
Foreløbige retsmidler 

Praktiske oplysninger 

Hvad er foreløbige retsmidler? 

Når Domstolen får en klage, kan den beslutte at en stat skal træffe visse forholdsregler, 
mens klagen undersøges. Sædvanligvis beslutter den, at en stat skal undlade at gøre 
noget, for eksempel undlade at tilbagesende en person til hans eller hendes hjemland, 
hvor vedkommende efter eget udsagn risikerer dødsfare eller tortur.  

Foreløbige retsmidler bliver kun iværksat af Domstolen når klart definerede betingelser er 
opfyldt, nemlig hvor der er risiko for alvorlige overtrædelser af Konventionen. Rigtig mange 
anmodninger om foreløbige retsmidler opfylder ikke betingelserne og bliver derfor afvist.  

Hvordan kontaktes Domstolen: 
Domstolen har oprettet et faxnummer, der er specielt forbeholdt indsendelser af 
anmodninger om foreløbige retsmidler: +33 (0)3 88 41 39 00  
                                                                         +33 (0)3 90 21 43 50 

Bemærk venligst, at hvis du ikke benytter dette nummer, risikerer du, at din anmodning 
ikke bliver behandlet med det samme, især i ferieperioderne. Vi beder dig derfor om at 
benytte nummeret ovenfor til enhver korrespondance vedrørende foreløbige retsmidler. 

Åbningstider for fax og post: 

• mandag til fredag fra kl. 8.00 til kl. 16.00*
• Anmodninger indsendt efter kl. 16.00 kan i princippet ikke behandles samme dag

(kalender for ferie- og fridage)

Anmodninger skal fremsættes så klart og kortfattet som muligt. Såfremt en fax overstiger 10 
sider anbefales det at sende den i flere omgange for at lette sagsbehandlingen.  

* Lokal tid (GMT+1)

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c=


Oplysninger og bilag, der skal vedlægges anmodningen    

Angiv med fed skrift på dokumentets første side:  

“Rule 39. Urgent” 
Kontaktperson (navn og kontaktoplysninger): …  

I tilfælde af udvisning eller udlevering, angiv desuden:  

Forventet dato for udsendelsen (dato, klokkeslæt og bestemmelsessted): …  

Indsend en motiveret, nøjagtig og fuldstændig anmodning. 
Anmodninger til Domstolen om foreløbige retsmidler skal fremsættes med klagers samtykke 
og helst vedlægges en korrekt udfyldt klageformular. Hvis klageren har sendt anmodningen 
selv, men ønsker at være repræsenteret, skal en udfyldt fuldmagtserklæring vedlægges med 
det samme eller eftersendes få dage efter.  

Vedlæg en kopi af alle relevante beslutninger vedrørende anmodningen, navnlig 
beslutninger truffet af domstole og administrative instanser (for eksempel, 
Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet).  

Vedlæg kopi af alle øvrige bilag, der kan støtte de påstande, der fremlægges for Domstolen.  

Opfølgning af an anmodning 
 
Når en anmodning om et foreløbigt retsmiddel er indgivet, skal klageren eller dennes 
repræsentant følge op på sagen. Det er særligt vigtigt, at Domstolen får besked med det 
samme om ændringer i klagerens situation (for eksempel at klageren har fået 
opholdstilladelse eller er rejst tilbage til sit land). Klagerens repræsentant skal også straks, 
på egen initiativ, oplyse Domstolen, hvis han eller hun har mistet kontakt med klageren. 


	Praktiske oplysninger
	Oplysninger og bilag, der skal vedlægges anmodningen
	Opfølgning af an anmodning

