
 

 
 

 
 

 

 
 

Ogólna prezentacja środków tymczasowych 

Czym jest środek tymczasowy? 

Trybunał może, zgodnie z artykułem 39 Regulaminu Trybunału, wskazać środki tymczasowe w 
odniesieniu do każdej Wysokiej Układającej się Strony. Środki tymczasowe są zarządzeniami 
nadzwyczajnymi, które zgodnie z ustaloną praktyką Trybunału mają zastosowanie jedynie w przypadku 
gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie wyrządzenia nieodwracalnej szkody. (Zob. Mamatkulov et 
Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 104, 4 février 2005 et Paladi c. Moldova [GC], no 
39806/05, §§ 86-90, 10 mars 2009). 

Środki tymczasowe stosuje się tylko w ograniczonym zakresie. Najbardziej typowe przypadki to te, w 
których:  

 istnieje obawa zagrożenia dla życia (sytuacja, która podlega pod Art. 2 Konwencji), lub  
 nieludzkie bądź poniżające traktowanie zakazane przez art. 3 Konwencji (zakaz tortur i 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania).  

W bardzo wyjątkowych przypadkach mogą one również mieć zastosowanie do niektórych wniosków 
dotyczących innych praw konwencyjnych.  

Większość wskazanych środków tymczasowych odnosi się do postępowań w sprawach o deportację 
lub ekstradycję, bądź do spraw dotyczących stanu zdrowia skarżących pozbawionych wolności. 

Zgodnie z praktyką Trybunału, wnioski, które w sposób oczywisty wykraczają poza zakres art. 39, 
wnioski przedwczesne oraz niekompletne lub nieuzasadnione są odrzucane bez ich przedstawienia 
sędziemu do rozstrzygnięcia. 

Sposób i czas rozpatrywania wniosków 

Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie w ramach procedury pisemnej. Wszystkie wnioski są 
traktowane priorytetowo, chyba że wniosek ma w sposób oczywisty na celu opóźnienie 
postępowania.  

Skarżący są informowani o decyzjach Trybunału w sprawie wniosków o zastosowanie środków 
tymczasowych za pośrednictwem strony internetowej ECHR Rule 39, faksem lub pocztą. Od decyzji 
odmawiających zastosowania Art. 39 nie przysługuje odwołanie. 

Okres obowiązywania i uchylenie Art. 39 

Środki tymczasowe mogą być stosowane na czas trwania postępowania przed Trybunałem lub na czas 
z góry określony. 

Postanowienie o zastosowaniu środków tymczasowych wydane na podstawie art. 39 może zostać 
uchylone w każdej chwili na mocy decyzji Trybunału. W szczególności, ponieważ zarządzenie wydane 
na podstawie Art. 39 jest związane z postępowaniem przed Trybunałem, środek ten może zostać 
uchylony, jeżeli skarga nie zostanie podtrzymana. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2246827/99%22,%2246951/99%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-68182%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2246827/99%22,%2246951/99%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-68182%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2239806/05%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-91703%22%5D%7D
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Wydalenie osoby do państwa członkowskiego 

Jeżeli osoba, której wniosek o zastosowanie środka tymczasowego został odrzucony, została wydalona 
do innego państwa członkowskiego, może w razie potrzeby złożyć nowy wniosek przeciwko temu 
państwu na podstawie Artykułu 39 Regulaminu Trybunału lub skargę na podstawie Artykułu 34 
Konwencji. 
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