
 

 
 

 
 

 

 
 

Pagaidu pasākumi – Vispārīga informācija 

Kas ir pagaidu pasākumi? 

Saskaņā ar Tiesas nolikuma 39. pantu Tiesa var noteikt pagaidu pasākumus jebkurai Konvencijas 
dalībvalstij. Pagaidu pasākumi ir ārkārtas pasākumi, kurus saskaņā ar Tiesas iedibināto praksi piemēro 
tikai gadījumos, kad sūdzības iesniedzējam draud tūlītējs neatgriezenisks kaitējums (sk. 2005. gada 4. 
februāra Lielās palātas spriedums lietā Mamatkulov un Askarov pret Turciju, Nr. 46827/99 un 
46951/99, § 104, un 2009. gada 10. marta Lielās palātas spriedums lietā Paladi pret Moldovu, Nr. 
39806/05, §§ 86-90).  

Pagaidu pasākumi tiek noteikti tikai ierobežotos gadījumos. Visbiežāk tie ir gadījumi, kuros pastāv 
aizdomas par:  

 apdraudējumu dzīvībai (situācijas, kas ietilpst Konvencijas 2. panta tvērumā) vai 
 necilvēcīgu apiešanos, kas aizliegta ar Konvencijas 3. pantu (spīdzināšanas un cietsirdīgas vai 

pazemojošas apiešanās aizliegums).  

Tikai retos izņēmuma gadījumos pagaidu pasākumi var tikt piemēroti attiecībā uz lūgumiem, kas 
saistīti ar citām Konvencijā nostiprinātajām tiesībām.  

Visbiežāk pagaidu pasākumi tiek noteikti izraidīšanas vai izdošanas lietās, kā arī lietās par sūdzības 
iesniedzēju veselības stāvokli ieslodzījuma vietās. 

Saskaņā ar Tiesas praksi lūgumi, kas nepārprotami neietilpst 39. panta tvērumā, priekšlaicīgi lūgumi 
un nepilnīgi/nepamatoti lūgumi, netiek iesniegti tiesnesim lēmuma pieņemšanai un tiek noraidīti. 

Lūgumu izskatīšanas kārtība un termiņi 

Lūgumi noteikt pagaidu pasākumus tiek individuāli izskatīti rakstveida procesā. Tos izskata prioritāri, 
ja vien netiek konstatēts, ka lūguma iesniegšana tiek izmantota kā novilcināšanas taktika. 

Sūdzības iesniedzējus par Tiesas lēmumiem attiecībā uz lūgumiem noteikt pagaidu pasākumus informē 
tīmekļa vietnē ECHR Rule 39 Site, ar faksa sūtījumu vai pa pastu. Lēmumu, ar kuru atteikta 39. panta 
piemērošana, nevar pārsūdzēt. 

Saskaņā ar 39. pantu noteikto pagaidu pasākumu ilgums un atcelšana 

Pagaidu pasākumi var tikt noteikti uz sūdzības izskatīšanas laiku Tiesā, vai arī uz noteiktu laika periodu. 

Saskaņā ar 39. pantu noteiktos pagaidu pasākumus jebkurā laikā var atcelt ar Tiesas lēmumu. Ņemot 
vērā, ka saskaņā ar 39. pantu piemērotie pagaidu pasākumi ir saistīti ar sūdzības izskatīšanu Tiesā, tos 
var atcelt gadījumā, ja sūdzība netiek uzturēta. 

Personas pārvietošana uz citu dalībvalsti 

Ja persona, kuras lūgums noteikt pagaidu pasākumus noraidīts, tikusi pārvietota uz citu dalībvalsti, tā 
vajadzības gadījumā var iesniegt jaunu lūgumu noteikt pagaidu pasākumus saskaņā ar Tiesas nolikuma 
39. pantu, vai arī iesniegt sūdzību saskaņā ar Konvencijas 34. pantu. 

 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=005
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

	Pagaidu pasākumi – Vispārīga informācija
	Kas ir pagaidu pasākumi?
	Lūgumu izskatīšanas kārtība un termiņi
	Saskaņā ar 39. pantu noteikto pagaidu pasākumu ilgums un atcelšana
	Personas pārvietošana uz citu dalībvalsti

