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BİRİNJİ BÖLMƏ 
 

TƏBİƏTİ MÜHAFİZƏ JƏMİYYƏTİ VƏ İSRAFİLOV  
AZƏRBAYJANA QARŞI 

 
 

(Şikayət № 37083/03) 
 
 

Q Ə R A R 
 

STRASBURQ 
 

08 oktyabr 2009-ju il 
 
Bu qərar qətidir, lakin redaktə edilməsi üçün yenidən baxıla bilər. Qərar  
Konvensiyanın 44-jü maddəsinin 2-ji bəndində göstərilən hallarda qəti 
olajaq. O, yenidən  redaktə edilə bilər.  
 
Təbiəti Mühafizə Jəmiyyəti və İsrafilov Azərbayjana qarşı iş üzrə, 

İnsan Hüquqları Üzrə Avropa Məhkəməsi (Birinji Bölmə) aşağıdakı 
tərkibdə, 
     Nina Vaciç, Sədr, 
     Anatoli Kovler,  
     Elizabet Steyner, 
     Xanlar Hajıyev, 
     Din Spilman, 
     Sverr Erik Cebens, 
     Jiorjio Malinverni, hakimlər, 
və Andre Uampaş, Bölmə Katibinin müavini, 

17 sentyabr 2009-ju ildə qapalı şəkildə müzakirə edərək, həmin 
gündə bu qərarı qəbul edir:   

PROSEDUR 
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1. «İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında» 
Konvensiyanın («Konvensiya») 34-jü maddəsinə əsasən, qərargahı Bakıda 
olan birlik Təbiəti Mühafizə Jəmiyyəti  («Birlik») və Azərbayjan 
Respublikasının vətəndaşı olan jənab Sabir İsrafilov (Birlik və jənab 
İsrafilov birlikdə «ərizəçilər» adlanır) tərəfindən Azərbayjan Respublikasına 
qarşı verilmiş şikayət üzrə (№ 37083/03) iş 08 oktyabr 2003-jü ildə 
başlanılmışdır.  

2. Hüquqi yardım alan ərizəçiləri Bakıda vəkil işləyən jənab İ.Əliyev 
təmsil edib. Azərbayjan Hökumətini («Hökumət») onun nümayəndəsi 
Ç.Əsgərov təmsil edib.   

3. Ərizəçilər iddia etdilər ki, Birliyin ləğvi onların Konvensiyanın 11-ji 
maddəsi ilə təmin olunmuş birləşmək azadlığı hüququnu pozmuşdur.   

4. 08 noyabr 2007-ji il tarixli qərardadla Məhkəmə şikayəti məqbul 
elan etmişdir. 

5. Ərizəçilər və Hökumət işin mahiyyəti ilə bağlı öz qeydlərini təqdim 
etmişlər (Reqlamentin 59-ju qaydasının 1-ji bəndi).   
 
FAKTLAR 
 
 I. İŞİN HALLARI 
 
 6. Birlik, 1995-2002-ji illərdə fəaliyyət göstərən hazırda ləğv olunmuş 
qeyri-kommersiyalı qeyri-hökumət təşkilatıdır. Şikayət, onun keçmiş sədri, 
1948-ji ildə anadan olmuş və Bakıda yaşayan jənab Sabir İsrafilov 
tərəfindən verilmişdir. 
 

 A. Birliyin məqsədləri və idarəetmə strukturu 
 

 7. Birlik 25 avqust 1995-ji ildə Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan 
keçmiş və hüquqi şəxs statusunu əldə etmişdir.  
 8. Birliyin Nizamnaməsinin 1.1-ji bəndi onu könüllü üzvlüklə, öz 
fəaliyyətini Azərbayjan Respublikasının qanunları, başqa müvafiq qanunlar 
və Nizamnaməsi çərçivəsində həyata keçirən müstəqil, xeyriyyə ijtimai 
təşkilatı kimi müəyyənləşdirmişdir. 
 9. Nizamnamənin 1.2-ji bəndinə əsasən, Birliyin əsas məqsədləri 
aşağıdakılar olmuşlar: 

 
«... bugünki ətraf mühit böhranı halında, ölkə əhalisinin müxtəlif 

təbəqələrinin ətraf mühit mədəniyyətini və məlumatlandırılmasını inkişaf 
etdirmək, Azərbayjanda təmiz ətraf mühit üçün ijtimai hərəkəti təşkil etmək, ətraf 
mühitin müdafiə problemlərinin səmərəli həlli prosesinə təkan vermək və daha 
sağlam ətraf mühitin yaradılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsinə daimi olaraq 
çalışmaq.»                                  

 10. Nizamnaməyə görə, Birliyin idarəetmə orqanları Konqressdən 
(üzvlərin ümumi yığınjağı), İdarə heyətindən (beş illik müddətə ümumi 
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yığınjaq tərəfindən seçilən idarəetmə orqanı), Mərkəzi Nəzarət 
Komissiyasından (beş illik müddətə ümumi yığınjaq tərəfindən seçilən daxili 
nəzarət orqanı) və müxtəlif yerli orqanlardan ibarətdir. Nizamnamənin 4.8-ji 
bəndi nəzərdə tutub ki, üzvlərin ümumi yığınjağı kimi Konqress Birliyin ali 
idarəetmə orqanıdır və beş ildə bir dəfə yığılmalıdır.   
 11. Təsis edildiyi və qeydiyyatdan keçdiyi tarixdən 2002-ji ilin avqust 
ayınadək, Birlik öz üzvlərinin ümumi yığınjağını keçirməmişdir.  
 12. Görünür ki, 09 iyul 1997-ji ildə, Birliyin dövlət qeydiyyatından 
təqribən iki il sonra Ədliyyə Nazirliyi Birliyə məktub göndərərək qeyd 
etmişdir ki, sonunju daxili qanunverijiliyin və Birliyin özünün 
Nizamnaməsinin bəzi pozuntularına yol vermişdir. İşdə olan materiallardan 
bu məktubun dəqiq məzmunu aydın deyildir. 
 
 

 B. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən edilmiş xəbərdarlıqlar 
 
 

 13. 14 avqust 2002-ji ildə, Ədliyyə Nazirliyi Birliyin fəaliyyətinin 
təftişinə başlamışdır. 
 14. 10 sentyabr 2002-ji ildə, Nazirlik həmin vaxtda qüvvədə olmuş 
«Qeyri-hökumət təşkilatları (ijtimai birliklər və fondlar) haqqında» 
Qanununun («QHT haqqında» Qanun) 31.2-ji maddəsinə müvafiq olaraq 
Birliyə xəbərdarlıq etmişdir. Nazirlik qeyd edib ki, Birliyin fəaliyyəti onun 
özünün Nizamnaməsinin və daxili qanunverijiliyin tələblərinə uyğun gəlmir. 
Qeyd olunub ki, Birliyin üzvlərinin ümumi yığınjağı onun özünün 
Nizamnaməsində müəyyən olunmuş beş il müddətində keçirilməmişdir. 
Bundan başqa, hər bir halda, nizamnamənin bu müddəası özlüyündə daxili 
qanunverijiliyə ziddir, ona görə ki, «QHT haqqında» Qanunun 25.2-ji 
maddəsi tələb edib ki, ijtimai birliyin ali idarəetmə orqanı – üzvlərin ümumi 
yığınjağı – ən azı ildə bir dəfə keçirilməlidir. Nazirlik tələb edib ki, on gün 
müddətində, Birlik qeyd olunan pozuntunu aradan qaldırsın və görülmüş 
tədbirlər barədə Nazirliyi məlumatlandırsın. 
 15. Javab olaraq, jənab İsrafilov Nazirliyi məlumatlandırıb ki, əslində, 
üzvlərin ümumi yığınjağı 26 avqust 2002-ji ildə keçirilmişdir. Görünür ki, 
başqa məsələlərlə yanaşı, Birliyin ümumi yığınjağı Birliyin Nizamnaməsinin 
qüvvədə olan qanunverijiliyə uyğunlaşdırılması üçün işçi qrupu yaratmağı 
qərara almışdır. 
 16. 26 avqust 2002-ji ildəki ümumi yığınjağa aid sənədləri yoxlayaraq, 
Ədliyyə Nazirliyi 03 oktyabr 2002-ji il tarixdə Birliyə yeni xəbərdarlıq 
etmişdir (bu da, 2002-ji ildə ikinji xəbərdrlığı təşkil etmişdir). Qeyd olunub ki, 
26 avqust 2002-ji ildəki ümumi yığınjaq daxili qanunverijiliyin bir çox 
müddəalarının pozulması ilə keçirilmişdir. Nazirlik, inter alia, qeyd edib ki, 
Birliyin bütün üzvləri ümumi yığınjaq barədə məlumatlandırılmamış və 
bununla da, orada iştirak edə bilməmişlər və Birliyin yerli şöbələri 
yığınjaqda bərabər şəkildə təmsil olunmamışlar. Ümumiyyətlə, jari üzvlük 
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qeydləri lazıminjə saxlanmamış və onun üzvlərinin dəqiq sayını və adlarını 
müəyyən etmək mümkün olmamışdır. Birliyin yerli şöbələri öz üzvlərinin hər 
hansı mütəmadi yerli toplantılarını keçirməmiş və faktiki olaraq, birbaşa baş 
qərargah tərəfindən inzibati və iyerarxik şəkildə idarə olunan regional 
bölmələr kimi fəaliyyət göstərmiş, halbuki, əsl ijtimai birlikdə adi üzvlər onun 
idarə olunmasında birbaşa iştirak etməlidirlər. Nazirlik yenidən tələb edib ki, 
on gün müddətində, bu pozuntuların aradan qaldırılması üzrə görülmüş 
tədbirlər haqqında məlumat verilsin. 
 17. Görünür ki, Birlik Nazirliklə yazışmalarında yuxarıdakı məsələlərlə 
razılaşmamış və bu ikinji xəbərdarlığa javab olaraq hər hansı addım 
atmamışdır.    
 18. Nəhayət, 28 oktyabr 2002-ji ildə, Nazirlik üçünjü xəbərdarlıq 
edərək göstərib ki, o, əvvəlki xəbərdarlıqlara riayət etmək barədə hər hansı 
məlumatı Birlikdən almamışdır. Bu xəbərdarlıqlarda əks olunmuş 
pozuntuları təkrarlamaqdan əlavə olaraq Nazirlik qeyd edib ki, Birlik, 
həmçinin, qanunla qadağan olunmuş fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. 
Xüsusən, daxili qanunverijilik (yəni «QHT haqqında» Qanun, «Ətraf mühitin 
mühafizəsi haqqında» Qanun və «Sahibkarlıq haqqında» Qanun) ijtimai 
birliklərə qadağan edib ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə müdaxilə etsin. Bununla 
bağlı, Nazirlik qeyd edib ki: 
 

«Lakin, qanuni tələblərə zidd olaraq, Birlik ... üzvlük haqqı adı ilə Dövlət 
orqanlarından və kommersiya təşkilatlarından pul toplamağa çalışır, mütəmadi 
olaraq iqtisadi şirkətlərdə (qanunsuz) yoxlamaları keçirir və (ətraf mühitə 
uyğunluq barədə) hesabatlar tərtib edir, eləjə də sahibkarların hüquqlarına 
müdaxilə edən başqa qanunsuz hərəkətlərlə məşğul olur ...» 

 

 19. Əvvəllər olduğu kimi, Nazirlik tələb edib ki, on gün müddətində, 
Birlik, vəziyyəti düzəltmək üçün görülmüş tədbirlər haqqında məlumat 
versin. Birlik heç bir reaksiya göstərməmişdir. 
 

 J. Birliyin ləğvi 
 

 20. 2002-ji ilin dekabrında, Nazirlik Yasamal rayon məhkəməsində 
iddia qaldıraraq, Birliyin ləğvini xahiş etmişdir. Jənab İsrafilov tərəfindən 
təmsil olunan Birlik qarşılıqlı tələb irəli sürərək Nazirliyin xəbərdarlıqlarının 
qanunsuz və əsassız olduğunu iddia etmişdir. 
 21. 07 mart 2003-jü ildə, Yasamal rayon məhkəməsi Birliyin qarşılıqlı 
tələbini rədd etməklə və Nazirliyin iddiasını təmin etməklə, Birliyin ləğvini 
qət etmişdir. 
 22. Xüsusən, ləğv barədə Nazirliyin tələbinə aid məhkəmə Birlik 
üzvlərinin və Ədliyyə Nazirliyinin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı 
İdarəsinin vəzifəli şəxslərinin şifahi izahatlarını dinləmiş, 2002-ji ildə 
Nazirliyin etdiyi üç xəbərdarlıq məktublarının məzmununu yoxlamış və 
Birliklə Nazirlik arasındakı yazışmaları araşdırmışdır. Məhkəmə, həmçinin, 
Birliyin müxtəlif yerli şöbələrinin fəaliyyətinin təftişi barədə nətijələrə aid 
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Ədliyyə Nazirliyinin müxtəlif vəzifəli şəxslərinin altı daxili hesabatları 
araşdırmışdır. Bu hesabatlara görə, yoxlanılmış şöbələrin əksəriyyəti 
üzvlərin yerli yığınjaqlarını mütəmadi olaraq keçirməmiş və üzvlərin, eləjə 
də üzvlük haqlarının lazımi qeydiyyatını aparmamışlar. Bu hesabatlardan 
birində göstərilib ki,  yoxlama zamanı «əldə olunmuş məlumata» görə, 
Birliyin Tovuz rayonundakı şöbəsi qanunsuz ətraf mühit yoxlamaları 
keçirmiş və başqa qeyri-qanuni fəaliyyətlə məşğul olmuşdur.  
 23. Yuxarıdakı materiallara əsasən, məhkəmə müəyyən edib ki, 09 
iyul 1997-ji ildə edilmiş əvvəlki xəbərdarlığa (bu xəbərdarlığın məzmunu 
qərarda göstərilməmişdir) baxmayaraq, Birlik daxili qanunverijiliyin 
pozuntularına daha mütəmadi şəkildə yol verməyə davam etmiş, bu da, 
Nazirlik tərəfindən 2002-ji ildə üç xəbərdarlıq məktublarının göndərilməsinə 
səbəb olmuşdur. Məhkəmə qeyd edib ki, Birliyin Nizmnaməsi ijtimai birliklər 
barədə üzvlərin ümumi yığınjağının ildə ən azı bir dəfə yığılmasını tələb 
edən daxili qanunverijiliyin tələblərinə uyğunlaşdırılmamışdır. Daha sonra 
məhkəmə müəyyən edib ki, 26 avqust 2002-ji ildəki ümumi yığınjaq ijlası 
zamanı bir çox pozuntulara, eləjə də Birliyin ümumi fəaliyyətindəki qanun 
pozuntularına aid Nazirliyin qənaətləri daxili qanunverijiliyə mütəmadi 
olaraq riayət etməməsinə görə Birliyin ləğvi üçün əsası təşkil edir. 

24.Bundan başqa, mövjud olan materiallar və şahid ifadələri əsasında 
məhkəmə müəyyən edib ki, Birlik nizamnaməsində göstərildiyi və qanunla 
ijazə verildiyi kimi öz fəaliyyətinin dairə hədlərini tez-tez keçməklə, müvafiq 
hakimiyyət orqanlarının səlahiyyətinə müdaxilə edib. Xüsusən, birliyin yerli 
qurumları müxtəlif dövlət və kommersiya təşkilatlarında qanunsuz ətraf 
mühit auditlərini keçirməyə və onlardan üzvlük haqlarını toplamağa çalışıb, 
bu müəssisələrin ətraf mühit standartlarına uyğunluğuna aid «aktlar» qəbul 
edib, eləjə də kommersiya qurumlarının fəaliyyətinə müdaxilə edən başqa 
hərəkətlər edib. Məhkəmə hesab edib ki, belə hərəkətlərə yol verməklə, 
Birlik daxili qanunverijiliyi, başqa şəxslərin hüquqlarını pozmağa və özünə 
dövlət hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətini mənimsəməyə ijazə verərək, 
birləşmək azadlığının hədlərini aşıb. 

25. Daha sonra, məhkəmə hesab edib ki, TMJ ləğv edilməlidir, ona 
görə ki, o, Ədliyyə Nazirliyinin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, yuxarıda 
qeyd olunmuş çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün heç bir tədbir 
görməyib. Buna görə, məhkəmə Birliyin ləğvini qət edib.   

26. Birlik şikayət verərək iddia edib ki, «QHT haqqında»  Qanunun 
müddəaları qeyri-aydın və qeyri-dəqiq olmaqla, ijtimai birliyin fəaliyyətinə 
müdaxilə etmək və hətta kiçik nöqsanlar üzrə xəbərdarlıqlar vermək üçün 
Nazirliyə geniş səlahiyyət verir. Birlik, həmçinin, iddia edib ki, birliyin 
fəaliyyətinə aid birinji instansiya məhkəməsinin fakt üzrə qənaəti qeyri-
düzgün olmaqla hər hansı sübutlara əsaslanmır.  

27. 04 iyul 2003-jü ildə Apellyasiya Məhkəməsi şikayəti rədd etdi və 
birinji instansiya məhkəməsinin qətnaməsini qüvvədə saxladı. 
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28. 29 oktyabr 2003-jü il tarixli yekun qərarı ilə Ali Məhkəmə aşağı 
məhkəmələrin qərarlarını qüvvədə saxladı.  

29. Birliyin dövlət qeydiyyatı şəhadətnaməsi ləğv edildi və Birlik 
buraxıldı.  
 
II. MÜVAFİQ DAXİLİ QANUNVERİJİLİK 
 
 A. 01 sentyabr 2000-ji il tarixli Mülki Məjəllə 
 

 30. Mülki Məjəllənin 59-ju maddəsi aşağıdakıları nəzərdə tutur: 
 

M a d d ə  5 9 .  Hüquqi şəxsin ləğvi 
 

«59.2. Hüquqi şəxs aşağıdakı hallarda ləğv edilə bilər: … 
 

59.2.3. lazımi xüsusi icazə (lisenziya) olmadan fəaliyyət və ya qanunla 
qadağan edilmiş fəaliyyət həyata keçirildikdə və ya qanunvericilik digər şəkildə 
dəfələrlə və ya kobudcasına pozulduqda və ya ictimai birlik və ya fond onun 
nizamnamə məqsədlərinə zidd fəaliyyətlə müntəzəm məşğul olduqda, habelə bu 
Məcəllədə nəzərdə tutulan başqa hallarda məhkəmənin qərarı ilə. 
 

59.3. Bu Məcəllənin 59.2-ci maddəsində göstərilən əsaslar üzrə hüquqi 
şəxsin ləğv edilməsi tələbini məhkəməyə qanunla bu cür tələb irəli sürmək 
hüququ verilmiş dövlət orqanı və ya yerli özünüidarə orqanı irəli sürə bilər. …» 

 

B. «Qeyri-hökumət təşkilatları (ijtimai birliklər və fondlar)» 
haqqında 13 iyun 2000-ji il tarixli Qanun (“QHT haqqında” Qanun 
)  

 

 31. 1-ji maddə aşağıdakıları nəzərdə tutur: 
 

Maddə 1. Bu Qanunun məqsədi 
 

«1.1. Bu Qanun ijtimai birliklərin və fondların yaradılması və fəaliyyət 
göstərməsi ilə bağlı münasibətləri tənzimləyir. 
 

1.2. Bu Qanunda «qeyri-hökumət təşkilatları» anlayışına ijtimai birliklər və 
fondlar daxildir. 
 

1.3. Bu Qanun hüquqi şəxslər kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının 
yaradılmasını, fəaliyyətini, yenidən təşkil edilməsi və ləğv edilməsi qaydalarını, 
qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini, idarə olunmasını, dövlət hakimiyyəti 
orqanları ilə münasibətlərini müəyyən edir.  
 

1.4. Bu Qanun siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına, dini birliklərə, yerli 
özünüidarə orqanlarına və başqa qanunlarla tənzimlənən digər qeyri-hökumət 
təşkilatlarına şamil edilmir.» 

32. Qanunun 2-ji maddəsinə əsasən, ijtimai birlik təsis sənədlərində 
müəyyən olunmuş məqsədlərlə ümumi maraqlar əsasında birləşmiş bir 
neçə fiziki və (və ya) hüquqi şəxsin təşəbbüsü ilə yaradılmış könüllü, 
özünüidarəedən, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi 
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nəzərdə tutmayan və əldə edilən gəliri öz üzvləri arasında bölməyən qeyri-
hökumət təşkilatdır. 
 33. IV Fəsil (22-24-jü maddələr) qeyri-hökumət təşkilatlarının 
fəaliyyətinə və əmlakına aid məsələləri tənzimləyir. Xüsusən, Qanunun 
22.1-ji maddəsinə əsasən qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan və qeyri-hökumət 
təşkilatının nizamnaməsində nəzərdə tutulan məqsədlərə zidd olmayan, 
ölkə daxilində və xaricdə hər hansı fəaliyyət növünü həyata keçirə bilər. 
 34. V Fəsil (25-27-ji maddələr) qeyri-hökumət təşkilatlarının idarə 
olunması haqqında qaydaları əks etdirir. Qanunun 25.1-ji maddəsi nəzərdə 
tutur ki, ictimai birliyin strukturu, tərkibi, idarəetmə orqanlarının səlahiyyəti, 
formalaşdırılma qaydası və onların səlahiyyət müddəti, qərar qəbul etmə və 
ictimai birliyin adından çıxış etmə qaydaları bu Qanun və digər qanunlara 
müvafiq olaraq ictimai birliyin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir. Xüsusən, 
ictimai birliyin ali idarəetmə orqanı ildə bir dəfədən az olmayaraq çağırılan 
Ümumi yığıncaqdır. Ümumi yığıncaq ictimai birliyin icra orqanının, 
təsisçilərdən birinin və ya üzvlərinin üçdə bir hissəsinin təşəbbüsü ilə 
çağırılır (25.2-25.3-jü maddələr). Ümumi yığıncağın səlahiyyətinə aşağıdakı 
məsələlərin həlli aiddir: (1) ictimai birliyin nizamnaməsinin qəbulu və ona 
dəyişikliklərin edilməsi; (2) ictimai birliyin əmlakının formalaşma və istifadə 
prinsiplərinin müəyyən edilməsi; (3) ictimai birliyin icra orqanlarının 
yaradılması və onların səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl dayandırılması; (4) 
illik hesabatın təsdiq edilməsi və sair (25.5-ji maddə). İctimai birliyin 
təsisçilərinə və üzvlərinə ümumi yığıncağın yeri və vaxtı haqqında ən azı 2 
həftə əvvəl məlumat verilməlidir. Ümumi yığıncaq yalnız birlik üzvlərinin 
yarısından çoxu iştirak etdikdə nizamnaməyə dəyişikliklər edə bilər. Ümumi 
yığıncağın qərarı yığıncaqda iştirak edən üzvlərin səs çoxluğu ilə qəbul 
edilir. Hər bir üzv bir səsə malikdir (25.6-jı maddə). Ümumi yığıncaqda 
yazılı protokol aparılmalıdır. Protokol yığıncağın sədri və katibi tərəfindən 
imzalanır. Yığıncağın protokolu lazım gəldikdə bütün üzvlərə paylanmalıdır 
(25.7-ji maddə). 

35. 31-ji maddə aşağıdakıları nəzərdə tutur: 
 

Maddə 31. Qeyri-hökumət təşkilatının məsuliyyəti 
 

«31.1. Qeyri-hökumət təşkilatı bu Qanunun müddəalarından irəli gələn 
tələbləri pozduqda, Azərbayjan Respublikasının qanunverijiliyinə uyğun şəkildə 
məsuliyyət daşıyır. 
  

31.2. Bu Qanunun məqsədlərinə zidd olan hərəkətlərə yol verildiyi halda, 
qeyri-hökumət təşkilatına müvafiq ijra hakimiyyəti orqanı tərəfindən yazılı surətdə 
xəbərdarlıq edilə və ya pozuntuların aradan qaldırılması haqqında göstəriş verilə 
bilər. 
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31.3. Qeyri-hökumət təşkilatı həmin xəbərdarlıqdan və ya göstərişdən 
məhkəmə qaydasında şikayət vermək hüququna malikdir. 
 

