
 

 
 

 
 

 

 
 

Všeobecná prezentácia predbežných opatrení 

Čo sú predbežné opatrenia? 

Súd môže na základe pravidla 39 svojho rokovacieho poriadku nariadiť ktorémukoľvek zmluvnému 
štátu, aby prijal predbežné opatrenia. Predbežné opatrenia sú naliehavé opatrenia, ktoré podľa 
ustálenej judikatúry Súdu možno uplatniť len v prípade bezprostredného nebezpečenstva 
nenapraviteľnej ujmy (pozri Mamatkulov a Askarov proti Turecku [VK], č. 46827/99 a 46951/99, § 104, 
4. februára 2005 a Paladi proti Moldavsku [VK], č. 39806/05, §§ 86-90, 10. marca 2009).  

Predbežné opatrenia sa používajú len v určitých vymedzených prípadoch: najtypickejšie sú prípady, v 
ktorých existujú obavy z  

 ohrozenia života (situácie, ktoré spadajú pod článok 2 Dohovoru) alebo  
 zlého zaobchádzania, ktoré zakazuje článok 3 Dohovoru (zákaz mučenia a neľudského či 

ponižujúceho zaobchádzania).  

V mimoriadne výnimočných prípadoch sa môžu uplatniť aj pri niektorých žiadostiach, ktoré sa týkajú 
iných práv garantovaných Dohovorom.  

Väčšina nariadených predbežných opatrení sa týka konania o vyhostení alebo vydania do iného štátu 
alebo zdravotného stavu sťažovateľa v miestach zaistenia. 

V súlade s ustálenou praxou Súdu sa predčasné, neúplné alebo nepodložené žiadosti, a tie ktoré sa 
jednoznačne nachádzajú mimo rámca pôsobnosti článku 39, nepredkladajú sudcovi na rozhodnutie 
a sú zamietnuté.  

Spôsob a lehota v ktorej sa žiadosti vybavujú  

Každá žiadosť je posudzovaná osobitne a konanie prebieha písomnou formou. Žiadosť o prijatie 
predbežného opatrenia je posudzovaná ako prioritná záležitosť, pokiaľ nie je zjavné, že jej zámerom 
je odďaľovacia taktika.  

Sťažovatelia sú informovaní o rozhodnutiach Súdu  vo veciach žiadostí o predbežné opatrenia 
prostredníctvom internetovej stránky Súdu ECHR Rule 39 Site, faxom alebo poštou. Proti 
rozhodnutiam, ktorými sa zamietlo uplatnenie pravidla 39, sa nemožno odvolať. 

Doba platnosti a zrušenie opatrenia podľa článku 39  

Predbežné opatrenia možno nariadiť na celú dobu konania pred Súdom alebo na kratšiu dobu. 

Súd môže kedykoľvek rozhodnúť o zrušení nariadenia vydaného podľa pravidla 39. Keďže rozhodnutie 
vydané podľa pravidla 39 je spojené s konaním pred Súdom, v prípade nepokračovania v konaní o 
sťažnosti je opatrenie možné zrušiť. 

Vyhostenie osoby do iného členského štátu 

Osoba, ktorej žiadosť o predbežné opatrenie bola zamietnutá, môže v prípade jej vyhostenia do iného 
členského štátu podať novú žiadosť proti tomuto štátu podľa pravidla 39 Rokovacieho poriadku Súdu 
alebo sťažnosť podľa článku 34 Dohovoru. 

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
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