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___________________________________________________________________
Конвенсийанын 2 ъи маддяси
Брекнел Бирляшмиш Краллыьа гаршы............................................................
Бреъкнелл в. Унитед Кинэдом (№
Иш цзря лойалистляр тяшкилатындан дюйцшчцлярин щцъуму нятиъясиндя яризячинин яринин юлмясиня
даир полис арашдырмасынын сямярялилийи вя мцстягиллийи мясяляси гойулур.
Щуощванайнен Финландийайа гаршы................................
Щуощванаинен в. Финланд (№
Иш цзря евин мцщасиряси заманы полис ямякдашларына атяш ачан шяхсин билмядян щяйатдан
мящрум едилмясиндян шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 2-ъи маддяси позулмамышдыр.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Конвенсийанын 3 ъц маддяси
Ердоьан Йаьиз Тцркийяйя гаршы.............................................................................
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Ердоьан Йаьиз в. Туркей (№ 27
Иш цзря мящкумлуьу олмайан, диндирилмя цчцн сахланылмыш, ишдя, аиля цзвляри вя гоншулар
арасында яли гандаллы олмаьа мяъбур едилян яризячийя дюнмяз психопатоложик позунтунун
йетирилмясиндян шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 3-ъц маддяси позулмушдур.
Чилоьлу вя диэярляри Тцркийяйя гаршы................................................................................
Чилоьлу анд Отщерс в. Туркей (№ 73333/01
Иш цзря нцмайишчилярин говулмасында «бибяр пулверизатор» кими танынан эюзйашардыъы газдан
истифадя олунмасындан шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 3-ъц маддяси позулмамышдыр.
Чеку Алманийайа гаршы.................................................................................................
Ъеку в. Эерманй (№ 41559/06)
Иш цзря мянфи прогнозла давам едян юлцмъцл хястяликля мящкума ъязадан шярти олараг
вахтындан яввял азад олунмасы щцгугу верилянядяк ики ил азадлыгдан мящрум етмя ъязасынын
щюкм олунмасындан шикайят едилир. Шикайят гейри-мягбул щесаб олунмушдур.
Коллинс вя Аказиби Исвечя гаршы...............................................................................
Ъоллинс анд Аказиебие в. С еден (№ 23944/05)
Иш цзря гадынын Ниэерийайа эюндярилмяси тягдирдя юз ъинси органлары цзяриндя шикяст етмя
ямялиййатына мяруз галма тящлцкяси ещтималындан шикайят едилир. Шикайят гейри-мягбул щесаб
олунмушдур.
Солдатенко Украйнайа гаршы...............................
№ 2440/07
Иш цзря Тцркмянистана екстрадисийа едилдийи щалда яризячинин гяддар ряфтара вя ядалятсиз
мящкямяйя мяруз галмасына даир ещтимал едилян тящлцкядян шикайят едилир. Шикайят ъавабдещ
дювлятин щакимиййят органларына эюндярилмишдир.

Конвенсийанын 5 ъи маддяси
Мцкке Алманийайа гаршы...............................
Мцъке в. Эерманй (№ 19359/04)
Иш цзря ганунвериъиликдя едилян дяйишикликлярин эерийя шамил олунмасы нятиъясиндя тящлцкяли
ресидивистин превентив щябся алынмасындан шикайят едилир. Шикайят ъавабдещ дювлятин
щакимиййят органларына эюндярилмишдир.
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Рангелов Алманийайа гаршы...............................
№ 5123/07
Иш цзря иътимаи терапийаны кечирмядян тящлцкяли ресидивистин узун мцддятя превентив
щябсиндян шикайят едилир. Шикайят ъавабдещ дювлятин щакимиййят органларына эюндярилмишдир.
Кастраветс Молдавийайа гаршы.................................................................................
ţ
№ 23393/05
Иш цзря яризячинин ибтидаи щябсдя узун мцддят сахланылмасынын ясасландырылмасынын имтина
едилмясиндян шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 5-ъи маддяси позулмушдур.
Кастраветс Молдавийайа гаршы.................................................................................
ţ
№ 23393/05
Иш цзря шяффаф аракясмя иля айрылмыш истинтаг тяъридханасынын мящбусу иля вякилинин сямяряли
эюрцшцня онларын данышыгларына гулаг асма тящлцкясинин мане олмасындан шикайят едилир. Иш
цзря Конвенсийанын 5-ъи маддяси позулмушдур.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Конвенсийанын

ъы маддяси

Арма Франсайа гаршы.............................................................................................
№ 23241/04
Иш цзря идаря едян мцдир вя йеэаня сящмдарын ширкятин ляьв едилмясиня даир гярарындан
шикайят верилмясинин гейри-мцмкцнлцйцндян шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 6-ъы
маддяси позулмушдур.
Старошик Полшайа гаршы; Сиалковскайа Полшайа гаршы…….......................
(№ 59519/00);
(№ 8932/05)
Иш цзря щцгуги йардымдан истифадя едян мцштяриляр цчцн шикайят етмянин мцвяффягиййятли
олмамасына даир вякилляринин фикриня эюря Али Мящкямяйя мцраъиятин мцмкцн
олмамасындан шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 6-ъы маддяси позулмушдур.
Георге Румынийайа гаршы
(№ 19215/04)
Иш цзря иддианын характериня вя мящкямя аидиййяти коллизийасына аид мящкямя сящви
нятиъясиндя ящямиййятли лянэитмядян (цмуми давамлыьы тягрибян цч ил) шикайят едилир. Иш цзря
Конвенсийанын 6-ъы маддяси позулмушдур.
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Геглас Чехийайа гаршы
(№ 5935/02)
Иш цзря бядяня баьланмыш гулаг асма гурьусу иля гейдя алынмыш данышыьын вя телефон
данышыгларынын сийащысынын йазылмасындан шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 6-ъы маддяси
позулмамышдыр.
Герингс Нидерланда гаршы
Geerings v. Netherlands (№ 30810/03)
Иш цзря яризячинин тягсирсиз щесаб едилдийи ъинайятлярля баьлы ямлакын мцсадирясиня даир ямрин
верилмясиндян шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 6-ъы маддяси позулмушдур.

Конвенсийанын

ъи маддяси

Мцкке Алманийайа гаршы
Мцъке в Эерманй (№ 19359/04)
Иш цзря ганунвериъиликдя дяйишикликлярин эерийя шамил олунмасы йолу иля тящлцкяли ресидивистин
превентив щябсинин узадылмасындан шикайят едилир. Шикайят ъавабдещ дювлятин щакимиййят
органларына эюндярилмишдир.

Конвенсийанын

ъи маддяси

Геглас Чехийайа гаршы
(№ 5935/02)
Иш цзря бядяня баьланмыш гулаг асма гурьусу иля гейдя алынмыш данышыьын вя телефон
данышыгларынын сийащысынын йазылмасындан шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 8-ъи маддяси
позулмушдур.
Тысйонтс Полшайа гаршы
Тйсиаъ в Поланд (№ 5410/03)
Иш цзря ананын эюрмя габилиййятинин писляшмясиня ящямиййят вермяйяряк аборт етмякдян
имтинадан шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 8-ъи маддяси позулмушдур.
Йудискайа вя диэярляри Русийайа гаршы....................................................
Йудитскайа анд отщерс в. Руссиа (№ 5678/06)
Иш цзря щцгуги фирмада ахтарышын апарылмасы вя компйутерлярин эютцрцлмясиндян шикайят едилир.
Шикайят ъавабдещ дювлятин щакимиййят органларына эюндярилмишдир.
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Конвенсийанын 10 ъу маддяси
«Тйонсбергс блда АС» Ширкяти вя Хйоуком Норвечя гаршы.......................................
Тøнсберэс Блад анд Щаукум в. Нор ай (№ 510/04)
Иш цзря йерли норматив актын позулмасында шцбщяли билинян ев сащибяляринин сийащысына ири
сащибкарын дахил едилмяси барядя гязет мягалясинин дяръи нятиъясиндя компенсасийанын вя
хярълярин юдянилмясиндян шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 10-ъу маддяси позулмушдур.

Конвенсийанын 11 ъи маддяси
Чилоьлу вя диэярляри Тцркийяйя гаршы................................................................
Чилоьлу анд отщерс в. Туркей (№ 73333/01)
Иш цзря мящбусларын гощумларынын цч илдян артыг мцддят ярзиндя щяр щяфтя иътимаи
автомаэистралда кечирдикляри отураг нцмайишин даьыдылмасындан шикайят едилир. Иш цзря
Конвенсийанын 11-ъи маддясинин тялябляри позулмамышдыр.

Конвенсийанын 14 ъц маддяси
Рангелов Алманийайа гаршы...........................................................................................
Ранэелов в. Эерманй (№ 5123/07)
Иш цзря юлкядян чыхарылмалы олан вя тящлцкяли ресидивист кими превентив щябсдя сахланылан
яънябийя аид сосиал терапийанын кечирилмясиндян имтинадан шикайят едилир. Шикайят ъавабдещ
дювлятин щакимиййят органларына эюндярилмишдир.
Спампинато Италийайа гаршы..............................................................................................
Спампинато в. Италй (№ 23123/04)
Иш цзря верэиюдяйиъисинин цзяриня дювлятин пайы истисна олмагла эялир верэисинин бир щиссясинин
пайларынын азалдылмасы щцгугу олмадан мцяййян алыъыйа тяйин олунмасындан шикайят едилир.
Шикайят гейри-мягбул щесаб олунмушдур.
Лучак Полшайа гаршы........................................................................................................6
Лучзак в. Поланд (№ 77782/01)
Иш цзря яъняби вятяндашын фермерлярин сосиал сыьорта системиндя гейдя алынмасындан имтина
едилмясиндян шикайят едилир. Шикайят мягбул щесаб олунмушдур.
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Конвенсийанын 33 ъц маддяси
Эцръцстан Русийайа гаршы..............................................................................................
Эеорэийа в. Руссиа (№ 13255/07)
Иш цзря Эцръцстан вятяндашларынын чохсайлы конвенсийа щцгугларынын позулмасына сябяб олан
рус щакимиййят органларынын эцман едилян сийасятиндян шикайят едилир.

Конвенсийанын 37 ъи маддяси
Йаьчы вя диэярляри Тцркийяйя гаршы...........................
Йаьъи анд отщерс в. Туркей (№ 5974/02)
Ъавабдещ дювлят йахынлыгда олан зибилликдя метанын партламасы иля сакинляря вурулмуш мадди
зяряр вя мяняви зийанын юдянилмяси цчцн мябляьляри кюнцллц олараг юдяйяъякдир. Иш цзря
иъраата хитам верилмишдир.
Скордино Италийайа гаршы..................................................................................................
Съордино в. Италй (№ 3) (№ 43662/98)
Дювлят тяряфиндян торпаг сащясинин ганунсуз тутулмасы вя зябт олунмасына эюря
компенсасийа (рестетутио ин интеэрум).
Йакишан Тцркийяйя гаршы.................................................................
Йакишан в. Туркей (№ 11339/03)
Иш цзря яризячинин тягрибян 13 ил давам едян ъинайят ишинин просеси эедишиндя давамлы сурятдя
щябсдя сахланылмасындан шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын тялябляринин позулмасына йол
верилмишдир ки, бунун щялли иъраатын тезляшдирилмяси вя йа яризячинин азад олунмасы иля
мцмкцндцр.

Конвенсийанын 46 ъы маддяси
Скордино Италийайа гаршы..................................................................
Съордино в. Италй (№ 3) (№ 4366
Торпаг сащяляринин ганунсуз тутулмасынын гаршысынын алынмасына вя дювлят тяряфиндян
ганунсуз олараг мцлкиййятдян мящрум едилмиш шяхсляря компенсасийанын верилмясиня даир
цмуми тядбирляр.
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Конвенсийайа даир 1 сайлы Протоколун 1 ъи маддяси
Апостолиди вя диэярляри Тцркийяйя гаршы............................................
Апостолиди анд отщерс в. Туркей (№ 45628/99)
Иш цзря вярясялик мясяляляринин гаршылыглы тянзимлянмясинин эцман едилян йохлуьу иля баьлы
хариъдя олан ямлака варис олмаьын гейри-мцмкцнлцйцндян шикайят едилир. Иш цзря
Конвенсийанын 1 сайлы Протоколунун 1-ъи маддяси позулмушдур.
Великовы вя диэярляри Болгарыстана гаршы............................
Великови анд Отщерс в. Булэариа (№ 43278/98 вя с.)
Иш цзря коммунист режими дюврцндя юзбашына експроприасийайа мяруз галмыш шяхслярин
щцгугларынын бярпасына йюнялян ганунвериъилийя мцвафиг олараг ямлакдан мящрум едилмядян
шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 1 сайлы Протоколунун 1-ъи маддяси позулмамышдыр (беш
шикайят). Иш цзря Конвенсийанын 1 сайлы Протоколунун 1-ъи маддяси позулмушдур (дюрд
шикайят).
Дебелиановлар Болгарыстана гаршы....................
Дебелианови в. Булэариа
Иш цзря давамиййяти 12 илдян артыг олан мораториумла баьлы бинанын реститусийасына даир ямрин
иърасынын мцмкцнсцз олмасындан шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 1 сайлы Протоколунун
1-ъи маддяси позулмушдур.

АВРОПА МЯЩКЯМЯСИНИН
АЗЯРБАЙЪАН ЦЗРЯ ГЯРАРЛАРЫ
Акимова Азярбайъана гаршы...............................
Акимова в. Азербаижан
Яфяндийева Азярбайъана гаршы..............................................................
Ефендиева в. Азербаижан
Мяммядов (Ъялалоьлу) Азярбайъана гаршы
Маммадов (Жалалоэлу) в. Азербаижан
А В Р О П А М Я Щ К Я М Я С И Н И Н Х Р О Н И К А С Ы.........
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С Т А Т И С Т И К М Я Л У М А Т Л А Р...................

Щюрмятли щямкарлар вя охуъулар!
Бакы Щцгуг Мяркязинин «Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясинин Бцллетени»нин
Азярбайъан дилиндя няшри барядя йени лайищяни тягдим етмякдян бюйцк мямнуниййят щисси кечирирям.
Авропа Мящкямясинин Азярбайъан вятяндашларынын шикайятляри цзря илк гярарларыны чыхардыьыны нязяря
алараг, бу лайищяни вахтында едилян вя чох актуал тяшяббцс кими гиймятляндирирям. Мцасир дюврдя
дцнйа иътимаиййяти тяряфиндян инсан щцгуг вя азадлыгларынын мцдафиясиня чох бюйцк вя ъидди
ящямиййят верилир. Тясадцфи дейилдир ки, Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы да инсан щцгуг вя
азадлыгларына даир эениш ящатяли фясил нязярдя тутур вя бу щцгуг вя азадлыгларын горунмасы иля баьлы бир
чох тяминатлар тясбит етмякля, инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын тямин олунмасыны дювлятин
али мягсяди кими мцяййянляшдирир.
Бунунла йанашы, Азярбайъан вятяндашларынын щцгуг вя азадлыглары йалныз дахили
ганунвериъиликля дейил, щям дя бейнялхалг мцгавилялярля, о ъцмлядян гошулдуьумуз «Инсан
щцгугларынын вя ясас азадлыгларын мцдафияси щаггында» Конвенсийа иля тямин олунур. Конвенсийа иля
тямин едилян щцгуг вя азадлыгларын мцдафияси сащясиндя Авропа мяканында апарыъы ролу ися Инсан
Щцгуглары цзря Авропа Мящкямяси ойнайыр.
Азярбайъан Республикасынын Авропа Шурасына дахил олмасындан вя Авропа Мящкямясинин
йурисдиксийасыны гябул етмясиндян сонра кечян дювр ярзиндя Азярбайъан ъямиййятинин, о ъумлядян
щцгуг иътимаиййятинин бу Мящкямянин тяърцбясиня мараьы артмышдыр.
Лакин нязяря алараг ки, Авропа Мящкямясинин гярарлары инэилис вя франсыз дилляриндя гябул
едилир, Азярбайъан вятяндашлары тяряфиндян бу Мящкямянин тяърцбясиня олан мараг мцяййян мянада
дил мящдудиййяти иля растлашырды.
Нящайят ки, Бакы Щцгуг Мяркязинин сяйи нятиъясиндя бу мящдудиййят арадан галдырылыр.
Фикримъя, бу, вахт бахымындан эеъикмяляр олмадан бизи ящямиййятли дяряъядя Авропа щцгуг
мяканына даща да йахынлашдыраъаг вя Авропа Мящкямясиня эюндярилян шикайятляр, онларын щяъми вя
мащиййяти, гябул едилян гярарлар щаггында Азярбайъан охуъусуна дольун мялуматлар веряъякдир.
Илк дяфя няшр олунан бцллетендя Авропа Мящкямясинин бцтцн гярарлары, о ъцмлядян техники
проседур ящямиййятли гярарлар юз яксини тапаъагдыр. Гейд олунмалыдыр ки, Авропа Мящкямясинин
Бцллетендя яксини тапан гярарлары цмумляшдирилмиш шякилдя верилир (гярарын там мятни йетмиш сяксян,
щятта йцз сящифядян дя артыг ола биляр) чцнки ясас мягсяд Мящкямянин йени гябул олунмуш
гярарларынын гыса мязмуну иля Азярбайъан щцгугшунасларына юз дювлят дилляриндя таныш олмаг имканыны
йаратмагдыр
Эцман едирям ки, бу Бцллетенин Азярбайъан дилиндя няшр едилмяси щцгуг тятбигетмя
фяалиййятиндя Авропа Мящкямясинин тяърцбясиндян даща сямяряли истифадя олунмасыны тямин едяъяк
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вя Азярбайъан Республикасы Президентинин 19 йанвар 2006 ъы ил тарихли Фярманында Инсан Щцгуглары
цзря Авропа Мящкямясинин преседент щцгугундан мящкямя тяърцбясиндя истифадя олунмасы барядя
тювсиййянин щяйата кечирилмяси истигамятиндя мцщцм бир аддым олаъагдыр.
Бир даща бу лайищянин инсан щцгуг вя азадлыгларынын даща йцксяк сявиййядя горунмасы
истигамятиндя вахтында атылан ваъиб бир аддым олдуьуну гейд едяряк, Азярбайъанын бцтцн щцгуг
иътимаиййятини «Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясинин Бцллетени»нин биринъи нюмрясинин
бурахылмасы кими яламятдар щадися иля тябрик едирям.
«Бакы Щцгуг Мяркязи» ММЪ нин
Директору, щцгуг елмляри намизяди

Анар Баьыров

«İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında» Konvensiyanın
və onun 1, 4, 6 və 7 saylı Protokollarının təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərarа alır:
I. 1950-ci il noyabrın 4-də Roma şəhərində imzalanmış «İnsan hüquqlarının və əsas
azadlıqların müdafiəsi haqqında» Konvensiya və onun 1, 4, 6 və 7 saylı Protokolları müvafiq
bəyanatlar və qeyd-şərtlərlə (bəyanatların və qeyd-şərtlərin mətnləri əlavə olunur) təsdiq edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər ƏLİYEV
Bakı şəhəri, 25 dekabr 2001-ci il
№ 236-IIQ
«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (6 mart 2002-ci il, № 53).
«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 mart 2002-ci il,
№ 2, maddə 113).
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İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında
Konvensiya
Roma, 4.XI.1950
3 sentyabr 1953-cü ildə qüvvəyə minmişdir.
21 sentyabr 1970-ci ildə qüvvəyə minmiş 3 saylı Protokolla,
20 dekabr 1971-ci ildə qüvvəyə minmiş 5 saylı Protokolla,
1 yanvar 1990-ъы ildə qüvvəyə minmiş 8 saylı Protokolla,
1 noyabr 1998-ci ildə qüvvəyə minmiş 11 saylı Protokolla
dəyişikliklər və əlavələr edilmişdir.
Avropa Şurasının üzvü olub, bu Konvensiyanı imzalayan hökumətlər
10 dekabr 1948-ci ildə BMT Baş Məclisi tərəfindən bəyan edilmiş İnsan hüquqları
haqqında Ümumi Bəyannaməni nəzərə alaraq;
bu Bəyannamənin məqsədinin, bəyan etdiyi hüquqların hamılıqla və səmərəli tanınmasının
və həyata keçirilməsinin təmin edilməsi olduğunu nəzərə alaraq;
Avropa Şurasının məqsədinin onun üzvləri arasında böyük birliyə nail olmaqdan ibarət
olduğunu və bu məqsədlərə nail olmanın əsas vasitələrindən birinin insan hüquqları və əsas
azadlıqlarının dəstəklənməsi və gələcək reallaşdırılması olduğunu hesab edərək;
dünyada ədalətin və sülhün əsası olan və riayət olunması daha yaxşı qaydada, bir tərəfdən
həqiqi demokratik siyasi rejim, digər tərəfdən ümumi anlaşma və onların sadiq qaldığı insan
hüquqlarına riayət etməklə təmin olunan əsas azadlıqlara öz dərin sadiqliklərini təsdiq edərək;
vahid səylərlə hərəkət edən və siyasi ənənələrin, idealların, azadlığın və hüququn aliliyinin
ümumi irsinə malik olan Avropa ölkələrinin hökumətləri kimi Ümumi Bəyannamədə təsbit
olunmuş bəzi hüquqların kollektiv həyata keçirilməsinin təmin edilməsi yolunda ilk addımlar
atmaq üçün qətiyyət göstərərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

Maddə 1. İnsan hüquqlarına hörmət olunması öhdəliyi
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Razılığa gələn Yüksək Tərəflər onların yurisdiksiyası altında olan hər kəs üçün bu
Konvensiyanın 2 bölməsində müəyyən olunmuş hüquq və azadlıqları təmin edirlər.

I bölmə. Hüquqlar və azadlıqlar
Maddə 2. Yaşamaq hüququ
1. Hər kəsin yaşamaq hüququ qanunla qorunur. Heç kəs qanunla ölüm cəzası nəzərdə
tutulmuş cinayət törətməyə görə məhkəmə tərəfindən çıxarılmış belə hökmün icrasından başqa
həyatından məhrum edilə bilməz.
2. Həyatdan məhrum etmə güc tətbiqində mütləq zərurətin nəticəsi olduqda bu maddənin
pozulması kimi nəzərdən keçirilmir:
a) istənilən şəxsin hüquqazidd zorakılıqdan qorunması üçün;
b) qanuni həbsi həyata keçirmək və ya qanuni əsaslarla həbsdə olan şəxsin qaçmasının
qarşısını almaq üçün;
c) qanuna müvafiq olaraq çevriliş və ya qiyamın yatırılması üçün.

Maddə 3. İşgəncələrin qadağan olunması
Heç kəs işgəncəyə, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftara və ya cəzaya məruz
qalmamalıdır.

Maddə 4. Köləliyin və məcburi əməyin qadağan olunması
1. Heç kəs köləlikdə və ya asılılıqda saxlanmamalıdır.
2. Heç kəs məcburi və ya icbari əməyə cəlb olunmamalıdır.
3. Bu maddənin məqsədləri üçün «məcburi və ya icbari əmək» termini aşağıdakıları özünə
daxil etmir:
a) bu Konvensiyanın 5-ci maddəsinin müddəalarına müvafiq olaraq həbsdə olan və ya belə
həbsdən şərti azad edilmiş şəxsin adətən yerinə yetirməli olduğu hər hansı iş;
b) hərbi xarakterli hər hansı xidmət və ya hərbi xidmətdən əqidəyə görə imtina etmənin
qanuni hesab edildiyi ölkələrdə məcburi hərbi xidmətin əvəzinə müəyyən edilmiş xidmət;
c) fövqəladə vəziyyət və ya əhalinin həyatı və rifahı üçün təhlükə yaradan fəlakət hallarında
hər hansı məcburi xidmət;
d) adi vətəndaşlıq vəzifələrinin bir hissəsi olan iş və ya xidmət.

Maddə 5. Azadlıq və toxunulmazlıq hüququ
1. Hər kəsin azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ var. Heç kəs qanunla müəyyən
olunmuş aşağıdakı hallardan və qaydadan başqa azadlığından məhrum edilə bilməz:
a) səlahiyyətli məhkəmə tərəfindən məhkum olunduqdan sonra şəxsi qanuni həbsə almaq;
b) məhkəmənin qanuni çıxardığı qərarı icra etməməyə görə və ya qanunla nəzərdə tutulmuş
hər hansı öhdəliyin icra olunmasını təmin etmək məqsədilə şəxsin qanuni tutulması və ya həbsə
alınması;
c) hüquq pozuntusunun törədilməsində əsaslı şübhə ilə bağlı şəxsin səlahiyyətli məhkəmə
orqanı qarşısında durmasından irəli gələn və ya onun tərəfindən törədilən hüquq pozuntusunun,
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yaxud törətdikdən sonra onun gizlənməsinin qarşısını almaq üçün kifayət qədər zəruri əsasların
olduğunun hesab edildiyi hallarda şəxsin qanuni tutulması və ya həbsə alınması;
d) yetkinlik yaşına çatmamış şəxsin tərbiyə nəzarəti üçün qanuni qərar əsasında həbsə
alınması və ya onun səlahiyyətli məhkəmə orqanı qarşısında durmasından irəli gələn qanuni
həbsə alınması;
e) yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün şəxslərin, ruhi xəstələrin,
alkoqolizmə və narkomaniyaya mübtəla olanların, səfillərin qanuni həbsə alınması;
f) şəxsin ölkəyə qanunsuz gəlməsinin qarşısını almaq məqsədilə və ya barəsində
deportasiya, yaxud ekstradisiya tədbirləri tətbiq olunan şəxsin qanuni tutulması və ya həbsə
alınması.
2. Tutulmuş hər bir kəsə ona aydın olan dildə onun tutulmasının səbəbləri və ona qarşı irəli
sürülən istənilən ittiham barədə dərhal məlumat verilir.
3. Bu maddənin I bəndinin «c» alt bəndinə müvafiq olaraq tutulmuş və ya həbsə alınmış hər
kəs dərhal hakimin və ya qanunla məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirmək səlahiyyəti verilmiş
vəzifəli şəxsin yanına gətirilir və ağlabatan müddət ərzində məhkəmə araşdırması və ya
məhkəməyə qədər azad edilmək hüququna malikdir. Azad edilmək məhkəmədə iştirak etmə
təminatlarının təqdim edilməsi ilə şərtləndirilə bilər.
4. Tutulma və ya həbsə alma nəticəsində azadlıqdan məhrum edilmiş hər kəs onun həbsə
alınmasının qanuniliyinə məhkəmə tərəfindən təxirə salınmadan baxılmaq hüququna və əgər
onun həbsi məhkəmə tərəfindən qanunsuz hesab edilibsə, azad edilmək hüququna malikdir.
5. Bu maddənin müddəalarının pozulması ilə tutulmadan və ya həbsə almadan zərər çəkmiş
hər kəsin iddia ilə təmin olunan kompensasiya hüququ var.

Maddə 6. Ədalətli məhkəmə hüququ
1. Hər kəs, onun mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən və ya ona qarşı hər hansı
cinayət ittihamı irəli sürülərkən, qanun əsasında yaradılmış müstəqil və qərəzsiz məhkəmə
vasitəsilə, ağlabatan müddətdə işinin ədalətli və açıq araşdırılması hüququna malikdir. Məhkəmə
qərarı açıq elan edilir, lakin demokratik cəmiyyətdə əxlaq, ictimai qayda və ya milli təhlükəsizlik
maraqları naminə, həmçinin yetkinlik yaşına çatmayanların maraqları və ya tərəflərin şəxsi
həyatının müdafiəsi bunu tələb etdikdə, yaxud məhkəmənin fikrincə, aşkarlığın ədalət
mühakiməsinin maraqlarını poza biləcəyi xüsusi hallar zamanı ciddi zərurət olduqda mətbuat və
ictimaiyyət bütün proses boyu və ya onun bir hissəsində məhkəmə iclasına buraxılmaya bilər.
2. Cinayət törətməkdə ittiham olunan hər kəs onun təqsiri qanun əsasında sübut edilənədək
təqsirsiz hesab edilir.
3. Cinayət törətməkdə ittiham olunan hər kəs ən azı aşağıdakı hüquqlara malikdir:
a) ona qarşı irəli sürülmüş ittihamın xarakteri və əsasları haqqında onun başa düşdüyü dildə
dərhal və ətraflı məlumatlandırılmaq;
b) öz müdafiəsini hazırlamaq üçün kifayət qədər vaxta və imkana malik olmaq;
c) şəxsən və ya özünün seçdiyi müdafiəçi vasitəsilə özünü müdafiə etmək və ya
müdafiəçinin xidmətini ödəmək üçün vəsaiti kifayət etmədiyi zaman ədalət mühakiməsinin
maraqları tələb etdikdə belə müdafiədən pulsuz istifadə etmək;
d) onun əleyhinə ifadə vermiş şahidləri dindirmək və ya bu şahidlərin dindirilməsinə nail
olmaq və onun əleyhinə ifadə vermiş şahidlər üçün eyni olan şərtlərlə onun lehinə olan şahidlər
çağırmaq və dindirməyə nail olmaq;
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e) məhkəmədə istifadə olunan dili başa düşmürsə və ya bu dildə danışa bilmirsə,
tərcüməçinin pulsuz köməyindən istifadə etmək.

Maddə 7. Qanunsuz cəzalandırılmamaq
1. Heç kəs törədildiyi zaman milli və ya beynəlxalq hüquqa görə cinayət sayılmayan hər
hansı hərəkət və ya hərəkətsizliyə görə cinayət törətməkdə təqsirli hesab edilə bilməz. Habelə,
cinayət əməlinin törədildiyi zaman tətbiq olunandan daha ağır cəza verilə bilməz.
2. Bu maddə törədildiyi zaman sivil ölkələrin tanıdığı əsas hüquq prinsiplərinə müvafiq
olaraq cinayət hesab edilən hər hansı hərəkət və ya hərəkətsizlik törətməyə görə istənilən şəxsin
mühakimə edilməsinə və ya cəzalandırılmasına mane olmur.

Maddə 8. Şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququ
1. Hər kəs öz şəxsi və ailə həyatına, mənzilinə və yazışma sirrinə hörmət hüququna malikdir.
2. Milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş, ölkənin iqtisadi rifah maraqları naminə, iğtişaşın və
ya cinayətin qarşısını almaq üçün sağlamlığı, yaxud mənəviyyatı mühafizə etmək üçün və ya
digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarını müdafiə etmək üçün qanunla nəzərdə tutulmuş və
demokratik cəmiyyətdə zəruri olan hallar istisna olmaqla, dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən
bu hüququn həyata keçirilməsinə mane olmağa yol verilmir.

Maddə 9. Fikir, vicdan və din azadlığı
1. Hər kəsin fikir, vicdan və din azadlığı hüququ var; bu hüquqa öz dinini və ya əqidəsini
dəyişmək azadlığı, öz dininə və ya əqidəsinə həm təkbaşına, həm də başqaları ilə birlikdə etiqad
etmək və açıq, yaxud şəxsi qaydada ibadəti, təlimləri, dini və mərasim ayinlərini yerinə yetirmək
azadlığı daxildir.
2. Öz dininə və baxışlarına etiqad etmək azadlığı yalnız ictimai asayiş maraqları naminə,
ictimai qaydanı, sağlamlığı, yaxud mənəviyyatı qorumaq üçün və ya digər şəxslərin hüquq və
azadlıqlarını müdafiə etmək üçün qanunla nəzərdə tutulmuş və demokratik cəmiyyətdə zəruri
olan məhdudiyyətlərə məruz qala bilər.

Maddə 10. İfadə etmək (ekspression) azadlığı
1. Hər kəs (öz fikrini — tərc.) ifadə etmək azadlığı hüququna malikdir. Bu hüquqa öz
rəyində qalmaq azadlığı, dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən hər hansı maneçilik olmadan və
dövlət sərhədlərindən asılı olmayaraq, məlumat və ideyaları almaq və yaymaq azadlığı daxildir.
Bu maddə dövlətlərin radioyayım, televiziya və kinematoqrafiya müəssisələrinə lisenziya tələbi
qoymasına mane olmur.
2. Bu azadlıqların həyata keçirilməsi milli təhlükəsizlik, ərazi bütövlüyü və ya ictimai
asayiş maraqları naminə, iğtişaşın və ya cinayətin qarşısını almaq üçün, sağlamlığın, yaxud
mənəviyyatın mühafizəsi üçün, digər şəxslərin nüfuzu və hüquqlarının müdafiəsi üçün gizli əldə
edilmiş məlumatların açıqlanmasının qarşısını almaq üçün və ya ədalət mühakiməsinin nüfuz və
qərəzsizliyini təmin etmək üçün qanunla nəzərdə tutulmuş və demokratik cəmiyyətdə zəruri olan
müəyyən formallıqlara, şərtlərə, məhdudiyyətlərə və ya sanksiyalara məruz qala bilər.
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Maddə 11. Yığıncaqlar və birləşmək azadlığı
1. Hər kəsin dinc toplaşmaq azadlığı və öz maraqlarını müdafiə etmək üçün həmkarlar
ittifaqları yaratmaq və onlara qoşulmaq hüququ da daxil olmaqla başqaları ilə birləşmək azadlığı
hüququ var.
2. Bu hüquqların həyata keçirilməsinə milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş maraqları naminə,
iğtişaşın və cinayətin qarşısını almaq üçün, sağlamlığın və mənəviyyatın mühafizəsi üçün və ya
digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üçün qanunla nəzərdə tutulmuş və demokratik
cəmiyyətdə zəruri olanlardan başqa heç bir məhdudiyyətlər qoyula bilməz. Bu maddə silahlı
qüvvələr, polis və ya inzibati dövlət orqanları üzvlərinin belə hüquqlarının həyata keçirilməsinə
qanuni məhdudiyyətlər qoyulmasına mane olmur.

Maddə 12. Nikah hüququ
Nikah yaşına çatmış kişilər və qadınlar bu hüququn həyata keçirilməsini tənzimləyən milli
qanunvericiliyə müvafiq olaraq nikaha daxil olmaq və ailə qurmaq hüququna malikdirlər.

Maddə 13. Səmərəli hüquqi müdafiə vasitələri hüququ
Bu Konvensiyada təsbit olunmuş hüquq və azadlıqları pozulan hər kəs, hətta bu pozulma
rəsmi fəaliyyət göstərən şəxslər tərəfindən törədildikdə belə, dövlət orqanları qarşısında səmərəli
hüquqi müdafiə vasitələri hüququna malikdir.

Maddə14. Ayrı-seçkiliyin qadağan olunması
Bu Konvensiyada təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlardan istifadə cins, irq, rəng, dil, din,
siyasi və digər baxışlar, milli və ya sosial mənşə, milli azlıqlara mənsubiyyət, əmlak vəziyyəti,
doğum və ya digər status kimi hər hansı əlamətlərinə görə ayrı-seçkilik olmadan təmin
olunmalıdır.

Maddə15. Fövqəladə hallar zamanı məhdudlaşdırma
1. Müharibə və ya millətin həyatını təhdid edən digər fövqəladə hallar zamanı Razılığa
gələn Yüksək Tərəflərdən hər hansı biri onun beynəlxalq hüquqa müvafiq digər öhdəliklərinə
zidd olmamaq şərtilə, yalnız vəziyyətin fövqəladəliliyinin şərtləndirə biləcəyi səviyyədə bu
Konvensiya üzrə öhdəliklərindən geri çəkilən tədbirlər görə bilər.
2. Bu müddəaya əsasən, qanuni müharibə aktları nəticəsində ölüm halları istisna olmaqla 2ci maddədən və ya 3-cü maddədən, 4-cü maddənin I bəndindən və 7-ci maddədən geri çəkilməyə
yol verilmir.
3. Bu geri çəkilmə hüququndan istifadə edən hər hansı Razılığa gələn Yüksək Tərəf
gördüyü tədbirlər və onların səbəbləri haqqında Avropa Şurasının Baş Katibini tam
məlumatlandırır. O, həmçinin belə tədbirlərin dayandırılması və Konvensiyanın müddəalarının
yenidən tam həyata keçirilməyə başlanması haqqında Avropa Şurasının Baş Katibinə məlumat
verir.

Maddə 16. Əcnəbilərin siyasi fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması
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10, 11 və 14-cü maddələrdə heç nə Razılığa gələn Yüksək Tərəf üçün əcnəbilərin siyasi
fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoyulmasına maneə kimi nəzərdən keçirilə bilməz.

Maddə 17. Hüquqlardan sui-istifadənin qadağan olunması
Bu Konvensiyada heç nə hər hansı dövlətin, qrupun və ya şəxsin burada təsbit olunmuş
hüquq və azadlıqlarının ləğvinə yönəlmiş hər hansı fəaliyyətlə məşğul olmaq və ya hər hansı
əməl törətmək və ya onları Konvensiyada nəzərdə tutulandan daha artıq məhdudlaşdırmaq
hüququna malik olması kimi şərh oluna bilməz.

Maddə 18. Hüquqlarla bağlı məhdudlaşdırmalardan istifadənin hədləri
Qeyd olunan hüquq və azadlıqlarla bağlı bu Konvensiyada yol verilən məhdudiyyətlər,
nəzərdə tutulduğundan başqa hər hansı məqsəd üçün tətbiq olunmamalıdır.

II bölmə. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi
Maddə 19. Məhkəmənin təsis olunması
Razılığa gələn Yüksək Tərəflər bu Konvensiya və onun Protokolları ilə öz üzərlərinə
götürdükləri öhdəliklərə riayəti təmin etmək məqsədilə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini,
sonradan «Məhkəmə» adlanacaq, təsis edirlər. O, daimi əsaslarla fəaliyyət göstərir.

Maddə 20. Hakimlərin sayı
Məhkəmə Razılığa gələn Yüksək Tərəflərə aid bərabər sayda hakimlərdən ibarətdir.

Maddə 21. Hakimliyə dair tələblər
1. Hakimlər yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olmalı və yüksək məhkəmə vəzifələrinə
təyin olunarkən qoyulan tələblərə cavab verməli və ya tanınmış nüfuzlu hüquqşünaslar
olmalıdırlar.
2. Hakimlər Məhkəmənin işində şəxsi simada iştirak edirlər.
3. Vəzifədə olduqları bütün müddət ərzində hakimlər onların müstəqilliyi, qərəzsizliyi və ya
tam iş gününün xarakterindən irəli gələn tələblərlə bir araya sığmayan heç bir fəaliyyətlə məşğul
olmamalıdırlar; bu bəndin müddəalarının tətbiqi ilə bağlı yaranan bütün məsələləri Məhkəmə həll
edir.

Maddə 22. Hakimlərin seçilməsi
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1) Hər bir Razılığa gələn Yüksək Tərəf üzrə hakimlər, Razılığa gələn Yüksək Tərəfin
təqdim etdiyi üç namizəd siyahısından, Parlament Assambleyasının səs çoxluğu ilə seçilir.
2) Yeni Razılığa gələn Yüksək Tərəflərin qoşulması zamanı, həmçinin yaranan boş yerlər
doldurularkən məhkəmənin tərkibinə seçkilər üçün analoji prosedura tətbiq olunur.

Maddə 23. Səlahiyyət müddəti
1. Hakimlər 6 il müddətinə seçilirlər. Onlar yenidən seçilə bilərlər. Lakin birinci seçkidə
seçilmiş hakimlərin yarısının səlahiyyət müddəti üç il sonra bitir.
2. Üç il sonra səlahiyyət müddəti bitən hakimlər seçkilərdən dərhal sonra Avropa Şurası
Baş Katibi tərəfindən püşkatma yolu ilə müəyyənləşdirilir.
3. Məhkəmənin yarı tərkibinin hər üç ildən bir, mümkün olduqca, yeniləşməsini təmin
etmək məqsədilə Parlament Assambleyası hər hansı növbəti seçkilərin keçirilməsinə qədər
seçilmiş bir və ya bir neçə hakimin səlahiyyət müddətinin və ya müddətlərinin üç ildən az və
doqquz ildən çox olmamaqla, altı ildən başqa müddətə dəyişdirilməsi haqqında qərar qəbul edə
bilər.
4. Bir dəfədən çox səlahiyyət müddətindən söhbət getdiyi və Parlament Assambleyasının
əvvəlki bəndin müddəalarını tətbiq etdiyi hallarda səlahiyyət müddətləri Avropa Şurası Baş
Katibi tərəfindən seçkilərdən dərhal sonra püşkatma yolu ilə müəyyənləşdirilir.
5. Səlahiyyət müddəti bitməmiş hakimi əvəz etmək üçün seçilmiş hakim bu vəzifəni öz
sələfinin səlahiyyət müddətinin qalan hissəsi qədər tutur.
6. Hakimlər 70 yaşa çatdıqda onların səlahiyyət müddəti bitir.
7. Hakimlər öz vəzifələrini dəyişiklik həyata keçirilənə qədər tuturlar. Bununla yanaşı, onlar
artıq icraatlarında olan işlərə baxmaqda davam edirlər.

Maddə 24. Vəzifədən azad etmə
Digər hakimlərin üçdə iki səs çoxluğu ilə hər hansı hakimin qoyulan tələblərə cavab
vermədiyi haqqında qərarı olmadan hakim öz vəzifəsindən azad edilə bilməz.

Maddə 25. Dəftərxana və məhkəmə katibləri
Məhkəmə, vəzifələri və təşkili məhkəmə qaydaları ilə müəyyənləşdirilən katibliyə malikdir.
Məhkəmə katibləri Məhkəmənin işinə köməklik göstərirlər.

Maddə 26. Məhkəmənin Plenumu
Məhkəmənin Plenumu:
a) öz Sədrini və Sədrin bir, yaxud iki müavinini üç il müddətinə seçir; onlar yenidən seçilə
bilər;
b) müəyyən müddət üçün nəzərdə tutulan Palatalar təsis edir;
c) Məhkəmə Palatasının Sədrlərini seçir; onlar yenidən seçilə bilərlər;
d) Məhkəmə Qaydalarını təsdiq edir;
e) Qeydiyyatçını və Qeydiyyatçının bir, yaxud bir neçə müavinini seçir.

Maddə 27. Komitələr, Palatalar və Böyük Palata
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1. Məhkəmə, qarşısında qaldırılmış işlərə baxmaq üçün üç hakimdən ibarət Komitələri,
yeddi hakimdən ibarət Palataları və on yeddi hakimdən ibarət Böyük Palatanı təsis edir.
Məhkəmə Palataları müəyyən müddət üçün nəzərdə tutulan Komitələri yaradır.
2. İşdə tərəf olan dövlətdən seçilmiş hakim, yaxud belə hakim olmadığı hallarda və ya o,
iclasda iştirak edə bilmədikdə, həmin dövlətin seçdiyi, hakim qismində iştirak edəcək belə şəxs
Palatanın və Böyük Palatanın exofficio üzvü olur.
3. Böyük Palatanın tərkibinə, həmçinin Məhkəmənin Sədri, Məhkəmə Sədrinin müavinləri,
Palata Sədrləri və Məhkəmə Qaydalarına müvafiq olaraq seçilmiş digər şəxslər də daxil olur. 43cü maddənin müddəalarına müvafiq olaraq işin Böyük Palataya verildiyi hallarda onun
iclaslarında bu Palatanın Sədri və işdə tərəf olan müvafiq dövlətin hakimi istisna olmaqla, qərar
çıxaran Palatanın hakimlərindən heç biri iştirak etməməlidir.

Maddə 28. Komitələrin şikayəti qəbul olunmayan elan etməsi
Komitə yekdil səslə 34-cü maddəyə müvafiq olaraq verilmiş şikayətləri, əgər belə qərar
şikayət əlavə öyrənilmədən qəbul edilibsə, qəbul olunmayan elan edə və ya onu icraatda olan
işlərin siyahısından çıxara bilər. Belə qərar qətidir.

Maddə 29. Şikayətin qəbul olunması və mahiyyəti barədə Palataların qərarları
1. Əgər 28-ci maddədə nəzərdə tutulmuş heç bir qərar qəbul edilməyibsə, Palata 34-cü
maddəyə müvafiq verilmiş fərdi şikayətin qəbul olunması və işin mahiyyəti haqqında qərar
çıxarır.
2. Palata 33-cü maddəyə müvafiq olaraq verilmiş Dövlətlərarası şikayətin qəbul olunması
və mahiyyəti haqqında qərar çıxarır.
3. Əgər Məhkəmə istisna qaydada digər qərar qəbul etməzsə, şikayətin qəbul olunması
haqqında qərar ayrılıqda çıxarılır.

Maddə 30. Böyük Palatanın xeyrinə yurisdiksiyadan imtina
Əgər Palatanın icraatında olan iş Konvensiyanın və ya onun Protokollarının şərhinə dair
ciddi məsələlərə toxunursa, yaxud məsələnin həlli Məhkəmənin əvvəllər çıxardığı qərara zidd ola
bilərsə, Tərəflərdən heç biri buna etiraz etmədikdə Palata öz qərarını çıxarana qədər istənilən vaxt
Böyük Palatanın xeyrinə yurisdiksiyasından imtina edə bilər.

Maddə 31. Böyük Palatanın səlahiyyətləri
Böyük Palata:
a) Palata 30-cu maddənin müddəalarına əsasən yurisdiksiyasından imtina etdikdə və ya 43cü maddənin müddəalarına müvafiq olaraq iş ona göndərildikdə, 33-cü və ya 34-cü maddəyə
müvafiq olaraq verilmiş şikayətlər üzrə qərar çıxarır; və
b) 47-ci maddənin müddəalarına müvafiq olaraq məsləhətçi rəylər çıxarmaq üçün verilmiş
sorğulara baxır.

Maddə 32. Məhkəmənin yurisdiksiyası
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1. Məhkəmənin yurisdiksiyası 33, 34 və 47-ci maddələrdə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə
Konvensiyanın və onun Protokollarının şərhi və tətbiqinə dair göndərilən bütün məsələlərə şamil
edilir.
2. Konkret iş üzrə Məhkəmənin yurisdiksiyası ilə bağlı mübahisəni Məhkəmə həll edir.

Maddə 33. Dövlətlərarası işlər
Hər hansı Razılığa gələn Yüksək Tərəf digər Razılığa gələn Yüksək Tərəfin Konvensiya və
onun Protokollarının müddəalarını istənilən pozması ehtimalı ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə
bilər.

Maddə 34. Fərdi şikayətlər
Məhkəmə istənilən fiziki şəxsdən, qeyri-hökumət təşkilatından və ya ayrı-ayrı şəxslər
qrupundan, Razılığa gələn Yüksək Tərəflərdən birinin onun bu Konvensiya və ya onun
Protokolları ilə tanınmış hüquqlarını pozmasının qurbanı olduğunu iddia edən şikayətlər qəbul
edə bilər. Razılığa gələn Yüksək Tərəflər bu hüququn səmərəli həyata keçirilməsinə heç bir yolla
mane olmamağı öhdələrinə götürürlər.

Maddə 35. Qəbul edilmə meyarı
1. Məhkəmə yalnız beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş normalarına müvafiq
olaraq bütün daxili hüquqmüdafiə vasitələri tükəndikdən sonra və son qərarın çıxarıldığı tarixdən
altı ay müddət keçənədək məsələyə baxa bilər.
2. Məhkəmə 34-cü maddəyə müvafiq olaraq verilmiş aşağıdakı şikayətlərə baxmır:
a) anonim olan; və ya
b) mahiyyətcə məhkəmənin artıq baxdığı məsələ ilə eyni olan, yaxud beynəlxalq
araşdırmanın və ya tənzimlənmənin digər prosedurasının predmeti olan və işə aid yeni faktları
əks etdirməyən.
3. Məhkəmə 34-cü maddəyə müvafiq olaraq verilmiş istənilən fərdi şikayəti, bu Konvensiya
və ya onun Protokollarının müddəaları ilə bir araya sığmayan, açıq əsaslandırılmamış və ya
şikayət vermə hüququndan sui-istifadə edilmiş hesab edirsə, qəbul olunmayan elan edə bilər.
4. Məhkəmə bu maddəyə müvafiq olaraq qəbul olunmayan hesab etdiyi istənilən şikayəti
rədd edir. O, bunu icraatın istənilən mərhələsində edə bilər.

Maddə 36. Üçüncü tərəfin iştirakı
1. Palatada və ya Böyük Palatada olan bütün işlərdə vətəndaşı şikayətçi olan hər bir Yüksək
Razılığa gələn Tərəfin yazılı qeydlər təqdim etmək və dinləmələrdə iştirak etmək hüququ var.
2. Ədalət mühakiməsinin lazımi qaydada həyata keçirilməsi naminə Məhkəmənin Sədri
prosesdə tərəf olmayan istənilən Razılığa gələn Tərəfi və ya şikayətçi olmayan istənilən maraqlı
şəxsi yazılı qeydlər təqdim etmək və dinləmələrdə iştirak etmək üçün dəvət edə bilər.

Maddə 37. Şikayətlərin siyahıdan çıxarılması
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1. Əgər işin vəziyyəti aşağıdakı nəticələrə gəlməyə əsas verirsə, icraatın istənilən
mərhələsində məhkəmə şikayəti işlərin siyahısından çıxarmaq barədə qərar qəbul edə bilər:
a) шikayətçi daha öz ərizəsinə baxılmasına nail olmaq üçün səy göstərmirsə; və ya
b) məsələ öz həllini tapıb; və ya
c) məhkəmənin müəyyənləşdirdiyi istənilən digər səbəbə görə şikayətə baxışı davam
etdirməyə lüzum yoxdursa.
Bununla belə, əgər bu Konvensiya və onun Protokolları ilə təmin olunan insan hüquqlarına
riayət olunması bunu tələb edirsə, Məhkəmə şikayətə baxmaqda davam edir.
2. Əgər Məhkəmə işin gedişinin buna bəraət qazandırdığını hesab edirsə, şikayətin
baxılmalı işlər siyahısına bərpa edilməsi haqqında qərar qəbul edə bilər.

Maddə 38. İşə baxılma və dostcasına həll prosedurası
1. Əgər Məhkəmə şikayəti qəbul edilən elan edirsə, o:
a) maraqlı tərəflərin nümayəndələrinin iştirakı ilə işin baxışını davam etdirir və ehtiyac
olduqda, maraqlı Dövlətlərin bütün zəruri şəraiti yaradacağı səmərəli keçirilmə üçün tədqiqat
aparır;
b) bu Konvensiyada və onun Protokollarında bəyan edilmiş insan hüquqlarına hörmət
əsasında məsələnin dostcasına həllini təmin etmək niyyəti ilə özünü maraqlı tərəflərin
sərəncamına təqdim edir.
2. 1 b bənddə nəzərdə tutulan proses məxfi həyata keçirilir.

Maddə 39. Dostcasına həllin tapılması
Dostcasına həll səmərə verdikdə, Məhkəmə faktların qısa xülasəsini və nail olunan həlli əks
etdirən qərar çıxarmaqla işi öz siyahısından çıxarır.

Maddə 40. Açıq dinləmələr və sənədlərə çıxış
1. Məhkəmə istisna hal kimi digər qərar qəbul etməzsə, dinləmələr açıq keçirilir.
2. Məhkəmə Sədri digər qərar qəbul etməzsə, Qeydiyyatçıya saxlanmaq üçün verilmiş
sənədlər ictimaiyyət üçün açıqdır.

Maddə 41. Əvəzin ədalətli ödənilməsi
Əgər Məhkəmə Konvensiya və onun Protokollarının pozulduğunu, lakin Razılığa gələn
Yüksək Tərəfin daxili hüququnun yalnız bu pozuntunun nəticələrinin qismən aradan
qaldırılmasına imkan verdiyini müəyyən edirsə, zəruri halda zərərçəkən tərəfə əvəzin ədalətli
ödənilməsini təyin edir.

Maddə 42. Palataların qərarları
44-cü maddənin II bəndinin müddəalarına uyğun olaraq Palataların qərarları qətidir.
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Maddə 43. İşin Böyük Palataya verilməsi
1. Palatanın qərar çıxarmasından sonrakı üç ay müddət ərzində iş üzrə istənilən tərəf
müstəsna hallarda işin Böyük Palataya verilməsini tələb edə bilər.
2. Əgər iş bu Konvensiya və onun Protokollarının müddəalarının şərhi və ya tətbiqinə dair
ciddi məsələlər və ya ümumi xarakterli digər ciddi məsələlər yaradırsa, Böyük Palatanın beş
hakimdən ibarət Kollegiyası tələbi qəbul edir.
3. Kollegiya tələbi qəbul edirsə, onda Böyük Palata qərar çıxarmaqla işi həll edir.

Maddə 44. Qəti qərarlar
1. Böyük Palatanın qərarı qətidir.
2. Palatanın qərarı aşağıdakı hallarda qəti olur:
a) tərəflər işin Böyük Palataya verilməsi barədə müraciət etməyəcəklərini bəyan etdikdə; və
ya
b) яgər işin Böyük Palataya verilməsi barədə müraciət edilməyibsə, qərar çıxarılan tarixdən
üç ay sonra; və
c) Böyük Palatanın Kollegiyası 43-cü maddəyə müvafiq olaraq verilmə haqqında müraciəti
rədd etdikdə.
3. Qəti qərar dərc olunur.

Maddə 45. Qərar və qərardadların əsaslandırılması
1. Qərarlar, həmçinin şikayətləri qəbul edilən və ya qəbul olunmayan elan edən qərardadlar
əsaslandırılmalıdır.
2. Əgər qərar bütövlükdə və ya qismən hakimlərin yekdil rəyini ifadə etmirsə, onda hər
hansı hakim xüsusi rəy verə bilər.

Maddə 46. Qərarların məcburi qüvvəsi və icrası
1. Razılığa gələn Yüksək Tərəflər Məhkəmənin onların tərəf olduqları işlər üzrə yekun
qərarına riayət etməyi öhdələrinə götürürlər.
2. Məhkəmənin yekun qərarı onun icrasına nəzarəti həyata keçirən Nazirlər Komitəsinə
göndərilir.

Maddə 47. Məsləhətçi rəylər
1. Məhkəmə Nazirlər Komitəsinin müraciəti ilə Konvensiya və onun Protokollarının
müddəalarının şərhinə dair hüquqi məsələlər üzrə məsləhətçi rəylər verə bilər.
2. Belə rəylər Konvensiyanın II bölməsi və onun Protokollarında müəyyən edilən hüquq və
azadlıqların məzmun və həcminə dair hər hansı məsələyə, yaxud Məhkəmənin və ya Nazirlər
Komitəsinin Konvensiyaya müvafiq olaraq, hər hansı müraciətə baxarkən toxunmalı olduğu digər
məsələlərə aid olmamalıdır.
3. Məhkəmənin məsləhətçi rəy verməsi üçün Nazirlər Komitəsinin müraciəti Komitənin
iştirak etmək hüququ olan nümayəndələrin səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
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Maddə 48. Məhkəmənin məsləhət yurisdiksiyası
Məsləhətçi rəy vermək haqqında Nazirlər Komitəsi tərəfindən edilən müraciətin
Məhkəmənin səlahiyyətinə aid olub-olmamasını, 47-ci maddədə müəyyən edildiyi kimi,
Məhkəmə özü həll edir.

Maddə 49. Məsləhətçi rəylərin əsaslandırılması
1. Məhkəmənin məsləhətçi rəyləri əsaslandırılmalıdır.
2. Əgər məsləhətçi rəy ümumilikdə və ya qismən hakimlərin yekdil rəyini əks etdirmirsə,
onda hər hansı hakim xüsusi rəy vermək hüququna malikdir.
3. Məhkəmənin məsləhətçi rəyləri Nazirlər Komitəsinə təqdim edilir.

Maddə 50. Məhkəmənin saxlanılması xərcləri
Məhkəmənin saxlanыlması xərclərini Avropa Şurası ödəyir.

Maddə 51. Hakimlərin imtiyaz və immunitetləri
Hakimlər öz funksiyalarını yerinə yetirərkən Avropa Şurası Nizamnaməsinin 40-cı
maddəsində və onun əsasında bağlanmış sazişlərdə nəzərdə tutulan imtiyaz və immunitetlərə
malikdirlər.

III bölmə. Ümumi müddəalar
Maddə 52. Baş Katibin sorğuları
Avropa Şurası Baş Katibinin müraciəti əsasında hər bir Razılığa gələn Yüksək Tərəf öz
daxili hüququnun, bu Konvensiyanın hər hansı müddəasının səmərəli tətbiqini necə təmin
edəcəyi ilə bağlı izahat təqdim edir.

Maddə 53. Bu insan hüquqları ilə bağlı təminatlar
Bu Konvensiyada heç nə hər hansı Razılığa gələn Yüksək Tərəfin qanunvericiliyi və ya
onun Tərəf olduğu hər hansı digər sazişlə təmin edilə bilən insan hüquqları və əsas
azadlıqlarından hər hansını məhdudlaşdırmaq və ya onlardan geri çəkilmə kimi şərh oluna bilməz.

Maddə 54. Nazirlər Komitəsinin səlahiyyətləri
Bu Konvensiyada heç nə Avropa Şurası Nizamnaməsinin Nazirlər Komitəsinə verdiyi
səlahiyyətlərə xələl gətirmir.

Maddə 55. Mübahisələrin digər vasitələrlə tənzimlənməsindən imtina
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Razılağa gələn Yüksək Tərəflər, xüsusi saziş istisna olmaqla, bu Konvensiyanın
müddəalarının şərhi və tətbiqi ilə bağlı mübahisələri petisiya yolu ilə baxışa verərkən, onlar
arasında qüvvədə olan müqavilələrə və ya bəyannamələrə müraciət etməyəcəklərinə və bu
Konvensiyada nəzərdə tutulanlardan başqa mübahisələrin tənzimlənməsi vasitələrindən istifadə
etməməyə razılıq verirlər.

Maddə 56. Ərazi tətbiqi
1. Hər hansı Dövlət imzalanma, yaxud ratifikasiya zamanı və ya sonradan istənilən vaxt
Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə Konvensiyanın, bu maddənin 4-cü
bəndi nəzərə alınmaqla, beynəlxalq əlaqələrinə görə onun cavabdehlik daşıdığı bütün ərazilərə,
yaxud onlardan hər hansı birinə şamil ediləcəyini bəyan edə bilər.
2. Konvensiya bildirişdə adı çəkilən əraziyə və ya ərazilərə Avropa Şurasının Baş Katibi
bildirişi aldıqdan 30 gün sonra şamil edilir.
3. Bu Konvensiyanın müddəaları belə ərazilərdə yerli şəraitin lazımi qaydada nəzərə
alınması ilə tətbiq edilir.
4. Bu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq bəyanat vermiş hər hansı dövlət sonradan
istənilən vaxt həmin bəyanatda göstərilmiş bir və ya bir neçə ərazinin adından Konvensiyanın 34cü maddəsinə müvafiq olaraq, Məhkəmənin fiziki şəxslərdən, qeyri-hökumət təşkilatlarından və
ya fərdlər qrupundan şikayətlər qəbul etmək səlahiyyətini tanıdığını bəyan edə bilər.