31.4. Qeyri-hökumət təşkilatına bir il ərzində ikidən çox yazılı surətdə 
xəbərdarlıq və ya pozuntuların aradan qaldırılması haqqında göstəriş verildiyi 
halda, qeyri-hökumət təşkilatı məhkəmənin qərarı ilə ləğv edilə bilər.» 

 
J. Digər hüquq normaları 
 
36. «Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında» 08 iyun 1999-ju il tarixli 

Qanunun («Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında» Qanun) 4-jü maddəsi, inter 
alia, nəzərdə tutur ki, ətraf mühit üzrə nəzarəti həyata keçirmək müvafiq 
Dövlət hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyəti daxilindədir. («Ətraf mühitin 
mühafizəsi haqqında» Qanunun 7 və 73-jü maddələri ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində qeyri-hökumət təşkilatlarının («QHT-lər») hüquq və 
vəzifələrini müəyyən edir. Bu müddəaların mənasında QHT-lərin 
hüquqlarının mahiyyəti ətraf mühit hüquqlarının mülki müdafiəsi, ətraf mühit 
məsələləri üzrə ijtimai müzakirələrin həvəsləndirilməsi və ətraf mühitlə bağlı 
hər hansı təhlükə və ya tətbiq olunan standartların pozulması haqqında 
müvafiq Dövlət orqanlarını məlumatlandırmaqdan ibarətdir. QHT-lərin bu 
sahədə hüquqlarının əhatəsi rəsmi yoxlamaları keçirməyi və ya müvafiq 
norma və standartları məjburi tətbiqini daxil etdirmir.     

37. Eynilə, həmin Qanunun 7-ji maddəsi QHT-lərə, inter alia, 
hüquqlar verir ki, ətraf mühitin mühafizəsi üzrə təklifləri müvafiq Dövlət 
orqanlarına versin və ətraf mühit haqqında qanunların pozulması barədə 
sonunjuları məlumatlandırsın. QHT-lər ətraf mühit haqqında qanunların 
məjburi tətbiqi hüququna malik deyil. 

38. «Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında» 15 dekabr 1992-ji il tarixli 
Qanunun 5.2-ji maddəsi siyasi partiyalara və QHT-lərə sahibkarlıq 
fəaliyyətinə müdaxilə etməyi qadağan edir.  
 

III. AVROPA ŞURASININ MÜVAFİQ SƏNƏDLƏRİ 
 
 39. Aşağıdakılar «Avropada qeyri-hökumət təşkilatlarının hüquqi 
statusu haqqında» Nazirlər Komitəsinin üzv Dövlətlərə JM/Rej(2007)14 
saylı Tövsiyəsindən çıxarışlardır: 
 

«... 44. QHT-lərin hüquqi şəxs statusu yalnız onların üzvlərinin – və ya 
qeyri-üzvlük əsasında fəaliyyət göstərən QHT-lərdə onların idarəetmə orqanının 
könüllü hərəkəti ilə – yaxud da müflisləşmə, davamlı fəaliyyətsizliyi və ya jiddi 
fəaliyyət pozuntuları halında xitam oluna bilər. ... 

46. Üzvlük əsasında fəaliyyət göstərən QHT-lərin idarə olunması üçün 
məsuliyyətli şəxslər seçilməli və ya ali idarəetmə orqanı yaxud da onun 
səlahiyyət verdiyi başqa orqan tərəfindən təyin edilməlidir. Qeyri-üzvlük əsasında 
fəaliyyət göstərən QHT-lərin rəhbərliyi onların nizamnamələrinə müvafiq olaraq 
təyin edilməlidir. 
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47. QHT-lər təmin etməlidirlər ki, onların rəhbərliyi və qərar qəbul edən 

orqanları nizamnamələrinə uyğundur, lakin, onlar öz məqsədlərinə nail olunması 
üçün hazırlıqları müəyyən etməyə azaddırlar. Xüsusən, QHT-lər öz daxili 
strukturunu və ya qaydalarını dəyişmək üçün dövlət orqanından ijazə almalı deyil. 

 
48. Vəzifəli şəxslərin təyin olunması, seçilməsi və ya dəyişdirilməsi və ... 

üzvlərin qəbulu və çıxarılması müvafiq QHT-lərə aid olan məsələdir. ... 
 

67. QHT-lərin fəaliyyəti əksini sübut edən hallar olmadıqda, qanuni hesab 
olunmalıdır.  

 

68. Tələblərin məruzə edilməsinə riayət olunmadıqda və ya qanunun jiddi 
pozuntularının baş verdiyi və ya baş verəjəyinə ehtimal üçün jiddi əsaslar 
olduqda, öz kitablarını, qeydlərini və fəaliyyətləri barədə məlumatları nəzarət 
orqanının təftişinə təqdim etmək tələb oluna bilər. ... 

 

70. QHT-lərə tətbiq olunan qanuni tələblərin jiddi pozuntusunun müəyyən 
edilməsi və ya bunun baş verməsinə əsaslı ehtimalların olduğu istisna olmaqla, 
QHT-lərin fəaliyyətinə kənardan hər hansı müdaxilə yolverilməzdir. ... 

 

72. Əksər hallarda, tətbiq olunan qanuni tələblərin (o jümlədən hüquqi 
şəxs statusunun əldə olunmasına aid) pozulması üçün QHT-lərə qarşı lazımi 
sanksiyalar yalnız işlərinin düzəldilməsi tələbindən və/və ya onların və/və ya 
buna birbaşa məsuliyyət daşıyan fərdi şəxslərin inzibati, mülki yaxud da jinayət 
məsuliyyətinə jəlb etməkdən ibarət ola bilər. ... 

 

74. QHT-nin ləğvi ... 44-jü paraqrafda göstərilən əsasların mövjudluğuna 
dair əhəmiyyətli sübutlar olduqda, yalnız məhkəmənin qərarı ilə mümkündür. 
Belə qərardan surətli şikayət etmək imkanı olmalıdır.» 

 

IV. MÜQAYİSƏLİ HÜQUQ 
 

 40. Avropa Şurasına 47 üzv Dövlətdən 25-nin müvafiq 
qanunverijiliyinin müqayisəli öyrənilməsi göstərir ki, QHT üzvlük və ya 
qeyri-üzvlük əsasında fəaliyyət göstərə və birlik, fond, trest, xeyriyyə 
jəmiyyəti və ya hətta şirkət kimi daxili hüquqi sistemdə tətbiq olunan hüquqi 
formaları əldə edə bilər. Düzgünlüyün yoxlanılmasının və QHT-nin məruz 
qalajağı nəzarətin dərəjəsinin müəyyən edilməsində həllediji məqam ondan 
ibarətdir ki, müvafiq təşkilat hüquqi qeydiyyatdan keçsin və hüquqi şəxs 
statusuna malik olsun. Adətən, qeydiyyatdan keçməmiş birliklər özünüidarə 
etmənin daha geniş mülahizəsinə malik olur və qanunsuz yaxud da ijtimai 
qaydaya zərər yetirən hərəkətlərə yol vermədikdə, müdaxiləyə məruz 
qalmır. Digər tərəfdən, hüquqi qeydiyyatdan keçmiş QHT-lər daha dar 
məhdudlaşdırılmış qaydalara məruz qalır və uyğunsuzluq halında, ləğv 
olunma və ya başqa sanksiyalarla üzləşə bilər.  
 41. Görünür ki, bir neçə Dövlətlərdə QHT, müəyyən hallarda, ya, 
xüsusən, daxili idarəetməni daxili qanunverijiliyin tələblərinə uyğun yerinə 
yetirmədikdə və ya, daha ümumi şəkildə, öz nizamnaməsinə riayət 
etmədikdə, buraxıla bilər. Bu kateqoriyadan olan ölkələr sırasında 



İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİNİN BÜLLETENİ 8/2009  

 

13 

 

aşağıdakılardır: (i) Avstriyada, birlik, inter alia, fəaliyyət sahəsini aşdıqda və 
ya öz nizamnamə qaydalarına riayət etmədikdə səlahiyyətli dövlət 
orqanının qərarı ilə buraxıla bilər; (ii) Çexiya Respublikasında, fondlar, ianə 
fondları və ijtimai fayda korporasiyaları öz nizamnamələrinə və ya daxili 
qanunverijiliyə riayət etmədiyi üçün buraxıla bilərlər (lakin, birliklər öz daxili 
idarəçiliyi həyata keçirmədiyinə görə buraxıla bilməz); (iii) Finlyandiyada, 
məhkəmə müvafiq dövlət orqanının və ya birlik üzvünün iddiası əsasında 
birliyi buraxa bilər o halda ki, əhəmiyyətli şəkildə qanuna və ya öz 
qaydalarında göstərilmiş məqsədlərə qarşı hərəkət etsin; (iv) Majarıstanda, 
məhkəmələr mülki jəmiyyətin buraxılmasını o halda elan edə bilər ki, o, ən 
azı bir il ərzində fəaliyyət göstərməsin və ya onun üzvlərinin sayı qanunda 
göstərilmiş saydan həmişə az olsun; (v) İtalyada, səlahiyyətli hökumət 
orqanları təsisatları o halda buraxa bilər ki, onlar qanuni şəkildə və 
nizamnamələrinə uyğun fəaliyyət göstərməsin; (vi) Lyuksemburqda, birliklər 
yönəldikləri məqsədlərə riayət etmədikləri və ya öz nizamnamələrini və ya 
qanunu kobud pozduqda buraxıla bilər; və təsisatlar təsis olunduqları 
məqsədə artıq riayət etməkdikləri üçün buraxıla bilər; (vii) Maltada, ijtimai 
təşkilat qeydiyyatdan çıxarıla və/və ya fəaliyyətini tam və ya qismən daimi 
şəkildə dayandıran müvəqqəti dayandırma əmrini o halda ala bilər ki, 
sözügedən təşkilat öz nizamnaməsinə və ya qanuna riayət etməsin; (viii) 
Niderlandda, regional məhkəmə birliyi və ya təsisatı, inter alia, o əsasla 
buraxa bilər ki, onun nizamnaməsi qanunun tələblərinə uyğun olmasın və 
ya onun hərəkətləri özünün qaydalarına zidd olsun; (ix) Polşada, birliklərin 
qanuna zidd fəaliyyəti və ya öz nizamnamələrinin pozulması aşkar 
olunduqda, məhkəmə onları buraxa bilər; (x) Rumıniyada, müvafiq qanun 
nəzərdə tutur ki, bir ildən artıq müddətdə ümumi yığınjağın və ya idarə 
heyətinin ijlasının keçirilməməsi hüquqi ləğv etmə ilə nətijələnir; (xi) 
Rusiyada, birlik daxili qanunverijiliyin tələblərini təkrarlı və jiddi pozduqda 
ləğv oluna bilər; (xii) Slovakiyada, məhkəmələr qeyri-kommersiya 
təşkilatlarını, fondları, qeyri-investisiya fondlarını və birlikləri daxili 
idarəetməyə aid daxili qanunları pozduğu üçün ləğv edə bilər; və (xiii) 
Türkiyədə, Mülki Məjəllə nəzərdə tutur ki, birliklər, inter alia, ona görə ləğv 
oluna bilər ki, qanunla tələb olunan daxili orqanları yaratmasın, qanunla 
müəyyən olunmuş müddətlərdə birinji ümumi yığınjağı keçirməsin və ya 
sonrakı ümumi yığınjaqları mütəmadi toplamasın. 
 42. Bir neçə başqa üzv Dövlətlərdə QHT daxili qanunverijiliyin və ya 
öz nizamnaməsinin tələblərinə müvafiq olaraq daxili idarəetməni 
keçirmədiyinə  görə məjburi ləğv etməyə məruz qala bilməz (baxmayaraq 
ki, hakimiyyət orqanları QHT-ni, inter alia, qanunsuz fəaliyyətlə məşğul 
olduğu və ya məqsədləri və hərəkətləri ijtimai qaydanı pozduğu üçün ləğv 
edə bilər). Bu kateqoriyadan ölkələr Bolqarıstanı, Birləşmiş Krallığı 
(İngiltərə və Uels), Estoniyanı, Fransanı, Almaniyanı, İrlandiyanı, Latviyanı, 
Portuqaliyanı, Sloveniyanı, İspaniyanı, İsveçi və Ukraynanı daxil etdirir. 
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 43. Müxtəlif uyğunsuzluqlara görə QHT-lərin üzərinə qoyula bilən 
alternativ sanksiyaların (məjburi ləğv etməkdən başqa) dairəsinə gəldikdə, 
onlar daxil etdirir: (i) jərimələr (Avstriya, Malta, Rusiya, Slovakiya, 
Sloveniya, Türkiyə və Ukrayna); (ii) fəaliyyətin dayandırılması (Finlyandiya, 
Majarıstan, Malta, Rusiya, Slovakiya, Türkiyə və Ukrayna); (iii) təşkilatın 
daxili nizamnaməsinə və ya tətbiq olunan qanunverijiliyə zidd olan qərarın 
etibarsız sayılması (Estoniya, Majarıstan, İtalya, Latviya və Polşa); 
rəhbərlərin vəzifədən azad olunması (İtalya və fondalara aid Lyuksemburq); 
və (v) xüsusi reyestrdən çıxarılma və vergi faydaları kimi birliyin 
imtiyazlarının geri götürülməsi (Bolqarıstan, İngiltərə və Uels (xeyriyyə 
statusunun itirilməsi), İrlandiya, Portuqaliya və İspaniya). 
 
HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏR 
 

 I. KONVENSİYANIN 11-ji MADDƏSİNİN  
İDDİA OLUNAN POZUNTUSU  
 

44. Ərizəçilər şikayət etmişlər ki, Birliyin məjburi ləğvi onların 
Konvensiyanın aşağıdakıları nəzərdə tutan 11-ji maddəsində təsbit 
olunmuş birləşmək azadlığı hüququnu pozmuşdur: 
   

«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.» 

 

 A. Tərəflərin dəlilləri 
 

 45. Hökumət bildirib ki, ərizəçilərin birləşmək azadlığı hüququna 
müdaxilə əlçatan və gözlənilən olan daxili qanunverijiliklə nəzərdə 
tutulmuşdur. Nazirlik tərəfindən xəbərdarlıqların edilməsinə gətirib çıxarmış 
Birliyin hərəkət və hərəkətsizliyi ijtimai birliklər daxil olmaqla qeyri-
kommersiya hüquqi şəxslərə tətbiq olunan qanuni tələblərə açıq-aşkar zidd 
olmuşlar. Belə pozuntuların nətijəsində birliyin ləğvinin mümkünlüyü də 
daxili qanunverijiliklə nəzərdə tutulmuş və gözlənilən olmuşdur. Bununla 
bağlı, Hökumət qeyd edib ki, bir təqvim ili ərzində Ədliyyə Nazirliyi 
tərəfindən edilmiş ən azı üç xəbərdarlıqdan sonra öz fəaliyyətini daxili 
qanunverijiliyə davamlı olaraq uyğunlaşdırmayan birliyə qarşı məjburi ləğv 
etmə müvafiq vaxtda tətbiq olunan daxili qanunverijiliyə əsasən mümkün 
olan yeganə sanksiya olmuşdur. 
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 46. Hökumət bildirib ki, müdaxilə birliyin idarə olunmasında iştirak 
etmək hüququndan məhrum olmuş Birliyin üzvlərinin hüquqları, eləjə də 
Birliyin qanunsuz fəaliyyəti ilə toxunulmuş üçünjü şəxslərin hüquqları kimi, 
«başqaların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi» üzrə qanuni məqsədə 
yönəlmişdir.  
 47. Nəhayət, Hökumət bildirib ki, müdaxilə demokratik jəmiyyətdə 
zəruri olmuşdur. Birliyin fəaliyyəti uzun müddət ərzində daxili qanunverijiliyə 
zidd olmuş (ən azı 1997-ji ildə birinji xəbərdarlığın edilməsindən sonra) və, 
bu müddətdə,  təkrarlı xəbərdarlıqlara baxmayaraq, o, vəziyyəti düzəltmək 
üçün hər hansı addımlar atmamışdır. Belə olan halda, ərizəçilərin 
hüquqlarına müdaxiləyə haqq qazandıran «təzyiqli ijtimai zərurət» mövjud 
olmuşdur. 
 48. Ərizəçilər iddia edib ki, müdaxilə qanunla nəzərdə tutulmamışdır, 
ona görə ki, «QHT haqqında» Qanun qeyri-müəyyən və qeyri-dəqiq 
olmaqla, ijtimai birliyə xəbərdarlıqlar etmək üzrə Ədliyyə Nazirliyinə qeyri-
məhdud mülahizə verməklə, belə mülahizənin əhatəsini aydın surətdə 
göstərməmişdir. Belə vəziyyət Nazirliyə ijazə verib ki, juzi olsa belə, «QHT 
haqqında» Qanunun tələblərinin pozuntusunu hesab etdiyi hər hansı 
məsələ üzrə birliyin ləğvini tələb etsin. Buna görə, «QHT haqqında» Qanun 
kifayətediji dəqiqliklə ifadə olunmamışdır, bu isə, birliyin məjburi ləğvinə 
səbəb ola bilən spesifik hərəkət (və ya hərəkətsizliyi) gözləməyi əsaslı 
şəkildə mümkünsüz etmişdir. 
  49. Ərizəçilər bilirib ki, Birliyin rəhbərliyinə aid qanuni tələblərin iddia 
edilən pozuntusu ilə bağlı Nazirliyin qeydləri əsassızdır. Xüsusən, Birliyin 
ümumi yığınjağı 26 avqust 2002-ji ildə toplanmışdır. Bu ijlas Birliyin 
Nizamnaməsinin və daxili qanunverijiliyin tələblərinə uyğun keçirilmişdir. 
Birliyin bütün üzvləri ümumi yığınjaq barədə əvvəljədən 
məlumatlandırılmışlar; bununla da, Birliyin idarə olunmasında onların 
hüquqlarına hörmətlə yanaşılmışdır. Birliyin yerli şöbələrinin bərabər 
şəkildə təmsil olunmadıqlarına dair Nazirliyin qeydinə gəldikdə isə, 
ərizəçilər qeyd etmişlər ki, bu əsassızdır və məntiqsizdir, ona görə ki, hər 
şöbədə üzvlərin sayı bərabər olmamış və buna görə, bərabər təmsilçiliyi 
təmin etmək mümkünsüz olmuşdur. 
 50. Ərizəçilər daha sonra iddia edib ki, Birliyə qarşı qalan ittihamlar, 
yəni fəaliyyətinin əsas məqsədlərinə qarşı qanunsuz hərəkətlərlə məşğul 
olduğu barədə dəlillər tam əsassızdır və hər hansı sübutla təsdiq olunmur. 
Nə Ədliyyə Nazirliyi, nə də daxili məhkəmələr Birliyin iddia olunan 
qanunsuz hərəkətləri ilə hüquqları pozulmuş şirkət və ya şəxslər heç vaxt 
hətta adlandırmamışlar. Birlik tərəfindən «üzvlük haqqı adı ilə» qanunsuz 
pul toplamağı və ya şirkətlərin qanunsuz ətraf mühit yoxlamalarını 
keçirməyə jəhd etməsini iddia edən hər hansı üçünjü şəxslər tərəfindən hər 
hansı şikayət verilməmişdir. Birliyə aid olan hansı konkret şəxslərin belə 
fəaliyyətlə məşğul olduğu göstərilməmişdir. Bundan başqa, belə qanunsuz 
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fəaliyyətin daxili qanunverijiliyə əsasən jinayət məsuliyyətinə səbəb 
olduğunu nəzərə alaraq, Birliyin heç bir üzvü və ya Birliyə aid olan başqa 
şəxs bu iddialarla bağlı heç vaxt ittiham olunmamışdır. 
 51. Yuxarıda göstərilənlərə əsasən, ərizəçilər belə nətijəyə gəlmişlər 
ki, Birliyin ləğvi barədə qərar qanunsuz olmuşdur, ona görə ki, birləşmək 
azadlığına belə müdaxilə üçün əhəmiyyətli əsaslar olmamışdır. İjtimai 
birliyin daxili idarəçiliyinə aid qaydalarının bəzi pozuntularına Birlik 
tərəfindən yol verilsə belə, hazırkı işdəki müdaxilə yönəlmiş məqsədlərə 
qeyri-mütənasib olmuşdur və buna görə, demokratik jəmiyyətdə zəruri 
olmamışdır.  
 

 B. Məhkəmənin qiymətləndirilməsi 
 

1. Birləşmək azadlığı barədə Məhkəmənin presedent-hüququndaki 
ümumi prinsiplər 

 

52. Birlik təsis etmək hüququ Konvensiyanın 11-ji maddəsində təsbit 
olunmuş hüququn ayrılmaz hissəsidir. Vətəndaşların ümumi maraqlar 
sahəsində kollektiv şəkildə hərəkət etmək üçün hüquqi şəxs təsis etmək 
imkanı birləşmək azadlığı hüququnun ən vajib aspektlərindən biridir. Bu 
olmadan həmin hüquq öz mənasını itirmiş olur. Milli qanunverijiliyin bu 
hüququn ifadə etmək tərzi və hakimiyyət orqanları tərəfindən onun praktiki 
tətbiqi müvafiq ölkədə demokratiyanın vəziyyətini əks etdirir. Əlbəttə, 
Dövlətlər birliklərin məqsədlərinin və fəaliyyətlərinin qanunverijilikdəki 
qaydalarla uyğun olduğunda özlərini əmin etmək hüququna malikdirlər, 
lakin, onlar bunu Konvensiya ilə öz üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərə 
uyğun tərzdə etməlidirlər və bu məsələ Konvensiya institutları tərəfindən 
yoxlanılmaya məruz qala bilər (baxın, Sidiropulos və başqaları Yunanistana 
qarşı, 10 iyul 1998-ji il, § 40, Qərar və Qərardaların Hesabatı 1998-VI).  

53. Konvensiyanın 11-ji maddəsinin kontekstində plüralizmin və 
demokratiyanın təmin olunmasında siyasi partiyaların oynadıqları əsas rola 
Məhkəmə tərəfindən istinad olunması ilə yanaşı, başqa məqsədlər üçün 
təsis olunmuş birliklər də demokratiyanın düzgün işləməsi üçün vajibdir. 
Plüralizm də mədəni ənənələrin müxtəlifliyi və dinamikası, etnik və mədəni 
fərqlər, dini etiqadlar, artistik, ədəbi və sosial-iqtisadi fikirlər və 
konsepsiyaların əsl tanınması və onlara riayət edilməsi üzərində qurulur. 
Müxtəlif jür insanların və qrupların harmonik şəkildə qarşılıqlı fəaliyyəti 
sosial razılığa nail olunması üçün əsas rol oynayır. Təbii yalnız odur ki, 
mülki jəmiyyətin sağlam şəkildə işlədiyi yerdə, vətəndaşların demokratik 
prosesdə iştirakı geniş həddə bir-biri ilə inteqrasiya oluna və ümumi 
məqsədləri kollektiv yönələ bildikləri birliklərə mənsubiyyət vasitəsi ilə nail 
olunur (baxın, Qorzelik və digərləri Polşaya qarşı (BP), № 44158/98, § 92, 
17 fevral 2004-jü il; Xilaskra Ordunun Moskva Şöbəsi Rusiyaya qarşı, № 
72881/01, § 61, İHAM 2006-...; və Ceçev Bolqarıstana qarşı, № 57045/00, 
§ 35, 21 iyun 2007-ji il).    
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2. Müdaxilənin olub-olmamasına dair 
 
54. Tərəflər mübahisələndirməyiblər ki, Birliyin ləğvi ərizəçilərin 

birləşmək azadlığı hüququnun həyata keçirilməsinə müdaxiləni təşkil 
etmişdir. Məhkəmə həmin mövqeyi bölüşdürür. 

 

3. Müdaxilənin əsaslı olub-olmamasına dair 
 

55. «Qanunla nəzərdə tutulmadığı», Konvensiyanın 11-ji maddəsinin 
2-ji bəndinə əsasən bir və ya daha çox məqsədlərə yönəlmədiyi və bu 
məqsədlərə nail olmaq üçün «demkoratik jəmiyyətdə zəruri» olmadığı 
halda, belə müdaxilə Konvensiyanın 11-ji maddəsinin pozuntusunu təşkil 
etmiş olar.  

