Привременни мерки
Практическа информация
Какво представляват привременните мерки?
Когато Съдът бъде сезиран с дадена жалба, той може да поиска от държавата да
предприеме привременни мерки в очакване на решението по делото. В повечето
случаи искането се състои в това държавата да се въздържи от извършването на
определено действие, най-често експулсирането на лице в страна, в която според
твърденията му то е изложено на смъртна опасност или на опасност от изтезания.
Съдът постановява привременни мерки само при точно определени условия, когато
съществува риск от тежки нарушения на Конвенцията. Голяма част от молбите за
привременни мерки не са основателни и се отхвърлят от Съда.
Как да се свържете със Съда:
Съдът разполага с отделна факс линия за изпращане на молби за привременни мерки:
+33 (0)3 88 41 39 00
+33 (0)3 90 21 43 50
Следва да обърнете внимание, че ако не използвате този номер, е възможно вашата
молба да не бъде разгледана незабавно, особено в период на почивни дни или
отпуски. Затова следва да използвате горепосочения номер за всяка кореспонденция,
касаеща привременни мерки.
Факсове и писма се получават:
•
•

от понеделник до петък от 08.00 ч. до 16.00 ч.*
Молби, изпратени след 16.00 ч., по принцип не могат да бъдат разгледани на
същия ден (Календар с празници и неработни дни).

Молбите трябва да бъдат възможно най-кратки и изчерпателни. В случай, че
изпратените по факс документи надвишават 10 страници, е препоръчително да се
изпратят на няколко пъти, за да се улесни получаването и обработката им.
* Местно време(GMT + 1)

Информация и документи, които следва да бъдат приложени към
молбата:
Отбележете с удебелен шрифт на първата страница на молбата:
“Rule 39. Urgent”
и лице за контакт (име и данни за контакт): ...
По дела, отнасящи се до експулсиране или екстрадиция, отбележете също:
„Експулсиране/екстрадиция предвидено/а на (дата, час и дестинация): ... ”
Представете мотивирана, точна и пълна молба.
Молбите за постановяване на привременни мерки трябва да бъдат подадени до Съда
със съгласието на жалбоподателя и по възможност да бъдат придружени от
попълнения формуляр на жалба. Ако молбата се подава от представител, попълнен и
подписан формуляр на пълномощно трябва да бъде изпратен незабавно или до
няколко дни.
Приложете копия на всички решения, свързани с молбата Ви, а именно решенията на
съответните съдилища, комисии или други органи.
Приложете копия на всички други документи в подкрепа на оплакванията,
представени пред Съда.

Последващо развитие
След подаване на молба за привременни мерки, жалбоподателят или неговият
представител са длъжни да уведомяват Съда за всяко последващо развитие на случая.
По-специално, необходимо е незабавно да се информира Съда за всяка промяна в
ситуацията на жалбоподателя (като например получаването на разрешение за
пребиваване или завръщането в страната по произход). Представителят е длъжен
също така да уведоми Съда в случай, че загуби връзка с жалбоподателя.

