Laikinosios priemonės
Praktinė informacija
Kas yra laikinosios priemonės?
Teismas, gavęs pareiškimą, gali nurodyti Valstybei laikinai imtis tam tikrų priemonių, kol
Teismas nagrinės bylą. Tai dažniausiai reiškia reikalavimą Valstybei susilaikyti nuo tam tikrų
veiksmų, tokių kaip asmenų išsiuntimas į valstybes, kur jiems galimai gresia mirtis ar
kankinimai.
Teismas nusprendžia pritaikyti laikinąsias priemonės tik esant tam tikrai situacijai, kai kyla
grėsmė, kad Konvencijos garantuojamos teisės bus rimtai pažeistos. Didelė dalis prašymų
laikinosioms priemonėms suteikti yra nepagrįsta ir atmetama.
Kur kreiptis:
Šiuo fakso numeriu Teismui siunčiami prašymai dėl laikinųjų priemonių taikymo:
+33 (0)3 88 41 39 00
+33 (0)3 90 21 43 50
Įsidėmėkite, kad jei nesiųsite savo prašymo šiuo numeriu, į jį gali būti nesureaguota
greitai, ypač atostogų laikotarpiu. Dėl šios priežasties susirašinėdami dėl laikinųjų
priemonių naudokite šį numerį.
Faksai ir laiškai gaunami:
•
•

Pirmadieniais–penktadieniais nuo 8.00 iki 16.00*
Prašymai, išsiųsti po 16.00, dažniausiai nebus nagrinėjami tą pačią dieną. (Oficialių
nedarbo dienų sąrašas)

Prašymai turi būti tikslūs ir suprantami. Rekomenduojama prašymą siųsti dalimis, jei
faksu siunčiamas prašymas viršija 10 puslapių. Taip bus galima užtikrinti, kad pareiškimas
tikrai pasieks Teismą ir bus nagrinėjimas.
* Vietos laiku (GMT+1)

Informacija ir dokumentai, kuriuos reikia atsiųsti su prašymu
Pažymėkite pirmajame dokumento puslapyje paryškintu kursyvu:
“Rule 39. Urgent”
Kontaktinis asmuo (vardas ir kontaktai):..
Deportavimo ir išdavimo kitai valstybei atvejais turi būti nurodyta:
Išsiuntimas numatytas (data, laikas, vieta): …
Pateikite motyvuotą, konkretų ir išsamų prašymą.
Prašymai dėl laikinųjų priemonių suteikimo turi būti Teismui pateikti kartu su pareiškėjo
sutikimu ir užpildytu pareiškimo formuliaru. Jei prašymą pateikė atstovas (-ė), jis/ji turi kartu
pateikti ir įgaliojimą atstovauti pareiškėjui (-ai) ar jį pateikti per kelias ateinančias dienas.
Pridėkite visų su prašymu susijusių sprendimų kopijas, ypač nacionalinių teismų, tribunolų ir
kitus sprendimus.
Pridėkite ir kitų dokumentų, pagrindžiančių Teismui pateiktus argumentus, kopijas.

Teismo informavimas pateikus prašymą
Kai pateikiamas prašymas pritaikyti laikinąsias priemones, pareiškėjas (-a) ar jo/jos atstovas
privalo pateikti kitą svarbią informaciją, ypač svarbu Teismą iš karto informuoti apie
pareiškėjo (-os) administracinio statuso pakeitimą ar kitas aplinkybes (pavyzdžiui,
pareiškėjas (-a) gauna leidimą gyventi šalyje ar nusprendžia grįžti į kilmės šalį). Pareiškėjo (os) atstovas turi savo iniciatyva pranešti Teismui, jeigu mano, kad nesusisieks ar nesusisiekia
su pareiškėju (-a).

