Mesures provisionals
Informació pràctica
Qué són les mesures provisionals ?
Quan el Tribunal rep una demanda, pot demanar a un Estat que adopti determinades
mesures mentre la demanda està sent examinada. En la majoria dels casos, el que es
demana a l’Estat és que s’abstingui de fer quelcom, generalment que no retorni una
persona al seu país d’origen, on podria estar amenaçada de mort o ser víctima de tortures.
El Tribunal només acorda l’adopció de mesures provisionals en circumstàncies clarament
definides, quan existeix el risc que es produeixin violacions greus del Conveni. Una gran
part de les demandes de mesures provisionals no són pertinents i, per tant, són rebutjades.
Com contactar el Tribunal
El Tribunal disposa d’un número de fax especialment reservat a la tramesa de les demandes
de mesures provisionals : +33 (0)3 88 41 39 00
+33 (0)3 90 21 43 50
En cas que no utilitzeu aquest número de fax, la vostra demanda podria no ser
examinada immediatament, sobretot durant els periodes de vacances. Per tant, us
preguem que utilitzeu el número indicat anteriorment per a tota correspondència relativa a
les mesures provisionals.
Horaris de recepció dels faxos i del correu :
•
•

de dilluns a divendres de 8h a 16h*
En principi, les demandes enviades després de les 16h no podran ser tractades el
mateix dia. (Calendari de vacances i dies festius)

Cal presentar les demandes de la manera més completa i concreta possible. No obstant
això, si el vostre fax supera els 10 fulls, es recomana que no l’envieu d’un sol cop sinó en
successius enviaments, per tal de garantir la seva correcta recepció i posterior tractament.
* Hora local (GMT+1).

Informacions i documents que cal adjuntar a la demanda
Indiqueu en negreta a la primera pàgina del document :
“Rule 39. Urgent”
Persona de contacte (nom i detalls de contacte) : …
En cas d’expulsió o d’extradició, indiqueu igualment :
Expulsió prevista per (data, hora i destinació) : …
Cal presentar una demanda motivada, precisa i completa.
Les demandes de mesures provisionals presentades al Tribunal han de comptar amb el
consentiment del demandant, i es recomana que vagin acompanyades d’un formulari de
demanda degudament omplert. Si la demanda és presentada per un representant, cal que
envïi un formulari de poder ja sigui immediatament o en els dies posteriors.
Cal adjuntar una còpia de totes les decisions relatives a la demanda, especialment de les
decisions de les jurisdiccions, comissions o altres òrgans interns.
Igualment, cal adjuntar una còpia de qualsevol altre document susceptible de corroborar les
aŀlegacions presentades davant del Tribunal.

Seguiment de les demandes
Un cop presentada la demanda de mesures provisionals, el demandant o el seu
representant han de vetllar pel seguiment de la demanda. Concretament, cal que informin
immediatament el Tribunal en relació a qualsevol modificació de la situació administrativa o
altra del demandant (per exemple, en cas d’obtenció d’un permís de residència o en cas de
retorn al seu país d’origen). Així mateix, el representant del demandant és el responsable
d’informar el Tribunal en relació a la pèrdua de contacte amb el seu client.

