
 

 
 

 
 

 

 
 

Общо представяне 
 

Общо представяне на привременните мерки 

 
Какво представляват привременните мерки? 

Съдът може, по силата на член 39 от своя правилник, да постанови изпълнението на 
привременни мерки на всяка държава – страна по Конвенцията. Привременните мерки са 
спешни мерки, които, според установената практика на Съда, се прилагат само в случаи на 
непосредствен риск от тежка и непоправима вреда (виж Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], 
nos. 46827/99 и 46951/99, § 104, 4 февруари 2005 и Paladi v. Moldova [GC], no. 39806/05, §§ 86-
90, 10 март 2009). 

Привременните мерки се прилагат само в определени ситуации: най-типичните случаи са тези, 
при които има опасност от 

 заплаха за живота (ситуация, попадаща в обхвата на член 2 от Конвенцията) или 
 третиране, забранено от член 3 от Конвенцията (забрана за изтезания и нечовешко или 

унизително отношение). 

В особено изключителни случаи, привременни мерки могат да се приложат и по отношение на 
други права, защитени от Конвенцията. 

По-голямата част от постановените привременни мерки се отнасят до производства за 
експулсиране или екстрадиция, или до здравословното състояние на задържани лица. 

В съответствие с практиката на Съда, молби, които очевидно не попадат в обхвата на член 39, 
които са преждевременно подадени, които са непълни или не съдържат мотиви, обикновено не 
се представят на съдия за решение и се отхвърлят. 

 

Начин и срок, в който се разглеждат молбите за привременни мерки 

Молбите за привременни мерки се разглеждат индивидуално, в рамките на писмена 
процедура. Те се разглеждат приоритетно, освен ако молбата явно се използва като тактика за 
протакане. 

Жалбоподателите се уведомяват за решенията на Съда относно молбите за привременни мерки 
чрез сайта ECHR Rule 39 Site, по факс или по пощата. Решенията, с които се отказва прилагането 
на член 39, не подлежат на обжалване. 

 

 

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
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Продължителност и прекратяване на привременните мерки 

Привременните мерки могат да бъдат постановени за продължителността на производството 
пред Съда или за определен период от време. 

Прилагането на член 39 може да бъде прекратено по всяко време с решение на Съда. Тъй като 
привременните мерки са свързани с разглеждането на жалбата от Съда, те могат да бъдат 
прекратени, ако жалбата бъде оттеглена. 

Извеждане на лице към държава-членка 

Когато лице, чиято молба за привременни мерки е отказана, бъде изведено към друга държава 
– страна по Конвенцията, то може, ако е необходимо, да подаде нова молба срещу съответната 
държава съгласно член 39 от правилника или жалба съгласно член 34 от Конвенцията. 
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