
 

 
 

 
 

 

 
 

Generell presentasjon av midlertidige tiltak 

Hva er midlertidige tiltak? 

Domstolen kan, i henhold til regel 39 i Domstolens prosedyreregler, beslutte å gi anvisning på 
midlertidige tiltak overfor enhver stat som er part i Konvensjonen. Midlertidige tiltak er hastetiltak 
som, etter Domstolens etablerte praksis, bare gjelder dersom det er en overhengende risiko for en 
uopprettelig skade (se Mamatkulov og Askarov mot Tyrkia [GC], nr. 46827/99 og 46951/99, § 104, 4. 
februar 2005 og Paladi mot Moldova [GC], nr. 39806/05, §§ 86-90, 10. mars 2009). 

Midlertidige tiltak anvendes bare i bestemte tilfeller: de mest typiske tilfellene er der det er frykt for 

 trusler mot liv (situasjoner som faller inn under artikkel 2 i Konvensjonen) eller  
 mishandling forbudt i henhold til artikkel 3 i Konvensjonen (forbudet omfatter tortur eller 

umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff).  

I svært spesielle tilfeller kan midlertidige tiltak også anvendes ved brudd på andre rettigheter nedfelt 
i Konvensjonen. 

De aller fleste midlertidige tiltak som det blir gitt anvisning på, gjelder utvisnings- eller utleveringssaker 
eller helsetilstanden til klagere som er frihetsberøvet. 

Begjæringer som klart faller utenfor området for regel 39, begjæringer som er fremsatt for tidlig og 
begjæringer som er ufullstendige/ubegrunnede, blir i samsvar med Domstolens praksis normalt avvist 
uten å henvises til en dommer for avgjørelse. 

Behandlingsmåte og tidsperiode ved begjæring om midlertidige tiltak 

Begjæringer om midlertidige tiltak behandles individuelt og skriftlig. De vil bli behandlet med prioritet, 
med mindre det er åpenbart at begjæringen av taktiske grunner er fremsatt for å forsinke prosessen. 

Klagere blir underrettet om Domstolens avgjørelser knyttet til begjæringer om midlertidige tiltak 
enten via ECHR Rule 39 Site, per faks eller per post. Beslutninger om ikke å anvende regel 39 kan ikke 
påklages. 

Varighet og opphevelse av midlertidige tiltak etter regel 39 

Midlertidige tiltak kan besluttes anvist for så lenge en sak er til behandling i Domstolen eller for en 
mer begrenset tidsperiode. 

Domstolen kan når som helst beslutte å oppheve et anvist tiltak under regel 39. Særlig når bruken av 
regel 39 knytter seg til saksbehandlingen for Domstolen, kan tiltaket oppheves dersom klagen ikke 
opprettholdes. 

Flytting av en person til et medlemsland 

En person hvis begjæring om midlertidige tiltak har blitt avslått, og som er uttransportert til et annet 
medlemsland, kan om nødvendig sette frem en ny begjæring i henhold til regel 39 i Domstolens 
prosedyreregler mot denne stat eller en klage i henhold til artikkel 34 i Konvensjonen. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=005
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-68183%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-68183%22%5D%7D
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