Midlertidige tiltak
Praktisk informasjon
Hva er midlertidige tiltak?
Når domstolen mottar en klage, kan den bestemme at en stat må sette i verk visse
midlertidige tiltak mens vurdering av saken pågår. Det innebærer vanligvis at staten bes om
å avstå fra å gjøre noe, for eksempel ikke sende personer tilbake til land hvor det påstås at
de risikere død eller tortur.
Midlertidige tiltak treffes bare av Domstolen under klart fastlagte betingelser, når det
foreligger en risiko for alvorlige krenkelser av Konvensjonen. Et stort antall av begjæringer
om midlertidige tiltak er uhensiktsmessige og blir derfor avvist.
Hvordan man kontakter Domstolen
Domstolen har et direkte faksnummer for innsendelse av begjæring om midlertidige tiltak.
+33 (0)3 88 41 39 00
+33 (0)3 90 21 43 50
Vennligst merk at hvis De ikke bruker dette nummeret, risikerer De at Deres begjæring
ikke blir behandlet umiddelbart, særlig i ferieperiodene. Av denne grunn ber vi Dem om å
benytte dette nummeret for all korrespondanse som gjelder midlertidige tiltak.
Fakser og brev mottas:
•
•

Mandag til fredag fra kl.08.00 til kl. 16.00*
Begjæringer som sendes inn etter kl. 16.00 vil normalt ikke bli behandlet samme
dag.(Liste over feriedager)

Begjæringer må være så klare og konsise som mulig. Imidlertid anbefales det at fakser
som overskrider 10 sider sendes i flere omganger slik at de kan mottas og bli behandlet
under beste mulige forhold.
*Lokal tid (GMT+1)

Informasjon og dokumenter som må vedlegges til begjæringen
Skriv med fet skrift på den første siden av dokumentet:
“Rule 39. Urgent”
Kontaktperson (navn og kontaktdetaljer):…
I utvisnings- eller utleveringssaker må følgende klargjøres:
Utsendelse forventet den (dato, tid, bestemmelsessted):…
Gi en velbegrunnet, presis og fullstendig begjæring.
Begjæring om midlertidige tiltak må innsendes til Domstolen med klagerens samtykke og
bør helst ha vedlagt et korrekt utfylt klageskjema. Hvis begjæringen kommer fra en
representant, må fullmakt fylles ut og sendes umiddelbart eller innen noen få dager.
Vedlegg en kopi av alle avgjørelser av betydning for begjæringen, særlig avgjørelser fra
interne domstoler eller andre myndigheter.
Vedlegg en kopi av alle dokumenter som kan underbygge klagepunktene innsendt til
Domstolen.

Oppfølging av begjæringer
Når en begjæring om midlertidige tiltak er blitt innsendt, må klageren eller dennes
representant følge den opp. Særlig er det viktig at Domstolen umiddelbart blir informert om
alle endringer i klagerens administrative status eller andre omstendigheter (f.eks. hvis
klageren har fått oppholdstillatelse eller vender tilbake til sitt hjemland). Klagerens
representant må også på eget initiativ informere Domstolen umiddelbart hvis hun eller han
risikerer å miste kontakten med sin klient.

