
 

و انتطىساد في  "93انمبدح "انمعهىمبد انمحذثخ ثخصىص 
 2010-11-30   محكمخ انعذل األوسثيخ

أْ اٌّذىّخ األٚسٚثٍخ فً عزشاعجٛسؽ عزجذش  رُ األػالْ ػٍى,   ٚفمب ٌٍزؼٍٍّبد اٌّٛصػخ عبثمب
اٌزؼٍٍك  ٌّذىّخٔٛفّجش ِٕذذ ا 22 اٌىأوزٛثش  22خالي اٌفزشح ِٓ  . ػٓ وضت رفبطًٍ اٌٛػغ االًِٕ فً اٌؼشاق

اٌّذىّخ ٘زا ٌؼًٕ أْ ٚ ٌٍٓؼذد وجٍش ِٓ لؼبٌب اٌؼشالٍ( اٌّؤلذ ًاٌزشدٍ أٌمبف) )inhibition (اٌزٍمبئً
 لشسد ِؤلزب أٌمبف ػٍٍّبد اٌزشدًٍ إٌى اٌؼشاق ٌألشخبص اٌزٌٓ لذِٛا اٌطٍت  ػٍٍّب

 .  93 "اٌّبدح'" ٚفمب إلجشاءاد

لذ   ػذد وجٍشُِٕٙ ,ثؼذ رمذٌُ اٌطٍت ِٓ اٌّذىّخ األٚسٚثٍخ  جً٘ؤالء اٌؼشالٍْٛ اٌزٌٓ ِٕذٛا األٌمبف ِٓ ل
  . 2202 دٌغّجش  8ٌغبٌخ  ِٕذٛا لشاس األٌمبف

 93"ٌٍّبدح  " ٚفمب أػٍّذ اٌّذىّخ األٚسثٍخ أٙب عزمَٛ ثأػبدح رمٍٍُ اٌطٍجبد اٌّمذِخلشسد فً شٙش ٔٛفّجش 
 : اٌزبًٌ اٌشاثؾاٌّذىّخ ِٓ خالي لشاس ٌّىٓ لشاءح ,  ٚشخظً ػٍى أعبط فشدي
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. رٛلٍف اٌزشدًٍ ٌّجشد أْ اٌشخض ػشالً ؽٍجبد ال رمجً عٛف ٌؼًٕ أْ اٌّذىّخ ِٓ االْ فظبػذا ٚ ٘زا     
األعجبة ٌٚشفمٙب ِغ  أْ ٌظف ثٛػٛح شدًٍ اٌى اٌؼشاق ٌجت ػٌٍٍٍٗز ثأٔٗ ِؼشع اي شخض ٌشؼشٚثبٌزبًٌ 

 ٚاٌزً رُ رؼٍّّٙب ِٓ لجً "93اٌّبدح " بياٌّزؼٍمخ ثاٌّمذِخ ٚاٌطٍجبد  ٚثزٌه فأْ .ٌٍّذىّخ اٌطٍت اٌّمذَ
 .األْ      أعزخذاِٙب غٍش اٌذىٍِٛخ ٌُ ٌؼذ ِٓ اٌّّىٓ إٌّظّبد

األوسثيخ  بف تشحيههم مه لجم انمحكمختعهيمبد نهعشالييه انزيه تم لجىل طهجبد أيم
 .2101-00-22ونغبيخ  2101-01- 22ونهفتشح مه 

ٌٚزُ رٌه ٘زٖ اٌّشح ػٍى  .رُ ثبٌفؼً لجٌٛٙب اٌزً عزمَٛ اٌّذىّخ االٚسثٍخ ثأػبدح إٌظش ثمؼبٌب ٚلف اٌزشدًٍ  
رُٙ بؽٍج ُ لجٛياٌؼشالٍٍٓ اٌزٌٓ ر اٌؼشٚسي ٌىً ٌزا فّٓ,ٌىً دبٌخ  ٚاٌشخظٍخ أعبط اٌظشٚف اٌفشدٌخ

ٌٚجت دظٛي رٌه لجً اٌضبِٓ ِٓ دٌغّجش دٍش أْ . لؼبٌبُ٘ رؼضص اٌّذىّخ أسعبي اٌٛصبئك اٌزً لجً ِٓ