Maddə 57. Qeyd-şərtlər
1. İstənilən dövlət bu Konvensiyanı imzalayarkən və ya onun ratifikasiya sənədini depozitə
verərkən Konvensiyanın hər hansı konkret müddəası ilə bağlı, o dövrdə onun ərazisində qüvvədə
olan bu və ya digər qanunun həmin müddəaya uyğun olmaması ilə əlaqədar qeyd-şərt verə bilər.
Bu maddəyə müvafiq olaraq, ümumi xarakterli qeyd-şərtlərə yol verilmir.
2. Bu maddəyə uyğun olaraq edilmiş istənilən qeyd-şərt müvafiq qanunun qısa məzmununu
əks etdirməlidir.

Maddə 58. Denonsasiya
1. Razılığa gələn Yüksək Tərəf yalnız bu Konvensiyanın tərəfi olduğu tarixdən 5 il
keçdikdən sonra və bu barədə digər Razılığa gələn Yüksək Tərəfləri məlumatlandıracaq Avropa
Şurasının Baş Katibinə ünvanlanmış xəbərdarlığın əks olunduğu bildirişi göndərdikdən 6 ay
sonra bu Konvensiyanı denonsasiya edə bilər.
2. Denonsasiya müvafiq Razılığa gələn Yüksək Tərəfi denonsasiyanın qüvvəyə minəcəyi
tarixədək törədə biləcəyi və bu Konvensiya üzrə öhdəliklərini poza biləcək hər hansı əməlinə
münasibətdə belə öhdəliklərindən azad etmir.
3. Avropa Şurasının üzvlüyündən çıxan hər hansı Razılığa gələn Yüksək Tərəf eyni şərtlərlə
bu Konvensiyanın da Tərəfi olmur.
4. Konvensiya 56-cı maddəyə əsasən, onun şamil olunmasının bəyan edildiyi istənilən
əraziyə münasibətdə əvvəlki bəndlərin müddəalarına müvafiq olaraq denonsasiya edilə bilər.

Maddə 59. İmzalama və ratifikasiya
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1. Bu Konvensiya Avropa Şurası üzvləri tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır. O,
ratifikasiya olunmalıdır. Ratifikasiya sənədi Avropa Şurasının Baş Katibinə saxlanmaya verilir.
2. Bu Konvensiya on ratifikasiya sənədi saxlanmaya verildikdən sonra qüvvəyə minir.
3. Sonradan ratifikasiya edən dövlətlər üçün Konvensiya onların ratifikasiya sənədlərini
saxlanmaya verdikləri tarixdən qüvvəyə minir.
4. Avropa Şurasının Baş Katibi Konvensiyanın qüvvəyə minməsi, onu ratifikasiya etmiş
Razılığa gələn Yüksək Tərəflərin adları və sonradan qüvvəyə minmiş bütün ratifikasiya
sənədlərinin saxlanmaya verilməsi haqqında Avropa Şurasının bütün üzv dövlətlərini xəbərdar
edir.
4 noyabr 1950-ci ildə Roma şəhərində, hər iki mətni bərabər autentik olmaqla, ingilis və
fransız dillərində, Avropa Şurasının arxivində saxlanacaq bir nüsxədə icra olunmuşdur. Avropa
Şurasının Baş Katibi təsdiq olunmuş nüsxələri hər bir imzalayan dövlətə göndərəcəkdir.

İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında
Konvensiyanın Protokolu

Paris, 20.III.1952

(Protokol (qeyri rəsmi olaraq) 1 saylı Protokol da adlandırılır). Protokolun mətni
1 noyabr 1998-ci ildə qüvvəyə minmiş 11 saylı Protokolun müddəalarına müvafiq olaraq
dəyişdirilib.

Avropa Şurasının üzvü olub, bunu imzalayan hökumətlər, 4 noyabr 1950-ci ildə Romada
imzalanmış İnsan hüquqlarının və яsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyanın (sonradan
«Konvensiya» adlanacaq) I bölməsinə artıq daxil edilənlərdən başqa, bəzi hüquq və azadlıqların
kollektiv həyata keçirilməsinin təmin edilməsi yolunda addımlar atmaq üçün qətiyyət göstərərək,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər.

Maddə 1. Mülkiyyətin müdafiəsi
Hər bir fiziki və hüquqi şəxs öz mülkiyyətindən dinc istifadə hüququna malikdir. Heç kəs,
cəmiyyətin maraqları naminə, qanunla və beynəlxalq hüququn ümumi prinsipləri ilə nəzərdə
tutulmuş şərtlər istisna olmaqla, öz mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz.
Yuxarıdakı müddəalar dövlətin ümumi maraqlara müvafiq olaraq, mülkiyyətdən istifadəyə
nəzarəti həyata keçirmək üçün, yaxud vergilərin və ya digər rüsum və ya cərimələrin
ödənilməsini təmin etmək üçün zəruri olan qanunları yerinə yetirmək hüququnu məhdudlaşdırmır.
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Maddə 2. Təhsil hüququ
Heç bir şəxsin təhsil hüququndan imtina edilə bilməz. Dövlət təhsil və tədris sahəsində öz
üzərinə götürdüyü funksiyaları yerinə yetirərkən, valideynlərin öz dini və fəlsəfi baxışlarına
müvafiq olan təhsil və tədrisi təmin etmək hüququna hörmət edir.

Maddə 3. Azad seçkilər hüququ
Yüksək Müqavilə Tərəfləri qanunverici hakimiyyət orqanını seçərkən xalqın iradəsini
sərbəst ifadə edə biləcək şəraitdə, gizli səsvermə yolu ilə, ağlabatan dövriliklə azad seçkilər
keçirməyi öhdələrinə götürürlər.

Maddə 4. Ərazi tətbiqi
1. Hər hansı Razılığa gələn Yüksək Tərəf imzalanma, yaxud ratifikasiya zamanı və ya
sonradan istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş Katibinə bu Protokolun müddəalarının beynəlxalq
əlaqələrinə görə məsuliyyət daşıdığı, orada adı çəkilən ərazilərə şamil ediləcəyi ilə bağlı
öhdəliklərinin çərçivəsini təsdiq edən bəyanat göndərir.
2. Əvvəlki maddənin müddəalarına müvafiq olaraq bəyanat göndərmiş hər hansı Razılığa
gələn Yüksək Tərəf zaman keçdikcə istənilən əvvəlki bəyanatın şərtlərinin dəyişilməsi və ya hər
hansı əraziyə münasibətdə bu Protokolun müddəalarının tətbiqinin dayandırılması haqqında yeni
bəyanat göndərə bilər.
3. Bu maddənin müddəalarına müvafiq olaraq verilmiş bəyanat Konvensiyanın 56-cı
maddəsinin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq verilmiş bəyanat kimi nəzərdən keçirilir.

Maddə 5. Konvensiya ilə müqayisə
Razılığa gələn Yüksək Tərəflər bu Protokolun 1, 2, 3 və 4-cü maddələrinin müddəalarını
Konvensiyanın əlavə maddələri kimi nəzərdən keçirirlər və Konvensiyanın bütün müddəaları
müvafiq olaraq tətbiq olunur.

Maddə 6. İmzalanma və ratifikasiya
Bu Protokol Konvensiyanı imzalamış Avropa Şurasının üzvləri tərəfindən imzalanmaq
üçün açıqdır; o, Konvensiyanın ratifikasiyası ilə eyni zamanda və ya bundan sonra ratifikasiya
oluna bilər. O, on ratifikasiya sənədi saxlanmaya verildikdən sonra qüvvəyə minir. Sonradan
ratifikasiya edən hər bir dövlət üçün Protokol ratifikasiya sənədlərini saxlanmaya verdikləri
tarixdən qüvvəyə minir.
Ratifikasiya sənədləri Avropa Şurasının Baş Katibinə saxlanmaya verilir, o, ratifikasiya
edənlərin adları haqqında bütün üzvləri xəbərdar edir.
20 mart 1952-ci ildə Paris şəhərində, hər iki mətni bərabər autentik olmaqla, ingilis və
fransız dillərində, Avropa Şurasının arxivində saxlanacaq bir nüsxədə icra olunmuşdur. Avropa
Şurasının Baş Katibi təsdiq olunmuş nüsxələri hər bir imzalayan hökumətə göndərəcəkdir.
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İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında
Konvensiyanın Konvensiyaya və onun birinci Protokoluna artıq
daxil edilənlərdən başqa bəzi hüquq və azadlıqların təmin
olunmasına dair 4 saylı Protokolu
Strasburq, 16.IX.1963
Avropa Şurasının üzvü olub, bunu imzalayan hökumətlər, 4 noyabr 1950-ci ildə Romada
imzalanmış İnsan hüquqlarının və яsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyanın (sonradan
«Konvensiya» adlanacaq) I bölməsinə və 20 mart 1952-ci ildə Parisdə imzalanmış
Konvensiyanın Birinci Protokolunun 1-3-cü maddələrinə artıq daxil edilənlərdən başqa, bəzi
hüquq və azadlıqların kollektiv həyata keçirilməsinin təmin edilməsi yolunda addımlar atmaq
üçün qətiyyət göstərərək, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

Maddə 1. Borca görə azadlıqdan məhrum etmənin qadağan olunması
Heç kəs yalnız hər hansı bir müqavilə öhdəliyini ödəmək iqtidarında olmadığına əsasən
azadlıqdan məhrum edilə bilməz.

Maddə 2. Hərəkət etmək azadlığı
1. Dövlətin ərazisində qanuni yerləşən hər kəsin həmin ərazidə sərbəst hərəkət etmək və
özünə yaşayış yeri seçmək hüququ var.
2. Hər kəs öz ölkəsi də daxil olmaqla hər hansı ölkəni tərk etməkdə azaddır.
3. Bu hüquqların həyata keçirilməsinə milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş maraqları naminə,
ictimai qaydanı qorumaq üçün, cinayətin qarşısını almaq üçün, sağlamlığın və mənəviyyatın
mühafizəsi üçün və ya digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üçün qanunla nəzərdə
tutulmuş və demokratik cəmiyyətdə zəruri olanlardan başqa heç bir məhdudiyyətlər qoyula
bilməz.
4. Birinci bəndə daxil edilmiş hüquqlar xüsusi ərazilərdə qanuna müvafiq olaraq və
demokratik cəmiyyətdə ictimai maraqlarla əsaslandırılmış məhdudiyyətlərə məruz qala bilər.

Maddə 3. Vətəndaşların məcburi çıxarılmasının qadağan olunması
1. Heç kəs vətəndaşı olduğu dövlətin ərazisindən fərdi və ya kollektiv qaydada çıxarıla
bilməz.
2. Heç kəs vətəndaşı olduğu dövlətin ərazisinə daxil olmaq hüququndan məhrum edilə
bilməz.

Maddə 4. Əcnəbilərin kollektiv çıxarılmasının qarşısının alınması
Əcnəbilərin kollektiv çıxarılması qadağandır.

Maddə 5. Ərazi tətbiqi
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1. Hər hansı Razılığa gələn Yüksək Tərəf bu Protokolun imzalanması, yaxud ratifikasiyası
zamanı və ya sonradan istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş Katibinə bu Protokolun
müddəalarının beynəlxalq əlaqələrinə görə məsuliyyət daşıdığı, orada adı çəkilən ərazilərə şamil
ediləcəyi ilə bağlı öhdəliklərinin çərçivəsini təsdiq edən bəyanat göndərir.
2. Əvvəlki maddənin müddəalarına müvafiq olaraq bəyanat göndərmiş hər hansı Razılığa
gələn Yüksək Tərəf zaman keçdikcə istənilən əvvəlki bəyanatın şərtlərinin dəyişilməsi və ya hər
hansı əraziyə münasibətdə bu Protokolun müddəalarının tətbiqinin dayandırılması haqqında yeni
bəyanat göndərə bilər.
3. Bu maddənin müddəalarına müvafiq olaraq verilmiş bəyanat Konvensiyanın 56-cı
maddəsinin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq verilmiş bəyanat kimi nəzərdən keçirilir.
4. Bu Protokolun ratifikasiyası və ya hər hansı dövlətin onu qəbul etməsi əsasında tətbiq
olunduğu həmin dövlətin ərazisi və bu maddənin müddəalarına müvafiq olaraq, həmin dövlətin
bəyanatı əsasında bu Protokolun tətbiq olunduğu hər bir ərazi 2 və 3-cü maddələrdə dövlətin
ərazisinə istinad məqsədilə ayrı-ayrı ərazilər kimi nəzərdən keçirilir.
5. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə müvafiq olaraq bəyanat vermiş hər hansı dövlət
sonradan istənilən vaxt həmin bəyanatda göstərilmiş bir və ya bir neçə ərazinin adından
Konvensiyanın 34-cü maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi bu Protokolun bütün maddələri və ya
1-dən 4-ə qədər hər hansı maddəsi ilə bağlı Məhkəmənin fiziki şəxslərdən, qeyri-hökumət
təşkilatlarından və ya fərdlər qrupundan şikayətlər qəbul etmək səlahiyyətini tanıdığını bəyan edə
bilər.

Maddə 6. Konvensiya ilə müqayisə
Razılığa gələn Yüksək Tərəflər bu Protokolun 1-5-ci maddələrinin müddəalarını
Konvensiyanın əlavə maddələri kimi nəzərdən keçirirlər və Konvensiyanın bütün müddəaları
müvafiq olaraq tətbiq olunur.

Maddə 7. İmzalanma və ratifikasiya
1. Bu Protokol Konvensiyanı imzalamış Avropa Şurasına üzvləri tərəfindən imzalanmaq
üçün açıqdır; o, Konvensiyanın ratifikasiyası ilə eyni zamanda və ya bundan sonra ratifikasiya
oluna bilər. O, on ratifikasiya sənədi saxlanmaya verildikdən sonra qüvvəyə minir. Sonradan
ratifikasiya edən hər bir dövlət üçün Protokol ratifikasiya sənədlərini saxlanmaya verdikləri
tarixdən qüvvəyə minir.
2. Ratifikasiya sənədləri Avropa Şurasının Baş Katibinə saxlanmaya verilir, o, ratifikasiya
edənlərin adları haqqında bütün üzvləri xəbərdar edir.
Buna şahidlik edərək, lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edənlər bu
Protokolu imzaladılar.
16 sentyabr 1963-cü ildə Strasburq şəhərində, hər iki mətni bərabər autentik olmaqla, ingilis
və fransız dillərində, Avropa Şurasının arxivində saxlanacaq bir nüsxədə icra olunmuşdur.
Avropa Şurasının Baş Katibi təsdiq olunmuş nüsxələri hər bir imzalayan dövlətlərə
göndərəcəkdir.

İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında
Konvensiyanın юlüm cəzasının ləğvinə dair
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6 saylı Protokolu

Strasburq, 28.IV.1983
4 noyabr 1950-ci ildə Romada imzalanmış İnsan hüquqlarının və яsas azadlıqların
müdafiəsi Haqqında Konvensiyanın (sonradan «Konvensiya» adlanacaq) bu Protokolunu
imzalayan Avropa Şurasının üzv dövlətləri Avropa Şurasının ayrı-ayrı üzv dövlətlərində baş
vermiş təkamülün, ölüm cəzasının ləğv olunması xeyrinə ümumi tendensiyanı ifadə etdiyini
nəzərə alaraq, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər.

Maddə 1. Ölüm cəzasının ləğvi
Ölüm hökmü ləğv olunur. Heç kəs belə cəzaya məhkum edilə və ya belə cəzalandırıla
bilməz.

Maddə 2. Müharibə zamanı ölüm cəzası
Dövlət müharibə dövründə və ya qaçılmaz müharibə təhdidi zamanı törədilmiş əməllərə
görə öz qanunvericiliyində ölüm cəzasını nəzərdə tuta bilər; bu cür cəza yalnız qanunla müəyyən
olunmuş tələblərlə və onun müddəalarına müvafiq olaraq tətbiq edilə bilər. Dövlət həmin
qanunun müvafiq müddəaları haqqında Avropa Şurasının Baş Katibinə məlumat verir.

Maddə 3. Geri çəkilmənin qadağan olunması
Konvensiyanın 15-ci maddəsinə əsasən, bu Protokolun müddəalarından geri çəkilmək
olmaz.

Maddə 4. Qeyd-şərtlərin qadağan olunması
Konvensiyanın 57-ci maddəsinə əsasən, bu Protokolun müddəaları ilə bağlı qeyd-şərt edilə
bilməz.

Maddə 5. Ərazi tətbiqi
1. Hər bir dövlət imzalanma zamanı və ya özünün ratifikasiya, qəbul və təsdiq etmə
sənədini saxlanmaya verərkən bu Protokolun tətbiq ediləcəyi ərazini və yaxud əraziləri göstərə
bilər.
2. Hər bir dövlət sonradan istənilən vaxt Avropa Şurası Baş Katibinin adına ünvanlaşmış
bəyanatla bu Protokolu bəyanatda göstərilən hər hansı digər əraziyə şamil edə bilər. Bu əraziyə
münasibətdə Protokol Baş Katibin belə bəyanatı aldığı tarixdən sonrakı ayın birinci günündən
etibarən qüvvəyə minir.
3. Əvvəlki iki bənd əsasında verilmiş istənilən bəyanat belə bəyanatda göstərilmiş hər hansı
əraziyə münasibətdə Baş Katibə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə geri götürülə bilər. Geri
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götürülmə Baş Katib tərəfindən belə bildirişin alındığı tarixdən sonrakı ayın birinci günündən
etibarən qüvvəyə minir.

Maddə 6. Konvensiya ilə müqayisə
İştirakçı Dövlətlər bu Protokolun 1-5-ci maddələrinin müddəalarını Konvensiyanın əlavə
maddələri kimi nəzərdən keçirirlər və Konvensiyanın bütün müddəaları müvafiq olaraq tətbiq
olunur.

Maddə 7. İmzalama və ratifikasiya
Bu Protokol Konvensiyanı imzalamış Avropa Şurasının üzv dövlətlərinin imzalaması üçün
açıqdır. O, ratifikasiya, qəbul və təsdiq edilməlidir. Avropa Şurasının üzv dövlətləri
Konvensiyanı eyni zamanda və ya əvvəlcədən ratifikasiya etmədən bu Protokolu ratifikasiya,
qəbul və ya təsdiq edə bilməz. Ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə sənədləri Avropa Şurasının
Baş Katibinə saxlanmaya verilir.

Maddə 8. Qüvvəyə minmə
1. Bu Protokol Avropa Şurasının beş üzv dövləti 7-ci maddənin müddəalarına müvafiq
olaraq, Protokolun onlar üçün məcburiliyinə öz razılıqlarını bildirdikləri tarixdən sonrakı ayın
birinci günü qüvvəyə minir.
2. Protokol, onun üçün məcburiliyinə sonradan öz razılığını bildirmiş hər hansı üzv dövlət
üçün o, ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə sənədlərini saxlanmaya verildiyi tarixdən sonrakı
ayın birinci günü qüvvəyə minir.

Maddə 9. Depozitari funksiyası
Avropa Şurası Baş Katibi Şuranın üzv dövlətlərini aşağıdakılar barədə xəbərdar edir:
a) hər hansı imzalama;
b) ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə sənədini saxlanmaya verməsi;
c) 5-ci və 8-ci maddələrə müvafiq olaraq, bu Protokolun hər hansı qüvvəyə minməsinin
tarixi;
d) bu Protokola dair digər akt, bildiriş və ya xəbərdarlıq.
Buna şahidlik edərək, lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edənlər bu
Protokolu imzaladılar.
28 aprel 1983-cü ildə Strasburq şəhərində, hər iki mətni bərabər autentik olmaqla, ingilis və
fransız dillərində, Avropa Şurasının arxivində saxlanacaq bir nüsxədə icra olunmuşdur. Avropa
Şurasının Baş Katibi təsdiq olunmuş nüsxələri Avropa Şurasının hər bir üzv dövlətinə
göndərəcəkdir.

İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında
Konvensiyanın 7 saylı Protokolu
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Strasburq, 22.XI.1984
Bunu imzalayan Avropa Şurasının üzv dövlətləri 4 noyabr 1950-ci ildə Romada imzalanmış
İnsan hüquqlarının və яsas azadlıqların müdafiəsi Haqqında Konvensiya (sonradan
«Konvensiya» adlanacaq) vasitəsilə bəzi hüquq və azadlıqların kollektiv həyata keçirilməsinin
təmin edilməsi yolunda gələcək addımlar atmaq üçün qətiyyət göstərərək, aşağıdakılar barədə
razılığa gəldilər.

Maddə 1. Əcnəbilərin çıxarılmasına dair prosedur təminatlar
1. Qanuni əsaslarla dövlətin ərazisində yaşayan əcnəbi, qanuna müvafiq qəbul olunmuş
qərarların icrası istisna olmaqla, oradan çıxarıla bilməzlər və aşağıdakılara malik olmalıdırlar:
a) onun çıxarılmasına qarşı arqumentlər təqdim etmək;
b) onun işinə yenidən baxılması imkanına malik olmaq və
c) bu məqsədlərə görə səlahiyyətli orqan qarşısında və ya belə orqanların təyin etdiyi şəxs,
yaxud şəxslər qarşısında təmsil olunmaq.
2. Çıxarılma ictimai qaydanın maraqları üçün zəruri olduqda və ya milli təhlükəsizlik
əsasları ilə şərtləndirildikdə, əcnəbi bu maddənin 1 a, b və c bəndindəki hüquqlarına əməl
edilməmişdən əvvəl çıxarıla bilər.

Maddə 2. Cinayət işlərində şikayət vermə hüququ
1. Cinayət törətməyə görə məhkəmə tərəfindən məhkum edilmiş hər kəsin, barəsində
çıxarılmış hökmə və ya cəzaya daha yuxarı məhkəmədə yenidən baxılması hüququ vardır.
2. Qanunla az əhəmiyyətli elan olunmuş cinayətlərlə bağlı və ya müvafiq şəxs artıq birinci
instansiyada ən yuxarı məhkəmə tərəfindən məhkum edildikdə və ya onun bəraəti ilə bağlı
məhkəmə baxışında məhkum edilibsə, bu hüquqdan istisnaya yol verilir.

Maddə 3. Məhkəmə səhvinə görə kompensasiya
Şəxs cinayət əməli törətməyə görə yekun qərarla məhkum edildikdə və sonradan onun
haqqında çıxarılmış hökm ləğv edildikdə, yaxud o, yeni və ya təzədən ortaya çıxmış faktın qəti
olaraq məhkəmə səhvi olduğunu göstərməsi əsasında əfv edilibsə, belə məhkum etmə nəticəsində
cəzaya məruz qalmış şəxs, əvvəllər məlum olmayan faktın vaxtında açılmaması onun tam və ya
qismən günahı üzündən baş verməyibsə, qanuna və ya müvafiq dövlətin mövcud təcrübəsinə
uyğun olaraq kompensasiya alır.

Maddə 4. İki dəfə məhkum edilməmək və ya cəzalandırılmamaq hüququ
1. Heç kəs və ya hər hansı dövlətin qanunlarına və ya cinayət-prosessual normalarına
müvafiq olaraq, artıq bəraət aldığı və ya məhkum edildiyi cinayətlərə görə, həmin dövlətin
yurisdiksiyası çərçivəsində cinayət qaydasında təkrar məhkum edilə və ya cəzalandırıla bilməz.
2. Əvvəlki maddə, əgər yeni və ya təzədən ortaya çıxmış faktlar barəsində məlumatlar varsa
və ya əgər əvvəlki araşdırma zamanı işin gedişinə təsir göstərən əsaslı pozuntulara yol verilibsə,
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müvafiq dövlətin qanunlarına və cinayət-prosessual normalarına uyğun olaraq, işə təkrar
baxılmasına mane olmur.
3. Konvensiyanın 15-ci maddəsinin müddəalarına müvafiq olaraq, bu maddədən geri
çəkilməyə yol verilmir.

Maddə 5. Ər və arvadın hüquq bərabərliyi
Ərlə arvad bərabər hüquqlara malikdirlər və uşaqları ilə münasibətlərdə, habelə nikaha daxil
olmaq, nikahda olmaq və boşanma ilə bağlı bərabər mülki-hüquqi cavabdehlik daşıyırlar. Bu
maddə uşaqların maraqlarına riayət olunması üçün zəruri tədbirlər görməkdə dövlətlərə mane
olmur.

Maddə 6. Ərazi tətbiqi
1. Hər hansı dövlət imzalama zamanı və ya özünün ratifikasiya, qəbul və təsdiq etmə
sənədini saxlanmaya verərkən bu Protokolun tətbiq ediləcəyi ərazini və yaxud əraziləri göstərə və
bu Protokolun müddəalarının şamil ediləcəyi belə ərazi və ya ərazilərlə bağlı öhdəliklərinin
çərçivəsini göstərə bilər.
2. Hər bir dövlət sonradan istənilən vaxt Avropa Şurası Baş Katibinin adına ünvanlanmış
bəyanatla bu Protokolu bəyanatda göstərilən hər hansı digər əraziyə şamil edə bilər. Bu əraziyə
münasibətdə Protokol Baş Katibin belə bəyanatı aldığı tarixdən sonrakı iki ayın bitməsinin
davamınca gələn növbəti ayın birinci günündən etibarən qüvvəyə minir.
3. Əvvəlki iki bənd əsasında verilmiş istənilən bəyanat belə bəyanatda göstərilmiş hər hansı
əraziyə münasibətdə Baş Katibə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə geri götürülə bilər. Geri
götürülmə və ya dəyişiklik Baş Katib tərəfindən belə bildirişin alındığı tarixdən sonrakı iki ayın
bitməsinin davamınca gələn növbəti ayın birinci günündən etibarən qüvvəyə minir.
4. Bu maddənin müddəalarına müvafiq olaraq verilmiş bəyanat Konvensiyanın 56-cı
maddəsinin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq verilmiş bəyanat kimi nəzərdən keçirilir.
5. Bu Protokolun ratifikasiyası və ya hər hansı dövlətin onu qəbul etməsi əsasında tətbiq
olunduğu həmin dövlətin ərazisi və bu maddənin müddəalarına müvafiq olaraq, həmin dövlətin
bəyanatı əsasında bu Protokolun tətbiq olunduğu hər bir ərazi 1-ci maddədə dövlətin ərazisinə
istinad məqsədilə, ayrı-ayrı ərazilər kimi nəzərdən keçirilir.
6. Bu maddənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə müvafiq olaraq bəyanat vermiş hər hansı dövlət
sonradan istənilən vaxt həmin bəyanatda göstərilmiş bir və ya bir neçə ərazinin adından
Konvensiyanın 34-cü maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi bu Protokolun 1-5-ci maddələri ilə
bağlı məhkəmənin fiziki şəxslərdən, qeyri-hökumət təşkilatlarından və ya fərdlər qrupundan
şikayətlər qəbul etmək səlahiyyətini tanıdığını bəyan edə bilər.

Maddə 7. Konvensiya ilə müqayisə
İştirakçı dövlətlər bu Protokolun 1-6-cı maddələrinin müddəalarını Konvensiyanın əlavə
maddələri kimi nəzərdən keçirirlər və Konvensiyanın bütün müddəaları müvafiq olaraq tətbiq
olunur.
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Maddə 8. İmzalama və ratifikasiya
Bu Protokol Konvensiyanı imzalamış Avropa Şurasının üzv dövlətlərinin imzalaması üçün
açıqdır. O, ratifikasiya, qəbul və təsdiq edilməlidir. Avropa Şurasının üzv dövlətləri
Konvensiyanı əvvəlcədən və ya eyni zamanda ratifikasiya etmədən bu Protokolu ratifikasiya,
qəbul və ya təsdiq edə bilməz. Ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə sənədləri Avropa Şurasının
Baş Katibinə saxlanmaya verilir.

Maddə 9. Qüvvəyə minmə
1. Bu Protokol Avropa Şurasının beş üzv dövləti 8-ci maddənin müddəalarına müvafiq
olaraq, Protokolun onlar üçün məcburiliyinə öz razılıqlarını bildirdikləri tarixdən sonrakı iki ay
müddət bitəndən sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
2. Protokol, onun üçün məcburiliyinə sonradan öz razılığını bildirmiş hər hansı üzv dövlət
üçün o, ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə sənədlərini saxlanmaya verildiyi tarixdən sonrakı iki
ay müddət bitəndən sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.

Maddə 10. Depozitari funksiyası
Avropa Şurası Baş Katibi Şuranın üzv dövlətlərini aşağıdakılar barədə xəbərdar edir:
a) hər hansı imzalama;
b) hər hansı ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq etmə sənədini saxlanmaya verməsi;
c) 6-cı və 9-cu maddələrə müvafiq olaraq, bu Protokolun hər hansı qüvvəyə minməsinin
tarixi;
d) bu Protokola dair digər akt, bildiriş və ya bəyanat.
Buna şahidlik edərək, lazımi qaydada səlahiyyətləndirilmiş aşağıda imza edənlər bu
Protokolu imzaladılar.
28 aprel 1983-cü ildə Strasburq şəhərində, hər iki mətni bərabər autentik olmaqla, ingilis və
fransız dillərində, Avropa Şurasının arxivində saxlanacaq bir nüsxədə icra olunmuşdur. Avropa
Şurasının Baş Katibi təsdiq olunmuş nüsxələri Avropa Şurasının hər bir üzv dövlətinə
göndərəcəkdir.

«İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında»
Konvensiyaya dair Azərbaycan Respublikasının Bəyanatı
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal
olunmuş ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər
azad olunana qədər təminat vermək iqtidarında deyildir (işğal olunmuş ərazilərin sxematik
xəritəsi əlavə olunur).
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«İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında»
Konvensiyanın 5-ci və 6-cı maddələrinə dair Azərbaycan
Respublikasının qeyd-şərti

Konvensiyanın 57-ci maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın 5ci və 6-cı maddələrinə dair belə bir qeyd-şərt irəli sürür ki, həmin maddələrin müddəaları
Azərbaycan Respublikasının 23 sentyabr 1994-cü il tarixli, 885 saylı Qanunu ilə təsdiq edilmiş
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin İntizam Nizamnaməsinin 48, 49, 50, 56-60-cı
maddələrində nəzərdə tutulmuş azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı məhkəmədən kənar intizam
cəzalarının tətbiqinə mane olmur.

Qeyd-şərtə əlavə:
Azərbaycan Respublikasının 23 sentyabr 1994-cü il tarixli, 885 saylı Qanunu ilə təsdiq
edilmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin İntizam Nizamnaməsi («Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı», 1995, № 5-6, maddə 93)
«48. Əsgərlərə və matroslara:
... d) hauptvaxtda saxlanılmaqla 10 sutkayadək həbs... verilə bilər.
49. Müddətli xidmət çavuşlarına:
... ğ) hauptvaxtda saxlanılmaqla 10 sutkayadək həbs... verilə bilər.
50. Müddətindən artıq xidmət çavuşlarına:
... q) hauptvaxtda saxlanılmaqla 10 sutkayadək həbs... verilə bilər.
56. Bölük (4-cü dərəcəli gəmi) komandirinin:
... q) əsgərləri, matrosları və çavuşları 3 sutkayadək həbs etmək hüququ vardır.
57. Tabor (3-cü dərəcəli gəmi) komandirinin: ...
q) əsgərləri, matrosları və çavuşları 5 sutkayadək həbs etmək hüququ vardır.
58. Alay (briqada) komandirinin:
... q) əsgərləri, matrosları və çavuşları 7 sutkayadək həbs etmək hüququ vardır.
59. Diviziya, əlahiddə briqada (gəmilər briqadası) komandirlərinin alay (briqada)
komandirlərinə verilmiş hüquqlardan əlavə:
a) əsgərləri, matrosları və çavuşları 10 sutkayadək həbs etmək hüququ vardır.
60. Korpus komandirləri, qoşun növü, silahlı qüvvələr növlərinin komandanları, eləcə də
müdafiə nazirinin müavinləri onların tabeliklərində olan əsgərlər, matroslar və çavuşlar barədə
bu Nizamnamənin müəyyən etdiyi intizam cəzaları tədbirlərindən tam həcmdə istifadə etmək
hüququna malikdirlər».

«İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında»
Konvensiyanın 10-cu maddəsinin 1-ci bəndinə dair Azərbaycan
Respublikasının qeyd-şərti
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Konvensiyanın 57-ci maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Konvensiyanın
10-cu maddəsinin 1-ci bəndinə dair belə bir qeyd-şərt irəli sürür ki, həmin bəndin müddəaları
«Kütləvi informasiya vasitələri haqqında» 7 dekabr 1999-cu il tarixli Azərbaycan Respublikası
Qanununun 14-cü maddəsinə uyğun təfsir və tətbiq olunacaqdır.
Qeyd-şərtə əlavə:
«Kütləvi informasiya vasitələri haqqında» Azərbaycan Respublikasının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 2, maddə 82)

Qanunu

«Maddə 14:
... Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikası ərazisində kütləvi
informasiya vasitəsi təsis etməsi Azərbaycan Respublikasının bağladığı dövlətlərarası müqavilə
ilə tənzimlənir (xarici dövlətin hüquqi şəxsi dedikdə, hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalının və ya
səhmlərinin 30 faizindən çoxunun xarici dövlətlərin hüquqi şəxslərinə və ya vətəndaşlarına
məxsus olduqda və ya təsisçilərinin 1/3 hissəsindən çoxunun xarici dövlətin hüquqi şəxsi və ya
vətəndaşı olan hüquqi şəxslər başa düşülür)».

«İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında»
Konvensiyanın 1 saylı Protokoluna dair Azərbaycan
Respublikasının Bəyanatı
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal
olunmuş ərazilərində Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad
olunana qədər təminat vermək iqtidarında deyildir.

«İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında»
Konvensiyanın 1 saylı Protokolunun 2-ci maddəsinə dair
Azərbaycan Respublikasının Bəyanatı
Azərbaycan Respublikası Protokolun 2-ci maddəsinin ikinci cümləsini belə təfsir edir ki, bu
müddəa dini təhsilin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı dövlətin üzərinə hər hansı öhdəlik qoymur.

«İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında»
Konvensiyanın 4 saylı Protokoluna dair Azərbaycan
Respublikasının Bəyanatı
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal
olunmuş ərazilərində Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad
olunana qədər təminat vermək iqtidarında deyildir.
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«İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında»
Konvensiyanın 6 saylı Protokoluna dair Azərbaycan
Respublikasının Bəyanatı
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal
olunmuş ərazilərində Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad
olunana qədər təminat vermək iqtidarında deyildir.

«İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında»
Konvensiyanın 7 saylı Protokoluna dair Azərbaycan
Respublikasının Bəyanatı
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal
olunmuş ərazilərində Protokolun müddəalarının yerinə yetirilməsinə işğal olunmuş ərazilər azad
olunana qədər təminat vermək iqtidarında deyildir.

Конвенсийанын 2 ъи маддяси
Щяр кясин йашамаг щцгугу ганунла горунур. Щеч кяс ганунла юлцм ъязасы нязярдя тутулмуш ъинайят тюрятмяйя
эюря, мящкямя тяряфиндян чыхарылмыш беля щюкмцн иърасындан башга, щяйатындан мящрум едиля билмяз.

ПОЗИТИВ ЮЩДЯЛИКЛЯР
Брекнел Бирляшмиш Краллыьа гаршы иш цзря 06 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (ЫВ Бюлмя
Бреъкнелл в. Унитед Кинэдом №
Иш цзря лойалистляр тяшкилатындан дюйцшчцлярин щцъуму нятиъясиндя яризячинин яринин юлмясиня
даир полис арашдырмасынын сямярялилийи вя мцстягиллийи мясяляси гойулур.
Ишин щаллары
Яризячинин яри
ъи илдя Шимали Ирландийада йерляшян бара лойалистляр тяшкилатындан
дюйцшчцлярин щцъуму нятиъясиндя юлдцрцлмцш цч няфярдян бири олмушдур. Сонрадан
лойалистлярин ганунсуз щярбиляшмиш тяшкилаты щадисяйя эюря мясулиййяти юз цзяриня эютцрмцш,
лакин полис конкрет шцбщяли шяхсляри дярщал мцяййян едя билмямишдир.
ъи иллярин ахырларында Олстер Крал Полисинин (ОКП) ещтийатда олан ямякдашы вя
щадися йериня цч няфярин (онлардан бири бу анда артыг вяфат етмишдир) эятирилмясини бойнуна
алан гадын щябс едилмишляр. Лакин щябс едилянляр гятля юз аидиййятлярини инкар едяряк
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ъинайяткарлары танымадыгларыны исрар етмишляр. Онлара ъинайятин эизлядилмясиндя иттищамлар иряли
сцрцлмцш, лакин дювлят иттищамынын мцдири, о ъцмлядян ишин мящкямяйя верилмясиндя олан
йубадылмайа, азадлыгдан мящрум едилмя иля баьлы щюкмцн чыхарылмасына даир ещтималын ашаьы
олмасына вя мящкумлуьа наил олунмасы иля баьлы реал перспективин олмамасына эюря иш цзря
иъраатын давам етдирилмясиндян имтина етмишдир. Щямин вахт башга иш цзря адам юлдцрмяйя
эюря полисин ямякдашы Ъон Уейр мящкум олунмушдур.
Вахтындан яввял 1990 ъы иллярин яввялляриндя бурахылмасындан сонра о, 1970 ъи
иллярдя баш вермиш ОКП нин вя Олстерын мцдафияси дястясинин ямякдашларынын лойалистлярин
щярбиляшмиш тяшкилатынын иштиракчылары иля сюзляшмяси барядя бяйанат вермиш вя яризячинин яринин
юлдцрцлдцйц щцъума эюря мясулиййят дашыйан дюрд няфярин адыны чякмишдир.
ъу илдя Ъон Уейр ирланд телевизийасында эюстярилян програмда юз бяйанатларыны
тякрар етмишдир. Онун бяйанатлары иля баьлы Шимали Ирландийада вя ондан кянарда полис
арашдырмалары кечирилмишдир. Лакин Шимали Ирландийада апарылан арашдырмалар Уейрин сюзляринин
там щяъмдя арашдырманын апарылмасы цчцн йетярли олуб олмамасы мясяляси иля
мящдудлашдырылмышдыр. Бир нечя шцбщяли шяхслярин диндирилмясиня бахмайараг иттищамлар иряли
сцрцлмямиш, иш цзря йекун гярарын чыхарылмасы ися олдуьу йерин мцяййян олунмамасына эюря
диндирилмядийи цчцн Уейрин ифадяляринин алынмасына гядяр тяхиря салынмышдыр.
ОКП нин функсийаларыны алмыш Шимали Ирландийанын Полис Хидмятинин (ШИПХ) рапорту
ясасында 2005 ъи илин ийун айында ишин бахылмасы Кечмиш щадисяляр цзря сорьулара вя ахырадяк
арашдырмайа даир Шюбясиня кечирилмишдир.
Яризячи Конвенсийанын 2 ъи маддясиня истинадян ОКП нин ишя аидиййяти иля баьлы Ъон
Уйер тяряфиндян 1999 ъу илдя едилмиш бяйанатларындан сонра яринин юлцмцня даир рясми
арашдырманын сямярялилийинин олмамасындан шикайят вермишдир.
Шикайят Конвенсийанын 2-ъи вя 13-ъц маддяляриня аид мягбул щесаб едилмишдир.

ЭЦЪЦН

ТЯТБИГИ

Щуощванайнен Фин ди
гаршы иш цзря 13 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (ЫВ Бюлмя
Щуощванаинен в. Финланд (№
Иш цзря евин мцщасиряси заманы полис ямякдашларына атяш ачан шяхсиn билмядян щяйатдан
мящрум едилмясиндян шикайят еdилир. Иш цзря Конвенсийанын 2-ъи маддясинин тялябляри
позулмамышдыр.
Ишин щаллары
Ъ., яризячинин гардашы, полис ямякдашлары тяряфиндян эцлляляняряк юлдцрцлмцшдцр. Ъ
нин такси сцрцъцсцня 1994 ъц илдя баш вермиш силащлы басгын нятиъясиндя онун еви полис
тяряфиндян мцщасиряйя алынмышдыр. Полис ямякдашларына мялум олуб ки, Ъ. силащлы мцщасирядя
артыг иштирак едиб, шяхсиййятин параноид позунтулары дан язиййят чякир, агрессивдир, психиатрик
хястяханада галыб вя полися гаршы хцсуси дцшмянчилик мцнасибяти иля фярглянир. Полис
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ямякдашлары вя психолог Ъ. иля телефонла ялагя сахламаьа бир нечя уьурсуз ъящдляр етмишляр.
Ямялиййатда иштирак едян 30 полис ямякдашы хцсуси щазырлыглы 20 полисля эцъляндирилмишдир. Ъ
полисляря атяш ачмыш вя данышыглара башламагдан имтина етмишдир. Даща сонра полися мялум
олуб ки, Ъ. силащдан йахшы атмаг мящарятиня маликдир вя 22 калибрли тцфянэя вя 45 70 калибрли
аьыр тцфянэя сащибдир. Сонрадан полис ямякдашлары Ъ ни ики узунлцляли силащла мцшащидя едя
билярдиляр. Мцщасирянин илк эцнцндя о, щавайа вя полис ямякдашларына бир нечя дяфя атяш
ачмышдыр. Эеъя йарысындан сонра полис Ъ нин олдуьу йерин мцяййян едилмяси вя ону отагда
сахламаг цчцн сяс ракетляриндян истифадя етмиш, о ися йеня дя пянъя ялярдян вя чардагдан
атяш ачырды. Онун бир нечя атяши полис ямякдашларына олмушдур. Тяхминян эцнорта, нювбяти
уьурсуз данышыглар ъящдиндян сонра, полисин сялащиййятли ямякдашы Ъ йя мцшащидя едиля билян
тясир етмяйян эюзйашардыъы газдан истифадя едилмясиня даир ямр вериб. Бундан башга, полис Ъ
иля телефон вя сясу алдан васитя иля ялагяляр гурмаьа уьурсуз ъящдляр етмишдир. Тяхминян
ахшам саат алтыда Ъ. йенидян бир нечя дяфя атяш ачмыш, газ б лону вя йандырыъы хялитя иля ян
азы ики шцшя габы атмышдыр. Онун тяряфиндян евин йандырылмасы яламятляри эюрцнмцшдцр.
Гаранлыьа вя тцстцляшмяйя эюря гярара алынмышдыр ки, Ъ. гачыб эизляняня гядяр онун щябс
олунмасы йалныз полися айаьына эцлля вурмаг ямри вермякля мцмкцн ола биляр. Ъ. саь
ялиндян вя саь будун йухары щиссясиндян йараланмыш вя она тяслим олмаг тяклиф олунмушдур.
Тягрибян ахшам саат йеддидя о, ики ядяд силащла йаваш йаваш евдян чыхмыш вя алты метр
мяс фядян зирещли техникадан ейни вахтда ачылмыш ики атяшля вурулмушдур. Щяр ики атяш онун
чийниня вя ялиня йюнялмиш, лакин онун олдуьу йеря, зирещли техниканын мазьалындан атяш
кцнъцня вя вахтын азлыьына эюря эцлляляр онун башына дяймиш вя о, бир аз кечяндян сонра
вяфат етмишдир.
Мцщасиря заманы гярарларын вя эюрцлмцш тядбирлярин протоколу апарылмышдыр. Онун баша
чатмасындан сонра бинанын дахилиндя вя ятрафында эцллялярин изляри барядя мялуматлар
топланылмышдыр. Арашдырмалар цзря Милли Бцро дярщал бу иш цзря истинтага башламышдыр. Ъ нин
аилясинин тяляби цзря ибтидаи арашдырма чярчивясиндя бир нечя ялавя суаллар юйрянилмишдир.
Мейи
тин йары масы цзря ряй, арашдырмаларын, о ъцмлядян мящкямя арашдырмасынын нятиъяси, щяйата
кечирилмиш мцщасиря щаггында рапортлар, еляъя дя шащид ифадяляринин бюйцк мигдары ишин мате
риалларына ялавя едилмишдир. Ямялиййатдан бир ил сонра щесабат щазырлайан Дахили ишляр назир
лийинин даими истинтаг шюбяси тяряфиндян 1995 ъи илдя ямялиййатын йохланылмасы кечирилмишдир.
Щадисядян бир ил кечмядян дювлят прокурору хцсуси бюлмянин командиры супер
интендант Н. йя гаршы ещтийатсызлыг вя сящлянкарлыг уъбатындан адам юлдцрмядя иттищам иряли
сцрмцшдцр. Мящкямя сцбутларына вя шифащи ифадяляря бахдыгдан сонра даиря мящкямяси
мцттящимя бяраят вермишдир. Ишин арашдырылмасы заманы аилянин мараглары тяжрцбяли вякил
тяряфиндян тямсил олунурду. Яризячинин нцмайяндяси атяш ачан полис ямякдашлары вя
ямялиййатын рящбярляри дахил олмагла ясас шащидляри диндирмяк, еляъя дя арашдырма заманы
зярури щесаб едя билдийи щяр щансы бяйанатлары вермяк имканына малик олмушдур.
Щцгуги мясяляляр
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Ъ.-ны щяйатдан мящрум еtмяйя аид Конвенсийанын 2-ъи маддясинин тялябляриня риайят
едилмясиня даир. Авропа Мящкямяси полис ямякдашларынын зирещли техникадан кянарда олан юз
щямкарларыны горумаг мягсядиля виъданлы олараг атяш ачмаьы зярури щесаб едилмясиня шцбщя
иля йанашмаьа ясаслар эюрмцр. Мцбащисяли щадисялярдян узаг олан Авропа Мящкямяси тяря
финдян вязиййятя верилмиш гиймят, критик анда, онун гянаятиня эюря юзцнцн вя диэяр шяхслярин
щяйатына олан тящлцкяни совушдурмаг мягсядиля реакисйа вермяyя мяъбур олмуш полисин вер
дийи гиймяти явязляшдиря билмяз. Полис ямякдашлары гапыдан ики ядяд тцфянэля чыхан ики
эцнлцк мцщасиря заманы онлара бир нечя дяфя атяш ачмыш инсаны эюрмцшляр. Ъ. евдян йахшы
силащланараг чыхмышдыр. О, тяслим олмаг барядя яввялки тяклифляря етинасызлыг эюстярмиш вя
онларын зиддиня олараг бир нечя дяфя щавайа вя полис ямякдашларына атяш ачмышдыр. Бундан
башга, полисляр Ъ ни юлдцрмяк дейил, йалныз ону щярякят имканындан мящрум етмяк
ниййятиндя олмушлар.
Беля олан щалда, одлу силащдан истифадя етмя, нятиъядя баш верян юлцмц нязяря алараг
тяяссцф щисси доьурса да, гейри мцтянасиб олмамыш вя полис ямякдашларынын гянаятиня эюря
щямкарларынын щяйатына тящлцкя тюрядян бирбаша вя реал тящлцкянин гаршысыны алмаьа даир
мцтляг зярурятин щяддини ашмамышдыр. Бундан башга, ямялиййат йухары забитлярин нязаряти
алтында щяйата кечирилмиш, полис гцввяляринин йерляшмяси ися сялащиййятли шяхс тяряфиндян
йохланылмыш вя бяйянилмишдир. Полисин ясас сяйляри мювъуд олан вязиййятин инандырмагла
дяйишилмясиня йюнялмишдир. Бир нечя хябярдарлыглар едилмиш вя Ъ. дяфялярля тяслим олмаг
имканына малик олмушдур. Лакин онун тяряфиндян бу хябярдарлыглара мящял гойулмамышдыр.
Мцщасирянин сон мярщяляляриндя Ъ., щямчинин, полис тяряфиндян онунла ялагя йарадылмасына
ъящд едилмясиня бахмайараг, телефон зянэляриня ъаваб вермямишдир. Данышыглары апаран
ихтисаслы ямякдашын ъящдляри дя уьурсуз олмушдур. Полис тяряфиндян одлу силащдан истифадя
едилмяси вя беля ямялиййатларын щяйата кечирилмяси Финландийанын летал гцввянин юзбашына
тятбигиндян адекват вя ямяли тяминатларын системини нязярдя тутан ганунвериъилийи иля
тянзимлянмишдир. Ишя ъялб олунмуш бцтцн ямякдашлар одлу силащла давранмаьа юйрянилмишляр,
онларын йердяйишмяси вя щярякятляри тяърцбяли йцксяк забитляр тяряфиндян идаря вя нязарят
едилирди. Беляликля, Ъ. зирещли техникадан кянарда олан ямякдашларын щяйатларынын горунмасы
цчцн мцтляг зярурятин щяддини ашмамагла эцъцн тятбиги нятиъясиндя юлмцшдцр.
Истинтагын сямярялилийиня аид Конвенсийанын 2-ъи маддясинин тялябляриня риайят
едилмясиня даир. Мущасиря заманы протокол апарылмышдыр. Истинтаг дярщал башланылмыш вя
Арашдырмалар цзря Милли Бцро тяряфиндян щяйата кечирилмишдир. Мцстянтиглярин ямялиййатда
иштирак едян полислярдян асылылыьы яламятляри мювъуд дейил. Бундан башга, ямялиййат заманы
эюрцлмцш тядбирляр бир ил мцддятиндя щесабаты щазырлайан Дахили ишляр назирлийи йанында даими
истинтаг шюбяси тяряфиндян бахылмышдыр. Ъ нын аиляси юзцнцн марагларынын мцдафияси цчцн
зярури мялуматлара сащиб олмушдур. Шащидлярин ящямиййятли сайынын ифадяляри алынмыш, зярури
мящкямя експертизалары кечирилмиш, яризячинин вякили ися ялавя истинтаг тядбирляринин щяйата
кечирилмясини тяляб етмяк имканына малик олмушдур.
Гярар
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Иш цзря Конвенсийанын 2 ъи маддясинин тялябляри позулмамышдыр (йекдилликля гябул
олунмушдур

Конвенсийанын 3 ъц маддяси
Щеч кяс ишэянъяйя, гейри инсани вя йа ляйагяти алчалдан ряфтара вя йа ъязайа мяруз галмамалыдыр.

ГЕЙРИ ИНСАНИ ВЯ ЙА ЛЯЙАГЯТИ
АЛЧАЛДАН РЯФТАР
Ердоьан Йаьиз Тцркийяйя гаршы иш цзря 06 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (ЫЫ Бюлмя
Ердоьан Йаьиз в. Туркей (№ 27473/02)
Иш цзря мящкумлуьу олмайан, диндирилмя цчцн сахланылмыш, ишдя, аиля цзвляри вя гоншулар
арасында яли гандаллы олмаьа мяъбур едилян яризячийя дюнмяз психопатоложик позунтунун
йетирилмясиндян шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 3-ъц маддясинин тялябляри позулмушдур.
Ишин щаллары
Истамбулун тящлцкясизлик полисиндя 15 ил мцддятиндя щяким ишлямиш яризячи иш йеринин
йахынлыьында йерляшян автодайанаъагда щябс олунуб. Онун ялляри гандалла баьланмыш вя беля
вязиййятдя о, даща сонра евиндя вя ишиндя ахтарыш апарыларкян аиля цзвляри вя гоншулары
арасында олмушдур. О, ишинин йерляшмяси цзря полис бюлмясиндя сахланылырды вя оранын ишчиляри
ону гандалларда мцшащидя едя билярди. Лакин о, она гаршы иряли сцрцлян иттищамлардан хябярсиз
олуб. Ики эцндян сонра психиатр она «травматик шок» диагнозу гоймуш вя ону 20 эцн
мцддятиня ямяк габилиййятиня малик олмайан кими танымышдыр. Онун ишдян азад олунмасы
кяскин депрессийа иля баьлы бир нечя дяфя узадылмышдыр. Яризячи шикайят вериб вя она билдирилиб
ки, ону шцбщяли шяхслярля ялагяляри барядя ъинайятин истинтагы эедишиндя диндирмишляр. О,
истинтагын йекунлашмасына гядяр ишдян кянарлашдырылмышдыр. Иттищам тяряфи яризячийя гаршы ишя
хитам вермишдир. О, ишиня бярпа олунмуш, лакин аьырлашан психоматик симптомларла баьлы
ишлямяйя давам едя билмямишдир. Яризячи сящщяти иля баьлы вахтындан яввял пенсийайа чыхмыш
вя бир нечя дяфя хястяхананын невропсихиатрик бюлмясиндя мцалиъядя олмушдур.
Щцгуги мясяляляр
Конвенсийанын 3-ъц маддясинин тялябляриня риайят едилмясиня даир. Щябсдян яввял
яризячидя психопатоложик позунтулар гейдя алынмамыш вя онун хястялик китабчасында онда
психоматик гейри стабиллийин мювъудлуьуну эцман етмяк барядя ясаслар йохдур. О, ишдя вя
евдя инсанларын (онлардан бир чоху онун пасийентляри олуб) ону гандалда эюрдцйцня эюря щисс
етдийи алчалтманы тяфсилаты иля данышмышдыр. Беля олан щалда, ясаслы олараг эцман етмяк олар ки,
гейд едилян ряфтарла онда азад едилмясиндян ики эцн сонра тяйин олунмуш диагнозла тясдиг
олунан йаранмыш психопатоложик проблемляр арасында сябябли ялагя вардыр («Ранинен
Финландийайа гаршы» ишдян фяргли олараг [Ранинен в. Финланд], 1997 ъи ил).
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Даща сонра кечирилян тибби мцайиняляр тясдиг едибляр ки, яризячи полис мянтягясиндя
оларкян ъидди сарсынтылар кечирмишдир. О, юзц цчцн хцсуси олараг алчалдыъы ону щесаб едиб ки,
онун щябс едилмяси барядя кечмиш пасийентляри олан инсанлар билмишляр. Онун рущи дуруму
дюнмяз дяйишикликляря мяруз галмышдыр.
Бундан башга, щябс едилдийи эцндя яризячидя тящлцкясизлийя горху йарадан ясаслар
веря билян мящкумлуг олмамыш, онун юзц вя башгалары цчцн тящлцкя тюрятмясиня вя йа онун
тяряфиндян юзцня вя йа диэярляриня гаршы ъинайятляр вя йа диэяр ямялляр тюрятмясиня даир
мялумат мювъуд олмамышдыр. Хцсусиля, ъавабдещ дювлят бу ишдя гандаллардан истифадя
етмясиня бяраят газандыран щяр щансы изащлар вермямишдир.
Беляликля, щябс вя ахтарыш дюврцндя яризячийя аид гандаллардан ачыг ашкар истифадя
етмя онда ону алчалда, бялкя дя, дахили мцгавимяти сындыра билян горху вя изтирабын ямяля
эялмясиня даир щиссиййатын йаранмасы мягсядини дашыйыб.
Бу ишин хцсуси щаллары бахымындан гандаллардан истифадя етмя ляйагяти алчалдан ряфтары
ифадя етмишдир.
Гярар
Иш цзря Конвенсийанын 3 ъц маддяси позулмушдур
Компенсасийа
Конвенсийанын 41-ъи маддясини тятбиг етмя гайдасында - Авропа Мящкямяси
яризячийя едилмиш бцтцн нюв зярярин компенсасийасы гисминдя она 2
€ юдянилмясини
гярара алды.

