
 

 
 

 
 

 

 
 

Presentació general de les mesures provisionals 

Què són les mesures provisionals? 

De conformitat amb l’article 39 del seu reglament, el Tribunal pot adoptar mesures provisionals 
respecte de qualsevol Estat part del Conveni. Les mesures provisionals són mesures urgents que, 
d’acord amb la pràctica establerta del Tribunal, només s’apliquen quan hi ha risc imminent de dany 
irreparable. (vegeu Mamatkulov et Askarov c. Turquia [GC], núm. 46827/99 i 46951/99, § 104, 4 de 
febrer del 2005 et Paladi c. Moldàvia [GC], núm. 39806/05, §§ 86-90, 10 de març del 2009). 

Les mesures provisionals només s’apliquen en situacions específiques: els casos més típics són aquells 
en què es temen 

 amenaces per a la vida (situació que entra en l’àmbit d'aplicació de l’article 2 del Conveni) o 
 maltractaments prohibits per l'article 3 del Conveni (prohibició de la tortura i dels tractes 

inhumans o degradants). 

En casos molt excepcionals es poden aplicar també a certes demandes relacionades amb altres drets 
garantits pel Conveni. 

La majoria de les mesures provisionals adoptades es refereixen a procediments d’expulsió o 
d’extradició, o a l’estat de salut dels demandants en els llocs de detenció. 

D’acord amb la pràctica del Tribunal, les demandes que quedin clarament fora de l'àmbit d'aplicació 
de l’article 39, les demandes prematures i les demandes incompletes o no fonamentades en principi 
no se sotmeten a la decisió d’un jutge i són rebutjades. 

Com i quan es tracten les demandes 

Cada demanda s’examina individualment en el marc d’un procediment escrit. Cada demanda és 
tractada amb caràcter prioritari, llevat que la demanda tingui una intenció clarament dilatòria. 

Els demandants són informats de les decisions del Tribunal relatives a les demandes de mesures 
provisionals via ECHR Rule 39 Site, per fax o per correu postal. No es pot interposar recurs contra les 
decisions per les quals es rebutja aplicar l’article 39. 

Durada i aixecament de les mesures provisionals adoptades 

Les mesures provisionals poden adoptar-se durant la durada del procediment davant del Tribunal o 
per un període de temps més limitat. 

El Tribunal pot decidir aixecar l’aplicació de l’article 39 en qualsevol moment. Concretament, donat 
que l’aplicació de la mesura provisional està vinculada al procediment davant del Tribunal, la mesura 
pot aixecar-se si no es manté la demanda. 

Trasllat d’una persona cap a un Estat membre 

Qualsevol persona que ha vist rebutjada la seva demanda de mesures provisionals pot presentar, si 
escau, en cas de ser traslladada a un altre Estat membre, una nova demanda contra aquest Estat 
d’acord amb l’article 39 del reglament o una demanda sobre la base de l’article 34 del Conveni. 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=005
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2246827/99%22,%2246951/99%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-68182%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2239806/05%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-91703%22%5D%7D
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