ثبألػبفخ  ,ٚػٍٍٗ .ٔٛفّجش 22اٚوزٛثش ٚ 22اٌؼشالٍٍٓ اٌزٌٓ رُ لجٛي ؽٍجبرُٙ ٌٍفزشح ِبثٍٓ  اٌزبسٌخ إٌٙبئً ألغٍت
مهخصخ مه األًٌٚ ِغ ٔغخخ  ؽٍجٗ رىٍّخ مذَ اٌطٍتاٌّشعً أٔفــب ٌجت ػٍى ِ 39 "اٌّبدح" اٌى ّٔٛرط

ٌزُ أٌظبي ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌى اٌّذىّخ  ٚغٍش٘ب ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثمؼٍزٗ ػٍى أْ انمشاس, انمضيخ 
 : ِب ًٌٍ ٌجت أْ رشًّ ػٍى األلً اٌّؼٍِٛبد اٌزىٍٍٍّخ. ثطشٌمخ ٚاػذخ األٚسثٍخ

ثمب في ) فً عزٛوٌُٙٛ ٍٙجشحاٌؼٍٍب ٌ ح ِٚذىّخ االعزئٕبفاٌٙجش ذائشح اٌٙجشح ِٚذىّخٌٔغخ ِٓ أي سفغ  -
اٌّذىّخ األٚسٚثٍخ رذزبط اٌى لشاس وً ِٓ اَة ٚاألَ   (.ثبالستئىبف رنك اتخبر لشاس ثشأن سفض اإلرن

ٌـؤدي اٌى  أْ فمذاْ أي ٚسلخ ِٓ اٌمشاس لذ. إسعبي اٌمشاساد وبٍِخ  رأوذ ِٓ أْ. دبالد اٌؼٛائً ٚاألؽفبي فً
 .اٌمغشي  اٌزشدًٍ ً اٌّذىّخ ٚثبٌزبًٌ رؤصش ػٍى أِىبٍٔخ ٚلف ػٍٍّخرأخٍش ػّ

 .ِؼٍِٛبد ِمذَ اٌطٍت ٌجٍبْ رؼزجش راد أٍّ٘خ. فً دبٌخ رٛفش٘ب ٔغخ ِٓ اٌٌٙٛخ اٌشخظٍخ -

ٌٛلبئغ  ثبٌخطش اٌشخظً اٌّذزًّ ٌّمذَ اٌطٍت فً دبٌخ اٌؼٛدح اٌى اٌؼشاق رزؼّٓ ٚطفب ِفظال ٍِخض - 

وىع انجىس  (ِغ ثٍبْ( انمذيىخ –انمحبفظخ ) اٌؼٍشٕغى ِمذَ اٌطٍت ثزٛػٍخ ِىبْ ٌجت اْ ال ٌ. اٌمؼٍخ
 . اٌى اٌظشٚف اٌفـــشدٌخ اٌخبطخ ٚثبإلػبفخ ( وانعشق واالوتمبء انذيىي
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انى  93 "انمبدح" تعهيمبد نهعشالييه انزيه نحذ األن نم يمذمىا انطهت انمتعهك ة
 انمحكمخ األوسثيخ

اٌى اٌؼشاق ، دٍش أْ ٕ٘بن  اٌمغشي ٌٍؼشالٍٍٓ ، اٌزٌٓ ٌؼزجشْٚ أٔفغُٙ ِؼشػٍٓ ٌخطش اٌطشد  
 لبًٔٛٔ خطش دمٍمً ٌٍطشد أٚ اٌزشدًٍ فً اٌّغزمجً اٌمشٌت ، فّٓ اٌّغزذغٓ أْ رأخز اٌزؼٍٍّبد ِٓ ٚوًٍ

