
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Prezentare generală a măsurilor provizorii 

Ce sunt măsurile provizorii ? 

În conformitate cu prevederile articolului 39 din Regulamentul sau, Curtea poate indica aplicarea unor 
măsuri provizorii oricărui stat Parte la Convenție. Măsurile provizorii sunt măsuri de urgență aplicabile, 
conform practicii bine stabilite a Curții, doar în cazul unui risc iminent de daune ireparabile 
(v. Mamatkulov et Askarov c. Turquie [GC], nr. 46827/99 și nr. 46951/99, § 104, 4 februarie 2005 și 
Paladi c. Moldova [GC], nr. 39806/05, §§ 86-90, 10 martie 2009). 

Domeniile de aplicare a măsurilor provizorii sunt limitate, cazurile cele mai frecvente fiind cele în 
care: 

 este amenințată viața unei persoane (situație în care garanțiile articolului 2 al Convenției 
sunt aplicabile), sau  

 există un risc ca persoana să fie supusă la rele tratamente interzise de către articolul 3 al 
Convenției (interdicția torturii și a tratamentelor inumane sau degradante). 

În mod cu totul excepțional, măsurile provizorii pot fi aplicate în cazul unor cereri ce țin de protecția 
altor drepturi consacrate prin Convenție. 

Majoritatea măsurilor provizorii dispuse de Curte privesc procedurile de expulzare sau de extrădare, 
sau starea de sănătate a reclamanților în locurile de detenție. 

În conformitate cu practica stabilită a Curții, cererile care in mod evident nu intra in sfera de aplicare 
a articolului 39, cererile premature precum și cele incomplete sau nemotivate nu sunt, în principiu, 
transmise unui judecător care să se pronunțe prin decizie și sunt respinse.  

 

Modalități și termen de tratare a cererilor 

Fiecare cerere este examinată individual în cadrul unei proceduri scrise. Fiecare cerere este tratată 
cu prioritate, cu excepția situației în care introducerea unei cereri de măsuri provizorii constituie o 
manevră dilatorie. 

Deciziile Curții cu privire la cererile de aplicare a măsurilor provizorii sunt comunicate reclamanților 
fie în format electronic pe «ECHR Rule 39 Site», fie prin fax sau prin poștă. Deciziile de refuz a aplicării 
articolului 39 nu pot fi atacate cu recurs.  

 

Durata și încetarea măsurii provizorii 

Măsurile provizorii pot fi luate pe durata procedurii în fața Curții sau pentru o durată mai scurtă.  

Curtea poate decide să pună capăt aplicării unei măsuri provizorii în orice moment. În special, 
aplicarea articolului 39 fiind condiționată de existența unei proceduri în fața Curții, măsura poate fi 
ridicată dacă plângerea nu este menținută. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2246827/99%22,%2246951/99%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-68182%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2239806/05%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-91703%22%5D%7D
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Cazul unei persoane expulzate către un Stat membru 

În cazul în care cererea de aplicare a măsurilor provizorii a fost respinsă, iar persoana este expulzată 
către un alt Stat membru, aceasta poate introduce împotriva acestui din urmă Stat o nouă cerere de 
măsuri provizorii în baza articolului 39 din regulament sau o plângere în baza articolului 34 al 
Convenției. 
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