
 

 
 

 
 

 

 
 

Allmän presentation av interimistiska åtgärder 

Vad är interimistiska åtgärder? 

Domstolen kan, enligt regel 39 i dess arbetsordning, besluta om interimistiska åtgärder gentemot en 
stat som är ansluten till konventionen. Interimistiska åtgärder är nödåtgärder som enligt domstolens 
etablerade praxis endast tillämpas när det föreligger en överhängande risk för oåterkallelig skada (se 
Mamatkulov och Askarov mot Turkiet [GC] nr. 46827/99 och 46951/99, § 104, 4 februari 2005 samt 
Paladi mot Moldavien [GC], nr. 39806/05, §§ 86-90, 10 mars 2009). 

Interimistiska åtgärder tillämpas endast i ett begränsat antal situationer; de mest typiska fallen är 
sådana där det finns en fruktan för 

 hot mot livet (situation som faller under artikel 2 i konventionen) eller  
 behandling som är förbjuden enligt artikel 3 i konventionen (förbud mot tortyr och 

omänsklig eller förnedrande behandling).  

I mycket exceptionella fall kan de även tillämpas avseende andra rättigheter i konventionen.  

Majoriteten av de interimistiska åtgärder som meddelas avser utvisnings- eller utlämningsförfaranden 
eller klagandes hälsotillstånd under frihetsberövanden.  

En begäran som uppenbart faller utanför tillämpningsområdet för regel 39, görs för tidigt eller är 
ofullständig eller ogrundad kommer, enligt praxis, normalt att avvisas utan att lämnas över till en 
domare för beslut. 

Förfarande och tidsfrist inom vilken en begäran om interimistiska åtgärder 
behandlas 

En begäran om interimistiska åtgärder bedöms individuellt inom ramen för ett skriftligt förfarande. En 
begäran behandlas med prioritet, såvida den inte uppenbarligen har ett fördröjande syfte. 

Klagande informeras om domstolens beslut avseende en begäran om interimistiska åtgärder via ECHR 
Rule 39 Site, via fax eller via post. Beslut om att inte tillämpa regel 39 kan inte överklagas.   

Varaktighet och upphävande av interimistiska åtgärder enligt regel 39 

Interimistiska åtgärder kan meddelas för den tid då förfarandet vid domstolen pågår eller för en 
kortare period. 

En tillämpning av regel 39 kan när som helst upphävas genom ett beslut av domstolen. Eftersom 
tillämpningen av regel 39 är kopplad till förfarandet inför domstolen kan en interimistisk åtgärd 
upphävas om klagomålet inte fullföljs.  

Utvisning/utlämning av en person till en medlemsstat  

Om en person vars begäran om interimistiska åtgärder har avslagits sänds till en annan medlemsstat 
kan han eller hon, vid behov, lämna in en ny begäran mot den staten enligt regel 39 i domstolens 
arbetsordning eller ett klagomål enligt artikel 34 i konventionen.  

 

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

	Allmän presentation av interimistiska åtgärder
	Vad är interimistiska åtgärder?
	Förfarande och tidsfrist inom vilken en begäran om interimistiska åtgärder behandlas
	Varaktighet och upphävande av interimistiska åtgärder enligt regel 39
	Utvisning/utlämning av en person till en medlemsstat