. ' 39اٌّبدح ' اٌالصِخ ِٓ أجً رمذٌُ ؽٍت فؼبي ِٚؤصش فٍّب ٌزؼٍك ة  ٌٍذظٛي ػٍى اٌّغبػذح ً أٚ ِذبِ
 . ِٛلغ اٌّذىّخ األٚسٚثٍخ ػٍى  '39اٌّبدح 'ػٍى ِؼٍِٛبد  اٌذظٛي ٌّىٓ 
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ٌجت ػٍٍه أسعبي اٌطٍت ِغ وً لشاساد اٌشفغ ِغ  اٌمغشي فشطخ أٌمبف لشاس اٌزشدًٍ أٚ اٌطشد ِٓ أجً صٌبدح 
 .رذػُ ؽٍجه ٚاٌزً ّزؼٍمخ ثبٌمؼٍخاٌّؼٍِٛبد وً اٌ

 . انىثبئك انىاجت أسفبلهب  

ثمب )فً عزٛوٌُٙٛ ٍٙجشح ؼٍٍب ٌأٌغخ ِٓ أي سفغ ِٓ دائشح اٌٙجشح ِٚذىّخ اٌٙجشح ِٚذىّخ االعزئٕبف  -
اٌّذىّخ األٚسٚثٍخ رذزبط اٌى لشاس وً ِٓ اَة ٚاألَ   (.في رنك اتخبر لشاس ثشأن سفض اإلرن ثبالستئىبف

أْ فمذاْ أي ٚسلخ ِٓ اٌمشاس لذ ٌـؤدي اٌى رأخٍش . رأوذ ِٓ إسعبي اٌمشاساد وبٍِخ. ٚاألؽفبي فً دبالد اٌؼٛائً
 .ٍى أِىبٍٔخ ٚلف ػٍٍّخ اٌزشدًٍػًّ اٌّذىّخ ٚثبٌزبًٌ رؤصش ػ

 .أسفبق ٔغخخ ِٓ اٌٌٙٛخ اٌزؼشٌفٍخ فً دبي رٛفش٘ب, رمذٌُ ِؼٍِٛبد دٛي ٌ٘ٛخ ِمذَ اٌطٍت  -

اٌّذزًّ ٌّمذَ اٌطٍت فً دبٌخ اٌؼٛدح اٌى اٌؼشاق رزؼّٓ ٚطفب ِفظال اٌفشدي ٍِخض ثبٌخطش اٌشخظً  - 
انجىس ، ٔٛع ( انمذيىخ -انمحبفظخ ) اٌؼٍشبْ ٌجت اْ ال ٌٕغى ِمذَ اٌطٍت ثزٛػٍخ ِى. ٌٛلبئغ اٌمؼٍخ

 . اٌفشدٌخ اٌخبطخ اٌظشٚفبفخ اٌى ثبألظ, وانعشق واألوتمبء انذيىي

 93 "ثبٌّبدح "اٌّؼٍِٛبد أدٔبٖ ٌجت أْ رشفك دائّب ِغ أي ؽٍت ِزؼٍك

 .ِمذَ اٌطٍت ٚ اٌطٍت  -

 .دائشح اٌٙجشح فً سلُ اٌمؼٍخ, ربسٌخ اٌٍّالد , األعُ األٚي  -1

 .ذبٌخ اٌضٚجٍــخ اٌ -2

 (.فٍّب ارا وبْ ِىبْ أدزجبص أٚ دجظ ٌجٍٓ) اٌؼٕٛاْ اٌذبًٌ  -3

 .( األٔزّبء اٌؼشلً) اٌجٕغٍخ  -4

سلُ , األعُ اٌىبًِ ) أٚ رّضً ِمذَ اٌطٍت   هأٚ اٌّذبًِ أٚ إٌّظّخ اٌزً رذافغ ػٕاٌمبًٔٛٔ اٌٛوًٍ  -5
 (.اٌمؼٍخ  ِؼٍِٛبد األرظبي ٌٍشخض اٌّغؤٚي ػٓ, اٌفبوظ , اٌزٍفْٛ 

 .ٌجت رذذٌذ أْ اٌطٍت ٌخض لؼٍخ أٌمبف رشدٍــً -6

 (. 13, 8, 2اٌّٛاد اٌظب سثّب ) 3 اٌّبدح ػبدح:  األٚسٚثٍخ االرفبلٍخ ِٓ اٌظٍخ راد اٌّٛاد رذذٌذ -7

 ׃ٚخظٛطب , اٌطٍت أعبط رّضً اٌزً ٌألدذاس اٌضًِٕ ٚاٌزشرٍت اٌذبٌخ ٚطف رذذٌذ -8

 ٍذٖ األطًٍ ؟ثأي ربسٌخ غبدس ِمذَ اٌطٍت ث. 