ГЕЙРИ ИНСАНИ ВЯ ЙА ЛЯЙАГЯТИ
АЛЧАЛДАН РЯФТАР
Чилоьлу вя диэярляри Тцркийяйя гаршы иш цзря 06 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (ЫЫ Бюлмя
Чилоьлу анд Отщерс в. Туркей (№ 73333/01
Иш цзря нцмайишчилярин говулмасында «бибяр пулверизатор» кими танынан эюзйашардыъы газдан
истифадя олунмасындан шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 3-ъц маддяси позулмамышдыр.
Конвенсийанын 11 ъи маддяси бахымындан арашдырылмыш шикайят цзря бу ишин щаллары ашаьыда
эюстярилир

ГЕЙРИ ИНСАНИ ВЯ ЙА ЛЯЙАГЯТИ
А Л Ч АЛ Д А Н Р Я Ф Т А Р
Чеку Алманийайа гаршы иш цзря 13 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (В Бюлмя

41

ИНСАН ЩЦГУГЛАРЫ ЦЗРЯ АВРОПА МЯЩКЯМЯСИНИН

БЦЛЛЕТЕНИ № 1/2008

Ъеку в. Эерманй (№ 41559/06)
Иш цзря мянфи прогнозла давам едян юлцмъцл хястяликля мящкума ъязадан шярти олараг
вахтындан яввял азад олунмасы щцгугу верилянядяк ики ил азадлыгдан мящрум етмя ъязасынын
щюкм олунмасындан шикайят едилир. Шикайят гейри-мягбул щесаб олунмушдур.
Ишин щаллары
Сербийанын вятяндашы 1985 ъи илдя Алманийада силащын истифадя олунмасы иля гулдур
басгын заманы ики инсаны юлдцрмцшдцр. О, ики ил сонра Испанийада щябс олунуб вя диэяр щцгуг
позунтуларына эюря азадлыгдан мящрум етмяйя мящкум едилмишдир. Яризячинин мцвяггяти
екстрадисыйасына даир алман щакимиййят органларынын сорьусу 1999 ъу илдя тямин едилиб.
Алманийада биринъи инстансийа мящкямяси «онун тягсирини хцсусиля аьыр» щесаб едяндян сонра
о, аьырлашдырыъы щалларла ики инсаны юлдцрмясиня вя гулдур басгына эюря юмцрлцк азадлыгдан
мящрум етмя ъязасына мящкум едилмишдир.
ъц илдя яризячидя инсанын иммундефисити вирусу ашкар олунуб, 2005 ъи илдя ися
она «ялдя олунмуш иммунодефисит синдрому» диагнозу гойулуб. Яризячинин, ону ЩИВ
инфексийаларла баьлы зяиф едян вя инкишафа мейли олан, иммунитетин ящямиййятли дяряъядя
зяифлямяси, щям дя, мцяййян мянада онунла шяртляндирилмишдир ки, о, тибби эюстяришляри йериня
йетирмямишдир. Яризячинин щяйатынын эцман едилян мцддяти тягрибян ики иля вя йа сямяряли
мцалиъя шяртиля даща чох мцддятя гиймятляндирилирди.
Яризячинин вахтындан яввял азад олунмасына даир вясатяти 2005 ъи илин декабрында
торпаг мящкямяси ред. Алманийада бу нюв ишляря бахан биринъи инстансийа мящкямяси
тяряфиндян рядд олунуб, щям дя, она эюря ки, тюрядилмиш ъинайятин аьырлыьыны нязяря алараг, о,
ъи илин майындан щесабланараг щяля ики ил ъяза чякмялидир. Бу гярар икинъи инстансийа
мящкямяси тяряфиндян дястяклянмишдир. Даща сонра Федерал Конститусийа Мящкямяси
конститусийа нязаряти гайдасында яризячинин вясатятиня бахылмасындан имтина етмишдир о ясасла
ки, вясатят мягбулиййят тялябляриня гисмян ъаваб вермямиш (она эюря ки, мцвафиг сянядляр
мювъуд дейил), диэяр щиссядя ися ясассыз олмушдур. Щямин Мящкямя тясдиг етди ки, инсан
ляйагятиня щюрмят принсипи тяляб едир ки, мящкум олунмуш шяхсляр азадлыьын гайтарылмасына
даир конкрет вя реал имканлара малик олсунлар. Бунунла беля, Мящкямя гярара алды ки,
ъинайятлярин аьырлыьыны, яризячинин иътимаи тящлцкяли вя вятяндашларын горунмалы олдуьуну,
мцалиъя сайясиндя тибби прогнозун йахшылашдырылмасынын мцмкцнлцйцнц, еляъя дя шяраитин
дяйишмяси щалында яризячинин йени вясатят вермяк щцгугунун олмасыны нязяря алараг, ики иллик
ъяза мцддятинин чякилмяси конститусийа нюгтейи нязяриндян мягбул щесаб олунур. Дцшцнцлцр
ки, мцяййян анда яризячинин сящщяти ящямиййятли дяряъядя писляшмиш вя о, интенсив
терапийайа мяруз галмышдыр. Яризячи бунун мящз ня вахт баш вермясини эюстярмямиш вя юз
вязиййятиня даир сянядли сцбутлар тягдим етмямишдир. Щазырда о, Алманийада щябсхана
хястяханасында сахланылыр.
Гярар

42

ИНСАН ЩЦГУГЛАРЫ ЦЗРЯ АВРОПА МЯЩКЯМЯСИНИН

БЦЛЛЕТЕНИ № 1/2008

Шикайят гейри-мягбул щесаб едилмишдир. Шикайят яризячи тяряфиндян дювлятдахили мягбу
лиййят тялябляринин йетирилмядийи щиссядя гейри мягбул щесаб олунмалыдыр. Авропа Мящкямяси
Федерал Конститусийа Мящкямясинин арашдырмаг имканында олмадыьы фактлары ясас кими эютцря
билмяз. Шикайятин мащиййятиня эялдикдя ися Конвенсийанын ъц маддясинин мцддяалары
бцтцн щалларда чятин мцалиъя олунан хястяликдян язиййят чякян мящкумларын азадлыьа
бурахылмасына вя йа онларын диэяр мцлки хястяханайа кечирилмясиня даир ющдялик мцяййян
едян кими шярщ едилмямялидир. Бунунла беля, дювлят мящкумлары инсан ляйагятиня щюрмятя
уйьун олан шяраитдя сахланылмасыны, рущи изтираблардан вя мящкумлуьа хас олан гачылмаз
мящдудиййятляр сявиййясини ашан чятинликлярдян мцдафияни вя онларын щяйат вя саьламлыьына
лазыми гайьынын эюстярилмясини, о ъцмлядян зярури тибби йардымын эюстярилмяси йолу иля тямин
етмялидир.
Яризячи инсан иммунодефисит вирусуна 13 илдян артыг мцддят юнъя йолухмушдур.
Щазырда о, ялдя етдийи иммунодефисит синдромундан язиййят чякир вя онун щяйатынын ещтимал
олунан мцддяти ики ил тяшкил едир. Лакин яризячинин сящщятинин эцман едилян аьырлашмасы
Федерал Конститусийа Мящкямясинин йекун гярарынын чыхарылмасындан сонраки вахтда
олмушдур.Вякил тяряфиндян мараглары тямсил олунан яризячи шярти олараг вахтындан яввял азад
олунмасына даир йени вясатятин верилмяси кими дахили щцгуги мцдафиянин сонракы
васитяляриндян истифадяни сцбут едя билмямишдир. Нязяря алараг ки, Федерал Конститусийа
Мящкямяси яризячинин ишиндя щяр щансы дяйишикликлийя реаксийа верилмясини щяваля едиб, беля
бир вясатятин рядд олунмасыны эцман етмяйя ясаслар мювъуд дейилдир. Шикайят яризячи
тяряфиндян щцгуги мцдафиянин дахили васитяляриндян истифадя едилмямясиня эюря гейри-мягбул
щесаб олунуб .
Мящкумлуг шяраитиня эялдикдя ися яризячи щазырда щябсхана хястяханасында сахланылыр.
О, онун сящщятинин вязиййяти бахымындан сахланылма шяраитинин мцвафиг олмамасыны вя йа
тибби мцалиъянин едилмямясини иддиа етмир. Яризячинин иши алман мящкямяляри тяряфиндян
диггятля арашдырылыб вя Федерал Конститусийа Мящкямяси бирбаша тясдиг етмишдир ки, яризячинин
сящщятиндя дяйишикликляр онун ишиня йенидян бахылмасы цчцн ясас ола биляр. Бундан башга,
юлкя мящкямяляри експерт–психологун ряйи ясасында гярара алыблар ки, хястялийиня бахма
йараг яризячи ящямиййятли иътимаи тящлцкяни щяля дя ифадя едир. Беля олан щалда, щям
мцяййян вахт дюврцндя яризячинин сящщяти, щям дя эцман едилян мяняви изтираблар аьырлыьын
кифайятедиъи дяряъясиня чатмамышдыр. Шикайят ачыг-ашкар ясассыз щесаб олунмушдур.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

СЦРЭЦН ЕДИЛМЯ
Коллинс вя Аказиби Исвечя гаршы иш цзря 08 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (ЫЫЫ Бюлмя
Ъоллинс вя Аказиебие в. С еден (№ 23944/05)
Иш цзря гадынын Ниэерийайа эюндярилдийи тягдирдя юз ъинси органлары цзяриндя шикяст етмя
ямялиййатына мяруз галма тящлцкясинин ещтималындан шикайят едилир. Шикайят гейри-мягбул
щесаб олунмушдур.
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Иш цзря яризячи гисминдя Ниэерийанын ики вятяндашы чыхыш едир. Биринъи яризячи 2002 ъи
илдя Исвечя эялмиш вя сыьынаъаьын вя йа йашамаг щцгугунун верилмясиня даир вясатят
галдырмышдыр. О иддиа етмишдир ки, Ниэерийанын яняняляриня эюря ушаг доьмуш гадын ъинси
органлар цзяриндя шикяст етмя ямялиййатына («ЪШЯ») мяруз галмалыдыр. Яризячи щамиля иди вя
бу сябябя эюря щямин гейри инсани тяърцбядян горхурду. Яризячини доландыран валидейнляр вя
яри ону горуйа билмирдиляр она эюря ки, сющбят чохдан кюкцнц салмыш янянядян эедирди.
Яризячи иддиа едир ки, доьмаг цчцн Ниэерийанын башга щиссясиня эетдийи щалда, о вя ушаьы дини
мярасимдя юлдцрцля билярди. Юлкяни тярк етмяк гярарына эяляряк, о, гачагмалчылыг
ямялиййатлары иля мяшьул олан шяхсин кюмяйи иля Исвечя эялиб. Бир нечя айдан сонра о, иш цзря
икинъи яризячи кими чыхыш едян гыз доьуб
Миграсийа Шурасы она сыьынаъаьын вя гачгын статусунун вя йа йашамаг щцгугунун
верилмясиндян имтина едяряк, щям дя ону гейд етмишдир ки, Ниэерийада ЪШЯ ганунвериъиликля
гадаьан едилиб вя бу гадаьайа ян азы алты штатда риайят олунур. Беляликля, яризячиляр бу
штатлардан бириня кючдцйц тягдирдя ЪШЯ мяруз галмаг тящлцкяси йцксяк олмайаъаг.
Яризячиляр ганунвериъиликля гадаьайа бахмайараг ЪШЯ нин тятбиг едилмясини, щеч заман
тягиб вя ъязаландырылмамасыны иддиа едяряк уьурсуз олараг бу гярардан шикайят етмишляр.
Гярар
Шикайят гейри-мягбул щесаб олунмушдур. Ъинси органлар цзяриндя шикяст етмя ямялий
йатынын Конвенсийанын 3 ъц маддяси иля гадаьан олунмуш гяддар ряфтары ифадя етмясини
тяряфляр мцбащисяляндирмир. Яняняви олараг Ниэерийада гадынларын ЪШЯ йя мяруз галмасы вя
тяърцбянин мцяййян щяъмдя щал щазырадяк сахланылмасы да шцбщя доьурмур. Лакин яризячи
лярин олдуьу штат дахил олмагла Ниэерийанын бязи штатларында ЪШЯ ганунвериъиликля гадаьан
едилиб. ЪШЯ ни гадаьан едян федерал ганунун щяля дя мювъуд олмамасына бахмайараг юлкя
щюкумяти ЪШЯ йя гаршы ачыг ашкар чыхыш едир, Сящиййя Назирлийи вя иътимаи тяшкилатлар
тяряфиндян штатлар вя иъмалар сявиййясиндя, еляъя дя кцтляви информасийа васитяляри йолу иля
беля тяърцбядян чякинмяйя даир мцвафиг тядбирляр кечирилир. ЪШЯ нин яризячилярин олдуглары
штат дахил олмагла юлкянин ъянубунда даща эениш йайылмасынын яламятляри мювъуддур.
Бунунла беля, рясми мянбяляря мцвафиг олараг 2005 ъи илдя юлкя цзря 19 фаиз гадынлар ЪШЯ
йя мяруз галыб вя бу эюстяриъи сон 15 илдя дюнмядян ашаьы дцшцр. Бундан башга, щамиля
олараг биринъи яризячи аиляси тяряфиндян кюмяк вя дястяк алмаг имканында олдуьу Ниэерийанын
диэяр штатына вя йа гоншу юлкяйя кючмямишдир. Явязиндя ящямиййятли дюзцмлцк вя
мцстягиллик ифадя едяряк Исвечя кючмяк цчцн лазыми практик вя малиййя вясаитляри тапмышдыр.
Доьма штатда олмаса да, щеч олмаса, диэяр штатларын бириндя ЪШЯ нин ганун
вериъиликля гадаьан едилдийини вя/вя йа даща аз йайылдыьыны нязяря алараг анламаг чятиндир ки,
няйя эюря яризячи юз гызыны мцдафия едя билмяйиб. Ниэерийада яризячилярин щяйат шяраитинин
Исвечдя оландан даща ялверишли олмасына даир факт Конвенсийанын 3 ъц маддясинин мягсядляри
цчцн мцяййянляшдириъи щесаб олуна билмяз. Бундан башга, биринъи яризячи айры айры иддиалары
ясасландырмаг вя дялиллярдя олан зиддиййятляря лазыми гайдада изащ вермяк барядя Авропа
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Мящкямясинин хцсуси сорьусуну ъавабландырмамышдыр. Беляликля, яризячиляр Ниэерийайа
дюняндян сонра ъинси органлары цзяриндя шикяст етмя ямялиййатына мяруз галмаг тящлцкясинин
мювъуд олмасыны сцбут едя билмямишляр. Шикайят ачыг-ашкар ясассыз щесаб олунуб.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

СЦРЭЦН ЕДИЛМЯ
Солдатенко Украйнайа гаршы иш цзря (В Бюлмя
№ 2440/07
Иш цзря Тцркмянистана екстрадисийа едилдийи щалда яризячинин гяддар ряфтара вя ядалятсиз
мящкямяйя мяруз галмасына даир ещтимал едилян тящлцкядян шикайят едилир. Шикайят ъавабдещ
дювлятин щакимиййят органларына эюндярилмишдир.
Яризячи вятяндашлыьы олмайан шяхс олмасыны иддиа едир. Ъавабдещ дювлятин вердийи
мялумата эюря онда Тцркмянистанын вятяндашлыьы вардыр. Яризячи миллиййят яламятиня эюря
эцман едилян тягиблярдян горунмаг цчцн 1999 ъу илдя Тцркмянистаны тярк етмиш вя щямин
вахтдан Украйнада йашайыр. 2007 ъи илин йанварында дахили ишляр органларынын йерли идаряси
«Мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги мцнасибятляр щаггында» МДБ
нин 1993 ъц ил тарихли Конвенсийасына мцвафиг олараг яризячинин мцвяггяти сахланылмасына
даир рясми сорьуну алыб. Яризячи щябс олунуб. Бир щяфтядян сонра онун ишиня мящкямядя
бахылыб. Мящкямянин гярарына эюря яризячи ъинайят тягиби цчцн онун екстрадисийасы барядя
иъраат баша чатанадяк щябс едилиб. Даща сонра, Украйнанын Баш Прокурорлуьу яризячинин
екстрадисийасына даир тяляби алмыш, лакин Авропа Мящкямяси тяряфиндян эюстярилмиш тямин
етмя тядбири иля баьлы екстрадисийасынын проседуруну дайандырмышдыр. Щазырда яризячи ъинайят
тягиби цчцн екстрадисийасы иля баьлы интизарла ислащ мцяссисясиндя сахланылыр. Тцркмянистанда
инсан щцгугларына даир бейнялхалг тяшкилатларын щесабатларына истинад едяряк яризячи иддиа едир
ки, екстрадисийа едилдийи щалда, она бу юлкянин щакимиййят органлары тяряфиндян ядалятсиз
мящкямяйя, еляъя дя ишэянъяляря вя гейри инсани вя йа инсан ляйагятини алчалдан ряфтара
мяруз галмаг тящлцкяси мювъуддур.
Иш цзря Авропа Мящкямяси Регламентинин 39 вя 41-ъи гайдалары тятбиг едилмишдир.
Шикайят Конвенсийанын 3-ъц, 5-ъи маддясинин 1 вя 4-ъц бяндляри, 6-ъы маддясинин 1ъи бянди вя 13-ъц маддясиня аид ъавабдещ дювлятин щакимиййят органларына эюндярилмишдир.

Конвенсийанын 5 ъи маддяси
Конвенсийанын 5 ъи маддясинин 1 ъи бянди
Hər kəsin azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ var. Heç kəs qanunla müəyyən olunmuş aşağıdakı
hallardan və qaydadan başqa azadlığından məhrum edilə bilməz:
a) səlahiyyətli məhkəmə tərəfindən məhkum olunduqdan sonra şəxsi qanuni həbsə almaq;
b) məhkəmənin qanuni çıxardığı qərarı icra etməməyə görə və ya qanunla nəzərdə tutulmuş hər hansı
öhdəliyin icra olunmasını təmin etmək məqsədilə şəxsin qanuni tutulması və ya həbsə alınması;
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c) hüquq pozuntusunun törədilməsində əsaslı şübhə ilə bağlı şəxsin səlahiyyətli məhkəmə orqanı
qarşısında durmasından irəli gələn və ya onun tərəfindən törədilən hüquq pozuntusunun, yaxud törətdikdən
sonra onun gizlənməsinin qarşısını almaq üçün kifayət qədər zəruri əsasların olduğunun hesab edildiyi
hallarda şəxsin qanuni tutulması və ya həbsə alınması;
d) yetkinlik yaşına çatmamış şəxsin tərbiyə nəzarəti üçün qanuni qərar əsasında həbsə alınması və ya
onun səlahiyyətli məhkəmə orqanı qarşısında durmasından irəli gələn qanuni həbsə alınması;
e) yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün şəxslərin, ruhi xəstələrin, alkoqolizmə və
narkomaniyaya mübtəla olanların, səfillərin qanuni həbsə alınması;
f) şəxsin ölkəyə qanunsuz gəlməsinin qarşısını almaq məqsədilə və ya barəsində deportasiya, yaxud
ekstradisiya tədbirləri tətbiq olunan şəxsin qanuni tutulması və ya həbsə alınması.

ГАНУНСУЗ ЩЯБС ВЯ ЙА САХЛАНЫЛМА
Мцкке Алманийайа гаршы иш цзря (В Бюлмя
Мцъке в. Эерманй (№ 19359/04)
Иш цзря ганунвериъиликдя едилян дяйишикликлярин эерийя шамил олунмасы нятиъясиндя тящлцкяли
ресидивистин превентив щябся алынмасындан шикайят едилир. Шикайят ъавабдещ дювлятин
щакимиййят органларына эюндярилмишдир.
Яризячи ъинайят мясулиййятиня ъялб етмя йашына чатан андан йедди дяфя, о ъцмлядян
адам юлдцрмяйя, гулдурлуг вя зорламайа эюря мящкум едилиб вя азадлыгда чох давам
етмяйян мцддят олуб. Мящкямя 1985 ъи илдя ону 5 ил азадлыгдан мящрум етмя ъязасына
мящкум етмиш вя онун ъямиййят цчцн тящлцкяли олмасына вя онун тяряфиндян гяфлятян зорун
тятбиг едилмяси актларынын эюзлянилмяли олдуьуна даир експертлярин фикрини нязяря алараг онун
превентив щябсдя сахланылмасы барядя ямр вермишдир. Яризячи 1991 ъи илдя ъязасыны там
чякмиш вя превентив щябсдя сахланылмышдыр. Превентив щябс о дюврдя 10 илдян артыг ола
билмязди.
Ъинайят Мяъяллясиня
ъи илдя превентив щябсдя сахланылманын максимал щяддини
арадан галдыран дяйишикликляр едилиб. Реэионал мящкямя
ъи илдя йени норманы тятбиг
едяряк яризячинин превентив щябсдя сахланылмасынын шярти олараг дайандырылмасына даир
вясатятини тямин етмяйиб. Мящкямя яризячини шяхсян, еляъя дя щябсхана мцдириййятинин
фикрини, прокурору вя експерти динляйяряк яризячинин азад едилдийи тягдирдя ъидди щцгуг
позунтуларынын тюрядилмямясиня даир яминлийин олмамасы барядя гянаятя эялиб. Яризячинин
шикайяти рядд олунуб. Конститусийа мящкямя иърааты гайдасында вердийи шикайятиндя о, азад
олунмаьа щяр щансы цмид олмадан юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмяйя сябяб олмуш Ъинайят
Мяъяллясинин дяйишилян мцддяасынын эерийя шамил олунмасына истинад едиб.
Федерал Конститусийа Мящкямяси психиатрийа сащясиндя експертляри вя щябсхана
мцдириййятинин бир нечя нцмайяндясини динляйяряк яризячинин шикайятини ачыг ашкар ясассыз
кими рядд едиб. Щямин Мящкямя, щямчинин эюстярмишдир ки, ъинайят ганунвериъилийинин
эерийя шамил олунмасына даир Ясас Ганунла мцяййян олунмуш гадаьа Ъинайят Мяъялляси иля
нязярдя тутулан ислащ вя превентив тядбирляря шамил едилмир. Мящкямя беля нятиъяйя эялиб ки,
ъямиййяти щяйата, саьламлыьа вя ъинси тохунулмазлыьа мцдахилялярдян мцдафия етмяк боръу
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он иллик щябсин тятбиги барядя мящбусун тялябини цстяляйир вя йени норманын эерийя шамил
олунмасы гейри мцвафиг дейилдир.
Шикайят Конвенсийанын 5-ъи маддясинин 1-ъи бянди вя 7-ъи маддясиня аид ъавабдещ
дювлятин щакимиййят органларына эюндярилмишдир.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ГАНУНСУЗ ЩЯБС ВЯ ЙА САХЛАНЫЛМА
Рангелов Алманийайа гаршы иш цзря (В Бюлмя
№ 5123/07
Иш цзря иътимаи терапийаны кечирмядян тящлцкяли ресидивистин узун мцддятя превентив
щябсиндян шикайят едилир. Шикайят ъавабдещ дювлятин щакимиййят органларына эюндярилмишдир.
Конвенсийанын 14 ъц маддяси бахымындан арашдырылмыш шикайят цзря бу ишин щаллары ашаьыда
эюстярилир
Конвенсийанын 5 ъи маддясинин 3 ъц бянди
Bu maddənin I bəndinin «ъ» alt bəndinə müvafiq olaraq tutulmuş və ya həbsə alınmış hər kəs dərhal hakimin
və ya qanunla məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirmək səlahiyyəti verilmiş vəzifəli şəxsin yanına gətirilir və
ağlabatan müddət ərzində məhkəmə araşdırması və ya məhkəməyə qədər azad edilmək hüququna malikdir.
Azad edilmək məhkəmədə iştirak etmə təminatlarının təqdim edilməsi илə şərtləndirilə bilər.

ИБТИДАИ ЩЯБСИН ДАВАМИЙЙЯТИ
Кастраветс Молдавийайа гаршы иш цзря 13 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (ЫВ Бюлмя
ţ
№ 23393/05
Иш цзря яризячинин ибтидаи щябсдя узун мцддят сахланылмасынын ясасландырылмасынын имтина
едилмясиндян шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 5-ъи маддяси позулмушдур.
Конвенсийанын 5 ъи маддясинин 4 ъц бянди бахымындан арашдырылмыш шикайят цзря бу ишин
щаллары ашаьыда эюстярилир

Конвенсийанын 5 ъи маддясинин 4 ъц бянди

АПАРЫЛАН АРАШДЫРМА
Кастраветс Молдавийайа гаршы иш цзря 13 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (ЫВ Бюлмя
ţ
№ 23393/05
Иш цзря шяффаф аракясмя иля айрылмыш истинтаг тяъридханасынын мящбусу иля вякилин сямяряли
эюрцшцня онларын данышгларына гулаг асма тящлцкясинин мане олмасындан шикайят едилир. Иш
цзря Конвенсийанын 5-ъи маддяси позулмушдур.
Ишин щаллары

47

ИНСАН ЩЦГУГЛАРЫ ЦЗРЯ АВРОПА МЯЩКЯМЯСИНИН

БЦЛЛЕТЕНИ № 1/2008

Яризячи ямлакын мянимсянилмяси иттищамы иля 2
ъи илин май айында щябс едилиб.
Щямин анда онун иши вя даими йашайыш йери олуб. Яризячинин мящкумлуьу олмайыб. Щябсдян
сонра яризячи Игтисади ъинайятляря вя коррупсийайа мцгавимят Мяркязинин (ИЪКММ) истинтаг
тяъридханасына йерляшдирилиб. О, азад едилмя барядя бир нечя вясатятляр вермиш, лакин онлар,
щямчинин, ъинайятин аьырлыьына вя онун тяряфиндян эизлядилмясиня вя йа истинтага мане
олмасына истинадларла, тямин едилмяйиб. Яризячинин вякили иля эюрцшляри вякилляри мящбуслардан
дяликляри олмайан шяффаф аракясмя иля айыран истинтаг тяъридханасынын отаьында кечирилиб.
Яризячи,2005 ъи илин октйабр айында азадлыьа бурахылмышдыр.
Щцгуги мясяляляр

Конвенсийанын 5-ъи маддясинин 3-ъц бяндинин тялябляриня риайят едилмясиня даир.
Яризячинин щябся алынмасына даир гярарлары гябул едяркян вя щябс мцддятини узадаркян юлкя
мящкямяляри Ъинайят Просессуал Мяъяллясинин мцддяаларыны тякрар едяряк онларын бу ишя
тятбигини ясасландырмамышлар. Беляликля, гябул олунмуш гярарлар ясасландырылмыш вя кифайят
едиъи дейилдир.

Гярар
Иш цзря Конвенсийанын 5 ъи маддясинин 3 ъц бянди позулмушдур (йекдилликля гябул
едилмишдир
Конвенсийанын 5-ъи маддясинин 4-ъц бяндинин тялябляриня риайят едилмясиня даир.
Яризячи сямяряли мцдафия щцгугуна малик олмушдур. Бу ися вякилля мцштяри арасында
данышыгларын мяхфилийиня риайят етмядян мцмкцн дейилдир. Вякил сирринин позулмасы йалныз
мялуматын реал тутулмасы вя йа данышыглара гулаг асылмасы йолу иля дейил, диэяр йолларла да баш
веря биляр. Данышыглара гулаг асылмасына даир аьлабатан яминлик дя мцдафиянин сямярялийини
мящдудлашдыра биляр. Она эюря ки, бу гачылмаз олараг сярбяст мцзакиряйя мане олур вя
мящбусун юз щябсинин ганунилийиндян сямяряли шикайят етмя щцгугуну позур. Беля гянаятя
эялинир ки, яризячи щягигятян вякили иля данышыглара гулаг асылмасындан ещтийатланырды. Беля
ещтийатларын ясаслылыьына эялдикдя ися Молдавийанын вякил ъямиййяти мцяййян мцддят ъидди
олараг ИЪКММ ин истинтаг тяъридханасында мцштярилярля вякилляр арасында данышыгларын кифайят
гядяр мяхфи олмамасындан наращатлыг кечирирди; етираз яламяти олараг вякилляр коллеэийасынын
цзвляри тятил тяшкил едир, еляъя дя шяффаф аракясмядя гулаг асма гурьуларынын мювъудлуьуна
даир йохламаны тяляб етмишляр. Беля олан щалда, яризячи вя онун вякили мянтиги олараг эцман
едя билярдиляр ки, ИЪКММ ин мящбусларла эюрцш отаьында онларын данышыглары мяхфи дейилдир.
Щазыркы вахтда да малик олдуьу ялавя мялуматлары нязяря алараг Авропа Мящкямяси
«Сарбан Молдавийайа гаршы» [
] иш цзря гярарынын яксиня олараг таныйыр ки,
шяффаф аракясмядя дяликлярин мювъуд олмамасы мяхфи мцзакиря вя йа вякиллярля онларын
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мцштяриляри арасында сянядлярин мцбадилясиня реал манея тюрядир. «Крйохер вя Мцллер
Исвечряйя гаршы» [Крюъщер анд Мцллер в. Сwитзерланд] иш дя преседент щесаб олуна билмяз она
эюря ки, яризячиляр хцсусиля аьыр ъинайятляря эюря мящкум едилмишляр. Щазыркы иш цзря яризячи
ися ашкар иътимаи тящлцкяли дейилдир.
Гярар
Бу мясялядя иш цзря Конвенсийанын 5 ъи маддясинин 4 ъц бянди позулмушдур
(йекдилликля гябул олунмушдур
Компенсасийа
Конвенсийанын 41-ъи маддясинин тятбиги гайдасында - Авропа Мящкямяси она
вурулмуш мяняви зярярин компенсасийасы гисминдя яризячийя 2
€ юдянилмясини гярара
алыб.
Бах, щямчинин, «Сарбан Молдавийайа гаршы» [
] (шикайят №
5) иш цзря 04 октйабр 2005 ъи ил тарихли гярар; «Крйохер вя Мцллер Исвечряйя гаршы»
Крюъщер анд Мцллер в. Сwитзерланд] (шикайят № 8463/78, Инсан Щцгуглары цзря Авропа
Комиссийасынын 16 декабр 1982 ъи ил тарихли мярузяси, Деъисионс анд Репортс № 34, пп. 52
53); ««Оферта Плйус СРЛ» Ширкяти Молдавийайа гаршы» [Оферта Плус Срл в. Молдова] (шикайят
№ 14385/04), «Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясинин преседент тяърцбяси цзря Инфор
масийа бцллетени» [
, еляъя дя «Истрати Молдавийайа гаршы» [
] (шикайят № 8721/05) иш
цзря 27 март 2007 ъи ил тарихли гярар, «Лускан Молдавийайа гаршы» [
шикайят № 8705/05) вя «Бурковски Молдавийайа гаршы» [
(шикайят
№ 8742/05).

Конвенсийанын 6 ъы маддяси
Конвенсийанын 6 ъы маддясинин 1 ъи бянди (мцлки сащя
Hər kəs onun mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən və ya ona qarşı hər hansı cinayət ittihamı irəli
sürülərkən, qanun əsasında yaradılmış müstəqil və qərəzsiz məhkəmə vasitəsilə, ağlabatan müddətdə işinin
ədalətli və açıq araşdırılması hüququna malikdir. Məhkəmə qərarı açıq elan edilir, lakin demokratik
cəmiyyətdə əxlaq, ictimai qayda və ya milli təhlükəsizlik maraqları naminə, həmçinin yetkinlik yaşına
çatmayanların maraqları və ya tərəflərin şəxsi həyatının müdafiəsi bunu tələb etdikdə, yaxud məhkəmənin
fikrincə, aşkarlığın ədalət mühakiməsinin maraqlarını poza biləcəyi xüsusi hallar zamanı ciddi zərurət olduqda,
mətbuat və ictimaiyyət bütün proses boyu və ya onun bir hissəsində məhkəmə iclasına buraxılmaya bilər.

МЯЩКЯМЯЙЯ МЦРАЪИЯТ
Арма Франсайа гаршы иш цзря 08 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (ЫЫЫ Бюлмя
№ 23241/04
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Иш цзря идаря едян мцдир вя йеэаня сящмдарын ширкятин ляьв едилмясиня даир гярарындан
шикайят верилмясинин гейри-мцмкцнлцйцндян шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 6-ъы
маддяси позулмушдур.
Ишин щаллары
Яризячи юзцнцн тясис етдийи ширкятин рящбяри вя йеэаня сящмдары кими чыхыш едиб. Бир аз
вахт кечяндян сонра ширкятя аид мящкямя идарячилийи тятбиг едилмиш вя бундан сонра
мящкямя ширкятин ляьвиня даир гярар гябул етмиш вя ляьведиъини тяйин етмишдир. Яризячинин
шикайяти о ясасла гейри мягбул щесаб едилмишдир ки, ляьв олунан ширкятин рящбяр мцдири онун
адындан фяалиййят эюстяря билмяз вя шикайят хцсуси нцмайяндя тяряфиндян верилмялидир.
Яризячи кассасийа шикайяти вермяйиб.
Щцгуги мясяляляр
Конвенсийанын 35-ъи маддясинин 1-ъи бяндинин тятбиги гайдасында. Апеллйасийа
Мящкямяси тяряфиндян чыхарылмыш гярар кассасийа мящкямясинин формалашмыш тяърцбясиня
уйьун олуб. Беляликля, ъавабдещ дювлятин дялилляринин яксиня олараг кассасийа шикайяти
яризячинин истифадя етмяли олдуьу щцгуги мцдафиянин сямяряли мцдафия васитяси олмайыб.
Ядалят мцщакимясиня мцраъият щцгугуна риайят олунмасы мясялясиня даир. Ширкятин
мящкямя ляьви просесиндя о юз рящбяринин щцгуги габилиййятиндян фяргли щцгуги габилиййятя
малик олуб. Беляликля, Авропа Мящкямяси яризячинин ширкятин рящбяри кими онун ширкятинин
ляьви иля баьлы ядалят мцщакимясиня мцраъият щцгугунда мараглы олуб олмадыьыны
арашдырмалыдыр
Яриязчи ширкятин фяалиййятинин давам етдирилмясиндя вя она гойулмуш вясаитляринин
горунмасында бирбаша мараглы олмушдур она эюря ки, онун рящбяри вя йеэаня сящмдары кими
чыхыш етмишдир. Шикайят етмя проседурунда яризячинин иштиракы ширкятин мянафеляриня уйьун
олмушдур она эюря ки, ширкятин тиъарят фяалиййятинин давам етдирилмясиня вя йа ян азы бунун
хейриня дялиллярин тягдим олунмасына кюмяклик едя билярди.
Яризячи, щямчинин шикайятин верилмясиндя бирбаша шяхси марагларынын олмасына истинад
едя биляр она эюря ки, эяляъякдя онун цчцн нятиъяляря сябяб ола биляъяк бир нечя ъидди
иттищамлар онун юзцня гаршы иряли сцрцлцб.
Бундан башга, хцсуси нцмайяндя тяряфиндян ширкятин вя онун рящбяринин адындан
шикайятин верилмяси вахты, бунун цчцн мцяййян олунмуш 10 эцнлцк мцддят ярзиндя йетярли
олмайаъагдыр. Щямчинин, мцдафия щцгугунун тямин едилмяси мягсядиля мящкямя ляьви
просесиндя олан ширкятин яввялки рящбярляринин ляьв етмя барядя гярардан шикайятин верилмяси
щиссясиндя гануна дяйишикликляр едилмишдир.
Беляликля, яризячи мараглыдыр ки, Конвенсийанын 34 ъц маддясинин мягсядляри цчцн
гурбан статусуна малик олмагла юз адындан Авропа Мящкямясиндя чыхыш етсин, онун ядалят
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мцщакимясиня мцраъият щцгугу ися шикайятин гейри мягбул щесаб едилмяси барядя гярарла
щяддиндян артыг мящдудлашдырылмышдыр.
Гярар
Иш цзря Конвенсийанын 6 ъы маддяси позулмушдур (йекдилликля гябул едилмишдир
Компенсасийа
Конвенсийанын 41-ъи маддясинин тятбиги гайдасында - Авропа Мящкямяси она
вурулмуш мяняви зярярин компенсасийасы гисминдя яризячийя 3
€ юдянилмясини гярара
алыб.

МЯЩКЯМЯЙЯ МЦРАЪИЯТ
Старошик Полшайа гаршы; Сиалковскайа Полшайа гаршы иш цзря 22 март 2007 ъи ил тарихли Гярар
(Ы Бюлмя
(№ 59519/00);
(№ 8932/05)
Иш цзря щцгуги йардымдан истифадя едян мцштяриляр цчцн шикайят етмянин мцвяффягиййятли
олмамасына даир вякилляринин фикриня эюря Али Мящкямяйя мцраъиятин мцмкцн
олмамасындан шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 6-ъы маддяси позулмушдур.
Ишин щаллары
Щяр ики яризячи мцлки иш цзря иддиачылар гисминдя чыхыш етмишляр. Онлар щцгуги
тямсилчилийин мцтляг олдуьу Али Мящкямяйя шикайят вермяк имканындан мящрум олмушлар.
Бу она эюря олмушдур ки, щцгуги йардым чярчивясиндя тяйин олунмуш вякилляр шикайятин
мцвяффягиййятли олмасынын реал олмадыьына истинадян буну етмякдян имтина етмишляр.
«Старошик Полшайа гаршы» ишдя яризячилярин реэионал мящкямяйя шикайяти 1999 ъу илин
май айында рядд олунуб. Али Мящкямяйя шикайят вермяк ниййятиндя олараг онлар щцгуги
йардым чярчивясиндя тяйин олунмуш вякилля бир нечя дяфя ялагя сахламаьа чалышмышлар, лакин
онлар буна вякил тяряфиндян реэионал мящкямянин гярары алындыгдан йалныз йедди ай
кечдикдян сонра наил ола билмишляр. Вякил, онун иш йериндя эюрцш заманы онлары шифащи олараг
мялуматландырмышдыр ки, кассасийа шикайятинин верилмяси цчцн ясаслар мювъуд дейилдир. Онлар
реэионал вякилляр коллеэийасына мцраъият етмишляр, лакин ъаваб алмышлар ки, яэяр тяйин олунмуш
вякил шикайятин верилмяси цчцн ясасларын олмамасына даир гянаятя эялирся, коллеэийа диэяр
вякили тяйин етмяйяъякдир
«Сиалковскайа Полшайа гаршы» ишдя Али Мящкямядя яризячини тямсил етмяк цчцн
щцгуги йардым чярчивясиндя тяйин олунмуш вякил шикайят вермяк цчцн мцяййян олунмуш 30
эцнлцк мцддятин битмясиня алты эцн галдыгда ону йазылы формада мялуматландырмышдыр ки,
шикайятин тямин олунмасы цчцн реал эюзлянти мювъуд дейилдир. О, юз мювгейини цч эцндян
сонра иш йериндя эюрцш заманы тясдиг етмишдир.
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Щцгуги мясяляляр
Кассасийа шикайятинин вякил вя йа щцгуг мяслящятчисинин кюмяйи иля тяртиб олунмасына
даир юлкя ганунвериъилийиндя олан тяляб юзлцйцндя Конвенсийанын 6 ъы маддясиня зидд
дейилдир вя Конвенсийа мцлки иш цзря тяряфляря щцгуги йардымын эюстярилмяси ющдялийини
мцяййян етмир. Лакин щакимиййят тяряфиндян конкрет иш цзря мцраъият щцгугунун тямин
олунмасы цчцн сечилмиш цсул Конвенсийайа уйьун олмалыдыр. Юлкя ганунвериъилийи мцлки ишляр
цзря щцгуги йардымын эюстярилмясини нязярдя тутдуьу тягдирдя, ъавабдещ дювлят тяряфлярин
Конвенсийанын 6 ъы маддяси иля бяйан олунмуш щцгуглардан реал вя сямяряли истифадяни тямин
етмяли, щцгуги йардымын системи ися юзбашыналыьа гаршы тяминатлар вермялидир. Щцгуги пешянин
мцстягиллийи ядалят мцщакимясинин сямяряли вя ядалятли щяйата кечирилмяси цчцн щялледиъи
ящямиййятя маликдир. Дювлят щцгуги йардым чярчивясиндя тяйин олунмуш вя йа диэяр йолла
ъялб едилмиш вякили иъраата башламаьа вя йа аз перспективли щесаб етдийи щцгуги васитяйя ял
атмасына мяъбур едя билмяз она эюря ки, бу, мцштяриляр вя щцгугшунаслар арасында етимада
ясасланан щцгуги пешянин мцстягиллийинин ролуну зярбя алтына аларды. Дювлятин вязифяси ядалят
мцщакимясиня мцраъият вя щцгуги пешянин мцстягиллийи арасында лазыми таразлыьын тямин
олунмасындан ибарятдир.
Щцгуги йардым чярчивясиндя тяйин олунмуш вякиллярин, о ъцмлядян кассасийа
шикайятинин перспективлийи барядя щяртяряфли щцгуги мяслящятлярин верилмяли олдуьу вя мцлки
ишдя иштирак едян вякиллярин беля шикайятляр щазырламагдан имтина етмяк щцгугуна малик
олдуьу барядя Али Мящкямянин мювгейини дястяклямяк лазымдыр. Бунунла беля, щцгуги
йардым чярчивясиндя тяйин олунмуш вякилин имтинасы мцяййян кейфиййят тялябляриня ъаваб
вермялидир. Бу ики ишдян щяр щансы бириндя щямин тялябляр тямин едилмямишдир она эюря ки
щцгуги йардым системинин чатышмазлыглары яризячилярин «конкрет вя сямяряли йолла»
мящкямяйя мцраъиятиня мане олмушдур
«Старошик Полшайа гаршы» иш. Юлкянин тятбиг олунмуш ганунвериъилийи щцгуги йардым
чярчивясиндя тяйин олунмуш вякилляря шикайят етмянин перспективлийи барядя йазылы щцгуги
ряйин щазырланмасы цчцн вязифя гоймур. Яэяр онларын ющдясиня йазылы ясасландырылмыш ряйин
тяртиб олунмасы вязифяси гойулсайды, кассасийа шикайятинин щазырланмасындан имтинанын
юзбашына олуб олмамасы эяляъякдя обйектив гиймятляндириля билярди. Бу хцсусиля ваъибдир она
эюря ки, Конститусийа Мящкямясинин мювгейиня ясасян кассасийа шикайятини тянзимляйян
ганунвериъилик ян цмуми ифадялярля ифадя олунмушдур вя онун шярщиндя ъидди чятинликляря
сябяб олур. Йазылы ряйин олмамасы яризячиляри шикайят етмянин перспективлийи барядя лазыми
мялуматлардан мящрум едиб.
Гярар
Иш цзря Конвенсийанын 6 ъы маддяси позулмушдур («лещиня» дюрд вя «ялейщиня» цч
сясля чыхарылмышдыр
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«Сйалковскайа Полшайа гаршы» иш. Юлкянин тятбиг едилмиш ганунвериъилийи кассасийа
шикайятинин тяртиб олунмасындан имтинасы барядя яризячинин мялуматландырылмалы олдуьу
мцддяти мцяййян етмир. Яризячи иля вякилин эюрцшц анына кассасийа шикайятинин верилмяси
цчцн айрылмыш мцддят цч эцндян сонра битмяли олуб. Бу она кассасийа инстансийасы
мящкямяси гаршысында юз мювгейини тягдим етмяси вя мцдафия олунмасы цчцн реал имканы
тямин етмямишдир.
Гярар
Иш цзря Конвенсийанын 6 ъы маддяси позулмушдур (йекдилликля гябул олунмушдур
Компенсасийа
Конвенсийанын 41-ъи маддясинин тятбиги гайдасында - Авропа Мящкямяси онлара
вурулмуш мяняви зярярин компенсасийасы гисминдя яризячилярин щяр бириня 4
€
юдянилмясини гярара алыб.

ЯДАЛЯТЛИ АРАШДЫРМА
АЬЛАБАТАН МЦДДЯТ
Георге Румынийайа гаршы иш цзря 15 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (ЫЫЫ Бюлмя
(№ 19215/04)
Иш цзря иддианын характериня вя мящкямя аидиййяти коллизийасына аид мящкямя сящви
нятиъясиндя ящямиййятли лянэитмядян (цмуми давамлыьы тягрибян цч ил) шикайят едилир. Иш цзря
Конвенсийанын 6-ъы маддяси позулмушдур.
Ишин щаллары
Яризячи анадан олдуьу вахтдан хцсуси мцалиъяни тяляб едян хястялик олан щемофилийа
А дан язиййят чякир. О, йерли хястяханада ишлямиш вя тибби експертиза вя ямяк габилиййятинин
бярпасы цзря комиссийада («Комиссийа») щяр ил мцайинядян кечмишдир. Комиссийа яризячийя
икинъи дяряъяли ялиллийин мцяййян олунмасы барядя арайышлар вермишдир. Бу ися ялиллярин ишляри
цзря ярази бцросуну («Бцро») мяъбур едирди ки, ялиллярин хцсуси мцдафияси барядя 53/1992
сайлы Ганунла нязярдя тутулан щцгуглары версин вя 35/1993 сайлы Гануна мцвафиг олараг
верэидян азад олмаьа сябяб олмушдур. Икинъи дяряъяли ялиллийин тясдиг едилмясини мцяййян
едян арайышда «35/1993 сайлы Ганунун мягсядляри цчцн щягиги олмасына даир» ял йазмасы
гейди мювъуд олуб.
Бцро 53/1992 сайлы Ганундан иряли эялян щцгуглара онун йалныз 35/1993 сайлы
Гануна истинадян нязярдя тутмасы сябябиндян хитам верилмяси барядя мялумат вермишдир.
Яризячи ялиллярин ишляри цзря статс секретара шикайят вермишдир. Сонунъу ися изащ едиб ки, ганун
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вериъилийин нормалары 35/1993 вя 53/1992 сайлы ганунлардан иряли эялян щцгугларын ейни
заманда щяйата кечирилмясиня мане олмур. Апеллйасийа мящкямясиндя бцро вя статс секретар
барясиндя башланылмыш арашдырманын эедишиндя яризячи онун 53/1992 сайлы Гануна мцвафиг
олараг хцсуси мцдафияни тяляб едян ялил статусунун танынмасыны, зярярин юдянилмясини вя
щцгугларындан мящрум олунмасы нятиъясиндя онун сящщятинин ъидди вя тез писляшмясиня
сябяб кими эятирмякля мяняви зийанын компенсасийа едилмясини тяляб етмишдир. Яризячинин
вякили чякишмя каьызларын верилмяси мягсядиля гярарын чыхарылмасынын тяхиря салынмасына даир
вясатят вермишдир.
Апеллйасийа мящкямяси илк тяляби ясассыз кими рядд етмишдир она эюря ки, яризячийя
тяляб олунан статусу тясдиг едян икинъи дяряъяли ялиллийин мцяййян олунмасына даир иллик арайыш
верилмишдир. О гярара алыб ки, зярярин юдянилмясиня даир гярарын чыхарылмасы онун сялащий
йятиня аид дейилдир вя иши мцлки ишляр цзря даиря мящкямясиня гайтарыб. Яризячи хястяханайа
йерляшдирилиб. Вякил апеллйасийа мящкямясинин хейриня йурисдиксийасыны верян даиря мящкя
мясиндя арашдырманын тяхиря салынмасына даир вясатят вермишдир. Али Мящкямя беля гярара
эялиб ки, иш апеллйасийа мящкямясинин аидиййятиня аиддир. Даща сонра бу мящкямя яризячинин
тяляби иля ики шащиди диндирмиш вя онун сящщятинин мящкямя тибби експертизасыны тяйин етмишдир.
Ряйдян беля гянаятя эялмяк олурду ки, мцалиъянин дайандырылмасы ъидди аьырлашдырмайа шяраит
йаратмагла онун сящщятинин кяскин писляшмясиня сябяб олмушдур. Яризячи йени вякилин дявят
едилмяси цчцн арашдырманын тяхиря салынмасына даир вясатят вермиш, сонунъу ися юз
нювбясиндя сянядлярин щазырланмасы цчцн ишин тяхиря салынмасыны хащиш етмишдир. Апеллйасийа
мящкямяси гярара эялиб ки, мцбащисяли дювр ярзиндя яризячи икинъи дяряъяли ялил статусуна
малик олмушдур. Лакин о, зярярин юдянилмясиня даир тяляби рядд етмишдир она эюря ки, яризячи
юзцнцн ялиллярин артыг щягигятя уйьун олмайан мцяййян категорийасына аид олмасынын
мцбащисяляндирилмяси цчцн ганунла мцяййян олунмуш щцгуги васитядян истифадя етмямишдир.
О юз щцгугларынын мцдафияси мягсядиля о щалда иддианын верилмяси щцгугуна малик оларды ки,
сялащиййятли щакимиййят органлары ялиллийин диэяр дяряъясинин мцяййян олунмасына даир гярар
гябул етдикляри щалда, она ганунверъилкиля нязярдя тутулмуш щцгугларын верилмясиндян имтина
етсинляр.
Яризячи апеллйасийа мящкямяси тяряфиндян иддиа предметинин дцзэцн тяфсир олун
мамасыны, 53/1992 сайлы Ганунла нязярдя тутулан щцгуглардан мящрум едилмяси иля баьлы
тяляб цзря гярарын гябул едилмямясини вя икинъи дяряъяли ялиллийин мцяййян олунмасы щяр ики
ганунла нязярдя тутулан щцгугларын она верилмясини иддиа едяряк Али Мящкямяйя шикайят
вермишдир. Иъласда о, сящщяти иля баьлы иштирак едя билмядийиня эюря шикайят цзря арашдырманын
тяхиря салынмасына даир вясатят галдырмышдыр. Ишин бахылмасы бир нечя ай сонра баш тутмушдур.
Щямин вахтда яризячи хястяханайа йерляшдирилиб. Пенсийа тяминатынын даиря органынын гярары иля
яризячи ялиллик цзря пенсийайа чыхмышдыр. Комиссийа яризячидя ямяк габилиййятинин ашаьы
дцшмясини вя онда биринъи дяряъяли ялиллийин олмасыны тясдиг етмишдир. Ядалят Али Мящкямяси
апеллйасийа мящкямясинин дялилляри иля разылашараг шикайяти рядд етмишдир. Яризячи йеня дя
хястяханайа йерляшдирилмишдир.
Щцгуги мясяляляр
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Ишин ядалятли мящкямя арашдырылмасы щцгугуна аид Конвенсийанын 6-ъы маддясинин 1ъи бяндиня даир. Яризячинин илкин иддиа тялябляри ялиллийин икинъи дяряъясиня малик олан диэярляри
иля йанашы онун цчцн дя ганунла нязярдя тутулмуш щцгугларын верилмясиндян имтинайа эюря
йаранмыш зярярин вя мяняви зийанын юдянилмясиня аид олмушдур. Лакин щям апеллйасийа
мящкямяси, щям дя Али Мящкямя онун иддиа тялябляринин мащиййятиня даир гярар
чыхармамыш вя онлары йалныз бир ясасла рядд етмишляр ки, яризячи она икинъи дяряъяли ялиллийин
тяйин олунмасыны мцбащисяляндирмямишдир. Яслиндя, о, ялиллийин икинъи дяряъясиня малик олан
шяхсляря мяхсус олан щцгугларын онда олмасынын танынмасына наил олмаьа давам етмишдир.
Бундан башга, Али Мящкямяйя шикайятиндя яризячи, щяр шейдян яввял о щала истинад етмишдир
ки, онун тялябляринин рядд олунмасы иддианын предметиня даир сящвин нятиъяси олмушдур. Лакин
Али Мящкямя онун щялледиъи ящямиййятиня эюря конкрет вя айдын гиймяти тяляб едян бу
дялилини диггятя алмамышдыр. Беля гиймятин мювъуд олмадыьы щалда, зярярин вя мяняви
зийанын юдянилмясиня даир тялябляря юлкя мящкямяляри тяряфиндян садяъя олараг ящямиййятин
верилмядийини вя йа онларын рядд олунмасынын иддианын предметиня аид ачыг ашкар сящвин
нятиъяси олдуьуну мцяййян етмяк мцмкцн дейилдир. Беляликля, яризячинин ишин ядалятли
арашдырылмасы щцгугу позулуб.
Гярар
Бу мясялядя иш цзря Конвенсийанын 6 ъы маддясинин 1 ъи бянди позулмушдур
(йекдилликля гябул олунмушдур
Ишин аьлабатан мцддятдя арашдырылмасы щцгугуна аид Конвенсийанын 6-ъы маддясинин
1-ъи бяндинин позулмасына даир. Мящкямя арашдырылмасынын мягсяди ишин аьлабатан мцддятдя
бахылмасынын гиймятляндирилмяси цчцн щялледиъи ящямиййятя маликдир. Яризячи ъидди мцалиъя
олунмаз хястяликдян язиййят чякдийи вя онун сящщяти кяскин аьырлашдыьы тягдирдя, юлкя
щакимиййяти хцсуси сяйляр эюстярмялидир. Гиймятляндирмяли олан дювр ики ил вя он бир айдан
артыг мцддяти тяшкил едир. Бу мцддят ярзиндя ики инстансийа мящкямяси арашдырманын беля
узунлуьуна бяраят газанмаг цчцн кифайят гядяр мцряккяб олмайан ишя мащиййяти цзря
бахмышлар.
Яризячинин сящщятинин мцяййянляшдирилмяси цчцн тяйин олунмуш мящкямя експер
тизасынын вязифяляри йалныз техники характер дашыйыр вя нисбятян мцряккяб дейилдир. Бу
сябябдян, експрет ряйинин файдалылыьынын апеллйасийа мящкямяси тяряфиндян танынмасы факты
ишин мцряккяб олмасы цчцн кифайятедиъи сцбут ола билмяз. Ишин тяхиря салынмасы барядя
яризячинин вясатятляри беш айа йахын лянэитмяйя сябяб олмуш вя мцстясна олараг
ясасландырманын щазырланмасы цчцн вя йа онун сящщятинин вязиййяти иля баьлы олмушдур.
Арашдырманын цмуми давамиййятиня эялдикдя ися, бир илдян артыг лянэитмя Али
Мящкямя тяряфиндян яризячинин ишинин мащиййяти цзря бахылмасынын апеллйасийа
мящкямясинин сялащиййятиня аид олмасыны гярара алмайана гядяр иши бир бириня ютцрян
апеллйасийа вя даиря мящкямяляринин сящвляри иля баьлы олмушдур. Али Мящкямядя бир илдян
артыг давам едян арашдырма Али Мящкямянин дя мялуматландырылдыьы иддиачынын сящщятинин
аьырлашмасыны нязяря алмагла щяддиндян артыг узун олмушдур. Яризячинин сящщяти арашдырма
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заманы ящямиййятли писляшиб, бу ися щакимиййят тяряфиндян хцсуси гайьыкеш мцнасибяти тяляб
едиб. Беляликля, мящкямя арашдырылмасынын давамиййяти щяддиндян артыг узун олуб.
Гярар
Бу мясялядя иш цзря Конвенсийанын 6 ъы маддясинин 1 ъи бянди позулмушдур
(йекдилликля гябул олунмушдур

Компенсасийа
Конвенсийанын 41-ъи маддясинин тятбиги гайдасында - Авропа Мящкямяси она
вурулмуш мяняви зярярин компенсасийасы гисминдя яризячийя 6
юдянилмясини
гярара алыб.

Конвенсийанын 6 ъы маддясинин 1 ъи бянди (ъинайят просессуал сащя

ЯДАЛЯТЛИ АРАШДЫРМА
Геглас Чехийайа гаршы иш цзря 01 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (В Бюлмя
(№ 5935/02)
Иш цзря бядяня баьланмыш гулаг асма гурьусу иля гейдя алынмыш данышыьын вя телефон
данышыгларынын сийащысынын йазылмасындан шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 6-ъы маддяси
позулмамышдыр.
Конвенсийанын 8 ъи маддяси бахымындан арашдырылмыш шикайят цзря бу ишин щаллары ашаьыда
эюстярилир
Конвенсийанын 6 ъы маддясинин 2 ъи бянди

ТЯГСИРСИЗЛИК ПРЕЗУМПСИЙАСЫ

Герингс Нидерланда гаршы иш цзря
март
(№ 30810/03)

ъи ил тарихли Гярар ЫЫЫ Бюлмя

Иш цзря яризячинин тягсирсиз щесаб едилдийи ъинайятлярля баьлы ямлакын мцсадирясиня даир ямрин
верилмясиндян шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 6-ъы маддяси позулмушдур.
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Ишин щаллары
Яризячи оьурлуг, гулдурлуг вя гулдурлуьа суи гясд, билярякдян оьурлуг яшйаларын сатышы
вя ъинайяткар група мянсуб олма кими бир нечя ъинайятлярдя тягсирли билиняряк
ъи илин
май айында беш ил азадлыгдан мящруметмя ъязасына мящкум олунмушдур. Даща сонра щюкм
ляьв олунмуш вя йцк автомобилинин вя она гошулан арабанын оьурланмасы, еляъя дя оьурлуг
яшйаларын сатышы истисна олмагла бцтцн иттищамлар цзря яризячи бяраят газанмышдыр. О, 36 ай, о
ъцмлядян шярти олараг азадлыгдан мящрум етмя ъязасына мящкум едилмишдир
Лакин иттищамларын яксяр щиссясиндя артыг яризячийя бяраят веряряк 2001 ъи илин март
айында апеллйасийа мящкямяси илк яввял мящкум едилдийи бцтцн ъинайятляри нязяря алараг
490 эцн азадлыгдан мящрум етмя иля явяз едиля билян цмуми мябляьи тягрибян 67
олан ямлакын мцсадирясиня даир ямр вермишдир. Мящкямя юз гярарыны яризячи тяряфиндян
бцтцн бу ъинайятляри тюрятмясиня даир эцълц шцбщяляри иля ясасландырмышдыр. Даща сонра
яризячинин Али Мящкямяйя шикайяти рядд едилиб.
ъц илдя о, она 10
дярщал,
галан щиссясини ися айлыг юдямялярля юдянилмясиня иъазя верян щакимиййят иля сазиш
баьламышдыр.
Щцгуги мясяляляр
Яризячинин иши Авропа Мящкямясинин мящкумлугла баьлы мцсадиряйя даир
арашдырмалар щюкмцн чыхарылмасынын бир щиссясини тяшкил етдийиня эюря Конвенсийанын 6 ъы
маддясинин 2 ъи бяндинин тянзимлянмясиня дахил олмасыны таныдыьы яввял бахылмыш бир нечя
диэяр ишлярдян фярглянир. Гейд олунан ишляр цзря яризячиляр наркотик васитялярля баьлы
ъинайятляря эюря мящкум едилмишляр; диэяр аналожи ъинайятлярин тюрядилмясиня даир шцбщяляр
онлардан эютцрцлмяйиб вя онлар ямяля эялмясинин мцяййян олунмасы мцмкцн олмайан
ямлака малик олмушлар; бу ямлакын ганунсуз фяалиййят нятиъясиндя ялдя олунмасына даир
ясасландырылмыш шцбщяляр мювъуд олуб; яризячиляр ямлакын ямяля эялмясиня даир диэяр
тяминедиъи изащатлар тягдим едя билмямишляр.
Щазыркы иш ики башга яламятля сяъиййялянир: Биринъиси, яризячинин ямяля эялмясини
тяминедиъи тярздя изащат веря билмядийи активляря малик олмасы мцяййянляшдирилмяйиб она
эюря ки, апеллйасийа мящкямясинин гянаятляри полис рапортунда олан щипотетик фярзиййяляря
ясасланмышдыр. Мящкумлугла баьлы «мцсадиря» мараглы шяхс тяряфиндян сащиблийи мцяййян
едилмяйян активляря даир тятбиг едиля билмяз, хцсуси олараг о щалда ки, мцсадиря шяхсин
тягсирсиз щесаб олундуьу ишля баьлыдыр. Мараглы шяхс тяряфиндян ъинайятин тюрядилмяси щяр
щансы ясасландырылмыш шцбщяляр олмадан мцяййян едилмядийи вя ганунсуз вя йа диэяр щяр
щансы эялирин ялдя олунмасы ашкарланмадыьы щалда, беля бир тядбир йалныз тягсирлилик
презумпсийасына ясаслана биляр.
Икинъиси, мцсадиряйя даир ямр яризячинин бяраят алдыьы ъинайятлярля баьлы олуб.
Конвенсийанын 6 ъы маддясинин 2 ъи бянди бяраят щюкмц гцввяйя миндикдян сонра
тягсирляндирилян шяхсин тягсирсизлийиня даир щятта шцбщялярин ифадя олунмасыны йол верилмяйян
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щесаб едян цмуми гайданы нязярдя тутур. Апеллйасийа мящкямяси юз гянаятляриндя садя
шцбщялярин щяддиндян кянара чыхмыш, нятиъядя яризячи тягсирли щесаб едилмиш, бахмайараг ки,
онун «тягсирлилийи гануна мцвафиг олараг сцбут едилмяйиб».

