
 

 
 

 
 

 

 
 

Општа презентација на времените мерки  

Што претставуваат времените мерки?  

Согласно правилото 39 од неговиот Деловник, Судот може да примени времена мерка во однос 
на секоја од Договорните страни на Конвенцијата. Времените мерки се итни мерки кои, согласно 
востановената практика на Судот, се применуваат само кога постои непосредна опасност 
жалителот да претрпи неповратна штета доколку не биде изречена таа мерка (видете 
Маматкулов и Аскаров против Турција [ГС], бр. 46827/99 и 46951/99, § 104, 4 февруари 2005 и 
Палади против Молдавија [ГС], бр. 39806/05, §§ 86-90, 10 март 2009). 

Времените мерки се применуваат само во ограничен број на ситуации: најтипични случаи се оние 
кога постои стравување од 

 Закана по живот (ситуации кои потпаѓаат под членот 2 од Конвенцијата) или 
 Малтретирање забрането со членот 3 од Конвенцијата (забрана на тортура и нечовечко 

или понижувачко однесување) 

Во мошне исклучителни случаи, времените мерки се применуваат и во однос на барања кои се 
однесуваат на други права заштитени со Конвенцијата. 

Најголемиот дел од изречените времени мерки се однесуваат на постапки за протерување или 
екстрадиција или на постапки поврзани со здравствената состојба на жалители кои се лишени од 
слобода. 

Согласно востановената практика, Судот по правило не се изјаснува или ги отфрла барањата кои 
јасно излегуваат од опсегот на примена на правилото 39, преуранетите барања или нецелосните 
барања. 

Начин и рок на обработка на барањата за примена на времена мерка 

Барањата за примена на времена мерка се разгледуваат поединечно, во писмена форма. Истите 
се обработуваат приоритено, освен во случај кога е очигледно дека барањето се користи како 
тактика за одлагање на извршувањето.  

Жалителите се информирани за одлуките на Судот во однос на барањата преку ECHR Rule 39 Site, 
по факс или по пошта. Не постои можност за жалба по одлуката со која било одбиено барањето 
да биде применета времена мерка согласно правилото 39. 

Траење и укинување на времените мерки изречени согласно правилото 
39  

Времените мерки може да се изречат за времетраењето на постапката пред Судот или за 
ограничен временски период. 

Мерка изречена согласно правилото 39 може да биде укината во секој момент со одлука на Судот. 
Посебно, со оглед на тоа што мерките изречени согласно правилото 39 се поврзани со постапката 
пред Судот, мерката може да биде укината доколку жалителот ја повлече жалбата. 
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Присилно враќање на лица во друга држава-членка  

Кога лице чиешто барање за примена за времена мерка било одбиено е присилно вратено во 
друга држава-членка, тој или таа може, доколку е потребно, да поднесе ново барање за времена 
мерка против таа држава-членка согласно правилото 39 од Деловникот на Судот или може да 
поднесе жалба согласно членот 34 од Конвенцијата.  
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