 وٍف غبدس ِمذَ اٌطٍت ثٍذٖ ؟.  

 ألي األعجبة ؟ ِب٘ٛ عجت اٌٍجٛء ؟. 

 ألي ثٍذ غبدس ِمذَ اٌطٍت أٚال ؟. 

 ثأي ربسٌخ ٚطً ِمذَ اٌطٍت اٌى اٌغٌٛذ ؟. 

ِب ً٘ اٌذٛادس  ٚفشدي  ٚثشىً خبص,  أعجبة اٌخٛف ٚٔٛع اٌّخبؽش اٌّذزٍّخ فً دبٌخ اٌؼٛدح اٌى اٌؼشاق -9
 . ً رمف ٚساء ِخبٚف ِمذَ اٌطٍت ِٓ اٌؼٛدح اٌى اٌؼشاقاٌخبطخ اٌز

 .أٍّ٘خ ٚرذذٌذ اٌفزشاد اٌضٍِٕخ ٌٛلٛع اٌذٛادس أػبفخ اٌى ػّش ِمذَ اٌطٍت دٍٕٙب ارا وبْ ر -11

 . ِب٘ٛ ٔٛع اٌخطش اٌزٌٓ ٌّىٓ أْ ٌٛاجٙٗ ِمذَ اٌطٍت فً دبٌخ اٌؼٛدح ٌٍؼشاق -11
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UPPDATERAD INFORMATION GÄLLANDE ‘RULE 39’ OCH UTVECKLINGEN I 
EUROPADOMSTOLEN, 30 november, 2010 

 
Enligt tidigare utskickad instruktion meddelades att Europadomstolen i Strasbourg skulle komma att titta 
närmare på säkerhetssituationen i Irak. Under perioden 22 oktober-22 november beviljade domstolen per 
automatik inhibition i ett stort antal irakiska ärenden. I praktiken innebar detta att domstolen beslutade att 
tillfälligt stoppa avvisningar till Irak för de personer som lämnade in en ansökan i enlighet med ett förfarande 
som kallas ‘Rule 39’. Av de irakier som har beviljats inhibition av Europadomstolen efter inlämnande av 
sådan anmälan var det ett stort antal som fick inhibition beviljad tom 8 december, 2010. 
I november månad meddelade Europadomstolen att den återgår till en prövning av ‘Rule 39' anmälningar på 
individuell basis (se Europadomstolens pressmeddelande här http://www.echr.coe.in/echr/Homepage_EN). 
Detta innebär att domstolen inte längre beviljar inhibition enbart på grund av den anledningen att en person 
kommer från Irak. Det betyder att var person som anser sig vara i fara vid en avvisning/utvisning till Irak 
tydligt och klart måste redogöra för skälen till detta i sin anmälan till domstolen. I och med detta skall den 
allmänna ‘Rule 39’ anmälan som tidigare spritts av frivilligorganisationer INTE längre användas. 
 
Instruktion för de irakier som redan har beviljats inhibition av Europadomstolen under perioden 22 

oktober-22 november, 2010: 
Europadomstolen kommer nu att på nytt undersöka de ärenden där inhibition redan har beviljats. Denna 
gång 
utifrån de individuella omständigheterna i varje enskilt fall. Det är därför nödvändigt att de irakier som redan 
beviljats inhibition till domstolen skickar in dokument som stärker deras ansökningar. Detta bör ske innan 
den 8 december, då det är slutdatum för de flesta irakier som beviljats inhibition under perioden 22 oktober- 
22 november. Utöver den ‘Rule 39’ blankett som redan skickats in måste sökande nu komplettera tidigare 
inlämnad anmälan med yttrande, beslut och övrig relevant information och kommunicera denna information 
på ett tydligt sätt till Europadomstolen. Sådan kompletterande information bör åtminstone inkludera: 

Kopior på samtliga avslagsbeslut (på svenska) från Migrationsverket och Migrationsdomstolen 
samt Migrationsöverdomstolen (även beslut gällande avslag på prövningstillstånd). 
Europadomstolen behöver beslut för både föräldrar och barn i det fall det rör en familj. Se till att 
skicka kompletta beslut. Om så bara en sida av beslutet saknas kan det försena domstolens 
arbete och därmed möjlighet att stoppa en avvisning. 

