
 

 
 

 
 

 

 
 

Generel præsentation af midlertidige retsmidler 

Hvad er midlertidige retsmidler? 

Domstolen kan, i medfør af regel 39 i Domstolens Procedure Reglement beslutte at iværksætte 
midlertidige retsmidler overfor en enhver stat, som er part i Konventionen. Midlertidige retsmidler er 
haste-tiltag som, efter Domstolens faste praksis, kun iværksættes hvis der er tale om en 
overhængende risiko for en uoprettelig 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. marts 2009). 

Midlertidige retsmidler iværksættes kun i begrænsede tilfælde. I de mest typiske tilfælde er der frygt 
for 

 trusler mod liv (situationer som falder under artikel 2 i Konventionen) eller  
 mishandling forbudt i henhold til artikel 3 i Konventionen (forbuddet omfatter tortur eller 

umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf).  

I helt exceptionelle tilfælde kan midlertidige retsmidler også anvendes ved brud af andre rettigheder 
omfattet af Konventionen. 

Størstedelen af midlertidige retsmidler, som bliver iværksat, vedrører udvisnings- eller udleverings 
sager eller sundhedstilstanden hos klagere som er frihedsberøvet. 

Anmodninger som klart falder udenfor området for anvendelsen af regel 39, anmodninger som er 
fremsat for tidlig og anmodninger som er ufuldstændige/ubegrundede, bliver i overensstemmelse 
med Domstolens praksis normalt afvist uden at sagen forelægges en dommer. 

Fremgangsmåde og tidsperiode ved anmodninger om midlertidige retsmidler 

Anmodninger om midlertidige retsmidler behandles individuelt og skriftligt. De vil blive behandlet med 
prioritet, medmindre det er åbenbart, at anmodningen af taktiske grunde er begæret for at forsinke 
processen. 

Klagere bliver underrettet om Domstolens afgørelser om midlertidige retsmidler enten via ECHR Rule 
39 Site, per fax eller per post. En afvisning af en anmodning under regel 39 kan ikke påklages. 

Varighed og ophævelse af midlertidige retsmidler under regel 39 

Midlertidige retsmidler kan iværksættes for lige så længe, som sagen verserer ved Domstolen eller for 
en mere begrænset tidsperiode. 

Domstolen kan når som helst beslutte at ophæve et iværksat tiltag under regel 39. Eftersom 
anvendelsen af regel 39 hænger sammen med sagens behandling ved Domstolen, kan tiltaget blive 
ophævet, hvis klagen ikke fastholdes. 

Udsendelse af en person til et andet medlemsland 

En person, hvis anmodning om et midlertidige retsmiddel er blevet afvist, og som er udsendt til et 
andet medlemsland, kan om nødvendig fremsætte en ny anmodning under regel 39 i Domstolens 
Procedure Reglement eller klage under artikel 34 i Konventionen 
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