Προσωρινά μέτρα
Πρακτικές οδηγίες
Τι είναι τα προσωρινά μέτρα;
Όταν το Δικαστήριο δέχεται μια προσφυγή, μπορεί να απαιτήσει από ένα Κράτος να λάβει
ορισμένα μέτρα προσωρινά, όσο συνεχίζεται η εξέταση της υπόθεσης. Συνήθως απαιτεί
από ένα Κράτος να απέχει από κάποιες ενέργειες, όπως να μην απελαύνει άτομα σε χώρες
όπου καταγγέλλεται ότι θα αντιμετωπίσουν ποινή θανάτου ή βασανιστήρια. Τα
προσωρινά μέτρα χορηγούνται από το Δικαστήριο μόνο σύμφωνα με σαφώς καθορισμένες
προϋποθέσεις, συγκεκριμένα όταν υπάρχει κίνδυνος ότι θα συντελεστούν σοβαρές
παραβιάσεις της Σύμβασης. Μεγάλο ποσοστό των αιτημάτων για προσωρινά μέτρα δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις και ως εκ τούτου απορρίπτεται.
Πώς να επικοινωνήσετε με το Δικαστήριο:
Το Δικαστήριο διαθέτει έναν αριθμό fax αποκλειστικά για αποστολή αιτήσεων για
προσωρινά μέτρα: +33 (0)3 88 41 39 00
+33 (0)3 90 21 43 50
Προσοχή: εάν δεν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον αριθμό, υπάρχει κίνδυνος η αίτησή σας να
μην εξεταστεί άμεσα, κυρίως κατά τη διάρκεια αργιών. Για τον λόγο αυτόν, παρακαλείστε
να χρησιμοποιείτε τον παραπάνω αριθμό για κάθε επικοινωνία που αφορά προσωρινά
μέτρα.
Fax και επιστολές παραλαμβάνονται:
•
•

Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ.*
Αιτήσεις που αποστέλλονται μετά τις 4.00 μ.μ. κατά κανόνα δεν εξετάζονται
αυθημερόν.(Ημερολόγιο αργιών)

Τα αιτήματα πρέπει να είναι διατυπωμένα με τρόπο κατά το δυνατόν πλήρη και συνοπτικό.
Ωστόσο, συνιστάται κάθε fax που υπερβαίνει τις δέκα σελίδες να αποστέλλεται τμηματικά,
ώστε να παραληφθεί και να επεξεργαστεί υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
* Τοπική ώρα (GMT+1)

Πληροφορίες και έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση
Σημειώστε με έντονα γράμματα στην πρώτη σελίδα του κειμένου:
“Rule 39. Urgent”
Όνομα υπευθύνου (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας): ...
Σε περιπτώσεις απέλασης ή έκδοσης, πρέπει επίσης να διευκρινιστούν τα εξής:
Η απέλαση/έκδοση προβλέπεται για (ημερομηνία, ώρα και προορισμός): ...
Παρουσιάστε ένα στοιχειοθετημένο, συγκεκριμένο και πλήρες αίτημα.
Αιτήματα για προσωρινά μέτρα πρέπει να υποβάλλονται στο Δικαστήριο με τη συναίνεση
του προσφεύγοντος και πρέπει κατά προτίμηση να συνοδεύονται από ένα σωστά
συμπληρωμένο έντυπο προσφυγής. Αν το αίτημα έχει υποβληθεί από έναν εκπρόσωπο,
ένα πληρεξούσιο πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί αμέσως ή μέσα στις επόμενες
μέρες.
Επισυνάψτε ένα αντίγραφο από όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με το αίτημα, και
κυρίως αποφάσεις από τα εθνικά δικαστήρια, επιτροπές ή άλλα όργανα.
Επισυνάψτε ένα αντίγραφο από κάθε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς
που υποβάλλετε στο Δικαστήριο.

Παρακολούθηση των αιτημάτων
Αφού υποβληθεί το αίτημα για προσωρινά μέτρα, ο προσφεύγων ή ο εκπρόσωπός του
καλούνται να παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης. Είναι απαραίτητο, ιδίως, να
ενημερωθεί αμέσως το Δικαστήριο για κάθε αλλαγή στο διοικητικό καθεστώς του
προσφεύγοντος ή για άλλες περιστάσεις (για παράδειγμα, αν χορηγηθεί άδεια παραμονής
στον προσφεύγοντα ή αν επιστρέψει στη χώρα προέλευσης). Ο εκπρόσωπος του
προσφεύγοντος πρέπει επίσης να ενημερώσει αμέσως και αυτοβούλως το Δικαστήριο για
κάθε τυχόν διακοπή επικοινωνίας με τον πελάτη του.