 
(a) «Qanunla nəzərdə tutulmuş» 
 
56. Konvensiyanın 8-11-ji maddələrində «qanunla nəzərdə tutulmuş» 

və «qanuna uyğun» ifadələri yalnız onu tələb etmir ki, mübahisəli tədbir 
daxili qanunverijilikdə müəyyən əsasa malik olsun, lakin, həmçinin, 
sözügedən qanunun keyfiyyətinə aid olunur. Qanun müvafiq şəxslərə aid 
əlçatan olmalıdır və zərurət olduqda, lazımi məsləhətlə onlara kifayətediji 
dəqiqliklə imkan verməlidir ki, mövjud hallarda əsaslı olan dərəjədə müvafiq 
hərəkətin səbəb ola biləjəyi nətijələri qabaqjadan görsünlər (baxın, bir çox 
digər mənbələrlə yanaşı, Maestri İtalyaya qarşı (BP), № 39748/98,  § 30, 
İHAM 2004-I).  

57. Daxili qanunverijiliyin bu tələblərə javab vermək üçün, o, 
Konvensiya ilə təmin olunmuş hüquqlara dövlət hakimiyyəti orqanları 
tərəfindən qanunsuz müdaxilələrə qarşı hüquqi müdafiə tədbirlərini təqdim 
etməlidir. Fundamental hüquqlara aid olan məsələlərdə Konvensiya ilə 
qorunan əsas demokratik jəmiyyət prinsiplərindən biri olan qanunun aliliyinə 
zidd olar ki, ijra hakimiyyətinə qeyri-məhdud hakimiyyətdə ifadə olunan 
şərtlər hüquqi mülahizə kimi təqdim edilsin. Nətijə etibarı ilə, qanun 
kifayətediji aydınlıqla hər hansı belə mülahizənin əhatəsini və onun həyata 
keçirilməsi tərzini göstərməlidir (baxın, Həsən və Çauş Bulqarıstana qarşı 
(BP), № 30985/96, § 84, İHAM 2000-XI).  

58. Lakin, qanunların hazırlanmasında mütləq dəqiqliyə nail olmaq 
mümkün deyildir və onlardan bir çoxu qaçılmaz olaraq daha az və ya daha 
çox qeyri-müəyyən terminlərlə ifadə olunur. Daxili qanunverijilikdən tələb 
olunan dəqiqliyin dərəjəsi müəyyən dərəjədə müvafiq üsulun 
məzmumundan və onun əhatə etməli olduğu sahədən asılı olur (baxın, 
Haşman və Harrup Birləşmiş Krallığa qarşı (BP), № 25594/94, § İHAM 
1999-VIII).     
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59. Ərizəçilər mübahisələndirməyiblər ki, qoyulmuş sanksiya daxili 
qanunverijilikdəki əsasa malik olmuş («QHT haqqında» Qanun) və 
sözügedən qanun əlçatan olmuşdur. Lakin, ərizəçilər iddia etmişlər ki, o, 
«keyfiyyətli qanun» tələbinə javab verməyib, ona görə ki, nətijələri ilə bağlı 
gözlənilən olmadığınadək çox qeyri-müəyyən olmuşdur. 

60. «QHT haqqında» Qanunun 31.4-jü maddəsi nəzərdə tutub ki, 
nəzarət orqanı (Ədliyyə Nazirliyi) tərəfindən, bir təqvim ili ərzində, ikidən 
artıq xəbərdarlıqların birlik tərəfindən alındığı təqdirdə, onun məhkəmə 
qərarı ilə ləğvi mümkündür. Buna görə, Məhkəmə qəbul edir ki, Birliyin 
üzərinə qoyulmuş sanksiya daxili qanunverijilikdə aydın əsasa malik olmuş 
və bu qanun əlçatan olmuşdur.  

61. Lakin, gözlənilənlik məsələsinə gəldikdə, Məhkəmə qeyd edir ki, 
«QHT haqqında» Qanunun müddəaları nətijə etibarı ilə birliyin ləğv 
olunmasına gətirib çıxaran xəbərdarlıqların Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 
edilməsinə əsaslarla bağlı dəqiqlikdən uzaq olmuşdur. «QHT haqqında» 
Qanunun 31.2-ji maddəsi Ədliyyə Nazirliyinə səlahiyyət verib ki, 
fəaliyyətlərini həmin Qanunun «məqsədlərinə uyğun olmayan» hesab etdiyi 
halda, ijtimai birliklər daxil olmaqla qeyri-hökumət təşkilatlarına 
xəbərdarlıqlar etsin. «QHT haqqında» Qanunun 1-ji maddəsinə əsasən, 
onun məqsədləri, inter alia, ijtimai birliklərin təsis olunması, idarə edilməsi 
və fəaliyyət əhatəsinin prinsipləri və qaydalarının ümumi tənzimlənməsini 
daxil etdirir. Bu anlayış, mahiyyət etibarı ilə, birliyin mövjudluğu və 
fəaliyyətinə aid olan məsələlərin qeyri-məhdud dairəsini əhatə edən kimi 
görünür.   

62. Məhkəmə ərizəçilərlə razılaşır ki, yuxarıdakı müddəalar ümumi 
terminlərlə ifadə olunub və geniş təfsirə səbəb ola bilər. Hökumət, bu 
müddəaların spesifik təfsirini təqdim edə bilən daxili məhkəmə işlərinin hər 
hansı misalını göstərməmişdir. Belə olan halda, «QHT haqqında» Qanun 
birliyin mövjudluğuna aid hər hansı məsələyə müdaxilə etmək üzrə çox 
geniş mülahizəni Ədliyyə Nazirliyinə vermişdir. Belə vəziyyət birliklər üçün 
çətinləşdirib ki, onların görüdüyü məhz hansı hərəkətlərin Nazirlik 
tərəfindən «QHT haqqında» Qanunun «məqsədləri ilə uyğun olmayan» kimi 
qiymətləndirilməsini əvvəljədən gözləsin. 

63. Bu vəziyyət o faktla kəskinləşdirilib ki, «QHT haqqında» Qanunun 
«məqsədləri ilə uyğun olmayan» fəaliyyətlə məşğul olan birliklərə qarşı 
daxili qanunverijiliyə əsasən tətbiq olunan yeganə mümkün sanksiya 
onların məjburi ləğvi olmuşdur. Məhkəmənin qənaətinə görə, bu birliyə aid 
mümkün sanksiyalardan ən ağırlısıdır və bununla da, çox jiddi səhvlərə 
həddən artıq müstəsna hallarda tətbiq olunmalıdır. Buna görə, daxili 
qanunverijilik bu sanksiyaların tətbiq olunduğu halları daha dəqiq 
məhdudlaşdırlmalıdır.  

64. Məhkəmə, həmçinin, qeyd edir ki, «QHT haqqında» Qanun, sui-
istifadə və özbaşınalıq təhlükəsinə qarşı kifayətediji təminatları təmin etmək 
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üçün, birliklərin daxili idarəçiliyi və fəaliyyətinə müdaxilə etmək üzrə Ədliyyə 
Nazirliyinin səlahiyyətinin əhatəsi və dairəsini tənzimləyən təfsilatlı 
qaydaları və ya, inter alia, Nazirlik tərəfindən yoxlamaların keçirilməsi 
prosedurunu yaxud da müəyyən olunmuş hər hansı çatışmazlıqları aradan 
qaldırmaq üçün ijtimai birliklərə verilmiş müddəti əks etdirməmişdir (baxın, 
həmçinin, aşağıda 77-ji paraqrafa).  

65. Yuxarıda göstərilənlər, özlüyündə, mötəbər tərzdə göstərir ki, 
«QHT haqqında» Qanunun müddəaları «keyfiyyətli qanunun» tələbinə 
javab vermir, bu isə, müdaxilənin qanunla nəzərdə tutulmadığı əsasında 
Konvensiyanın 11-ji maddəsinin pozuntusunun müəyyən edilməsi üçün 
kifayətdir. Lakin, Məhkəmə qeyd edir ki, bu məsələlər müdaxilənin 
demokratik jəmiyyətdə zəruri olub-olmadığına dair daha geniş məsələ ilə 
sıx əlaqəlidir. Məhkəmə hesab edir ki, hazırkı işin hallarında, insan 
hüquqlarına hörmət sonunju məsələni də araşdırmağı ondan tələb edir. 
Bunu, eləjə də aşağıda 70-91-ji paraqraflardaki təhlilini nəzərə alaraq, 
Məhkəmə, «QHT haqqında» Qanunun müvafiq müddəalarının ifadəsinin 
Konvensiyanın 11-ji maddəsinin 2-ji bəndinin mənasında «keyfiyyətli 
qanunun» tələbinə javab verib-vermədiyini araşdırmağı zəruri hesab etmir. 

 
(b) «Qanuni məqsəd» 
 
66. Sonrakı təhlillərin məqsədləri üçün, Məhkəmə Hökumətin 

qənaətini qəbul etməyə hazırdır ki, müdaxilə «başqaların hüquq və 
azadlıqlarının müdafiəsi» məqsədinə yönəlmişdir.  

 
(j) «Demokratik jəmiyyətdə zəruri» 
 
(i) Ümumi prinsiplər 
 
67. Məhkəmə təkrar edir ki, birləşmək azadlığında istisnalar dəqiq 

qurulmalı və bu azadlığa məhdudiyyətləri yalnız inandırıjı və əhəmiyyətli 
səbəblər əsaslandıra bilər. Hər hansı müdaxilə «təzyiqli ijtimai zərurətə» 
uyğun olmalıdır; buna görə, «zəruri» anlayışı «faydalı» və ya «arzu olunan» 
kimi ifadələrin elastikliyinə malik deyildir. Konvensiyanın 11-ji maddəsinin 2-
ji bəndinin mənasında zərurətin mövjud olub-olmadığının müəyyən 
edilməsində, Dövlətlər yalnız məhdud mülahizə həddinə malikdirlər və bu 
mülahizə həm qanunu, həm də onu tətbiq edən qərarları, o jümlədən 
müstəqil məhkəmələrin qəbul etdikləri qərarları əhatə edən hərtərəfli 
Avropa nəzarəti ilə əl-ələ gedir (baxın, digər mənbələrlə yanaşı, yuxarıda 
göstərilmiş, Qorzelik və digərləri, § 95, və Sidiropulos, § 40). 

68. Məhkəmə öz araşdırılmasını həyata keçirərkən, onun vəzifəsi öz 
mövqeyi ilə müvafiq milli hakimiyyət orqanlarınkını əvəzləşdirmək deyil, 
lakin, mülahizələrini həyata keçirərkən qəbul etdikləri qərarlarına yenidən 
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baxmaqdan ibarətdir. Bu onu nəzərdə tutmur ki, Məhkəmə, javabdeh 
Dövlət tərəfindən öz mülahizəsini əsaslı, diqqətli və vijdanlı həyata keçirib-
keçirməməsinin yoxlanılması ilə özünü məhdudlaşdırmalıdır; o, şikayət 
olunan müdaxiləyə işin bütün halları baxımından yanaşmalı və onun 
«yönəlmiş qanuni məqsədə mütənasib» olub-olmamasını və ona haqq 
qazandırmaq üçün milli hakimiyyət orqanlarının gətirdikləri səbəblərin 
«əhəmiyyətli və kifayətediji» olub-olmamasını müəyyən etməlidir. Bunu 
edərkən, Məhkəmə özünü qane etməlidir ki, milli hakimiyyət orqanları 
Konvensiyada təsbit olunmuş prinsiplərə uyğun olan standartları tətbiq 
etmişlər və öz qərarlarını müvafiq faktların məqbul qiymətləndirilməsində 
əsaslandırmışlar (həmin yerdə; baxın, həmçinin, Türkiyənin Birləşmiş 
Kommunist Partiyası və digərləri Türkiyəyə qarşı, 30 yanvar 1998-ji il,  § 47, 
Hesabatlar 1998-I, və Birləşmiş Makedoniyanın İlinden Təşkilatı və digərləri 
Bolqarıstana qarşı, № 59491/00, § 62, 19 yanvar 2006-jı il).  

 
(ii) Bu prinsiplərin hazırkı işə tətbiqi 
 
69. Məhkəmə qeyd edir ki, daxili hakimiyyət orqanları və Hökumət öz 

dəlillərində, müdaxiləni əsaslandıran kimi iki qrup dəlillərə istinad etmişlər 
(baxın, yuxarıda 23-24-jü paraqraflar). Bu mənada, Məhkəmə javab olaraq 
bu əsasları yoxlayajaq. 

 

(a) Daxili rəhbərlik haqqında qanuni tələblərin pozulması 
 

70. Birliyin ləğvi üçün buna əsaslanaraq, Ədliyyə Nazirliyi və daxili 
məhkəmələr, inter alia, hesab etmişlər ki, Birlik təqribən yeddi il ərzində 
ümumi yığınjağını keçirməmiş, 26 avqust 2002-ji ildə nətijə etibarı ilə 
keçirilmiş ümumi yığınjaqda üzvlərin bərabər təmsilçiliyi təmin edilməmiş, 
və Birlik üzvlərinin düzgün qeydini aparmamışdır.  

71. Bu qənaətlərdən birinə aid, hazırkı işdə mübahisələndirilmir ki, 
Birlik öz üzvlərinin ümumi yığınjağını təxminən yeddi il müddətində, 1995-ji 
ilin avqustundan 2002-ji ilin avqustunadək keçirməmişdir. Bununla da, o, 
ümumi yığınjağın ən azı beş ildə bir dəfə keçirilməsini nəzərdə tutan öz 
Nizamnaməsinin və ümumi yığınjağın ildə bir dəfə keçirilməsini nəzərdə 
tutan daxili qanunverijiliyin tələblərini pozmuşdur. Digər qənaətlərə 
gəldikdə, burada vəziyyət daha az aydındır və Məhkəmə bu məsələlərə 
aşağıda qayıtlmalı olajaq. 

72. Ümumiyyətlə, Məhkəmə qəbul edir ki, müəyyən işlərdə, birlik 
tərəfindən onun təsis olunmasına, fəaliyyətinə və ya daxili təşkilati 
strukturuna tətbiq olunan əsaslı qanuni tələblərə riayət edilməməsi halında, 
Dövlətlərin mülahizə həddi mütənasiblik şərtinə əməl etməklə birləşmək 
azadlığına müdaxilə etmək hüququnu verir (baxın, mutatis mutandis, Ertan 
və digərləri Türkiyəyə qarşı (qərardad), № 57898/00, 21 mart 200-jı il). 
Bununla bağlı, Məhkəmə qeyd edir ki, daxili korporativ hüququn 
toxunulduğunu nəzərə alaraq, fərdi şəxslərin birləşmək azadlığı Dövlətlərə 
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maneə törətmir ki, öz qanunverijiliklərində korporativ idarəçilik və rəhbərlik 
üzrə qaydaları və tələbləri təsbit etsin və qeydiyyatdan keçmiş hüquqi 
şəxslər tərəfindən bu qayda və tələblərə riayət olunmasına nəzarət etsin. 
Əslində, Avropa Şurasına bir çox üzv Dövlətlərinin daxili hüquqları 
tənzimləmə dərəjələrində müxtəlif olmaqla belə qayda və tələbləri nəzərdə 
tutur (baxın, yuxarıda 40-43-jü paraqraflar). Məhkəmə, qeyri-kommersiya 
hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatı üçün uyğun gəlmək məqsədilə birliklərin 
javab verməli olduğu korporativ hüquqi formalara (eləjə də birliklərin daxili 
idarəçilik strukturlarına) aid müəyyən formal tələblərin Azərbayjan 
qanunverijiliyində əks olunmasında bir problem görmür. 

73. Buna görə, ijtimai birliklərin müəyyən idarəediji orqanlara malik 
olmasına və daha konkret olaraq, üzvlərinin ümumi yığınjağının mütəmadi 
keçirilməli olduğuna dair formal tələblərə gəldikdə, Məhkəmə, bunu, 
özüyülündə, birləşmək azadlığına lazımsız müdaxilə kimi qiymətləndirmir. 
Bu tələb, inter alia, birlik üzvlərinin idarə etmədə və birliyin fəaliyyətində 
birbaşa iştirak etmək hüququnu təmin edir. Bundan başqa, Məhkəmə 
hesab edir ki, bu tələb üzvlərin hüquqlarına və daxili nəzarətə, eləjə də 
idarəetmə mexanizmlərinə aid digər tələblərlə birgə qeyri-kommersiya 
təsisatlar tərəfindən hüquqi şəxs statusundan və iqtisadi imtiyazlardan 
mümkün hər hansı sui-istifadənin qarşısını almağa yönəlmişlər. 

74. Hazırkı işin spesifik hallarına qayıdarkən, Məhkəmə daxili 
idarəetmə üzrə qanuni tələblərin iddia olunan pozuntusuna dair daxili 
hakimiyyət orqanlarının qənaətlərinin əsaslı olub-olmamasının və bununla 
da, tətbiq olunmuş sanksiyaya haqq qazandırmağa kifayət edib-
etməməsinin qiymətləndirilməsini zəruri hesab edir. Bu qiymətləndirməni 
etdikdən sonra, Məhkəmə, aşağıdakı səbəblərə görə, əmin deyildir ki, 
sözügedən müdaxiləyə haqq qazandıran əhəmiyyətli səbəblər mövjud 
olmuş və bu müdaxilə yönəlmiş qanuni məqsədə mütənasib olmuşdur. 

75. Əvvala, Məhkəmə bildirir ki, həqiqətən, yeddi il ərzində üzvlərinin 
ümumi yığınjağının Birlik tərəfindən keçirilməməsi yalnız daxili 
qanunverijiliyin deyil, həm də Birliyin öz Nizamnaməsinin tələblərinin 
əsassız pozuntusunu təşkil etmişdir. Bundan başqa, ləğv edildiyi vaxtda, 
Birlik, hətta, öz Nizamnaməsini həmin anda artıq iki il ərzində qüvvədə 
olmuş «QHT haqqında» Qanunun tələblərinə uyğun gətirməmişdir. Bu 
pozuntuları törədərək, Birlik özünü açıq-aşkar sanksiyalar təhlükəsinin 
mövjud olduğu vəziyyətə salmışdır. Müvafiq olaraq, 72-74-jü 
paraqraflardakı mülahizələr baxımından, Məhkəmə müəyyən edə bilmir ki, 
daxili hakimiyyət orqanları tərəfindən bu pozuntulara reaksiya vermək və 
korporativ idarəetmə haqqında qanunverijiliyin formal tələblərinə riayət 
olunmasını təmin etmək düzgün olmamışdır. 

 76. Buna baxmayaraq, məjburi ləğv etmə sanksiyasının tətbiqinə dair 
hakimiyyət orqanlarının sonrakı qərarının əsaslı və mütənasib olub-
olmamasını qiymətləndirərkən, nəzərə alınmaya bilməz ki, Ədliyyə 
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Nazirliyinin 10 sentyabr 2002-ji il tarixli ilk xəbərdarlığından hətta əvvəl 26 
avqust 2002-ji ildə ümumi yığınjağı keçirməklə Birlik həqiqətən bu problemi 
aradan qaldırmağa çalışmışdır. Hazırkı işdə, Birliyin hüquqlarına 
müdaxilənin zərurəti ilə bağlı qərar qəbul edərkən, bu niyyətə lazımi diqqət 
yetirilməlidir. Ləğv etməkdən əvvəl Birliyə məsələləri həll etmək üçün həqiqi 
imkan verilməlidir.  

77. İldə bir dəfə ümumi yığınjağı keçirmək tələbinin pozuntusuna 
hakimiyyət orqanları tərəfindən, ilkin olaraq, düzgün reaksiyanın verilməsini 
qəbul etməklə yanaşı, Məhkəmə qeyd edir ki, sonradan, Birliyə qarşı 
ittihamların mərkəzi başqa «pozuntulara» keçirilmişdir. Xüsusən, 26 avqust 
2002-ji il tarixli ümumi yığınaq barədə məlumatlandırıldıqdan sonra, Nazirlik 
onun «qanuniliyi» ilə razı olmamış və ilk xəbərlalığını qısa müddətdə 
edilmiş daha iki xəbərdarlıqla davam etdirmiş və hər dəfə qanunun iddia 
olunan pozuntularını aradan qaldırmaq üçün Birliyə on günlük müddət 
vermişdir. Məhkəmə, ilk növbədə, qeyd edir ki, bu on günlük müddətlər 
özbaşına təyin olunan kimi görünür. Bu problem o faktdan irəli gəlir ki, 
«QHT haqqında» Qanun Nazirliyə bununla bağlı qeyri-məhdud mülahizə 
vermişdir (baxın, yuxarıda 64-jü paraqraf). Nazirliyin qeydlərinin mahiyyətini 
nəzərə alaraq, Birlik tərəfindən yeni ümumi yığınjağın keçirilməsi 
gözlənilirdi. Lakin, daxili qanunverijiliyə əsasən, ümumi yığınjağın 
keçirilməsi prosesi ən azı iki həftə tələb etmişdir (baxın, yuxarıda 34-jü 
paraqraf). Belə olan halda, Nazirliyin müəyyən etdiyi on gün müddətində 
Birlik tərəfindən «qanun pozuntularının» nejə aradan qaldırılmalı olduğunu 
görmək çətindir. Bu, ləğv etmə sanksiyası ilə üzləşməkdən əvvəl öz işlərini 
qaydaya salmağa əsl imkanın Birliyə verilib-verilməməsi ilə bağlı qanuni 
narahatlığı oyadır.  

78. İkinji və üçünjü xəbərdarlıqların mahiyyətinə gəldikdə, orada, 
ümumi terminlərlə, göstərilmişdir ki, 26 avqust 2002-ji il tarixli ümumi 
yığınjaq haqqında bütün üzvlər məlumatlandırılmamış, yığınjaqda Birliyin 
yerli şöbələri bərabər şəkildə təmsil olunmamış, və jari üzvlük qeydlərinin 
lazıminjə tərtibi aparılmamışdır. Məhkəmə, Nazirlik tərəfindən Birliyin daxili 
işlərinə belə həddə müdaxiləsi üçün çox az əsas görür, xüsusən, nəzərə 
alaraq ki, bu məsələlərə aid Birliyin üzvləri tərəfindən hər hansı şikayətlər 
edilməmişdir. Məsələn, yerli şöbələrin təmsilçilik məsələsinə aid, daxili 
qanunverijilik bu məsələni birbaşa tənzimləməyən kimi görünür. Məhkəmə 
hesab edir ki, bu, birliyin özünə aiddir ki, mərkəzi idarəetmə orqanlarında 
şöbələrinin və ya fərdi üzvlərinin hansı tərzdə təmsil olunajağını müəyyən 
etsin. Eynilə, bu, hakimiyyət orqanlarına deyil, ilk növbədə, birliyin özünə və 
onun üzvlərinə aid olmalıdır təmin etsin ki, bu növ formallıqlar birliyin 
nizamnaməsində göstərilən tərzdə riayət olunsun. Məhkəmə hesab edir ki, 
birliklərin idarəediji orqanlarının rolu və strukturuna aid müəyyən minimal 
tələblərin Dövlət tərəfindən daxil etdirilməsinin mümkünlüyü ilə yanaşı 
(baxın, yuxarıda 73-jü paraqraf), hakimiyyət orqanları birliklərin daxili 
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təşkilati fəaliyyətinə belə dərin həddə müdaxilə etməməlidir ki, onun öz 
nizamnaməsi ilə nəzərdə tutulmuş hər bir formallığına nəzarəti təmin etsin.     