Гярар
Иш цзря Конвенсийанын 6 ъы маддяси позулмушдур (йекдилликля гябул олунмушдур
Компенсасийа
Конвенсийанын 41-ъи маддясинин тятбиги гайдасында - мясяля бахылмаьа щазыр дейилдир
она эюря ки, мцсадиря барядя ямря мцвафиг олараг мящз щансы юдямялярин яризячи тяряфиндян
апарылмасы мясяляси айндылашдырылмамыш галыб.

Конвенсийанын 7 ъи маддяси
Конвенсийанын 7 ъи маддясинин 1 ъи бянди
Heç kəs törədildiyi zaman milli və ya beynəlxalq hüquqa görə cinayət sayılmayan hər hansı hərəkət və ya
hərəkətsizliyə görə cinayət törətməkdə təqsirli hesab edilə bilməz. Habelə, cinayət əməlinin törədildiyi zaman
tətbiq olunandan daha ağır cəza verilə bilməz.

Нуллум ъримен сине леэе (ону нязярдя тутан ганун олмадыгда ъинайят мювъуд дейилдир)
Мцкке Алманийайа гаршы иш цзря (В Бюлмя .
Мцъке в. Эерманй (№ 19359/04)
Иш цзря ганунвериъиликдя дяйишикликлярин эерийя шамил олунмасы йолу иля тящлцкяли ресидивистин
превентив щябсинин узадылмасындан шикайят едилир. Шикайят ъавабдещ дювлятин щакимиййят
органларына эюндярилмишдир.
Конвенсийанын 5 ъи маддяси бахымындан арашдырылмыш шикайят цзря бу ишин щаллары йухарыда
эюстярилир

Конвенсийанын 8 ъи маддяси
1. Hər kəs öz şəxsi və ailə həyatına, mənzilinə və yazışma sirrinə hörmət hüququna malikdir.
2. Milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş, ölkənin iqtisadi rifah maraqları naminə, iğtişaşın və ya cinayətin
qarşısını almaq üçün sağlamlığı, yaxud mənəviyyatı mühafizə etmək üçün və ya digər şəxslərin hüquq və
azadlıqlarını müdafiə etmək üçün qanunla nəzərdə tutulmuş və demokratik cəmiyyətdə zəruri olan hallar
istisna olmaqla, dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən bu hüququn həyata keçirilməsinə mane olmağa yol
verilmir.
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ШЯХСИ ЩЯЙАТ
Геглас Чехийайа гаршы иш цзря
март 2007 ъи ил тарихли Гярар (В Бюлмя
(№ 5935/02)

Иш цзря бядяня баьланмыш гулаг асма гурьусу иля гейдя алынмыш данышыьын вя телефон
данышыгларынын сийащысынын йазылмасындан шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 8-ъы маддяси
позулмушдур.
Ишин щаллары
Гадына щцъум заманы онун ял чантасы эютцрлцб. Полис А.М. и сахлайыб вя ону щябся
алыб. Ъинайят Просессуал Мяъяллясиня («ЪПМ») мцвафиг олараг район мящкямясинин щакими
яризячийя нязарят едилмясиня вя мобил телефону иля данышыгларынын гейдя алынмасына даир ямр
вериб. А.М. ин танышы А.Б. онунла эюрцшмяйя разылыг вериб. Полис она эейимин алтында
эизлядилян гулаг асыъы гурьу вериб. Гейдя алынмыш данышыг заманы яризячи А.М. иля бирэя
гулдурлуьу тяшкил етмясини бойнуна алыб. Полис йазылышын ганунамцвафиг вя А.Б. нин разылыьы
иля едилдийини гейд едяряк онун сцбутлар сырасындан чыхарылмасына даир яризячинин тялябини рядд
етмишдир. Шящяр мящкямяси яризячини вя А.М. и гулдурлугда тягсирли билиб вя юз тягсирсизлийини
билдирмяляриня бахмайараг онлары доггуз ил азадлыгдан мящрум етмя ъязасына мящкум едиб.
Мящкямя щюкмц мцхтялиф шащид ифадяляри вя сянядлярля ясасландырыб. Мцттящимлярин мобил
телефонла данышыгларынын сийащысы ян мцщцм йазылы сцбутлардан бири олмушдур. А.Б. иля яризячи
арасында гейдя алынмыш телефон данышыгларынын йазылы якси она гаршы йеэаня олмаса да,
щялледиъи сцбут олмушдур. Сцбутун ганунсуз йолла ялдя олунмасына даир яризячинин дялилиня
ъаваб олараг мящкямя гейд едиб ки, А.Б. юз бядяниндя гулаг асыъы гурьунун баьланмасына
иъазя вермиш вя ЪПМ я мцвафиг олараг ъинайятин ачылмасына йардым едян щяр щансы
мялуматлар сцбут гисминдя истифадя едиля биляр. Али Мящкямя биринъи инстансийа
мящкямясинин дялилляри иля разылашараг ондан едилмиш шикайяти рядд етмишдир.
Яризячи, щямчинин конститусийа мящкямяси иърааты гайдасында шикайят вермиш вя бу
шикайятдя иддиа етмишдир ки, А.Б. иля данышыьынын гейдя алынмасы вя ондан сцбут кими истифадя
едилмяси иля ъинайят тюрядилмясиня даир иттищам олунмамышдан яввял онун цзяриня ъинайят
ямялиня эюря тягсирлилик гойулуб. Бу ися Конвенсийанын 6 вя 8 ъи маддяляринин позунтусудур.
Телефон ширкяти А.М. и мялуматландырыб ки, онун телефон данышыгларынын сийащысы ЪПМ ин
мцддяалары ясасында ъинайят ишинин истинтагы иля баьлы щакимиййят органларынын тяляби цзря
тягдим олунмушдур. Ширкят, щямчинин коммуникасийалар щаггында ганунун нормаларына
истинад едиб. Конститусийа Мящкямяси, щямчинин яризячинин ганунамцвафиг ялдя едилмиш вя
гиймятляндирилмиш бир чох сцбутлар ясасында мящкямяляр тяряфиндян тягсирли билинмясини гейд
едяряк онун шикайятини рядд етмишдир. А.Б. нин бядяниндя эизлядилмиш гулаг асыъы вя гейдя
алан гурьулара эялдикдя ися Конститусийа Мящкямяси бунун ЪПМ ля гадаьан едилмямяси иля
разылашыб. Бунунла беля, мящкямя гейд етди ки, ондан ъинайят иши цзря сцбут кими истифадя
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едилмямяли олдуьуна бахмайараг бу мясяля иш цзря чыхарылмыш мящкямя актларыны Консти
тусийайа уйьун олмайан етмяйиб она эюря ки, яризячи бир нечя диэяр сцбутлар ясасында мящ
кум едилиб. Конститусийа Мящкямяси А.М. ин шикайятини ачыг ашкар ясассыз щесаб етмишдир.
Щцгуги мясяляляр
Телефон данышыгларынын сийащысындан фрагментин ъинайят иши цзря сцбут кими истифадя
едилмясиня аид Конвенсийанын 8-ъи маддясинин тялябляриня риайят едилмясиня даир.
Телефон данышыгларынын сийащысындан фрагментин истифадя едилмяси яризячинин шяхси
щяйатына щцгугунун щяйата кечирилмясиня дювлят тяряфиндян мцдахиляни ифадя едирди. Телефон
данышыгларынын тутулмасы вя гейдя алынмасы район мящкямяси щакиминин гярары ясасында ЪПМ
я мцвафиг щяйата кечирилиб вя онларын сийащысы полисин сорьусу ясасында ЪПМ я вя
телекоммуникасийалар щаггында гануна мцвафиг олараг тягдим олунуб. Лакин бу щярякятлярин
едилмяси анына мцвафиг мцддяалар щяля гцввяйя минмямишдир. Беляликля, эюстярилян
мцдахиля гануна уйьун дейилдир.
Гярар
Иш цзря Конвенсийанын 8 ъи маддяси позулмушдур (йекдилликля гябул едилмишдир
Эейимин алтына баьланмыш гурьу васитясиля данышыьын гейдя алынмасына вя сонрадан
полис тяряфиндян истифадя едилмясиня аид Конвенсийанын 8-ъи маддясинин тялябляриня риайят
едилмясиня даир. Гейд олунан щярякятляр, щямчинин яризячинин щцгугларынын щяйата
кечирилмясиня дювлят тяряфиндян мцдахиляни ифадя едирди. Юлкя щакимиййяти беля гейдя
алынманын щцгуги ясасыны тямин етмяйиб. Бу тядбир Авропа Мящкямясинин преседент
щцгугуна ъаваб веряъяк ганунла дейил, щцгуг тятбигиедиъи тяърцбя иля тянзимлянирди. Щалбуки,
бу тяърцбя онун мягбулиййят, щяъм, нязарят вя бу йолла ялдя едилмиш мялуматларын истифадяси
мясяляляриня аид айдын шяраит йарадан кифайятедиъи ясас щесаб едиля билмяз.
Гярар
Иш цзря Конвенсийанын 8 ъи маддяси позулмушдур (йекдилликля гябул едилмишдир
Конвенсийанын 6-ъы маддясинин тялябляриня риайят едилмясиня даир. Яризячи биринъи
инстансийа мящкямясиня, Али Мящкямяйя вя Конститусийа Мящкямясиня онун хябяри
олмадан едилмиш данышыьын йазылмасы барядя зярури щесаб етдийи бцтцн изащатлары тягдим етмяк
имканына малик олуб. Щямин дялилляр телефон данышыгларынын хроноложи сийащысынын истифадясиня
дя аиддир. Яризячи ишин чякишмяли арашдырылмасындан сонра мящкум едилиб. Бундан башга,
мцбащисяляндирилян данышыг йазысы вя сийащы шящяр мящкямясинин щюкмцнцн ясасына
гойулмуш щакимлярин дахили инамыны формалашдыран сцбутлар арасында щялледиъи, лакин йеэаня
олмайан сцбут олмушдур. Яризячинин мящкум едилмясинин тямин олунмасы цчцн беля
сцбутлардан истифадя олунмасында ъямиййятин марагларынын ящямиййятиня эялдикдя ися
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мцбащисяляндирилян тядбирляр ъидди ъинайят тюрядян вя сонрадан доггуз ил азадлыгдан мящрум
етмя ъязасына мящкум олунмуш шяхся гаршы эюрцлмцшдцр. Эюстярилянляря мцвафиг олараг
милли мящкямяляр тяряфиндян мцбащисяляндирилян данышыг йазысындан истифадя едилмяси
яризячинин ядалятли мящкямя арашдырылмасы щцгугуну позмамышдыр.

Гярар
Иш цзря Конвенсийанын 6 ъы маддяси позулмамышдыр (йекдилликля гябул олунмушдур
Компенсасийа
Конвенсийанын 41-ъи маддясинин тятбиги гайдасында - Авропа Мящкямяси беля
гянаятя эялиб ки, Конвенсийанын позулмуш щесаб едилмяси факты юзлцйцндя яризячийя
вурулмуш мяняви зийанын кифайятедиъи ядалятли компенсасийасыны ифадя едир.

ШЯХСИ ЩЯЙАТ
Тысйонтс Полшайа гаршы иш цзря 20 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (ЫВ Бюлмя
Тйсиаъ в. Поланд (№ 5410/03)
Иш цзря ананын эюрмя габилиййятинин писляшмясиня ящямиййят вермяйяряк аборт етмякдян
имтинадан шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 8-ъи маддяси позулуб.
Ишин щаллары
Бир чох илляр ярзиндя яризячи миопийадан язиййят чякиб. Цчцнъц дяфя щамиля оландан
сонра о, щамилялийин онун сящщятиня мцмкцн тясири барядя тибби мяслящятляшмя цчцн
мцраъият едиб. Онун мяслящятляшдийи цч офтолмолог беля гянаятя эялдиляр ки, тор гишада
(эюздя) олан патоложи дяйишикликляр щамилялик давам етдийи щалда эюрмя габилиййятиня ъидди
тящлцкя тюрядир. Лакин яризячинин тялябиня бахмайараг онлар щамилялийин кясилмяси цчцн
арайыш верилмясиндян имтина етмишляр она эюря ки, тор гишанын лайланмасы тящлцкяси мювъуд
олса да, беля нятиъядя яминлик олмайыб. Яризячи, щямчинин ъан щякиминя мцраъият едиб вя
ондан щамилялийин тор гишасы иля эюрмя габилиййяти бахымындан тюрятдийи чятинликляр, еляъя дя
гейсяр кясийинин тятбиги иля яввялки ики доьушларын нятиъяляри барядя арайыш алыб. Щамилялийин
икинъи айында яризячинин миопийасы щяр ики эюздя ящямиййятли инкишаф едиб. Ону тибби
эюстяриъиляр цзря аборт цчцн ясаслары тапмайан иътимаи хястяхананын мамалыг вя эинеколоэийа
шюбясинин мцдири доктор Р.Д. мцайиня едиб.
Беляликля, яризячи щамилялийи кяся билмямиш вя гейсяр кясийин кюмяйи иля доьмушдур.
Онун эюрмя габилиййяти тор гишайа ган сызмасы нятиъясиндя даща писляшмишдир. Ону
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мялуматландырмышлар ки, онун тор гишасында олан дяйишикликляр инкишаф олунмуш сявиййядя
олдуьундан онлар ъярращлыг мцдахиляси иля арадан галдырыла билмяз. Щяким консилиуму беля
гянаятя эялиб ки, онун вязиййяти мцалиъяни вя щяр эцнлцк гуллуг етмяни тяляб едир вя ону
ящямиййятли дяряъядя ямяк габилиййятсиз кими таныйыб. Яризячи доктор Р.Д. барясиндя ъинайят
ишинин башланылмасына даир яризя вермиш, лакин истинтаг иши ган сызмасынын щяр ан баш веря
биляъяйи цчцн докторун щярякяти иля яризячинин эюз эюрмя габилиййятинин писляшмяси арасында
сябябли ялагянин олмамасына эюря район прокурору тяряфиндян хитам едилиб. Щяким щяр щансы
интизам тядбирляриня мяруз галмамышдыр она эюря ки, онда пешякар сялигясизлик мцяййян
олунмайыб. Цч ушаьы мцстягил тярбийя едян яризячи щазырда ямяк габилиййяти олмайан кими
гейдя алыныб вя горхур ки, там кор ола биляр.
Щцгуги мясяляляр
Щамилялийин кясилмясини тянзимляйян ганунвериъилик шяхси щяйат сащясиня тохунур она
эюря ки, щамиля гадынын шяхси щяйаты инкишаф едян дюл иля сых ялагялидир. Дювлят тяряфиндян
абортун едилмясиндян имтинанын яризячинин щцгугларынын щяйата кечирилмясиня мцдахиля олуб
олмамасы барядя мясялянин арашдырылмасына ещтийаъ йохдур она эюря ки, ишин щаллары, еляъя дя
шикайятин характери ишин мящз эяляъяк аналарын физики тохунулмазлыьынын тямин олунмасы
барядя дювлятин позитив ющдяликляри бахымындан арашдырылмасыны мягсядямцвафиг едир. Юлкя
ганунвериъилийи аборту йалныз о щалда мцмкцн сайыр ки, ики ишляйян щяким щамилялийин ананын
щяйаты вя сящщяти цчцн тящлцкя тюрятмясини тясдиг етсин. Ганунвериъиликля мцяййян олунмуш
шяртлярин позулмасы иля щамилялийи кясмиш щяким цч ил азадлыгдан мящрум етмя иля
ъязаландырыла билян ъинайят тюрядир. Гадын вя аиля планлашдырылмасы Полша Федерасийасынын
мялуматына эюря бу тибби эюстяриъиляр цзря конкрет ишдя щцгуги шяртлярин олмасынын мцяййян
олунмасында шяффаф вя айдын шяртлярин олмадыьы тягдирдя щякимляри арайышларын верилмясиндян
чякиндирир. Юз тяряфиндян ъавабдещ дювлят тяърцбядя ганунун тятбигиндя нюгсанларын олмасыны
етираф едиб.
Проседур тяминатларда зярурят она эюря айдын олур ки, бу ишдя легал аборт цчцн
габаглайыъы шяртляря наил олуб олмамасына даир ихтилаф щям щамиля гадынла щякимляр арасында,
щям дя щякимлярин юз араларында йаранмышдыр. Беля олан щалда тятбиг едилмиш щцгуг нормалары
еля тярздя ифадя олунмалыдыр ки, щамиля гадынын щцгуги вязиййяти айдын олсун вя абортларын
гадаьан едилмяси вя ъинайят мясулиййяти тящлцкясинин щякимляр цзяриня едя билян горхудуъу
тясирдян йайындырсын. Ганунвериъи тяряфиндян абортлара иъазя верилдийини нязяря алараг
тяърцбядя онларын щяйата кечирилмясини мящдудлашдыран щцгуги органын йарадыл
масындан йайынмаг лазым эялир. Ейни заманда, мясялян, мцстягил вя сялащиййятли орган
тяряфиндян ясасландырылмыш йазылы гярары чыхаран вя гадынын ондан шикайят едя билян просе
дурун тяшкил едилмяси зяруридир. Беля гярарлар ананын сящщятиня зийанын мящдудлашдырылмасы вя
йа онун гаршысынын алынмасы мягсядиля вахтында чыхарылмалыдыр. Мцбащисяли вязиййятин сонраки
йохланылмасы бу функсийаны йериня йетиря билмяз. Юлкя ганунвериъилийиндя беля превентив
проседурларын мювъуд олмамасы дювлятин позитив ющдяликляринин позулмасы кими
гиймятляндириля биляр. Яризячи щямин дюврдя ъидди миопийадан язиййят чякиб вя щамилялийин
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вя доьушун онун эюрмя габилиййятини даща да аьырлашдыра билъяйиндян ещтийат едирди. Онун
хястялийин тарихини вя она верилмиш мяслящяти нязяря алараг онун горхулары сябябсиз дейилдир.
Бахмайараг ки, мцвафиг ганунвериъилик тибби эюстяриъиляр цзря аборт барядя гярарын
гябул едилмясиня даир нисбятян тез вя садя проседуру нязярдя тутур, о, щям щамиля гадынла
щякимляр арасында, щям дя щякимлярин юз араларында олан ихтилафын бахылмасы вя щялл
едилмясинин проседур ясасыны йаратмайыб. Гануна эюря щякимин икинъи ряй алмаг имканына
малик олмасыны нязяря алсаг беля бу пасийентя онун алынмасына вя йа разы олмадыьы щалда
онун мцбащисяляндирилмясиня даир тяминат вермяйиб. Щамиля гадынын аборт барядя тялябиня
аид хцсуси мясяля дя щяллини тапмайыб. Беляликля, яризячинин ишиня даир тятбиг едиляъяк юлкя
ганунвериъилийинин гануни аборту етмяк цчцн шяртляря наил олмасынын мцяййян олунмасына
имкан верян сямяряли механизми нязярдя тутмасы барядя гянаятя эялмяйя ясаслар мювъуд
дейилдир. Бу ися узун мцяййянсизлик вязиййятини йаратмышдыр ки, бунун нятиъясиндя яризячи
сящщяти цчцн мцмкцн ола билян мянфи нятиъялярля баьлы ящямиййятли язиййятляр чякиб. Зярярин
юдянилмясиня даир юлкя ганунвериъилийи дя она юз шяхси щяйатына щюрмят щцгугунун
мцдафиясиня имкан вермирди она эюря ки, йалныз зяряр олдуьу щалда мцдафия васитясини
нязярдя тутурду. Ъинайят щцгуги вя йа интизам гайдасында арашдырылма да онун сящщятиня
зийан вурулмасынын гаршысыны ала билмязди. Яризячинин олдуьу зяиф вязиййятдя онун физики
тохунулмазлыьынын лазыми мцдафиясинин тямин олунмасы цчцн ретроспектив тядбирляр юзлцйцндя
кифайятедиъи дейилдир. Бцтцн щаллары нязяря алараг Полша дювляти яризячинин шяхси щяйатына
щюрмят щцгугунун мцдафияси цзря эютцрдцйц позитив ющдяликляри иъра етмяйиб.
Гярар
Иш цзря Конвенсийанын
«ялейщиня»

ъи маддяси позулмушдур (алты сяс «лещиня» вя бир сяс

Компенсасийа
Конвенсийанын 41-ъи маддясинин тятбиги гайдасында - Авропа Мящкямяси она вурул
муш мяняви зярярин компенсасийасы гисминдя яризячийя 25 000
юдянилмясини гярара
алыб.

ЕВ
Йудискайа вя диэярляри Русийайа гаршы иш цзря (В Бюлмя
Йудитскайа анд отщерс в. Руссиа (№ 5678/06)

Иш цзря щцгуги фирмада ахтарышын апарылмасы вя компйутерлярин эютцрцлмясиндян шикайят едилир.
Шикайят ъавабдещ дювлятин щакимиййят органларына эюндярилмишдир.
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Иш цзря яризячи гисминдя щцгуги фирманын вякилляри вя ямякдашлары чыхыш едир. Онларын
диэяр ямякдашы мящкямя иърачылары тяряфиндян алынмыш рцшвятин эизлядилмяси мягсядиля
тяшкилатла йаланчы мцгавилянин баьланылмасында шцбщяли билинирди. Мцстянтигляр ахтарышын
кечирилмясиня даир район мящкямясинин гярары иля фирманын йерляшдийи сащяйя эялмишляр.
Яризячиляр мцстянтиглярин тяляб етдикляри сянядлярин кюнцллц олараг верилмясини иддиа едирляр.
Буна бахмайараг рцшвятин верилмясиндя шцбщяли билинян тяшкилатла мцгавиля мцнасибятляри иля
баьлы олмайан яризячилярин кабинетляри дахил олмагла бцтцн сащя ахтарыша мяруз галмышдыр.
Мцстянтигляр бцтцн компйутерляри эютцрмцшляр вя онларын бцтцн йаддашыны юзляри цчцн кючцр
мцшляр. Компйутерляр бир щяфтядян сонра гайтарылыб. Яризячилярин шикайятляри рядд олунуб.

Конвенсийанын 10 ъу маддяси
1. Hər kəs (öz fikrini - tərc.) ifadə etmək azadlığı hüququna malikdir. Bu hüquqa öz rəyində qalmaq
azadlığı, dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən hər hansı maneçilik olmadan və dövlət sərhədlərindən asılı
olmayaraq, məlumat və ideyaları almaq və yaymaq azadlığı daxildir. Bu maddə dövlətlərin radioyayım,
televiziya və kinematoqrafiya müəssisələrinə lisenziya tələbi qoymasına mane olmur.
2. Bu azadlıqların həyata keçirilməsi milli təhlükəsizlik, ərazi bütövlüyü və ya ictimai asayiş maraqları
naminə, iğtişaşın və ya cinayətin qarşısını almaq üçün, sağlamlığın, yaxud mənəviyyatın mühafizəsi üçün, digər
şəxslərin nüfuzu və hüquqlarının müdafiəsi üçün gizli əldə edilmiş məlumatların açıqlanmasının qarşısını
almaq üçün və ya ədalət mühakiməsinin nüfuz və qərəzsizliyini təmin etmək üçün qanunla nəzərdə tutulmuş və
demokratik cəmiyyətdə zəruri olan müəyyən formallıqlara, şərtlərə, məhdudiyyətlərə və ya sanksiyalara məruz
qala bilər.

«Тйонсбергс блда АС» Ширкяти вя Хйоуком Норвечя гаршы
иш цзря 01 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (Ы Бюлмя
Тøнсберэс Блад анд Щаукум в. Нор ай (№ 510/04)
Иш цзря йерли норматив актын позулмасында шцбщяли билинян ев сащибяляринин сийащысына ири
сащибкарын дахил едилмяси барядя гязет мягалясинин дяръи нятиъясиндя компенсасийанын вя
хярълярин юдянилмясиндян шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 10-ъу маддяси позулмушдур.
Ишин щаллары
Иш цзря яризячи гисминдя мцлкиййятчиляря даими олараг юз евляриндя йашамасыны
мцяййянляшдирян йерли норматив акта риайят едилмямясиндя шцбщяли билинян дашынмаз ямлак
мцлкиййятчиляринин бялядиййя шурасы тяряфиндян тяртиб олунмуш сийащысындан бящс едян
мягаляни дяръ етмиш гязети няшр едян вя онун баш редактору чыхыш едир. Бу норматив акт
щямин районда мянзиля даир сон дяряъядя йцксяк тялябатын габаьыны алмаьа йюнялдилиб.
Мягалядя ири сащибкар дахил олмагла сийащыдан бир нечя шяхслярин адлары эятирилиб. Даща сонра
айдынлашыб ки, она мяхсус олан ямлак сийащыдан чыхарылыб вя гязет сащибкарын «асанъа тяслим»
олмасы барядя ялавя мягаля дяръ едиб. Мягалядя системдя олан «дешиклярин» тянгиди давам
едиб, о ъцмлядян гейд едилиб ки, норматив актын гцввяси сащиб тяряфиндян тикилмиш евляря
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шамил олунмурду. Эялян мягалядя эюстярилиб ки, норматив актын гцввяси она шамил олунмадыьы
цчцн ямлак сийащыдан чыхарылыб. Даща сонра сащибкар яризячиляри диффамасийада иттищам едяряк
онлара гаршы хцсуси иттищам гайдасында ъинайят иши башлайыб. Онун тялябляри мцбащисяляндирилян
тянгиди иддиаларын щягигятя уйьун олмадыьыны тясдиг едян вя яризячиляря мяняви зийанын
юдянилмясини щяваля едян икинъи инстансийа мящкямяси тяряфиндян гисмян тямин олунуб.
Яризячиляр онлардан хярълярин алынмасыны гярара алан Али Мящкямяйя уьурсуз олараг шикайят
вермишляр.
Щцгуги мясяляляр
Иш о мясяляйя аиддир ки, яризячиляр тяряфиндян фикрин ифадя олунмасы азадлыьы щцгугунун
щяйата кечирилмясиня щакимиййят органларынын мцдахилясинин сябябляри «ясаслы вя кифайят
едиъи»дирми Онларын сащибкарын щцгуг вя нцфузунун мцдафиясинин гануни мягсядиня уйьун
олмасы шцбщя доьурмур. Мясялянин ишыгландырылмасы ися цмуми мараг кясб едир. Бундан
башга, мягаля иътимаи шяхс тяряфиндян хцсуси сащядя олса да, цмуми марагларын мцдафияси
мягсядини дашыйан норма вя гайдалара мцмкцн олан риайят едилмямяси мясялясини галдыр
дыьына эюря сащибкарын йалныз шяхси щяйатына аид дейилдир. Цмуми мараг кясб едян мясяляляр
цзря информасийаны йайаркян Конвенсийанын мцдафиясиндян истифадя етмяк цчцн журналистляр
виъданла фяалиййят эюстярмяли, фактики базайа диггятля риайят етмяли вя журналист етикасы прин
сипиня уйьун олараг «доьру вя дягиг» информасийаны тягдим етмялидирляр. Сющбят ъинайятдян
дейил, йерли норматив актын позулмасындан эедирди, бахмайараг ки, йерли сявиййядя беля щяря
кятляр мяняви вя иътимаи бахымдан пислянмяли иди. Иддиалар, онларын ещтимал характериня ишаря
едян гейдлярля мцшаийят олунурду. Мягалянин мцяййян мянада сенсасийа цслубунда йазыл
дыьына бахмайараг, онун мягсяди охуъулара сащибкар тяряфиндян щяр щансы позунтулара йол
верилмяси барядя фикрин тялгин едилмяси дейил, онун тяряфиндян мцвафиг тялябляря риайят олун
масы вя бу тяляблярин сахланылмасы, дяйишдирилмяси вя йа ляьв олунмасы мясялясини гоймаг
олмушдур. Мювзу ишыгландырыларкян едилмиш гейдляри вя илк вя сонракы мягалялярин тяркиб щис
сяляринин таразлашдырылмасыны нязяря алараг марагларын лазыми балансына наил олунуб.
Яризячилярин виъданлыьы вя онлар тяряфиндян фактлар барядя иддиаларын йохланылмасына
даир журналистин ади вязифяляриня риайят едилмяси мясялясиня эялдикдя, биринъи мягалядя
гязетин ифадя едилян мювгейини тясдиг едян инандырыъы сцбутлар мювъуддур – беля ки о анда
сащибкар йерли щакимиййят органлары тяряфиндян йашайыш гайдаларыны позан кими танынмышдыр.
Гайдаларын бу ямлака шамил едилдийиня яввялъядян ямин олмаса да, йерли щакимиййят
органларынын фикриня эюря журналист мясулиййят дашыйа билмяз. Диэяр тяряфдян, диффамасийанын
ящямиййятсизлийини вя мящдуд характерини тохунулмуш цмуми марагларын мцщцмлцйц иля
мяъмуда эютцряряк гязет юз бяйанатларынын щягигилийинин йохланылмасы цчцн кифайятедиъи
тядбирляр эюрцб вя виъданла щярякят едиб. Яризячиляр диффамасийа иттищамы иля мящкямя
арашдырылмасына ъялб олунмушлар вя бунун нятиъясиндя онларын иддиалары щягигятя уйьун
олмайан щесаб олунмуш вя онлардан мяняви зийанын вя хярълярин ящямиййятли
компенсасийасы тутулмушдур. Бу юзлцйцндя дювлятдя мятбуат азадлыьыны мящдудлашдыра билян
артыг вя гейри мцвафиг йцкц ифадя едирди. Беляликля, ъавабдещ дювлятин дялилляри ясаслы олмуш,
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лакин шикайят едилян дювлят мцдахилясинин «демократик ъямиййятдя зярури» щесаб олунмасы
цчцн кифайят дейилдир. Яризячилярин фикир ифадя едилмяси азадлыьы щцгугу иля гойулмуш гануни
щядяф арасында аьлабатан мцвафиглик мювъуд дейилдир.
Гярар
Иш цзря Конвенсийанын 10 ъу маддяси позулмушдур (йекдилликля гябул олунмушдур
Компенсасийа
Конвенсийанын 41-ъи маддясинин тятбиги гайдасында - Авропа Мящкямяси онлара
вурулмуш мадди зярярин компенсасийасы гисминдя яризячилярдян юлкя мящкямяляриндя
тутулмуш компенсасийа вя хяръляря уйьун олан
юдянилмясини гярара алыб.

Конвенсийанын 11 ъи маддяси
ДИНЪ

ЙЫЬЫНЪАГ АЗАДЛЫЬЫ

1. Hər kəsin dinc toplaşmaq azadlığı və öz maraqlarını müdafiə etmək üçün həmkarlar ittifaqları
yaratmaq və onlara qoşulmaq hüququ da daxil olmaqla başqaları ilə birləşmək azadlığı hüququ var.
2. Bu hüquqların həyata keçirilməsinə milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş maraqları naminə, iğtişaşın
və cinayətin qarşısını almaq üçün, sağlamlığın və mənəviyyatın mühafizəsi üçün və ya digər şəxslərin hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi üçün qanunla nəzərdə tutulmuş və demokratik cəmiyyətdə zəruri olanlardan başqa
heç bir məhdudiyyətlər qoyula bilməz. Bu maddə silahlı qüvvələr, polis və ya inzibati dövlət orqanları
üzvlərinin belə hüquqlarının həyata keçirilməsinə qanuni məhdudiyyətlər qoyulmasına mane olmur.

Чилоьлу вя диэярляри Тцркийяйя гаршы иш цзря 06 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (ЫЫ Бюлмя
Чилоьлу анд отщерс в. Туркей (№ 73333/01)
Иш цзря мящбусларын гощумларынын цч илдян артыг мцддят ярзиндя щяр щяфтя иътимаи
автомаэистралда кечирдикляри отураг нцмайишин даьыдылмасындан шикайят едилир. Иш цзря
Конвенсийанын 11-ъи маддяси позулмамышдыр.
Ишин щаллары
Иш Ф типли щябсхананын тикилмяси планларына гаршы мящбусларын етиразына дястяк
мягсядиля Истамбулда мяктябин гаршысында олан автомаэистралда щяр щяфтя отураг тятил
формасында мящбусларын гощумлары тяряфиндян кечирилян бир нечя нцмайишляря аиддир. Бу
аксийанын щяр щяфтя цч ил ярзиндя кечирилмясиндян сонра полис, аксийа ганунсуз вя щакимиййят
органларыны яввялъядян мялуматландырмадан кечирилдийи цчцн, нцмайишин иштиракчыларыны
даьытмаг гярарына эялмишдир. Щямин эцн полис тяхминян 60 нцмайишчидян ибарят олан група
даьылышмаг ямри вермишдир. Имтинадан сонра полис «бибяр газы» адланан эюзйашардыъы газы
тятбиг етмишдир. Нцмайишчиляри автобусун ичиня эятирмишляр. Онлар щямин автобусун пянъяря
вя отураъагларыны зядялямишляр. Онларын тибби мцайинясиндя ганчырлар, ъырмаглар вя боьазда
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эюзйашардыъы газа эюря ямяля эялмиш гыъгырмалар мцяййян олунуб. Ганунсуз нцмайишдя
иштирак етмяляри фактына эюря яризячиляря гаршы даща сонра дайандырылмыш ъинайят иши
галдырылмышдыр.
Щцгуги мясяляляр
Конвенсийанын 3-ъц маддясинин тялябляриня риайят едилмяси барядя. Иътимаи гайданын
горунмасы цчцн истифадясиня иъазя верилян «бибяр газы»нын тятбиги хошаэялмяз щиссляря сябяб
ола билярди. Яризячилярин ишиндя щакимиййят органлары тяряфиндян тягдим олунмуш тибби
сянядляр щяр щансы тящлцкяли нятиъяляри эюстярмир. Сахланылма заманы полися мцгавимят
эюстярилдикдя ямяля эялмиш зядяляр дя Конвенсийанын 3 ъц маддясинин ящатясиня аид дейилдир
(бах: «Ойа Атаман Тцркийяйя гаршы» иш цзря 05 декабр 2006 ъы ил тарихли Гярар «Ойа
Атаман в. Туркей» (шикайят № 74552/01), «Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясинин
преседент тяърцбясиня даир Информасийа Бцллетени» № 92).
Гярар
Иш цзря Конвенсийанын 3 ъц маддяси позулмамышдыр (йекдилликля гябул олунмушдур
Конвенсийанын 11-ъи маддясинин тялябляриня риайят едилмясиня даир. Нцмайиш, онун
кечирилмясиня даир яввялъядян мялуматландырма олмадыьына эюря ганунсуз олмушдур. Бу
щакимиййят органларынын мцдахилясиня бяраят газандырмыр, лакин зярури тящлцкясизлик тядбир
ляринин яввялъядян эюрцлмясинин гейри мцмкцн олдуьуну эюстярир. Нцмайишчиляр нцмайишин
ганунсузлуьу вя онлар тяряфиндян шянбя эцнцндя иътимаи гайданын позулдуьу барядя хябяр
дар олунмуш, лакин тящлцкясизлик гцввяляринин хябярдарлыгларына ящямиййят вермямишляр.
Нцмайишин цч ил ярзиндя щяр шянбя эцнц щакимиййят органлары тяряфиндян щяр щансы
мцдахиля олмадан кечирилмясини нязяря алараг, яризячиляр онлары наращат едян проблемя
иътимаи диггятин ъялб олунмасына даир юз мягсядляриня наил олмушлар. Бундан башга, йыьынъаг
йол щярякяти цчцн манеяляр тюрядир вя иътимаи гайданын ачыг ашкар позулмасыны ифадя едирди.
Щакимиййят органлары йол верилян мцлащизя азадлыьы щядляриндя щярякят едибляр (йухарыда
гейд олунан «Ойа Атаман Тцркийяйя гаршы» ишдян фяргли олараг).
Гярар
Иш цзря Конвенсийанын 11 ъи маддяси позулмамышдыр (ики сяся гаршы беш сясля
чыхарылмышдыр

Конвенсийанын 14 ъц маддяси
Bu Konvensiyada təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlardan istifadə cins, irq, rəng, dil, din, siyasi və digər
baxışlar, milli və ya sosial mənşə, milli azlıqlara mənsubiyyət, əmlak vəziyyəti, doğum və ya digər status kimi
hər hansı əlamətlərinə görə ayrı-seçkilik olmadan təmin olunmalıdır.
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А Й Р Ы С Е Ч К И Л И К (5 ъи маддя)
Рангелов Алманийайа гаршы иш цзря (В Бюлмя
Ранэелов в. Эерманй (№ 5123/07)
Иш цзря юлкядян чыхарылмалы олан вя тящлцкяли ресидивист кими превентив щябсдя сахланылан
яънябийя аид сосиал терапийанын кечирилмясиндян имтинадан шикайят едилир. Шикайят ъавабдещ
дювлятин щакимиййят органларына эюндярилмишдир.
Яризячи 19 ъу илдя Алманийайа эяляндян ясасян оьурлуьа вя гулдурлуьа эюря
тяхминян 15 дяфя мящкум едилиб. 1996 ъы илдя о, сяккиз ил алты ай азадлыгдан мящрум етмя
ъязасына мящкум едилиб. Експертин ряйиня ясасланараг, мящкямя, щямчинин онун ъидди
ъинайятляр тюрятмясиня мейлли вя буна эюря ъямиййят цчцн тящлцкяли олдуьуну дцшцняряк,
превентив щябс барядя гярар чыхармышдыр. 1997 ъи илдя йерли юзцнцидаряетмя органлары ъязаны
чякяндян сонра онун Болгарыстана эюндярилмясиня вя мящкумлуьу нязяря алынараг мцяййян
мцддят Алманийайа эялмясинин гадаьан олунмасына даир гярар чыхармышлар. Ъязаны чякян
дян сонра юлкядян чыхарылмайа мяруз галмалы олдуьуна эюря яризячинин сосиал терапийадан
кечмяси барядя тялябляри бир нечя дяфя щябсхана мцдириййяти тяряфиндян рядд олунуб. 2003
ъц илдя ъяза мцддятинин битмясиндян сонра о, превентив щябсдя сахланылыр. Яризячини вя
ескпертляри динляйяряк, 2004 ъц илдя реэионал мящкямя яризячинин бюйцк ещтималла йени
ъинайят тюрядя биляъяйиня эюря бир даща гярара алды ки, превентив ъяза щяля дя зяруридир.
Яризячи уьурсуз олараг бу гярардан шикайят едиб.
Шикайят Конвенсийанын 5 вя 14-ъц маддяляриня аид ъавабдещ дювлятин щакимиййят
органларына эюндярилмишдир.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

АЙРЫ СЕЧКИЛИК

ъу маддя вя 1 сайлы Протоколун 1 ъи маддяси)

Спампинато Италийайа гаршы иш цзря 29 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (ЫЫЫ Бюлмя
Спампинато в. Италй (№ 23
Иш цзря верэиюдяйиъисинин цзяриня дювлятин пайы истисна олмагла, эялир верэисинин бир щиссясинин
пайларынын азалдылмасы щцгугу олмадан мцяййян алыъыйа тяйин олунмасындан шикайят едилир.
Шикайят гейри-мягбул щесаб олунмушдур.

Иш цзря яризячи гисминдя вякилин стажору чыхыш едир. Эялир верэисиня даир
бяйаннамясиндя о, верэинин цмуми мябляьиндян сяккиз миндя биринин дювлятин хейриня
кючцрцлмясини эюстяриб. Гцввядя олан ганунвериъилик мцяййян едир ки, бу пай дювлятя,
католик килсясиня вя йа бу юдямяляри гябул етмяйя разылыг верян беш дини тяшкилатдан бириня
айрылмалыдыр. Сечим верэи бяйаннамясини долдураркян верэи юдяйиъиляри тяряфиндян едилир. Якс
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щалда, мцвафиг мябляь бцтцн верэи юдяйиъиляри тяряфиндян едилмиш бюлэцйя пропорсионал
пайларда дювлятя, католик килсясиня вя диэяр дини тяшкилатлара кючцрцлцр. Эялир верэисиндян
дювлятин пайы сосиал мягсядляр цчцн хярълянир. Бу пай щяр ил дювлятин юз тялябатларына уйьун
олараг азад сярянъам веря билдийи 80
азалыр.
Гярар
Шикайят Конвенсийанын 9 вя 14-ъц маддяляриня аид гейри-мягбул щесаб олунмушдур.
Авропа Мящкямяси яризячинин эялир верэисинин бир щиссясинин алыъысыны сечдикдя юз дини
мянсубиййятини эюстярмяк мяъбуриййятиндя галдыьы барядя иддиалары иля разылаша билмяз.
Тятбиг олунмуш ганунвериъилийя мцвафиг олараг верэиюдяйиъиляри эялир верэисинин
сяккиз миндя бирини бюлмямяк щцгугуна маликдирляр. Бу мцддяа юз дини ягидясини ифадя
етмяйя мяъбур етмир. Шикайят ачыг ашкар ясассыз щесаб олунуб.
Гярар
Шикайят Конвенсийанын 14 вя 1 сайлы Протоколун 1-ъи маддясиня аид гейри-мягбул
щесаб едилмишдир. Яризячи иддиа едир ки, онун цзяриня мцяййян алыъыларын хейриня верэинин
юдянилмяси ющдялийи гойулуб вя йалныз дювлятя айрылмыш верэинин мцяййян щиссяси азалдыла
биляр. Верэинин тутулмасы дювлят тяряфиндян мцлкиййят щцгугуна щаглы мцдахиляни ифадя едир.
Бу сащядя цзв дювлятляр дини тяшкилатларын малиййяшдирилмясиня даир ващид авропа нормаларынын
олмамасыны вя бу мясялялярин щяр беля дювлятин тарихи вя яняняляри иля сых баьлы олмасыны
нязяря алараг, дювлят вя кился арасында щюрмятъил мцнасибятлярин гурулмасында хцсуси щагг
газанан мцлащизя азадлыьынын эениш щядляриня маликдирляр.
Щазыркы ишдя верэи ганунвериъилийи ади эялир верэисинин артмасыны нязярдя тутмур, лакин
бу верэинин мцяййян фаизинин бюлцшцлмясини якс етдирир. Беля бюлцшмя дювлят цчцн мцмкцн
олан мцлащизя азадлыьынын щядляриндядир вя юзбашына кими гиймятляндириля билмяз. Бу верэи
иля яризячинин цзяриня фювгяладя йцк гойулмур вя цмуми тялябляри ифадя едян тяляблярля
фярдин ясас щцгугларынын мцдафияси зяруряти арасында риайят едилмяли олан «ядалятли балансы»
позмур. Шикайят ачыг-ашкар ясассыз щесаб олунуб.

А Й Р Ы С Е Ч К И Л И К (1 сайлы Протоколун 1 ъи маддяси)
Лучак Полшайа гаршы иш цзря 27 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (ЫВ Бюлмя
Лучзак в. Поланд (№ 77782/01)
Иш цзря яъняби вятяндашын фермерлярин сосиал сыьорта системиндя гейдя алынмасындан имтина
едилмясиндян шикайят едилир. Шикайят мягбул щесаб олунмушдур.
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Яризячи 1980 ъи илдян Полшада йашайан вя ишляйян полша ясилли франсыз вятяндашыдыр. О
вя щяйат йолдашы (Полша вятяндашы) 1997 ъи илдя бирэя ферма ялдя едяряк, даща сонра
фермерлярин сосиал сыьорта системиндя гейдя алынмасы цчцн яризя иля мцраъият едибляр. Яризя
тятбиг едилмяли олан ганунвериъилийин тяляб етдийи кими о Полша вятяндашы олмадыьы цчцн рядд
олунуб. Бунун нятиъясиндя яризячи 1997
ъи иллярдя (Полшадан эетмяздян яввял) сосиал
сыьортанын тяминатларындан истифадя етмяйиб. Авропа Бирлийиня дахыл оларкян Полшанын
эютцрдцйц ющдяликляр чярчивясиндя 2004 ъц илдя ганунвериъиликдя дяйишикликляр едилиб.
Ферманы ялдя етмяздян яввял яризячи муздлу ишляйиб вя сосиал сыьорта она шамил олунурду. Бу
системи тянзимляйян ганунвериъилик щямин системдя гейдиййат едилмяси вя онун
тяминатларындан истифадя олунмасы цчцн ишчини вятяндашлыгдан асылы етмямишдир.

Конвенсийанын 33 ъц маддяси
Hər hansı Razılığa gələn Yüksək Tərəf digər Razılığa gələn Yüksək Tərəfin Konvensiya və onun
Protokollarının müddəalarını istənilən pozması ehtimalı ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər.

ДЮВЛЯТЛЯРАРАСЫ ИШЛЯР
Эцръцстан Русийайа гаршы иш цзря (В Бюлмя
Эеорэийа в. Руссиа (№ 13255/07)
Иш цзря Эцръцстан вятяндашларынын чохсайлы конвенсийа щцгугларынын позулмасына сябяб олан
рус щакимиййят органларынын эцман едилян сийасятиндян шикайят едилир.
Шикайят ъасуслугда шцбщяли билинян дюрд рус щярбчисинин 27 сентйабр 2004 ъц илдя
Тифлисдя щябсиндян сонра ямяля эялян щадисяляря аиддир. Дюрд щярбчи 04 октйабр 2004 ъц
илдя хошмярамлы ирадя гайдасында иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян бурахылыб. Щямин
иттищамлар цзря 11 Эцръцстан вятяндашы щябс едилиб.
Яризячи дювлят иддиа едир ки, бу щадисяйя рус щакимиййят органларынын реаксийасы
Конвенсийанын вя онун Протоколларынын, йяни Конвенсийанын 3, 5, 8, 13, 14 вя 18 ъи
маддяляринин, 1 сайлы Протоколун 1 вя 2 ъи маддяляринин, 4 сайлы протоколун 4 ъц маддясинин
вя 7 сайлы Протоколун 1 ъи маддясинин конкрет вя систематик позулмасына эятириб чыхаран
рясми сийасятини ифадя едирди. Иддиа едилдийи кими бу позунтулар Русийадаки эцръц
мцщаъирляринин эцман едилян горхудулмасындан, шяхсиййятин тохунулмазлыьына цмуми
тящлцкяни ифадя едян эениш мигйаслы щябс вя сахланылмалардан вя юзбашына ясасларла азадлыг
щцгугуна дювлят тяряфиндян бир чох щалларда мцдахилядян иряли эялирди. Эцръцстан щакимиййят
органлары, щямчинин «ян азы 2 380 эцръцнцн» сахланылмасы шяраитиндян шикайят едир. Онлар
иддиа едир ки, Русийа Федерасийасындан эцръцлярин коллектив чыхарылмасы Русийа яразисиндя
олмасына даир гануни щцгуга, просессуал тялябляря вя шикайят етмяйя даир гануни щцгуга
систематик вя юзбашына мцдахилянин сянядли тясдигини ифадя едирди. Бундан башга, почт
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рабитясини кясян гуру, щава вя дяниз сярщядляринин баьланмасы мараглы шяхсляри щцгуги
мцдафия васитяляриня мцраъият етмякдян мящрум етмишдир.
Авропа Мящкямясинин Регламентинин 51 ъи гайдасына мцвафиг олараг дювлятляр
арасы шикайятин верилдийи щалда Мящкямянин Сядри бу барядя ъавабдещ дювляти дярщал
мялуматландырыр.

Конвенсийанын 37 ъи маддяси
1. Əgər işin vəziyyəti aşağıdakı nəticələrə gəlməyə əsas verirsə, icraatın istənilən mərhələsində
məhkəmə şikayəti işlərin siyahısından çıxarmaq barədə qərar qəbul edə bilər:
a) шikayətçi daha öz ərizəsinə baxılmasına nail olmaq üçün səy göstərmirsə; və ya
b) məsələ öz həllini tapıb; və ya
c) məhkəmənin müəyyənləşdirdiyi istənilən digər səbəbə görə şikayətə baxışı davam etdirməyə lüzum
yoxdursa. Bununla belə, əgər bu Konvensiya və onun Protokolları ilə təmin olunan insan hüquqlarına riayət
olunması bunu tələb edirsə, Məhkəmə şikayətə baxmaqda davam edir.
2. Əgər Məhkəmə işin gedişinin buna bəraət qazandırdığını hesab edirsə, şikayətin baxılmalı işlər
siyahısına bərpa edilməsi haqqında qərar qəbul edə bilər.

Конвенсийанын 37 ъи маддясинин 1 ъи бяндинин «б» йарымбянди

МЯСЯЛЯ ЩЯЛЛ ОЛУНУБ
Йаьчы вя диэярляри Тцркийяйя гаршы иш цзря 22 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (ЫЫЫ Бюлмя
Йаьъи анд отщерс в. Туркей (№ 5974/02)
Ъавабдещ дювлят йахынлыгда олан зибилликдя метанын партламасы иля сакинляря вурулмуш мадди
зяряр вя мяняви зийанын юдянилмяси цчцн мябляьляри кюнцллц олараг юдяйяъякдир. Иш цзря
иъраата хитам верилмишдир.
Яризячилярин юз аиляляри иля йашадыглары йашайыш мянтягясинин йахынлыьында бялядиййянин
зибиллийиндя метанын партладылмасы яризячилярин бир нечя гощумларынын юлцмцня сябяб
олмушдур. Ишин щаллары ящямиййятли щиссядя «Юнярйылдыз Тцркийяйя гаршы» [Юнерйылдыз в.
Туркей] (48939/99 сайлы шикайят цзря Бюйцк Палата тяряфиндян чыхарылмыш Гярар // Инсан
Щцгуглары цзря Авропа Мящкямяси гярарларынын мяъмуяси ЕЪЩР 2004 ХЫЫ иши хатырладыр.
Ъинайят Мящкямяси мцвафиг йашайыш мянтягяляринин мерлярини сящлянкарлыгда тягсирли билиб
вя шярти олараг онлары кичик ъяримяляря мящкум едиб. Инзибати Мящкямя мяняви вя мадди
зийанын юдянилмясини онларын ющдясиня гойуб. Яризячиляр бядбяхт щадисянин гаршысынын
алынмамасына эюря щакимиййят органларыны тянгид едир вя иддиа едирляр ки, онлар тяряфиндян
истифадя едилмиш щцгуги мцдафия васитяляри сямяряли олмайыб. Онлар, щячминин Инзибати
Мящкямядя арашдырманын давамиййятинин олдугъа узун олмасыны билдирир вя щакимиййят
органларынын онлара дцшян мцвафиг компенсасийаны юдямякдян имтина етмясиндян шикайят
едирляр. Онлар иддиа едирляр ки, шяхси щяйатларына щюрмят щцгуглары кими мцлкиййятя щюрмят
щцгугу да позулмушдур. Яризячиляр ъавабдещ дювлятин мадди вя мяняви зийана эюря щяр бир
яризячийя 15 000 дян 26
дяк кюнцллц юдянилмяси барядя барышыг сазишиня даир
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тяклифи гябул етмишляр. Беляликля, шикайятя бахылмасынын давам етдирилмяси Конвенсийа вя
Протоколларла тямин олунмуш инсан щцгугларына риайят едилмяси бахымындан зярури дейилдир.
Иш цзря иъраата хитам верилмишдир.

ЙАЛНЫЗ РАЗЫ САЛМА
Скордино Италийайа гаршы иш цзря 06 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (ЫВ Бюлмя
Съордино в. Италй (№ 3) (№ 43662/98)
Дювлят тяряфиндян торпаг сащясинин ганунсуз тутулмасы вя зябт олунмасына эюря
компенсасийа (рестетутио ин интеэрум)
Конвенсийанын 46 ъы маддяси бахымындан арашдырылмыш шикайят цзря бу ишин щаллары ашаьыда
эюстярилир

МЯЩКЯМЯ ГЯРАРЫНЫН ИЪРАСЫ
Йакишан Тцркийяйя гаршы иш цзря 06 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (ЫЫ Бюлмя
Йакишан в. Туркей (№ 11339/03)
Иш цзря яризячинин тягрибян 1 ил давам едян ъинайят ишинин просеси эедишиндя давамлы сурятдя
щябсдя сахланылмасындан шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын тялябляринин позулмасына йол
верилиб ки, бунун щялли иъраатын тезляшдирилмяси вя йа яризячинин азад олунмасы иля мцмкцндцр.
Ишин щаллары
Яризячи Кцрд фящля партийасына мянсуб олмасына вя бир нечя зор тятбиги иля баьлы
ъинайятлярин тюрядилмясиня аид олдуьуна даир шцбщяли билиндийиня эюря 1994 ъц илин март
айында щябся алынмышдыр.
О, 1998 ъи илин ийун айында юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя иля явязлянмиш юлцм
ъязасына мящкум едилиб. Щюкм Кассасийа мящкямяси тяряфиндян ляьв едилиб. Дювлят
тящлцкясизлийи мящкямяси 2000 ъи илин октйабрында, щямчинин йцнэцлляшян бу кими гярар
чыхармышдыр. Нювбяти ил щюкм йеня дя Кассасийа мящкямяси тяряфиндян ляьв едилиб. Авропа
Мящкямяси юз гярарыны чыхардыьы вахтда иш биринъи инстансийада галмышдыр. Яризячи яввял
олдуьу кими илкин щябсдя сахланылыр, азад олунмасына даир онун бцтцн вясатятляри тямин
едилмир.
Щцгуги мясяляляр
Конвенсийанын 5-ъи маддясинин 3-ъц бяндинин тялябляриня риайят едилмясиня даир.
Яризячинин он бир ил вя йедди ай мцддятиндя илкин щябсдя сахланылмасы (Конвенсийанын 5 ъи
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маддясинин 3 ъц бяндинин мягсядляри цчцн нязяря алынмалы олан мцддят мящкум едилмя иля
мцвафиг щюкмцн Кассасийа мящкямяси тяряфиндян ляьви арасында олан мцддятляри дахил етмир)
щаглы дейилдир.
Гярар
Иш цзря Конвенсийанын 5 ъи маддяси позулмушдур (йекдилликля гябул олунмушдур
Конвенсийанын 6-ъы маддясинин 1-ъи бяндиня риайят едилмясиня даир. Яризячи барясиндя
иърааты 13 ил давам едян ъинайят ишинин давамиййяти щяддиндян артыгдыр.
Гярар
Иш цзря Конвенсийанын 6 ъы маддяси позулмушдур (йекдилликля гябул олунмушдур
Компенсасийа
Конвенсийанын 41-ъи маддясинин тятбиги гайдасында - Авропа Мящкямяси она вурул
муш мяняви зярярин компенсасийасы гисминдя яризячийя 12 000
юдянилмясини гярара
алыб.
Авропа Мящкямяси щесаб едир ки, мцяййян олунмуш позунтунун арадын галдырылмасы
цчцн мягбул йол ондан ибарятдир ки, ядалят мцщакимясинин лазыми гайдасынын тялябляриня
риайят етмякля яризячи барясиндя тезликля мящкямя кечирилсин вя йа о Конвенсийанын 5 ъи
маддясинин 3 ъц бяндиня мцвафиг олараг мящкямядян яввял азад едилсин.

