
 
 
 

 

 
 

Загальна презентація тимчасових заходів 

Що таке тимчасові заходи? 

Суд може, згідно з Правилом 39 Регламенту Суду, наказати вжити тимчасових заходів будь-якій 
Державі-Учасниці Конвенції. Тимчасові заходи - це невідкладні заходи, що застосовуються у 
відповідності до сталої практики Суду лише за наявності безпосереднього ризику заподіяння 
незворотної шкоди (див. Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], №№ 46827/99 та 46951/99, 
§ 104, 4 лютого 2005 та Paladi v. Moldova [GC], № 39806/05, §§ 86-90, 10 березня 2009). 

Тимчасові заходи застосовуються лише у виняткових випадках: типовими є випадки, де наявний 
ризик 

 загрози життю (ситуація підлягає розгляду за Статтею 2 Конвенції) або 
 поводження, забороненого Статтею 3 Конвенції  (заборона катування або нелюдського 

чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання). 

У надзвичайно виняткових випадках такі заходи можуть бути застосовані щодо певних 
клопотань стосовно порушень інших прав, гарантованих Конвенцією. 

Більшість застосованих тимчасових заходів стосувалися видворення та екстрадиції або стану 
здоров’я заявника у місцях позбавлення волі. 

У відповідності до практики Суду клопотання, які вочевидь не відповідають вимогам Правила 39, 
передчасні клопотання, та неповні/необґрунтовані клопотання зазвичай не надходять на 
розгляд до судді та відхиляються. 

Опрацювання клопотань про вжиття тимчасових заходів 

Розгляд клопотань про вжиття тимчасових заходів здійснюється в індивідуальному порядку 
шляхом письмового провадження. Цей розгляд є пріоритетним, за винятком випадків, коли 
клопотання подано явно з метою затягування справи. 

Суд інформує заявників про свої рішення стосовно клопотань про вжиття тимчасових заходів за 
допомогою сайту «ECHR Rule 39 Site», факсом або поштою. Рішення про відмову в застосуванні 
тимчасових заходів не підлягають оскарженню. 

Тривалість застосування та скасування тимчасових заходів, вжитих 
відповідно до Правила 39 

Тимчасові заходи можуть бути вжиті на період провадження в Суді або на визначений проміжок 
часу.  

Застосування тимчасових заходів може бути припинене в будь-який момент за рішенням Суду. 
Зокрема, якщо тимчасові заходи застосовано на період провадження в Суді, їх може бути 
скасовано, якщо заявник більше не підтримує свою заяву. 

Видворення особи до договірної Держави 

Якщо особу, чиє клопотання про застосування тимчасових заходів було відхилено, видворено 
до іншої договірної Держави, він чи вона може в разі потреби подати нове клопотання щодо цієї 
країни згідно з Правилом 39 Регламенту Суду або заяву згідно зі Статтею 34 Конвенції.  

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

	Загальна презентація тимчасових заходів
	Що таке тимчасові заходи?
	Опрацювання клопотань про вжиття тимчасових заходів
	Тривалість застосування та скасування тимчасових заходів, вжитих відповідно до Правила 39
	Видворення особи до договірної Держави