79. Məhkəmə daha sonra bildirir ki, Birliyin ləğvi üçün iddia qaldırmaq 
səlahiyyəti Ədliyyə Nazirliyinə verilsə də, bu sanksiyanı tətbiqinin əsaslı 
olub-olmamasını həll etmək daxili məhkəmələrə aid olmuşdur. Buna görə, 
onlardan öz qərarları üçün əhəmiyyətli və kifayətediji səbəblər təqdim 
etməyə tələb olunmuşdur (baxın, yuxarıda 68-ji paraqraf). Hazırkı işdə, bu 
tələb Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən Birliyə qarşı iddiaların əsasla olub-
olmamasını yoxlamaq vəzifəsini daxili məhkəmələrin üzərinə qoymuşdur. 
Lakin, bu, hazırkı işdə edilməmişdir. Görünür ki, məhkəmələr tərəfindən 
qiymətləndirilmiş yeganə sübutlar tərəflərin dəlilləri, Birliklə Ədliyyə Nazirliyi 
arasındakı yazışmalar və Birliyin fəaliyyətinin yoxlanılması nətijəsinə dair 
Ədliyyə Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin hesabatı olmuşdur. Tərəfləri 
dinləyərək, məhkəmələr Ədliyyə Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin qənaətlərinə 
əsaslanmış və müstəqil məhkəmə araşdırılmasını keçirmədən onları 
görüntü dəyərini həqiqi faktlar kimi qəbul etmişlər. Xüsusən, daxili 
məhkəmə qərarlarında göstərilmir ki, məhkəmələr, 26 avqust 2002-ji il 
tarixli ümumi yığınjağın protokolları, Birliyin üzvlük qeydlərini, Birliyin 
şöbələrinin təşkilati strukturuna aid sənədləri və s. kimi sübutları müstəqil 
araşdırmaqla Nazirliyin fakt üzrə qənaətlərinin mahiyyətini 
qiymətləndirməyə jəhd etmişlər. 

Yuxarıdakıları nəzərə alaraq, Məhkəmə hesab edir ki, üzvlərinin 
ümumi yığınjağının Birlik tərəfindən təxminən yeddi il ərzində keçirilməməsi 
ilə qanuni tələbin pozulduğunun mübahisəsiz olması ilə yanaşı, 26 avqust 
2002-ji il tarixli ümumi yığınjağı keçirməklə problemi düzəltmək üzrə Birliyin 
jəhdinə hakimiyyət orqanları tərəfindən lazımi qiymət verilməmişdir. Birlik 
tərəfindən törədilmiş başqa iddia olunan pozuntulara gəldikdə isə (26 
avqust 2002-ji il tarixli ümumi yığınjağın «qanunsuzluğu», üzvlük 
qeydlərində çatışmazlıqlar və s.), nə daxili hakimiyyət orqanları, nə də 
Hökumət Məhkəməyə öz dəlillərində, hər hansı mötəbər sübutla təsdiq 
etməmişlər ki, bu pozuntular həqiqətən baş vermişlər və belə olduqda, 
sözügedən müdaxilə üçün əhəmiyyətli səbəbi təşkil etmişlər. 

81. Buna görə nətijəyə gəlinir ki, müdaxilə üçün bu əsasa aid (daxili 
idarəçilik üzrə daxili qanuni tələblərin Birlik tərəfindən pozulması), buna 
haqq qazandırmaq üçün milli hakimiyyət orqanlarının irəli sürdüyü səbəblər 
əhəmiyyətli və kifayətediji olmamışlar. Belə olan halda, Məhkəmə hesab 
edir ki, javabdeh Dövlət müdaxilənin təzyiqli ijtimai zərurətə javab verdiyini 
nümayiş etdirə bilməmişdir. 

82. Bundan başqa, müdaxilə, hər bir halda, «mütənasiblik» tələbinə 
javab verməmişdir. Bununla bağlı Məhkəmə hesab edir ki, müdaxilənin 
mütənasibliyini qiymətləndirərkən, tətbiq olunmuş sanksiyanın təbiəti və 
sərtliyi nəzərə alınmalı olan faktorlardır (baxın, mutatis mutandis, 
Mahmudov və Ağazadə Azərbayjana qarşı, № 35877/04, § 48, 18 dekabr 
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2008-ji il). Hazırkı işdə, məjburi ləğv etmə «QHT haqqında» Qanunun 
tələblərini pozduğu müəyyən olunan ijtimai birliklərə aid daxili 
qanunverijiliyə əsasən mümkün olan yeganə sanksiya olmuş və müvafiq 
olaraq, bu sanksiya sözügedən pozuntunun ağırlığı nəzərə alınmadan 
qeyri-ayrıseçkili şəkildə tətbiq oluna bilərdi. Məhkəmə hesab edir ki, qeyri-
hökumət təşkilatlarının daxili idarəçiliyinə dair müəyyən qanuni tələblərə 
riayət etməmə tam ləğv etməyə ijazə vermək üçün belə jiddi pozuntunu 
təşkil etmir. Buna görə, müdaxilə üçün əhəmiyyətli səbəblərin olduğunu 
Məhkəmə güman etsə belə, o, hesab edir ki, Birliyin dərhal və həmişəlik 
ləğvi yönəlmiş qanuni məqsədə qeyri-mütənasib olan çox sərt tədbiri təşkil 
etmişdir. Daha mütənasib sanksiyanın seçilməsində daha böyük elastiklik 
jərimə və ya vergi imtiyazlarının geriyə alınması kimi daha az radikal 
alternativ sanksiyaların daxili qanunverijiliyə əlavə edilməsi ilə nail oluna 
bilər (baxın, Avropa Şurasına başqa üzv Dövlətlərində mümkün alternativ 
sanksiyalarla bağlı misallar üçün, yuxarıda 43-jü paraqrafa).  

83. Nətijədə, Məhkəmə hesab edir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının 
daxili idarəçiliyi ilə bağlı daxili qanuni tələblərin iddia olunan pozulması 
əsası ilə Birliyin ləğvi barədə qərar əhəmiyyətli səbəblərə əsaslanmamış və 
yönəlmiş qanuni məqsədə qeyri-mütənasib olmuşdur.  

 

(b) «Qanunla qadağan olunmuş fəaliyyətlə» məşğul olma 
 

84. Birliyin ləğvi üçün bu əsasla, Ədliyyə Nazirliyi və daxili 
məhkəmələr hesab etmişlər ki, birlik qeyri-kommersiya təşkilatlarına 
qanunla qadağan olunmuş fəaliyyətlə məşğul olur. Xüsusən, Birlik üzvlük 
haqqı adı ilə Dövlət orqanlarından və kommersiya təşkilatlarından pul 
toplamağa jəhd etməkdə, müxtəlif təşkilatlarda qanunsuz yoxlamaların 
keçirilməsində və «sahibkarların hüquqlarına müdaxilə edən başqa 
qanunsuz hərəkətlərlə» məşğul olmaqda ittiham olunmuşdur (baxın, 
yuxarıda 18 və 24-jü paraqraflar).  

85. Məhkəmə, ilk növbədə, qeyd edir ki, göründüyü kimi yuxarıdakı 
iddialardan heç olmasa bəzilərinin, sübut olunduğu halda, iddia olunan 
qanunsuz hərəkətlərlə məşğul olan Birlik rəhbərlərinin və ya üzvlərinin 
jinayət məsuliyyətinə jəlb edilməsinə səbəb olsa da, bu iddialarla bağlı hər 
hansı jinayət araşdırmaları heç zaman başlanılmamışdır. Bu fakt, 
özlüyündə, hakimiyyət orqanlarının qənatələrini təsdiq edən mötəbər 
sübutların olmamasını göstərir. 

 86. Məhkəmə daha sonra qeyd edir ki, nə, yuxarıdakı iddiaların 
edildiyi nazirliyin üçünjü xəbərdarlığı, nə də Birliyi ləğv etmək tələbi ilə bağlı 
daxili məhkəmələrdə Nazirliyin irəli sürdüyü dəlillər bu iddiaları təsdiq edən 
hər hansı konkret sübutları əks etdirmişlər. Bundan başqa, iddiaların özü 
həddən artıq qeyri-müəyyən, qısa məzmunlu olmuş və iddia olunan 
qanunsuz fəaliyyətlə bağlı təfsilatların daxilinə az məsələləri təqdim 
etmişdir. 
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87. Daxili məhkəmələr, hər hansı müstəqil məhkəmə araşdırılmasını 
aparmadan və iddia olunan səhvlər barədə hər hansı birbaşa sübutları 
yoxlamadan, yuxarıdakı iddiaları həqiqət kimi qəbul etmişlər. Yasamal 
rayon məhkəməsi yalnız Nazirliyin üçünjü xəbərdarlıq məktubunun 
məzmununu nəzərə almış, Nazirliyin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı 
İdarəsi rəisinin sübutunu dinləmiş (orada sadəjə olaraq üçünjü xəbərdarlıq 
məktubun məzmunu təkrarlanmışdır) və ümumi sözlərlə, Birliyin Tovuz 
rayon şöbəsinin müəyyən qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olduğunu qeyd 
edən Ədliyyə Nazirliyi vəzifəli şəxsinin daxili yoxlama hesabatını 
araşdırmışdır (baxın, yuxarıda 22-ji paraqraf). 

88. Lakin, nə Ədliyyə Nazirliyi vəzifəli şəxslərinin dəlilləri, nə də 
Yasamal rayon məhkəməsinin qətnaməsinin özü üzvlük haqqı adı ilə 
qanunsuz olaraq pul toplamağa kimin konkret olaraq (yəni Birliyə aid olan 
hansı şəxsin) jəhd etdiyini heç yerdə göstərməmişlər. Heç yerdə 
göstərilməmişdir ki, nə vaxt bu jəhdlər edilmiş və hansı konkret Dövlət 
orqanı və ya kommersiya təşkilatından pul qanunsuz toplanılmışdır. Bu 
hərəkətlərin nə birbaşa zərərçəkmişləri, nə də başqa şahidləri heç zaman 
məhkəməyə jəlb olunmamışlar, hər hansı yazılı şikayətlər araşdırılmamışlar 
və hər hansı başqa birbaşa sübutlar təqdim olunmamışdır. Eynilə, dəqiq nə 
vaxt, hansı birbaşa məsuliyyətli şəxslər tərəfindən və hansı konkret 
təşkilatlarda bu iddia olunan «qanunsuz yoxlamaların» keçirildiyini təsdiq 
edən sübutlar nə təqdim olunmuş, nə də araşdırılmışlar. Nəhayət, 
«sahibkarların hüquqlarına müdaxilə edən başqa qanunsuz hərəkətlərin» 
konkret olaraq nəyi nəzərdə tutduğuna dair ümumiyyətlə hər hansı izahat 
gətirilməmişdir. 

89. Qısa olaraq, Birlik tərəfindən «qanunla qadağan olunmuş 
fəaliyyətlə» iddia olunan məşğul olma sübuta yetirilməmişdir. Belə olan 
halda, bu əsasla Birliyi ləğv edən daxili məzkəmələrin qərarı, Məhkəmənin 
qənaətinə görə, qanunsuzluqdan başqa bir şey deyildir.  

90. Eynilə, Hökumət də Birlik tərəfindən iddia olunan qanunsuz 
fəaliyyətlə məşğul olunduğuna dair hər hansı spesifik təfsilatlara və ya belə 
qanunsuz fəaliyyət barədə hər hansı sübutlara aid heç bir izahat təqdim 
etməmişdir.   

91. Nətijədə, məhkəmə hesab edir ki, daxili hakimiyyət orqanları və 
ya Hökumət tərəfindən bu əsasla Birliyin ləğvinə dair hər hansı 
əsaslandırma təqdim edilməmişdir. 

 
(j) Nətijə 

 
92. Yuxarıdakı təhlilləri nəzərə alaraq, Məhkəmə belə nətijəyə gəlir ki, 

müdaxilə «demokratik jəmiyyətdə zəruri olmamışdır». Müvafiq olaraq, iş 
üzrə Konvensiyanın 11-ji maddəsi pozulmuşdur. 
 
II.KONVENSİYANIN 6-jı MADDƏSİNİN İDDİA OLUNAN POZUNTUSU 
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 93. Ərizəçilər şikayət etmişlər ki, daxili məhkəmələrin qənaətləri 
kifayətediji sübutlarla təsdiq olunmamışlar. Konvensiyanın 6-jı maddəsinin 
1-ji bəndi nəzərdə tutur ki: 
 

«Hər kəs mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən ... məhkəmə 
vasitəsi ilə ... işinin ədalətli ... araşdırılması hüququna malikdir. ...» 

 
 94. Konvensiyanın 11-ji maddəsinə aid yuxarıdakı təhlilləri nəzərə 
alaraq, Məhkəmə hesab edir ki, eyni və ya oxşar dəlilləri Konvensiyanın 6-jı 
maddəsinin 1-ji bəndi üzrə ayrıja yoxlamaq zəruri deyildir (müqayisə edin, 
Linkov Çexiya Respublikasına qarşı, № 10504/03,  § 50, 07 dekabr 2006-jı 
il və Tunçeli Kültür və Dayanışma Dərnəyi Türkiyəyə qarşı, № 61353/00, § 
10 oktyabr 2006-jı il). 
 
III. KONVENSİYANIN 41-ji MADDƏSİNİN TƏTBİQİ 
 
 95. Konvensiyanın 41-ji maddəsi nəzərdə tutur ki: 
 

 «Əgər Məhkəmə Konvensiyanın və ona dair Protokolların müddəalarının 
pozulduğunu, lakin Razılığa gələn Yüksək Tərəfin daxili hüququnun yalnız bu 
pozuntunun nəticələrinin qismən aradan qaldırılmasına imkan verdiyini müəyyən 
edirsə, Məhkəmə zəruri halda, zərərçəkən tərəfə əvəzin ədalətli ödənilməsini 
təyin edir.» 

 
 A. Zərər 
 

1. Maddi zərər 
 

96. Ərizəçilər maddi zərərə aid 100.000 EUR tələb edərək, iddia 
etmişlər ki, Birliyin ləğvi nətijəsində, o, bir neçə il ərzində qrantlar və ianələr 
ala bilməmişdir.  

97. Hökumət bildirib ki, ərizəçilər bu tələb üçün hər hansı sənədli 
əsas təqdim etməmişlər. 

98. Məhkəmə qeyd edir ki, tələb olunan məbləğ hipotetikdir və heç bir 
sübutla və ya inandırıjı dəlillə təsdiq olunmayan ərizəçilərin 
qiymətləndirilməsindən başqa bir şey deyildir. Belə olan halda, Məhkəmə, 
ləğv olunmadığı halda, Birliyin ala biləjəyi hər hansı yardımların məbləğinə 
aid fərziyyə irəli sürə bilməz. Buna görə, Məhkəmə maddi zərər aid tələbi 
rədd edir.    

 
2. Mənəvə zərər 

 



İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİNİN BÜLLETENİ 8/2009  

 

27 

 

99.Ərizəçilər Birliyin ləğvi ilə onlara dəymiş mənəvi zərərə aid 20.000 
EUR kompensasiya tələb etmişlər. 

100. Hökumət hesab edib ki, bu məbləğ əsassızdır və bildirib ki, 
pozuntunun müəyyən edilməsi dəymiş mənəvi zərərə aid kifayətediji 
kompensasiyanı təşkil edir. 

101. Məhkəmə hesab edir ki, Birliyin təsisçiləri və üzvləri yalnız 
pozuntunun müəyyən edilməsi ilə kompensasiya olunması mümkün 
olmayan mənəvi zərəri Birliyin ləğvi nətijəsində çəkmişlər. Ədalətli əsaslarla 
qərar çıxararaq, Məhkəmə hesablanan hər hansı vergi üstünə gəlməklə 
mənəvi zərərə aid 8.000 EUR məbləğini Birliyə təyin edir. Bu məbləğ jənab 
Sabir İsrafilova ödənilməli və o, həmin məbləğin Birliyə əlçatan olmasını 
təmin etməlidir.  

 
B. Xərj və məsrəflər 
 
102. Ərizəçilər daxili araşdırmalarda çəkdikləri xərjlər üçün 2.050 

EUR, Məhkəmə qarşısında araşdırmalar üçün 2.315 EUR və tərjümə 
xərjləri üçün 750 EUR tələb etmişlər. Bu tələblərin əsası kimi, onlar jənab 
İntiqam Əliyevin göstərdiyi hüquqi xidmətlərə görə iki müqaviləni və tərjümə 
xidmətləri üçün müqaviləni təqdim etmişlər. Bütün müqavilələr göstərmişlər 
ki, ərizəçilərin hüquqlarının pozulduğu Məhkəmə tərəfindən müəyyən 
edildikdə, bu məbləğlər ödənilməlidir. 

103. Hökumət iddia edib ki, tələblər əsassızdır, ona görə ki, bu 
məbləğlər ərizəçilər tərəfindən ödənilməmişlər və buna görə, onlar əslində 
çəkilmiş xərj deyil. 

104. Məhkəmənin müəyyən olunmuş presedent-hüququna müvafiq 
olaraq, xərj və məsrəflər Konvensiyanın 41-ji maddəsinə əsasən təyin 
olunmamasına yalnız o halın müəyyən edilməsi istisnadır ki, onlar 
həqiqətən və zərurət qarşısında çəkilsin və həjminə aid əsaslı olsun (baxın, 
Sunday Times Birləşmiş Krallığa qarşı (№ 1) (50-ji maddə), 06 noyabr 
1980-ji il, § 23, A Seriyaları № 38).  

105. Məhkəmə qeyd edir ki, daxili araşdırmalarda çəkilmiş hüquqi 
xərjlərə aid tələbin təsdiqi üçün, ərizəçilər jənab Əliyevin ya hüquqi 
məsləhətlər verdiyini və ya daxili araşdırmalarda Birliyi təmsil etdiyini 
göstərən müqaviləni təqdim etmişlər. Lakin, işdə olan materialları nəzərə 
alaraq (daxili məhkəmələrin qərarları və Birliyin şikayətləri daxil olmaqla), 
Məhkəmə qeyd edir ki, ümumi yurisdiksiya məhkəmələrində Birlik nə jənab 
Əliyev, nə də hər hansı başqa vəkil tərəfindən təmsil olunmuşdur. Buna 
görə, tələbin bu hissəsini qəbul etmək üçün əsas yoxdur. Jənab Əliyev 
Birliyi yalnız Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən işə yenidən baxılması üzrə 
uğursuz jəhddə təmsil etmişdir. Lakin, nəzərə alaraq ki, sonunju ərizəçilərin 
tükətməli olmayan vasitədir (baxın, məsələn, İsmayılov Azərbayjana qarşı, 
№ 4439/04, §§ 39-40, 17 yanvar 2008-ji il), Məhkəmə hesab edir ki, 
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konstitusiya şikayətinin verilməsi üçün çəkilmiş xərjlər «zəruri çəkilmiş» 
olmamışlar. Bu səbəblərə görə, Məhkəmə, daxili araşdırmalarda çəkilmiş 
hüquqi xərjlərə aid ərizəçilərin tələbini rədd edir. 

106. Konvensiya araşdırmalarında çəkilmiş hüquqi xərjlərə aid, 
Məhkəmə qeyd edir ki, jənab Əliyev ilə hüquqi xidmətlər üçün bağlanılmış 
müqavilədə, vəkil tərəfindən görülməli olan iş hər mərhələ üçün 
bölünmüşdür. Başqa məsələlərlə yanaşı, müqavilə, «dostjasına həll olunma 
sazişi», «dostjasına həll olunma danışıqlarında yardım» və «şifahi 
dinləmələrdə iştirakçılıqla» bağlı vəkilin işi üçün ödənilməli olan konkret 
məbləğləri əks etdirir. Hazırkı işdə hər hansı rəsmi dostjasına həll olunma 
təkliflərinin və ya şifahi dinləmələrin olmadığına görə, tələb olunan xərjlərin 
bu hissəsini əhatə edən ümumi məbləğin bir hissəsi rədd edilməlidir. 
Tələbin qalan hissəsinə gəldikdə, Məhkəmə qeyd edir ki, ərizəçilər 
tərəfindən hüquqi xərjlərin faktiki olaraq hələ ödənilmədiyinə baxmayaraq, 
ərizəçilər jənab Əliyev ilə müqavilə üzrə onları ödəməyə məjburdular. 
Müvafiq olaraq, jənab Əliyevin müqavilə üzrə bu xərjləri ödəməyə tələb 
etmək hüququna malik olduğunu nəzərə alaraq, hüquqi xərjlər «faktiki 
çəkilmişlər».  

107. Eynilə, ərizəçilər tərjümə xərjləri üçün müqavilə öhdəliyi 
altındadırlar. Lakin, hazırkı işdə tərjümə olunmuş sənədlərin ümumi 
məbləğini nəzərə alaraq, Məhkəmə hesab edir ki, tərjümə xərjlərinə aid 
tələb həddən artıqdır və buna görə, bu məsələ yalnız qismən təmin oluna 
bilər.   

108. Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, Məhkəmə, Avropa 
Şurasından hüquqi yardım kimi alınmış 850 EUR az olmaqla və üstünə 
hesablana bilən hər hansı vergi məbləği gəlməklə, xərj və məsrəflərə aid 
ümumi məbləğ olan 2.000 EUR ərizəçilərə təyin edir. 

 
 
J. Faiz dərəjəsi 
 
 
109. Məhkəmə məqsədəmüvafiq hesab edir ki, faiz dərəjəsi üstünə 

üç faiz əlavə edilməli olan Mərkəzi Avropa Bankının təqdim etdiyi dərəjənin 
son həddinə əsaslanmalıdır. 

 
 

BU SƏBƏBLƏRƏ GÖRƏ, MƏHKƏMƏ YEKDİLLİKLƏ 
 
 
1. Konvensiyanın 11-ji maddəsinin pozulduğunu qərara alır; 
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2. Şikayəti ayrıja olaraq Konvensiyanın 6-jı maddəsinin 1-ji bəndi 
üzrə yoxlanılmasına zərurət olmadığını qərara alır; 

 
1. Qərara alır ki, 

 
(a) Qərarın Konvensiyanın 44-jü maddəsinin 2-ji hissəsinə əsasən 

qəti olduğu gündən üç ay müddətində javabdeh Dövlət tərəfindən 
ərizəçilərə həll olunma tarixinə tətbiq olunan dərəjə ilə Yeni Azərbayjan 
manatında aşağıdakı məbləğlər ödənilməlidir: 

 
(i) mənəvi zərərə aid üstünə gələ bilən hər hansı vergi 

hesablanmaqla, 8.000 EUR (səkkiz min avro); 
 
(ii) xərj və məsrəflərə aid hüquqi yardım kimi alınmış 850 EUR (səkkiz 

yüz əlli avro) az olmaqla və üstünə hesablana bilən hər hansı vergi 
məbləği gəlməklə, 2.000 EUR (iki min avro);  

 
(b) yuxarıda qeyd olunan üç ay bitdiyi vaxtdan həll olunma 

gününədək adi maraq üç faiz əlavə olunmaqla yuxarıdakı məbləğ, 
üstünə Mərkəzi Avropa Bankının faiz dövründəki təqdim etdiyi dərəjənin 
son həddinə uyğun ödənilməlidir;  

 
3. Ərizəçilərin ədalətli kompensasiyaya aid qalan tələbini rədd edir. 

 
İngilis dilində tərtib olunub və Məhkəmə Reqlamentinin 77-ji qaydasının 

2 və 3-jü bəndlərinə müvafiq olaraq, qərar barədə məlumat yazılı şəkildə 08 
oktyabr 2009-ju ildə göndərilib. 
 
 
 
 Andre Uampaş      Nina Vaciç 
           Katib müavini              Sədr  

 

 
 

 
 

İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİ 
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BİRİNJİ BÖLMƏ 

 
 

MAKSİMOV AZƏRBAYJANA QARŞI 
 

(Şikayət № 38228/05) 
 

Q Ə R A R 
 

STRASBURQ 
 

08 oktyabr 2009-ju il 
 
Bu qərar qətidir, lakin redaktə edilməsi üçün yenidən baxıla bilər. Qərar  
Konvensiyanın 44-jü maddəsinin 2-ji bəndində göstərilən hallarda qəti 
olajaq. O, yenidən  redaktə edilə bilər.  
 