Конвенсийанын 46 ъы маддяси
МЯЩКЯМЯ ГЯРАРЫНЫН ИЪРАСЫ
Скордино Италийайа гаршы иш цзря 06 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (ЫВ Бюлмя
Съордино в. Италй (№ 3) (№ 43662/98)
Торпаг сащяляринин ганунсуз тутулмасынын гаршысынын алынмасына вя дювлят тяряфиндян
ганунсуз олараг мцлкиййятдян мящрум едилмиш шяхсляря компенсасийанын верилмясиня даир
цмуми тядбирляр.
Ишин щаллары
Щакимиййят органлары яризячиляря мяхсус торпаг сащясини 1980 ъи илдя тутараг щямин
мцлкиййятдян онлары мящрум етмяк ниййятиндя олмушлар. Италийа мящкямяляри бу сащиблийин
ганунсуз олмасына даир гярар чыхармышлар, лакин таныйыблар ки, мящкямя преседенти иля
мцяййян едилмиш конструктив експроприасийа гайдасына мцвафиг олараг щямин ямлака даир
мцлкиййят щцгугу щакимиййят органларына кечиб. Конструктив експроприасийа щалларында тятбиг
едилян компенсасийанын йухары щяддини мцяййянляшдирян Бцдъя ганунуна мцвафиг олараг
яризячиляря, онларын гянаятиня эюря щцгуглары олан компенсасийайа уйьун олмайан
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мябляьлярин верилмяси гярара алынмышдыр. Лакин торпаг сащясинин гайтарылмасы вя йа
компенсасийанын мигдарынын мцбащисяляндирилмяси мягсядиля вердикляри шикайятляр тямин
олунмайыб. Авропа Мящкямяси 17 май 2005 ъи ил тарихли Гярарында («ясас гярар») мцяййян
етмишдир ки, яризячилярин мцлкиййятя щюрмят щцгугларына дювлят щакимиййяти органлары
тяряфиндян мцдахиля ганунилик тяляби иля зиддийят тяшкил етмиш вя буна эюря 1 сайлы Протоколун
ъи маддясинин позулмасыны ифадя етмишдир.
Щцгуги мясяляляр
Конвенсийанын 46-ъы маддясинин тятбиги гайдасында. Бу ишдя мцяййян олунмуш
позунту мцлкиййятдян юзбашына олараг мящрум едилмясиня йол верян мящкямяляр тяряфиндян
щявясляндирян щакимиййят органларынын ганунсуз щярякятляриндян ибарят олан эениш йайылмыш
проблемя ясасланыр. Ганунилик вя мцлкиййятя щюрмят тялябляриня риайят едилмямяси мящкямя
преседенти иля мцяййян олунмуш вя даща сонра ганунла тясдиг едилмиш конструктив експро
приасийа гайдасынын тятбиги иля нятиъялянмишдир. Мараглы шяхслярин чохлуьуну вя Авропа
Мящкямяси тяряфиндян артыг чыхарылмыш гярарлары нязяря алараг, бунунла баьлы, дювлят
тяряфиндян щазыркы вя йа яввялки ишляр цзря вязиййятя даир мясулиййят бахымындан аьрлашдырыъы
щал олан, щям дя конвенсийа механизмин эяляъяк сямярялилийини тящлцкя алтына алан Италийанын
щцгуги гайдасынын структур гцсуру барядя мясялянин гойулмасы мцмкцндцр. Беляликля, бу
гярарын иърасы мягсядиля, о ъцмлядян эюстярилян позунтулара эюря зярярчякянляря компен
сасийаны тямин едян механизмин гцввяйя салынмасы йолу иля милли сявиййядя систем гцсуруну
арадан галдыра билян цмуми тядбирляр эюрцлмяси тяляб олунур.
Бундан башга, дювлят яввялдян гануни ясас олмадан сащиблик, еляъя дя илк яввял
сащиблийя иъазя верилян, лакин сонрадан ганунсуз олан сащиблик дя дахил олмагла торпаг
сащяляриня ганунсуз сащиблийин гаршысынын алынмасына даир тядбирляр эюрмялидир. Бу мягсядляр
цчцн торпагдан сащиблийя йалныз о щалда йол вериля биляр ки, експроприасийа планынын вя
мцвафиг гярарларын мювъуд олан гайдалара уйьун олараг гябул едилмяси вя експроприасийайа
мяруз галмыш тяряфя сцрятли вя ядалятли компенсасийаны тямин едя билян бцдъя мцддяасы иля
гцввятляндирилмяси мцяййян едилсин.
Бундан башга, ъавабдещ дювлят гануни експроприасийа гайдаларына риайят едилмя
мясинин тяърцбясини беля щярякятлярин гашысынын алынмасына йюнялян мцддяаларын гябул
едилмяси вя онларын тюрядилмясиня эюря мясулиййятин мцяййян едилмяси йолу иля арадан
эютцрмялидир. Гануни ясас олмадан торпаьын зябт едилмясинин щяр бир щалында ъавабдещ дювлят
мцнтязям вя принсипиал олараг торпаьын гайтарылмасына имкан вермяйян щцгуги манеяляри
арадын эютцрмялидир. Яэяр торпаг конкрет цзрлц сябябляр цъбатындан гайтарылмырса, онда
ъавабдещ дювлят ямлакын натурада гайтарылмасына мцвафиг олан мябляьин юдянил
мясини тямин етмялидир. Дювлят, щямчинин ямлакын натурада гайтарылмасы вя йа йухарыда гейд
олунан мябляьин юдянилмяси иля ящатя олунмайан зярярин зярури щалда явязляшдирилмяси цчцн
бцдъя сащясиндя лазыми тядбирляр эюрмялидир.
Компенсасийа
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Конвенсйанын 41-ъи маддясинин тятбиги гайдасында - Авропа Мящкямяси ганунилик
принсипинин позулдуьу щазыркы иши компенсасийанын кифайят олмадыьына эюря Конвенсийанын
сайлы Протоколунун
ъи маддясини позан гануни експроприасийа щалларына бярабяр тутул
масынын мцмкцн олмадыьыны мцяййян едян принсипдян чыхыш едир. Беляликля, конструктив
експроприасийа эюря компенсасийа гануни експроприасийайа даир ишляр цзря компенсасийа иля
мцгайися едиля билмяз. Торпаг сащясинин ганунсуз експроприасийасы ъавабдещ дювлят тяря
финдян юдянилмяли олан компенсасийанын тятбиг едилян мейарларынын мцяййян олунмасында
яксини тапыр.
Бц ишдя ясас гярарла мцяййян олунан позунтунун мащиййяти реститутио ин интеэрум
принсипинин тятбигиня ясас йарадыр. Мювъуд олан тикилилярля гейд олунан сащянин гайтарылмасы
яризячиляри Конвенсийанын 1 сайлы Протоколунун
ъи маддясинин позулмадыьы тягдирдя
олдуглары вязиййятя мцмкцн олан гядяр гайтарарды вя сащиблийин итирилмясинин нятиъялярини там
компенсасийа едярди. Реститусийадан имтина едилдийи тягдирдя Авропа Мящкямяси гярара алыб
ки, яризячиляря верилян компенсасийа сащибликдян ганунсуз олараг мящрум едилмяси эцнцня
ямлакын дяйяри иля мящдудлашмамалыдыр. О эюстяриб ки, дювлят милли арашдырмалар чярчивясиндя
яризячиляр тяряфиндян алынмыш вя щазыркы заманын гиймятляринин нязяря алынмасы иля йенидян
щесабланмыш компенсасийанын (436
avro) чыхмасы шяртиля торпаг сащясинин индики
гиймятиня мцвафиг олан мябляьи (1
avro) юдямялидир. Щямин щяъм яризячиляря
онларын чякдикляри диэяр зярярин компенсасийасы мягсядиля бу ишдя тикинтинин дяйяри
мигдарында мцяййян олунан мювъуд олан тикилиллярин гиймяти мябляьиня артырылмалыдыр.
Ъавабдещ дювлятин експрет гиймятляндирилмясинин вя тутулмуш мябляь барядя гейдлярин
олмадыьы бир вязиййятдя компенсасийанын мябляьини мцяййян едяркян Авропа Мящкямяси
яризячиляр тяряфиндян тягдим олунмуш експрет ряйи ясасында юз гярарыны чыхармышдыр. Ядалятли
ясас цзяриндя зяряри гиймятляндиряркян Авропа Мящкямяси яризячиляря 3
avro
юдянилмясини гярара алмышдыр.
Авропа Мящкямяси щяр бир яризячийя она вурулмуш мяняви зийанын компенсасийасы
цчцн 10
avro, йяни мяъму щалында 40
avro юдянилмясини гярара алыб.

Конвенсийанын 1 сайлы Протоколунун

ъи маддяси

Hər bir fiziki və hüquqi şəxs öz mülkiyyətindən dinc istifadə hüququna malikdir. Heç kəs, cəmiyyətin
maraqları naminə, qanunla və beynəlxalq hüququn ümumi prinsipləri ilə nəzərdə tutulmuş şərtlər istisna
olmaqla, öz mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz.
Yuxarıdakı müddəalar dövlətin ümumi maraqlara müvafiq olaraq, mülkiyyətdən istifadəyə nəzarəti
həyata keçirmək üçün, yaxud vergilərin və ya digər rüsum və ya cərimələrin ödənilməsini təmin etmək üçün
zəruri olan qanunları yerinə yetirmək hüququnu məhdudlaşdırmır.

МЦЛКИЙЙЯТДЯН ДИНЪ ИСТИФАДЯ
Апостолиди вя диэярляри Тцркийяйя гаршы иш цзря 27 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (ЫВ Бюлмя
Апостолиди анд отщерс в. Туркей (№ 45628/99)
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Иш цзря вярясялик мясяляляринин гаршылыглы тянзимлянмясинин эцман едилян йохлуьу иля баьлы
хариъдя олан ямлака варис олмаьын гейри-мцмкцнлцйцндян шикайят едилир. Иш цзря
Конвенсийайа даир 1 сайлы Протоколун 1-ъи маддяси позулмушдур.
Ишин щаллары
Иш цзря яризячи гисминдя Йунаныстанда йашайан бу юлкянин беш вятяндашы чыхыш едир.
Никаща эирмякля баьлы Тцркийя вятяндашлыьыны гябул едян халалары ювлад гоймадан 1984 ъц
илдя вяфат едиб. Онун Тцркийядя мянзили олуб. Бундан башга, мярщум щяйат йолдашынын ады
на орада торпаг сащяси гейдя алыныб. Тцрк мящкямяляри сащяни фондун адына гейдя алыблар.
Вярясялик щцгугуна даир шящадятнамянин алынмасы цчцн мцраъият етдикдян вя ону алдыгдан
сонра яризячиляр торпаг рейестриндя мянзили юз адларына гейдя алыблар. Шящадятнамянин
ясасында онлар, щямчинин торпаьа даир титула иддиа етмишляр. Тцрк мящкямяляринин тятбиг
етдикляри нормайа эюря, яэяр яъняби Тцркийядя ямлакын ялдя олунмасына иддиа едирся, о
буну вярясялик гайдасында йалныз о щалда ялдя едя биляр ки, тцрк вятяндашлары да Йунаныстанда
щямин щцгуга малик олсунлар. Тцрк мящкямяляри беля гянаятя эялдиляр ки, гаршылыглыг барядя
бу шяртя щазыркы ишдя наил олунмамыш вя буна эюря яризячиляр вярясялик щцгугунун
танынмасыны тяляб едя билмязляр. Мянзиля даир яризячиляря верилмиш сяняд дя щямин сябябя
эюря етибарсыз щесаб олунуб.
Щцгуги мясяляляр
Вяряся гисминдя сащянин юз адларына гейдиййатыны тяляб етмяк имканы верян, торпаг
сащясиня даир титулун мирас веряня вахтында вя юлкя ганунвериъилийиня уйьун олан етибарлы
сяняд ясасында кечмяси барядя сцбутлар мювъуд дейилдир. Беляликля, яризячиляр Конвенсийанын
1 сайлы Протоколунун ъи маддясинин мянасында «ямлака» малик олмамышлар.
Гярар
Иш цзря Конвенсийайа даир 1 сайлы Протоколун 1 ъи маддяси позулмушдур (йекдилликля
гябул олунмушдур
Яксиня олараг, мянзил мирасын ачылдыьы эцня торпаг рейестриндя мирас верянин адына
гейдя алыныб. Даща сонра, о, мирас верянля мцбащисясиз олан гощумлуг ялагяляри иля баьлы
вярясялик щаггында шящадятнамя ясасында яризячилярин адына гейдя алыныб. Беляликля,
яризячиляр «ямлак» кими гиймятляндириля билян тцрк ганунвериъилийи тяряфиндян вярясялик
щаггында шящадятнамянин гцввядя олдуьу бцтцн мцддят ярзиндя ямлак щцгугуна малик
олмушлар. Шящадятнамянин етибарсыз щесаб едилмяси мцлкиййятдян онларын манеясиз истифадя
щцгугуна дювлят тяряфиндян мцдахиляни ифадя едирди. Гаршылыглыг принсипиня ясасян
шящадятнамянин ляьви ганунилийин тялябляриня ъаваб вермяйиб. Йунаныстанда гаршылыглыг
шяртляриня риайят едилмямяси барядя тцрк мящкямяляринин гянаятинин яксиня олараг
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Йунаныстанда тцрк вятяндашларына вярясялик гайдасында дашынмаз ямлакын ялдя олунмасына
даир щяр щансы мящдудиййятин мювъуд олмасы иля баьлы щеч бир мялумат йохдур. Рясми
сянядляр эюстярир ки, тцрк вятяндашлары Йунаныстанда вярясялик гайдасында ямлак ялдя едибляр.
Беляликля, яризячилярин щцгугуна дювлят тяряфиндян гейд олунан мцдахиля эюзлянилян щесаб
едиля билмяз.
Гярар
Иш цзря Конвенсийанын 1 сайлы Протоколунун
гябул олунмушдур

ъи маддяси позулмушдур (йекдилликля

Компенсасийа
Конвенсийанын 41-ъи маддясинин тятбиги гайдасында - компенсасийа барядя мясяля
бахылмаьа щазыр дейилдир.

МЦЛКИЙЙЯТДЯН МЯЩРУМ ЕТМЯ
Великовы вя диэярляри Болгарыстана гаршы иш цзря 15 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (В Бюлмя
Великови анд Отщерс в. Булэариа (№ 43278/98 вя с.)
Иш цзря коммунист режими дюврцндя юзбашына експроприасийайа мяруз галмыш шяхслярин
щцгугларынын бярпасына йюнялян ганунвериъилийя мцвафиг олараг ямлакдан мящрум едилмядян
шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийанын 1 сайлы Протоколунун 1-ъи маддяси позулмамышдыр (беш
шикайят). Иш цзря Конвенсийанын 1 сайлы Протоколунун 1-ъи маддяси позулмушдур (дюрд
шикайят).
Ишин щаллары
ъи илдян сонра коммунсит режими шяраитиндя Болгарыстанда ъязаландырыъы вя йа йе
нидян бюлцшдцрцъц миллиляшдирмя щаггында ганунвериъилик гябул олунуб. Мянзил сащясиндя
щяйата кечирилян сийасят мянзил щцгугуну аиляйя бир йашайыш сащясиня мящдудлашдырмышдыр.
Бцтцн артыг галан сащяляр миллиляшдирилмиш вя хцсуси ганунвериъилийя мцвафиг олараг йашайыш
сащяси щцгугуна илк нювбядя малик олан шяхслярин иъарясиня верян вя онлары идаря едян бяля
диййя йашайыш фондуна кечирилмишдир. Миллиляшдирилмиш мянзиллярин бир чоху 1960
ъи
иллярдя иъарячиляря сатылыб. 1990 ъы илдя коммунист режимин сцгута уьрамасыындан сонра
компенсасийа верилмядян ямлаклары миллиляшдирилмиш инсанларын вя онларын вярясяляринин
мараглары наминя ядалятин бярпасына йюнялян ганунвериъилик гябул едилиб. Хцсусиля,
реститусийа щаггында 1992 ъи ил тарихли Ганун эюстярмишдир ки, яввялки мцлкиййятчиляр вя
онларын вярясяляри ех оффиъио миллиляшдирилмиш ямлакын мцлкиййятчиляри олурлар. Щятта,
миллиляшдирмядян сонра цчцнъу шяхсляр тяряфиндян ямлак ялдя едилдийи щалда, гейд олунан
цчцнъц шяхсляр ганунун позулмасы иля онларын коммунсит партийасында вязиййяти вя йа
щакимиййят сялащиййятляриндян суи истифадя щесабына мцлкиййятчи олдугда, яввялки
мцлкиййятчиляр вя онларын вярясяляри юз мцлкиййятлярини эери тяляб едя билярдиляр. Реститусийа
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щаггында гануна ясасян юз мянзилляриндян мящрум олмуш шяхсляр 1997 ъи илдя мянзил
компенсасийа истиграз вярягясиня щцгугу ялдя етмишляр.
Щцгуги мясяляляр
Щазырки иш цзря яризячиляр миллиляшдирмядян яввял мцлкиййятчи олмуш шяхсляр вя йа
вярясяляри тяряфиндян онлара гаршы реститусийа щаггында гануна ясасян галдырылан араш
дырмалар чярчивясиндя мцлкиййятдян мящрум олмушлар.
Дювлят тяряфиндян яризячилярин ямлак щцгугларына мцдахиля ганунла нязярдя тутулмуш
вя коммунист режими дюврцндя юзбашына експроприасийайа мяруз галмыш гурбанлара
явязляшдирмянин верилмясиня даир гануни мягсяд эцдмцшдцр. Мцбащисяляндирилян тядбирляр
щакимиййятин тоталитар режимдян демократик ъямиййятя кечиди шяраитиндя гябул етмяли олдуьу
мцряккяб гярарларын нятиъяси олмушдур. Щятта, яэяр мцвафиг ганунвериъилик вя онун шярщи
мцхтялиф истигамятлярдя бир нечя дяйишикликляря мяруз галмышдырса, щцгуги эюзлянтиляр
мясялясиня пурист йанашма йолверилмяз оларды.
Пропорсианаллыг барядя мясяля ашаьыдакы факторларын нязяря алынмасы иля щялл едилмяли
дир: (и) ишин, яризячилярин титулунун фактики вя щцгуги ясасы вя бу титулу етибарсыз щесаб едян
мящкямя гярарларында яксини тапмыш юлкя мящкямяляринин гянаяти нязяря алынмагла реститу
сийа щаггында ганунун гануни мягсядляриня, аид олуб олмамасы (щакимиййятдян суи исти
фадя етмя, ганунун ящямиййятли позулмасы вя йа идаря етмя сащясиндя кичик сящвляр) вя (ии)
яризячилярин чякдикляри чятинликляр, ялдя олунмуш компенсасийасынын кифайят етмяси вя йа
истиграз вярягяси щесабына систем вя йени мянзилля юзлярини тямин етмяйя даир яризячилярин
имканы дахил олмагла мцвафиг дюврдя яризячиляря ялчатан олан проседурларын нормал ахымынын
эедишиндя ялдя едиля биляъяк компенсасийасы. Бунун ясасында Авропа Мящкямяси суи истифадя
вя йа мянзил ганунвериъилийинин ящямиййятли позулмасы щесабына мцбащисяли ямлакын ялдя
едилмясиня даир ишляри, щакимиййят органлары тяряфиндян йол верилян позунтулар нятиъясиндя
яризячилярин титулунун етибарсыз щесаб олунмасына даир ишляри, еляъя дя юлкя мящкямяляри
тяряфиндян реститусийа щаггында ганунун щядляринин шярщиндя едилмиш сящв цзря ишляри
фяргляндирмишдир.
Гярар
Ики иш цзря Конвенсийанын 1 сайлы Протоколунун 1-ъи маддяси позулмамышдыр, она эюря
ки, ямлак ялдя едиляркян яризячиляр тяряфиндян суи истифадяйя йол верилиб вя щяр бир щалда онлар
кифайятедиъи компенсасийаны алыблар (йекдилликля гябул олунмушдур
ики диэяр ишляр цзря цзря Конвенсийанын 1 сайлы Протоколунун 1-ъи маддяси
позулмамышдыр, она эюря ки, тятбиг едилян мянзил ганунвериъилийиня даир ящямиййятли
позунтулара йол верилиб;
бир иш цзря Конвенсийанын 1 сайлы Протоколунун 1-ъи маддясинин тялябляри
позулмамышдыр, она эюря ки, щакимиййят органлары яризячилярин титулунун етибарсыз щесаб
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олунмасына эятирян позунтулара эюря мясулиййят дашыйыр, бунунла беля, яризячиляр кифайятедиъи
компенсасийа алмышлар (йекдилликля гябул олунмушдур
диэяр дюрд иш цзря цзря Конвенсийанын 1 сайлы Протоколунун 1-ъи маддяси
позулмушдур, она эюря ки, щакимиййят органлары яризячилярин титулунун етибарсыз щесаб
олунмасына эятирян позунтулара эюря мясулиййят дашыйыр вя йа реститусийа щаггында ганунун
гцввясинин щядляринин шярщиндя сящвя йол верилиб.
Компенсасийа
Конвенсийанын 41-ъи маддясинин тятбиги гайдасында - компенсасийа барядя мясяля
бахылмаьа щазыр дейилдир.

МЦЛКИЙЙЯТДЯН ИСТИФАДЯЙЯ НЯЗАРЯТ
Дебелиановлар Болгарыстана гаршы иш цзря 29 март 2007 ъи ил тарихли Гярар (В Бюлмя
Дебелианови в. Булэариа (№ 61951/00)
Иш цзря давамиййяти 12 илдян артыг олан мораториумла баьлы бинанын реститусийасына даир ямрин
иърасынын мцмкцнсцз олмасындан шикайят едилир. Иш цзря Конвенсийайа даир 1 сайлы Протоколун
1-ъи маддясинин позулмасына йол верилмишдир.
Ишин щаллары
Яризячиляр 1994 ъц илин март айында онларын аталарына мяхсус олмуш вя 1956 ъы илдя
експроприасийадан сонра музей олан евин эери гайтарылмасына даир ямри алмышлар. Бина шящярин
ян ящямиййятли тарихи вя етнографик абидяси щесаб едилир. Район шурасы бинанын эери гайтарыл
масына даир гярарындан уьурсуз олараг шикайят етмишдир.
Болгарыстанын Милли Мяълиси 1994 ъц илин ийун айында цмуммилли ящямиййят кясб едян
абидялярин реститусийасы щаггында ганунвериъилийин иърасына мораториум гойуб. Ямлакын
верилмясини хащиш едян яризячилярин шикайятляри рядд едилиб. Мораториум мядяни абидяляр
барядя йени ганунун гцввяйя минмясиня гядяр гцввясини сахламалы иди, лакин мораториума
истинадян яризячилярин иддиасы 2005 ъи илдя Али Мящкямя тяряфиндян тамамиля рядд едиляркян
онун тятбиг едилмяси щяля дя давам едирди.
Щцгуги мясяляляр
Милли Мяълис мораториумун тятбиг едилмяси барядя гярары цмуми мараглара мцвафиг
олараг щакимиййят органлары тяряфиндян мцлкиййятдян истифадяйя нязарят гайдасында гябул
едиб. Мораториумун мягсяди цмуми мараглара ъаваб верян норматив базанын гябул
едилмясинядяк яввялки сащибляря гайтарылмыш мядяниййят абидяляриня аид ямлакын сахланыл
масында ифадя олунурду. Беляликля, яризячилярин щцгугларына дювлят тяряфиндян мцдахиля
горунан мядяни ирс обйектляринин мцдафиясиндя ифадя едилирди. Бу, юлкянин мядяни ирсинин
горунмасы бахымындан гануни мягсяди ифадя едир («Ъямиййят цчцн мядяни ирсин горунмасы
щаггында» Авропа Шурасынын Чярчивя Конвенсийасы).
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Лакин яризячилярин дцшдцйц вязиййят тягрибян он ики ил алты ай давам едир вя мора
ториумун тятбигиндян ики ай яввял юдянилмяси гярара алынмыш кичик мябляьи нязяря алмасаг,
яризячиляр юз мцлкиййятляриндян истифадя етмядикляриня эюря компенсасийаны алмамышлар.
Онлар, щямчинин мцбащисяляндирилян тядбирин гцввясинин хитамы иля баьлы гейри
мцяййянликдян язиййят чякмишляр. Милли Мяълисин гярары мораториумун мядяниййят абидяляри
щаггында йени ганунун гцввяйя минмясинядяк тятбигини нязярдя тутуб, лакин бу мягсядляр
цчцн сон мцддяти мцяййян етмяйиб. Гейд олунан ганунун ишлядилмясиндя эюстярилян он ики
ил мцддятиндя инкишаф демяк олар мцшащидя олунмур.
Беляликля, яризячилярин мцлкиййятдян истифадя щцгугу он ики илдян артыг мцддятдя
позулуб
Вурулмуш зярярля баьлы щяр щансы компенсасийанын алынмасынын гейри мцмкцнлцйц
факты мцлкиййятдян истифадя едилмясиня даир перспективя аид гейри мцяййянликля бирэя яризя
чилярин юз щцгугларынын щяйата кечирилмясиня щакимиййят органлары тяряфиндян мцдахилянин
зярярли нятиъялярини даща да эцъляндириб.
Гярар
Иш цзря цзря Конвенсийанын 1 сайлы Протоколунун
(йекдилликля гябул олунмушдур

ъи маддяси позулмушдур

Компенсасийа
Конвенсийанын 41-ъи маддясинин тятбиги гайдасында - компенсасийа барядя мясяля
мадди зяряр вя мяняви зийан щиссясиндя щялл олунмаг цчцн щазыр дейилдир.
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АВРОПА МЯЩКЯМЯСИНИН
АЗЯРБАЙЪАН ЦЗРЯ ГЯРАРЛАРЫ

Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямяси
БИРИНЪИ БЮЛМЯ

АКИМОВА АЗЯРБАЙЪАНА ГАРШЫ ИШ ЦЗРЯ

(Шикайят № 1

)

ГЯРАР

Г

27 сентйабр 2007 ъи ил
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Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямяси, щакимляр:
ъянаб Х.Л.Розакис, Сядр
ъянаб Л.Лукайдес,
ъянаб А.Ковлер,
ханым Е.Стейнер,
ъянаб Х.Щаъыйев,
ъянаб Д.Спилман,
ъянаб С.Е.Ъебенс вя
Бюлмянин
я
я
я
ç яя
06 сентйабр 2007 ъи иldя qapalı mцşavirя keчirяrяk, hяmin tarixdя aşağıdakı qяrarı
гябул етмишдир.
ПРОСЕС
1. Иш 2003 ъц ил апрелин 25 дя Азярбайъан Республикасынын вятяндашы Валентина
Акимова (бундан сонра
яризячи) тяряфиндян Инсан Щцгугларынын вя Ясас Азадлыг
ларын Мцдафияси щаггында Авропа Конвенсийасынын 34 ъц маддясини рящбяр тутараг,
Азярбайъан Республикасына гаршы иряли сцрдцйц шикайятя (№ 19853/03) ясасланыр.
2. Яризячини Бакыда чалышан щцгугшцнас ханым Н.Щцсейнова, Азярбайъан
Республикасыны ися, щакимиййят нцмайяндяси Ч.Ясэяров тямсил едирди.
3. Яризячи илк яввял она истинад едир ки, онун мянзилини ганунсуз зябт етмиш мяъбури
кючкцнлярин мящкямя гятнамяси ясасында мянзилдян чыхарылмасынын иърасынын тяхиря
салынмасы иля онун Конвенсийанын 1 сайлы Протоколунун 1 ъи маддясиндя тясбит олунмуш
мцлкиййятиндян манеясиз истифадя щцгугуну вя Конвенсийанын 6 ъы маддясиндя тясбит
олунмуш ядалятли мящкямя арашдырылмасы щцгугуну позмушлар.
4. 12 йанвар 2006 ъы ил тарихдя чыхарылмыш гярарла Мящкямя тяряфиндян шикайят
гисмян гябул едилян елан олунмушдур.
5. Яризячи вя Дювлят щяр бири ишин мащиййятиня даир изащатлар тягдим етмишляр (59 ъу
гайданын 1 ъи бянди).
ФАКТЛАР
Ы. ИШИН ФАКТИКИ ЩАЛЛАРЫ
6. Яризячи 1950 ъи илдя анадан олмушдур вя Бакы шящяриндя йашайыр.
7. Дювлятин мянзил сийасятиня ясасян, Няриманов район Иъра Щакимиййятинин (бундан
сонра НРИЩ) 02 ийун 1993 ъц ил тарихли Сярянъамы иля яризячийя Бакы шящяриндя йерляшян вя
дювлят мцлкиййятиндя олан 3 отаглы мянзиля ордер верилмишдир. Щямин вахт бинанын тикинтиси
баша чатмадыьындан кирайячиляр мянзилляриндя тямир ишляринин баша чатдырылмасынын юз
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щесабларына апарылмасыны цзярляриня эютцрмцш вя бу сябябдян дя яризячи йени мянзиля
кючмямишдир.
ъи илдя шифащи разылашмайа ясасян, яризячи юз танышы олан Р. нын щямин
мянзилдян мцвяггяти вя пулсуз олараг истифадя етмясиня иъазя вермишдир. Тяряфлярин
разылашмасына ясасян, Р. мянзилдян истифадя етмяси мцгабилиндя вя яризячинин тягдим едяъяйи
тикинти материаллары щесабына бу мянзилдя тямир ишляринин апарылмасыны цзяриня эютцрмцшдцр.
Щямчинин, Р. яризячинин тяляб едяъяйи анда мянзилин бошалдылмасыны цзяриня эютцрмцшдцр.
9. Бир мцддятдян сонра мювъуд шифащи разылашмайа зидд олараг Р. гощумлары олан Щ.
вя онун аиля цзвляринин (бундан сонра Щ.) щямин мянзиля кючмяляриня иъазя вермишдир. Щ.
Ермянистан Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишяси заманы Ермянистанын щярби гцввяляринин
нязаряти алтында галан Аьдам районундан олан мяъбури кючкцндцр.
10. Яризячи мянзилиня танымадыьы адамларын эирдийини эюрдцкдя, онлардан мянзили тярк
етмяйи тяляб етмишдир. Буна бахмайараг, Щ. башга йашайыш йеринин олмадыьыны билдиряряк,
мянзили тярк етмякдян имтина етмишдир. Яризячи Щ. нын мянзили бошалтмасы тяляби иля
мящкямяйя мцраъият етмишдир.
11. 29 март 2000 ъи ил тарихдя Низами Район Мящкямяси иддианы тямин етмишдир.
Мящкямя мцяййян етмишдир ки, Щ. мцбащисяли мянзиля кючмяздян яввял Бярдя шящяриндя
вя мяъбури кючкцн кими гейдиййата алындыьы Бакы шящяри Хятаи районунда йашамышдыр. Онлар
мянзиля 1997 ъи илдя дахил олдугларыны тякзиб етмямишляр. Мящкямя, щямчинин мцяййян
етмишдир ки, яризячи мцбащисяли мянзилин гануни кирайячисидир вя мцвафиг олараг Щ. нын
мянзилдян чыхарылмасыны тяляб етмяк ихтийары вардыр. Мящкямя Щ. нын мянзилдян
чыхарылмасына даир гятнамя гябул етмишдир. Щ. апеллйасийа шикайяти вермишдир.
12. 30 сентйабр 2002 ъи ил тарихдя Апеллйасийа Мящкямяси район мящкямясинин
гятнамясини ляьв етмишдир. Мящкямя НРИЩ тяряфиндян йарымчыг тикилмиш евя верилян ордерин
ганунвериъилийин тялябляриня ъаваб вермядийини мцяййян етмишдир. Ейни заманда, мящкямя
яризячинин йашайыш сащясиня даир иъаря мцгавиляси баьламадыьыны вя мцвафиг олараг мянзили
тяляб етмяк щцгугунун олмадыьыны мцяййян етмишдир. Беляликля, мящкямя биринъи инстансийа
мящкямясинин мянзилдян чыхарылмайа даир гятнамясини ляьв етмишдир.
13. Яризячи кассасийа шикайяти вермишдир. Али Мящкямянин 13 декабр 2002 ъи ил тарихли
гярары иля Апеллйасийа Мящкямясинин гятнамяси ляьв едилмиш вя шикайятчинин тяляби гисмян
тямин едилмишдир. Али Мящкямя мцяййян етмишдир ки, ишя бахан Апеллйасийа Мящкямяси
мянзиля даир шикайятчинин ордеринин ганунилийинин гиймятляндирилмясиндя сящвя йол вермишдир.
Мящкямя эюстярмишдир ки, яризячинин сащиблик щцгугуна малик олмасы мцбащисясиздир вя
мясяля йалныз Щ. нын яризячинин мянзилиндя галмаг щцгугундан эедир. Али Мящкямя бу
щиссядя Апеллйасийа Мящкямясинин гярарыны ляьв едиб.
14. Даща сонра Али Мящкямя Щ. нын мянзилдян чыхарылмасыны гярара алмышдыр. Лакин,
мящкямя Щ. нын Аьдам районунда йерляшян даими йашадыьы мянзиля гайытмаьын
мцмкцнсцзлцйцнц вя башга йашайыш йеринин олмадыьыны нязяря алараг, гярарын иърасынын
Аьдама гайытмаг мцмкцн олана гядяр тяхиря салынмасыны гярара алмышдыр.
15. Яризячинин ялавя кассасийа гайдасында вердийи шикайятиня ясасян, Али
Мящкямянин 27 йанвар 2005 ъи ил тарихли Пленумунун гярары иля Али Мящкямянин 13 декабр
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ъи ил тарихли гярары ляьв едилмишдир. Пленум ону гейд етмишдир ки, Апеллйасийа
Мящкямясинин гярарында сящвляр мцяййян едяркян, Али Мящкямя мцлки просессуал
ганунвериъилийя ясасян, ишин мащиййятиня даир йени гярар чыхара билмяз вя бунун явязиня
Аpellyasiya Мящкямясинин гярарыны ляьв етмяли вя iшi yenidяn baxыlmaq цчцn Аpellyasiya
Мяhkяmяsinя gюndяrмялидир. Беляликля, Пленум мцяййян етмишдир ки, Али Мящкямянин
эялдийи нятиъя ясасян дцзэцн олса да, о, мащиййяти цзря ишя бахмагла просессуал гайдалары
позмушдур. Пленум иши Апеллйасийа Мящкямясиня эюндярмишдир.
16. 07 апрел 2005 ъи ил тарихдя Апеллйасийа Мящкямяси Али Мящкямянин 13 декабр
ъи ил тарихли гярары иля идентик олан гятнамя чыхармышдыр. Мящкямя тяряфиндян гят
едилмишдир ки, Щ. зябт етдийи мянзили бошалтмалыдыр. Щямчинин, гярара алынмышдыр ки:
«…Акимованын иддиасы тямин едилмялидир; лакин, ъавабдещлярин Аьдам районундан
мяъбури кючкцн олдугларыны вя йашамаьа башга йерин олмадыьыны нязяря алараг, гятнамянин
иърасы Аьдам району ишьалдан азад олунана гядяр тяхиря салынмалыдыр»
17. Щазырда Аьдам Ермянистанын силащлы гцввяляринин нязаряти алтындадыр вя Даьлыг
Гарабаь мцнагишяси щялл олунмамыш галыр. Тяряфлярля сон ялагя заманы Щ. щяля дя яризячинин
мянзилиндя йашамагда давам едирди.
. ИШЯ АИД ОЛАН ДАХИЛИ ГАНУНВЕРИЪИЛИК
А. 01 март 1983 ъц ил тарихли Мянзил Мяъялляси
Мянзил Мяъялляси нязярдя тутур ки, Азярбайъан вятяндашлары иъаря мцгавилясинин
шяртляри иля дювлят вя йа диэяр иътимаи органларын мцлкиййятиндя олан мянзиллярдян истифадя
щцгугуну ялдя етмяк щцгугуна маликдирляр (10 вя 28 ъи маддяляр).
19. Мянзилин верилмяси щаггында гярар вятяндашы йерли иъра щакимиййяти тяряфиндян
йашайыш сащяси ордери иля тямин етмякля щяйата кечирилир (48 ъи маддя). Ордер орада эюстярилян
мянзиля сащиб олмаг (48 ъи маддя) вя кирайячи иля мянзил истисмар тяшкилаты арасында йашайыш
сащясинин иъарясиня даир мцгавиля баьламаг (51 ъи маддя) цчцн йеэаня щцгуги ясасдыр.
20. Мянзилдян истифадя етмяк щцгугу мцддятсиз верилир (10 ъу маддя). Кирайячи аиля
цзвляринин разылыьы иля истянилян вахт кирайя мцгавилясиня хитам веря биляр (87 ъи маддя).
Кирайяйя верян (мянзил истисмар тяшкилаты) мцгавиляйя йалныз ганунла нязярдя тутулмуш
ясасларла вя мящкямя гярары ясасында хитам веря биляр (88
ъу маддяляр). Яэяр
мцгавиляйя мянзилин даща йашайыш цчцн йарарлы олмамасы сябябиндян хитам верилирся, кирайячи
вя аиляси онун явязиндя там шяраити олан диэяр мянзилля тямин едилмялидирляр (90 вя 96 ъы
маддяляр). Кирайячи вя йа онун аиля цзвляри йалныз «мянзили мцтямади олараг даьытдыгда вя
йа корладыгда», «тяйинаты цзря истифадя етмядикдя» вя йа «бирэя йашайыш гайдаларыны
мцтямади олараг поздугда вя бунунла да диэяр сакинлярля бирэя йашайышы мцмкцнсцз
етдикдя», диэяр мянзил верилмядян мянзилдян чыхарыла билярляр (97 ъи маддя).
Б. Мянзил фондунун юзялляшдирилмяси щаггында 26 йанвар 1993 ъц ил тарихли Ганун
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21. Дювлят вя йа иътимаи мянзил фондунун мцлкиййятчиси иля мянзил кирайя мцгавиляси
баьламыш шяхслярин йашадыглары мянзилляри юз шяхси мцлкиййятиня кечирмяк щцгугу вардыр (1 ъи
маддя). Беля юзялляшдирмя кюнцллц вя пулсуздур (2 ъи маддя). Дювлят мянзиллярини явязсиз
юзялляшдирмяк щцгугундан йалныз бир дяфя истифадя едиля биляр (7 ъи маддя).
. Мяъбури кючкцнлярин вя онлара бярабяр тутулан шяхслярин сосиал мцдафияси щаггында 21
м
ъу ил тарихли Ганун
22. Ганунун 2 ъи маддяси ашаьыдакылары нязярдя тутур:
«Хариъи щярби тяъавцз, мцяййян яразилярин ишьалы вя йа мцтямади атяш алтында
сахланмасы нятиъясиндя Азярбайъан Республикасы яразисиндя даими йашайыш йерлярини тярк
етмяйя мяъбур олуб юлкя щцдудларында башга йеря кючмцш шяхсляр бу Ганунун мягсядляри
цчцн мяъбури кючкцн щесаб олунурлар.»
23. Ганунун 5 ъи маддяси ашаьыдакылары нязярдя тутур:
«Мяъбури кючкцнлярин мяскунлашдырылмасы мцвафиг иъра щакимиййяти органлары
тяряфиндян щяйата кечирилир (Назирляр Кабинети, Гачгынларын вя Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри
цзря Дювлят Комитяси вя йерли иъра щакимиййятляри органлары юз сялащиййятлри дахилиндя).
Мяскунлашдырма мягсядиля йашайыш цчцн йарарлы олан вя йа йарарлы щала салынмасы мцмкцн
олан йашайыш, инзибати вя йардымчы биналардан, щабеля диэяр биналардан истифадя едилир. Мяъбури
кючкцнляри беля биналарда мяскунлашдырмаг мцмкцн олмадыгда вя йа мцяййян йашайыш
мянтягяляриндя ящали сыхлыьы буна имкан вермядикдя, онлар мяъбури кючкцнляр цчцн хцсуси
олараг тяшкил едилмиш дцшярэялярдя мяскунлашдырылырлар. ...
Мяъбури кючкцнлярин мцстягил олараг мцвяггяти мяскунлашмасына о щалда йол вериля
биляр ки, бу, диэяр шяхслярин щцгугларыны вя гануни марагларыны позмасын. Беля щаллар мювъуд
олдугда, мцвафиг иъра щакимиййяти органлары мяъбури кючкцнлярин щямин йашайыш мянтягяси
дахилиндя башга йашайыш сащясиня кючцрцлмясини тямин етмялидирляр...»
Д. Назирляр Кабинетинин 200 сайлы 24 декабр 1999 ъу ил тарихли Гярары иля тясдиг едилмиш
Мяъбури кючкцнлярин йашайыш цчцн йарарлы олан вя йа йарарлы щала салынмасы мцмкцн олан
йашайыш, инзибати вя диэяр биналарда мяскунлашдырылмасы Гайдалары («Мяъбури кючкцнлярин
мяскунлашдырылмасы Гайдалары»)
ъц маддя ашаьыдакылары нязярдя тутур:
«Мяъбури кючкцнлярин 1992-1
-ъц иллярдя мяскунлашдыглары мянзиллярдян
чыхарылмасынын гаршысыны алмаг мягсядиля щямин евляря аидиййяти тяшкилатлар тяряфиндян айрыайры вятяндашлара верилян ордерлярин щцгуги гцввяси мцвяггяти дайандырылыр...»
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Е. Назирляр Кабинетинин 200 сайлы 24 декабр 1999 ъу ил тарихли Гярары иля тясдиг едилмиш
Мяъбури кючкцнлярин башга йашайыш сащясиня кючцрцлмяси Гайдалары («Мяъбури кючкцнлярин
кючцрцлмяси Гайдалары»)
25. Мцвяггяти мяскунлашмыш мяъбури кючкцнляр диэяр шяхслярин мянзил щцгугуну
поздугда, онлар щямин йашайыш мянтягяси яразисиндя зярури тялябляря ъаваб верян башга
йашайыш сащяси иля тямин олунурлар (4 ъц маддя).
Ф. 1 сентйабр 2000 ъи ил тарихли Мцлки Просессуал Мяъялля («МПМ»)
Ишя б
ыш щakиm, ишдя ишtиrak eдяn шяxslяrиn яrиzяsи цzrя tяrяflяrиn яmlak
vяzиyyяtиnя vя диgяr щallara яsasяn qяtnamяnиn иcrasыna mющlяt vermяyя vя ya
яtnamяnи щиssя щиssя иcra etдиrmяyя, щabelя onun иcra цsulunu vя qayдasыnы
дяyишдиrmяyя щaqlыдыr
ъи маддя)
ЩЦГУГИ МЯСЯЛЯЛЯР
. ЩЮКЦМЯТИН ИЛКИН ЕТИРАЗЫ
27. 23 март 2006 ъы ил тарихли бяйанатында Щюкцмят илкин олараг дахили мцдафия
васитяляринин тцкянмядийи иля баьлы етиразыны она эюря билдирмишдир ки, яризячи Апеллйасийа
Мящкямясинин 07 апрел 2005 ъи ил тарихли гятнамясиндян йени кассасийа шикайяти вермямишдир.
Щюкумятин мювгейиня ясасян, 21 йанвар 2007 ъи ил тарихдя иъраатын тязялянмяси нятиъясиндя
яризячи бу щцгуги мцдафия васитясиндян истифадя етмяк имканына малик олмушдур.
28. Мящкямя хатырладыр ки, Мящкямя Низамнамясинин 55 ъи Гайдасына мцвафиг
олараг, шикайятин гябул едилянлийи иля баьлы истянилян етираз, шикайятин характери вя ишин щаллары
имкан вердийи гядяр, ъавабдещ Дювлятин шикайятин мягбулиййятиня даир тягдим етдийи
изащатларда гейд едилмялидир.
29. Мящкямя иши 01 сентйабр 2004 ъц ил тарихдя Щюкумятя эюндярмиш вя
Щюкумятдян мягбилиййятля ялагядар изащатларынын 02 декабр 2004 ъц ил тарихя гядяр тягдим
едилмясини тяляб етмишдир. Щюкумятин тялябиня уйьун олараг, бу мцддят 30 декабр 2004 ъц
ил тарихя гядяр узадылмышдыр. Шикайятин эюндярилян вя ишин мягбулиййятиня даир Щюкумятин
изащатлары тягдим едилян заман дювлятдахили мящкямя иърааты тязялянмямиш вя Али
Мящкямянин 13 декабр 2002 ъи ил тарихли гярары бу ишдя йекун дювлятдахили гярар олараг
галмышдыр.
30. 28 йанвар 2005 ъи ил тарихдя Щюкумят иъраатын тязялянмяси вя Али Мящкямя
Пленумунун 27 йанвар 2005 ъи ил тарихли Гярары барядя Мящкямяйя мялумат верди. Бу
мялумат иш материалларына ялавя едидли. Лакин, ня бу щалда, ня дя Апеллйасийа Мящкямяси 07
апрел 2005 ъи ил тарихли гярарыны гябул етдикдян сонра Щюкумят яризянин мягбулиййятиня даир
Мящкямянин гярарындан яввял дахили щцгуги мцдафия васитяляринин тцкянмямяси иля баьлы щяр
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щансы изащатыны ачыг айдын вя йа долайысы иля билдирмяйя чалышмышдыр. Мящкямя 12 йанвар
ъы ил тарихдя яризяни гисмян гябул олунан елан етмишдир.
31. Йалныз шикайятин гябул едилянлийиня даир гярар чыхарылдыгдан вя шикайятин мащиййяти
цзря изащатларыны тягдим етмяйя дявят едилдикдян сонра Щюкумят, 23 март 2006 ъы ил тарихдя,
дахили щцгуги мцдафия васитяляринин тцкянмямяси иля баьлы етиразыны билдирди.
32. Мящкямя мцяййян етмишдир ки, бу иш цзря дювлятдахили мящкямя иъраатынын
тязялянмясиндян вя йа ян азы Мящкямянин мягбулиййят барядя 12 йанвар 2006 ъы ил тарихли
гярардадындан хейли яввял гябул олунмуш Апеллйасийа Мящкямясинин 07 апрел 2005 ъи ил
тарихли гярарындан сонра Щюкумят тяряфиндян дахили щцгуги мцдафия васитяляринин тцкянмядийи
барядя мясялянин галдырылмасы эюзлянилян ола билярди. Яризянин гябул едилянлийи арашдырыларкян,
Щюкумяти юз етиразыны билдирмякдян азад едян щяр щансы хцсуси сябяб олмадыьындан, о буну
щазырда да едя билмяз (бах: Маурер Австрийайа гаршы; «Маурер в. Аустриа», № 50110/99, §
16 17 Жануарй 2002).
33. Мцвафиг олараг Щюкумятин илкин етиразы рядд едилмялидир.
ЫЫ. КОНВЕНСИЙАНЫН 1 САЙЛЫ ПРОТОКОЛУНУН 1 ъи МАДДЯСИНИН ИДДИА ЕДИЛЯН
ПОЗУНТУСУ
34. Яризячи шикайят едир ки, о, Конвенсийанын 1 сайлы Протоколунун 1 ъи маддясинин
тялябляриня зидд олараг юз мцлкиййят щцгугларындан мящрум едилмишдир; щямин маддядя
эюстярилир:
«Щяр бир физики вя щцгуги шяхс юз мцлкиййятиндян манеясиз истифадя щцгугуна маликдир.
Щеч бир кяс, ъямиййятин мараглары наминя, ганунла вя бейнялхалг щцгугун цмуми принсипляри
иля нязярдя тутулмуш шяртляр истисна олмагла, юз мцлкиййятиндян мящрум едиля билмяз.
Йухарыдакы мцддяалар дювлятин цмуми мараглара мцвафиг олараг, мцлкиййятдян
истифадяйя нязаряти щяйата кечирмяк цчцн, йахуд верэилярин вя йа диэяр рцсум вя йа
ъяримялярин юдянилмясини тямин етмяк цчцн зярури олан ганунлары йериня йетирмяк щцгугуну
мящдудлашдырмыр.»
яя я

аргументляри

35. Hökumət şikayətçinin əmlak hüquqlarına müdaxilə olunma halını təsdiqlədi, лакин
иддиа етди ки, бу мцдахиля Конвенсийанын 1 saylı Protokolunun 1-ci мaddəsi бахымындан щаглы
олмушдур. Hökumət müdaxilənin müvəqqəti olduğunu və bunun qanun əsasında baş verdiyini
bildirdi. Щюкумят хцсуси олараг иддиа етди ки, «Мяъбури кючкцнлярин мяскунлашдырылмасы
Гайдалары» (бах: йухарыда 24 ъц бянд) məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdıглары
мянзиллярдян чыхарылмасыны тяхиря салмаьы мцмкцн едир.
Hökumət, щямчинин, Azərbaycanда Ermənistanын işğalı алтында олан əraziлярдян
700.000-dən çox məcburi köçkün olduğunu bildirmişdir. Мяъбури кючкцнлярин йашайыш йери иля
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тямин олунмасына ъидди иътимаи ещтийаъ вардыр. Məcburi кöçkünlərin əksəriyyəti kечмиш
inzibati binalarда, мehmanxana və xəstəxanalar kimi dövlət binalarында, еляъя дя qaçqın
düşərgələrində yerləşmişlər. Müəyyən sayda мəcburi кöçkünlər ayrı-айры şəxslərə мяхсус olan
mənzillərdə məskunlaşmışlar. Щюкумятин билдирдийиня эюря мяъбури кючкцнлярин мцвяггяти
йашайыш йерляриндян чыхарылмасы нятиъя етибары иля онлары евсиз гойа, «сосиал эярэинлийя вя
партлайыша эятириб чыхара» вя «иътимаи асайишя тящлцкя йарада» биляр. Буна эюря дя, яризячинин
мцлкиййятдян истифадя щцгугунун мящдудлашдырылмасы иътимаи мараглар бахымындан гануни
мягсяд дашыйыб вя щямин мягсядя мцтянасиб олуб.
37. Яризячи билдирди ки, онун мцлкиййятдян манеясиз истифадя щцгугуна мцдахиля
дювлятдахили ганунвериъиликдя нязярдя тутулмайыб. O иддиа етди ки, «Məcburi кöçkünlərin
мəskunlaşdırılması Qaydaları» 1992-1994-cü illərdə müvəqqəti yaşayış yerlərində
мяскунлашмыш мəcburi кöçkünlərin чыхарылмасынын гаршысынын алынмасы иля ялагядардыр.
Щалбуки, онун ишиндя мəcburi кöçkünlər 1997-ci il tarixdə onun mənzilində məskunlaşдыгларына
эюря «Məcburi кöçkünlərin мəskunlaşdırılması Qaydaları»нда нязярдя тутулмуш мцдафия
щцгугуна малик дейилляр. Бундан башга, яризяçi iddia eтdi ki, истянилян щалда «Məcburi
кöçkünlərin мəskunlaşdırılması Qaydaları» бу ишя она эюря аид дейил ки, онлар мящкямя
гярарларынын тяхиря салынмасы цчцн щяр щансы ясас нязярдя тутмур, лакин, йалныз 1992
ъц
иллярдя мяъбури кючкцнляр тяряфиндян зябт олунмуш йашайыш биналарынын йашайыш ордерляринин
щцгуги гцввясинин тяхиря салынмасы проседуруну нязярдя тутур.
38. Яризячi, щямчинин, иддиа етди ки, истянилян halda, щятта онун мцлкиййят щцгугунун
гануна мцвафиг олараг мящдудлашдырылдыьыны вя бунун гануни мягсяд дашыдыьыны фярс етсяк,
мящкямяляр иътимаи марагларла фярдин ясас щцгугларынын горунмасы тялябляри арасында ядалятли
таразлыьа риайят етмяйибляр. Яризячi иддиа етди ки, щяр щансы компенсасийа юдянилмядян
мяъбури кючкцнлярин мараглары наминя онун мцлкиййят щцгугларынын мящдудлашдырылмасы
уъбатындан о, «щяддян артыг аьыр фярди йцкя» мяруз галыб. Мцвафиг олараг, мящкямялярин
тятбиг етдийи васитяляр гаршыйа гойулмуш гануни мягсядя мцтянасиб олмайыб.
B. Mяhkяmяnin гиймятляндирмяси
39. Мящкямя хатырладыр ки, 1 сайлы Протоколун 1 ъи маддясинин биринъи щиссясиндяки
«мцлкиййят» анлайышы физики маллар цзяриндя мцлкиййятля мящдудлашмайан мцстягил мянайа
маликдир вя дахили ганунвериъиликдяки формал тяснифатдан асылы дейил: ямлакы тяшкил едян бязи
диэяр щцгуглар вя мараглар да «мцлкиййят» кими гиймятляндириля биляр.
40. Бу ишдя Məhkəmə гейд едир ки, 02 iyun 1993
arixdə яризяçi сюзцэедян
ənzilя йашайыш ордери алмышдыр. Сонрадан дахили мящкямяляр яризячини мянзиля даир йашайыш
ордеринин гануни сащиби олмасыны тясдиг етдиляр. Бу ордер ясасында сялащиййятли органла яризячи
арасында «sosial кирайя müqaviləsi» адланан мцгавиля баьланылмалы иди. Щямин мцгавилянин
Мянзил Мяъяллясиндя вя мцвафиг щцгуги актларда якс олунмуш шяртляриня эюря яризячи
мянзиля сащиблик етмяк вя ондан истифадя етмяк щцгугуна малик олмалы вя Мянзил фондунун
юзялляшдирилмяси щаггында Гануна уйьун олараг мцяййян шяртлярля мцлкиййят щцгугу она
пулсуз кечмяли иди.
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41. Belə олан halda, Məhkəmə разылашыр ки, яризяçinin мянзиля олан iddiaları 1 saylı
Пrotokolun 1-ci мaddəsiнин тятбиг даирясиня дцшян «мцлкиййят»ин тяшкил олунмасы цчцн
кифайят гядяр ясаслыдыр.
42. Мцлкиййят щцгугуну тямин едян 1 сайлы Протоколун 1 ъи маддяси цч мцхтялиф
гайданы ещтива едир: биринъи абзасын биринъи ъцмлясиндя тясбит олунан биринъи гайда цмуми
характерлидир вя мцлкиййятдян манеясиз истифадя принсипини бяйан едир; биринъи абзасын икинъи
ъцмлясиндя тясбит олунан икинъи гайда мцлкиййятдян мящрум едилмяни ящатя едир вя ону
мцяййян шяртлярдян асылы едир; икинъи абзасда бяйан едилян цчцнъц гайда тясдиг едир ки,
Разылыьа эялян Йцксяк Тяряфляр цмуми мараглара мцвафиг олараг диэяр тядбирлярля йанашы
мцлкиййятдян истифадяйя нязаряти щяйата кечирмяк щцгугуна маликдирляр. Икинъи вя цчцнъц
гайдалар мцлкиййятдян манеясиз истифадя щцгугуна мцдахиля мисаллары иля баьлы олдуьундан,
биринъи гайдада бяйан едилян цмуми принсип бахымындан шярщ едилмялидир (бах: Ъеймс вя
диэярляри Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 21 феврал 1986 ъы ил тарихли гярар, А серийалары, с. 29
Mяhkяmя qeyd edir ki, мяъбури кючкцнлярин яризячинин мянзилиндян чыхарылмасы
барядя гятнамянин мювъуд олмасына бахмайараг, гятнамянин иърасы гейри мцяййян
мцддятя тяхиря салындыьына эюря яризячи бир нечя илдир ки, мянизилиня сащиблик едя билмир. Беля
ки, яризячинин mяnzilin кирайячиси olduьu tanынdыьы halda, mяcburi kючkцnlяrя mяnzildя
yaшamaьa dаvam etmяyя icazя verilmiшdir, щalbuki, bу ъцр sahiblik фактыны ганунсуз елан
едиб. Беля олан щалда, Мяhkяmя щесаб едир вя тяряфляр дя буна етираз етмир ки, яризячинин
мцлкиййят щцгугуна мцдахиля баш вериб. Яризячи йалныз кирайя щцгугларына малик олдуьу
цчцн бу мцдахиля ня мцсадиряни, ня дя мцлкиййятдян истифадяйя нязаряти тяшкил едир, лакин, 1
сайлы Протоколун 1 ъи маддясинин биринъи бяндинин биринъи ъцмлясинин тятбиг даирясиня дцшцр.
44. Mяhkяmя хатырладыр ки, 1 сайлы Протоколун 1 ъи маддясинин биринъи вя ян мцщцм
тяляби ондан ибарятдир ки, мцлкиййят щцгугундан манеясиз истифадяйя дювлят органынын щяр
щансы мцдахиляси гануни олмалыдыр. Бундан башга, демократик ъямиййятин фундаментал
принсипляриндян бири олан ганунун алилийи Конвенсийанын бцтцн маддяляриня хасдыр. Беля
нятиъяйя эялинир ки, ъямиййятин цмуми марагларынын тялябляри иля фярдин ясас щцгугларынын
мцдафияси тялябляри арасында ядалятли баланса риайят едилиб едилмямяси мясяляси йалныз о щалда
ящямиййятли ола биляр ки, мцдахиля ганунилик тялябиня ъаваб версин вя юзбашына олмасын. (bax:
Иатридис Йунаныстана гаршы, № 31107/96, § 58, ИЩАМ 1999 ЫЫ). Konvensiyaда «qanun» vя
и» анлайышлары мащиййятъя эери дахили ганунвериъилийя истинад едир вя щям дя ганунун
кейфиййятиня аиддир ки, онун ганунун алилийи принсипиня уйьун олмасыны тяляб едир (бах:
йухарыда ады чякилян Ъеймс вя диэярляри, с. 41, § 67).
45. Mяhkяmя гейд edir ki, daxili mяhkяmялярин qяrarlarы, хцсусян дя Apellyasыya
Mяhkяmяsinin 07 aprel 2005 ci il tarixli qяtnamяsi mяnzildяn чыxarыlmaya dair qяrarыn
icrasыnыn tяxirя salыnmasына ясас ола билян щяр щансы дахили щцгуг нормасына ясасланмайыб.
Belяliklя, daxili mяhkяmяlяr мяъбури кючкцнлярин яризячийя мяхсус олан мянзилдя
мяскунлашмагда давам етмясиня иъазя веряркян, бу гярарын щцгуги ясасландырылмасыны тямин
едя билмяйибяр, бахмайараг ки, онлар бунун ганунсуз олдуьуну мцяййян едибляр.
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46. Bunунла беля, Hюkуmяt яризячинин hцquqlarыna мцдахилянин «Мяcburi
кючkцnlяrин мяскунлашдырылмасы Гaydalarы»нa яsaslandыьыnы иддиа етди. Mяhkяmя
Щюкумятин бу дялилини qяbul edя bilmяz. «Мяcburi кючkцnlяrин мяскунлашдырылмасы
Гaydalarы»ндa дахили мящкямяляря мянзилдян чыхарылма барядя мящкямя гярарынын
иърасынын гейри мцяййян мцддятя тяхиря салмаг сялащиййятинин верилдийиня даир щяр щансы
мцлки просессуал норма нязярдя тутулмайыб ки, бу ишдя мящз беля олду. «Мяcburi
кючkцnlяrин мяскунлашдырылмасы Гaydalarы» садяъя мяъбури кючкцнляр тяряфиндян ганунсуз
олараг тутулмуш мянзиллярин йашайыш ордерляринин щцгуги гцввясини дайандырыб. Щазыркы ишдя
яризячинин йашайыш ордеринин щцгуги гцввясинин ня вахтса дайандырылдыьыны эюстярян щеч бир
сцбут мювъуд дейилдир. Яксиня, дахили мящкямяляр яризячийя верилмиш йашайыш ордеринин
ганунилийини вя онун бу мянзилин гануни кирайячиси олдуьуну мцяййян етдиляр.
47. Бундан башга, «Мяcburi кючkцnlяrин мяскунлашдырылмасы Гaydalarы»нын 4 ъц
маддясиндя ачыг айдын вя бирмяналы шякилдя эюстярилир ки, мянзилдян чыхарылмайа гаршы
мцдафия йалныз 1992
ъц илляр ярзиндя диэяр шяхслярин мянзилляриндя мяскун
лашмыш мяъбури кючкцнляря аиддир. Мящкямя бу тядбирин адекват вя мцтянасиблийи щаггында
илкин гиймятляндирмя етмядян гейд едир ки, 1992
ъц илляри ящатя едян дювр Даьлыг
Гарабаьда вя ятраф районларда интенсив щярби ямялиййатларын апарылдыьы дювря – йцз минлярля
инсанын мцнагишя зонасындаки даими йашайыш йерляриндян дидярэин дцшмяйя мяъбур едилдийи
вахта тяхминян уйьун эялир. Щазыркы ишдя дахили мящкямяляр гяти шякилдя мцяййян едибляр ки,
Щ. 1997 ъи илдя, йяни «Мяcburi кючkцnlяrин мяскунлашдырылмасы Гaydalarы»ндa нязярдя
тутулмуш «мцдафия дюврц»нцн битмясиндян тяхминян цч ил сонра вя Аьдамы тярк етдикдян
тяхминян дюрд ил сонра яризячинин мянзилиндя мяскунлашыбдыр. Беляликля, яризячинин иши
«Мяcburi кючkцnlяrин мяскунлашдырылмасы Гaydalarы»нын 4 ъц маддясинин тятбиг даирясиня
дцшмцр.
48. Мящкямя, щямчинин, мяъбури кючкцнляр мцстягил сурятдя юзляриня йашайыш йери
тапаркян диэяр шяхслярин щцгугларыны позарларса, дювлят щакимиййяти органларынын онлары башга
йашайыш йерляриня кючцрмяли олдуьу барядя «Мяъбури кючкцнлярин вя онлара бярабяр тутулан
шяхслярин сосиал мцдафияси щаггында» Ганунун 5 ъи маддясинин, еляъя дя «Мяcburi
кючkцnlяrин мяскунлашдырылмасы Гaydalarы»нын 4 ъц маддясинин тяляблярини нязяря алыр (бах:
йухарыда § 23 вя 25). Беля эюрцнцр ки, бу ишдя мянзилдян чыхарылмайа даир мящкямя
гярарынын иърасынын тяхиря салынмасы барядя гярар щямин маддяляря зидд олуб. Лакин, дахили
мящкямяляр кими Щюкумят дя бу ишдя щямин мцддяаларын тятбигиня даир щяр щансы дялил
тягдим едя билмяйиб.
49. Нящайят, Мящкямя гейд едир ки, МПМ ин 231 ъи маддясиндя нязярдя тутулуб ки,
мцяййян щалларда вя тяряфлярин яризяси ясасында гятнамянин иърасына мющлят вериля биляр (бах:
йухарыда § 26). Лакин, щазыркы ишдя тяряфляр беля яризя вермямиш вя дахили мящкямялярин
гярары МПМ ин 231 ъи маддяси иля мцяййян олунан проседура уйьун олмамышдыр.
Belə олан щалда, Мящкямя щесаб едир ки, мцдахиля Азярбайъан ганунвериъилийини
позуб вя яризячинин юз мцлкиййятиндян манеясиз истифадя щцгугуна зидд олуб. Бу нятиъя
ъямиййятин цмуми марагларынын тялябляри иля фярдин ясас щцгугларынын мцдафияси тялябляри
арасында ядалятли баланса риайят едилиб едилмямясини айдынлашдырмаьы лазымсыз едир.
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51. Иш цзря 1 saylы Protokolun 1-ci мaddяsi позулуб.
КОНВЕНСИЙАНЫН 6 ъы МАДДЯСИНИН ИДДИА ЕДИЛЯН ПОЗУНТУСУ
52. Яризячi Konvensiyanыn 6 cы мaddяsinин 1 ci бяндиня ясасян онун mяhkяmя
арашдырылмасы hцquqунун позулмасындан она эюря шикайят етди ки, о, дахили мящкямялярдян
ясасландырылмыш гярар алмамыш вя гярарын иърасынын тяхиря салынмасы онун ядалятли мящкямя
арашдырылмасы щцгугуну хяйали етмишдир. Konvensiyanыn 6 cы мaddяsinин 1 ci бяндиндя
gюstяriлиr:
Hər kəs, onun mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən ...məhkəmə vasitəsilə, ...
işinin ədalətli ... araşdırılması hüququna malikdir.»
53. Hюkumяt мцбащисяли qяrarыn ясасландырылдыьыны vя яризячинин шikayяtinin яsassыz
olduьunu bildirmiшdir.
54. Яризячi иддиа етди ки, дахили мящкямя онун хейриня чыхарылмыш гятнамянин
иърасынын тяхиря салынмасына даир гярарынын ясасландыьы сябябляри кифайят гядяр айдын шякилдя
эюстяря билмямиш вя онун ясасландырылмыш гярар ялдя етмяк щцгугуну позмушдур. Бундан
башга, яризячи иддиа етди ки, мящкямя гярарынын иърасынын гейри мцяййян мцддятядяк тяхиря
салынмасы Конвенсийайа зиддир, она эюря ки, яризячинин зийанына олараг мяъбури гярарын
иърасыз галмасына иъазя вермякля, онун ядалятли мящкямя арашдырылмасы щцгугу хяйали
щцгуга чеврилиб.
55. Məhkəmə hesab edir ki, hazırkы iş мяъбури мящкямя гятнамясинин иъра
олунмамасы мясялясини ортайа гоймур, она эюря ки, гятнамянин тяхиря салынмасы онун
юзцндя эюстярилиб вя мяъбури иъра просесиня башланыла билмязди. (bax: bir çox digər дювлят
orqanlarы arasında, Burdov Rusiyaya qarşı; Бурдов в. Руссиа, № 59498/00, §§10 вя даща
сонра, ИЩАМ 2002 III). Иъранын тяхиря салынмасы щаггында гярарын юзцнцн ясаслы вя
Конвенсийайа уйьун олуб олмамасына эялдикдя, Мящкямя щесаб едир ки, яризячинин
Конвенсийанын 6 ъы маддясинин 1 ъи бянди цзря шикайяти вя дялилляри мащиййятиня эюря 1 сайлы
Протоколун 1 ъи маддяси иля арашдырылан дялиллярля ейнидир. Буна эюря, йухарыда 50 və 51-ci
paraqraflarda əks olunan nəticələri нязяря алараг, Məhkəmə шикайятин айрылыгда 6 cы маддянин
ъи бянди иля баьлы арашдырылмасыны зярури щесаб етмир.
IV. Konvensiyanыn 41 ci мaddяsinin тяtbiqi
56. Konvensiyanın 41-ci мaddяsi aşağıdakıları əhatə edir:
«Əgər Məhkəmə Konvensiya və onа даир Protokollarын мцддяаларынын pozulduğunu, lakin
Razılığa gələn Yüksək Tərəfin daxili hüququnun yalnız bu pozuntunun nəticələrinin qismən
aradan qaldırılmasına imkan verdiyini müəyyən edirsə, zəruri halda zərərçəkən tərəfə əvəzin
ədalətli ödənilməsini təyin edir.».

