Pagaidu pasākumi
Praktiska informācija
Kas ir pagaidu pasākumi?
Pēc sūdzības saņemšanas Tiesa var nolemt, ka valstij ir jāveic noteikti pagaidu pasākumi,
kamēr Tiesa turpina lietas izskatīšanu. Parasti tas ietver prasību attiecīgajai valstij atturēties
no kādas rīcības, piemēram, no personas nosūtīšanas atpakaļ uz valsti, kurā pastāv bažas par
to, ka šo personu varētu nogalināt vai pakļaut spīdzināšanai.
Tiesa nosaka pagaidu pasākumus tikai pie skaidri noteiktiem apstākļiem, proti, ja pastāv
risks, ka varētu rasties būtisks Konvencijas pārkāpums. Liela daļa pagaidu pasākumu
pieprasījumu neatbilst prasībām un tādēļ tiek noraidīti.
Kā sazināties ar Tiesu:
Tiesa ir izveidojusi īpašu faksa numuru, uz kuru jānosūta lūgumi noteikt pagaidu
pasākumus: +33 (0)3 88 41 39 00
+33 (0)3 90 21 43 50
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs neizmantosiet šo numuru, iespējams, jūsu lūgums netiks
nekavējoties izvērtēts, jo īpaši brīvdienu laikā. Šī iemesla dēļ lūdzam izmantot iepriekš
norādīto faksa numuru saziņai ar Tiesu saistībā ar pagaidu pasākumiem.
Faksi un vēstules tiek saņemtas:
•
•

No pirmdienas līdz piektdienai – no plkst. 8.00 līdz 16.00 *
Lūgumi, kas nosūtīti pēc 16.00, parasti netiks izskatīti nosūtīšanas dienā. (Svētku
dienu kalendārs)

Lūgumi jāformulē iespējami pilnīgi un kodolīgi. Faksus, kas tomēr pārsniedz 10 lapaspuses,
ir vēlams nosūtīt pa daļām, lai nodrošinātu to pienācīgu saņemšanu un apstrādi.
* Pēc vietējā laika (GMT+1)

Informācija un dokumenti, kas jāpievieno lūgumam
Uz pirmās dokumenta lappuses treknrakstā jānorāda:
“Rule 39. Urgent”
Persona, ar kuru sazināties (vārds un kontaktinformācija):...
Attiecībā uz lietām, kas saistītas ar personas deportāciju vai izdošanu citai valstij, jānorāda
arī šāda informācija:
Pārvietošana paredzēta (datums, laiks un galamērķis):...
Jānorāda pamatots, detalizēts un pilnīgs lūguma izklāsts.
Lūgums noteikt pagaidu pasākumus jāiesniedz ar sūdzības iesniedzēja piekrišanu, un to
vēlams iesniegt kopā ar pienācīgi aizpildītu sūdzības veidlapu. Ja lūgumu iesniedz pārstāvis,
pilnvaras veidlapa jāaizpilda un jānosūta nekavējoties vai arī tuvāko dienu laikā.
Jāpievieno visu nolēmumu, kuri attiecas uz konkrēto lūgumu, kopijas, jo īpaši attiecīgie
nacionālo tiesu, iestāžu vai citu institūciju pieņemtie nolēmumi.
Jāpievieno visu pārējo dokumentu kopijas, ar kuru palīdzību var tikt pamatoti Tiesai sniegtie
apgalvojumi.

Papildus informācija par lūgumiem
Pēc lūguma noteikt pagaidu pasākumu sūdzības iesniedzējam vai tā pārstāvim ir tam jāseko
līdzi. Sevišķi svarīgi ir nekavējoties informēt Tiesu par sūdzības iesniedzēja personas tiesiskā
statusa vai citu apstākļu maiņu (piemēram, uzturēšanās atļaujas piešķiršanu vai atgriešanos
savā izcelsmes valstī). Sūdzības iesniedzēja pārstāvim pēc savas iniciatīvas ir laicīgi jāinformē
Tiesa arī par iespējamu kontaktu zaudēšanu ar savu klientu.

