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Trenutne aktivnosti Suda za vrijeme globalne zdravstvene krize 

 
 
Sud je od ponedjeljka, 16. ožujka poduzeo niz izvanrednih mjera u kontekstu globalne zdravstvene krize. 
 
U skladu s mjerama ograničenja kretanja koje je usvojila država domaćin, a istovremeno omogućavajući 
rad na daljinu i elektroničku komunikaciju, Sud je nastavio obavljati svoje glavne aktivnosti (posebno 
rješavanje prioritetnih slučajeva), te je nastavio primati zahtjeve i dodjeljivati ih u odgovarajuće sudske 
odjele.  
 
Tijekom ovog razdoblja, jedino pojedincima – sucima i zaposlenicima Tajništva – čija je fizička prisutnost 
nužna, dopušten je pristup zgradi Suda, na dobrovoljnoj osnovi i uz strogo pridržavanje zdravstvenih 
predostrožnosti koje su propisale vlasti.  
 
Uspostavljeni su postupci koji omogućuju ispitivanje zahtjeva za  privremene mjere sukladno Pravilu 39. 
Poslovnika, prvenstveno onih koji se odnose na slučajeve protjerivanja i izručenja.  
 
Šestomjesečni rok za podnošenje zahtjeva prema članku 35. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava, 
iznimno je prekinut na jednomjesečno razdoblje od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine. Svi rokovi 
dodijeljeni u postupcima koji su u tijeku prekinuti su na mjesec dana, s učinkom od ponedjeljka 16. ožujka 
2020. godine. 
 
Istovremeno, koristeći pisane postupke, veliko vijeće u mogućnosti je nastaviti svoj rad na nekim 
predmetima koji su u tijeku. 
 
Vijeća su usvojila presude koje se odnose na 15 zahtjeva i odluke koje se odnose na 26 zahtjeva, dok su 
odbori usvojili presude u vezi 49 zahtjeva i odluke u vezi 146 zahtjeva.  
 
Konačno, stranke su pisanim putem obaviještene o presudama i odlukama, te su iste objavljenje na 
HUDOC-u, i to: deset presuda (dva predmeta vijeća i osam predmeta odbora) u utorak, 17. ožujka; šest 
presuda (jedan predmet vijeća i pet predmeta odbora) i 19 odluka u četvrtak, 19. ožujka; 14 presuda (šest 
predmet vijeća i osam predmeta odbora) u utorak, 24. ožujka; i 18 presuda (pet predmeta vijeća I 13 
predmeta odbora) i 59 odluka u utorak, 26. ožujka. 
 
Međutim, Sud je odlučio ne obavještavati nadalje stranke o presudama i odlukama, sve do ponovnog 
uvođenja normalnog rada. Slijedom navedenog, uz iznimku velikog vijeća i posebice hitnih predmeta, Sud 
će nastaviti donositi presude i odluke, ali će do tad odgoditi njihovu dostavu.  
 



Ova objava je dokument kojeg je pripremilo Tajništvo i koji ne obvezuje Sud. Odluke, presude i daljnje 
informacije o Sudu mogu se pronaći na www.echr.coe.int. Za primanje objava Suda prijavite se ovdje: 
www.echr.coe.int/RSS/en ili nas pratite na Twitteru @ECHR_CEDH. 
 
Kontakti za medije 
Novinari mogu nastaviti kontaktirati Odjel za medije putem echrpress@echr.coe.int | 
 
Europski sud za ljudska prava osnovale su u Strasbourgu države članice Vijeća Europe 1959. radi rješavanja 
navodnih povreda Europske konvencije o ljudskim pravima iz 1950.  
 
 
 
 

 


