
 

 
 

 
 

 

 
 

Laikinosios apsaugos priemonės 

Kas yra laikinosios apsaugos priemonės? 

Remiantis Teismo reglamento 39-a taisykle, Teismas gali nurodyti valstybei - Konvencijos narei laikinai 
imtis tam tikrų apsaugos priemonių. Tai yra skubiai taikomos priemonės, kurios, remiantis Teismo 
praktika, taikomos tik tais atvejais, kai nustatoma neišvengiamos ir nepataisomos žalos grėsmė (žr. 
Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], nos. 46827/99 and 46951/99, § 104, 4 February 2005, ir 
Paladi v. Moldova [GC], no. 39806/05, §§ 86-90, 10 March 2009). 

Laikinosios apsaugos priemonės taikomos tik ribotais atvejais - dažniausiai, jei baiminamasi dėl: 

 kylančios grėsmės gyvybei (pagal Konvencijos 2 straipsnį) arba 
 elgesio, kurį draudžia Konvencijos 3 straipsnis (kankinimo arba nežmoniško ar žeminančio 

elgesio). 

Itin išimtiniais atvejais, šios priemonės gali būti pritaikytos ir situacijose, susijusiose su kitomis 
Konvencijos užtikrinamomis teisėmis. 

Dauguma pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra susijusios su pareiškėjų išsiuntimu ar ekstradicija 
arba sveikatos būkle įkalinimo įstaigose.  

Remiantis Teismo praktika, prašymai, nepatenkantys į 39-os taisyklės taikymo sritį, išankstiniai, 
neišsamūs ar nepagrįsti prašymai paprastai nepateikiami teisėjui nagrinėti ir yra atmetami. 

Prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones eiga ir trukmė  

Prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra nagrinėjami individualiai, rašytine ir skubos 
tvarka, išskyrus atvejus, kai akivaizdu, jog prašymas yra pateiktas siekiant vilkinti procedūrą. 

Apie priimtą sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pareiškėjams pranešama EŽTT 39-os 
taisyklės tinklalapyje, faksu arba paštu. Sprendimas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių yra 
neskundžiamas. 

39-oje taisyklėje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo trukmė ir 
panaikinimas 

Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tol, kol byla nagrinėjama Teisme, arba ribotą 
laikotarpį.  

Sprendimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones Teismo gali būti bet kuriuo metu panaikintas. 
Pavyzdžiui, laikinoji priemonė gali būti panaikinta Teismui nutraukus bylos, su kuria ši priemonė buvo 
susijusi, nagrinėjimą. 

Asmens išsiuntimas į kitą valstybę narę 

Kai asmuo, kurio prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo atmestas, yra išsiunčiamas į 
kitą valstybę narę, jis/ji prireikus gali pateikti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tos 
valstybės atžvilgiu arba paraišką prieš šią valstybę pagal Konvencijos 34-ą straipsnį. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68183
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91702
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