İhtiyati tedbirler
Pratik bilgiler
İhtiyati tedbirler nelerdir ?
Mahkeme önüne gelen bir başvuruya ilişkin olarak incelemesine devam ederken, Sözleşmeye
Taraf Devletin belirli geçici tedbirleri alması gerektiğine karar verebilir. Bu genellikle Devletin
bir şeyi yapmaktan kaçınmasını istemekten ibarettir, örneğin, bireyleri ölüm veya işkence ile
karşı karşıya kalacaklarını iddia ettikleri ülkelere geri göndermeme gibi.
Mahkeme tarafından sadece açıkça belirtilmiş koşullarda ihtiyati tedbir kararı verilir. Örneğin
Sözleşme’nin ihlaline neden olabilecek ciddi risklerin bulunduğu durumlar gibi. İhtiyati tedbir
taleplerinin büyük bir oranı gerekli koşulları sağlamamakta ve bu nedenle reddedilmektedir.
Mahkemeye nasıl ulaşılır: :
Mahkeme ihtiyati tedbir taleplerinin gönderilmesi için ayrı bir faks numarası belirlemiştir:
+33 (0)3 90 21 43 50
+33 (0)3 88 41 39 00
Bu numaranın kullanılmamasının, özellikle tatil dönemlerinde, talebinizin derhal ele
alınmamasıyla sonuçlanabileceğini lütfen dikkate alınız. Bu sebeple, lütfen ihtiyati tedbirle
ilgili her türlü yazışmanızda yukarıdaki numarayı kullanınız.
Faks ve mektupların alım saatleri:
•
•

Pazartesi-Cuma saat 08.00’dan 16.30’a kadar.*
Saat 16.30’dan sonra gelen talepler kural olarak o gün değerlendirilmeyecektir. (tatil
günleri listesi)

Talepler mümkün olduğunca anlaşılır şekilde kısa ve öz olarak ortaya konmalıdır. Ayrıca,
on sayfayı geçen faksların, en iyi koşullarda ulaşması ve işleme konulabilmesi için, birden
çok bölümlere ayrılarak gönderilmesi tavsiye edilmektedir.
Yerel Saat (GMT+1)

Talebe eklenmesi gereken bilgi ve belgeler
Belgenin ilk sayfasında kalın harflerle belirtiniz:
“Rule 39. Urgent”
İrtibat kurulacak kişi (isim ve irtibat bilgileri):..
Sınır dışı edilme davalarında ayrıca, aşağıdaki hususlar özellikle belirtilmelidir.
Sınır dışı işleminin beklendiği (tarih, saat ve varış yeri):...
Gerekçelendirilmiş, açık ve tamamlanmış bir talep sununuz.
İhtiyati tedbir talepleri Mahkeme’ye, başvuranın rızasıyla ve tercihen usulüne uygun
doldurulmuş başvuru formuyla birlikte gönderilmelidir. İhtiyati tedbir talebinin başvuranın
temsilcisi tarafından yapıldığı durumlarda, başvuran tarafından imzalı yetki belgesi derhal
veya bir iki gün içinde gönderilmelidir.
Talebe ilişkin tüm kararların birer örneğini, özellikle ilgili tüm yerel mahkeme kararlarını veya
diğer idari kararları ekleyiniz.
Mahkeme’ye sunulan iddiaları desteklediği düşünülen tüm belgelerin birer örneğini
ekleyiniz.

Taleplerin Takibi
İhtiyati tedbir talebinde bulunulduğunda, başvuran veya temsilcisi bu talebe ilişkin
Mahkeme’nin vereceği kararı takip etmelidir. Özellikle, başvuranın resmi merciiler önündeki
statüsünün veya diğer koşullarının değişmesi halinde Mahkeme derhal haberdar edilmelidir
(örneğin, başvurana oturum izni verilmesi ya da başvuranın kendi ülkesine dönmesi halinde).
Ayrıca, başvuranın temsilcisi müvekkili ile irtibatının kesilebilme ihtimali olan durumlarda,
derhal Mahkemeyi haberdar etmelidir.