Maksimov Azərbayjana qarşı iş üzrə, 

İnsan Hüquqları Üzrə Avropa Məhkəməsi (Birinji Bölmə) aşağıdakı 
tərkibdə, 
     Nina Vaciç, Sədr, 
     Anatoli Kovler,  
     Elizabet Steyner, 
     Xanlar Hajıyev, 
     Din Spilman, 
     Sverr Erik Cebens, 
     Jiorjio Malinverni, hakimlər, 
və Andre Uampaş, Bölmə Katibinin müavini, 

17 sentyabr 2009-ju ildə qapalı şəkildə müzakirə edərək, həmin 
gündə bu qərarı qəbul edir:   

PROSEDUR 
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1. «İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında» 
Konvensiyanın («Konvensiya») 34-jü maddəsinə əsasən, Azərbayjan 
Respublikasının vətəndaşı olan jənab Rahib Şaval oğlu Maksimov 
(«ərizəçi») tərəfindən Azərbayjan Respublikasına qarşı verilmiş şikayət 
üzrə (№ 38228/05) iş 12 oktyabr 2005-ji ildə başlanılmışdır.  

2. Hüquqi yardım alan ərizəçiləri Bakıda vəkil işləyən jənab 
E.Osmanov təmsil edib. Azərbayjan Hökumətini («Hökumət») onun 
nümayəndəsi Ç.Əsgərov təmsil edib.   

3. Ərizəçi iddia etdi ki, kassasiya və əlavə kassasiya şikayətləri üzrə 
ijlaslarda iştirak etmək üçün daxili məhkəmələr tərəfindən ona bildirişlərin 
göndərilməməsi nətijəsində ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququ 
pozulmuşdur.  

4. 01 fevral 2007-ji ildə, Məhkəmə şikayəti qismən məqbul elan etmiş 
və şikayəti üzrə araşdırmalarda ərizəçinin iştirak etmədiyinə aid şikayəti 
Hökumətə kommunikasiya etməyi qərara almışdır. Məhkəmə, həmçinin, 
şikayətin məqbuliyyətini onun mahiyəti ilə birgə həll etməyi qərara almışdır.  
 
FAKTLAR 
 
 I. İŞİN HALLARI 
 

A. Ərizəçinin ilkin məhkumluğu və ölüm jəzasının ömürlük 
azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəzlənməsi 
 
5. Ərizəçi Azərbayjanın Qusar rayonunda 1961-ji ildə anadan olmuş 

və hazırda Qobustan Həbsxanasında ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 
jəzasını çəkir.  

6. Ərizəçi ləzgi etnik mənşəli Azərbayjan vətəndaşıdır. O, üzvləri 
tərəfindən Ləzgi firavanlıq və mədəniyyət təşkilatı kimi qiymətləndirilən 
«Sadval»ın üzvü olub. Lakin, təşkilat radikal milliyyətçi və separatist 
ideyalara havadarlıq etməkdə də qiymətləndirilib.   
 7. 1994-jü ildə ərizəçi həbs olunub və 19 mart 1994-jü ildə Bakı 
metrosunda (yeraltı dəmiryolu sistemi) baş vermiş qumbara partlayışını 
planlaşdıranlardan və hazırlayanlardan biri kimi məhkəməyə verilib. Bu 
partlayış nətijəsində 14 nəfər vəfat edib və 50 nəfər müxtəlif dərəjəli bədən 
xəsarətləri alıb. Ərizəçi, həmçinin bağında narkotik bitkilər bejərməkdə 
ittiham olunub. 
 8. 03 may 1996-jı ildə xüsusilə ağır jinayətlər üzrə birinji instansiya 
məhkəməsi qismində Ali Məhkəmə müəyyən edib ki, başqa təqsirləndirilən 
şəxslərlə birgə ərizəçi, inter alia, mülki əhali arasında bir çox itkilərlə 
nətijələnmiş qumbara partlayışını Bakı metrosunda planlaşdıran və həyata 
keçirən anti-hökumət mütəşəkkil qrupun yaradılmasında təqsirli olub. 
Məhkəmə həmin vaxtda qüvvədə olmuş 1960-jı il tarixli Jinayət Məjəlləsinin 
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15, 17, 61, 65 və 227-ji maddələrinə əsasən ərizəçini məhkum edib və 
əmlakı müsadirə edilməklə ona ölüm jəzasını təyin edib. Bu qərar qəti olub 
və həmin vaxtda tətbiq edilən jinayət prosesi qaydalarına görə şikayətin 
predmeti ola bilməzdi. 
 9. 10 fevral 1998-ji ildə Milli Məjlis (Parlament) bütün müvafiq daxili 
hüquqi müddəaları dəyişərək, ölüm jəzasını ömürlük azadlıqdan 
məhrumetmə jəzası ilə əvəzlənən «Azərbayjan Respublikasında ölüm 
jəzasının ləğvi ilə bağlı Azərbayjan Respublikasının Jinayət Məjəlləsinə, 
Jinayət Prosessual Məjəlləsinə və İslah-Əmək Məjəlləsinə dəyişikliklər 
edilməsi haqqında» Qanun qəbul edib (bundan sonra – “10 fevral 1998-ji il 
tarixli Qanun”). 10 fevral 1998-ji il tarixli Qanun ölüm jəzasını ömürlükdən 
azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəzləməklə bütün müvafiq daxili hüquq 
normalarını dəyişdirib. Ərizəçi daxil olmaqla ölümə məhkum olunan bütün 
məhkumların jəzaları avtomatik olaraq ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 
jəzasına dəyişdirilmişdir. 
 
 B. Ali Məhkəmədə kassasiya araşdırmaları 
 
 10. 2000-ji ildə Azərbayjan Respublikasının yeni Jinayət Prosessual 
Məjəlləsi və yeni Jinayət Məjəlləsi qəbul olunub. 01 sentyabr 2000-ji ildə 
yeni JPM-in qüvvəyə minməsindən əvvəl 14 iyul 2000-ji ildə Parlament 
köhnə jinayət prosessual qaydalara müvafiq olaraq çıxarılmış birinji 
instansiya məhkəməsinin qərarlarından şikayət etməyə ijazə verən keçid 
qanunu qəbul edib (bundan sonra – “Keçid Qanunu”).  

11. Ərizəçi Keçid Qanunla ona verilmiş imkandan istifadə etməyə 
çalışıb və 04 avqust 2004-jü ildə Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verib. 
O, hüquqi yardım almadan, şikayətini özü tərtib edib. O, şikayətində iddia 
edib ki, 03 may 1996-jı ildə məhkum olunması ədalətsiz olub.  
 12. Eyni zamanda, onun qohumları ərizəçinin adından yeni şikayət 
tərtib etmiş və 26 may 2005-ji ildə onu Ali Məhkəməyə təqdim etmiş vəkil 
tutublar.  
 13. Lakin, 14 iyun 2005-ji il tarixli məktubla Ali Məhkəmə vəkili 
məlumatlandırıb ki, artıq 12 aprel 2005-ji ildə ijlas keçirilib və ərizəçinin 04 
avqust 2004-jü il tarixli ilkin şikayəti araşdırılıb.  
 15. 21 iyun 2005-ji il tarixli məktubla Ali Məhkəmə 12 aprel 2005-ji il 
tarixli qərarın tam surətini ərizəçiyə göndərib. Bu qərara görə məhkəmə 
müəyyən edib ki, ərizəçinin təqsiri birinji instansiya məhkəməsində 
araşdırma zamanı tam müəyyən edilib. Məhkəmə ərizəçinin şikayətini 
əsassız kimi rədd edib.  
 
 
 J. Ali Məhkəmənin Plenumunda əlavə kassasiya araşdırmaları 
 



İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİNİN BÜLLETENİ 8/2009  

 

33 

 

 16. 08 iyul 2005-ji ildə, işin yenidən araşdırılması və şikayətinin 
Plenumun baxışına çıxarılması xahişi ilə ərizəçi Ali Məhkəmənin sədrinə 
əlavə kassasiya şikayəti təqdim edib. Mürajiət təmin edilib. 
 17. Ali Məhkəmənin Plenumunda ərizəçi, inter alia, iddia edib ki, onun 
məhkum olunması ədalətsiz olub və ona təyin olunmuş ölüm jəzası 15 il 
azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəzlənməli idi. O, həmçinin iddia edib ki, 
1960-jı il tarixli Jinayət Məjəlləsinin 61-ji maddəsinə (“Təxribat”) əsasən, 
onun məhkumluğu 2000-ji il tarixli Jinayət Məjəlləsinin maskimal jəzanı 15 il 
müəyyən edən 282-ji maddəsinə əsasən “yenidən tövsif” olunmalıdır. 
 18. Hökumətə görə, 10 noyabr 2005-ji ildə, Ali Məhkəmə «ərizəçini və 
onun vəkilini məlumatlandırıb ki, onun işinə aid Ali Məhkəmənin 
Plenumunun ijlası 24 noyabr 2005-ji ildə keçiriləjək». Ərizəçiyə və onun 
vəkilinə görə, onlar hər hansı bildiriş almamışlar və ümumiyyətlə, bir neçə 
ay ərzində işə aid hər hansı məlumatı almamışlar.  

19. 24 noyabr 2005-ji il tarixdə Ali Məhkəmənin Plenumu ərizəçinin 
əlavə kassasiya şikayətini məhkumluğun ədalətsizliyinə və ölüm jəzasının 
ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəzlənməsinə aid hissədə rədd etdi. 
Digər tərəfdən, Plenum qəbul edib ki, 2000-ji il tarixli Jinayət Məjəlləsinə 
əsasən bəzi jinayətlərin mahiyyətində dəyişikliklərə görə ərizəçinin 
məhkumluqlarının “yenidən tövsifinə” ehtiyaj vardır. Lakin, Plenum onun 
ömürlük azadlıqdan məhrum etmə jəzasını olduğu kimi saxladı. 
 
II. MÜVAFİQ DAXİLİ QANUNVERİJİLİK 
 
 20. «Azərbayjan Respublikası Jinayət Prosessual Məjəlləsinin qəbul 
olunması və qüvvəyə minməsi haqqında» 14 iyul 2000-ji il tarixli  Qanununa 
(«Keçid Qanunu») müvafiq olaraq, yeni JPM-in qüvvəyə minməsindən 
əvvəl köhnə JPM əsasında birinji instansiya məhkəmələri tərəfindən 
çıxarılmış hökmlər və digər yekun qərarlar yeni JPM müvafiq müddəaları 
əsasında apellyasiya məhkəməsi və ya Ali Məhkəmə tərəfindən yenidən 
baxıla bilər. 
 21. Yeni JPM-in 415.0.3-jü maddəsinə müvafiq olaraq, şikayəti verən 
şəxs öz şikayətinə mübahisələndirdiyi hökm və ya qərarın surətini əlavə 
etmədikdə, Ali Məhkəmə kassasiya şikayətini baxılmamış saxlaya bilər.  
 22. Ali Məhkəməyə verilmiş kassasiya şikayəti ilkin öyrənilmə üçün Ali 
Məhkəmənin müvafiq kollegiyasının hakimlərindən birinə həvalə olunur 
(JPM-in 418.1-ji maddəsi). Şikayəti qəbul etdiyi üç gün müddətində, 
şikayətin ilkin öyrənilməsini keçirən hakim, inter alia, dövlət ittihamçısını, 
təqsirləndirilən (və ya bəraət alan) şəxsi və işin başqa tərəflərini və ya 
maraqlı şəxsləri şikayətə baxılmasının vaxtı və yeri barədə məlumatlandırır 
(JPM-in 418.2 və 418.2.7-ji maddəsi).   
 23. Şikayətin mahiyyətini araşdırarkən Ali Məhkəmə yalnız hüquqi 
məsələlərə baxır və jinayət və jinayət prosessual qanunverijiliyin 
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qaydalarının düzgün tətbiq olunub-olunmamasını yoxlayır (JPM-in 419.1-ji 
maddəsi). Mahiyyəti üzrə araşdırma üç hakimdən ibarət olan kollegiya 
tərəfindən həyata keçirilir. Şikayəti vermək hüququna malik olan şəxslər və 
Ali Məhkəmə qarşısında prokurorluğu təmsil edən dövlət ittihamçısı 
məhkəmə ijasında iştirak etmək hüququna malikdirlər (JPM-in 419.2-ji 
maddəsi). 
 24. Ali Məhkəmənin ijlası hansı məhkəmə qərarına və nə əsasla 
baxıldığını, işə baxan kollegiyanın tərkibini və ijlasda tərəflərdən kimin 
iştirak etdiyini elan edən kollegiyanın sədri tərəfindən açılır. Məhkəmə ijlası 
barədə lazımi qaydada məlumatlandırılmış şikayətçinin iştirak etməməsi Ali 
Məhkəmə tərəfindən onun iştirakı olmadan işə baxılmasına mane olmur 
(JPM-in 419.4-jü maddəsi). 
 25. Təqdimatlar, şikayətlər və ya protestlər əsasında Azərbayjan 
Respublikası Ali Məhkəməsinin qərarları Azərbayjan Respublikası Ali 
Məhkəməsi Plenumunda əlavə kassasiya ijraatı qaydasında Ali Məhkəmə 
sədri tərəfindən gündəliyə daxil edildikdən sonra baxıla bilər. Bu ijraat 
qaydasında işə baxıldığı halda, iş üzrə tərəflər ən azı on gün əvvəl 
Plenumun ijlasının vaxtı və yeri barədə məlumat almalıdırlar (JPM-in 427.2-
ji maddəsi). 
 26. İjlası açıq elan etdikdən sonra, Plenumun Sədri hansı məhkəmə 
qərarına və hansı əsasla baxıldığını və hansı əsasla və tərəflərdən kimlərin 
ijlasda iştirak etdiyini elan edir. Şikayəti vermiş şəxsin iştirak etməməsi, ijlas 
barədə lazıminjə məlumatlandırıldığı halda, onun iştrakı olmadan işə 
baxılmasına davam etməsinə maneə törətmir (JPM-in 426.3.2-ji maddəsi). 
 27. JPM-in 455-ji maddəsinə əsasən, İnsan Hüquqları üzrə Avropa 
Məhkəməsi tərəfindən «İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi 
haqqında» Konvensiyanın müddəalarının pozulmasının müəyyən edilməsi 
işə yenidən baxılması üçün əsasdır. 456-jı maddəyə əsasən, hazırkı işdə, 
Ali Məhkəmənin Plenumu yalnız hüquqi məsələlər üzrə işə baxır. İşə 
baxdıqdan sonra, Ali Məhkəmənin Plenumu aşağı məhkəmələrin qərarlarını 
ləğv etmək və işi aşağı məhkəmyə qaytarmaq və ya kassasiya yaxud da 
əlavə kassasiya instansiyalarının qərarlarını dəyişmək və ya kassasiya 
yaxud da əlavə kassasiya instansiyaları məhkəmələrinin qərarlarını ləğv 
edib yeni qərar çıxarmaq səlahiyyətinə malikdir (JPM-in 459-ju maddəsi). 
 28. Jəzaların İjrası Məjəlləsinin 83-jü maddəsinə əsasən, məhbuslara 
ünvanlanan məktublar həmin məktubların penitensiar müəssisənin 
rəhbərliyi tərəfindən alındığı andan üç gün müddətində bu məhbuslara 
təqdim edilməlidir. Məhbuslar teleqramlar barədə penitensiar müəssisənin 
rəhbərliyi tərəfindən dərhal məlumatlandırılır.  
HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏR 
 
I. KONVENSİYANIN 6-jı MADDƏSİNİN 1-ji BƏNDİNİN POZUNTUSU 
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 29. Konvensiyanın 6-jı maddəsinin 1-ji bəndinə əsasən ərizəçi şikayət 
edib ki, o, Ali Məhkəmədə 12 aprel 2005-ji il tarixdə kassasiya şikayətinə və 
24 noyabr 2005-ji ildə əlavə kassasiya şikayətinə Ali Məhkəmənin 
Plenumunda baxılması barədə məlumatlandırılmamış və buna görə, bu 
ijlaslarda iştirak edə bilməmişdir. O, həmçinin, Konvensiyanın 6-jı 
maddəsinin 3 «j» bəndinə əsasən şikayət etmişdir ki, bu ijlaslar zamanı 
özünü şəxsən müdafiə etmək və ya vəkil vasitəsi ilə təmsil olunmaq 
imkanından məhrum olunmuşdur. 
 30. Məhkəmə təkrar edir ki, Konvensiyanın 6-jı maddəsinin 3-jü 
bəndində əks olunmuş təminatlar digərləri ilə yanaşı ədalətli məhkəmə 
araşdırılmasının ümumi anlayışını təşkil edən elementlərdir (baxın, Kolozza 
İtalyaya qarşı, 12 fevral 1985-ji il, § 26, A Seriyaları № 89). Hazırkı işin 
hallarında, Məhkəmə hesab edir ki, həm də bu təminatları nəzərə alaraq, o, 
şikayəti Konvensiyanın aşağıdakıları nəzərdə tutan 6-jı maddəsinin 1-ji 
bəndi (baxın, Abbasov Azərbayjana qarşı, № 24271/05, § 23, 17 yanvar 
2008-ji il) baxımından araşdırmalıdır: 
 

«Hər kəs ... ona qarşı jinayət ittihamı irəli sürülərkən ... məhkəmə 
vasitəsilə ... işinin ədalətli ... araşdırılması hüququna malikdir. ...» 

 

 31. Məhkəmə qeyd edir ki, ərizəçinin ilkin mühakiməsi Məhkəmənin 
zaman yurisdiksiyasından kənarda olmuş (baxın, məqbuliyyətə dair 01 
fevral 2007-ji il tarixli Hissəvi Qərardad) və onun məhkum olunması vaxtı 
köhnə jinayət prosessual qaydalarına əsasən ona əlçatan olan şikayət 
mövjud olmamışdır. Ərizəçinin məhkum olunmasından sonra qəbul 
olunmuş yeni JPM və Keçid Qanunu yeni jinayət prosessual qaydalarına 
əsasən köhnə jinayət prosessual qaydaları üzrə çıxarılmış yekun 
qərarlardan şikayət etmək mümkünlüyünü təqdim etmişdir. Bununla bağlı, 
Məhkəmə özünün əvvəlki qənaətini təkrar edir ki, Konvensiyanın 6-jı 
maddəsi jinayət işləri üzrə Keçid Qanununa müvafiq olaraq verilmiş 
şikayətlərə tətbiq olunur (baxın, Hajıyev Azərbayjana qarşı, № 5548/03, § 
32, 16 noyabr 2006-jı il, və yuxarıdakı Abbasov Azərbayjana qarşı, § 24). 
 32. Ali Məhkəmənin Plenumundakı araşdırmalara gəldikdə, Məhkəmə 
daha əvvəl müəyyən edib ki, Ali Məhkəmənin Plenumunda əlavə kassasiya 
proseduru Konvensiyanın 35-ji maddəsinin 1-ji bəndinin mənasında 
ərizəçilərin istifadə etməli olduqları vasitəni, bir qayda olaraq, təşkil etmir 
(baxın, Babayev Azərbayjana qarşı (qərardad), № 36454/03, 27 may 2004-
jü il). Lakin, Məhkəmə qeyd edir ki, hazırkı işdə ərizəçinin əlavə kassasiya 
şikayəti məqbul elan olunmuş və ərizəçinin əvvəlki məhkumluğunu qüvvədə 
saxlamış Ali Məhkəmənin Plenumu tərəfindən hüquqi məsələlər üzrə 
baxılmışdır (müqayisə edin, İvanov Azərbayjana qarşı (qərardad), № 
34070/03, 15 fevral 2007-ji il). Belə olan halda, Plenum tərəfindən 
ərizəçinin şikayətinin mahiyyəti üzrə baxıldığını nəzərə alaraq (baxın, a 
jontrario, yuxarıda Babayev Azərbayjana qarşı), Məhkəmə hesab edir ki, 
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hazırkı işdə Konvensiyanın 6-jı maddəsi bu araşdırmalara aid da tətbiq 
olunur. 
 33. Məhkəmə qeyd edir ki, bu şikayət Konvensiyanın 35-ji 
maddəsinin 1-ji bəndinin mənasında açıq-aşkar əsassız deyildir. Məhkəmə 
daha sonra qeyd edir ki, o, hər hansı başqa əsaslarla qeyri-məqbul deyildir. 
Buna görə, şikayət məqbul elan olunmalıdır.  
 
 B. Mahiyyət 
 
 34. Hökumət bildirib ki, JPM-in 419.4 və 427.3.2-ji maddələrinə 
müvafiq olaraq, ərizəçi ijlas barədə lazıminjə məlumatlandırıldıqda, onun Ali 
Məhkəmənin və ya Ali Məhkəmənin Plenumunun ijlasında iştirak etməməsi 
ijlasın keçirilməsinə mane olmur. Hökumət iddia edib ki, ərizəçi ijlasların 
vaxtı və yeri barədə lazıminjə məlumat almışdır. Onlar ərizəçiyə 
ünvanlanmış 22 mart 2005-ji il tarixli Ali Məhkəmənin hakiminin imzaladığı 
Ali Məhkəmədə ijlas üçün bildirişlərin surətlərini təqdim etmişlər. 
Bildirişlərdə göstərilib ki, ijlas 12 aprel 2005-ji ildə saat 10:00-da keçiriləjək. 
Hökumət, həmçinin, ərizəçiyə ünvanlanmış 10 noyabr 2005-ji il tarixli Ali 
Məhkəmənin Sədr müavinin imzaladığı Ali Məhkəmənin Plenumunda ijlas 
barədə bildirişlərin surətini təqdim etmişdir. Bildirişlərdə göstərilib ki, ijlas 24 
noyabr 2005-ji ildə saat 10:00-da keçiriləjək. 
 35. Ərizəçi bilidirb ki, o, bildirişləri almamışdır. O, bildirib ki, bunun 
nətijəsində, o, çəkişməli araşdırmalar hüququndan məhrum olmuşdur.  
 
