Ideiglenes intézkedés
Hasznos tudnivalók
Mi az ideiglenes intézkedés?
A Bíróság egyes ügyekben dönthet úgy, hogy az érintett tagállamnak már az ügy kivizsgálása
folyamán bizonyos intézkedést ír elő. Az államnak rendszerint tartózkodnia kell valamely
tervezett lépés megtételétől, például olyan személyek visszatoloncolásától hazájukba, akiket
ott állításuk szerint halál vagy kínzás fenyeget.
A Bíróság csak meghatározott feltételek mellett ad helyt az ideiglenes intézkedés iránti
kérelmeknek, nevezetesen, ha súlyos egyezménysértés kockázata áll fenn. Az ideiglenes
intézkedés iránti kérelmek nagy része alkalmatlan, ezért ezeket a Bíróság elutasítja.
A Bíróság elérhetősége:
A Bíróság külön fax számot tart fenn az ideiglenes intézkedés iránti kérelmek fogadására:
+33 (0)3 88 41 39 00
+33 (0)3 90 21 43 50
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben nem ezt a számot használja, az azonnali
eljárás nem garantált, különösen munkaszüneti napokon. Kérjük, hogy az ideiglenes
intézkedésekkel kapcsolatos beadványokat mindenképpen erre a számra küldjék!
Faxok és levelek fogadása:
•
•

Hétfőtől péntekig 8h-tól 16h-ig.*
A 16h után beérkező üzenetekkel a Hivatal aznap már nem tud
foglalkozni.(munkaszüneti napok listája)

A kérelmet a lehető legérthetőbben és legtömörebben fogalmazza meg. Javasoljuk,
hogy amennyiben tíz oldalt meghaladó faxot küld, ezt több részletben tegye annak
hatékony vétele és feldolgozása érdekében.
* Helyi idő (GMT+1)

A kérelemhez az alábbi adatok és iratok csatolandók
Az irat első oldalán vastag betűvel tüntesse fel:
“Rule 39. Urgent”
Kapcsolattartó (név és elérhetőség): ...
Kitoloncolási és kiadatási ügyekben a következő adatokat is meg kell adni:
Kitoloncolás várható ideje (pontos dátum, időpont és célország): ...
A kérelem tartalmazzon indokokat, legyen konkrét és hiánytalan.
Az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet a kérelmező egyetértésével, és lehetőség szerint a
megfelelően kitöltött kérelmezői űrlappal együtt kell benyújtani. Amennyiben képviselő
nyújtja be a kérelmet, azonnal, vagy néhány napon belül csatolnia kell az aláírt
meghatalmazást.
A kérelemhez csatolni kell a kapcsolódó iratok (különösen a belföldi bíróságoktól vagy egyéb
hatóságoktól származó határozatok és ítéletek) másolatait.
Csatolni kell továbbá a Bíróság előtt panaszolt egyezménysértést alátámasztó egyéb iratok
másolatait.

A kérelem nyomonkövetése
Az ideiglenes intézkedés benyújtása után a kérelmezőnek ill. képviselőjének tájékoztatási
kötelezettsége keletkezik a Bíróság felé. Különösen fontos, hogy a késedelem nélkül
tájékoztassák a Bíróságot a kérelmező helyzetében bekövetkezett változásokról (például, ha
tartózkodási engedélyt kapott vagy visszatért származási országába). A képviselő köteles
azonnal közölni a Bírósággal azt is, ha elveszítette kapcsolatát a kérelmezővel.

