Začasni ukrepi
Praktične informacije
Kaj so začasni ukrepi?
Ko Sodišče prejme pritožbo, lahko medtem ko nadaljuje s proučevanjem zadeve, odloči, da
mora država začasno sprejeti določene ukrepe. Ti običajno vključujejo zahtevo, da se država
vzdrži določenega ravnanja, kot je nevračanje posameznikov v državo, če obstaja domneva
za nevarnost smrti ali mučenja.
Sodišče odobri začasne ukrepe samo, če so izpolnjeni jasno določeni pogoji, in sicer če
obstaja tveganje, da bodo nastale resne kršitve Konvencije. Velik delež zahtev za začasne
ukrepe je neprimernih in zato zavrnjenih.
Kako se obrniti na Sodišče:
Sodišče je za pošiljanje zahtev za začasne ukrepe pripravilo posebno številko telefaksa:
+33 (0)3 88 41 39 00
+33 (0)3 90 21 43 50
Če zahteve ne pošljete na to številko, se lahko zgodi, da Sodišče vaše zahteve ne bo
obravnavalo takoj, predvsem med prazniki. Zato za vso korespondenco glede začasnih
ukrepov uporabite zgoraj navedeno številko.
Faksirana in po pošti poslana pisma sprejemamo:
•
•

od ponedeljka do petka 8.00–16.00*
Zahteve, poslane po 16.00, navadno obravnavamo naslednji dan. (seznam državnih
praznikov)

Zahteve morajo biti čim bolj razumljive in jedrnate. Priporočljivo je, da je faksirana pošta,
ki vsebuje več kot deset strani, poslana v več delih, da jih bo Sodišče lahko prejelo in
obravnavalo v najboljših možnih pogojih.
* lokalni čas (GMT+1)

Informacije in dokumenti, ki jih je treba priložiti zahtevi
Na prvi strani dokumenta mora biti s poudarjenimi črkami izpisano naslednje:
“Rule 39. Urgent”
Podatki o osebi za stike (ime in priimek ter kontaktni podatki): …
Pri izgonih ali izročitvah je potrebno dodati:
Pričakovana odstranitev (datum, čas ter cilj): …
Vložite utemeljeno, natančno in vsebinsko popolno zahtevo.
Zahteve za začasne ukrepe se morajo vložiti na Sodišče s pritožnikovo privolitvijo in priložen
naj bi bil pravilno izpolnjen pritožbeni obrazec. Če zahtevo vloži zastopnik, mora biti
pooblastilo izpolnjeno in poslano nemudoma ali v naslednjih nekaj dneh.
Priložite kopije vseh odločb povezanih z zahtevo, zlasti ustrezne odločbe domačih sodišč,
razsodišč ali drugih organov.
Priložite kopijo vseh drugih dokumentov, s katerimi lahko utemeljite svoje očitke,
posredovane Sodišču.

Posredovanje podatkov o nadaljnjih dogodkih v zadevi
Potem, ko je bila zahteva za začasne ukrepe vložena, mora pritožnik ali njegov zastopnik
Sodišče obvestiti o vseh nadaljnjih dogodkih v zvezi z zadevo. Predvsem je pomembno, da se
Sodišče takoj obvesti o kakršnihkoli spremembah glede upravnega statusa pritožnika ali
drugih okoliščin (npr. če je pritožniku izdano dovoljenje za bivanje ali če se pritožnik vrne v
državo izvora). Pritožnikov zastopnik mora na lastno pobudo nemudoma obvestiti Sodišče o
izgubi stikov s pritožnikom.