 2. Məhkəmənin qiymətləndirilməsi 
 
 36. Məhkəmə qeyd edir ki, tərəflər mübahisələndirməmişlər ki, 12 
aprel 2005-ji ildə Ali Məhkəmə və 24 noyabr 2005-ji ildə Ali Məhkəmənin 
Plenumu ərizəçinin kassasiya və əlavə kassasiya şikayətlərinə onun iştirakı 
olmadan baxmışlar. Lakin, tərəflər ərizəçinin əvvəljədən məlumat alıb-
almamasına dair məsələdə ixtilafa düşmüşlər.  
 37. 22 mart 2005-ji il və 10 noyabr 2005-ji ildə edilmiş bildirişlərin 
surətlərinin Hökumət tərəfindən təqdim olunmasına baxmayaraq, Məhkəmə 
qeyd edir ki, bu bildirişlərdə poçt möhürü olmamış və Hökumət onların 
həqiqətən ərizəçiyə göndərilməsini və ya başqa yolla çatdırılmasını təsdiq 
edən sübut təqdim etməmişdir. Belə olan halda, Məhkəmə, ərizəçinin 
ijlaslar barədə lazıminjə məlumatlandırıldığı və ya bildirşlərin başqa yolla 
ona çatdırılmasını ifadə edən Hökumətin təqdim etdiyi sübutla 
inandırılmamışdır (müqayisə edin, yuxarıda qeyd olnumuş Abbasov 
Azərbayjana qarşı, § 29 və Metelitsa Rusiyaya qarşı, № 33132/02,  § 33, 
22 iyun 2006-jı il). 
 38. Məhkəmə xatırladır ki, ədalətli araşdırma konsepsiyası bərabər 
imkanlar və çəkişməli jinayət araşdırmaları fundamental hüququnu daxil 
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etdirir. Bu onu nəzərdə tutur ki, həm ittiham, həm də müdafiə digər tərəfin 
bildirdiyi dəlillər və təqdim etdiyi sübutlar haqqında məlumatlı olmalı və öz 
izahatlarını təqdim etmək imkanında olmalıdır (baxın, Brandstetter 
Avtsriyaya qarşı, 28 avqust 1991-ji il, § 66-67, A Seriyaları № 211).  
 39. Bundan başqa, Konvensiyanın 6-jı maddəsi, bütövlükdə 
götürülməklə, təminat verir ki, jinayətdə təqsirləndirilən şəxs, ümumi prinsip 
kimi, ona qarşı jinayət ittihamına aid məhkəmə ijlasında səmərəli olaraq 
iştirak etsin. Bu hüquq çəkişmə prosesinin özünün anlayışında olmaqla 
Konvensiyanın 6-jı maddəsinin 3-jü bəndinin (j), (d) və (e) yarımbəndlərində 
təsbit olunan təminatlardan da irəli gələ bilər (baxın, yuxarıda qeyd edilən 
Kolozza, s. 14, § 27, və Stanford Birləşmiş Krallığa qarşı, 23 fevral 1994-jü 
il tarixli Qərar, A Seriyaları № 282-A, ss. 10-11, § 26). Hazırkı işdə görmək 
çətindir ki, hansı yolla ərizəçi məhkəmə ijlası barədə əvvəljədən 
məlumatlandırılmadan bu hüquqlarını həyata keçirə bilər. 
 40. Həmçinin, Məhkəmə qeyd edir ki, dövlət ittihamçı şikayət üzrə 
araşdırmada iştirak etmiş və məhkəməyə şifahi dəlillərini bildirmişdir. Bu 
dəlillər ərizəçinin şikayətinin rədd olunmasına və məhkumluğunun qüvvədə 
saxlanılmasına yönəlmişdir. Belə olan halda və ərizəçinin hüquqi jəhətdən 
təmsil olunmadığını nəzərə alaraq, araşdırmaların çəkişməli xarakterini 
təmin etmək üçün ərizəçinin iştirakının təmin olunmasına yönələn 
tədbirlərin görülməsi öhdəliyi Ali Məhkəmənin üzərinə düşür. Lakin, 
ərizəçinin iştirakı olmadan ijlasa davam etməyi qərara gələrkən, bildirişlərin 
həqiqətən ərizəçiyə çatıb-çatmamasının Ali Məhkəmə tərəfindən 
yoxlanılmasını göstərən heç bir dəlil yoxdur. Ali Məhkəmənin qərarı 
ərizəçinin ijlasda iştirak etməməsi məsələsinə toxunmamışdır.  
 41. Məhkəmə daha sonra qeyd edir ki, bəzi işlərdə, o, müəyyən edib 
ki, yalnız hüquqi məsələlərin araşdırıldığı şikayəti üzrə ijlasda 
təqsirləndirilən şəxsin şəxsən iştirakı həllediji deyildir (baxın, məsələn, 
Kremzov Avstriyaya qarşı, 21 sentyabr 1993-jü il, A Seriyaları № 268-B, və 
Kamasinski Avstriyaya qarşı, 19 dkeabr 1989-ju il, A Seriyaları № 168). 
Lakin, Məhkəmə hesab edir ki,  hazırkı iş təqsirləndirilən şəxslərin vəkillə 
təmsil olunduğu və prinsipjə, hər birinin öz müdafiəsini təqdim etmək 
imkanına malik olduğu Kremzovun və Kamasinskinin işlərindən fərqlənir. 
Hazırkı işdə, daha fundamental şəkildə, ərizəçi bunu etmək imkanında 
olmamışdır, ona görə ki, o, ijlas barədə əvvəljədən məlumatlandı-
rılmamışdır (müqayisə edin, Ziliberberq Moldovaya qarşı, № 61821/00, § 
41, 01 fevral 2005-ji il, və yuxarıda qeyd olunmuş Abbasov Azərbayjana 
qarşı, § 33).  
 42. Eynilə, Məhkəmə qeyd edir ki, ərizəçi Ali Məhkəmənin 
Plenumunun ijlasında Konvensiyanın 6-jı maddəsinə əsasən hüququnu 
keçirə bilməmişdir, ona görə ki, bu halda da, ijlas barədə əvvəljədən 
məlumat almamışdır.  
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 43. Belə nətijəyə gəlinir ki, Ali Məhkəmə və Ali Məhkəmənin Plenumu 
qarşısında araşdırmalar ədalətlilik tələbinə javab verməmişdir. Müvafiq 
olaraq, iş üzrə Konvensiyanın 6-jı maddəsinin 1-ji bəndi pozulmuşdur.  
 
II. KONVENSİYANIN 41-ji MADDƏSİNİN TƏTBİQİ 
 
 44. Konvensiyanın 41-ji maddəsi aşağıdakıları nəzərdə tutur: 
  

 «Əgər Məhkəmə Konvensiyanın və ona dair Protokolların müddəalarının 
pozulduğunu, lakin Razılığa gələn Yüksək Tərəfin daxili hüququnun yalnız bu 
pozuntunun nəticələrinin qismən aradan qaldırılmasına imkan verdiyini müəyyən 
edirsə, Məhkəmə zəruri halda, zərərçəkən tərəfə əvəzin ədalətli ödənilməsini 
təyin edir.» 

 
 45. Ərizəçi ədalətli kompensasiya ilə bağlı hər hansı tələb irəli 
sürməmişdir. Müvafiq olaraq, məhkəmə hesab edir ki, bu mənada ona hər 
hansı məbləğin ödənilməsinin təyin olunmasına əsas yoxdur. 
 46. Lakin, Məhkəmə təkrar edir ki, Konvensiyanın 6-jı maddəsinin 
təmin etdiyi kimi hüquqlarının potensial pozulmasına baxmayaraq, 
ərizəçinin məhkum edildiyi halda, o, mümkün qədər, bu müddəanın 
pozulmadığı vəziyyətə qaytarlmalıdır (baxın, Pyersak Belçikaya qarşı (50-ji 
maddə), 26 oktyabr 1984-jü il, § 12, A Seriyaları № 85 ). Yuxarıda müəyyən 
edildiyi kimi, Ali Məhkəmə və Ali Məkəmənin Plenumu qarşısındakı 
araşdırmalar ədalətlilik tələbinə javab verməyiblər, ona görə ki, ərizəçi 
Konvensiyanın 6-jı maddəsinə əsasən hər hansı hüquqlarını keçirmək 
imkanından məhrum olmuşdur. Belə olan halda, Konvensiyanın 6-jı 
maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq şikayəti üzrə araşdırmaların təmin 
edilməsi üçün bərpa etmənin ən düzgün tərzini, prinsipjə, Keçid 
Qanununda nəzərdə tutulmuş kassasiya qaydasında araşdırmaların 
düzgün şəkildə yenidən keçirilməsidir (baxın, mutatis mutandis, Somoqi 
İtalyaya qarşı, № 67972/01, § 86, İHAM 2004-IV; Şulepov Rusiyaya qarşı, 
№ 15435/03, § 46, 26 iyun 2008-ji il; və yuxarıda qeyd olunmuş Abbasov, 
§§ 41-42). Bununla bağlı, Məhkəmə qeyd edir ki, Azərbayjan Respublikası 
Jinayət Prosessual Məjəlləsinin 455 və 456-jı maddələri nəzərdə tutur ki, 
Məhkəmə Konvensiyanın pozuntusunu müəyyən etdikdə, jinayət 
araşdırmaları Ali Məhkəmənin Plenumu tərəfindən yenidən açılır. 
 

BU SƏBƏBLƏRƏ GÖRƏ, MƏHKƏMƏ 
 

1. Şikayəti, yekdilliklə, məqbul elan edir; 
 

2. Konvensiyanın 6-jı maddəsinin 1-ji bəndinin pozulduğunu, 
yekdilliklə, qərara alır; 
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3. Keçid Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş kassasiya ijraatının yenidən 
açılması üçün javabdeh Dövlətin bütün tədbirlər görməli olduğunu, 
dörd səslə üçə qarşı, qərara alır; 

 

4. Hər hansı ədalətli kompensasiyanın təyin edilməsi üçün əsasların 
olmadığını, yekdilliklə, qərara alır. 

 

İngilis dilində tərtib olunub və Məhkəmə Reqlamentinin 77-ji qaydasının 
2 və 3-jü bəndlərinə müvafiq olaraq, qərar barədə məlumat yazılı şəkildə 08 
oktyabr 2009-ju ildə göndərilib. 
 
 Andre Uampaş      Nina Vaciç 
             Katib müavini                Sədr 
 

 Konvensiyanın 45-ji maddəsinin 2-ji bəndinə və Reqlamentin 74-jü 
qaydasının 2-ji bəndinə əsasən hakimlər Kovler, Steyner və Hajıyevin 
qismən fərqli rəyi bu Qərara əlavə olunur. 

 

HAKİMLƏR KOVLER, STEYNER VƏ HAJIYEVİN  
QİSMƏN FƏRQLİ RƏYİ 

 

 Biz şikayətin məqbuliyyəti və Konvensiyanın 6-jı maddəsinin 1-ji 
bəndinin pozulması barədə Palatanın qənaətlərini bölüşdürürük. Lakin, biz 
aşağıdakı səbəblərə görə qərarın nətijə hissəsinin 3-jü bəndi ilə razı deyilik. 
 Bir çox hallarda, Məhkəmə, Konvensiyanın 6-jı maddəsinin 1-ji 
bəndinin pozulduğunu elan edərkən, Konvensiyanın 41-ji maddəsinin 
tətbiqinin əsaslandırılmasında jinayət araşdırmalarının yenidən açılmasının 
milli qanunverijiliklə təqdim olunmuş mümkünlüyünü qeyd edərək, javabdeh 
Dövlətin, eləjə də ərizəçinin mülahizəsinə bu məsələni nejə təşkil etməyi 
buraxmışdır. Məsələn, Palata tərəfindən iki son qərarı götürək. Belə ki, 
Abbasovun işində Məhkəmə qeyd edib ki: «Yuxarıda müəyyən olunduğu 
kimi ərizəçi Konvensiyanın 6-jı maddəsi ilə təmin olunmuş hər hansı 
hüquqlarının həyata keçirilməsmindən məhrum olunduğu üçün Ali 
Məhkəmə qarşısında məhkəmə araşdırmaları ədalətlik tələbinə javab 
verməyib. Belə olan halda, Məhkəmə hesab edir ki, yenidən baxılma və ya 
işin yenidən açılması, tələb olunduğu halda, hazırkı işdə baş vermiş 
pozuntunun mütənasib bərpa edilməsini prisipjə ifadə edir. Hər hansı yeni 
məhkəmə araşdırılmasının (və ya ərizəçinin şikayətinə yenidən baxılması) 
nejə həyata keçirilməsinin və hansı formada olmasının göstərilməsi 
Məhkəməyə aid deyildir. Javabdeh Dövlət, Nazirlər Komitəsinin nəzarəti 
altında, Konvensiyanın tələblərinə riayət edildiyi halda ərizəçinin olduğu 
vəziyyəti mümkün qədər bərpa etmək üçün öz öhdəliklərini yerinə yetirmək 
məqsədilə tədbirlərin seçilməsində azad olmaqla (baxın, Pyersak Belçikaya 
qarşı (50-ji maddə), 26 oktyabr 1984-jü il tarixli Qərar, A Seriyaları № 85, s. 
16, § 12), belə tədbirlərin Məhkəmənin qərarında müəyyən olunan 
nətijələrə uyğun olmasını təmin etməlidir (baxın, yuxarıda qeyd olunan 
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Assanidze, § 202, sonrakı istinadlarla)» (Abbasov Azərbayjana qarşı, № 
24271/05,  § 41-42, 17 yanvar 2008-ji il). 
 Şulepovun işində oxşar qənaətlərə gəlinmişdir: «Məhkəmə daha 
sonra təkrar edir ki, Konvensiyanın 6-jı maddəsinin təmin etdiyi kimi 
hüquqlarının potensial pozulmasına baxmayaraq, ərizəçinin məhkum 
edildiyi halda, o, mümkün qədər, bu müddəanın pozulmadığı vəziyyətə 
qaytarlmalı və bərpa etmənin ən düzgün tərzini, prinsipjə, tələb olunduğu 
halda, yeni mühakimənin keçirilməsi və araşdırmaların yenidən açılması 
olardı (baxın, Somoqi İtalyaya qarşı, № 67972/01, § 86, İHAM 2004-IV). 
Bununla bağlı, Məhkəmə qeyd edir ki, Rusiya Federasiyasının Jinayət 
Prosessual Məjəlləsinin 455 və 456-jı maddələri nəzərdə tutur ki, Məhkəmə 
Konvensiyanın pozuntusunu müəyyən etdikdə, jinayət araşdırmaları Ali 
Məhkəmənin Plenumu tərəfindən yenidən açıla bilər» (Şulepov Rusiyaya 
qarşı, № 15435/03, § 46, 26 iyun 2008-ji il). 
 Biz razıyıq ki, Palata bu işdə bu ənənəyə riayət etmişdir (baxın, 46-jı 
paraqrafdakı qənaətlər). 
 Hazırkı iş «pilot-qərarı» deyildir və Broniovksi, Hutten-Tsapska, 
Burdov-2 və Məhkəmənin «struktur problemləri» ilə üzləşdiyi və bu 
problemlərin aradan qaldırılması üçün spesifik tədbirlərin javabdeh 
Dövlətlərə göstərdiyi başqa işlərdən fərqlənir (baxın, məsələn, Broniovski 
Polşaya qarşı, № 31443/96 (BP), nətijə hissəsinin 4-jü bəndi, 22 iyun 2004-
jü il, İHAM 2004-V). Həbsə aid olan başqa işlər kateqoriyasında Məhkəmə 
ərizəçilərin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb etmişdir (baxın, məsələn, 
Assanidze Gürjüstana qarşı, № 71503/01 (BP), nətijə hissəsinin 14-jü 
bəndi, 08 aprel 2004-jü il, İHAM 2004-II). Nəhayət, «ijra olunmamış» 
adlanan qərarların nətijə hissəsində Məhkəmə javabdeh Dövlətlərdən tələb 
edib ki, «daxili məhkəmələr tərəfindən qəbul olunmuş qərarların ijrasını 
lazımi vasitələrlə təmin etsin» (baxın, məsələn, Poznaxizina Rusiyaya 
qarşı, № 25964/02, 24 fevral 2005-ji il). Maksimovun işi yuxarıda qeyd 
olunan kateqoriyalardan heç birinin daxilinə düşmür. 
 Hazırkı işdə, Palata yalnız məhdud işlər sayına aid mövjud 
təjrübədən kənara çıxararaq, onu «ədalətli məhkəmə araşdırılması» 
işlərinin geniş kateqoriyası ilə əhatə etməklə, yalnız Böyük Palata qərarının 
ata bildiyi addımı atmışdır. Bu səbəblərə görə, biz «qatardan əvvəl 
qaçmağa» hazır deyilik. 

İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİ 
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BİRİNJİ BÖLMƏ 
 
 

    Çingiz Paşayevin Azərbayjana qarşı 
 36084/06 saylı şikayətinin 

 
 

MƏQBULİYYƏTİNƏ DAİR 
 
 

H İ S S Ə V İ  Q Ə R A R D A D 
 

İnsan Hüquqları Üzrə Avropa Məhkəməsi (Birinji Bölmə) 24 sentabr 
2009-ju ildə aşağıdakı tərkibdə, 
     Xristos Rozakis, Sədr, 
     Nina Vaciç,   
     Xanlar Hajıyev, 
     Din Spilman, 
     Sverr Erik Cebens, 
     Jiorjio Malinverni, 
     Jorj Nikolau, hakimlər, 
və Andre Uampaş, Bölmə Katibinin müavini, 

04 avqust 2006-jı ildə verilmiş yuxarıdakı şikayəti nəzərə alaraq, 
müzakirə edərək, bu qərarı qəbul edir:   

FAKTLAR 
 
 Ərizəçi jənab Çingiz Paşayev 1957-ji ildə anadan olmuş və hazırda 
Qobustan həbsxanasında ömürlük azadlıqdan məhrum etmə jəzasını 
çəkən Azərbayjan vətəndaşıdır. Onu Məhkəmə qarşısında jənab 
E.Zeynalov təmsil edib.  
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  A. İşin halları 
 

Ərizəçinin təqdim etdiyinə görə, işin halları aşağıdakı kimi 
ümumilləşdirilə bilər.  

 
1. Məhkumluq və jəzanın əvəzlənməsi 

 
Ərizəçi Azərbayjan SSR-da, Rusiya SFSR-da və Gürjüstan SSR-da 

1987-1989-ju illərdə bir neçə oğurluq və adam öldürmə jinayətlərini törətmiş 
beş nəfərdən ibarət mütəşəkkil qrupun üzvü olmuşdur.  

12 noyabr 1991-ji ildə, birinji instansiya məhkəməsi qismində 
Azərbayjanın Ali Məhkəməsi ərizəçini banditizm və qəsdən adam 
öldürmədə Gürjüstan SSR-nin Jinayət Məjəlləsinə (ölüm jəzası və əmlakın 
müsadirəsini nəzərdə tutmaqla), banditizm və qəsdən adam öldürmədə 
Rusiya SFSR-nin Jinayət Məjəlləsinə (ölüm jəzası və əmlakın müsadirəsini 
nəzərdə tutmaqla) və narkotikləri qanunsuz saxlamaqda Azərbayjan SSR-
nin Jinayət Məjəlləsinə (2 il azadlıqdan məhrum etmə jəzası nəzərdə 
tutumaqla) əsasən məhkum etmişdir. Jəzaların əhatə olunması yolu ilə, 
ərizəçi əmlakı müsadirə olunmaqla ölüm jəzasına məhkum olunmuşdur.  

Məhkum edildikdən sonra, ərizəçi Bayıl həbsxanasının ölüm jəzasını 
alan məhbuslar üçün nəzərdə tutulmuş 5-ji Bölməsinə keçirilmişdir. Həmin 
vaxtda tətbiq olunan jinayət qanununa əsasən jəza növü kimi ölüm 
jəzasının mövjud olduğuna baxmayaraq, 1998-ji ildə ölüm jəzasının 
ləğvinədək Azərbayjan hakimiyyət orqanları 1993-jü ilin iyun ayından sonra 
ölüm jəzasının ijra olunmasına moratorium siyasətinə riayət ediblər. 

10 fevral 1998-ji ildə, Parlament «Azərbayjan Respublikasında ölüm 
jəzasının ləğvi ilə əlaqədar olaraq Jinayət Məjəlləsinə, Jinayət Prosessual 
Məjəlləsinə və İslah-Əmək Məjəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında» 
Qanun qəbul etmişdir («10 fevral 1998-ji il tarixli Qanun»). Bu Qanun ölüm 
jəzasını ömürlük azadlıqdan məhrum etmə jəzası ilə əvəzləməklə bütün 
müvafiq daxili hüquq normalarına dəyişiklik etmişdir. Ölümə məhkum 
olunmuş bütün məhkumların, o jümlədən ərizəçinin jəzaları avtomatik 
olaraq ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəzlənmişlər.  

 
 
 
 

2. Məhkumluğuna yenidən baxılması üzrə ərizəçinin jəhdləri 
 

2000-ji ildə, yeni Jinayət Prosessual Məjəlləsi («JPM») və yeni 
Jinayət Məjəlləsi qüvvəyə minmişlər. Yeni JPM-in 01 sentyabr 2000-ji ildə 
qüvvəyə minməsindən əvvəl, 14 iyul 2000-ji ildə, Parlament, köhnə jinayət 
prosessual qaydalarına müvafiq olaraq çıxarılmış yekun məhkəmə 
qərarlarına qarşı şikayət edilməsinə ijazə verən keçid qanunu qəbul 
etmişdir («Keçid Qanunu»). 
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24 yanvar 2005-ji ildə, ərizəçi Keçid Qanununa əsasən buraxılmış 
müddətin bərpasına dair vəsatətlə birgə şikayəti Apellyasiya Məhkəməsinə 
vermişdir (işin materiallarında bu şikayətin surəti yoxdur). 15 mart və 26 
may 2005-ji il tarixli məktubları ilə Apellyasiya Məhkəməsinin əməkdaşı 
javab verib ki, şikayət Ali Məhkəməyə verilməlidir. 

Görünür ki, ərizəçi 15 mart 2005-ji il tarixli məktubdan Ali Məhkəməyə 
şikayət etmişdir. 19 may 2005-ji il tarixli məktubu ilə Ali Məhkəmənin sədr 
müavini javab verib ki, ərizəçinin şikayətinin ölüm jəzasının ömürlük 
azadlıqdan məhrum etmə ilə (ərizəçinin tələb etdiyi kimi 15 il azadlıqdan 
məhrum etmə yerinə) əvəzlənməsinin iddia olunan qanunsuzluğuna aid 
olduğunu nəzərə alaraq, məsələ məhkəmələrin yurisdiksiyasından 
kənardır, ona görə ki, ərizəçinin məhkumluğu yekun olmamış və jəzanın 
əvəzlənməsi qanunveriji aktla keçirilmişdir. 

  27 yanvar 2004-jü ildə, ərizəçi Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət 
edərək, iddia etmişdir ki, ölüm jəzasının ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 
ilə əvəzlənməsi Konstitusiyaya ziddir və bu jəza 15 il azadlıqdan məhrum 
etmə ilə əvəzlənməlidir. 05 avqust 2005-ji il tarixli məktubla Konstitusiya 
Məhkəməsi ərizəçinin şikayətini qəbul etməkdən imtina etmiş və qeyd 
etmişdir ki, 28 iyul 2005-ji il tarixli əvvəlki qərarına müvafiq olaraq, ölüm 
jəzasının ömürlük azadlıqdan məhrum etmə jəzası ilə əvəzlənməsinə aid 
məsələlər ümumi yurisdiksiyalı məhkəmələr tərəfindən baxılmalıdır. 

Ərizəçiyə görə, 2005-ji ilin avqustunda ərizəçi Apellyasiya 
Məhkəməsinə yeni şikayət verərək, 1991-ji ildəki məhkumluğunu 
mübahisələndirmişdir. 18 avqust 2005-ji ildə, bu şikayət Ali Məhkəməyə 
göndərilmişdir. 01 sentyabr 2005-ji il tarixli javab məktubunda, Ali 
Məhkəmənin əməkdaşı bildirib ki, ərizəçi «müxtəlif prosedurlara əsasən 
şikayətlər verməklə jəzasının dəyişdirilməsini xahiş etmişdir». O, daha 
sonra qeyd edib ki, ərizəçi jəzaların ijrasına aid şikayətlər üçün prosedura 
əsasən birinji instansiya məhkəməsinə mürajiət etməlidir. 

 

2. Jəzanın əvəzlənməsinin iddia olunan qanunsuzluğuna aid 
araşdırmalar 

 

09 avqust 2005-ji ildə, ərizəçi Qaradağ rayon məhkəməsinə mürajiət 
edərək, şikayət edib ki, ömürlük azadlıqdan məhrum etmə üzrə yeni jəzanın 
onun ziyanına olaraq geriyə tətbiq edilmişdir. O, iddia edib ki, onun jəzası 
jinayət törətdiyi vaxtda ləğv olunmuş jəzaya yeganə alternativ olan on beş il 
azadlıqdan məhrum etmə ilə əvələnməli olmuşdur. O, həmçinin, 
məhkəmədən xahiş edib ki, Gürjüstan SSR-in və Rusiya SFSR-in Jinayət 
Məjəllərinə əsasən üzərinə qoyulmuş jəzaları ləğv etsin, ona görə ki, 
onların Azərbayjanda tətbiq edilmədiyini hesab edir.   

12 oktyabr 2005-ji ildə, Qaradağ rayon məhkəməsi 10 fevral 1998-ji il 
tarixli Qanununun 4-jü maddəsinə əsasən ölüm jəzasının ömürlük 
azadlıqdan məhrum etmə jəzası ilə əvəzlənməsini təsdiq etmişdir. Ərizəçi 



İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİNİN BÜLLETENİ 8/2009  

 

44 

 

şəxsən iştirak etməmiş və ijlasda təmsil olunmamışdır, lakin, dövlət 
ittihamçısı məhkəmə baxışına qatılmışdır.    

25 noyabr 2005-ji ildə, Apellyasiya Məhkəməsi bu qərardan ərizəçinin 
verdiyi şikayəti rədd etmiş və 10 fevral 1998-ji il tarixli Qanununa əsasən 
ərizəçinin jəzasının əvəzlənməsini qüvvədə saxlamışdır. 

22 mart 2006-jı ildə, Ali Məhkəmə aşağı məhkəmələrin qərarlarını 
qüvvədə saxlamışdır. Ərizəçi şikayətlərinə baxılmasında iştirak etməmişdir. 

