
 

 
 

 
 

 

 
 

Опште информације о привременим мерама 

Шта су привремене мере? 

У складу са Правилом 39 свог Пословника, Суд може одредити привремене мере свакој држави 
уговорници. Привремене мере су хитне и у складу са устаљеном праксом Суда, примењују се 
само када постоји ризик од неповратне штете (видети Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], 
nos. 46827/99 и 46951/99, § 104, 4. фебруар 2005. и Paladi v. Moldova [GC], no. 39806/05, §§ 86-
90, 10. март 2009).  

Привремене мере се примењују искључиво у изузетним околностима, најчешће у случају:  

 опасности по живот (ситуације које спадају под члан 2 Конвенције) или  
 опасности од злостављања забрањеног чланом 3 Конвенције (забрана мучења, 

нељудског или понижавајућег поступања). 

Изузетно, у специфичним околностима, примењују се и у случајевима који се односе на нека 
друга права заштићена Конвенцијом. 

Већина привремених мера које Суд одреди се односе на процесе депортације или изручења, 
или на здравствено стање подносилаца у притвору.  

У складу са устаљеном праксом Суда, судија неће одлучивати о захтевима који очигледно не 
спадају у подручје примене Правила 39 као ни о преурањеним, непотпуним и необразложеним 
захтевима, те ће они бити одбачени.  

Начин и временски рок за разматрање захтева за привремене мере  

Захтеви за привремене мере се разматрају појединачно у писаној процедури. Обрађују се 
приоритетно осим ако нису с намером поднети у циљу одуговлачења поступка. 

Суд обавештава подносиоце о одлукама у вези са захтевима за привремену меру путем 
интернет странице ECHR Rule 39 Site, факсом или поштом. Не постоји могућност жалбе на одлуку 
о одбијању примене Правила 39. 

Трајање и укидање привремене мере одређене у складу са Правилом 39 

Привремене мере могу бити одобрене за време трајања поступка пред Судом или на одређени 
временски период.  

Мера примењена у складу са Правилом 39 се може одлуком Суда укинути у било ком тренутку. 
А нарочито, с обзиром да је одређена сходно Правилу 39 у вези са поступком пред Судом, мера 
се прекида уколико подносилац одустане од представке.   

Удаљење у другу државу чланицу 

Када је особа чији је захтев за привремену меру одбијен, удаљена у другу државу чланицу, она 
може, ако је потребно, поднети нови захтев против те државе у складу са Правилом 39 
Пословника Суда или нову представку сходно члану 34 Конвенције. 

 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=005
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68183
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91702

	Опште информације о привременим мерама
	Шта су привремене мере?
	Начин и временски рок за разматрање захтева за привремене мере
	Трајање и укидање привремене мере одређене у складу са Правилом 39
	Удаљење у другу државу чланицу