91

ИНСАН ЩЦГУГЛАРЫ ЦЗРЯ АВРОПА МЯЩКЯМЯСИНИН

БЦЛЛЕТЕНИ № 1/2008

57. Яризячi мадди зийана эюря ясас мябляь гисминдя 51.525 АБШ доллары тяляб етди ки,
онун фикриня эюря явязин ядалятли юдянилмяси барядя тялябин тягдим едилдийи тарихдя бу
мябляь Бакынын ейни яразисиндя аналожи мянзилин гиймятини тяшкил едирди, юзц дя бу мябляь
явязин ядалятли юдянилмяси барядя онун тялябинин тягдим едилдийи тарихдян явязин ядалятли
юдянилмяси барядя Мящкямянин гярар чыхараъаьы тарихядяк ютян щяр бир ай цчцн 1,3%
артырылмалыдыр (иддиа едилир ки, бу, Азярбайъанда дашынмаз ямлакын гиймятинин орта айлыг артым
дяряъясидир). O, həmçinin qeyri-maddi zərər üzrə 30,000 ABŞ dollarında ə
ə əə
ə əmin iddialara şə
əmişdir.
59. Məhkəmə hesab edir ki, 41-ci maddə üzrə şikayət məsələsi qərar üçün hazır deyil.
Мцвафиг олараг, бу мясяля тяхиря салынмалы вя нювбяти проседур Hökumətля яризячi arasında
баьлана билян hər hansı bir разылыьын ялдя олунмасынын мцмкцнлцйц нязяря алынмагла тяйин
едилмялидир (Məhkəmə Низамнамясинин 75-ci qaydasıнын 1 ъи бянди).

Ə

GÖRƏ

Ə

Ə Ə YEKDİLLİKLƏ ГЯРАРА АЛЫР КИ:

Konvensiyanыn 1 saylы Protokolunun 1 мaddяsi pozulmuшdur;
Конвенсийанын 6 ъы маддясинин 1 ъи бяндиня даир яризячинин шикайяти иля баьлы айрыъа
арашдырмайа ещтийаъ йохдур;
ci мaddяnin tяtbiq olunmasы mяsяlяsi гярар чыхармаг цчцн щазыр дейил vя
мцвафиг олараг,
щямин ə ə ə тяхиря салыр
ъавабдещ Щюкумяти вя яризячини бу гярар Konvensiyanın 44-cü мaddяsinин 2-ci
бяндиня уйьун олараг гяти гярара чевриляъяйи тарихдян сонра цч ай мцддятиндя бу
мясяля иля баьлы йазылы гейдлярини тягдим етмяйя, хцсусян дя ялдя етдикляри щяр щансы
разылыг барядя Мящкямяни мялуматландырмаьа дявят едир;
нюvbəti proseduru тяхиря салыр və щямин проседурун тарихини тяйин етмяк сялащиййятини
Палатанын сядриня щяваля едир.
Гярар иngilis dilində тяртиб едилмиш və ə ə ə Низамнамясинин 77 Qaydasınын
вя 3 ъц гайдаларына мцвафиг олараг 27 sentyabr 2007
ə yazılараг гейдя
алынмышдыр.

___________________________________________________________________
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Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямяси
БИРИНЪИ БЮЛМЯ

Я Я

Я

Ш

(Шикайят № 31556/03)

ГЯРАР

Г

İnsan Hüquqları цзря Avropa Məhkəməsi hakimlər:
cənab X.L. Rozakis, Сədr;
cənab L. Lukaides,
xanım N. Vajiç,
cənab D. Spilmann,
cənab S.E. Yebens,
cənab G. Malinverni,
cənab L. Hüseynov, ad hoc hakim,
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Бюлмянин katibi cənab S. Nilsendən ibarət Palatada iclas keçirərək,
4 oktyabr 2007-ci ildə qapalı müşavirə keçirərək, həmin tarixdə qəbul edilmiş aşağıdakı qərarı
elan edir.
PROSEDUR
1. İş İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafıəsi haqqında Avropa
Konvensiyasının («Konvensiya») 34-cü maddəsinə əsasən, Azərbaycan vətəndaşı xanım
Lətifə Tələt qızı Əfəndiyeva («ərizəçi») tərəfındən 11 sentyabr 2003-cü ildə Məhkəməyə
təqdim edilmiş Azərbaycan Respublikasına qarşı ərizə (№ 31556/03) əsasında başlanmışdır.
2. Hüquqi yardım almış ərizəçini Bakıda vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olan cənab
M.Mustafayev təmsil etmişdir. Azərbaycan Hökumətini («Hökumət») onun nümayəndəsi
cənab Ç. Əsgərov təmsil etmişdir.
3. Ərizəçi konkret olaraq iddia etmişdir ki, 09 sentyabr 1994-cü il tarixli məhkəmə
qətnaməsinin icra olunmaması onun Konvensiyanın 6 və 13-cü maddələri ilə təmin olunan
ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnu və səmərəli hüquqi müdafıə vasitəsi hüququnu,
habelə Konvensiyanın 1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsi ilə təmin olunan öz
mülkiyyətindən maneəsiz istifadə hüququnu pozub.
4. 4 dekabr 2004-cü ildə Palatanın sədri ərizə barədə Hökumətə məlumat verməyi
qərara almışdır. Konvensiyanın 29-cu maddəsinin 3-ci bəndinin müddəalarına əsasən,
Məhkəmə ərizənin mahiyyəti və qəbul edilənliyi məsələlərinə eyni vaxtda baxmağı qərara
almışdır.
5. Azərbaycandan seçilmiş hakim cənab X.Hacıyev Palatanın iclasında iştirak
etməyəcəyi barədə xəbərdarlıq etmişdir (Məhkəmə Низамнамясинин 28-ci Qaydası). Müvafiq
olaraq, Hökumət cənab L. Hüseynovu ad hoc hakim qismində onun yerinə iclasda iştirak
etmək üçün təyin etmişdir (Konvensiyanın 27-ci maddəsinin 2-ci bəndi və 29-cu Qaydanın 1ci bəndi).
FAKTLAR
I. İŞİN HALLARI
6. Ərizəçi 1955-ci ildə anadan olub və Bakıda yaşayır.
7. Ərizəçi Respublika Doğum Evinin baş həkimi işləyirdi. 1993-cü ilin dekabrında
Səhiyyə Nazirliyi ərizəçinin öz işini necə yerinə yetirdiyini qiymətləndirmək üçün onun
xəstəxanasına «attestasiya komissiyası» göndərdi. Qiymətləndirici rəyində attestasiya komissiyası
bu qənaətə gəldi ki, ərizəçi xəstəxananın işlərini idarə etməkdə səriştəsizdir və bir sıra hallarda peşə vəzifələrinin pozuntusuna yol verib. Komissiyanın qiymətləndirici rəyi əsasında
verilmiş Səhiyyə Nazirliyinin 30 dekabr 1993-cü il tarixli əmri ilə ərizəçi işindən azad edildi.
8. Ərizəçi işdən qanunsuz çıxarılması ilə bağlı Nazirliyə qarşı məhkəmə iddiası
qaldıraraq vəzifəsinə bərpa olunmasını və itirdiyi əmək haqlarının kompensasiyasını tələb
etdi. 09 sentyabr 1994-cü ildə Nəsimi rayon məhkəməsi müəyyən etdi ki, attestasiya komissiyasının rəyi əsas etibarilə əsassızdır. Müvafiq olaraq məhkəmə qərara aldı ki, ərizəçi işdən
qanuna zidd olaraq çıxarılıb və onun Respublika Doğum Evinin baş həkimi vəzifəsinə
bərpa olunması barədə qətnamə çıxardı. Məhkəmə, həmçinin ərizəçiyə itirdiyi əmək
haqlarına görə 87.045 Azərbaycan manatı (AZM) məbləğində kompensasiya təyin etdi.
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9. Səhiyyə Nazirliyi bu qətnamədən heç bir apellyasiya şikayəti vermədi və qətnamə
qanuni qüvvəyə mindi. 14 sentyabr 1994-cü ildə icra sənədi Nazirliyə göndərildi. Lakin
Nazirlik qətnaməni yerinə yetirmək üçün heç bir hərəkət etmədi. Bundan sonra Nəsimi
rayon məhkəməsinin 13 və 27 oktyabr 1994-cü il tarixli xəbərdarlıqlarına baxmayaraq,
Nazirlik qətnaməni icra etmək üçün heç bir addım atmadı.
10. Nazirlik davamlı olaraq qətnaməni yerinə yetirmədikdən sonra 10 yanvar 1995ci ildə Nəsimi rayon məhkəməsi səhiyyə nazirinə qarşı cinayət işinə başladı və işi istintaq
üçün Nəsimi rayon prokurorluğuna göndərdi.
11. 1995-ci ilin əvvəlində tarixi müəyyən edilməyən gündə Ali Məhkəmə sədrinin
müavini 9 sentyabr 1994-cü il tarixli qətnamədən protest verərək işi nəzarət qaydasmda
yenidən baxılmaq üçün Ali Məhkəmənin Plenumuna göndərdi. 10 mart 1995-ci ildə Ali
Məhkəmənin Plenumu Nəsimi rayon məhkəməsinin 9 sentyabr 1994-cü il tarixli qətnaməsini
qüvvədə saxladı.
12. 29 may 1996-cı ildə Səhiyyə Nazirliyi Ali Məhkəmə sədrinə iş üzrə icraatın
təzələnməsi və işin yenidən baxılmaq üçün Ali Məhkəmənin Plenumuna göndərilməsi barədə
vəsatətlə müraciət etdi. 12 avqust 1996-cı il tarixli məktubla Ali Məhkəmənin sədri bu
vəsatəti rədd edərək qeyd etdi ki, qanun əmək mübahisələrinə dair işlərdə qətnamənin
qanuni qüvvəyə minməsindən bir il keçdikdən sonra tərəflərin işə nəzarət qaydasında
yenidən baxılması üçün müraciət etmələrinə yol vermir.
13. Bu arada səhiyyə nazirinə qarşı cinayət işinin istintaqını aparan Nəsimi rayon
prokurorluğu istintaq prosesində nazirin iştirakını təmin edə bilmədi. Ona bir neçə çağırış
vərəqələrinin göndərilməsinə baxmayaraq, nazir dindirilmək üçün müstəntiqin yanına
gəlmədi. Müvafiq olaraq, 10 iyun 1995-ci ildə, 10 noyabr 1995-ci ildə, 12 yanvar 1996-cı ildə,
17 mart 1996-cı ildə, 20 iyun 1996-cı ildə, 20 yanvar 1997-ci ildə və nəhayət, 23 iyul 2001-ci
ildə Nəsimi rayon prokurorлuğunun müstəntiqi nazirin onun yanına gəlməkdən boyun
qaçırdığına görə naziri dindirməyin mümkün olmaması səbəbindən cinayət prosesinin
dayandırılması barədə eyni məzmunlu qərarlar qəbul etdi.
14. Qətnamənin icrası prosesi başa çatmasa da, 27 dekabr 1995-ci ildə ərizəçi Bakı
Şəhəri Səhiyyə İdarəsinə yarım ştat həkim qismində işə götürüldü. O, 15 aprel 2003-cü ilədək
orada işlədi və ştat ixtisarı ilə əlaqədar olaraq işdən azad edildi.
15. 2003-cü ilin əvvəlində ərizəçi Бaş prokurorluğa məktub yazaraq səhiyyə nazirinə
qarşı cinayət işinin araşdırılmasının Nəsimi rayon prokurorluğu tərəfindən əsassız olaraq
yubadılmasından şikayət etdi. 01 fevral 2003-cü ildə Бaş prokurorluq ərizəçinin şikayətini
baxılmaq üçün Nəsimi rayon prokurorluğuna göndərdi. Lakin belə görünür ki, bundan sonra
dövlət orqanları tərəfindən heç bir tədbir görülməyib.
16. Sonra ərizəçi Nəsimi rayon məhkəməsinə şikayət verərək iddia etdi ki, müstəntiq
cinayət prosesini qanunsuz olaraq dayandırıb və məhkəmədən xahiş etdi ki, icraatın
dayandırılması barədə müstəntiqin 23 iyul 2001-ci il tarixli sonuncu qərarını ləğv etsin. 01
iyul 2003-cü ildə Nəsimi rayon məhkəməsi müstəntiqin cinayət prosesinin dayandırılması
barədə qərarını qüvvədə saxladı. 17 iyul 2003-cü ildə Apellyasiya Məhkəməsi rayon
məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı.
17.Ərizəçi yenidən Səhiyyə Nazirliyinə, habelə Ədliyyə Nazirliyinə və Maliyyə
Nazirliyinə qarşı mülki iddia qaldıraraq məhkəmə qətnaməsinin yerinə yetirilməməsindən
şikayət etdi və pul formasında kompensasiya tələb etdi. 12 oktyabr 2004-cü ildə Nəsimi
rayon məhkəməsi iddia ərizəsini qəbul etməkdən imtina edərək bildirdi ki, ərizəçinin işinə
bərpa olunması və kompensasiya barədə iddiası artıq 09 sentyabr 1994-cü ildə təmin olunub.

95

ИНСАН ЩЦГУГЛАРЫ ЦЗРЯ АВРОПА МЯЩКЯМЯСИНИН

БЦЛЛЕТЕНИ № 1/2008

18. 24 noyabr 2004-cü ildə Apellyasiya Məhkəməsi Nəsimi rayon məhkəməsinin
12 oktyabr 2004-cü il tarixli qərarını ləğv edərək bu qənaətə gəldi ki, kompensasiya
haqqında iddianın qəbuledilməzliyi barədə birinci instansiya məhkəməsinin qərarı düzgün
olmayıb. İş mahiyyəti üzrə baxılmaq üçün geri göndərildi.
19. 17 iyun 2005-ci ildə Nəsimi rayon məhkəməsi ərizəçinin kompensasiya barədə
iddiasını rədd edərək müəyyən etdi ki, üç illik müddətin ötürülməsi bu iddiaya baxılmasma
imkan vermir, həmin müddətin axımı 9 sentyabr 1994-cü il tarixli qətnamənin qüvvəyə
mindiyi tarixdən başlayıb. 20 aprel 2006-cı ildə Apellyasiya Məhkəməsi bu qərarı qüvvədə
saxladı. 12 iyul 2006-cı ildə Ali Məhkəmə Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını ləğv etdi və
işi yenidən baxılmağa göndərdi.
20. Nəhayət, 25 may 2007-ci ildə Apellyasiya Məhkəməsi işə yenidən baxaraq, Nəsimi rayon məhkəməsinin 17 iyun 2005-ci il tarixli qərarını ləğv etdi və 9 sentyabr 1994-cü il
tarixli qətnamənin yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar olaraq ərizəçinin itirdiyi əmək haqlarının kompensasiyası qismində ona 5.036,87 yeni Azərbaycan manatı (AZN)1 təyin etdi.
02 iyul 2007-ci ildə ərizəçi Apellyasiya Məhkəməsinin 25 may 2007-ci il tarixli
qətnaməsindən kassasiya şikayəti verərək daha yüksək kompensasiya məbləği tələb etdi.
Məhkəmənin tərəflərlə yazışmaları zamanı bu şikayət üzrə icraat hələ Ali Məhkəmədə başa
çatmamışdı.
21. Bu arada 2006-cı ilin sonunda səhiyyə naziri vəzifəsindən azad edildi və bir sıra
cinayət əməllərində, o cümlədən vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadədə ittiham oлundu.
20 aprel 2007-ci ildə məhkəmə səhiyyə nazirini bir neçə ittiham üzrə təqsirkar щесаб етди,
onlardan biri ərizəçinin əvvəlki işinə bərpa olunması barədə 09 sentyabr 1994-cü il tarixli
qətnamənin icra edilməməsi ilə bağlı ittiham idi.
22. 11 iyul 2007-ci ildə yeni səhiyyə nazirinin əmri ilə ərizəçi 9 sentyabr 1994-cü il
tarixлi qətnaməyə uyğun olaraq Respublika Doğum Evinin baş həkimi vəzifəsinə bərpa
olundu. 13 iyul 2007-ci ildə ərizəçiyə Apellyasiya Məhkəməsinin 25 may 2007-ci il tarixli
qətnaməsi ilə təyin edilmiş 5.036,87 AZN məbləğində kompensasiya ödənildi.
23. 20 iyul 2007-ci ildə Nəsimi rayon məhkəməsi 09 sentyabr 1994-cü il tarixli
qətnamənin icrası prosesinə xitam verdi.
II. MÜVAFİQ DAXİLİ QANUNVERİCİLİK
A. «Səhiyyə haqqında» 2 iyul 1971-ci i tarixli Azərbaycan SSR Qanunu (2 aprel 1999-cu ildə
iəğv edilib)
24. 9-cu мaddəyə əsasən, Səhiyyə Nazirliyi bilavasitə onun tabeliyində olan və
əhaliyə göstərilən tibbi yardımın keyfıyyətinə görə cavabdeh olan idarə, müəssisə və
təşkilatlara rəhbərlik edir.
B. «Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında» 26 iyun 1997-ci il tarixli Qanun
25. 4-cü maddəyə əsasən, dövlət səhiyyə sisteminə Azərbaycan Respublikasının
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (yəni Səhiyyə Nazirliyi), dövlət tabeçiliyindəki müalicəprofılaktika, elmi-tədqiqat, tədris, əczaçılıq, sanitariya-profilaktika müəssisələri, eləcə də
1

Milli valyutanın 1 yanvar 2006-cı ildən qüvvəyə minmiş denominasiyasına uyğun olaraq, 1 AZN 5.000 AZM-ə
bərabərdir.
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səhiyyənin maddi-texniki təchizatı ilə məşğul olan, tibbi texnika və dərman vasitələri
istehsal edən müəssisələr, sanitariya-epidemiologiya xidməti və məhkəmə-tibb ekspertizası
daxildir.
26. 5-ci maddəyə əsasən, qeyri-dövlət səhiyyə sisteminə qanunvericiliklə müəyyən
olunmuş qaydada fəaliyyət göstərən və əmlakını xüsusi, o cümlədən bələdiyyə mülkiyyəti
təşkil edən tibb və əczaçılıq müəssisələri, şəxsi tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan
fıziki şəxslər daxildir.
27. 9-cu maddəyə əsasən, dövlət səhiyyə sistemi əsasən dövlət büdcəsi, eləcə də
məcburi tibbi sığorta vəsaitləri, müəssisə, idarə və təşkilatlarын gəlirlərindən könüllü
ayırmalar, hüquqi və fıziki şəxslərin ianələri və istifadəsi qanunvericiliyə zidd olmayan digər
mənbələr hesabına maliyyələşdirilir. Dövlət səhiyyə sisteminin vəsaitləri səhiyyənin məqsədli
kompleks proqramlarının işlənib hazırlanmasına və yerinə yetirilməsinə, dövlət səhiyyə
müəssisələrinin maddi-texniki bazasının inkişafına, müalicə-profilaktika və sanitariyaepidemioloji müəssisələrin saxlanılmasına, tibb elminin inkişafına və digər məqsədlərə
yönəldilir.
28. 55-ci və 56-cı maddələrə əsasən, səhiyyə sistemində işləyən şəxslərin əmək
hüquqları əmək müqavilələri ilə tənzimlənir.
C. 1999-cu il tarixli Əmək Məcəlləsi
28. 74-cü maddəyə əsasən, əgər qanunsuz və ya əsassız işdən çıxarılmış işçi işinə
bərpa olunması üçün məhkəməyə iddia ərizəsi ilə müraciət edərsə və məhkəmə tərəfindən
iddiası təmin olunaraq işinə bərpa edilməsi haqqынda qətnamə (qərar) qəbul edilərsə, onda
işəgötürən tərəfindən məhkəmənin qətnaməsi (qərarı) dərhal icra edilərək o, əvvəlki
vəzifəsinə (və ya öz razılığı ilə başqa vəzifəyə) bərpa olunmalıdır.
D. «Dövlət qulluğu haqqında» 1 sentyabr 2001-ci il tarixli Qanun
30. 2-ci maddəyə əsasən, bu Qanunun müddəaları qulluq vəzifələrini icra, qanunverici
və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında, o cümlədən prokurorluq, məhkəmə, milli təhlükəsizlik, sərhəd xidməti, daxili işlər, gömrük, vergi, xarici işlər, rabitə xidməti orqanlarında
və Milli Bankda həyata keçirən dövlət qulluqçularına şamil olunur. Bu Qanun icra
hakimiyyəti orqanlarının tabeliyində olan müxtəlif müəssisələrin işçilərinə şamil olunmur.
Belə işçilərin əmək münasibətləri ilə bağlı məsələlər Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənir.
E. «Doğum Evinin baş həkimi haqqında» Əsasnamə, SSRИ Səhiyyə Nazirinin 8 aprel 1980-ci il
tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir.
31. Baş həkim doğum xəstəxanasını idarə etmək üçün tam səlahiyyətə malikdir və
tibbi-profilaktik, inzibati və maliyyə fəaliyyətlərinə görə (1-ci bənd) cavabdeh və müvafıq
dövlət səhiyyə orqanının birbaşa tabeçiliyindədir (yəni Səhiyyə Nazirliyinin) (4-cü bənd). Baş
həkim xəstəxanaya gətirilmiş qadınlara və yeni doğulmuş uşaqlara göstərilən tibbi yardımın
keyfıyyətinə, xəstəxana işçilərinin işinə, xəstəxananın maddi resurs və avadanlıqlarının
səmərəli istifadəsinə və idarə olunmasına, sanitariya-gigiyena standartlarına riayət edilməsinin təmin olunmasına, epidemiya əleyhinə zəruri tədbirlərin görülməsinə və digər
idarəetmə fəaliyyətlərinə görə birbaşa cavabdehdir (7-ci bənd). Baş həkim xəstəxananın
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büdcəsinin, habelə xəstəxananın fəaliyyətinə dair statistik, maliyyə və iqtisadi hesabatların
tərtib edilməsinə və yuxarı orqanlara təqdim edilməsinə görə cavabdehdir.
HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏR
I. KONVENSİYANIN 6-cı MADDƏSİNİN 1-ci BƏNDİNİN VƏ 13-cü MADDƏSİNİN
VƏ 1 SAYLI PROTOKOLUN 1-ci MADDƏSİNİN İDDIA EDİLƏN POZUNTUSU
32. Ərizəçi Konvensiyanm 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə və 13-cü maddəsinə və
1 saylı Protokolun 1-ci maddəsinə istinad edərək, Nəsimi rayon məhkəməsinin 9 sentyabr
1994-cü il tarixli qətnaməsinin yerinə yetirilməməsindən şikayət etdi. Konvensiyanın
6-cı maddəsinin 1-ci bəndində deyilir:
«Hər kəs, onun mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən ... məhkəmə vasitəsilə, ...
işinin ədalətli ... araşdırılması hüququna malikdir».
Konvensiyanin 13-cü maddəsində deyilir:
«Bu Konvensiyada təsbit olunmuş hüquq və azadlıqları pozulan hər kəs, hətta bu
pozulma rəsmi fəaliyyət göstərən şəxslər tərəfindən törədildikdə belə, dövlət orqanları
qarşısında səmərəli hüquqi müdafıə vasitələrinə malikdir».
1 saylı Protokolun 1-ci maddəsində deyilir:
«Hər bir fıziki və hüquqi şəxs öz mülkiyyətindən dinc istifadə hüququna malikdir. Heç
kəs, cəmiyyətin maraqları naminə, qanunla və beynəlxalq hüququn ümumi prinsipləri ilə nəzərdə
tutulmuş şərtlər istisna olmaqla, öz mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. ...».
A. Şikayətlərin qəbul edilənliyi
1. Məhkəmənin zamana görə (ratione temporis) səlahiyyəti
33. Məhkəmə xatırladır ki, o, yalnız Konvensiyanın Razılığa gələn Yüksək Tərəfə
münasibətdə qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra baş vermiş Konvensiya pozuntularına dair
şikayətlərə baxmaq səlahiyyətinə malikdir (мisal üçün bax: Kazımova Azərbaycana qarşı
(şikayətin qəbul edilənliyinə dair qərar), ərizə № 40368/02, 6 mart 2003-cü il). Məhkəmə
qeyd edir ki, Konvensiya Azərbaycana münasibətdə 15 aprel 2002-ci ildə qüvvəyə minib.
34. Müvafiq olaraq, Məhkəmənin səlahiyyəti şikayətin 15 aprel 2002-ci ildən
sonra baş vermiş hadisələrə aid hissəsi ilə məhdudlaşır, həmin tarixdən əvvəl baş vermiş
hadisələr isə onun zamana görə (ratione temporis) səlahiyyəti xaricindədir. Bununla belə,
zərurət olduqda, Məhkəmə nəzərdən keçirilən müddətin başlanğıcında mövcud olmuş
vəziyyəti nəzərə alacaqdır.
2. Konvensiya müddəalarının bu işə tətbiqinin mümkünlüyü
35. Hökumət Pelleqrin Fransaya qarşı işə (Böyük Palatanın qərarı, ərizə № 28541/95,
ИHАM 1999-VIII) istinadla bildirdi ki, 6-cı maddə sözügedən prosesə şamil olunmur.
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Hökumət iddia etdi ki, ərizəçi Respublika Doğum Evinin sabiq baş həkimi qismində dövlət
qulluqçusu olub, ümumi мaraqlardan irəli gələn məsələlərə görə cavabdehlik daşıyıb, ümumi
hüququn verdiyi səlahiyyətlərin həyata keçirilməsində iştirak edib və dövlətin suveren
hakimiyyətinin bir qisminə malik olub. Hökumət konkret olaraq SSRİ Səhiyyə Nazirinin
8 aprel 1980-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş «Doğum Evinin baş həkimi haqqında»
Əsasnaməyə («Əsasnamə») istinadla (ərizəçi işdən azad edilərkən həmin Əsasnamə qüvvədə
idi) iddia etdi ki, baş həkim vəzifəsi dövlət mülkiyyətində olan xəstəxananın tibbi-profılaktik,
inzibati və maliyyə fəaliyyətlərinə görə cavabdehliyi özündə ehtiva edib.
36. Hökumət daha sonra iddia etdi ki, Konvensiyanın 13-cü maddəsi və 1 saylı
Protokolun 1-ci maddəsi üzrə şikayətlərə 6-cı maddə üzrə şikayətlə birgə baxılmalıdır və
buna görə də həmin maddələr yuxarıda qeyd edilmiş eyni səbəblərə görə bu işə tətbiq edilə
bilməz.
37. Ərizəçi bununla razılaşmayaraq iddia etdi ki, Əsasnamə doğum evlərinin baş
həkimlərini dövlət qulluqçusu qismində təsnifləşdirən sənəd kimi şərh oluna bilməz. Əksinə,
Əsasnamə sadəcə xəstəxananm dövlət və ya özəl xəstəxana olmasından asılı olmayaraq, baş
həkim vəzifəsi üçün «ümumi standartları» müəyyən edib. Ərizəçi qeyd etdi ki, «Dövlət
гulluğu haqqında» Qanunun 2-ci maddəsinə uyğun olaraq, yalnız orada göstərilən dövlət
orqanlarında qulluq edən işçilər dövlət qulluqçusu sayıla bilərlər. Mövqeyinin təsdiqi olaraq,
ərizəçi onun sorğusunun cavabında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 3 may
2005-ci ildə ona göndərdiyi məktubu təqdim etdi, orada deyilirdi ki, doğum evlərinin baş
həkimi vəzifəsi dövlət qulluğu vəzifələri kateqoriyasına aid deyil.
38. Məhkəmə ilk öncə qeyd edir ki, hətta bu işdə olduğu kimi şikayət yalnız yekun
məhkəmə qərarının uzun müddət icra edilməməsinə aid olsa belə, Məhkəmə həmin
məhkəmə qərarının çıxarılması ilə nəticələnmiş «məhkəmə araşdırmasına» 6-cı maddənin
1-ci bəndinin tətbiqinin mümkünlüyü məsələsini araşdırmalıdır, çünki məhkəmədən sonra
qərarın icra prosesi «məhkəmə araşdırmasının» tərkib hissəsi sayılmalıdır (bax: Kanayev
Rusiyaya qarşı, ərizə № 43726/02, b. 19, 27 iyul 2006; həmçinin aşağıda 49-cu bəndə bax).
39. Məhkəmə xatırladır ki, 6-cı maddənin 1-ci bəndinin «mülki hüquqi» aspektinin
tətbiq edilməsi üçün sözügedən «hüquq» ətrafынda mübahisə mövcud olmalı və həmin
hüququn daxili qanunvericilikdə tanındığını ən azı tutarlı əsaslarla iddia etmək mümkün
olmalıdır. Mübahisə həqiqi və ciddi olmalıdır. O, təkcə hüququn faktiki mövcudluğuna deyil,
həm də onun tətbiq dairəsinə və həyata keçirilmə üsuluna aid ola bilər. Bundan başqa,
prosesin nəticəsi sözügedən mülki hüquq üçün bilavasitə həlledici əhəmiyyət daşımalıdır
(misal üçün bax: Stoyakoviç Avstriyaya qarşı, ərizə № 30003/02, b. 38, 9 noyabr 2006; və
Fridlender Fransaya qarşı, Böyük Palatanın qərarı, ərizə № 30979/96, b. 27, İHАM 2000VII). Hazırkı işdə heç kim etiraz etmir ki, «mübahisə» daxili qanunvericilikdə tanınan
hüquqla bağlı olub, mübahisə həqiqi və ciddi olub və prosesin nəticəsi müvafıq hüquq üçün
bilavasitə həlledici əhəmiyyət daşıyıb.
40. Bundan başqa, 6-cı maddənin 1-ci bəndinin əmrlə və ya əmək müqaviləsi ilə
işləyən dövlət qulluqçularına tətbiqinin mümkünlüyünü müəyyən etmək üçün Məhkəmə
əvvəllər işçinin vəzifə və öhdəliklərinin xarakterinə əsaslanan funksional meyardan istifadə
edib. Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinin tətbiq dairəsi xaricində olan mübahisələr
yalnız vəzifələri dövlət qulluğuna xas olan spesifık fəaliyyətləri həyata keçirməkdən ibarət
olan, dövlət hakimiyyətinin həvalə olunduğu və dövlətin və ya dövlət hakimiyyəti orqanlarının ümumi maraqlarının qorunmasına görə məsuliyyət daşıyan dövlət qulluqçuları tərəfindən qaldırılan mübahisələrdir. (bax: Pelleqrinin işi üzrə yuxarıda adı çəkilən qərar, b. 64-66).
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41. Lakin Məhkəmə qeyd edir ki, o, son dövrlərdə bu yanaşmasını dəyişib və belə
hesab edir ki, Pelleqrinin işində qəbul edilmiş funksional meyar daha da təkmilləşləşdirilməlidir (bax: Eskelinen və başqaları Finlandiyaya qarşı, ərizə № 43803/98, b. 50-56,
19 aprel 2007). Konkret olaraq, Eskelinenin işində Məhkəмə qərara aldı ki, dövlət
hakimiyyətinə xas olan sərbəst səlahiyyətlərin tətbiq edildiyi dövlət qulluğu sahələrini aydın
şəkildə müəyyən etmək Məhkəmənin deyil, ilk növbədə iştirakçı dövlətlərin, xüsusən də milli
qanunvericilik orqanının vəzifəsidir, söhbət fərdin öz maraqlarını güzəştə getməsini tələb
edən sahələrdən gedir. Dövlətdaxili sistem məhkəməyə müraciətə maneə yaradırsa,
Məhkəmə mübahisənin 6-cı maddə ilə təmin edilən hüquqların tətbiq edilməməsinə haqq
qazandıran mübahisə olub-olmadığını yoxlayır. Əgər mübahisə buna haqq qazandırmırsa,
onda heç bir problem meydana çıxmır və 6-cı maddənin 1-ci bəndi tətbiq edilir. Cavabdeh
Hökumətin vəzifəsi onu sübut etməkdir ki, birincisi, dövlət qulluqçusu olan ərizəçi milli
qanunvericiliyə əsasən məhkəməyə müraciət etmək hüququna malik deyil və ikincisi, 6-cı
maddədə nəzərdə tutulmuş hüquqların dövlət qulluqçusuna tətbiq edilməməsinə haqq
qazandırmaq olar (yenə həmin qərar, b. 61-62)
42. Hazırkı işdə heç kim şübhə altına almır ki, milli qanunvericiliyə əsasən ərizəçi
işdən çıxarılmasının qanuniliyi məsələsi ilə bağlı məhkəməyə şikayət etmək hüququna malik
olub. Buradan belə nəticə çıxır ki, Konvensiyanın 6-cı maddəsi bu işə tətbiq edilə bilər.
43. Nəhayət, Məhkəmə hesab edir ki, Konvensiyanın 13-cü maddəsinin və 1 saylı
Protokolun 1-ci maddəsinin hazırkı işə tətbiqinə mane olan bilən hər hansı hal yoxdur.
3. Ərizəçinin qurban statusu
44. Hökumət ilk öncə iddia etdi ki, 9 sentyabr 1994-cü il tarixli qətnamə yerinə
yetirilib, belə ki, 27 dekabr 1995-ci ildə ərizəçi Bakı Şəhəri Səhiyyə Idarəsində yarımştat
həkim işinə təyin edilib. Lakin Məhkəmə hesab edir ki, ərizəçinin başqa tipli səhiyyə
qurumunda aşağı vəzifəyə yarımştat işə təyin edilməsi 9 sentyabr 1994-cü il tarixli
qətnamənin yerinə yetirilməsi demək deyil. Bundan başqa, ərizəçi bu vəzifəyə təyin
olunarkən qətnamənin icrası prosesinə xitam verilməmişdi və həmin proses hələ davam
etməkdə idi (müqayisə et: Tarverdiyev Azərbaycana qarşı, ərizə № 33343/03, b. 39-43, 26 iyul
2007). Buradan belə nəticə çıxır ki, Hökumətin etirazının bu hissəsi rədd edilməlidir.
45. Hökumət iddia etdi ki, 11 iyul 2007-ci ildə ərizəçinin Respublika Doğum Evinin
baş həkimi vəzifəsinə faktiki bərpa olunmasından və itirilmiş əmək haqlarının
kompensasiya edilməsindən sonra ərizəçi daha «qurban» sayıla bilməz, çünki
Konvensiyadakı hüquqların pozuntuları dövlətdaxili səviyyədə həllini tapıb.
46. Ərizəçi bununla razılaşmadı. O, qeyd etdi ki, qətnamə, demək olar ki, on üç il
icra edilməmiş qalıb və iddia etdi ki, bu cür uzun gecikdirməyə görə ona ödənilmiş
kompensasiyanın məbləği zəruri məbləğdən əhəmiyyətli dərəcədə azdır və əmək haqlarının
gec ödənilməsinə görə həmin məbləğlərin üzərinə əlavə edilməli olan faizlər nəzərə
alınmayıb.
47. Məhkəmə xatırladır ki, milli hakimiyyət orqanları Konvensiyanın pozulduğunu
açıq-aydın və ya mahiyyət etibarilə dərk etməyiblərsə və sonra bundan çıxış edərək
kompensasiya verməyiblərsə, onda ərizəçinin xeyrinə çıxarılmış qərar və ya görülmüş tədbir
prinsipcə onun «qurban» statusundan məhrum edilməsi üçün yetərli deyil (bax: Amyur
Fransaya qarşı, 25 iyun 1996-cı il tarixли qərar, Məhkəmə qərarlaры toplusu, 1996-111, səh.
846; və Dalban Rummiyaya qarşı, Böyük Palatanın qərarı, ərizə № 28114/95, b. 44, İHАM
1999-VI). Yalnız bu şərtlər yerinə yetirildikdə, Konvensiyanın müdafiə mexanizminin
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subsidiar (yardımçı) xarakteri ərizəyə baxılmasının qarşısını ala bilər.
48. Məhkəmə qeyd edir ki, 9 sentyabr 1994-cü il tarixli qətnamənin tam yerinə
yetirilməsi və itirilmiş əmək haqlarına görə kompensasiya ödənilməsi əsaslı olaraq
Konvensiyanın iddia edilən pozuntularının dövlət orqanları tərəfindən etiraf edilməsi sayıla
bilər. Lakin hətta bu cür etirafın baş verdiyini fərz etsək belə, Məhkəmə bu fıkirdədir ki,
aşağıdakı səbəblərə görə belə hesab etmək olar ki, dövlət orqanları ərizəçini tam
kompensasiya ilə təmin etməyiblər.
49. Qətnamənin, demək olar ki, on üç il icra edilməməsi faktını nəzərə alaraq (bu
müddətin beş ildən çoxu Konvensiyanın Azərbaycana münasibətdə qüvvəyə mindiyi tarixdən
sonrakı dövrə təsadüf edir), Məhkəmə hesab edir ki, ərizəçiyə təyin edilmiş kompensasiyanın
məbləği ərizəçinin Konvensiya hüquqlarının pozulmasının tam kompensasiyası sayıla bilməz.
Bundan başqa, ərizəçiyə təyin edilmiş kompensasiya yalnız itirilmiş əmək haqlarının
ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur və Konvensiyanın iddia edilən pozuntusu ilə, yəni 9
sentyabr 1994-cü il tarixli qətnamənin icra edilməməsi ilə bağlı heç bir kompensasiya təklif
olunmamışdı, halbuki bu pozuntu ucbatından ərizəçi, yəqin ki, iztirab keçirmişdi.
50. Belə olan halda, baxmayaraq ki, indi ərizəçi 9 sentyabr 1994-cü il tarixli qətnaməyə uyğun olaraq əvvəlki işinə bərpa olunub, habelə itirilmiş əmək haqlarına görə ona
müəyyən məbləğ təyin edilib, Məhkəmə hesab edir ki, ərizəçinin xeyrinə görülmüş tədbirlər
hazırkı işdə ərizəçinin «qurban» statusundan məhrum edilməsi üçün yetərli deyil (müqayisə
et: Ramazanova və başqaları Аzərbaycana qarşı, ərizə № 44363/02, b. 38, 1 fevral 2007).
51. Müvafiq olaraq, Məhkəmə ərizəçinin «qurban» statusunu itirməsi ilə bağlı
Hökumətin etirazını rədd edir.
4. Nəticə
52. Yuxarıda çıxardığı nəticələri nəzərə alaraq, Məhkəmə daha sonra qeyd edir ki,
şikayətlər hər hansı digər səbəblərə görə qəbul olunmayan sayıla bilməz və onlar
Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan mənada açıq-aydın əsassız
deyil. Buna görə də, onların 15 aprel 2002-ci ildən sonrakı dövrə aid olan hissəsi qəbul
olunan elan edilməlidir.
B. Şikayətlərin mahiyyəti
1. Konvensiyanm 6-cı maddəsinin 1-ci bəndi və 13-cü maddəsi
53. Hökumət bu şikayətlərin mahiyyəti ilə bağlı hər hansı izahat təqdim etməyərək
yalnız bu arqumentini təkrarladı ki, qətnamə icra edilib. Bu məsələ ilə bağlı Məhkəmə
yuxarıda 44-51-ci bəndlərdə gəldiyi nəticələri xatırladır.
54. Ərizəçi öz tələblərində israr etdi.
55. Məhkəmə xatırladır ki, 6-cı maddənin 1-ci bəndi hər kəsin məhkəmədə və ya
məhkəmə funksiyalarını həyata keçirən orqanda mülki hüquq və vəzifələri ilə bağlı iddia
qaldırmaq hüququnu təmin edir; beləliklə, həmin bənd «məhkəmə araşdırması» hüququnu
təsbit edir; məhkəməyə müraciət etmək imkanına malik olmaq hüququ, yəni mülki
məsələlərlə bağlı məhkəmə prosesinə başlamaq hüququ isə həmin hüququn bir aspektini
təşkil edir. Lakin iştirakçı dövlətin daxili hüquq sistemi məcburi qüvvəyə malik qəti qərarın
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tərəflərdən birinin zərərinə icra olunmamasına icazə versəydi, bu hüquq xəyali hüquq olaraq
qalardı. 6-cı maddənin 1-ci bəndində mübahisə tərəflərini məhkəmə qərarlarının icra
olunması hüququ ilə təmin edən prosessual təminatların ətraflı təsvir edilməsi ağlabatan
olmazdı; 6-cı maddənin yalnız məhkəməyə müraciət hüququ ilə və məhkəmə prosesinin
həyata keçirilməsi ilə bağlı olan maddə kimi şərh edilməsi iştirakçı dövlətlərin Konvensiyanı
ratifıkasiya edərkən hörmət etməyi öhdələrinə götürdükləri qanunun aliliyi prinsipinə zidd
olan situasiyalara gətirib çıxara bilər. Buna görə də, hər hansı məhkəmə tərəfındən çıxarılmış
qərarın icrası 6-cı maddənin məqsədləri üçün «məhkəmə araşdırmasının» tərkib hissəsi
sayılmalıdır (bax: Hornsbi Yunanıstana qarşı, 19 mart 1997-ci il tarixli qərar, Qərarlar toplusu,
1997-11, s. 510, b. 40).
56. Məhkəmə daha sonra xatırladır ki, məhkəmə qərarının icrasının gecikdirilməsinə
xüsusi hallarda haqq qazandırıla bilər. Lakin bu gecikdirmə Konvensiyanın 6-cı maddəsinin
1-ci bəndi ilə qorunan hüququn mahiyyətinə xələl gətirməməlidir (bax: Burdov Rusiyaya
qarşı, ərizə № 59498/00, b. 35, İHАM 2002-III). Hazırkı işdə ərizəçinin hüquqa zidd olaraq
işdən çıxarıldıqdan sonra vəzifəsinə bərpa olunması ilə əlaqədar olan məhkəmə prosesində
uğur qazanmasına, eləcə də, ona maddi kompensasiya ödənilməsinə maneə yaradılmayıb.
57. Məhkəmə qeyd edir ki, Konvensiyanın Azərbaycana münasibətdə qüvvəyə mindiyi
tarixdən - 15 aprel 2002-ci ildən sonra Nəsimi rayon məhkəməsinin 9 sentyabr 1994-cü il
tarixli qətnaməsi təxminən beş il üç ay icra edilməmiş qalıb. 15 aprel 2002-ci ildən əvvəl bu
qətnamə təxminən yeddi il yarım icra olunmayıb. Hökumət bu gecikdirmə ilə bağlı hər hansı
ağlabatan izahat təqdim etməyib.
58. Hazırkı işdə yekun məhkəmə qətnaməsini yerinə yetirmək üçün illərlə zəruri
tədbirləri görməməklə hakimiyyət orqanlaры Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndini hər
cür faydalı effektdən məhrum ediblər (bax: Burdovun işi üzrə yuxanda adı çəkilmiş qərar,
b. 37). Müvafıq olaraq, Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1 -ci bəndinin pozuntusu baş verib.
59. Məhkəmə Konvensiyanın 13-cü maddəsi üzrə şikayət barəsində qərar çıxarmağa
ehtiyac görmür, çünki 6-cı maddə ərizənin bu hissəsi ilə bağlı xüsusi müddəadır (misal üçün
bax: Jasyunene Litvaya qarşt, ərizə № 41510/98, b. 32, 6 mart 2003).

2. Konvensiyanын 1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsi
60. Məhkəmə xatırladır ki, «iddia tələbi» o halda 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsində
nəzərdə tutulan mənada «mülkiyyət» təşkil edə bilər ki, həmin tələbin yerinə yetirilməsinin
real olduğunu təsdiq edən yetərincə sübutlar olsun (bax: «Strən» yunan neftayırma zavodları
və Stratis АndreadisYunanıstana qarşı, 9 dekabr 1994-cü il tarixli qərar, A seriyalaры, c. 301-B,
s. 84, b. 59).
61. Nəsimi rayon məhkəməsinin ərizəçiyə kompensasiya qismində 87.045 AZM təyin
etmiş qətnaməsi ərizəçinin tələbinin real olduğunu sübut edir. Qətnamə qanuni qüvvəyə
minsə də və icra prosesinə başlanılsa da, Konvensiya Azərbaycana münasibətdə qüvvəyə
mindikdən sonra qətnamə beş il üç aya yaxın icra olunmayıb. Buradan belə nəticə çıxır ki,
ərizəçi üçün bu qətnamənin icrasına nail olmağın mümkünsüzlüyü onun 1 saylı Protokolun
1-ci maddəsinin birinci abzasında nəzərdə tutulmuş öz mülkiyyətindən maneəsiz istifadə
hüququna müdaxilə təşkil edib.
62. 9 sentyabr 1994-cü il tarixli qətnaməni vaxtında icra etməməklə milli hakimiyyət
orqanları ərizəçinin əsaslı olaraq almağa ümid bəslədiyi pulun ödənilməsinə mane olublar.
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Hökumət bu müdaxilə ilə bağlı hər hansı inandırıcı əsas gətirməyib (bax: Burdovun işi üzrə
yuxarıda adı çəkilmiş qərar, b. 41).
63. Müvafiq olaraq, Konvensiyanın 1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsinin pozuntusu
baş verib.
II. KONVENSİYANIN 10-cu MADDƏSİNİN İDDİA EDİLƏN PОZUNTUSU
64. Ərizəçi Konvensiyanın 10-cu maddəsinə əsasən şikayət etdi ki, hakimiyyət
orqanları onun kütləvi informasiya vasitələrində səhiyyə nazirinin və 9 sentyabr 1994-cü il
tarixli qətnamənin icrasına mane olmuş digər dövlət orqanlarının hərəkətləri ilə bağlı
fıkirlərini ifadə etməsinə mane olublar. 10-cu maddədə deyilir:
«Hər kəs öz fikrini ifadə etmək azadlığı hüququna malikdir. Bu hüquqa öz rəyində qalmaq
azadlığı, dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən hər hansı maneçilik olmadan və dövlət
sərhədlərindən asılı olmayaraq, məlumat və ideyaları almaq və yaymaq azadlığı daxildir. ... ».
65. Məhkəmə əlində olan bütün materialların işığında və barəsində şikayət edilən
məsələlərlə bağlı səlahiyyətinin imkan verdiyi dərəcədə hesab edir ki, həmin materiallar
Konvensiyanın 10-cu maddəsində əks olunmuş hüquq və azadlıqların pozuntusunun baş
verdiyini göstərmir.
III. KONVENSİYANIN 41-ci MADDƏSİNİN TƏTBİQİ
66. Konvensiyanın 41-ci maddəsində deyilir:
«Əgər Məhkəmə Konvensiya вя ona dair Protokolların müddəalarının pozulduğunu, lakin
Razılığa gələn yüksək Tərəfın daxili hüququnun yalnız bu pozuntunun nəticələrinin qismən
aradan qaldırılmasına imkan verdiyini müəyyən edirsə, zəruri halda zərərçəkən tərəfə əvəzin
ədalətli ödənilməsini təyin edir».
67. Ərizəçi maddi ziyana görə 54.953 avro, mənəvi ziyana görə 150.000 avro və
məhkəmə xərclərinə və digər məsrəflərə görə 4.128 avro tələb etdi.
68. Hökumət ərizəçinin maddi və mənəvi ziyanla bağlı tələblərinə etiraz etdi,
məhkəmə xərcləri və digər məsrəflərlə bağlı tələb barəsində isə heç nə bildirmədi.
69. Məhkəmə hesab edir ki, 41-ci maddənin tətbiqi məsələsi həll olunmaq üçün hələ
hazır deyil. Müvafıq olaraq, bu məsələ təxirə salınmalı və Hökumətlə ərizəçi arasında hər
hansı mümkün razılaşma nəzərə alınmaqla əlavə icraat təyin edilməlidir (Məhkəmə
Reqlamentinin 75-ci Qaydasının 1-ci bəndi).
BU ƏSASLARA GÖRƏ MƏHKƏMƏ YEKDİLLİKLƏ:
1. Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndi və 13-cü maddəsi üzrə və Konvensiyanın
1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsi üzrə şikayəti qəbul olunan, ərizədəki şikayətlərin qalan
hissəsini isə qəbul olunmayan elan edir;
2. Qərara alır ki, Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndi pozulмушдур;
3. Qərara alır ki, Konvensiyamn 13-cü maddəsi üzrə şikayəti araşdırmağa ehtiyac
yoxdur;
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4. Qərara alır ki, Konvensiyanm 1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsi pozulмушдур;
5. Qərara alır ki, 41-ci maddənin tətbiqi məsələsi həll olunmaq üçün hələ hazır deyil və
müvafıq olaraq:
a) bu məsələnin həllini sonraya saxlayır;
б) Hökuməti və ərizəçini Konvensiyanm 44-cü maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun
olaraq bu qərarın qəti qərara çevrildiyi tarixdən sonra üç ay ərzində bu məsələ ilə bağlı
yazılı qeydlərini təqdim etməyə, xüsusən də əldə etdikləri müмkün razılaşma barədə
Məhkəməyə məlumat verməyə çağırır;
с) əlavə icraat keçirmək hüququnu özündə saxlayır və ehtiyac olduqda onun təyin
edilməsi səlahiyyətini Palatanın sədrinə həvalə edir.
Qərar ingilis dilində tərtib edilmiş və Məhkəmə Reqlamentinin 77-ci Qaydasının 2-ci
və 3-cü bəndlərinə uyğun olaraq 25 oktyabr 2007-ci ildə qərar barədə yazılı məlumat
verilmişdir.
Soren Nilsen
Katib

Xristos Rozakis
Sədr

Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямяси

БИРИНЪИ БЮЛМЯ

МЯММЯДОВ (ЪЯЛАЛОЬЛУ) АЗЯРБАЙЪАНА ГАРШЫ

104

ИНСАН ЩЦГУГЛАРЫ ЦЗРЯ АВРОПА МЯЩКЯМЯСИНИН

БЦЛЛЕТЕНИ № 1/2008

(Шикайят №

ГЯРАР
11 йанвар 2007 ъи ил

Страсбург

Mяmmяdov (Cяlaloьlu) Azяrbaycana qarшы иш цzrя
Иnsan Hцquqlarы цzrя Avropa Mяhkяmяsи (Bиrиncи Seksиya),
b K.L. Rozakиs, Sяdr,
Hakиmляр C b L. Lukaиdes,
m N. Vajич,
m E. Шtaиner,
b X. Hacыyev
вя Seksиyanыn Katиbи c b S. Nиlsendяn иbarяt tяrkиbdя
Palata qиsmиndя 2006 cы иl dekabrыn 7 dя mцzakиrяlяr keчиrяrяk, bu tarиxdя aшaьыdakы
qяrarы qяbul etmишdиr.

PROSES
1. 2004-cц иl sentyabrын 17-dя Azяrbaycan Respublиkasыныn vяtяndaшы Sяrdar Cяlal
oьlu Mяmmяdov (яrиzячи) Иnsan hцquqlarыныn vя яsas azadlыqlarын mцdafияsи haqqынda
Konvensиyanыn (Konvensиya) 34-cц maddяsиnя яsasяn Mяhkяmяyя яrиzяsиnи (N2 34445/04)
vermишdиr.
2. Яrиzячиnи cяnab F.Aьayev - Bakыda fяalиyyяt gюstяrяn vяkиl tяmsиl etmишdиr.
Azяrbaycan Hюkumяtиnи onun nцmayяndяsи cяnab Ч.Яsgяrov tяmsиl etmишdиr.
3. Яrиzячи polиs tяrяfиndяn pиs rяftara mяruz qaldыьыnы, sяmяrяlи araшdыrmanыn
aparыlmadыьыны vя qanunverиcиlиkdя bunun яleyhиnя heч bиr vasиtяnиn nяzяrdя tutulmadыьыnы,
hяmчиnиn onun barяsиndя sиyasи mюvqeyиnя gюrя ayrы-seчkиlиyя yol verиldиyиnи иddиa etmишdиr.
4. 25 oktyabr 2005-cи ил tarиxdя Mяhkяmя юz Qaydalarыnын 41-cи maddяsиnя шиkayяtя
prиоrиtet vermяsиnи vя bu barяdя Hюkumяtя bиldиrmяsиnи qяrara almышdыr. Konvensиyanыn 29-
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cu maddяsиnиn 3-cц hиssяsиnя яsasяn mяhkяmя ишиn мцмкцнлцйц вя mahиyyяtи цzrя eynи
vaxtda baxыlmasыnы qяrara almышdыr.
FAKTLAR
Ы. ИШИN HALLARЫ
5. Яrиzячи 1957-cи иldя anadan olmuш, Bakы шяhяrиndя yaшayыr. Sиyasи daиrяlяrdя daha
чox Sяrdar Cяlal oьlu kиmи tanыnыр, Azяrbaycan Demokratиk Partиyasыныn Baш katиbи
olmuшdur. Bu partиya 15 oktyabr 2003-cц иldя keчиrиlяn prezиdent seчkиlяrиnи saxtakarлыq
иddиasы иlя qanunsuz hesab edяn mцxalиfяt partиyalarыndan bиrи olmuшdur.
A. Яrиzячиnиn hяbs olunmasы
6. 16 oktyabr 2003-cц иl tarиxdя bиr sыra mцxalиfяt tяrяfdarlarы Bakыnыn mяrkяzиndяkи
Azadlыq meydanыnda razыlaшdыrыlmamыш nцmayишlяr keчиrяrяk, seчkиnиn nяtиcяlяrиnя юz
etиrazларыnы bиldиrmишlяr. Nцmayишlяr иctиmaи асайишин pozulmasы vя polиs иlя kцtlя arasыnda
kяskиn toqquшmalar иlя nяtиcяlяnmишdиr. Яrиzячи иddиa etmишdиr kи, o, bиrbaшa olaraq hяmиn
nцmayишlяrdя ишtиrak etmяmишdиr.
7. Яrиzячиnиn иddиasыna яsasяn, 18 oktyabr 2003-cц иl tarиxdя, axшam saat 6 иlя 7
arasыnda maskalы vя Kalaшnиkov markalы автоматларла sиlahlanmыш bиr neчя polиs nяfяrи onun
qapыsыna gяlmиш, qapыnыn aчыlmasыны tяlяb etmишlяr. Яrиzячийя bunu etmяyя macal vermяdяn,
onlarыn цчц, yaxud dюrdц mяnzиlя pяncяrяdяn daxиl olmuшlar. Hяbs haqqыnda qяrar, yaxud
dиgяr sяnяd olmadan polиs яmяkdaшlarы onu vя onun qonaьыnы - N.C. adлы шяxsи
qandallamышлаr. Bundan sonra polиs яmяkdaшlarы onlarы mяnzиldяn sцrцklяyиb чыxararaq,
polиs maшыныna yerlяшdиrmишlяr. Яrиzячи vя N.C. adlы шяxs Daxиlи Ишlяr Nazиrlиyиnиn Mцtяшяkkиl
Cиnayяtкарлыьа гarшы Mцbarиzя Иdarяsиnя (bundan sonra MCQMИ) aparыlmышlar.
8. Bundan sonra яrиzячи MCQMИ-nиn otaqlaрыnдан bиrиndя tяxmиnяn dюrd saat
яrzиndя qandalлы vяzиyyяtdя saxlanыlmышdыr. Яrиzячиnиn vяkиlи oraya gяlяrяk, яrиzячиnиn
hяbsиnиn sяbяblяrиnи юyrяnmяyя cяhd gюstяrdиkdя, MCQMИ-nиn rяиsи ona sяbяblяrиn ertяsи
gцn дейиlяcяyиnи bиldиrmишdиr.