 
3. Jəza çəkən zaman həbsin şəraiti və tibbi müalijə 

 
(a) Bayıl Həbsxanası 

 
12 noyabr 1991-ji ildə məhkum olunduqdan sonra ərizəçi təxminən 

yeddi il yarım keçirdiyi Bayıl Həbsxanasının 5-ji Bölməsinə (keçmiş «ölüm 
sırası») köçürülmüşdür.  

Bu müddət ərzində, o, eyni olan, təqribən altı kvadrat metrəsi 
ölçüsündə və yalnız iki yataq yeri ilə beş müxtəlif kamerada saxlanılmışdır. 
Bu kameralarda saxlanılanların sayı beşdən səkkizədək fərqlənib və onlar 
növbə üzrə yatmalı olmuşlar. 

Pənjərə işığın daxilə keçməsinə imkan verməyən dəmir örtüklərlə 
bağlanmışdır. Kameranın içində zəif süni işıq heç zaman söndürülməyib və 
onun işıqlandırılması kameranı adekvat əhatə etməyə kifayət etməsə də, 
məhbuslar yatmağa çalışarkən onun narahatediji effekti var idi. Kamera pis 
havalandırılırdı. 

Kamerada dezinfeksiya və ya dezinsektiya heç zaman edilməmişdir. 
Yataq yerləri, hətta infeksiya xəstəliklərindən vəfat etmiş məhbusların 
istifadə etdikləri belə, heç zaman dəyişdirilməmişlər. Kamerada bitlər, 
birələr  və tarakanlar olmuşlar. Bəzən sıçanlar borular vasitəsilə kameraya 
daxil olmuşlar. 

1994-jü ilin əvvəlindən 1996-jı ilin ortasınadək bütün məhbuslar 
duşlardan məhrum olmuşlar. Bütün bu müddət ərzində onlar yalnız bir dəfə 
duş qəbul edə bilmişlər. 1998-ji ilin martınadək bu məhbuslar gəzinti üçün 
kameradan çıxa bilməmişlər. Xəstə məhbuslar sağlam məhbuslarla bir 
kamerada saxlanılmışlar və tibbi bölməyə köçürülməmişlər. 

1994-jü ilin oktyabrında, on nəfər məhbus həbsxanadan qaçmışlar. 
Qisas olaraq, həbsxana işçiləri ərizəçi daxil olmaqla bir neçə başqa 
məhbusları döymüşlər. Növbəti aylar zamanı, bütün məhbusların yeməyi 
yarıyadək azaldılmış və onların isti paltarları və örtükləri götürülmüşlər. 
Ərizəçi iddia edir ki, təxminən otuz beşdən qırxadək məhbuslar bu müddət 
ərzində vəfat etmişlər. 

Hər aya məhbuslara qohumları ilə bir dəfə görüşməyə və kənardan 
bir dəfə yemək almağa ijazə verilmişdir. Lakin, 1994-jü ilin oktyabr 
hadisələrindən sonra, və naməlum müddətdə, məhbuslara ziyarətçiləri və 
kənardan yeməkləri qəbul etməyə ijazə verilməmişdir. Sonradan, qeyri-
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mütəmadi əsaslarla, ziyarətçilər və ya kənardan yeməklərə yenidən ijazə 
verilmişdir.  

 
(b) Qobustan Həbsxanası 
 

Jəzasının ömürlük azadlıqdan məhrum etmə jəzası ilə 
əvəzlənməsindən sonra, 1998-ji ilin martın sonunda ərizəçi Bakıdan 
kənarda yerləşən Qobustan Həbsxanasına köçürülmüşdür.  

O, təxminən 9-10 kvadrat metrəsi olan kamerada bir başqa məhbusla 
saxlanılmışdır. Kamerada iki yataq yeri, balaja tumba və yerə quraşdırılmış 
bir kiçik stol və iki stul olmuşdur. Tualet sahəsi  bir metr yüksəkliyində daş 
divarı ilə kameranın başqa sahəsindən ayrılmışdır. Yer və potolok müvafiq 
olaraq daşdan və betondan olmuşlar. Kamera daxilində temperatur yayda 
çox yüksək və qışda çox aşağı olmuşdur. Mərkəzləşdirilmiş istilik mövjud 
olmuş, lakin, kifayət deyildir.  

Dəmir örtüklərlə pənjərə şüşəsiz olmuş və qışda, şəffaf politelen 
nazik təbəqə ilə bağlanmışdır. Daxildəki hava təzələnməmiş və kamera 
təbii şəkildə havalandırmırdı. 2001-ji ilədək, məhbuslara ventilyatorlara 
sahib olmaq və ya onlardan istifadə etmək ijazə verilməmişdir. Eynilə, 
2001-ji ilədək, məhbuslara radioya sahib olmağa ijazə verilmirdi. Sonradan, 
kiçik radiolar və ventlyatorlara ijazə verilmişdir. Maqnitofonlar və 
televizorlara ijazə verilməmişdir. 

Həbsxanada verilmiş yemək çox vaxt aşağı keyfiyyətli olmuş və 
orada kifayətediji ət və vitaminlər olmamış və menyu eyni və monoton tərtib 
edilmişdir. Məhbuslara yalnız on beş – iyirmi dəqiqəlik gündəlik məşqlərə 
ijazə verilmişdir. Orada başqa bərpaediji və ya öyrəniji faəliyyətlər 
olmamışlar. 

 01 sentyabr 2000-ji ildən, məhbuslara hüquq verilmişdir ki, illik 
əsaslarla, bir uzun və üç qısa şəxsi görüşlər keçirsin və dörd dəfə 
qohumlardan yemək alsın (hər biri 31.5 kiloqrama qədər), və altı telefon 
zəngi etsin (hər biri on dəqiqəyədək). Onlar əsas əşyalar üçün ay üzrə 3.3 
Yeni Azərbayjan manatı (AZN) xərjləmək imkanına malik olmuşlar. 

24 iyun 2008-ji ildən qohumlar tərəfindən illik görüşlərin sayı iki uzun 
və altı qısa görüşlərədək, yeməklərin alınmasının sayı səkkizədək və 
telefon zənglərin sayı iyirmi dördədək artırılmışdır. Aylıq xərj məbləği 25 
AZN-dək qaldırılmışdır.  

(j) Ərizəçinin sağlamlıq vəziyyəti və tibbi müalijə 

 
 1991-ji ilin yayında, ərizəçi Bayıl həbsxanasının müxtəlif qollarında 

ibtidai həbsdə olarkən, o, xəstələnmiş və həbsxana həkimi ona baxmışdır. 
Rentqen müayinəsi onun sağ ağ jiyərinin yuxarı hissəsində qaralmanı aşkar 
etmişdir. Həkim müəyyən naməlum müalijəni tövsiyə etmiş, lakin, həbsxana 
nəzarətçiləri buna ijazə verməmişlər. 
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Bayıl həbsxanasının 5-ji Bölməsinə köçürüldükdən sonra, ərizəçi 
məhbusların ikisinin vərəmdən əziyyət çəkdiyi kameraya köçürülmüşdür. 
Bu sonunju məhbuslar həmin xəstəlikdən müvafiq olaraq 1993 və 1994-jü 
illərdə vəfat etmişlər. Təxminən həmin vaxtda ərizəçi qanla öskürməyə 
başlamışdır. 1992-1998-ji illərdə, ərizəçi dərman vasitələri ilə öz pulu ilə 
aldığı antibiotiklər qəbul edərək özünü sağalmağa çalışırdı. 

Ərizəçiyə görə, bu müddət ərzində Bayıl həbsxanasının 5-ji 
Bölməsinin vərəmdən əziyyət çəkmiş məhbusları adətən hər hansı 
ixtisaslaşmış vasitələrə köçürülməmişlər, lakin, öz kameralarınla qalaraq 
müalijə olunmuşlar. 

1998-ji ildə, Qobustan həbsxanasına köçürülərkən, ərizəçidə xroniki 
bronxit və ağ jiyərin vərəmi müəyyən olunmuşdur. 25 dekabr 1999-ju il və 
13 yanvar və 01 iyul 2000-ji tarixlərində, o, psixiatr tərəfindən müayinə 
olunmuşdur. Görünür ki, o, qohumları tərəfindən alınmış müxtəlif dərmanlar 
vasitəsilə müəyyən tibbi müalijə almış, lakin, buna baxmayaraq, xəstəlik 
remissiya fazasına keçmişdir. 

20 noyabr 2004-jü ildə, o, ağ jiyərin vərəmi xəstəliyini onda müəyyən 
etdiyi Vərəmdən əziyət çəkən məhbuslar üçün 3 saylı İxtisaslaşmış Tibbi 
Müəssisəyə stasionar müalijə üçün köçürülmüşdür («3 saylı Vərəm 
Həstəxanası»). Lakin, nətijə etibarı ilə, həkimlər müəyyən etmişlər ki, onun 
vəziyyəti Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının DOTS proqramına (Bibraşa 
Müşahidə olunan Müalijə, Qısa-kurs)  əsaslanan müalijəni tələb etmir. Buna 
görə, naməlum müddətdə, o, geriyə Qobustan Həbsxanasına 
köçürülmüşdür. 

29 yanvar 2005-ji ildə, ərizəçi yenidən 3 saylı Vərəm xəstəxanasına 
köçürülmüşdür. 03 fevraldan 29 mart 2005-ji ilədək, o, ilk dəfə olaraq, 
DOTS proqramına əsaslanan müalijəni qəbul etmişdir. 

16 may 2005-ji ildə ərizəçinin sonrakı tibbi müayinəsinin nətijəsi kimi, 
həkimlər yenidən müəyyən müalijəni tövsiyə etmişlər. Bu müalijə Qobustan 
həbsxanasının tibbi bölməsində aparılmış, lakin, qeyri-adekvat olmuşdur. 

03-17 sentyabr 2005-ji ildə, ərizəçi «xroniki bronxitin remissiyası» və 
«xroniki qastrit» üçün stasionar müalijəni naməlum penitensiar tibbi 
vasitəsində almışdır. 

2006-jı ilin noyabrında, ərizəçi yenidən 3 saylı Vərəm Xəstsxanasına 
köçürülmüş, lakin, çox yaxın vaxtda geriyə Qobustan həbsxanasına 
qaytarılmışdır. Ərizəçiyə görə, bu, həmin vaxtda Qobustan həbsxanasına 
baş çəkən İşgənjənin və Qeyri-insani və ya Alçaldıjı Rəftarın və ya Jəzanın 
Qarşısının Alınması Komitəsinin nümayəndə heyətindən onu «gizlətmək» 
üçün olunmuşdur. 

 
5. Adekvat tibbi müalijənin olmamasına dair mülki iddia  
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23 fevral 2007-ji ildə, Mülki Məjəllənin 1096 (mülki hüquq pozuntusu) 
və 1097-ji (mülki hüquq pozuntusu üçün məsuliyyət) maddələrinə əsasən, 
ərizəçi Bayıl Həbsxanasının müdiriyyətinə qarşı iddia qaldıraraq, onun 
sağlamlığına vurulmuş zərərə görə 20.000 AZN kompensasiya tələb 
etmişdir. O, iddia edib ki, həbsxana müdiriyyəti onun vərəmə yoluxulmasına 
birbaşa məsuliyyət daşıyırlar, ona görə ki, həbsin şəraiti pisdir və o, vərəm 
xəstəsi olan məhbuslarla bir kamerada saxlanılır. 

 Tələbinin əsası kimi, o, Bayıl həbsxanasında əvvəllər saxlanılmış 
başqa məhbusların yazılı izahatlarını təqdim etmişdir. O, həmçinin, Bayıl 
həbsxanasında saxlanılma şəraitinə aid müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar və 
qeyri-hökumət təşkilartların hesabatlarını təqdim etmişdir. O, geniş şəkildə 
Məhkəmənin presedent-hüququna istinad etmişdir. 

Daxili araşdırmalarda ərizəçi vəkil tərəfindən təmsil olunmuşdur. 
29 may 2007-ji ildə, Səbail rayon məhkəməsi ərizəçinin iddiasını rədd 

edərək, hesab edib ki, ərizəçi xəstə məhbuslarla qəsdən yerləşdiyini və 
bunun nətijəsində xəstələndiyini sübut edə bilməmişdir. Daha sonra 
məhkəmə belə nətijəyə gəlib ki, belə olan halda, Bayıl həbsxanasının 
müdiriyyəti ərizəçiyə aid pis rəftarın hər hansı növü üzrə məsuliyyətli hesab 
oluna bilməz.  

Ərizəçi öz iddialarını təkrarlayan şikayət etmişdir. Öz şikayətində, o, 
ijlasda şəxsən iştirak etməyi xahiş etmiş və şahidləri dinləmək və tibbi 
sənədlərini araşdırmaq məhkəmədən tələb etmişdir. 30 noyabr 2007-ji ildə, 
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi ərizəçinin tələblərini və şikayətlərini rədd 
edərək, onun dəlillərini əsassız hesab etmişdir. 

20 iyun 2008-ji ildə, Ali Məhkəmə ərizəçi tərəfindən verilmiş şikayəti 
rədd etmiş və aşağı məhkəmələrin qərarlarını qüvvədə saxlamışdır. 
 

 B. Müvafiq daxili qanunverijilik 
 

 1. «Azərbayjan Respublikasında ölüm jəzasının ləğvi ilə bağlı 
Azərbayjan Respublikasının Jinayət Məjəlləsinə, Jinayət Prosessual 
Məjəlləsinə və İslah-Əmək Məjəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında» 10 
fevral 1998-ji il tarixli Qanun («10 fevral 1998-ji il tarixli Qanun») 
 

Maddə II-8 
 

«Jinayət Məjəlləsinin 70-2-ji maddəsinin 3-jü bəndində ... «ölüm jəzası» 
sözləri «ömürlük azadlıqdan məhrum etmə jəzası» sözləri ilə əvəz edilsin.» 

                                        Maddə VI 
 
«Bu Qanun qüvvəyə mindiyi günədək ölüm jəzasına məhkum olunmuş 

şəxslərin jəzaları ömürlük azadlıqdan məhrum etmə jəzası ilə əvəz edilsin.  » 

 
2. «Azərbayjan Respublikası Jinayət Prosessual Məjəlləsinin qəbul 
dilməsi və qüvvəyə minməsi haqqında» 14 iyul 2000-ji il tarixli Qanun 
(“Keçid Qanunu”) 
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Maddə 7 

 
«Bu Məjəllə qüvvəyə minənədək birinji instansiya məhkəmələri tərəfindən 

(əvvəlki) Jinayət Prosessual Məjəlləsi ... əsasında çıxarılmış hökmlərə və digər 
yekun qərarlarına müvafiq apellyasiya məhkəməsində və ya Azərbayjan 
Reçpublikasının Ali Məhkəməsində (yeni) Jinayət prosessual Məjəlləsinin 383-
407, 409-427, 461-467-ji maddələrə uyğun olaraq yenidən baxıla bilər.» 

 
ŞİKAYƏTLƏR 
 
 1. Konvensiyanın 3-jü maddəsinə əsasən, ərizəçi həbsin şəraitindən 
və Bayıl və Qobustan Həbsxanalarında adekvat tibbi müalijənin 
olmamasından şikayət edib.  
 2. Konvensiyanın 6-jı maddəsinə və 7 saylı Protokolun 2-ji maddəsinə 
əsasən ərizəçi şikayət edib ki, Keçid Qanununa əsasən jinayət 
məhkumluğuna qarşı verdiyi şikayətinə daxili məhkəmələr tərəfindən 
baxılmaması onun məhkəməyə mürajiət hüququnu və jinayət işlərində 
şikayət hüququnu pozmuşdur.  
 3. Konvensiyanın 6-jı maddəsinə əsasən ərizəçi şikayət edib ki, Bayıl 
həbsxanasında həbs şəraitinə aid mülki araşdırmalarda ijlaslar onun iştirakı 
olmadan keçirilmiş və məhkəmələr onun xeyrinə izahat verməyə hazır olan 
şahidləri dindirməmişdir. 
 4. Konvensiyanın 6-jı maddəsinə əsasən ərizəçi şikayət edib ki, ölüm 
jəzasının ömürlük azadlıqdan məhrum etmə jəzası ilə əvəzlənməsinə aid 
araşdırmalarda (Ali Məhkəmənin 22 mart 2006-jı il tarixli qərarla 
yekunlaşıb), ijlaslar onun və vəkilinin iştirakı olmadan keçirilmişlər. 
 5. Bir daha Konvensiyanın 6-jı maddəsinə əsasən ərizəçi şikayət 
etmişdir ki, hər iki araşdırmalarda daxili məhkəmələr müstəqil və qərəzsiz 
olmamışlar, araşdırmalar «ağlabatan vaxt» tələbinə javab verməmişlər və 
onlar, ümumiyyətlə, ədalətsiz olmuşlar. O, həmçinin, şikayət edib ki, 
Konstitusiya Məhkəməsi ona javabını gejikdirmiş və onun fərdi konstitusiya 
şikayətini mahiyyəti üzrə araşdırmamışdır.  
 6. Konvensiyanın 7-ji maddəsinə əsasən ərizəçi şikayət edib ki, 
SSRİ-nin dağılmasından sonra Azərbayjanda artıq tətbiq olunmayan xariji 
Dövlətlərin (Gürjüstan və Rusiya) jinayət qanunlarına əsasən məhkum 
olunmuşdur. O, həmçinin, şikayət edib ki, ömürlük azadlıqdan məhrum 
etmə jəzası onun zərərinə olaraq geriyə tətbiq olunub, ona görə ki, yeni 
jəzanın qanunverijiliyə daxil olunmasından əvvəl, ölüm jəzasına yeganə 
alternativi on beş il azadlıqdan məhrum etmə təşkil etmişdir. 
 
HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏR 
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 1. Konvensiyanın 3-jü maddəsinə əsasən ərizəçi əvvəl saxlanıldığı 
Bayıl və hazırda olduğu Qobustan həbsxanalarında həbsin şəraitindən və 
adekvat tibbi müalijənin olmamasından şikayət edib. 
 Məhkəmə qeyd edir ki, hazırkı şikayət Konvensiyanın Azərbayjana 
münasibətdə mindiyi tarix 15 aprel 2002-ji ildən əvvəlki dövrə qismən 
təsədüf edir. Müvafiq olaraq, ərizəçinin Bayıl həbsxanasında, eləjə də 15 
aprel 2002-ji ilədək Qobustan həbsxanasında olduğu müddətdə həbsin 
şəraitinə və adekvat tibbi müalijənin iddia olunan çatışmazlığına aid 
şikayətin hissəsi Konvensiyanın 35-ji maddəsinin 3-jü bəndinin mənasında 
Konvensiyanın müddəaları ilə ratione temporis ziddir və Konvensiyanın 35-
ji maddəsinin 4-jü bəndinə əsasən rədd edilməlidir. 
 15 aprel 2002-ji ildən sonra baş vermiş hadisələrə gəldikdə, 
Məhkəmə hesab edir ki, işin materialları əsasında, o, bu şikayətin 
məqbuliyyətini həll edə biməz və buna görə, Məhkəmə Reqlamentinin 54-jü 
qaydasının 2 «b» bəndinə əsasən şikayətin bu hissəsi haqqında javabdeh 
Dövlətə bildiriş verməlidir. 
 2. Konvensiyanın 6-jı maddəsinə və 7 saylı Protokolun 2-ji maddəsinə 
istinadən, ərizəçi Keçid Qanununa əsasən jinayət məhkumluğuna qarşı 
verdiyi şikayətinə daxili məhkəmələr tərəfindən baxılmamasından şikayət 
edib.  

Məhkəmə hesab edir ki, işin materialları əsasında, o, bu şikayətin 
məqbuliyyətini həll edə biməz və buna görə, Məhkəmə Reqlamentinin 54-jü 
qaydasının 2 «b» bəndinə əsasən şikayətin bu hissəsi haqqında javabdeh 
Dövlətə bildiriş verməlidir.  

3. Konvensiyanın 6-jı maddəsinə istinadən, ərizəçi şikayət edib ki, 
Bayıl həbsxanasında həbs şəraitinə aid mülki araşdırmalarda ijlaslar onun 
iştirakı olmadan keçirilmiş və məhkəmələr hal şahidlərini dindirməmişlər.   

Məhkəmə hesab edir ki, işin materialları əsasında, o, bu şikayətin 
məqbuliyyətini həll edə biməz və buna görə, Məhkəmə Reqlamentinin 54-jü 
qaydasının 2 «b» bəndinə əsasən şikayətin bu hissəsi haqqında javabdeh 
Dövlətə bildiriş verməlidir.  

4. Konvensiyanın 6-jı maddəsinin 1 və 3-jü bəndlərinə əsasən ərizəçi 
şikayət edib ki, ölüm jəzasının ömürlük azadlıqdan məhrum etmə jəzası ilə 
əvəzlənməsinə aid araşdırmalarda, ijlaslar onun və vəkilinin iştirakı 
olmadan keçirilmişlər.  

Məhkəmə qeyd edir ki, jinayət jəhəti üzrə Konvensiyanın 6-jı maddəsi 
«hər hansı jinayət ittihamının müəyyən olunmasına» aid araşdırmalara 
tətbiq olunur. Hazırkı işdə, ərizəçiyə qarşı jinayət ittihamı və onun üzərinə 
qoyulmuş jinayət jəzası (ölüm jəzası və əmlakın müsadirəsi) Ali 
Məhkəmənin 12 noyabr 1991-ji il tarixli qəti qərarı ilə həll olunmuşdur. 
Sonradan, bu jəza 10 fevral 1998-ji il tarixli Qanununa əsasən ömürlük 
azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəzlənmişdir. Bütün bu hadisələr 
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Konvensiyanın Azərbayjana münasibətdə qüvvəyə mindiyi tarix 15 aprel 
2002-ji ilədək baş vermişlər. 

Oxşar işlərdə Məhkəmə müəyyən etmişdir ki, 10 fevral 1998-ji il tarixli 
Qanununa əsasən ölüm jəzasına məhkum olunmuş şəxslərin jəzasının 
ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəzlənməsi Məhkəmənin ratione 
temporis səlahiyyətindən kənardır (baxın, Hümmətov Azərbayjana qarşı 
(qərardad), № 9852/03 və 13413/04, 18 may 2006-jı il). Konvensiyanın 
qüvvəyə mindiyi vaxtda, ərizəçi Konvensiyanın 5-ji maddəsinin 1 «a» 
bəndinin mənasında artıq «səlahiyyətli məhkəmə tərəfindən məhkum 
olunduqdan sonra» həbsdə olmuşdur (həmin yerdə). 

Hazırkı işdə mübahisə olunan 2005-ji ilin avqustunda ərizəçinin 
başladığı və Ali Məhkəmənin 22 mart 2006-jı il tarixli qərarı ilə yekunlaşan 
araşdırmalar yalnız jəzasının əvəzlənməsinə və işi üzrə ömürlük 
azadlıqdan məhrum etmə jəzasının təyin olunmasına ərizəçinin etirazına 
aid olmuşdur. Məhkəmə qeyd edir ki, bu araşdırmalar nə ərizəçiyə aid hər 
hansı jinayət ittihamının həll olunmasına, nə də bu jinayət ittihamına qarşı 
hər hansı şikayətə aid olmuşlar. Nə də ki, onlar hər hansı yeni jinayət 
qanununun tətbiqi və ya 15 aprel 2002-ji ildə Konvensiyanın Azərbayjana 
münasibətdə qüvvəyə minməsindən əvvəl ərizəçiyə aid hələ tətbiq 
olunmamış hər hansı yeni jəzanın təyin edilməsi ilə nətijələnib. Bundan 
başqa, bu araşdırmaların predmeti də məhkumluğun mahiyyətinə qarşı 
Keçid Qanununa əsasən vermək çalışdığı şikayətdən fərqləndirilməlidir 
(baxın, yuxarıda 2 saylı şikayət; müqayisə edin: Hajıyev Azərbayjana qarşı, 
№ 5548/03, § 32, 16 noyabr 2006-jı il və Abbasov Azərbayjana qarşı, № 
24271/05, § 24, 17 yanvar 2008-ji il). Hazırkı araşdırmalar yalnız 1998-ji 
ildə ərizəçiyə aid tətbiq olunmuş ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 
jəzasının davamlı tətbiqinin qanuniliyinin təsdiq olunmasına toxunub. 
Məhkəmə belə nətijəyə gəlir ki, belə olan halda, sözügedən araşdırmalar 
«hər hansı jinayət ittihamının müəyyən olunmasına» aid olmayıb və 
təqsirləndirilən şəxsin jinayət baxışında iştirakına aid Konvensiyanın 6-jı 
maddəsinin tələbləri bu səbəbdən həmin araşdırmalara tətbiq olunmur.  

