
Instruccions pràctiques 

Demandes de mesures provisionals1 

(Article 39 del reglament del Tribunal) 
De conformitat amb l’article 39 del seu reglament, el Tribunal pot adoptar mesures provisionals que 
són vinculants per a l’Estat concernit. 

Les mesures provisionals només s’adopten en casos excepcionals. El Tribunal ordenarà a un Estat 
membre que apliqui aquesta mesura només quan, després d’haver examinat totes les informacions 
pertinents, considera que, en cas contrari, el demandant estaria exposat a un risc imminent de dany 
irreparable. 

Els demandants o els seus representants2 que sol·licitin una mesura provisional d’acord amb 
l’article 39 del reglament del Tribunal han de complir amb els requisits que s’indiquen a continuació. 

I.    Informació requerida 

Qualsevol demanda adreçada al Tribunal ha d’estar motivada. El demandant ha de detallar els motius 
en què es basen els seus temors, la naturalesa del risc al·legat i les disposicions del Conveni que 
consideri vulnerades. 

Fer simplement referència al contingut d’altres documents o al procediment intern no és suficient. És 
imprescindible que les demandes s’acompanyin de tots els documents acreditatius necessaris i, 
concretament, de les decisions dictades pels tribunals, comissions o altres òrgans nacionals, així com 
de qualsevol altre document que corrobori les al·legacions del demandant. 

Les demandes que no incloguin la informació necessària perquè el Tribunal pugui pronunciar-se en 
principi no se sotmeten a la decisió d’un jutge. El Tribunal no necessàriament es posa en contacte amb 
els demandants les demandes dels quals siguin incompletes. 

Si el cas està pendent davant del Tribunal, s’ha de mencionar el número de demanda atribuït. 

En els casos d’expulsió o d’extradició, és necessari indicar la data i l’hora previstes per a l’execució de 
la mesura, l’adreça del demandant o el lloc de detenció i el número oficial de referència de l’expedient. 
S’ha d’informar el Tribunal de qualsevol canvi en aquestes informacions (data i hora per a l’execució 
de la mesura, adreça, etc.) al més aviat possible. 

Les demandes han de presentar-se, en la mesura del possible, en una de les llengües oficials de les 
parts contractants. 

El Tribunal pot decidir examinar l’admissibilitat del cas i la demanda de mesura provisional alhora. 

 

 

 

 
1.  Instruccions pràctiques emeses pel president del Tribunal d’acord amb l’article 32 del reglament el 5 de març 
del 2003 i esmenades els 16 d’octubre del 2009, 7 de juliol del 2011 i 3 de maig del 2022. 
2.  És necessari que es facilitin les dades de contacte detallades. 



II.    Enviament de les demandes via “ECHR Rule 39 Site”, per fax o per correu postal 

Les demandes de mesures provisionals de conformitat amb l’article 39 del reglament s’han d’enviar 
per “ECHR Rule 39 Site”, per fax o per correu postal3. El Tribunal no examina les demandes adreçades 
per correu electrònic. Qualsevol demanda enviada per fax o per correu postal ha d’incloure la 
informació següent, en negreta, a la primera pàgina del document: 

“Article 39 – Urgent 
Persona de contacte (nom i dades de contacte): ... 

[En cas d’expulsió o d’extradició] 
Data i hora previstes per a l’execució de la mesura i lloc de destinació: ...” 

III.    Presentació de les demandes amb antelació suficient 

Les demandes de mesures provisionals s’han de presentar al més aviat possible una vegada s’ha dictat 
la decisió interna definitiva per donar temps suficient al Tribunal i a la seva Secretaria d’examinar la 
qüestió. És possible que el Tribunal no pugui tractar les demandes relatives a casos d’expulsió o 
d’extradició rebudes menys d’un dia laborable abans de la data prevista per a l’execució de la mesura 
en qüestió4. 

Si la decisió interna definitiva és imminent i l’execució és susceptible de ser immediata, especialment 
en els casos d’expulsió o d’extradició, els demandants i els seus representants poden presentar la 
demanda de mesures provisionals sense haver d’esperar aquesta decisió. En aquest cas, han d’indicar 
clarament la data en què es dictarà la decisió i precisar que la demanda està subjecta al caràcter 
desfavorable de la decisió interna definitiva. 

IV.    Mesures internes amb efectes suspensius 

El Tribunal no és una instància d’apel·lació de les decisions dels tribunals interns. En els casos 
d’expulsió o d’extradició, els demandants han d’interposar els recursos interns susceptibles de 
suspendre la mesura en qüestió abans d’adreçar al Tribunal una demanda de mesures provisionals. El 
Tribunal no aplica l’article 39 del reglament per impedir l’execució de la mesura en qüestió quan 
encara sigui possible interposar un recurs intern amb efectes suspensius. 

V.    Mesures de seguiment 

Els demandants de mesures provisionals d’acord amb l’article 39 del reglament han de respondre als 
correus que els siguin adreçats per part de la Secretaria del Tribunal. En cas que la demanda de mesura 
provisional sigui rebutjada, han d’indicar al Tribunal si desitgen continuar amb la demanda. Si s’aplica 
la mesura provisional, han d’informar regularment i sense demora el Tribunal de l’estat d’avançament 
de qualsevol procediment intern en curs. En cas de no fer-ho, el cas pot ser arxivat. 

 

 
3.  Les demandes per correu postal no s’han d’enviar per correu ordinari. 
4.  La llista de dies festius en què la Secretaria del Tribunal està tancada es pot consultar a la pàgina web del 
Tribunal:Error! Hyperlink reference not valid. www.echr.coe.int/contact/fr. 

http://www.echr.coe.int/contact/fr
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