
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Algemene presentatie van voorlopige maatregelen 

Wat zijn algemene maatregelen? 

Het Hof kan, krachtens Artikel 39 van zijn Huishoudelijk Reglement, voorlopige maatregelen opleggen 
aan iedere Staat die Partij is bij het Verdrag. Voorlopige maatregelen zijn dringende maatregelen die, 
in overeenstemming met de vaste praktijk van het Hof, alleen dan getroffen worden wanneer er een 
dreigend gevaar op onherstelbare schade is (zie Mamatkulov en Askarov tegen Türkiye [GC], 
nrs. 46827/99 en 46951/99, § 104, 4 februari 2005 en Paladi tegen Moldavië [GC], nr. 39806/05, 
§§ 86-90, 10 maart 2009).  

Voorlopige maatregelen worden slechts in beperkte situaties opgelegd:  de meest typische gevallen 
zijn die waarin er vrees is voor   

 een bedreiging van het leven (situatie die valt onder Artikel 2 van het Verdrag) of  
 mishandeling verboden door Artikel 3 van het Verdrag (verbod van foltering en onmenselijke 

of vernederende behandeling).  

In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen ze ook worden opgelegd naar aanleiding van bepaalde 
verzoeken die betrekking hebben op andere in het Verdrag neergelegde rechten.  

Het merendeel van de getroffen voorlopige maatregelen heeft betrekking op uitzettings- of 
uitleveringsprocedures of op de gezondheidstoestand van verzoekers die zich in detentie bevinden.  

Overeenkomstig de praktijk van het Hof, worden verzoeken die duidelijk buiten de werkingssfeer van 
Artikel 39 vallen, premature verzoeken en onvolledige/ongefundeerde verzoeken normaliter niet ter 
beslissing aan een rechter voorgelegd en worden afgewezen. 

 

Wijze waarop en termijn waarin verzoeken om voorlopige maatregelen 
worden behandeld  

Verzoeken om voorlopige maatregelen worden op individuele basis onderzocht in een schriftelijke 
procedure. Zij worden met voorrang behandeld, tenzij het verzoek duidelijk bedoeld is als 
vertragingstactiek.  

Verzoekers worden in kennis gesteld van de beslissingen van het Hof inzake verzoeken om voorlopige 
maatregelen via de ECHR Rule 39 Site, per fax of per post. Tegen beslissingen waarbij de toepassing 
van Artikel 39 wordt geweigerd, staat geen beroep open. 

 

Duur en opheffing van voorlopige maatregelen getroffen onder Artikel 39  

Voorlopige maatregelen kunnen worden getroffen voor de duur van de procedure voor het Hof of voor 
een beperkte periode.  

De toepassing van Artikel 39 kan te allen tijde bij beslissing van het Hof worden opgeheven. Aangezien 
een beslissing op grond van Artikel 39 verband houdt met de procedure voor het Hof, kan de maatregel 
met name worden opgeheven indien het verzoekschrift niet wordt gehandhaafd.  

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=005
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68183
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91702


 
 

 
 

 2/2  

Verwijdering van een persoon naar een lid-Staat 

Wanneer een persoon wiens verzoek om een voorlopige maatregel is afgewezen naar een andere 
lid-Staat wordt teruggestuurd, kan hij of zij, indien nodig, een nieuw verzoek tegen die Staat indienen 
op grond van Artikel 39 van het Huishoudelijk Reglement of een verzoekschrift op grond van Artikel 34 
van het Verdrag. 
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