Voorlopige maatregelen
Praktische informative
Wat zijn voorlopige maatregelen ?
Als het Hof een verzoekschrift ontvangt, kan het besluiten dat een Staat voorlopig, in
afwachting van de uitspraak, bepaalde maatregelen dient te nemen. Meestal zal het Hof
een staat vragen iets na te laten, en in het algemeen gaat het daarbij om het niet uitzetten
van iemand naar het land van herkomst, waar hij of zij, naar eigen zeggen, wordt bedreigd
met de dood of met foltering.
Voorlopige maatregelen worden enkel door het Hof toegekend in duidelijk gedefinieerde
situaties, namelijk indien er sprake is van een risico dat een ernstige schending van het
Verdrag zich zou kunnen voordoen. Een groot aantal van de verzoeken om voorlopige
maatregelen is ongeschikt en wordt daarom afgewezen.
Hoe contact op te nemen met het Hof:
Het Hof heeft een faxnummer dat speciaal is bestemd voor het indienen van verzoeken om
voorlopige maatregelen: +33 (0)3 90 21 43 50
+33 (0)3 88 41 39 00
Nota bene: Als u geen gebruik maakt van dit nummer, wordt uw verzoek mogelijk niet
onmiddellijk in behandeling genomen, dit geldt vooral tijdens de vakantieperiodes. Wij
vragen u dan ook het bovenstaande nummer te gebruiken voor alle correspondentie met
betrekking tot voorlopige maatregelen.
Faxen en brieven worden ontvangen van:
•
•

Maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur*
Verzoeken die na 16.00 uur zijn verstuurd kunnen meestal niet op diezelfde dag
worden behandeld. (Overzicht van feest- en andere vrije dagen)

Verzoeken dienen zo volledig en nauwkeurig mogelijk te worden geformuleerd. Het wordt
echter aangeraden om faxberichten die meer dan tien pagina’s bevatten in verschillende
delen te verzenden opdat ze zo goed mogelijk kunnen worden ontvangen en behandeld.
* Plaatselijke tijd (GMT + 1)

Aan het verzoek toe te voegen informatie en documenten
Geef op de eerste pagina van het document in dikgedrukte letters aan:
“Rule 39. Urgent”
Contactpersoon (naam en contactgegevens): …
In geval van uitzetting, uitlevering of overlevering ook de volgende gegevens:
Uitwijzing verwacht op (datum, tijdstip en bestemming): …
Formuleer een beredeneerd, nauwkeurig en volledig verzoek.
Verzoeken om voorlopige maatregelen dienen te worden ingediend bij het Hof met
instemming van de verzoeker. Het heeft de voorkeur indien tegelijkertijd een volledig en
correct ingevuld verzoekschrift wordt ingediend. Indien het verzoek wordt ingediend door
een vertegenwoordiger, dan dient onmiddellijk daarna of binnen enkele dagen een ingevuld
machtigingsformulier te worden opgestuurd.
Voeg een kopie bij van alle beslissingen die betrekking hebben op het verzoek, met name
van de beslissingen van bestuurlijke, rechterlijke en andere nationale autoriteiten.
Voeg een kopie bij van alle overige documenten die de verklaringen aan het Hof kunnen
staven.

Na de aanvraag van een voorlopige maatregel
Indien een verzoek om een voorlopige maatregel is ingediend, dan dient de verzoeker of zijn
of haar vertegenwoordiger het Hof op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen. In
het bijzonder is het van belang dat het Hof onmiddellijk wordt geïnformeerd over een
verandering in de (administratieve) situatie van de verzoeker (bijvoorbeeld als een verzoek
om een verblijfsvergunning wordt toegekend of als de verzoeker terugkeert naar het land
van herkomst). De vertegenwoordiger van de verzoeker dient tevens het Hof onmiddellijk
op de hoogte te stellen indien hij of zij mogelijk het contact heeft verloren met zijn of haar
cliënt.