B. Яrиzячи MCQMИ-yя gяtиrиldикdяn sonra baш vermиш hadиsяlяr
9. Hяmиn gцn яrиzячи mцvяqqяtи saxlama yerи kиmи иstиfadя olunmuш MCQMИ-nиn
bиnasыnыn zиrzяmиsиnя yerlяшdиrиlmишdиr. Orada saxlama yerиnиn rяhbяrиnиn otaьыnda яrиzячиyя
bиr neчя polиs яmяkdaшыnын qarшыsыnda lцt soyunmaq яmr olunмушdu. Polиs яmяkdaшlarы
onun bяdяnиnя baxыш keчиrяrяk xяsarяt alыb-almamaьыны yoxlамыш, щeч bиr xяsarяt mцшahиdя
olunmaмышдыр. Bundan sonra o, nюvbяtи gцnцn sяhяrиnяdяk иkи dиgяr saxlanыlan шяxslя bиrgя
kameraya yerlяшdиrиlmишdиr.
10. Ertяsи gцn, 19 oktyabr 2003-cц иl tarиxdя saat 12:00 иlя 13:00 arasыnda яrиzячи Baш
Prokurorluьun Иstиntaq Иdarяsиnя aparыlaraq, vяkиlиn ишtиrakы иlя dиndиrиlmишdиr. Dиndиrmяdяn
sonra ona 16 oktyabr 2003-cц иl tarиxlи hadиsяlяrdя иddиa edиlяn roluna gюrя "kцtlяvи
иьtишaшlaрыn tяшkиlи" vя "dюvlяt rяsmиlяrиnя гаршы zorakылыqdan иstиfadя olunmasы" иlя baьlы
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иttиham elan olunмушдур. Яrиzячиnиn dedиyиnя gюrя, o, MCQMИ-yя apaрыlarkяn vя polиsdя
saxlanыlmasы zamanы pиs rяftara mяruz qalmasы barяdя mцstяntиqя шиfahи шяkиldя bиldиrmишdиr.
11. Hяmиn gцn saat 16.00-da Nяsиmи rayon mяhkяmяsи яrиzячиnиn barяsиndя цч ay
mцddяtиnя hяbs qяtиmkan tяdbиrиnиn seчиlmяsи haqqынda qяrar vermишdиr. Hяmиn qяrar
Apelлyasиya Mяhkяmяsиnиn 28 oktyabr 2003-cц иl tarиxlи qяrarы иlя qцvvяdя saxlaныlmышdыr.
12. Яrиzячи Nяsиmи rayon mяhkяmяsиndяn MCQMИ-yя gerи aparыlaraq, orada 22
oktyabr 2003-cц иl tarиxяdяk hяmиn kamerada dиgяr иkи шяxslя bиrgя saxlanыlmышdыr.
13. 19 oktyabr 2003-cц иl tarиxdя saat 18 radяlяrиndя яrиzячи MCQMИ-nиn rяиs
mцavиnиnиn otaьыna aparыlmыш vя orada ona bиldиrиlmишdиr kи, onunla "яlavя dиndиrmя"
keчиrяcяklяr. Яrиzячи иttиham elan едилдикдян sonra polиsин onu dиndиrmяyя sяlahиyyяtиnиn
olmadыьыны яsas gяtиrяrяk, dиndиrmяnиn aparыlmasынa etиraz etmишdиr. Tяxmиnяn saat 22-yя
qяdяr davam etmиш dиndиrmя onun цzv olduьu sиyasи partиyanыn fяalиyyяtи иlя баьлы suallarы
яhatя etmишdиr.
14. Яrиzячиnиn dedиyиnя gюrя, dиndиrmя zamanы o, иkи maskalы polиs яmяkdaшы
tяrяfиndяn dabanыndan dяyяnяklя vurulmaqla vя dиgяr шяkиldя pиs rяftara mяruz qalmышdыr.
C. Яrиzячиnиn иddиa olунan pиs rяftara qarшы tяdbиrlяrиn gюrцlmяsиnя naиl olmaq cяhdlяrи
15. Sяhяr, 20 oktyabr 2003-cц иl tarиxdя Beynяlxalq Qыzыl Xaч tяшkиlatыныn
nцmayяndяlяrи яrиzячиyя baш чяkmишlяr. Яrиzячи onlara polиsdя saxlanыlarkяn pиs rяftara
mяruz qalmasы barяdя шиkayяt etmишdиr.
16. 21 oktyabr 2003-cц иl tarиxdя яrиzячиnиn vяkиlи Baш Prokurorluьa teleqram
gюndяrяrяk, MCQMИ-nиn onun яrиzячи иlя 20 vя 21 oktyabr 2003-cц иl tarиxлярdя gюrцшmяsиnя
иcazя vermяdиyиnя daиr шиkayяt etmишdиr. Nяhayяt, 22 oktyabrda яrиzячи юz vяkиlи иля gюrцшmцш
vя MCQMИ-dя polиs яmяkdaшlarы tяrяfиndяn dюyцlmяsи barяdя ona danышmышdыr.
17. Hяmиn gцn яrиzячи MCQMИ-nиn mцvяqqяtи saxlaнma tяcrиdxanasыndan 1 saylы
Иstиntaq Tяcrиdxanasынa keчиrиlmишdиr. Keчиrиlmяsиndяn sonra, Tяcrиdxananыn hяkиmи baxыш
kечиrяrkяn onun bяdяnиndя xяsarяtlяr (daha dяqиq: saь baldыrыnda vя dabanыnda иkи
hematoma) mцшahиdя etmиш vя bu barяdя mцvafиq qeydlяr aparmышdыr.
18. 22 oktyabr 2003-cц иl tarиxdя яrиzячиnиn vяkиlи яrиzячи barяsиndя cиnayяt ишиnиn
иstиntaqыnы aparan Baш Prokurorluьun mцstяntиqиnя яrиzя tяqdиm edяrяk, яrиzячиdя olan
xяsarяtlяrиn tиbbи mцayиnяsиnиn keчиrилmяsиnи xahиш etmишdиr. Яrиzяdя qeyd etmишdиr kи, яrиzячи
MCQMИ-nиn mцvяqqяtи saxlanma mяntяqяsиndя ишgяncяyя mяruz qalmasы barяdя ona
шиkayяt etmишdиr vя o, юzц яrиzячиnиn baldыrыnda vя ayaьыnda xяsarяtlяrи mцшahиdя etmишdиr.
19. Beш gцndяn sonra, oktyabрыn 27-dя mцstяntиqdяn cavab almadыьыndan vяkиl Baш
Prokurorluьun Иstиntaq иdarяsиnиn rяиsиnя mцstяntиqиn onun яrиzяsиnя cavab vermяdиyиndяn
шиkayяt vermишdиr.
20. Bundan sonra, oktyabrыn 28-dя mцstяntиq tиbbи mцayиnя tяyиn etmиш, яrиzячи
oktyabrыn 29-da Sяhиyyя Nazиrlиyиnиn Tиbbи Ekspertиza vя Patolojи Anatomиya kafedrasыныn
ekspertи tяrяfиndяn mцayиnя olunmuшdur. Oktyabrыn 30-da verиlmиш rяydя ekspert qeyd
etmишdиr kи, яrиzячиnиn bяdяnиndя aшaьыdakы xяsarяtlяr mцшahиdя olunur: (1) sol dиrsяk
oynaьыnda solьun чяhrayы rяngdя 1x1 sm юlчцsцndя qanчыr; (2) saь baldыrыn цst hиssяsиndя
qeyrи-mцяyyяn formada 5x3 sm юlчцsцndя sarыmtыl hematoma; vя (3) saь dabanыnын ичиndя
qeyrи-mцяyyяn formada 6x5 sm юlчцsцndя sarыmtыl hematoma. Hяmиn xяsarяtlяrиn aьыrlыq
dяrяcяsиnи mцяyyяn etmяyи lazыm bиlmяmиш ekspert rяyиnи xяsarяtlяrиn kцt mюhkяm alяtlя
yetиrиlmяsиnи qeyd etmякlя yekunlaшdыrыr. Ekspert hяmчиnиn qeyd etmишdиr: "xяsarяtlяrиn 16
oktyabr 2003-cц иl tarиxdя yetиrиlmяsи [ehtиmalы] иstиsna olunmur".
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21. Oktyabrыn 18-dя MCQMИ-nиn saxlanma mяntяqяsиnиn rяhbяrи яrиzячиnиn шиkayяtи
иlя baьlы dиndиrиlmишdиr. O иzahat vermишdиr kи, яrиzячи onun ишlяdиyи saxlama mяntяqяsиnя
oktyabrыn 18-dя gяtиrиldиkdя onun sяhhяtи qaydasынda иdи vя onun bяdяnиndя xяsarяt
mцшahиdя olunmurdu. Daha sonra o, иzahatыnda qeyd etmишdиr kи, MCQMИ-yя gяtиrиldиkdя
яrиzячи hяr hansы sяhhяtи иlя baьlы шиkayяt etmяmишdиr. Saxlama mяntяqяsиnиn rяhbяrи
яrиzячиnиn MCГMИ-dя pиs rяftara mяruz qalmasы haqqынda иddиalarыnы tяkzиb etmишdиr.
22. 8 yanvar 2004-cц иl tarиxdя Baш Prokurorluьun Иstиntaq иdarяsиnиn rяиsи 4 nяfяr
polиs яmяkdaшыны dиndиrdиkdяn sonra яrиzячиnиn MCQMИ-nиn saxlanma mяntяqяsиndя pиs
rяftara mяruz qalmasы haqqынda иddиalarыnыn яsassыz olmasыnы mцяyyяn edяrяk, rяsmи olaraq
cиnayяt ишиnиn baшladыlmasыnыn rяdd olunмasы haqqынda qяrar verмишdир. Mцstяntиq qeyd
etmишdиr kи, polиs яmяkdaшlarы pиs rяftar haqqыnda иddиalarы tяkzиb etmишlяr, tиbbи ekspertиza
яrиzячиnиn polиsdя saxlanыlarkяn xяsarяt almasы haqqыnda yetkиn rяy vermяmиш vя яrиzячи pиs
rяftara mяruz qalmasыna daиr яlavя hяr hansы sцbut gяtиrя bиlmяmишdиr.
23. Eynи zamanda, 14 dekabr 2003-cц иl tarиxdя яrиzячи ayrыca olaraq Nяsиmи rayon
mяhkяmяsиnя шиkayяt vermиш, шиkayяtиndя qanunsuz olaraq hяbs olunmasы vя polиsdя
saxlanыlarkяn ишgяncяlяrя mяruz qalmasыны qeyd etmишdиr. Xцsusи olaraq o шиkayяt etmишdиr kи,
MCQMИ-nиn rяиs mцavиnиnин otaьыnda tяxmиnяn dюrd saat яrzиndя dиndиrиlяrkяn иkи maskalы
шяxs dяyяnяklяrlя onun dabanlarыndan vurmuшlar. O, hяmчиnиn, qeyd etmишdиr kи,
dюyцldцkdяn sonra onunla bиrgя saxlanыlan kamera yoldaшlarы onun xяsarяtlяrиnи mцшahиdя
etmиш vя ona yardыm gюstяrmишlяr. O, mяsul шяxslяrи cиnayяt mяsulиyyяtиnя cяlb etmяyи
mяhkяmяdяn xahиш etmишdиr.
24. 28 yanvar 2004-cц иl tarиxdя Nяsиmи rayon mяhkяmяsи яrazи aиdиyyяtи
olmadыьынdan шиkayяtя baxmaqdan иmtиna edяrяk, MCQMИ rяsmиlяrи barяdя шиkayяtиn
Nяrиmanov rayon mяhkяmяsиnя verиlmяlи olduьunu verdиyи qяrarda qeyd etmишdиr.
25. 29 yanvar 2004-cц иl tarиxdя яrиzячи eynи mяzmunlu шиkayяtlя Nяrиmanov rayon
mяhkяmяsиnя mцracияt etmишdиr. Bu mяhkяmя dя, яrazи aиdиyyяtиnиn olmadыьыndan шиkayяtя
baxmaqdan иmtиna etmишdиr. Bununla baьlы Apelлyasиya Mяhkяmяsиnя mцracияt olunmuш,
sonuncu mяsяlяyя baxыlmasыныn Nяsиmи rayon mяhkяmяsиnиn яrazи sяlahиyyяtиnя aиd
olduьuну mцяyyяn eтmишdиr.
26. Nяhayяt, 18 fevral 2004-cц иl tarиxdя Nяsиmи rayon mяhkяmяsи Baш
Prokurorluьun cиnayяt ишиnиn rяdd edиlmяsи haqqыnda qяrarыn qanunsuz olmasы barяdя
шиkayяtиnя baxmыш vя яsassыz оlduьundan hяmиn шиkayяtи rяdd etmишdиr. Mяhkяmя xцsusи
olaraq qeyd etmишdиr kи, tиbbи ekspertиza bиrmяnalы olaraq xяsarяtlяrиn яrиzячиyя 16 oktyabr
2003-cц иl tarиxdя baш vermиш иьtишaшlar zamanы, yяnи яrиzячиnиn hяbsиndяn яввяl yetиrиlmяsи
ehtиmalыnы yetkиn шяkиldя иstиsna etmяmишdиr. Bununla da mяhkяmя ekspertиzanын rяyиnи
яrиzячиnиn MCQMИ-nиn saxlanma mяntяqяsиndя dюyцlmяsиnя daиr yetяrlи sцbut kиmи qяbul
etmяmишdиr. Mяhkяmя qяrara gяlmишdиr kи, яrиzячи иddиasыныn яsaslandыrыlmasы цчцn yetяrlи
sцbut tяqdиm edя bиlmяmишdиr.
27. Яrиzячи Nяsиmи rayon mяhkяmяsиnиn onun polиsdя saxlanыlmasы zamanы ишgяncяyя
mяruz qalmasыna daиr sцbutlara dцzgцn шяkиldя hцquqи qиymяt verя bиlmяdиyи яsasыnda
hяmиn mяhkяmяnиn qяrarынdan apelлyasиya шиkayяtи vermишdиr. 17 mart 2004-cц иl tarиxdя
Apelлyasиya Mяhkяmяsи Nяsиmи rayon mяhkяmяsиnиn qяrarыnы qцvvяdя saxlamышdыr.
Apelлyasиya Мяhkяmяsиnиn qяrarыnыn tam mяtnи яrиzячиyя 18 mart 2004-cц иl tarиxdя poчt
vasиtяsиlя gюndяrиlmишdиr. Юlkя qanunverиcиlиyиnя gюrя hяmиn qяrardan apelлyasиyanыn
verиlmяsи nяzяrdя tutulmur.
28. 16 oktyabr 2003-cц иl tarиxdя baш vermиш иьtишaшlarыn tяшkиlиndя яrиzячиnиn rolu иlя
baьlы onun barяsиndя baшlaныlmыш cиnayяt ишиnя gяldиkdя, 22 oktyabr 2004-cц иl tarиxdя o,
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mяhkяmя tяrяfиndяn 3 иl мцддятиня azadlыqdan mяhrumetmя cяzasынa mяhkum olunmuшdur.
Mяhkяmя mцяyyяn etmишdиr kи, яrиzячи юzц 16 oktyabr 2003-cц иl tarиxdя Azadlыq
meydanыnda olmasa da, o, kцtlяvи иьtишaшlarыn tяшkиlatчыlarыndan bиrи olmaqla, юz
tяrяfdaшlarыna partиyanын qяrargahыndan gюstяrишlяr vermишdиr.
29. 2005-cи иlиn mart ayыnda яrиzячи Пrezиdentиn яfv fяrmanы иlя cяzasыnыn qalan
hиssяsиnи чяkилmяsиndяn azad edиlmишdиr.
ЫЫ. AИDИYYЯTИ DAXИLИ QANUNVERИCИLИK VЯ BEYNЯLXALQ MЯRUZЯLЯR
A. Konstиtusиya
30. Azяrbaycan Respublиkasы Konstиtusиyasыnын 46-ъы (ЫЫЫ) maddяsиndя aшaьыdakыlar
nяzяrdя tutulur:
"Heч kяsя ишgяncя вя язаб вериля билмяз. Щеч кяс инсан ляйагятини алчалдан ряфтара вя йа
ъязайа мяруз гала билмяз..."
B. Ишgяncя, qeyrи-иnsanи vя alчaldыcы rяftara gюrя cиnayяt mяsuлиyyяtи
31. Cиnayяt Mяcяllяsиndя hяbs altыnda olan yaxud hяr hansы шяkиldя azadlыqdan
mяhrum edиlяn шяxsя ишgяncяnиn verиlmяsи cиnayяt hesab edиlmяklя, bu яmяlя gюrя yeddи иldяn
on иlяdяk mцddяtя azadlыqdan mяhrumetmя cяzasы nяzяrdя tutulur (113-cц maddя). Vяzиfяlи
шяxs tяrяfиndяn sяlahиyyяtlяrиnи hяyata keчиrяrkяn sиstematиk dюymя, yaxud dиgяr zorakы
hяrяkяtlяrlя шяxsя fиzиkи, yaxud mяnяvи иztиrablarыn verиlmяsи иsя cиnayяt hesab edиlmяklя, bu
cиnayяtя gюrя beш иldяn on иlяdяk cяza nяzяrdя tutulur. (133-cц maddя).
32. Cиnayяt-Prosessual Mяcяllяnиn 37-cи maddяsиnя gюrя cиnayяt tяqиbи zяrяrчяkmиш
шяxsиn cиnayяtиn tюrяdиlmяsиnя daиr яrиzяsи яsasыnda baшlanыlыr.
C. Dюvlяt orqanlarыnыn qanunsuz hяrяkяtlяrиnя, yaxud hяrяkяtsиzlиyиnя qarшы mцlkи иddиa
33. 11 иyun 1999-cu иl tarиxlи "Vяtяndaшlarыn hцquq vя azadlыqlarыны pozan qяrar vя
hяrяkяtlяrdяn (hяrяkяtsиzlиkdяn) mяhkяmяyя шиkayяt edиlmяsи haqqыnda" Qanun (bundan
sonra Qanun) dюvlяt qurumlarынdan mяhkяmяlяrя шиkayяt etmяk цчцn яsas tяшkиl edиr.
Qanunun 2-cи maddяsиnя яsasяn vяtяndaшыn hцquq vя azadlыьыnы pozan hяr бир dюvlяt
qurumunun hяrяkяt, yaxud hяrяkяtsиzlиyиndяn (a) bиrbaшa mяhkяmяyя; yaxud (b) tabelиk
qaydasыnda yuxarы dюvlяt orqanlarыna шиkayяt etmяk olar. Шиkayяt яvvяl nяzarяtи hяyata
keчиrяn dюvlяt qurumuna verиlиrsя, hяmиn qurum шиkayяtи aldыqdan sonra bиr ay mцddяt
яrzиndя onun baxыlmasыna daиr яrиzячиyя baxыlmanыn nяtиcяsиnя daиr yazыlы шяkиldя cavab
vermяlиdиr.
34. Qanunun 5-cи maddяsиnя яsasяn mяhkяmяyя шиkayяt hцquq vя azadлыqlarыnыn
pozulmasыныn vяtяndaшa mяlum olduьu gцndяn bиr ay keчяnяdяk verиlmяlиdиr. Eynи zamanda,
яrиzячи яvvяlcяdяn aшaьы qurumun hяrяkяt, yaxud hяrяkяtsиzlиyиndяn yuxarы иnstansиyaya
шиkayяt etdиkdя шиkayяtиn tяmиn edиlmяmяsи barяdя yuxarы orqan vя ya vяzиfяlи шяxs tяrяfиndяn
yazыlы cavabыn verиldиyи gцndяn bиr ay keчяnяdяk mяhkяmяyя шиkayяt verиlя bиlяr. Шиkayяtиn
verиlmяsи mцddяtи цzrlц sяbяbdяn юtцrцlцbsя, щяmиn mцddяt mяhkяmя tяrяfиndяn bяrpa
oluna bиlяr.
35. Qanunun 6-cы maddяsиnя яsasяn mяhkяmя шиkayяtиn яsaslы olduьunu
mцяyyяnlяшdиrdиkdя шиkayяt edиlяn qяrarlarы vя hяrяkяtlяrи qanunsuz hesab edя, vяtяndaшlar
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barяsиndя tяtbиq edиlяn mяsulиyyяt tяdbиrlяrиnи lяьv edя, onlarыn pozulmuш hцquq vя
azadlыqlarыnы bяrpa edя, habelя dюvlяt orqanlarыnыn vяtяndaшlarын hцquq vя azadlыqlarыnы
pozan qяrarlarы vя hяrяkяtlяrи (hяrяkяtsиzlиyи) иlя baьlы onlarыn mяsulиyyяtиnи mцяyyяnlяшdиrя
bиlяr.
36. Mцlkи Mяcяllяdя oxшar mцddяalar mюvcuddur. Mцlkи Mяcяllяyя яsasяn шяxsи
hцquq vя azadlыqlarla baьlы шяxslяrlя dюvlяt qurumlarы arasыnda mцbahиsяlяrя mяhkяmяlяrdя
mцlkи qaydada baxыla bиlяr (Maddя 2 vя Maddя 5). Dюvlяt qurumlarыныn, yaxud onlarыn
rяsmиlяrиnиn qanunsuz hяrяkяtlяrи, yaxud hяrяkяtsиzlиklяrи dяymиш zяrяrlя baьlы Dюvlяt
barяsиndя mцlkи иddиanыn qaldыrыlmasыna яsas verиr (Maddя 22). Dюvlяtиn mцlkи mяsulиyyяtи
adи hцquqи шяxsиn mяsulиyyяtи иlя eynиdиr (Maddя 43).
37. Mцlkи-Prosessual Mяcяllяdя fяrdиn чяkdиyи zяrяrя gюrя mцlkи qaydada Dюvlяtя
qarшы иddиa verиlmяsи prosedurlarы nяzяrdя tutulur.
D. Ишgяncяlяrиn qarшыsыnын aлыnmasы цzrя Avropa Komиtяsиnиn (CPT) araшdыrmalarы
38. Ишgяncяlяrиn qarшыsыныn alыnmasы цzrя Avropa Komиtяsи (CPT) Azяrbaycana цч
dяfя sяfяr etmишdиr. Bиrиncи sяfяr 2002-cи иlиn noyabr-dekabr aylarыnda keчиrиlmиш, sяfяr
яrzиndя 1 saylы Иstиntaq Tяcrиdxanasыna, hяmчиnиn Daxиlи Ишlяr Nazиrlиyи nяzdиndя saxlama
yerlяrиnя, o cцmlяdяn, MCQMИ-nиn mцvяqqяtи saxlaнma mяntяqяsиnя baш чяkиlmишdиr. 2004cц иlиn yanvar ayынda keчиrиlяn иkиncи (ad hoc) sяfяrиn яsas mяqsяdи 15 oktyabr 2003-cц иl
tarиxdя keчириляn prezиdent seчkиlяrиndяn sonra baш vermиш hadиsяlяr иlя baьlы saxlaныlmыш
шяxslяrlя rяftar barяsиndя mяlumatын toplaнылmasыndan иbarяt иdи. Nцmayяndя heyяtи 1 saylы
Иstиntaq Tяcrиdxanasынda saxlanыlan otuza qяdяr шяxslяrlя mцsahиbя keчиrmишdиr. Bundan
яlavя nцmayяndя heyяtи MCQMИ-nиn mцvяqqяtи saxlaнma mяntяqяsиnя baш чяkmишdиr.
2005-cи иlиn may ayыnda keчиrиlяn цчцncц (ad hoc) sяfяrиnиn яsas mяqsяdи Гobustan
Hяbsxanasыndakы vяzиyyяtи юyrяnmяkdяn иbarяt иdи. CPT-nиn bu sяfяrlяrя daиr mяruzяlяrи 2002-cи иlиn noyabr-dekabr aylarыnda edиlяn sяfяr иstиsna olmaqla - dяrc olunmamышдыр,
bunun цчцn dюvlяtиn иcazяsи tяlяb olunur kи, bu da hяlяlиk gюzlяnиlmиr.
39. 2002-cи иlиn noyabr-dekabr aylarыnda keчиrиlяn sяfяrя daиr mяruzяdя MCQMИ-nиn
mцvяqqяtи saxlaнma mяntяqяsиndя pиs rяftara daиr konkret hallar tяsbиt olunmasa da, orada
qeyd edиlиr kи, nцmayяndя heyяtи polиs tяrяfиndяn Daxиlи Ишlяr Nazиrlиyиnин nяzdиndя olan
qurumlarda saxlanыlan шяxslяr barяsиndя pиs rяftar edиlmяsиnя daиr чoxlu sayda иddиalara rast
gяlmишdиr. Pиs rяftarыn nюvlяrи яsasяn шиllя, yumruq vя tяpиklяrиn vurulmasы, dяyяnяklяrlя,
sиlahlarыn qundaьы vя dиgяr bяrk alяtlяrlя zяrbяlяrиn yetиrиlmяsиndяn иbarяtdиr. Bяzи hallarda
иsя иddиa olunan pиs rяftaрыn aьыrlыьы - elektrиk cяrяyanla vurulmasы, dabanlara dюyцlmяsи,
asыlmыш vяzиyyяtdя qandallanmыш шяxsя zяrbяlяrиn yetиrиlmяsи kиmи - onlarыn ишgяncя hesab
olunmasы цчцn yetяrlиdиr. Bundan baшqa bяzи шяxslяr cиnayяtи tюrяtdиklяrиnи etиraf etmяyя,
yaxud mяlumat vermяyя mяcbur etmяk mяqsяdиlя юzlяrи, yaxud qohumlarы barяsиndя
mцxtяlиf nюv alчaltma vя fиzиkи gцcцn tяtbиqи иlя (o cцmlяdяn, cиnsи zorakыlыq) hяdяlяmя
hallarы barяdя mяlumat vermишlяr.
HЦQUQИ МЯСЯЛЯЛЯР
KONVENSИYANЫN 3-cц MADDЯSИNИN POZULMASЫNA DAИR ШИKAYЯT
40. Яrиzячи Konvensиyanыn 3-cц maddяsиnя яsasяn шиkayяt etmишdиr kи, o, hяbs
olunarkяn pиs rяftara, MCQMИ-nиn mцvяqqяtи saxlaнma tяcrиdxanasыnda ишgяncяyя mяruz
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qalmыш, hяmчиnиn onun 1 saylы Иstиntaq Tяcrиdxanasыnda saxlanma шяraиtи pиs rяftar nюvцnц
tяшkиl etmишdиr. Buнdan яlavя o шиkayяt etmишdиr kи, onun pиs rяftar barяdя шиkayяtи hяmиn
maddя иlя nяzяrdя tutulan prosessual юhdяlиyиnя uyьun olaraq sяmяrяlи шяkиldя
araшdыrыlmamышdыr. Konvensиyanыn 3-cц maddяsиndя aшaьыdakыlar nяzяrdя tutulur:
"Heч kяs ишgяncяyя, yaxud qeyrи-иnsanи, yaxud alчaldыcы rяftara, yaxud cяzaya mяruz
qalmamaлыdыr."
A. Mцmkцnlцk
1. Tutulma zamanы pиs rяftara daиr шиkayяt
41. Шиkayяtиn bu hиssяsиndя яrиzячи иddиa edиr kи, 18 oktyabr 2003-cц ил tarиxdя hяbsи
zamanы, polиs яmяkdaшlarы onu vuraraq yerя yыxmыш, qandallamыш, yerя sцrцklяmиш vя
vurmuшlar. Maшыnla MCQMИ-yя aparыlarkяn onu vurmuш vя sюzlя tяhqиr etmишlяr. MCQMИnиn hяyяtиndя onu цzц aшaьы yaш yerdя uzandыraraq шяxsиyyяtиnя daиr suallar vermишlяr.
Dedиklяrиnя sцbut olaraq яrиzячи bиr neчя aиlя цzvlяrиnиn иfadяlяrиnи tяqdиm etmишdиr kи, orada
mцxtяlиf dяrяcяdя tяfsиlatы vя ardыcыllыqla яrиzячиnиn юz evиndя hяbsи zamanы kobud rяftara
mяruz qalmasы tяsbиt olunur.
42. Hюkumяt яrиzячиnиn hяbs zamanы pиs rяftara mяruz qalmasы иlя baьlы шиkayяtиnин
bu hиssяsи иlя baьlы bиldиrmишdиr kи, яrиzячи юlkя qanunverиcиlиyиndя nяzяrdя tutulmuш
vasиtяlяrиn щамысыndan иstиfadя etmяyиb, чцnkи o, bu mяsяlяnи lazыmи шяkиldя dюvlяt qurumlaры
qarшыsынda qaldыrmayыb. Hюkumяt xцsusиlя qeyd etmишdиr kи, яrиzячи юz qohumlarыnыn
иfadяlяrиnи мяhkяmяyя tяqdиm etmяmишdяn яввял heч bиr dюvlяt qurumuna tяqdиm
etmяmишdиr. Яrиzячи konkret olaraq Hюkumяtиn bu иradыna шяrh vermяmишdиr.
43. Mяhkяmя мцяyyяn edиr kи, яrиzячиnиn шиkayяtиn bu hиssяsи иlя baьlы юlkя
qanunverиcиlиyиndя nяzяrdя tutulmuш vasиtяlяrиn щамысынdan иstиfadя etmяsиnиn mцяyyяn
olунmasы vacиb deyиl, чцnkи belя olan halda da шиkayяtиn bu hиssяsи aшaьыdakы sяbяbdяn
baxыlmasы цчцn mяqbul deyиl.
44. Mяhkяmя qeyd edиr kи, aиlя цzvlяrиnиn шиkayяtlяrиndяn baшqa (onlarыn baxыlmasы
цчцn dюvlяt orqanlarынa tяqdиm olunmasы gюrцnmцr), onda яrиzячиnиn hяbs olunma zamanы
polиs tяrяfиndяn pиs rяftara qalmasыna daиr heч bиr sцbut yoxdur. Mяhkяmя hяmчиnиn qeyd
edиr kи, яrиzячиnиn hяbs olunma zamanы dюyцlmяsи MCQMИ-nиn mцvяqqяtи saxlaнma
mяntяqяsиnиn rяиsиnиn иzahatы иlя tяkzиb olunur kи, hansы kи юz иzahatынda яrиzячи MCQMИ-yя
gяtиrиldиkdя onun bяdяnиndя heч bиr xяsarяtиn olmadыьыnы gюstяrmишdиr. Яrиzячи юzц dя
шиkayяtиn hяbsdя saxlanылarkяn pиs rяftara mяruz qalmasы barяdя hиssяsиndя bu иzahata
иstиnad etmиш vя qeyd etmишdиr kи, 30 oktyabr 2003-cц иl tarиxdя verиlmиш ekspertиzanыn
rяyиndяn tяsbиt olunan xяsarяtlяrиn hamыsы 19 oktyabr 2003-cц иl tarиxdя, yяnи hяbsиndяn bиr
gцn sonra ona yetиrиlmишdиr. Qeyd olunanlara vя ишdя olan bцtцn materиallara яsasяn
Mяhkяmя hesab edиr kи, шиkayяtиn bu hиssяsи иlя baьlы tяqdиm edиlmиш sцbutlar яrиzячиnиn hяbs
olunma zamanы pиs rяftara мяруз qalmasы mяsяlяsиnя onun tяrяfиndяn baxmaьa иmkan
vermиr.
45. Bununla da, шиkayяtиn bu hиssяsи aчыq-aydыn яsassыz olduьundan Konvensиyanын
35-cи maddяsиnиn 3 vя 4-cц hиssяlяrиnя яsasяn rяdd edиlmяlиdиr.
2. Polиsdя saxlanыlarkяn pиs rяftara daиr шиkayяt
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46. Шиkayяtиnиn bu hиssяsиndя яrиzячи иddиa edиr kи, MCQMИ-nиn mцvяqqяtи saxlaнma
mяntяqяsиndя o, 19 oktyabr 2003-cц иl tarиxdя dиndиrиlmяsи zamanы dюyцlmцш vя ишgяncяyя
mяruz qalmыш, zorlanma иlя hяdяlяnmиш vя beш gцn яrzиndя hava иlя pиs tяmиn olunan
kamerada, ac, tяmиz ичmяlи su verиlmяdяn saxlanыlmышdыr.
47. Mяhkяmя qяrara gяlmишdиr kи, шиkayяtиn bu hиssяsи aydыn шяkиldя Konvensиyanыn
35-cи maddяsиnиn 3-cц hиssяsиndя qeyd olunduьu kиmи яsaslandыrыlmamышdыr. Mяhkяmя
bununla yanaшы bu hиssяnи heч bиr baшqa sяbяbdяn яsaslandыrыlmamыш hesab etmиr. Ona gюrя
dя, шиkayяtиn bu hиssяsи baxыlmasы цчцn mяqbul hesab olunur.
3. 1 saylы Иstиntaq Tяcrиdxanasыnda saxlanma шяraиtи
48. Шиkayяtиnиn bu hиssяsиndя яrиzячи иddиa edиr kи, o, sonradan 40 gцn яrzиndя 1 saylы
Иstиntaq Tяcrиdxanasыnda 1.35x2.35 metr юlчцsцndя чox kичиk, qeyrи-gиgиyenиk, иsиdиlmяyяn vя
elektrиk ишыqlanmasы gecя-gцndцz qoшulmuш kamerada saxlanыlmышdыr. Ona demишlяr kи,
hяmиn kamerada яvvяllяr юlцm cяzasыna mяhkum olunmuш шяxslяr saxlanыlмышдыr vя hяtta
belя шяxslяrиn иkиsи иля баьлы bиr neчя иl яvvяl elя oradaca юлцм ъязасы иъра олунмушдур.
49. Hюkumяt шиkayяtиn bu hиssяsи иlя baьlы яrиzячиnиn юlkя qanunverиcиlиyиndя nяzяrdя
tutulmuш hцquqи mцdafия vasиtяlяrиnиn tцkяndиrmяdиyиnи qeyd etmишdиr. O, bu mяsяlяnи
мяhkяmяyя mцracияt etmяkdяn яvvяl dюvlяt orqanlarы qarшыsыnda qaldыrmamышdыr.
50. Яrиzячи bиldиrmишdиr kи, bu mяsяlя иlя baьlы o, heч bиr vasиtяyя malиk olmayыb.
Яrиzячи иddиa etmишdиr kи, юlkя qanunverиcиlиyиndя hяbsxana яmяkdaшlarыnын ишgяncя vermяsи
vя qeyrи-иnsanи rяftar etmяsи aydын шяkиldя qadaьan olunsa da vя bu cцr pиs rяftara gюrя
vasиtяlяr nяzяrdя tutulsa da, dиgяr nюv pиs rяftar nюvlяrи, mяsяlяn, цmumи saxlaнma шяraиtи иlя
baьlы pиs rяftar яleyhиnя heч bиr konkret hцquqи norma mюvcud deyиl. Яrиzячи hяmчиnиn qeyd
etmишdиr kи, hяr bиr halda, onun barяsиndя hябsdя saxlanыlarkяn ишgяncяnиn verиlmяsи иlя baьlы
шиkayяtlяrиnиn rяsmи araшdыrыlmasыnын sяrишtяsиz olduьuna gюrя, saxlaнma шяraиtи иlя baьlы hяr
hansы tяdbиrlяrиn gюrцlmяsиnя naиl olmaq cяhdlяrи nяtиcяsиz olardы.
51. Mяhkяmя xatыrlaдыr kи, 35-ъи maddяdя nяzяrdя tutulan юlkя qanunverиcиlиyиndя
nяzяrdя tutulmuш vasиtяlяrиn щамысыndan иstиfadя edиlmяsи qaydasы tяlяb edиr kи, дюvlяtя qarшы
beynяlxalq mяhkяmя, yaxud arbиtraj qurumuna mцracияt edяn шяхс яvvяlcя mиllи hцquqи
sиstemdя mюvcud olan vasиtяlяrdяn иstиfadя etmяlиdиr kи, dюvlяtlяrиn hяrяkяtlяrиnя gюrя
beynяlxalq qurumlar qarшыsыnda cavab vermяkdяn юncя юz hцquqи sиstemlяrи vasиtяsиlя
mяsяlяnиn yoluna qoymaq иmkanlarы olsun. Bu qaydaya rиayяt etmяk цчцn яrиzячи мювъуд
олан, щабеля иддиа олунан позунтуларла баьлы явязин юдянилмяси цчцн кифайят олан щцгуги
мцдафия васитялярини истифадя етмялидир (bax: mяsяlяn, Akdиvar and Others v. Turkey, 16
sentyabr 1996-cы иl tarиxlи qяrar, (Reports of Judgments and Decиsиons) 1996-ЫV, sяh. 1210, §
65-66).
52. Mяhkяmя юlkя qanunverиcиlиyиndя onun saxlanыlmasы шяraиtи иlя baьlы tяdbиrlяrя
naиl olmaq цчцn hяr hansы vasиtяnиn olmadыьы haqqынda яrиzячиnиn arqumentиnи qяbul edя
bиlmяz. Mяhkяmя qeyd edиr kи, "Шяxslяrиn hцquq vя azadlыqlarынa qarшы yюnяlmиш
hяrяkяtlяrdяn шиkayяtlяr haqqынda" Qanunда шяxsиn hцquq vя azadlыqlarыnы pozan dюvlяt
orqanыныn hяr hansы hяrяkяt vя hяrяkяtsиzlиyиnя qarшы mяhkяmяйя мцраъият етмяк имканы
nяzяrdя tutuлуr. Bиrbaшa юlkяnиn hцquq sиstemиndя tяtbиq oluna bиlяn Azяrbaycan
Respublиkasы Konstиtusиyasыnын 46-cы maddяsи vя Konvensиyanыn 3-cц maddяsи qeyrи-иnsanи
vя alчaldыcы rяftaры qadaьan edиr. Ona gюrя dя, bu mцddяalara яsaslanaraq яrиzячи Яdlиyyя
Nazиrlиyиnя (1 saylы Иstиntaq Tяcrиdxanasыna nяzarяt orqanы olan) шиkayяt verяrяk, yaxud
bиrbaшa yerlи mяhkяmяlяrdя mцlkи qaydada иddиa qaldыraraq, яrиzя verяrяk saxlanma шяraиtи
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barяdя шиkayяt edя bиlяrdи. Lakиn яrиzячи buna cяhd етмямишдир. Bundan baшqa o, иnandыrыcы
шяkиldя bu addыmlarыn sяmяrяsиz olacaьыnы gюstяrя bиlmяmишdиr. Vasиtяlяrиn sяmяrяsиz olacaьы
haqqыnda шцbhяlяr mцmkцn olan vasиtяlяrиn normal иstиfadя edиlmяsи tяlяbиnиn yerиnя
yetиrиlmяsи цчцn kиfayяt deyиl. (bax: mяsяlяn, Kunqurova v. Azerbaиjan (yekun olmayan
qяrar), № 5117/03, 3 иyun 2005-cи иl).
53. Bununla da, шиkayяtиn bu hиssяsи yerlи hцquqи mцdafия vasиtяlяrиnиn
tцkяndиrиlmяdиyиnя gюrя Konvensиyanыn 35-cи maddяsиnиn 1 vя 4-cц hиssяlяrиnя яsasяn rяdd
edиlmяlиdиr.
B. Mahиyyяt
1. Polиsdя saxlanыlarkяn pиs rяftara daиr шиkayяt
(a) Tяrяflяrиn dяlиllяrи
54. Hюkumяt tяqdиm etmишdиr kи, яrиzячи polиsdя saxlanыlarkяn pиs rяftara mяruz
qalmasыna daиr yetkиn dяlиl gяtиrя bиlmяmишdиr. 20 oktyabr 2003-cц иl tarиxlи ekspertиzanын
rяyи яrиzячиnиn hяmиn zяdяlяrиn 16 oktyabr 2003-cц иl tarиxdя, yяnи onun hяbsиndяn юncя vя
seчkиdяn sonra baш vermиш иьtишaшlar zamanы almasы ehtиmalыны иstиsna etmиr. Hюkumяt
hяmчиnиn qeyd edиr kи, hяr bиr halda, ekspertиza rяyиnя яsasяn яrиzячиnиn xяsarяtlяrи onun
sяhhяtиnя cиddи tяsиr gюstяrmяmишдиr. Ona gюrя dя, иddиa edиlяn pиs rяftar Konvensиyanыn 3-cц
maddяsи иlя nяzяrdя tutulan aьыrlыq dяrяcяsиnя чatmыr.
55. Яrиzячи tяqdиm etmишdиr kи, o, MCQMИ-dя saxlanыlarkяn ишgяncя sяvиyyяsиnя чыxan
pиs rяftara mяruz qalmышdыr. O, dabanынda, baldыrыnda vя dиrsяyиndя olan иzlяrи dяlиl kиmи
gяtиrmишdиr. O, hяmчиnиn, dюvlяt qurumlarыныn onun bяdяnиndя bu xяsarяtlяrиn olmasыnын
sяbяblяrиnя daиr hяqиqяtя yaxын heч bиr яsas gяtиrя bиlmяdиyиnи иddиa etmишdиr. Xцsusи olaraq,
яrиzячи qeyd etmишdиr kи, xяsarяtlяrи 16 oktyabr 2003-cц иl tarиxdя almasы ehtиmalы belя ola
bиlmяz, чцnkи o, hяmиn gцn sadяcя Azadlыq meydanыnda olmamышdыr. MCQMИ-nиn
mцvяqqяtи saxlanma tяъrидxanasынa gяtиrиldиkdя onun bяdяnиndя hяr hansы xяsarяtиn
olmadыьы hяmиn tяcrиdxana яmakdaшыnыn araшdыrma zamanы verdиyи иzahat иlя tяsdиq olunur.
56. Яrиzячи qeyd etmишdиr kи, MCQMИ-yя gяtиrиldиkdяn qыsa bиr mцddяt sonra polиs
яmяkdaшы onun qara cиyяr nahиyяsиnя, bяdяnиня yan тяряфдян dяyяnяk иlя zяrbя yetиrmишdиr.
Nюvbяtи gцn, 19 oktyabr 2003-cц иl tarиxdя, MCQMИ-nиn rяиs mцavиnиnин otaьынda
dиndиrиlяrkяn, ondan mяlumat almaq mяqsяdиlя иkи maskalы polиs яmяkdaшы tяxmиnяn dюrd
saat яrzиndя dяyяnяklяrdяn иstиfadя olunmaqla onun dabanlarыna vurmuшlar. Polиs
яmяkdaшlarы hяrdяn onun bяdяnиnин dиgяr hиssяlяrиnя zяrbя yetиrиrdиlяr. Dюymя zorlama
hяdяsи иlя dя mцшayияt olunurdu. Dюymя яrиzячиdя cиddи fиzиkи aьрыya sяbяb olmuш, ona gюrя
dя o, mцvяqqяtи olaraq kюmяksиz gяzmяk qabиlиyyяtиnи иtиrmишdиr. MCQMИ яmяkdaшlarы
tяrяfиndяn kameraya aparыldыqdan sonra onun kamera yoldaшlarы ona corablarыны чыxarmaьa
yardыm etmиш vя onun ayaqlarыnын pиs vяzиyyяtdя olmasыnы mцшahиdя etmишlяr.
57. Яrиzячи bиldиrmишdиr kи, zorlama hяdяlяrи dюymяdяn sonra onun havasыz kamerada
vяkиllя gюrцшmяyя иcazя verиlmяdяn цч gцn saxlanыlmasы zamanы da davam edиrdи. Hяmиn
vaxt o, pиs rяftara mяruz qalan dиgяr saxlanыlan шяxslяrиn qышqыrtыlarыны eшиdиrdи. Hansы
шяraиtdя vя mяkanda edиlmяsиnи nяzяrя alaraq, bu hяdяlяr nяtиcяsиndя яrиzячи kяskиn mяnяvи
иztиrablar keчиrmишdиr.
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58. Яrиzячи daha sonra qeyd etmишdиr kи, dюymя 19 oktyabr 2003-cц иl tarиxdя baш
versя dя, ona юz vяkиlи иlя gюrцшяrяk olanlar barяdя mяlumat vermяk иmkanы yalnыz цч
gцndяn sonra verиldи. Vяkиl dяrhal tиbbи mцayиnя keчиrиlmяsиnя naиl olmaьa cяhd etsя dя,
mцayиnя dюvlяt qurumlarы tяrяfиndяn qяsdяn bunu uzatdыqlarыna gюrя yalnыz 29 oktyabr
2003-cц иl tarиxdя baш tutmuшdur. Hяmиn vaxtadяk яrиzячиyя kюmяksиz gяzmяk qabиlиyyяtи
qayыtmыш, onun xяsarяtlяrи qиsmяn saьalmыш vя dюymяdяn яmяlя gяlmиш яksяr xыrda иzlяr yox
olmuшdur. Tиbbи mцayиnяnиn keчиrиlmя vaxtыныn uzadыlmasы xяsarяtlяrиn yetиrиlmя vaxtыnыn
dяqиq mцayиnя olунmasыnыn qarшыsыnы almышdыr. Bundan baшqa, яrиzячи qeyd etmишdиr kи,
ekspert dюvlяt mцяssиsяsиnиn ишчиsи olduьundan vя buna gюrя dя, mцstяqиl olmadыьыndan
onun xяsarятlяrиnиn щамысыnы rяyиnя qeyd etmяmишdиr.
(b) Mяhkямянин мюvqeyи
59. Mяhkяmя dяfяlяrlя qeyd etdиyи kиmи, Konvensиyanыn 3-cц maddяsиndя demokratиk
cяmиyyяtlяrиn яn яsas dяyярляриндян bиrи tяsbиt olunur. Hяtta яn чяtиn шяraиtdя, mяsяlяn,
terrorчuluqla vя mцtяшяkkиl cиnayяtkarlыqla mцbarиzя zamaны Konvensиya ишgяncяnи, qeyrииnsanи vя alчaldыcы rяftarы vя cяzanы tamamиlя qadaьan edиr. Konvensиyanыn, onun 1 vя 4 saylы
protokollarыnыn яksяr maddи mцddяalarыndan fяrqlи olaraq, hяtta xalqын hяyatыna tяhlцkя
tюrяdяn fюvqяladя hallarda 15-cи maddяnиn 2-cи hиssяsиnя яsasяn 3-cц maddя цчцn иstиsna
halыныn yaxud, qeyd-шяrtиn edиlmяsи nяzяrdя tutulmur (bax: mяsяlяn, Selmounи v. France
[GC], № 25803/94, § 95, ECHR 1999-V; Labиta v. Ыtaly [GC], Jfe 26772/95, § 119, ECHR
2000-ЫV vя Dиkme v. Turkey, № 20869/92, § 89, ECHR 2000-VЫЫЫ).
60. Mяhkяmя bиr daha vurьulayыr kи, "шяxs polиsя aparыlarkяn saьlam olduьu, azad
edиldиyи zaman иsя bяdяnиndя xяsarяt mцяyyяn olunduьu halda hяmиn xяsarяtlяrиn яmяlя
gяlmяsи sяbяblяrиnя daиr иnandыrыcы яsaslar gяtиrиlmяsи Dюvlяtиn юhdяlиyиdиr, яks halda
Konvensиyaныn 3-cц maddяsиnя яsasяn aydыn mяsяlя oрtaya чыxыr" (bax: Tomasи v. France, 27
avqust 1992-cи иl tarиxли qяrar, Serиes A no. 241-A, pp. 40-41, §§ 108-11 vя yuxarыda иstиnad
edиlяn Selmounи иши, § 87).
61. Mяhkяmя иlk nюvbяdя qeyd edиr kи, tяrяflяrиn tяqdиm etdиyи yeganя tиbbи sяnяd
яrиzячи tяrяfиndяn иddиa olunan dюyцlmяdяn bиr neчя gцn sonra verиlmиш 30 oktyabr 2003-cц
иl tarиxlи ekspert rяyиdиr. Lakиn мяhkяmя qeyd edиr kи, dиgяr saxlanma mцяssиsяsиnя
keчиrиlmяsиnя baxmayaraq, яrиzячи davamlы olaraq hяbs altыnda иdи, yяnи иddиa olunan pиs
rяftar gцnцndяn rяyиn tяrtиb olunma gцnцnяdяk dюvlяt orqanlarыnыn nяzarяtи altыnda
olmuшdur.
62. Яrиzячиnиn polиs tяrяfиndяn pиs rяftara mяruz qalmasыna daиr yetяrlи dяlиl gяtиrя
bиlmяdиyи barяdя Hюkumяtиn mцlahиzяsиnя gяldиkdя иsя, мяhkяmя xatыrladыr kи, dяlиllяrи
dяyяrlяndиrяrkяn мяhkяmя цmumяn "яsaslы шцbhяnиn olmamasы" meyarыnы tяtbиq edиr. (bax:
Ыreland v. the Unиted Kиngdom, 18 yanvar 1978-cи иl tarиxlи qяrar, Serиes A no. 25, pp. 64-65,
§ 161). Lakиn bu cцr dяlиl fakt barяdя kиfayяt qяdяr gцclц, sяlиs vя bиr-bиrиnя uyьun
mцlahиzяlяrиn, yaxud tяkzиbolunmaz gцmanlarын mюvcudluьundan иrяlи gяlя bиlяr. Dюvlяt
orqanlarыnыn nяzarяtи altыnda hяbsdя olan шяxslяrя mцnasиbяtdя olduьu kиmи, hadиsяlяr
barяdя mяlumata mцstяsna olaraq dюvlяt orqanlarы malиk olduьu tяqdиrdя belя saxlama
zamaны яmяlя gяlяn xяsarяtlяr иlя baьlы faktыn mюvcudluьu haqqынda cиddи gцmanlar ortaya
чыxыr. Hяqиqяtяn dя, kиfayяt edяn vя иnandыrыcы иzahatыn verиlmяsиnя daиr sцbut etmя
юhdяlиyиnиn dюvlяt qurumlarыnын цzяrиnя dцшmяsи qяbul edиlя bиlяr. (bax: Rиbиtsch v. Austrиa,
4 dekabr 1995-cи иl tarиxlи qяrar, Serиes A N 336, pp. 25-26, § 34 vя Salman v. Turkey [GC],
N 21986/93, § 100, ECHR 2000-VH).
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63. Mяhkяmя qeyd edиr kи, Hюkumяt яrиzячиnиn pиs rяftara daиr иddиalarынa qarшы
mцbahиsя etsя dя, bu xяsarяtlяrиn nя vaxt vя necя яmяlя gяlmяsи barяdя mяqbul bиr иzah
vermяmишdиr. Mяhkяmя ekspertиza rяyиndя яrиzячиnиn hяmиn xяsarяtlяrи hяbsdяn яvvяl almasы
ehtиmalыnын иstиsna etmяdиyи haqqыnda Hюkumяtиn arqumentиnи qяbul edя bиlmяz. Onun
xяsarяt almasы vaxtыna gяldиkdя иsя, rяy dolaшыq шяkиldя yazыlыb vя yetkиn deyиl. Hяmиn mяruzя
eynиlиklя xяsarяtlяrиn hяbs edиldиkdяn sonra vя MCQMИ-dя saxlanыlarkяn almasыны da иstиsna
etmиr. Belяlиklя dя мяhkяmя hesab edиr ки, tиbbи ekspertиzanын rяyи yetkиn шяkиldя яrиzячиnиn
bяdяnиndя xяsarяtlяrиn olmasыnы qeyd etsя dя, hяmиn xяsarяtlяrиn nя zaman yetиrиldиyиnи
mцяyyяn etmиr.
64. Mяhkяmя qeyd edиr kи, яrиzячи 16 oktyabr 2003-cц иl tarиxlи hadиsяlяr zamanы
Azadlыq Meydanыnda olmadыьы vя ona gюrя dя orada onun xяsarяt almasыnын mцmkцn
olmadыьы barяdя dюvlяt qurumlarы vя мяhkяmя qarшыsынda davamlы olaraq иsrar etmишdиr.
Lakиn araшdыrma zamanы dюvlяt qurumlarы bunun tяkzиb edиlmяsи цчцn heч bиr addыm
atmamышlar. Heч bиr tяsdиqlяyиcи sцbut tяmиn etmяdяn яrиzячиnиn onun hяbs olunmasыndan
яvvяl xяsarяt almasы ehtиmalы юzцndя Hюkumяt tяrяfиndяn tяqdиm olunasы kиfayяt vя
иnandыrыcы иzahatы tяшkиl etmиr. Bundan baшqa, яrиzячиnиn aldыьы xяsarяtя - kцt alяtlя vurulan
zяrbя nяtиcяsиndя яmяlя gяlmиш dabanыndakы hematoma - nяzяr salaraq, мяhkяmя hesab edиr
kи, bu xяsarяtlяr polиslя adи kцчя toqquшmalarы zamanы yetиrиlя bиlmяйян xцsusи nюv
xяsarяtdиr. Bununla яlaqяdar мяhkяmя яrиzячиnиn barяsиndя cиnayяt иши цzrя bиr neчя ay sonra
keчиrиlmиш mяhkяmя baxышы zamanы onun hяqиqяtяn hяmиn gцn Azadlыq Meydanыnda
olmadыьыnын mцяyyяn olunmasы faktыnы nяzяrя alыr.
65. Bundan яlavя, Mяhkяmя qeyd edиr kи, Hюkumяt яrиzячиnиn hяbs edиldиyиndяn
яvvяl xяsarяt aldыьыnы gюstяrяn heч bиr maddи sцbut hesab olunan sяnяdи tяqdиm etmяmишdиr,
чцnkи onun mцvяqqяtи saxlama yerиnя gяtиrиldиyи zaman heч dя zяrurи tиbbи mцayиnя
keчиrиlmяmишdиr (Doьanay Tцrkиyяyя qarшы иш цzrя qяrar, № 50125/99, § 30, 21 fevral 2006 vя
Akkurt Tцrkиyяyя qarшы иш цzrя qяrar, № 47938/99, § 36, 4 may 2006). Bunun яksиnя,
MCQMИ-nиn mцvяqqяtи saxlama tяcrиdxanasы яmяkdaшыnыn иstиntaq zamanы verdиyи
bиrmяnaлы иfadяsиnя яsasяn, mцvяqqяtи saxlama tяcrиdxanasынda яrиzячи barяsиndя qeydиyyat
aparыldыьы zaman onun bяdяnиndя xяsarяt иzlяrи mцшahиdя edиlmяmишdиr (bax, yuxarыda 21-cи
abzas).
66. Mяhkяmя hesab edиr kи, яrиzячиnиn saь dabanыnda olan hematoma bяdяnиndя olan
dиgяr qanчыrlarla bиrlиkdя gюtцrцldцkdя, Ишgяncяlяrиn Qarшыsыnын Alыnmasы цzrя Avropa
Komиtяsиnиn bиldиrdиyиnя gюrя Daxиlи Ишlяr Nazиrlиyиnиn tabeчиlиyиndяkи mцvяqqяtи saxlama
yerlяrиndя иstиfadя olunan pиs rяftarыn formalarыndan bиrи olan falakкanыn (ayaqlarыn
altыndan dюyцlmя) tяtbиq edиlmяsиnя uyьundur. Bu tиplи xяsarяtlяr tяsadцfяn яmяlя gяlя
bиlmяzdи (bax: yuxaрыda gюstяrиlяn Salman иши цzrя qяrar, § 113).
67. Mяhkяmя-tиbb ekspertиzasыnыn rяyы иlя tяsdиq edиlяn яrиzячиnин davamlы vя detallы
шиkayяtlяrиnи nяzяrя alaraq, habelя яrиzячиnиn bяdяnиndя aшkar edиlmиш xяsarяtlяrиn
sяbяblяrиnя daиr hяqиqяtя uyьun иzahыn olmaмасы иlя яlaqяdar olaraq мяhkяmя qяbul edиr kи,
hяmиn xяsarяtlяr dюvlяt orqanlarыnыn mяsulиyyяt daшыdыьы pиs rяftarыn formasыna aиd
edиlmяlиdиr.
68. Pиs rяftar aktыныn aьыrlыьыna gяldиkdя иsя, мяhkяmя tяkrar edиr kи, pиs rяftarыn
xцsusи formasыnыn ишgяncя kиmи mцяyyяn edиlиb-edиlmяmяси zamanы 3-cц maddяdя яks
etdиrиlяn, bu mяfhumla qeyrи-иnsanи vя ya alчaldыcы rяftar arasыndakы fяrqя dиqqяt
yetиrиlmяlиdиr. Gюrцnцr kи, чox aьыr vя qяddar яzablara gяtиrиb чыxaran qяsdяn qeyrи-иnsanи
rяftarын belя fяrqlяndиrmя vasиtяsиlя xцsusяn bиabыr etmяk Konvensиyanын nиyyяtиndя
olmuшdur (bax: yuxarыda gюstяrиlяn Иrlandиya иши цzrя qяrar, sяh. 66-67, 167 vя Aksoy
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Tцrkиyяyя qarшы, 18 dekabr 1996-cы иl tarиxlи qяrar, Reports 1996-VЫ, sяh. 2278-79, § 63).
Rяftarыn aьыrlыьыna яlavя olaraq, hяtta 26 иyun 1987-cи ил tarиxdя qцvvяyя mиnmиш Ишgяncяlяrя
vя dиgяr qяddar, qeyrи-иnsanи vя ya alчaldыcы rяftar vя ya cяzaya qarшы BMT-nиn
Konvensиyasынda tanыnmыш mяqsяd elementи mюvcuddur. Onun 1-cи maddяsиndя ишgяncя
cиddи aьрыnыn vя ya яzablarын, иnter alиa, mяlumatы яldя etmяk, cяzalandыrmaq vя ya
qorxutmaq mяqsяdиlя qяsdяn verиlmяsи kиmи mцяyyяn edиlиr (bax: yuxarыda gюstяrиlяn
Salman иши цzrя qяrar, § 114 vя yuxaрыda gюstяrиlяn Dиkme иши цzrя qяrar, §§ 94-95).
69. Pиs rяftarыn xarakterиnи (яrиzячиnиn ayaqlarыnыn altынdaн dюyцlmяsи) nяzяrя alaraq,
мяhkяmя hesab edиr kи, bu, yalnыz qяsdяn tюrяdиlя bиlяrdи, чцnkи onun yerиnя yetиrиlmяsи
цчцn mцяyyяn qяdяr hazыrlыьыn gюrцlmяsи vя gцcцn tяtbиqи tяlяb olunurdu. Gюrцnцr kи, o,
яrиzячиdяn etиraf vя mяlumatыn alынmasы mяqsяdиlя yerиnя yetиrиlmишdиr (yuxarыda gюstяrиlяn
Aksoy иши цzrя qяrar, sяh. 2279, § 64; hяmчиnиn мяhkяmяnиn falakкanыn tяtbиqиnиn ишgяncя
olmasы barяdя nяtиcяyя gяldиyи yuxarыda gюstяrиlяn Salman иши цzrя qяrar, § 115 иlя mцqayиsя
et). Mяhkяmя hesab edиr kи, bu rяftar elя aьыr vя qяddar xarakterlи olmuшdur kи, o, ишgяncя
kиmи xarakterиzя oluna bиlяr.
70. Nяtиcяdя мяhkяmя mцяyyяn edиr ки, bununla яlaqяdar Konvensиyanыn 3-cц
maddяsиnиn pozulmasы baш vermишdиr.
2. Sяmяrяlи araшdыrmanыn aparыlmadыьы barяdя шиkayяt
(a) Tяrяflяrиn dяlилlяrи
71. Hюkumяt tяqdиm etmишdиr kи, dюvlяt orqanlarы яrиzячиnиn pиs rяftar barяdя
шиkayяtlяrи цzrя sяmяrяlи rяsmи araшdыrma aparmышlar. Xцsusяn, Hюkumяt vurьulamышdыr kи,
Baш Prokurorluq tяrяfиndяn иstиntaq aparыlmыш vя bu zaman яrиzячиnиn шиkayяtlяrи иlя яlaqяdar
MCQMИ-nиn dюrd яmяkdaшы dиndиrиlmиш, шиkayяtlяrиn яsassыz olmasы mцяyyяn edиlmишdиr.
Bundan яlavя яrиzячи araшdыrmanыn нятиъяляриня etиrazыnы mяhkяmяdя bиldиrmиш vя onun
шиkayяtи yerlи mяhkяmяlяrdя araшdыrыlmышdыr.
72. Яrиzячи tяqdиm etmишdиr kи, nяиnkи иstиntaq orqanы, hяtta yerlи mяhkяmяlяr onun
шиkayяtlяrи цzrя hяrtяrяflи vя sяmяrяlи araшdыrma aparmamышlar. O, bиldиrmишdиr kи, иstиntaq
sяthи aparыlmыш vя чoxsaylы сахтакарлыгларла мцшайият олунмушдур. Хцсусян, дювлят органлары
МЪГМИ-нин mцvяqqяtи saxlaнma tяcrиdxanasыnыn яmяkdaшыnыn яrиzячиnиn tяcrиdxanaya
gяtиrиldиyи zaman saьlam olmasы barяdя иfadяsиnя aчыq-aшkar шяkиldя яhяmиyyяt vermяmишlяr.
Hяmчиnиn, onlar bu faktы tяsdиq edя bиlяcяk hяr hansы dиgяr шahиdlяrиn иfadяlяrиnи almamышlar.
Yerlи mяhkяmяlяr onun ишиnиn baxыlmasыnы иkи aydan чox мцддятя tяxиrя salmыш vя cиnayяt
tяqиbи orqanlarыnыn sяhvlяrиnи tяkrar etmишlяr.
(b) Mяhkяmяnиn mюvqeyи
73. Mяhkяmя bиr daha qeyd edиr kи, шяxs polиs tяrяfиndяn 3-cц maddяyя zиdd olaraq
aьыr шяkиldя pиs rяftara mяruz qaldыьы barяdя sцbut oluna bиlяcяk иddиa иrяlи sцrdцyц halda,
bu mцddяa Konvensиyanын 1-cи maddяsиnя яsasяn Dюvlяtиn "yurиsdиksиyasынda olan hяr kяs
цчцn bu Konvensиyada ... mцяyyяn olunmuш hцquq vя azadlыqlarын tяmиn edиlmяsиnя" daиr
цmumи юhdяlиyи иlя bиrlиkdя oxunulduqda юz mяnasыnda sяmяrяlи rяsmи araшdыrmanыn
aparыlmasыnы tяlяb edиr. Hяmиn araшdыrma mяsulиyyяt daшыyanlarыn mцяyyяn edиlmяsи vя
cяzalandыrыlmasынa gяtиrиb чыxarmaq иqtиdarыnda olmalыdыr. Яks tяqdиrdя, ишgяncяlяrиn vя
qeyrи-иnsanи, yaxud alчaldыcы rяftar vя cяzalarыn цmumи hцquqи qaydada qadaьan edиlmяsи,
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юz fundamental vacиblиyиnя baxmayaraq (bax: yuxarыda 59-cu abzas), tяcrцbяdя qeyrиeffektиv olardы vя бязи щалларда Дювлятин нцмайяндяляри цчцн онларын нязаряти алтында
оланларын hцquqlarыnы faktиkи olaraq cяzalandыrыlmadan pozmaq иmkanы yaradыlacaqdы (bax:
Assenov vя dиgяrlяrи Bolqarыstana qarшы, 28 oktyabr 1998-cи иl tarиxlи qяrar, Reports 1998VЫЫЫ, sяh. 3290, § 102 vя yuxarыda gюstяrиlяn Labиta иши цzrя qяrar, § 131). Mяhkяmяnиn
presedent hцququnda mцяyyяn edиlmиш sяmяrяlиlиyиn mиnиmal standartlarыna hяmчиnиn belя
tяlяb daxиldиr kи, araшdыrma mцstяqиl, qяrяzsиz vя иctиmaиyyяtиn nяzarяtи altынda olmalы,
habelя sяlahиyyяtlи orqanlar nцmunяvи sяylя vя чevиk hяrяkяt etmяlиdиrlяr (bax: Исайева вя
диэярляри Русийайа гаршы, № 57947/00, 57948/00 вя 57949/00, § 208-213, 24 fevral 2005 vя
Meneшeva Rusиyaya qarшы, № 59261/00, § 64, ECHR 2006-...).
74. Mяhkяmя иlk nюvbяdя qeyd edиr kи, dюyцlmяdяn sonrakы цч gцn яrzиndя vяkиlи иlя
gюrцшmяyиnя иcazя verиlmяdиyиndяn яrиzячи pиs rяftar barяdя шиkayяtиnи dюvlяt orqanlarыnыn
nяzяrиnя tяqdиm etmяk иmkanыnda olmamышdыr. Mяsяlя bиrиncи dяfя dюvlяt orqanlarыnыn
dиqqяtиnя 2003-cц ил oktyabrыn 22-dя, яrиzячиnиn vяkиlи tиbbи mцayиnяnиn кечирилмяси barяdя
vяsatяtи qaldыrdыqda чatdыrыlmышdыr. Lakиn onun vяsatяtиnя kиfayяt qяdяr sяylяrlя
baxыlmamышдыр, чцnkи beш gцndяn sonra tиbbи mцayиnяnиn keчиrиlmяdиyи barяdя шиkayяt vяkиl
tяrяfиndяn prokurora verиlяnя qяdяr heч bиr hяrяkяt yerиnя yetиrиlmяmишdиr. Hяtta bundan
sonra tиbbи mцayиnя иkи gцndяn sonra keчиrиlmишdиr. Bununla яlaqяdar мяhkяmя qeyd edиr kи,
polиs orqanlarыnыn mцvяqqяtи saxlaнma yerlяrиndя ишgяncя qurbanы xarиcи алямдян tяcrиd
edиldиyи, zяrurи sцbutlarы tяsdиq vя ya toplaya bиlяcяk hяkиm, vяkиl, aиlя цzvlяrи vя dostlarы иlя
gюrцшmяk иmkanынdan mяhrum edиldиyи halda ишgяncя barяdя шиkayяtlяrиn яsaslandыrыlmasы
xцsusиlя чяtиndиr (bax: yuxarыda gюstяrиlяn Aksoy иши, sяh. 2286, § 97). Dюvlяt orqanlarы
hadиsя иlя baьlы sцbutlarы, o cцmlяdяn mяhkяmя-tиbb ekspertиzasыnыn rяyиnи almaq цчцn
bцtцn mцnasиb tяdbиrlяrи hяyata keчиrmяlиdиrlяr. Araшdыrmanын xяsarяtиn sяbяblяrиnи vя ya
mяsulиyyяtlи шяxsи mцяyyяn etmяk qabиlиyyяtиnи pozan onun hяr hansы чatышmazlыьы bu
standartыn pozulmasыna gяtиrиb чыxara bиlяr (bax: Batы vя dиgяrlяrи Tцrkиyяyя qarшы, №
33097/96 vя 57834/00, § 134, ECHR 2004-ЫV (чыxarышlar). Bununla belя мяhkяmя hesab edиr
kи, mяhkяmя-tиbb ekspertиzasы rяyиnиn vaxtыnda tяmиn edиlmяmяси hazыrkы ишdя araшdыrmanын
effektsиzlиyиnя gяtиrиb чыxaran vacиb amиllяrdяn bиrи olmuшdur. Vaxtыnda keчиrиlmиш tиbbи
mцayиnя mяhkяmя-tиbb ekspertи цчцn xяsarяtlяrиn sяbяblяrи vя onlarыn yetиrиlmяsи vaxtы
barяdя daha dяqиq nяtиcяlяrя gяlmяk иmkanыны yaradacaqdы.
75. Bundan яlavя, hazыrkы ишdя sonradan aparыlmыш иstиntaq mяqbul olmamышdыr.
Иstиntaq orqanlarы yalnыz mяhkяmя-tиbb ekspertиzasы rяyиnиn юyrяnиlmяsи vя MCQMИ-dя
яrиzячи иля цnsиyyяtdя olmuш dюrd polиs яmяkdaшыnыn dиndиrиlmяsи иlя kиfayяtlяnmишlяr. Hяr
hansы baшqa шahиd dиndиrиlmяmишdиr. Bununla яlaqяdar olaraq, яrиzячиnиn pиs rяftara mяruz
qalmasыnыn mцяyyяn edиlmяsи nяtиcяsиndя MCQMИ яmяkdaшlarыnын cиnayяt mяsulиyyяtиnя
cяlb olunmasы ещтималыны nяzяrя alaraq pиs rяftar barяdя иddиalarыn dиndиrиlmиш polиs
яmяkdaшlarы tяrяfиndяn rяdd edиlmяsи мяhkяmяyя heч dя qeyrи-adи hal kиmи gюrцnmцr.
Bununla belя, яrиzячиnиn иfadяlяrиnиn vя иnkaredиlmяz bяdяn xяsarяtlяrиnин olmasынa
baxmayaraq, mцstяntиq polиs яmяkdaшlarыnыn иfadяlяrиnи яsas gюtцrяrяk, cиnayяt ишиnиn
baшlanmasыnы rяdd etmишdиr.
76. Belя mяhdud araшdыrma яsasынda mцstяntиq xяsarяtlяrиn 2003-cц ил 16 oktyabr
hadиsяlяrи zamanы yetиrиlmяsи ehtиmalыnыn иstиsna olmadыьыны gюstяrяn mяhkяmя-tиbb
ekspertиzasыnын qяtи olmayan rяyиnя яsaslanaraq, яrиzячиnиn xяsarяtlяrиnиn belя qaydada
яmяlя gяlmяsиnи gцman etmишdиr.
Eynи zamanda, mцstяntиq nяzяrя almamышdыr kи, mяhkяmя-tиbb ekspertиzasыnын rяyиndя
xяsarяtlяrиn яrиzячиnиn tutulmasыndan sonra yetиrиlmяsи ehtиmalы, oxшar qaydada, иstиsna
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edиlmяmишdиr. Яslиndя, bununla pиs rяftar barяdя иddиalarы sцbut etmяk vяzиfяsи яrиzячиnиn
цzяrиnя qoyulmuшdur. Eynи zamanda, yuxarыda qeyd edилdиyи kиmи, шяxsиn azadlыqdan
mяhrum etmя yerlяrиndя xяsarяt almasы aшkar edиldиyи hallarda xяsarяtlяrиn sяbяblяrиnя daиr
mяqbul vя иnandыrыcы иzahat verиlmяsи vя sцbut etmяk vяzиfяsи dюvlяt orqanlarы цzяrиndяdиr
(bax: yuxarыda 60 vя 62-cи abzaslar).
77. Mяhkяmя hяmчиnиn qeyd edиr kи, иstиntaq orqanы cиnayяt ишиnиn baшlanmasыnын
rяdd edиlmяsи haqqыnda qяrar qяbul etdиkdя MCQMИ mцvяqqяtи saxlama tяcrиdxanasы
яmяkdaшынын яrиzячиnиn MCQMИ-yя daxиl olmasы zamanы saьlam vяzиyyяtdя olduьu barяdя
bиrmяnalы иfadяlяrиnи tamamиlя nяzяrя almamышdыr. Cиnayяt prosesиnиn heч bиr mяrhяlяsиndя
dюvlяt orqanlarы bu яmяkdaшын иfadяlяrиnиn etиbarsыz olmasыnы mцяyyяn etmяmишlяr. Tяk bu
иfadя mцstяntиqиn яrиzячи цzяrиndя xяsarяtlяrиn mцvяqqяtи saxlama yerиndя yetиrиldиyи
nяtиcяsиnя gяlmяsиnя gяtиrиb чыxara bиlяrdи.
78. Bundan яlavя, яrиzячи davamlы olaraq bиldиrmишdиr kи, o, 2003-cц иl 16 oktyabr
hadиsяlяrи zamanы Azadlыq meydaныnda olmamыш vя buna gюrя orada xяsarяt ala bиlmязdи.
Lakиn иstиntaq zamanы dюvlяt orqanlarы bu mяlumatы yoxlamaq цчцn яrиzячиnиn Azadlыq
meydanынda olmadыьыnыn tяsdиq edя bиlяcяk hяr hansы шahиdиn dиndиrиlmяsи kиmи heч bиr tяdbиr
gюrmяmишlяr. Onlar яrиzячиnиn tutulmasынdan яввяl zяdяlяnmиш olub-olmadыьыnы bиldиrя
bиlяcяk dиgяr hяr hansы шahиdlяrиn (mяsяlяn, яrиzячиnиn aиlя цzvlяrи, qonшular, yaxud яrиzячиnиn
tutulmasыndan яvvяl onunla цnsиyyяtdя olmuш dиgяr шяxslяr) иfadяlяrиnи almaq цчцn dя tяdbиr
gюrmяmишlяr. Onlar hяmчиnиn яrиzячиnи dюyцlmяsиndяn dяrhal sonra gюrmцш, MCQMИ-dя
onunla bиr kamerada saxlanыlan шяxslяrи dя dиndиrmяmишlяr.
79. Hяmиn чoxsaylы nюqsan vя чatышmazlыqlarы nяzяrя alaraq, мяhkяmя mцяyyяn edиr
kи, яrиzячиnиn pиs rяftar barяdя шиkayяtlяrи иlя baьlы effektиv araшdыrma aparыlmamышdыr.
Bununla da, bu baxыmdan Konvensиyanыn 3-cц maddяsиnиn pozulmasы baш vermишdиr.
ЫЫ. KONVENSИYANЫN 13-cц МАДДЯСИНИН POZULMASЫNA DAИR ШИKAYЯT
80. Яrиzячи шиkayяt etmишdиr kи, polиs orqanыnыn mцvяqqяtи saxlama yerиndя onun pиs
rяftara mяruz qalmasы barяdя Konvensиyaya яsasяn шиkayяtи иlя яlaqяdar effektиv hцquqи
mцdafия vasиtяsиndяn mяhrum edиlmишdиr. O, Konvensиyanыn aшaьыdakы mяzmundakы 13-cц
maddяsиnя яsaslanmышdыr:
"Konvensиyada tяsbиt olunmuш hцquq vя azadlыqlarы pozulan hяr kяs, hяtta bu pozulma
rяsmи fяalиyyяt gюstяrяn шяxslяr tяrяfиndяn tюrяdиldиkdя belя, dюvlяt orqanlaры qarшыsыnda
sяmяrяlи hцquqи mцdafия vasиtяlяrиnя malиkdиr."
A. Mцmkцnlцk
81. Mяhkяmя qeyd edиr kи, bu шиkayяt yuxarыda baxыlmыш шиkayяtlя baьlыdыr vя buna
gюrя eynи qaydada mцmkцn elan olunmalыdыr.
B. Mahиyyяt
82. Tяrяflяrиn dяlиllяrи вя Konvensиyanыn 3-cц maddяsиnиn prosessual mяqamlarы иlя
baьlы dяlиllяr mahиyyяtcя eynи olmuшdur.
83. Mяhkяmя tяkrarlayыr kи, Konvensиyanыn 13-cц maddяsи Konvensиya hцquq vя
azadlыqlarынын mahиyyяtиnиn onlarыn dюvlяtdaxиlи hцquq qaydasынda tяmиn edиlmяsи
formasыndan asыlы olmayaraq yerиnя yetиrиlmяsи цчцn hцquqи mцdafия vasиtяlяrиnин mиllи
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sяvиyyяdя mцmkцnlцyцnц tяmиn edиr. Umumи qayda olaraq, bиr hцquqи mцdafия vasиtяsи
юzlцyцndя 13-cц maddяnиn tяlяblяrиnи tam шяkиldя tяmиn edя bиlmяdиkdя, yerlи
qanunverиcиlиkdя nяzяrdя tutulmuш hцquqи mцdafия vasиtяlяrиnиn mяcmusu bunu edя bиlяr
(bax: mяsяlяn, Kudla Polшaya qarшы [GC], № 30210/96, § 157, ECHR 2000-XЫ vя yuxarыda
gюstяrиlяn Meneшeva иши, § 71).
84. Eynи zamanda, 13-cц maddяyя яsasяn Dюvlяtиn юhdяlиyиnиn daиrяsи яrиzячиnиn
шиkayяtlяrиnиn xarakterиndяn asыlы olaraq mцxtяlиfdиr vя mцяyyяn hallarda Konvensиya xцsusи
hцquqи mцdafия vasиtясиnиn nяzяrdя tutulmasыны tяlяb edиr. Bununla belя, шцbhяlи юlцm vя ya
pиs rяftar hallarыnda, 2 vя 3-cц maddяlяrи иля qorunan hцquqlarыn fundamental яhяmиyyяtиnи
nяzяrя alaraq 13-cц maddя tяlяb edиr kи, mцvafыq hallarda kompensasиyanын юdяnиlmяsиndяn
яlavя mяsulиyyяtlи шяxslяrиn mцяyyяn edиlmяsи vя cяzalandыrыlmasыna gяtиrиb чыxarmaq
иqtиdarынda olan hяrtяrяflи vя sяmяrяlи araшdыrma aparыlsын (bax:yuxarыda gюstяrиlяn Aksoy иши,
sяh. 2286 and 2287, § 95 and 98 vя yuxarыda gюstяrиlяn Assenov vя dиgяrlяrи иши, sяh. 3293, §
117).
85. Hazыrkы ишdя tяqdиm edиlmиш sцbutlar яsasыnda мяhkяmя mцяyyяn etmишdиr kи,
яrиzячиnиn MCQMИ mцvяqqяtи saxlama tяcrиdxanasыnda aldыьы xяsarяtlяrя gюrя dюvlяt
orqanlarы mяsulиyyяt daшыmышlar. Яrиzячиnиn bununla baьlы dюvlяt orqanlarынa шиkayяtlяrи eynи
sцbuta яsaslandыrыlmыш vя buna gюrя, 13-cц maddяnиn mяqsяdlяrи цчцn "sцbut oluna bиlяn"
olmuшlar (bax: Boyle vя Rиce Bиrlяшmиш Krallыьa qarшы, 27 aprel 1988-cи иl tarиxlи qяrar, Serиes
A no. 131, p. 23, § 52). Bununla belя, dюvlяt orqanlarыnыn цzяrиndя polиs яmяkdaшlarыna qarшы
иrяlи sцrцlmцш шиkayяtlяr цzrя sяmяrяlи araшdыrma aparmaq юhdяlиyи olmuшdur.
86. Yuxarыda gюstяrиlmиш sяbяblяrя gюrя, мяhkяmя mцяyyяn etmишdиr kи, яrиzячиnиn
иddиalarы иlя baьlы araшdыrma kиfayяt qяdяr hяrtяrяflи vя sяmяrяlи olmamышdыr. Eynиlя, cиnayяt
иши цzrя иstиntaqыn nяtиcяlяrиnи yoxlamыш yerlи mяhkяmяlяr ишиn hallarыnы mцstяqиl qaydada
qиymяtlяndиrmяyя cяhd gюstяrmяdяn яrиzячиnиn шиkayяtlяrиnиn яsassыz olmasы barяdя
mцstяntиqиn rяyиnи sadяcя tяsdиq etmиш vя яslиndя, cиnayяt ишиnиn иstиntaqы zamanы mцstяntиq
tяrяfиndяn buraxыlmыш nюqsan vя чatышmazlыqlara yol vermишlяr.
87. Bununla belя, hazыrkы ишdя sяmяrяlи araшdыrmanыn aparыlmadыьы barяdя nяtиcяnи
nяzяrя alaraq мяhkяmя mцяyyяn edиr kи, яrиzячи polиs orqanынын mцvяqqяtи saxlama yerиndя
pиs rяftara mяruz qalmasы иlя яlaqяdar sяmяrяlи hцquqи mцdafия vasиtяsиndяn mяhrum
edиlmишdиr. Nяtиcя etиbarиlя, Konvensиyanыn 13-cц maddяsиnиn pozulmasы baш vermишdиr.

