
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Müvəqqəti tədbirlər barədə ümumi təqdimat 

 
Müvəqqəti tədbirlər nədir? 

Məhkəmə Qaydalarının 39-cu maddəsinə uyğun olaraq, Məhkəmə hər hansı bir Razılığa gələn Yüksək 
Tərəf-in üzərinə öhdəlik qoyan müvəqqəti tədbirlərin görülməsi barədə qərar çıxara bilər. Müvəqqəti 
tədbirlər, Məhkəmə təcrübəsinə əsasən, yalnız aradan qaldırıla bilinməyən zərər vura biləcək 
qaçılmaz risklə üzləşdikdə tətbiq olunan təcili tədbirlərdir (baxın Mamatkulov and Askarov v. Turkey 
[GC], nos. 46827/99 and 46951/99, § 104, 4 fevral 2005-ci il və Paladi v. Moldova [GC], no. 39806/05, 
§§ 86-90, 10 mart 2009-cu il).  

Müvəqqəti tədbirlər yalnız məhdud hallarda tətbiq olunur. Bununla bağlı ən səciyyəvi hallar bunlardır: 

 Həyat üçün təhdid (Konvensiyanın 2-ci maddəsinə aid hallar) qorxusu və ya  
 Konvensiyanın 3-cü maddəsində qadağan olunmuş pis rəftar qorxusu (işgəncənin və 

qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarın qadağan olunması) 

Çox müstəsna hallarda, bu tədbirlər Konvensiyada ifadə olunan digər hüquqlara dair edilən müəyyən 
müraciətlərə münasibətdə tətbiq edilə bilər.  

Tətbiq olunmuş müvəqqəti tədbirlərin əksəriyyəti ölkədən çıxarılmanın və ya ekstradisiyanın icraatı 
yaxud həbsdə saxlanılan ərizəçilərin səhhəti ilə əlaqədardır. 

Məhkəmə təcrübəsinə uyğun olaraq, 39-cu maddənin miqyasından açıq-aşkar kənara çıxan 
müraciətlər, erkən (daxili hüquq müdafiə vasitələrini tükətməmiş) müraciətlər və 
natamam/əsaslandırılmamış müraciətlər bir qayda olaraq qərar çıxarılması üçün hakimə təqdim 
edilmir və rədd edilir. 

 

Müvəqqəti tədbirlər üçün müraciətlərə baxılma qaydası və müddəti 

Müvəqqəti tədbirlər üçün müraciətlərə fərdi və yazılı şəkildə baxılır. Müraciətlər açıq-aşkar yubandırıcı 
niyyət daşımazsa, onlara prioritet olaraq baxılır.  

Müvəqqəti tədbirlər üçün müraciətlərə dair Məhkəmənin çıxardığı qərarlar barədə ərizəçilərə 
‘’ECHR Rule 39 Site’’-saytı ilə, faksla və ya poçtla məlumat verilir. 39-cu maddənin tətbiqinə etiraz 
olunan qərarlara qarşı apellyasiya vermək hüququ nəzərdə tutulmur.  

 

39-cu maddənin tətbiqi ilə təmin olunan müvəqqəti tədbirlərin müddəti və 
aradan qaldırılması  

Müvəqqəti tədbirlər Məhkəmənin icraatının gedişində və ya məhdud bir müddətdə tətbiq oluna bilər.  

39-cu maddənin tətbiqi istənilən zaman Məhkəmənin qərarı ilə aradan qaldırıla bilər. Xüsusən 39-cu 
maddənin tətbiqi Məhkəmədəki icraatın gedişinə bağlı olduğundan, şikayət davam etdirilməzsə, 
müvəqqəti tədbir aradan qaldıra bilər.  

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=005
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
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Bir şəxsin üzv Dövlətə göndərilməsi 

Müvəqqəti tədbir üçün müraciəti rədd edilən bir şəxs başqa bir üzv Dövlətə göndərilərsə, həmin şəxs, 
lazımi təqdirdə, Məhkəmə Qaydalarının 39-cu maddəsinə əsasən göndərildiyi Dövlətə qarşı yeni bir 
müraciət verə və ya Konvensiyanın 34-cü maddəsinə əsasən şikayət təqdim edə bilər.  
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