Kopior på id dokument om sådana finns att tillgå. Det är i detta läge viktigt att redogöra för 
sökandes id-uppgifter. 

En sammanfattning av sökandes personliga risk vid ett återsändande till Irak innehållandes en så 
detaljerad redogörelse som möjligt för omständigheterna i det enskilda fallet. Glöm inte att 
tydligt ange sökandes ursprungsort, kön, etnicitet och religionstillhörighet utöver de individuella 
omständigheterna. 
 

För de irakier som ännu inte lämnat in en ‘Rule 39’ anmälan till Europadomstolen 
 

För de irakier som anser sig löpa risk vid en avvisning/utvisning till Irak, och där det finns en 

påtaglig risk att personen kommer att avvisas/utvisas inom en snar framtid, är det att 
rekommendera att man tar hjälp av ett ombud eller biträde för att få hjälp med att lämna in en så 
stark ‘Rule 39’ anmälan som möjligt. Information om ‘Rule 39‘ återfinns på Europadomstolens 
hemsida 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Interim+measures/General+presentation/. 
För att maximera dina chanser att få en avvisning/utvisning stoppad bör du endast sända in en 
anmälan tillsammans med samtliga avslagsbeslut och annan relevant information som visar att 
anmälan är motiverad. 
Till anmälan skall bifogas: 

Kopior på samtliga avslagsbeslut (på svenska) från Migrationsverket och Migrationsdomstolen 
samt Migrationsöverdomstolen (även beslut gällande avslag på prövningstillstånd). 
Europadomstolen behöver beslut för både föräldrar och barn i det fall det rör en familj. Se till att 



skicka kompletta beslut. Om så bara en sida av beslutet saknas kan det försena domstolens 
arbete och därmed möjlighet att stoppa en avvisning. 

Redogör för sökandes id-uppgifter, om möjligt bifoga kopior på id dokument om sådana finns att 
tillgå. 

En sammanfattning av sökandes personliga risk vid ett återsändande till Irak innehållandes en så 
detaljerad redogöra som möjligt över omständigheterna i det enskilda fallet. Glöm inte att tydligt 
ange sökandes ursprungsort, kön, etnicitet och religionstillhörighet utöver de individuella 
omständigheterna. 

 
Följande uppgifter bör alltid inkluderas i en ‘Rule 39’ anmälan: 
 
I. SÖKANDE OCH ANMÄLAN 
1. Förnamn, födelsedatum, dossiernummer hos Migrationsverket. 
2. Äktenskaplig status. 
3. Nuvarande adress (specificera om det är ett förvar/häkte). 
4. Nationalitet (etnisk tillhörighet). 
5. Ombud/Biträde/Organisation som företräder sökande 
(Fullständigt namn. Telefonnummer, fax och kontaktdetaljer till person ansvarig för ärendet). 
6. Specificera att anmälan rör inhibition av avvisnings/utvisningsbeslut. 
7. Specificera berörda artiklar I Europakonventionen: Normalt sett Artikel 3 (eventuellt också 
Artiklarna 2, , 8 och 13). 
8. Specificera beskrivning av situationen och kronologis ordning av händelser som ligger till grund för 
anmälan: 
9. 
Särskilt relevant är: 
- Vilket datum lämnade sökande sitt hemland? 
- Hur lämnades sökande sitt hemland? 
- Av vilken anledning? Vad föranledde flykt? 
- Vilket land anlände sökande till först? 
- Vilket datum anlände sökande till Sverige? 
9. Grunder för rädsla och typ av åberopad risk vid ett återvändande till Irak: 
10. 
Särskilt relevant är: 
- Vilka specifika händelser ligger till grund för sökandes rädsla att återvända till Irak? 
11 Beskriv under vilka perioder händelserna skedde samt sökandes ålder vid den tidpunkten (om 
relevant) 
Särskilt relevant är: 
Vilken typ av risk skulle sökande möta vid ett återvändande till Irak? 

 

 
 