ЫЫЫ. KONVENSИYANЫN 14-cц MADDЯSИNИN POZULMASЫNA DAИR ШИKAYЯT
88. Яrиzячи шиkayяt etmишdиr kи, o, юz sиyasи fиkиrlяrиnя vя mцxalиf partиyada цzvlцyцnя
gюrя ишgяncяyя vя baшqa yolla pиs rяftara mяruz qalmышdыr. Bununla da, o, aшaьыdakы
mяzmunda olan Konvensиyanын 14-cц maddяsиndя nяzяrdя tutulmuш qadaьaya zиdd olaraq
ayры-seчkиlиyя mяruz qalmышdыr:
"Кonvensиyada tяsbиt olunmuш hцquq vя azadlыqlardan иstиfadя cиns, иrq, rяng, dиl, dиn, sиyasи
vя ya dиgяr baxышlar, mиllи vя ya sosиal mяnшя, mиllи azlыqlara mяnsubиyyяt, яmlak vяzиyyяtи,
doьum vя ya dиgяr hяr hansы яlamяtlяrиnя gюrя ayrы-seчkиlиk olmadan tяmиn olunmaлыdыr."
89. Hюkumяt tяqdиm etmишdиr kи, яrиzячи yerlи hцquqи mцdafия vasиtяlяrиnи
tцkяndиrmяmишдир, чцnkи o, ayrы-seчkиlиklя baьlы шиkayяtlяrиnи heч bиr yerlи dюvlяt orqanы
qarшыsыnda иrяlи sцrmяmишdиr. Hяr halda, Hюkumяt bиldиrmишdиr kи, яrиzячи hяr hansы ayrыseчkиlиyя mяruz qalmamышdыr.
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90. Яrиzячи юz шиkayяtиndя tяkиd edяrяk bиldиrmишdиr kи, bununla яlaqяdar hяr hansы
ayrыca yerlи hцquqи mцdafия vasиtяlяrиnиn tцkяndиrиlmяsи tяlяb edиlmяmишdиr.
91. Hяmиn шиkayяtlя яlaqяdar яrиzячи tяrяfиndяn bцtцn yerlи hцquqи mцdafия
vasиtяlяrиnиn tцkяndиrилmяsи ehtиmal edиlsя dя, мяhkяmя hesab edиr kи, o, ayrы-seчkиlиklя baьlы
belя sцbutlarы tяqdиm etmяmишdиr kи, onlar мяhkяmя цчцn hazыrkы ишdя 14-cц maddяnиn
pozulub-pozulmadыьы mяsяlяsиnи araшdыrmaq иmkanыnы yaratsыnlar. Bununla da, hяmиn
шиkayяt aчыq-aydыn яsassыzdыr vя Konvensиyanын 35-cи maddяsиnиn 3 vя 4-cц hиssяlяrиnя uyьun
olaraq rяdd edиlmяlиdиr.
ЫV. KONVENSИYANЫN 41-cи MADDЯSИNИN TЯTBИQИ
92. Konvensиyanыn 41-cи maddяsиndя aшaьыdakыlar nяzяrdя tutulur:
"Яgяr Mяhkяmя Konvensиyanыn vя ona daиr Protokollarыn mцddяalarыnын pozulduьunu,
lakиn Razыlыьa gяlяn Yцksяk Tяrяfиn daxиlи hцququnun yalnыz bu pozuntunun nяtиcяlяrиnиn
qиsmяn aradan qaldыrыlmasыna иmkan verdиyиnи mцяyyяn edиrsя, Mяhkяmя zяrurи halda,
zяrяrчяkяn tяrяfя яvяzиn яdalяtlи юdяnиlmяsиnи tяyиn edиr."
A. Zиyan
1. Maddи zиyan
93. Яrиzячи maddи zиyanla яlaqяdar 100.000 Avro mяblяьиndя tяlяb иrяlи sцrmцшdцr. O,
иddиa etmишdиr kи, mцvяqqяtи saxlama yerиndя dюyцlmяsи nяtиcяsиndя ona "hяyatыn qalan
hиssяsиndя bяrpa olunmaz zяrяr vurulmuшdur". O, иndиyя kиmи ayaqlarыndakы post-travmatиk
aьrыlardan яzиyyяt чяkиr vя mцtяmadи tиbbи yardыm almalыdыr. O, bu иddиalarы яsaslandыraraq
psиxoterapиya, masaj mцalиcясиnи tяyиn etdиrяn, yaxыn keчmишdя (2006-cы иldя) verиlmиш tиbbи
arayышlarы tяqdиm etmишdиr.
94. Hюkumяt bиldиrmишdиr kи, яrиzячи maddи zиyanы tяsdиq edяn hяr hansы sцbutlarы
tяqdиm edя bиlmяdи.
95. Mяhkяmя aшkar olunmuш pozuntu иlя иddиa edиlяn maddи zиyan arasыnda hяr hansы
sяbяblи яlaqя gюrmцr. Xцsusяn, яrиzячиnиn sяhhяtиndяkи mюvcud problemlяrиn 2003-cц иldя
mцvяqqяtи saxlama yerиndя dюyцlmяsиндян bиrbaшa иrяlи gяlmяsи tяqdиm olunmuш tиbbи
arayышlardan aydыn gюrцnmцr. Bundan яlavя, bu arayышlarda mцяyyяn tиbbи mцalиcяnиn tяyиn
olunmasыna baxmayaraq, onlarda bu mцalиcяnиn mцddяtи, иntensиvlиyи vя ya dяyяrи
gюstяrиlmиr. Nяhayяt, яrиzячи saxlama yerиndяn чыxdыqdan sonra hяqиqяtяn mцalиcя almasыnы
tяsdиq edяn, yaxud mцalиcяnиn dяyяrиnи gюstяrяn sцbutlarы tяqdиm etmяmишdиr. Buna gюrя
Mяhkяmя яrиzячиnиn maddи zиyanla baьlы иddиalarыны rяdd edиr.
2. Mяnяvи zиyan
96. Яrиzячи mяnяvи zиyanla baьlы 400.000 Avro mяblяьиndя tяlяb иrяlи sцrmцшdцr. O,
bиldиrmишdиr kи, mцvяqqяtи saxlama yerиndя ona qarшы pиs rяftar nяtиcяsиndя cиddи mяnяvи
яzablar чяkmишdиr.
97. Hюkumяt qeyd etmишdиr kи, иddиa edиlяn mяblяь яsassыz olaraq yцksяk olmuшdur.
98. Яrиzячиnиn polиs saxlama yerиndя ишgяncяyя mяruz qalmasы vя onun шиkayяtlяrи цzrя
aparыlmыш yerlи araшdыrmanыn sяmяrяsиz olmasы barяdя nяtиcяlяrи nяzяrя alaraq мяhkяmя
hesab edиr kи, bunlarын яvяzи yalnыz pozuntunun mцяyyяn edиlmяsи иlя юdяnиlя bиlmяz.
Bununla belя, tяlяb edиlяn mяblяь hяddиndяn artыq yцksяkdиr. Konvensиyanыn 41-cи maddяsи
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иlя tяlяb edиldиyи kиmи, яdalяtlи яsaslarla qиymяtlяndиrmя nяtиcяsиndя мяhkяmя яrиzячиyя
mяnяvи zиyanla baьlы 10.000 Avro mяblяьиnиn, bu mяblяьdяn hesab oluna bиlяcяk hяr hansы
vergиlяr mяblяьи цstцnя gяlmяklя юdяnиlmяsиnи tяyиn edиr.
B. Xяrclяr vя mяsrяflяr
99. Яrиzячи hяmчиnиn poчt xяrclяrиnя gюrя 100 Avro, yerlи mяhkяmяlяr qarшыsынda
чяkиlmиш xяrclяr vя mяsrяflяrя gюrя 890 Avro vя мяhkяmя qarшыsыnda чяkиlmиш xяrclяr vя
mяsrяflяrя gюrя 890 Avro mяblяьиndя tяlяbи иrяlи sцrmцшdцr. O, yalnыz 46 ABШ dollarы
(tяxmиnяn 37 Avro) mяblяьиndя poчt xяrclяrиnи tяsdиq edяn sяnяdи tяqdиm etmишdиr. О, йerlи
mяhkяmяlяr qarшыsыnda чяkиlmиш xяrclяr vя mяsrяflяrи tяsdиq edяn sяnяdlяrи tяqdиm
etmяmишdиr.
100. Hюkumяt hяmиn xяrclяr vя mяsrяflяr иlя яlaqяdar heч bиr rяy bиldиrmяmишdиr.
101. Mяhkяmяnиn presedent hцququna mцvafыq olaraq, yalnыz xяrclяr vя mяsrяflяrиn
hяqиqяtяn vя zяrurи olaraq, hяmчиnиn яsaslandыrыlmыш hяcmdя чяkиlmяsи gюstяrиldиyи halda
яrиzячи onlarыn яvяzиnиn юdяnиlmяsи hцququna malиkdиr. Hazыrkы ишdя мяhkяmя poчt
xяrclяrиnиn яrиzячиnиn яsaslandыrdыьы mяblяьdя, yяnи 37 Avro mяblяьиndя юdяnиlmяsиnи tяyиn
edяcяkdиr. Yerlи mяhkяmяlяr qarшыsыnda чяkиlmиш xяrclяr vя mяsrяflяrя gяldиkdя, ишин щалларыны
nяzяrя alaraq мяhkяmя hesab edиr kи, яrиzячиnиn hяmиn xяrclяr vя mяsrяflяr иlя яlaqяdar
sцbutlarы tяqdиm etmяdиyиnя baxmayaraq, яrиzячиnиn tяlяb etdиyи mяblяьиn юdяnиlmяsиnиn
tяyиn edиlmяsи мягсядяуйьун olar. Mяhkяmя hяmчиnиn hesab edиr kи, мяhkяmя qarшыsыnda
чяkиlmиш xяrclяr vя mяsrяflяrя gюrя яrиzячиnиn tяlяb etdиyи mяblяьиn юdяnиlmяsиnиn tяyиn
edиlmяsи мягсядяуйьун olar. Bununla belя, мяhkяmя bцtцn baшlыqlar altынda xяrclяrя gюrя
1.817 Avro mяblяьиnиn, яlavя olaraq bu mяblяьdяn hesab oluna bиlяcяk hяr hansы vergиlяr
mяblяьиnиn юdяnиlmяsиnи tяyиn edиr.
C. Mцddяtи kечmиш юdяnишя gюrя faиzlяr
102. Mяhkяmя mцddяtи kечmиш юdяnишя gюrя faиzlяrиn цч faиz nюqtяsи яlavя etmяklя
Avropa Mяrkяzи Bankыnыn сon faиz dяrяcяsиnя яsasяn hesablanmasыnыn mцnasиb olduьunu
hesab edиr.

BU SЯBЯBLЯRЯ ЯSASЯN MЯHKЯMЯ YEKDИLLИKLЯ
1.
Saxlama yerиndя pиs rяftara vя yerlи hцquqи mцdafия vasиtяlяrиnин sяmяrяlи
olmadыьынa daиr шиkayяtlяrи mцmkцn, яrиzяnиn qalan hиssяsиnи иsя qeyrи-mцmkцn elan edиr;
2.
Qяrara alыr kи, polиs saxlama yerиndя pиs rяftar иlя яlaqяdar Konvensиyanыn 3cц maddяsи pozulmuшdur;
3.
Qяrara alыr kи, яrиzячиnиn pиs rяftar barяdя шиkayяtlяrи цzrя sяmяrяlи
araшdыrmanыn olmadыьы иlя яlaqяdar Konvensиyanыn 3-cц maddяsи pozulmuшdur;
4.
Qяrara alыr kи, Konvensиyanыn 13-cц maddяsи pozulmuшdur;
5. Qяrara alыr kи,
(a) cavabdeh Dюvlяt qяrarын Konvensиyanын 44-cц maddяsиnиn 2-ъи hиssяsиnя мцвафиг
olaraq qяtи qцvvяyя mиnmяsи tarиxиndяn sonra цч ay mцddяtиndя яrиzячиyя mяnяvи zиyanla
baьlы 10.000 (on mиn) Avro vя xяrclяr vя mяsrяflяrя gюrя 1.817 (bиr mиn сяккиз yцz on yeddи)
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Avro mяblяьиnи, яlavя olaraq bu mяblяьlяrdяn hesab oluna bиlяcяk hяr hansы vergиlяr
mяblяьиnи юdяnиш gцnц тяtbиq edиlяn mяzяnnя иlя Yenи Azяrbaycan Manatы иlя юdяmяlиdиr;
(b) hяmиn цч ay mцddяtи keчdиkdяn sonra юdяnmяyя qяdяr gecиkdиrиlmиш mцddяtя
gюrя yuxarыda gюstяrиlяn mяblяьlяrя цч faиz nюqtяsи яlavя etmяklя Avropa Mяrkяzи Bankыnыn
son faиz dяrяcяsиnя bяrabяr faиzlяr яlavя юdяnиlmяlиdиr;
6. Яvяzиnиn яdalяtlи юdяnиlmяsи цzrя яrиzячиnиn иddиalarыnын qalan hиssяsиnи rяdd edиr.
Иngиlиs dиlиndя tяrtиb edиlmиш vя Mяhkяmя Nиzamnamяsиnиn 77-cи maddяsиnиn 2 вя 3cц hиssяlяrиnя mцvafиq olaraq 2007-cи иl yanvarыn 11-dя yazыlы surяtdя elan edиlmишdиr.
Soren NИELSEN
Mяhkяmя Katиbи
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Brøsted v. Denmark (Nº 1846/04), 15 March 2007 [Section V] (friendly settlement)
Kaiser v. Switzerland (Nº 17073/04), 15 March 2007 [Section V]
Siałkowska v. Poland (Nº 8932/05), 22 March 2007 [Section I]
Maslov v. Austria (Nº 1638/03), 22 March 2007 [Section I]
Talat Tunç v. Turkey (Nº 32432/96), 27 March 2007 [Section IV]
Duyum v. Turkey (Nº 57963/00), 27 March 2007 [Section IV]
Fehmi Koç v. Turkey (Nº 71354/01), 27 March 2007 [Section IV]
Öztunç v. Turkey (Nº 74039/01), 27 March 2007 [Section IV]
Asfuroğlu and Others v. Turkey (Nº 36166/02, Nº 36249/02, Nº 36272/02, Nº 36277/02, Nº 36319/02,
Nº 36339/02 and Nº 38616/02), 27 March 2007 [Section II]
Karaçay v. Turkey (Nº 6615/03), 27 March 2007 [Section II]
Kovacheva and Hadjiilieva v. Bulgaria
(Nº 57641/00), 29 March 2007 [Section V]
Arshinchikova v. Russia (Nº 74043/01),
29 March 2007 [Section III]
Frolov v. Russia (Nº 205/02), 29 March 2007 [Section I]
Cholet v. France (Nº 10033/02), 29 March 2007 [Section III]
Mircea v. Romania (Nº 41250/02), 29 March 2007 [Section III]
Gousis v. Greece (Nº 8863/03), 29 March 2007 [Section I]
Pobegaylo v. Ukraine (Nº 18368/03), 29 March 2007 [Section V]
Vaden v. Greece (Nº 35115/03), 29 March 2007 [Section I]
Mikhaylov v. Ukraine (Nº 22986/04), 29 March 2007 [Section V]
Vydrina v. Russia (Nº 35824/04), 29 March 2007 [Section I]
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Конвенсийанын

БЦЛЛЕТЕНИ № 1/2008

ъу маддяси

Əgər Palatanın icraatında olan iş Konvensiyanın və ya onun Protokollarının şərhinə dair ciddi məsələlərə
toxunursa, yaxud məsələnin həlli Məhkəmənin əvvəllər çıxardığı qərara zidd ola bilərsə, Tərəflərdən heç biri
buna etiraz etmədikdə, Palata öz qərarını çıxarana qədər istənilən vaxt Böyük Palatanın xeyrinə
yurisdiksiyasından imtina edə bilər.

Бюйцк Палатанын хейриня имтина

Шикайят яризячини онун бейнялхалг терроризмдя ещтимал олунан иштиракы ясасында Тунися
депортасийа етмякдян ибарятдир Бу Конвенсийанын
вя онун сайлы Протоколунун ъи
маддяляриня аид мясяляляря тохунур
Мящкямя
октйабр
ъы ил тарихдя Регламентин
ъу гайдасына ясасян Италийа
щюкумятиня эюстяриш вермишдир ки яризячинин Тунися депортасийасыны дайандырсын Италийанын
щакимиййят органлары бу эюстяришя табе олмушлар

Конвенсийанын

ъц маддясинин

ъи бяндинин б вя

йарымбяндляри

1. Böyük Palatanın qərarı qətidir.
2. Palatanın qərarı aşağıdakı hallarda qəti olur:
a) tərəflər işin Böyük Palataya verilməsi barədə müraciət etməyəcəklərini bəyan etdikdə; və ya
b) яgər işin Böyük Palataya verilməsi barədə müraciət edilməyibsə, qərar çıxarılan tarixdən üç ay
sonra; və
c) Böyük Palatanın Kollegiyası 43-cü maddəyə müvafiq olaraq verilmə haqqında müraciəti rədd
etdikdə.
3. Qəti qərar dərc olunur.

Бюйцк Палатада бахылмасы мягсядиля мцраъият етмяк цчцн цч айлыг мцддят битян вя
Конвенсийанын
ъц маддясинин ъи бяндинин б йарымбяндиня мцвафиг олараг гяти олан
гярарларын адлары онларын интернет васитяси иля ахтарышын мцмкцн олмасы цчцн олдуьу кими
инэилис дилиндя ашаьыда верилир (www.echr.coe.int интернет сящифясиндя бцтцн гярарларын там
мятнляри вардыр):
Jurevičius - Lithuania, (No 30165/02)
Osuch - Poland (Nº 31246/02)
Tsfayo - United Kingdom (Nº 60860/00)
Judgments 14.11.2006 [Section IV]
Apostol - Georgia (No 40765/02)
Poulain de Saint Pere - France (Nº 38718/02)
Judgments 28.11.2006 [Section II]
Buta - Poland (Nº 18368/02)
Oleksy - Poland (Nº 64284/01)
Trzciałkowski - Poland (Nº 26918/02)
Wróblewksa - Poland (Nº 22346/02)
Judgments 28.11.2006 [Section IV]
Diakoumakos - Greece (Nº 28749/04)

Kolyada - Russia (Nº 31276/02)
Shitikov - Russia (Nº 10833/03)
Sillaïdis - Greece (Nº 28743/04)
Judgments 30.11.2006 [Section I]
Gaischeg - Slovenia (Nº 32958/02)
Grecu - Romania (Nº 75101/01)
Korda - Slovenia (Nº 25195/02)
Kračun - Slovenia (Nº 18831/02)
Rotaru and Cristian - Romania (Nº 29683/02)
Seregina - Russia (Nº 12793/02)
Vladut - Romania (Nº 6350/02)
Judgments 30.11.2006 [Section III]
Tochev - Bulgaria (Nº 58925/00)
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Judgment 30.11.2006 [Section V]
Akagün - Turkey (Nº 71901/01)
Csikós - Hungary (Nº 37251/04)
Emirhan Yıldız and Others - Turkey
(Nº 61898/00)
Fazil Ahmet Tamer - Turkey (Nº 6289/02)
Güzel (Zeybek) - Turkey (Nº 71908/01)
Oya Ataman - Turkey (Nº 74552/01)
Tanyar and Küçükergin - Turkey
(Nº 74242/01)
Topkaya and Others - Turkey (Nº 72317/01,
Nº 72322/01, Nº 72327/01, Nº 72330/01,
Nº 72332/01, Nº 72335/01, Nº 72340/01,
Nº 72342/01, Nº 72347/01, Nº 72348/01,
Nº 72349/01, Nº 72351/01, Nº 72357/01,
Nº 72358/01, Nº 72362/01, Nº 72366/01
and Nº 72372/01)
Yener and Others - Turkey (Nº 62633/00,
Nº 62634/00 and Nº 62636/00)
Judgments 5.12.2006 [Section II]
Åkerblom - Poland (Nº 64974/01)
Aslan and Şancı - Turkey (Nº 58055/00)
Baştimar and Others - Turkey (Nº 74337/01)
Borak - Turkey (Nº 60132/00)
Hidir Durmaz - Turkey (Nº 55913/00)
Kalem - Turkey (Nº 70145/01)
Lachowski - Poland (Nº 27556/03)
Resul Sadak and Others - Turkey
(Nº 74318/01)
Sar and Others - Turkey (Nº 74347/01)
Skurčák - Slovakia (Nº 58708/00)
Solárová and Others - Slovakia (Nº 77690/01)
Tomláková - Slovakia (Nº 17709/04)
Wiercigroch - Poland (Nº 14580/02)
Wróblewski - Poland (Nº 76299/01)
Yazıcı - Turkey (Nº 48884/99)
Zdeb - Poland (Nº 72998/01)
Zygmunt - Poland (Nº 69128/01)
Judgments 5.12.2006 [Section IV]
Mačinković - Croatia (Nº 29759/04)
Nogolica - Croatia (no. 3) (Nº 9204/04)
Österreichischer Rundfunk - Austria
(Nº 35841/02)
Ńamija - Croatia (Nº 14898/04)
Judgments 7.12.2006 [Section I]
Ban - Romania (Nº 46639/99)
Čakń - Slovenia (Nº 33024/02)
Čop - Slovenia (Nº 6539/02)
Lakota - Slovenia (Nº 33488/02)
Virjent - Slovenia (Nº 6841/02)
Judgments 7.12.2006 [Section III]
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Hristova - Bulgaria (Nº 60859/00)
Hunt - Ukraine (Nº 31111/04)
Ivanov - Ukraine (Nº 15007/02)
Ivashchishina - Ukraine (Nº 43116/04)
Kononenko - Ukraine (Nº 33851/03)
Kravchuk - Ukraine (Nº 42475/04)
Linkov - Czech Republic (Nº 10504/03)
Mirvoda - Ukraine (Nº 42478/04)
Raisa Tarasenko - Ukraine (Nº 43485/02)
Rogozhinskaya - Ukraine (Nº 2279/03)
Serikova - Ukraine (Nº 43108/04)
Shevtsov - Ukraine (Nº 16985/03)
Spas and Voyna - Ukraine (Nº 5019/03)
Victor Tarasenko - Ukraine (Nº 38762/03)
Vilikanov - Ukraine (Nº 19189/04)
Yosifov - Bulgaria (Nº 47279/99)
Judgments 7.12.2006 [Section V]
Dildar - Turkey (Nº 77361/01)
Ertuğrul Kiliç - Turkey (Nº 38667/02)
Kamil Öcalan - Turkey (Nº 20648/02)
Kırkazak - Turkey (Nº 20265/02)
Selek - Turkey (Nº 43379/02)
Judgments 12.12.2006 [Section II]
Depa - Poland (Nº 62324/00)
Dombek - Poland (Nº 75107/01)
Nistas GmbH - Moldova (Nº 30303/03)
Stasiów - Poland (Nº 6880/02)
Wojtunik - Poland (Nº 64212/01)
Judgments 12.12.2006 [Section IV]
Aggelakou-Svarna - Greece (Nº 28760/04)
Papakokkinou - Cyprus (Nº 4403/03)
Verlagsgruppe News GmbH - Austria
(Nº 76918/01)
Verlagsgruppe News GmbH - Austria (no. 2)
(Nº 10520/02)
Zouboulidis - Greece (Nº 77574/01)
Judgments 14.12.2006 [Section I]
Ali - Italy (Nº 24691/04)
Bogdanovski - Italy (Nº 72177/01)
Dimitrie Dan Popescu - Romania
(Nº 21397/02)
Filip - Romania (Nº 41124/02)
Ionescu and Mihaila - Romania (Nº 36782/97)
Iuliano and Others - Italy (Nº 13396/03)
Jazbec - Slovenia (Nº 31489/02)
Lupas and Others - Romania (Nº 1434/02,
Nº 35370/02 and Nº 1385/03)
Simion - Romania (Nº 13028/03)
Tarbuc - Romania (Nº 2122/04)
Vidrascu - Romania (Nº 23576/04)
Zamfirescu - Romania (Nº 46596/99)
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Judgments 14.12.2006 [Section III]
Gurska - Ukraine (Nº 35185/04)
Ivashchenko - Ukraine (Nº 22215/04)
Karman - Russia (Nº 29372/02)
Kucherenko - Ukraine (Nº 45092/04)
Lositskiy - Russia (Nº 24395/02)
Luganskaya - Ukraine (Nº 29435/04)
Lyakhovetskaya - Ukraine (Nº 22539/04)
Maksimikha - Ukraine (Nº 43483/02)
Martynov - Ukraine (Nº 36202/03)
Mironov - Ukraine (Nº 19916/04)
Popov - Ukraine (Nº 23892/03)
Sarafanov and Others - Ukraine
(Nº 32166/04)
Shabanov and Tren - Russia (Nº 5433/02)
Shcheglyuk - Russia (Nº 7649/02)
Solovyev - Ukraine (Nº 4878/04)
Tarariyeva - Russia (Nº 4353/03)
Tikhonchuk - Ukraine (Nº 16571/03)
Tsaruk - Ukraine (Nº 42476/04)
Vnuchko - Ukraine (Nº 1198/04)
Yeremenko - Ukraine (Nº 1179/04)
Yeremeyev - Ukraine (Nº 42473/04)
Judgments 14.12.2006 [Section V]
Adem Arslan - Turkey (Nº 75836/01)
Bitton - France (no. 1) (Nº 22992/02)
Companhia Agrícola de Penha Garcia, S.A.
and 73 Others - Portugal (17 Agrarian reform
cases) (Nº 21240/02, Nº 15843/03, Nº 15504/03,
Nº 15508/03, Nº 15326/03, Nº 15490/03,
Nº 15512/03, Nº 23256/03, Nº 23659/03,
Nº 36438/03, Nº 36445/03, Nº 36434/03,
Nº 37729/03, Nº 1999/04, Nº 27609/04,
Nº 41904/04 and Nº 44323/04)
Erdal Taş - Turkey (Nº 77650/01)
Falakaoğlu and Saygılı - Turkey
(Nº 11461/03)
Güvenç and Others - Turkey
(22 expropriation cases) (Nº 61736/00,
Nº 61738/00, Nº 61741/00, Nº 61742/00,
Nº 61743/00, Nº 61744/00, Nº 61748/00,
Nº 61751/00, Nº 61752/00, Nº 61758/00,
Nº 61763/00, Nº 72375/01, Nº 72383/01,
Nº 72396/01, Nº 72406/01, Nº 72411/01,
Nº 72418/01, Nº 72422/01, Nº 72425/01,
Nº 72430/01, Nº 72437/01 and Nº 72442/01)
Mattei - France (Nº 34043/02)
Mourgues - France (Nº 18592/03)
Osman - Turkey (Nº 4415/02)
Pamuk - Turkey (Nº 131/02)
Türkmen - Turkey (Nº 43124/98)
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Yavuz and Osman - Turkey (Nº 39863/02)
Yildiz and Taş - Turkey (no. 1) (Nº 77641/01)
Yildiz and Taş - Turkey (no. 2) (Nº 77642/01)
Yildiz and Taş - Turkey (no. 3) (Nº 477/02)
Yildiz and Taş - Turkey (no. 4) (Nº 3847/02)
Judgments 19.12.2006 [Section II]
Adamiak - Poland (Nº 20758/03)
Dąbrowski - Poland (Nº 18235/02)
Dolasiński - Poland (Nº 6334/02)
Duda - Poland (Nº 67016/01)
Maksym - Poland (Nº 14450/02)
Piotr Kuc - Poland (Nº 37766/02)
Ńedý - Slovakia (Nº 72237/01)
Yarar - Turkey (Nº 57258/00)
Judgments 19.12.2006 [Section IV]
Bartik - Russia (Nº 55565/00)
Petrov - Russia (Nº 7061/02)
Popova - Russia (Nº 23697/02)
Judgments 21.12.2006 [Section I]
Čuden and Others - Slovenia (Nº 38597/03)
Gençer and Others - Turkey (Nº 6291/02)
Gluhar - Slovenia (Nº 14852/03)
Gömi and Others - Turkey (Nº 35962/97)
Güler and Çalişkan - Turkey (Nº 52746/99)
Güzel Şahin and Others - Turkey
(Nº 68263/01)
Herič - Slovenia (Nº 33595/02)
Kaya - Turkey (Nº 33696/02)
Koçak and Others - Turkey (Nº 23720/02,
Nº 23735/02 and Nº 23736/02)
Marič - Slovenia (Nº 35489/02)
Müslüm Özbey - Turkey (Nº 50087/99)
Nose - Slovenia (Nº 21675/02)
Okay - Turkey (Nº 6283/02)
Oruç - Turkey (Nº 33620/02)
Pais - Romania (Nº 4738/04)
Pop - Romania (Nº 7234/03)
Vrečko - Slovenia (Nº 25616/02)
Ņidov - Slovenia (Nº 27701/02)
Judgments 21.12.2006 [Section III]
Borisova - Bulgaria (Nº 56891/00)
Moroz and Others - Ukraine (Nº 36545/02)
Movsesyan - Ukraine (Nº 31088/02)
Oleg Semenov - Ukraine (Nº 25464/03)
Shcherbinin and Zharikov - Ukraine
(Nº 42480/04 and Nº 43141/04)
Sukhoy - Ukraine (Nº 18860/03)
Teliga and Others - Ukraine (Nº 72551/01)
Zozulya - Ukraine (Nº 17466/04)
Judgments 21.12.2006 [Section V]
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Бюйцк Палатанын Коллеэийасы
март
ъи ил тарихдя Конвенсийанын
ъц
маддясинин
ъи бяндинин
йарымбяндиня мцвафиг олараг бахмагдан имтина едилян
мцраъиятлярин адлары онларын интернет васитяси иля ахтарышын мцмкцн олмасы цчцн олдуьу кими
инэилис дилиндя верилир (www.echr.coe.int интернет сящифясиндя бцтцн гярарларын там мятнляри
вардыр):
Acatrinei v. Romania (7114/02) - Section III, judgment of 26 October 2006
Ajzert v. Hungary (18328/03) - Section II, judgment of 7 November 2006
Börekçiogullari (Çökmez) and Others v. Turkey (58650/00) - Section III, judgment du 19 October
2006
Dima v. Romania (58472/00) - Section I, judgment of 16 November 2006
Földes and Földesné Hajlik v. Hungary (41463/02) - Section II, judgment of 31 October 2006
Gergely v. Hungary (23364/03) - Section II, judgment of 31 October 2006
Giacomelli v. Italy (59909/00) - Section III, judgment of 2 November 2006
Grässer v. Germany (66491/01) - Section V, judgment of 5 October 2006
Gregório de Andrade v. Portugal (41537/02) - Section II, judgment of 14 November 2006
Gută v. Romania (35229/02) - Section III, judgment of 16 November 2006
Hobbs, Richard, Walsh and Geen v. United Kingdom (63684/00, 63475/00, 63484/00 and 63468/00) Section IV, judgment of 14 November 2006
Ippoliti v. Italy (12263/05) - Section III, judgment of 26 October 2006
Kadriye Yildiz and Others v. Turkey (73016/01) - Section II, judgment of 10 October 2006
Karov v. Bulgaria (45964/99) - Section V, judgment of 16 November 2006
Krone Verlag GmbH & Co. KG v. Austria (no 4) (72331/01) - Section III, judgment du 9 November
2006
Le Calvez v. France (no 2) (18836/02) - Section II, judgment of 19 December 2006
Ledyayeva and Others v. Russia (53157/99, 53247/99, 53695/00 and 56850/00) - Section I, judgment du
26 October 2006
Łukjaniuk v. Poland (15072/02) - Section IV, judgment of 7 November 2006
Majadallah v. Italy (62094/00) - Section I, judgment of 19 October 2006
Martellacci v. Italy (33447/02) - Section III, judgment of 28 September 2006
Mihăescu v. Romania (5060/02) - Section III, judgment of 2 November 2006
Molander v. Finland (10615/03) - Section IV, judgment of 7 November 2006
Nelyubin v. Russia (14502/04) - Section I, judgment of 2 November 2006
Öktem v. Turkey (74306/01) - Section III, judgment of 19 October 2006
Roda and Bonfatti v. Italy (10427/02) - Section II, judgment of 21 November 2006
Skibińscy v. Poland (52589/99) - Section IV, judgment of 14 November 2006
Slukvina v. Ukraine (9023/03) - Section V, judgment of 21 December 2006
Ńtavbe v. Slovenia (20526/02) - Section III, judgment of 30 November 2006
Tsalkitzis v. Greece (11801/04) - Section I, judgment of 16 November 2006
V.S. V. Ukraine (13400/02) - Section V, judgment of 30 November 2006
Vaivada v. Lithuania (66004/01 and 36996/02) - Section III, judgment of 16 November 2006
Vincent v. France (6253/03) - Section II, judgment of 24 October 2006
Wallová and Walla v. the Czech Republic (23848/04) - Section V, judgment of 26 October 2006
Yüksektepe V. Turkey (62227/00) - Section II, judgment of 24 October 2006
Zaytsev v. Russia (22644/02) - Section I, judgment of 16 November 2006
Zorc v. Slovenia (2792/02) - Section III, judgment of 2 November 2006
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СТАТИСТИК МЯЛУМАТЛАР
Чыхарылмыш гярарлар
Бюйцк Палата
Бюлмя
Бюлмя
Бюлмя
Бюлмя
Бюлмя
яввялки Бюлмяляр
Ъями

Март

128

ИНСАН ЩЦГУГЛАРЫ ЦЗРЯ АВРОПА МЯЩКЯМЯСИНИН

БЦЛЛЕТЕНИ № 1/2008

ъи илин март айында чыхарылмыш гярарлар
Мащиййят

Барышыг

Чыханлар

Диэярляр

Ъями

Диэярляр

Ъями

Бюйцк Палата
Бюлмя
Бюлмя
Бюлмя
Бюлмя
Бюлмя
яввялки Бюлмя
яввялки Бюлмя
яввялки Бюлмя
яввялки
Бюлмя
Ъями
ъи илдя чыхарылмыш гярарлар
Мащиййят
Бюйцк Палата
Бюлмя
Бюлмя
Бюлмя
Бюлмя
Бюлмя
яввялки Бюлмя
яввялки Бюлмя
яввялки Бюлмя
яввялки
Бюлмя
Ъями
Гябул олунмуш гярарлар
Мягбул елан едилмиш шикайятляр
Бюйцк Палата
Бюлмя
Бюлмя
Бюлмя
Бюлмя
Бюлмя
Ъями

Барышыг

Чыханлар

т

Гейри мягбул елан едилмиш шикайятляр
Бюйцк Палата
Бюлмя
Палата
Комитя
Ы Бюлмя
Палата
Комитя
ЫЫ Бюлмя
Палата
Комитя
Бюлмя
Палата
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В Бюлмя

Комитя
Палата
Комитя

Ъями
Чыхмыш шикайятляр
Бюйцк Палата
Бюлмя
Ы Бюлмя
ЫЫ Бюлмя
Бюлмя
В Бюлмя

Палата
Комитя
Палата
Комитя
Палата
Комитя
Палата
Комитя
Палата
Комитя

Ъями
Гярарларын цмуми сайы
Эюндярилмиш шикайятляр
Бюлмя
Бюлмя
Бюлмя
Бюлмя
Бюлмя
Эюндярилмиш шикайятлярин цмуми сайы
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