
Praktické pokyny 

Žádost o přijetí předběžného opatření 1 

(článek 39 Jednacího řádu Soudu) 
V souladu s článkem 39 Jednacího řádu Soudu (JŘS) může Soud vydat předběžné opatření, které je pro 
daný stát závazné.  

Předběžná opatření se přijímají jen ve výjimečných případech. Soud vydá předběžné opatření proti 
členskému státu pouze tehdy, dojde-li po posouzení veškerých relevantních informací k závěru, že by 
byl stěžovatel jinak vystaven hrozbě neodvratitelné újmy. 

Stěžovatel nebo jeho zástupce2 musí ve své žádosti o přijetí předběžného opatření podle článku 39 
JŘS splnit následující podmínky. 

I.    Uvedení průvodních informací 

Každá žádost podaná k Soudu musí být odůvodněná. Stěžovatel musí zejména uvést důvody, na nichž 
se jeho obavy zakládají, dále druh namítaného rizika a články Úmluvy, které byly podle jeho názoru 
porušeny. 

Pouhý odkaz na vnitrostátní řízení nebo na argumentaci v jiných dokumentech nestačí. Je nezbytné, 
aby k žádosti byly připojeny veškeré dokumenty, zejména příslušná rozhodnutí vnitrostátních soudů a 
dalších orgánů, spolu s dalšími materiály, které stěžovatel považuje za nezbytné na podporu svých 
tvrzení. 

Žádosti, které neobsahují všechny informace nezbytné k přijetí rozhodnutí, se obvykle soudcům 
nepředkládají a Soud stěžovatele, jehož žádost o přijetí předběžného opatření není úplná, k jejímu 
doplnění zpravidla nevyzývá. 

Týká-li se žádost věci, o níž již řízení před Soudem probíhá, je třeba uvést číslo stížnosti, které jí bylo 
přiděleno. 

V případech týkajících se vyhoštění nebo vydání do jiného státu je nezbytné uvést údaje 
o předpokládaném datu a čase stěžovatelovy deportace, jeho bydliště nebo adresu detenčního 
zařízení, v němž se nachází, a číslo spisu ve vnitrostátním řízení. Soud musí být co nejdříve informován 
o jakékoli změně těchto údajů (datum a čas deportace, adresa, atd.) 

Žádost by měla být sepsána pokud možno v jednom z oficiálních jazyků členských států. 

Soud při posuzování žádosti o předběžném opatření může zároveň posoudit i přijatelnost případu. 

 

 

 

 
1  Praktický pokyn vydaný předsedou Soudu v souladu s článkem 32 Jednacího řádu Soudu dne 5. března 2003 a 
novelizovaný dne 16. října 2009, 7. července 2011 a 3. května 2022. 
2  Je naprosto nezbytné uvést úplné kontaktní údaje. 



II.    Podání žádosti prostřednictvím internetové stránky Soudu (ECHR Rule 39 Site), faxem 
nebo poštou 

Žádosti o přijetí předběžného opatření podle článku 39 JŘS se zasílají prostřednictvím internetové 
stránky Soudu (ECHR Rule 39 Site), faxem nebo poštou3. Soud se nezabývá žádostmi zaslanými 
emailem. Každá žádost zasílaná faxem nebo poštou musí mít na první straně tento nadpis v tučném 
písmu: 

Rule 39 – Urgent 
Kontaktní osoba (jméno a kontaktní údaje): ... 

[V případech týkajících se vyhoštění nebo vydání do jiného státu] 
Plánovaný datum a čas deportace a cílová země: ... 

III.    Včasné podání žádosti 

Žádost o přijetí předběžného opatření musí být zaslána co nejdříve po vydání konečného 
vnitrostátního rozhodnutí, aby měl Soud a jeho kancelář dostatek času na posouzení věci. Soud se 
nebude moci zabývat žádostmi ve věcech vyhoštění či vydání do jiného státu, neobdrží-li je nejméně 
jeden pracovní den před plánovaným datem deportace4. 

Je-li vydání konečného vnitrostátního rozhodnutí očekáváno v nejbližších dnech a existuje-li riziko jeho 
okamžitého výkonu, zejména v případech vyhoštění a vydání do jiného státu, stěžovatel a jeho právní 
zástupce musí podat žádost o přijetí předběžného opatření neodkladně ještě před vydáním takového 
rozhodnutí, jasně uvést datum, k němuž bude vydáno, a upřesnit, že je žádost podávána pro případ 
zamítavého rozhodnutí. 

IV.    Vnitrostátní opatření s odkladným účinkem 

Soud není vůči vnitrostátním soudům soudem odvolacím, a proto by stěžovatelé v případech týkajících 
se vyhoštění nebo vydání do jiného státu měli před tím, než se na Soud obrátí, využít všech dostupných 
právních prostředků, které mohou mít odkladný účinek. Tam, kde má stěžovatel možnost těchto 
prostředků s odkladným účinkem využít, Soud předběžné opatření podle článku 39 JŘS k zabránění 
stěžovatelovy deportace nenařídí. 

V.    Pokračování ve stížnosti 

Stěžovatel, který požádal o přijetí předběžného opatření podle článku 39 JŘS, musí dbát na to, aby 
neodkladně odpovídal na dopisy a výzvy kanceláře Soudu. Byla-li žádost o předběžné opatření 
zamítnuta, musí stěžovatel Soud informovat o tom, zda si přeje ve stížnosti pokračovat či nikoli. Bylo-li 
jeho žádosti o přijetí předběžného opatření vyhověno, stěžovatel musí Soud pravidelně a neodkladně 
informovat o stavu probíhajícího vnitrostátního řízení. V opačném případě může být stížnost 
vyškrtnuta ze seznamu případů Soudu. 

 
3  Žádosti doručované poštou nesmějí být zaslány v obyčejné zásilce. 
4  Seznam oficiálních a jiných svátků, kdy je kancelář Soudu zavřena, je uveden na internetových stránkách 
Soudu:  www.echr.coe.int/contact. 

http://www.echr.coe.int/contact

	Praktické pokyny
	Žádost o přijetí předběžného opatření 0F
	(článek 39 Jednacího řádu Soudu)
	I.     Uvedení průvodních informací
	II.     Podání žádosti prostřednictvím internetové stránky Soudu (ECHR Rule 39 Site), faxem nebo poštou
	III.     Včasné podání žádosti
	IV.     Vnitrostátní opatření s odkladným účinkem
	V.     Pokračování ve stížnosti



