
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Obecné informace týkající se předběžných opatření 

Co jsou předběžná opatření? 

Podle článku 39 Jednacího řádu Soudu (JŘS) může Soud přijímat předběžná opatření vůči kterékoli 
smluvní straně Úmluvy. Předběžná opatření jsou naléhavá opatření, která se v souladu se zavedenou 
praxí Soudu aplikují pouze tehdy, existuje-li bezprostřední hrozba neodvratitelné újmy (viz 
Mamatkulov a Askarov v. Turecko [VS], č. 46827/99 a 46951/99, § 104, 4. února 2005, a Paladi 
v. Moldavsko [VS], č. 39806/05, § § 86-90, 10. března 2009). 

Předběžná opatření se přijímají jen v omezených případech: nejtypičtějšími jsou ty, v nichž existuje 
riziko  

 ohrožení života (situace spadá pod článek 2 Úmluvy), nebo 
 špatného zacházení zakázaného článkem 3 Úmluvy (zákaz mučení a nelidského či 

ponižujícího zacházení). 

Ve velmi výjimečných případech mohou být aplikována také ve věci určitých žádostí týkajících se jiných 
práv garantovaných Úmluvou. 

Naprostá většina nařízených předběžných opatření se týká řízení o vyhoštění nebo vydání do jiného 
státu, anebo zdravotního stavu stěžovatelů v detenčních zařízeních.  

V souladu s ustálenou praxí Soudu se předčasné, neúplné nebo nepodložené žádosti, a ty, které se 
jednoznačně nacházejí mimo rámec působnosti článku 39, nepředkládají soudci k rozhodnutí a jsou 
zamítány. 

Způsob a časové rozmezí pro řešení žádostí 

Každá žádost je posuzována individuálně a řízení probíhá písemnou formou. Žádost o přijetí 
předběžného opatření je posuzována přednostně, pokud však není zjevně míněna jako prodlužovací 
taktika. 

Stěžovatelé jsou o rozhodnutích Soudu týkajících se žádostí o přijetí předběžného opatření 
informováni prostřednictvím internetové stránky Soudu ECHR Rule 39 Site, faxem nebo poštou. 

Doba trvání a zrušení opatření podle článku 39   

Předběžná opatření mohou platit po celou dobu trvání řízení před Soudem nebo po časově omezené 
období. 

V souladu s článkem 39 může být předběžné opatření kdykoliv zrušeno rozhodnutím Soudu. Ke zrušení 
může dojít zejména v případě, kdy stěžovatel nehodlá ve stížnosti pokračovat, neboť opatření přijaté 
podle článku 39 je vázáno na řízení před Soudem.  

Vyhoštění osoby do jiného členského státu 

Je-li osoba, jejíž žádost o předběžné opatření byla zamítnuta, vyhoštěna nebo vydána do jiného 
členského státu, může v případě nutnosti podat novou žádost o předběžné opatření proti tomuto státu 
v souladu s článkem 39 JŘS, anebo podat stížnost podle článku 34 Úmluvy. 

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