Belə nətijəyə gəlinir ki, ərizəçinin Konvensiyanın 6-jı maddəsinə 
istinad etdiyini nəzərə alaraq, bu şikayət Konvensiyanın 35-ji maddəsinin 3-
jü bəndinin mənasında Konvensiyanın müddəaları ilə ratione materiae 
ziddir və Konvensiyanın 35-ji maddəsinin 4-jü bəndinə əsasən rədd 
edilməlidir. 

5. Konvensiyanın 6-jı maddəsinə əsasən ərizəçi şikayət edib ki, hər 
iki araşdırmalarda daxili məhkəmələr müstəqil və qərəzsiz olmamışlar, 
araşdırmalar «ağlabatan vaxt» tələbinə javab verməmişlər və onlar, 
ümumiyyətlə, ədalətsiz olmuşlar. O, həmçinin, şikayət edib ki, Konstitusiya 
Məhkəməsi ona javabını gejikdirmiş və onun fərdi konstitusiya şikayətini 
mahiyyəti üzrə araşdırmamışdır.  
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Malik olduğu bütün material baxımından və şikayət edilən məsələlərin 
onun səlahiyyətində olduğu qədər, Məhkəmə hesab edir ki, onlar 
Konvensiyanın və onun Protokollarında təsbit olunmuş hər hansı hüquq və 
azadlıqların pozuntusunun görüntüsünü aşkar etmir. Belə nətijəyə gəlinir ki, 
şikayətin bu hissəsi açıq-aşkar əsassızdır və Konvensiyanın 35-ji 
maddəsinin 3 və 4-jü bəndlərinə əsasən rədd edilməlidir.  

6. Konvensiyanın 7-ji maddəsinə əsasən ərizəçi şikayət edib ki, 
SSRİ-nin dağılmasından sonra Azərbayjanda artıq tətbiq olunmayan xariji 
Dövlətlərin (Gürjüstan və Rusiya) jinayət qanunlarına əsasən məhkum 
olunmuşdur. O, həmçinin, şikayət edib ki, ömürlük azadlıqdan məhrum 
etmə jəzası onun zərərinə olaraq geriyə tətbiq olunub, ona görə ki, yeni 
jəzanın qanunverijiliyə daxil olunmasından əvvəl, ölüm jəzasına yeganə 
alternativi on öeş il azadlıqdan məhrum etmə təşkil etmişdir. 
 Bu şikayətin Məhkəmənin ratione temporis səlahiyyəti daxilinə 
düşdüyü güman olunsa belə, o, aşağıdakı səbəblərə görə əsassızdır. 
Məhkəmə qeyd edir ki, ərizəçi 1987-1989-ju illərdə, SSRİ-nin 
dağılmasından əvvəl, Gürjüstan və Rusiya ərazisində törətdiyi, inter alia, 
adam öldürmə jinayətlərinə görə məhkum olunub və bu əməllər açıq-aşkar 
şəkildə «törədildiyi zaman milli ... qanunverijiliyə əsasən jinayəti» təşkil 
etmişlər və bu əməllərin jinayət olduğu yalnız Gürjüstan SSR-in və Rusiya 
SFSR-in qanunverijiliklərində deyil, lakin, həm də sözügedən vaxtda tətbiq 
olunan Azərbayjan qanunverijiliyində nəzərdə tutulmuşdur. Müvafiq olaraq, 
Məhkəmə belə nətijəyə gələ bilməz ki, ərizəçi törətdiyi zaman jinayət hesab 
olunmayan hərəkətə görə məhkum olunmuşdur. 
  Bundan başqa, aydındır ki, məhkum olunma zamanı ərizəçinin 
üzərinə qoyulmuş jəza (ölüm jəzası) jinayət əməlin törədildiyi vaxt müvafiq 
qanuna əsasən tətbiq edilən olmuşdur. 1998-ji ildə onun jəzası ömürlük 
azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəzlənmişdir. Bununla bağlı, Məhkəmə təkrar 
edir ki, Məhkəmə tərəfindən əvvəllər baxılmış oxşar işlərdə tətbiq olunduğu 
kimi Konvensiyanın 7-ji maddəsinin məqsədləri üçün, o, yalnız yeni geriyə 
tətbiq olunmuş jəzanın jinayətin törədildiyi vaxt tətbiq edilən və ərizəçinin 
məhkumluğu vaxtı jinayət əməli üçün faktiki tətbiq olunan jəzadan daha 
ağır olub-olmaması ilə maraqlanır və bunu edərkən, Məhkəmə məhkumluq 
zamanı həmçinin mövjud olan, lakin, ərizəçini məhkum edən məhkəmə 
tərəfindən heç zaman təyin edilməyən hər hansı başqa alternativ jəza ilə 
müqayisəni aparmır (baxın, Maksimov Azərbayjana qarşı (qərardad), № 
38228/05, 01 fevral 2007-ji il). Məhkəmə əvvəllər müəyyən etdiyi kimi, yeni 
ömürlük azadlıqdan məhrum etmə jəzası məhkum olunma zamanı 
ərizəçiyə təyin olunmuş ölüm jəzasından daha ağır jəza deyildir (həmin 
yerdə, baxın, həmçinin, yuxarıda qeyd olunmuş Hümmətov). Buna görə, 
Məhkəmə belə nətijəyə gələ bilməz ki, jinayətin törədildiyi vaxt tətbiq olunan 
jəzadan daha ağır jəza ərizəçiyə təyin olunmuşdur.  
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 Belə nətijəyə gəlinir ki, şikayətin bu hissəsi açıq-aşkar əsassızdır və 
Konvensiyanın 35-ji maddəsinin 3 və 4-jü bəndlərinə əsasən rədd 
edilməlidir. 
 
 Bu səbəblərə görə, Məhkəmə yekdilliklə 
 

Ərizəçinin Konvensiyanın 3-jü maddəsinə (15 aprel 2002-ji ildən 
sonrakı müddətdə həbsin şəraiti və adekvat tibbi müalijənin iddia 
olunan çatışmazlığı), Konvensiyanın 6-jı maddəsinə və 7 saylı 
Protokolun 2-ji maddəsinə (ərizəçinin məhkəməyə mürajiət 
hüququnun və jinayət işlərində şikayət etmək hüququnun iddia olunan 
pozulması) və Konvensiyanın 6-jı maddəsinə (həbsin şəraitinə aid 
mülki araşdırmalarda ərizəçinin ədalətli məhkəmə araşdırılması 
hüququ) əsasən şikayətlərinin baxılmasını təxirə salmağı qərara alır; 

 
Şikayətin qalan hissəsini qeyri-məqbul elan edir. 

 
 
         Andre Uampaş           Xristos Rozakis 
             Katib müavini                Sədr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİ 
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BİRİNJİ BÖLMƏ 
 

    Mübariz Yaqubovun Azərbayjana qarşı 
 5763/07 saylı şikayətinin 

 
 

MƏQBULİYYƏTİNƏ DAİR 
 

Q Ə R A R D A D 
 

İnsan Hüquqları Üzrə Avropa Məhkəməsi (Birinji Bölmə) 17 sentabr 
2009-ju ildə aşağıdakı tərkibdə, 
     Nina Vaciç, Sədr, 
     Anatoli Kovler,  
     Elizabet Steyner, 
     Xanlar Hajıyev, 
     Din Spilman, 
     Sverr Erik Cebens, 
     Jiorjio Malinverni, hakimlər, 
və Andre Uampaş, Bölmə Katibinin müavini, 

15 yanvar 2007-ji ildə verilmiş yuxarıdakı şikayəti nəzərə alaraq, 
javabdeh Hökumətin təqdim etdiyi izahatları və javab olaraq 
ərizəçinin təqdim etdiyi izahatları nəzərə alaraq, 
müzakirə edərək, bu qərarı qəbul edir:   

 
 
 
FAKTLAR 
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 Ərizəçi jənab Mübariz Yaqubov Azərbayjanın Tovuz rayonunda 
yaşayan Azərbayjan vətəndaşdır. Onu Məhkəmə qarşısında Bakıda vəkil 
işləyən jənab  B.Hajıyev təmsil edib. Azərbayjan Hökumətini («Hökumət») 
Məhkəmədəki nümayəndəsi jənab Ç.Əsgərov təmsil edib. 
 Tərəflərin təqdim etdiklərinə görə, işin halları aşağıdakı kimi 
ümumiləşdirilə bilər. 
 Ərizəçi Tovuz rayonunun Gövlər məntəqəsində yerləşən pərakəndə 
satış mağazası üzrə fərdi şəxslə (S.) mülkiyyət mübahisəsinə jəlb 
olunmuşdur. Mübahisə zamanı, mağaza S.-in sahibliyində olmuşdur. 
Ərizəçi mağazanı 2003-jü ildə özəlləşdirmiş əvvəlki sahiblərindən alındığını 
bildirmiş, S. isə iddia etmişdir ki, özəlləşdirmə prosesi qanunsuz olmuş və 
o, mağaza üzrə qanuni tələbə malikdir. 
 Ərizəçi S.-nin mağazadan çıxarılması tələbi ilə məhkəməyə mürajiət 
etmişdir. 
 23 noyabr 2005-ji il tarixli qətnaməsilə Şəmkir rayon məhkəməsi 
müəyyən edib ki, ərizəçi 06 oktyabr 2003-jü ildə mağazanı almış və İqtisadi 
İnkişaf Nazirliyi tərəfindən verilmiş 16 yanvar 2004-jü il tarixli 
şəhadətnaməyə əsasən onun mülkiyyətçisidir. Məhkəmə daha sonra 
müəyyən edib ki, S. mülkiyyətçinin razılığı olmadan qanunsuz olaraq 
mağazanı zəbt etmişdir. Müvafiq olaraq, məhkəmə S.-in mağazadan 
çıxarılmasını qət etmişdir. S. bu qətnamədən şikayət etmişdir. 
 07 aprel 2006-jı il tarixdə Apellyasiya Məhkəməsi S.-nin şikayətini 
rədd edən qətnamə çıxarmışdır. Beləliklə, Şəmkir rayon məhkəməsinin 23 
noyabr 2005-ji il tarixli qətnaməsi qüvvəyə minmişdir. Bundan sonra, hər 
hansı şikayətlər verilməmişdir. 
 Hökumətin təqdim etdiyi məlumatlara görə, 02 may 2006-jı ildə Tovuz 
rayon Məhkəmə ijraçıları şöbəsi 23 noyabr 2005-ji il tarixli Apellyasiya 
Məhkəməsi tərəfindən qüvvədə saxlanıldığı kimi ijra etmiş və S. polis 
tərəfindən mağazadan çıxarılmışdır. 04 may 2006-ji il tarixli qərarı ilə Tovuz 
rayon məhkəməsi ijra ijraatına xitam vermişdir, ona görə ki, 23 noyabr 
2005-ji il tarixli qətnamə ijra olunmuşdur. 
 İşin materiallarından görünür ki, həmin mağaza sonradan üç başqa 
şəxs tərəfindən zəbt olunmuşdur. 26 sentyabr 2007-ji ildə, Tovuz rayon 
məhkəməsi onların mağazadan çıxarılmasını qət edən qətnamə 
çıxarmışdır. Bu qətnamə 15 fevral 2008-ji ildə ijra olunmuşdur. 
 Lakin, ərizəçiyə görə, sonradan mağaza yenidən S.-yə aid olan 
başqa şəxslər tərəfindən zəbt olnmuşdur.  
 
 
ŞİKAYƏTLƏR 
 
 1 saylı Protokolun 1-ji maddəsinə əsasən ərizəçi şikayət etmişdir ki, 
Apellyasiya Məhkəməsinin 07 aprel 2006-jı il tarixli qətnaməsi ilə 



İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİNİN BÜLLETENİ 8/2009  

 

55 

 

dəyişdirilmədən saxlanılmış Şəmkir rayon məhkəməsinin 23 noyabr 2005-ji 
il tarixli qətnaməsi  ijra olunmamışdır. 
 
HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏR 
 
 1 saylı Protokolun 1-ji maddəsinə əsasən ərizəçi şikayət edib ki, 
hakimiyyət orqanları Apellyasiya Məhkəməsinin 07 aprel 2006-jı il tarixli 
qətnaməsi ilə dəyişdirilmədən saxlanılmış Şəmkir rayon məhkəməsinin 23 
noyabr 2005-ji il tarixli qətnaməsini ijra etməmişlər. Ərizəçinin 
Konvensiyanın 1 saylı Protokolun 1-ji maddəsinin müddəalarına 
əsaslanmasına baxmayaraq, Məhkəmə hesab edir ki, onun şikayətinin 
mahiyyəti, həmçinin, Konvensiyanın 6-jı maddəsi üzrə araşdırmaya aiddir. 
Konvensiyanın 6-jı maddəsi nəzərdə tutur ki: 
 

«Hər kəs mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən ... məhkəmə 
vasitəsilə ... işinin ədalətli ... araşdırılması hüququna malikdir. ...» 

 

 1 saylı Protokolun 1-ji maddəsi nəzərdə tutur ki: 
 

 «Hər bir fiziki və hüquqi şəxs öz mülkiyyətindən maneəsiz istifadə 
hüququna malikdir. Heç bir 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.» 

 

 Hökumət bildirib ki, Şəmkir rayon məhkəməsinin 23 noyabr 2005-ji il 
tarixli qətnaməsi 02 may 2006-jı ildə ijra olunmuş və ərizəçinin iddiaları 
əsassızdır. 
 Bundan başqa, Hökumət qeyd edib ki, həmin mağazaya aid başqa 
mübahisə üzrə qəbul olunmuş Tovuz rayon məhkəməsinin 26 sentyabr 
2007-ji il tarixli qətnaməsi də ijra olunmuşdur. Hökumət daha sonra iddia 
edib ki, ərizəçinin mağazası sonradan başqa şəxslər tərəfindən zəbt 
edilibsə, o, ilk növbədə, daxili vasitələrə üz tutmalı olmuşdur. 
 Hökumətin konkret izahatlarına javab vermədən, ərizəçi Hökumətlə 
razılaşmamış və öz şikayətlərini bildirmişdir. O, iddia edib ki, mağaza hələ 
də S.-nin qohumları olan müəyyən şəxslər tərəfindən zəbt olunur. 
 Məhkəmə qeyd edir ki, fərdi şəxsə qarşı məhkəmə qərarının ijrası 
üçün Dövlətin məsuliyyəti Dövlət orqanlarının ijra ijraatında iştirakından 
daha irəli getmir. Hakimiyyət orqanları məhkəmə qərarını ijra etmək üçün 
hərəkət etmək öhdəliyi altında olduqda və bunu etmədikdə, onların 
hərəkətsizliyi Konvensiyanın 6-jı maddəsinin 1-ji bəndi üzrə Dövlətin 
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məsuliyyətinə səbəb ola bilər (baxın, mutatis mütandis, Kebotari və 
digərləri, № 37763/04, 37712/04, 35247/04, 35178/04 və 34350/04, § 39, 
27 yanvar 2009-ju il). Məhkəmə qeyd edir ki, onun yeganə vəzifəsi hazırkı 
işdə hakimiyyət orqanları tərəfindən tətbiq olunmuş tədbirlərin adekvat və 
kifayətediji olub-olmamasını yoxlamaqdır. Hazırkı kimi işlərdə, dövlət 
hakimiyyəti kimi Dövlət məhkəmə qərarının ijrasında kreditora kömək 
etmək üçün janfəşanlıqla hərəkət etməlidir (baxın, Fosiak Rumıniyaya 
qarşı, № 2577/02, § 70, 03 fevral 2005-ji il). 
 Məhkəmə qeyd edir ki, hazırkı işdə, Hökumət Şəmkir rayon 
məhkəməsinin 23 noyabr 2005-ji il tarixli qətnaməsinin 02 may 2006-jı ildə 
ijra olunduğunu və S.-nin polis tərəfindən mağazadan çıxarıldığını təsdiq 
edən inandırıjı sənədli sübutları təqdim etmişdir. Ərizəçi konkret bu faktı 
mübahisələndirməmişdir. Məhkəmə bildirir ki, Şəmkir rayon məhkəməsinin 
23 noyabr 2005-ji il tarixli qətnaməsi Apellyasiya Məhkəməsinin 
qətnaməsinin çıxarılması ilə 07 aprel 2006-jı ildə qüvvəyə minmişdir. 
Müvafiq olaraq, bu qətnamə qüvvəyə minməsindən bir aydan az müddət 
sonra ijra olunmuşdur. 
 Başqa şəxslər tərəfindən mağazanın sonradan zəbt olunmasına dair 
ərizəçinin yeni iddialarına gəldikdə, Məhkəmə qeyd edir ki, hazırkı şikayət 
yalnız 02 may 2006-jı ildə ijra olunmuş Şəmkir rayon məhkəməsinin 23 
noyabr 2005-ji il tarixli qətnaməsinin iddia olunan ijra olunmamasına aiddir. 
Ərizəçi bu şəxslərin mağazadan çıxarılmasını qət edən hər hansı başqa 
yekun məhkəmə qərarını təqdim etməmişdir. 
 Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, Məhkəmə hesab edir ki, milli 
hakimiyyət orqanları 23 noyabr 2005-ji il tarixli məhkəmə qərarını ijra etmək 
üçün zəruri tədbirlər görmüş və məhkəmə qərarının ijra olunmasında 
əhəmiyyətli gejikdirmələrə yol verilməmişdir. 
 Belə nətijəyə gəlinir ki, bu şikayətlər açıq-aşkar əsassızdır və 
Konvensiyanın 35-ji maddəsinin 3 və 4-jü bəndlərinə müvafiq olaraq rədd 
edilməlidir. 
 
 Bu səbəblərə görə, Məhkəmə yekdilliklə 
 
 Şikayəti qeyri-məqbul elan edir.  
 

Andre Uampaş       Nina Vaciç 
             Katib müavini                Sədr 
 

İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİ 
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BİRİNJİ BÖLMƏ 
 

    Bəxtiyar Osmanovun Azərbayjana qarşı 
 4582/06 saylı şikayətinin 

 
MƏQBULİYYƏTİNƏ DAİR 

 

Q Ə R A R D A D 
 

İnsan Hüquqları Üzrə Avropa Məhkəməsi (Birinji Bölmə) 17 sentabr 
2009-ju ildə aşağıdakı tərkibdə, 
     Nina Vaciç, Sədr, 
     Anatoli Kovler,  
     Elizabet Steyner, 
     Xanlar Hajıyev, 
     Din Spilman, 
     Sverr Erik Cebens, 
     Jiorjio Malinverni, hakimlər, 
və Andre Uampaş, Bölmə Katibinin müavini, 

05 yanvar 2006-jı ildə verilmiş yuxarıdakı şikayəti nəzərə alaraq, 
Konvensiyanın 29-ju maddəsinin 3-jü bəndini tətbiq etmək və 
məqbuliyyətlə mahiyyəti birgə araşdırmaq barədə qərarı nəzərə 
alaraq, 
javabdeh Hökumətin təqdim etdiyi izahatları və javab olaraq 
ərizəçinin təqdim etdiyi izahatları nəzərə alaraq, 
müzakirə edərək, bu qərarı qəbul edir:   

 
FAKTLAR 
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 Ərizəçi jənab Bəxtiyar Osmanov 1952-ji ildə anadan olmuş və Bakıda 
işləyən Azərbayjan və İsrail vətəndaşıdır. Onu Məhkəmə qarşısında Bakıda 
vəkil işləyən jənab İ.Əliyev təmsil edib. Azərbayjan Hökumətini 
(«Hökumət») jənab Ç.Əsəgərov təmsil edib. 
 Tərəflərin təqdim etdiklərinə görə, işin halları aşağıdakı kimi 
ümumilləşdirilə bilər. 
 17 yanvar 2002-ji ildə, ərizəçi RMB Məhdud Məsuliyətli Jəmiyyətin 
(«RMB») nümayəndəsi M. ilə investisiya razılaşmasını bağlamışdır. 
Ərizəçiyə M. tərəfindən verilmiş məlumata müvafiq olaraq RMB Honq-
Konqda yerləşən Teletrade D.C. İnternational Jonsulting LTD («Teletreyd») 
beynəlxalq investisiya və səhmlər-tijarəti şirkətinin tərkibindidər. M., 
həmçinin, Teletreydin Azərbayjandaki rəsmi nümayəndəsini olduğunu iddia 
etmişdir. Ərizəçi 29.993 ABŞ dolları investisiya qoymuşdur. Əvəzində, ona 
vəd verilib ki, RMB-nin dilerləri tərəfindən aparılan beynəlxalq səhmlər 
mübadilə əməliyyatlarından yüksək gəlirlər veriləjək. 
 2002-ji ilin avqustunda, ərizəçiyə məlumat verilib ki, investisiya 
qoyduğu bütün pullar uğursuz səhm tijarəti işləri ujbatından itirilmişdir. 
Ərizəçi bunu təsdiq edən maliyyə hesabatlarını tələb etmiş, lakin, bu 
sənədlər ona təqdim olunmamışlar.  
 Ərizəçi M., RMB və Teletreydə qarşı iddia qaldıraraq, maddi və 
mənəvi zərərə görə kompensasiya tələb etmişdir. 19 mart 2003-jü ildə 
Xojalı rayon məhkəməsi iddianı rədd edərək, müəyyən edib ki, RMB və M. 
şəxsən, ərizəçinin pullarının itirilməsinə görə məsuliyyətli hesab oluna 
bilməz, ona görə ki, müqavilə rəsmi olaraq ərizəçi ilə Teletreyd arasında 
bağlanılmışdır. Müqavilənin şərtlərinə görə, bütün mübahisələr Honq Konq 
qanunları ilə həll olunmalıdır. Məhkəmə Teletreydə qarşı Honq Konqda 
iddia qaldırmağı məsləhət edib. 
 Ərizəçi şikayət vermişdir. O, məhkəmədən, inter alia, M. ilə RMB 
barəsində jinayət ijraatının başlanılmasını xahiş etmişdir. 03 iyun 2003-jü 
ildə, Apellyasiya Məhkəməsi qərardad qəbul edərək, RMB-nin və M.-in 
şəxsən, hərəkətlərində dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, rəsmi möhürlərin 
və sənədlərin saxtalaşdırılması kimi jinayət əməllərinin elementlərinin olub-
olmamasının yoxlanılmasını Bakı şəhər prokurorluğuna tapşırmışdır. 
Jinayət araşdırılması yekunlaşanadək Apellyasiya Məhkəməsi mülki ijraatı 
dayandırmışdır.   
 03 fevral 2004-jü ildə, Bakı şəhər prokurorluğu jinayət işinin 
başlanılmasını rədd edərək, hesab etmişdir ki, məsələ jinayət hüququ üzrə 
hər hansı məsələyə toxunmamışdır. Bu qərar 08 aprel 2004-jü ildə və 12 
may 2004-jü ildə müvafiq olaraq Səbail rayon məhkəməsi və Apellyasiya 
Məhkəməsi tərəfindən qüvvədə saxlanılmışdır. 
 Bundan sonra, Apellyasiya Məhkəməsi dayandırılmış ijraatı 
təzələmişdir. Məhkəmənin təyin etdiyi ekspertizadan sonra, müəyyən 
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olunmuşdur ki, ərizəçinin iş əməliyyatlarına və RMB və Teletreydlə partnyor 
razılaşmalarına aid bəzi sənədlər saxtalaşdırılmışlar.   
 17 mart 2005-ji ildə, Apellyasiya Məhkəməsi Xojalı rayon 
məhkəməsinin 19 mart 2003-jü il tarixli qətnaməsini ləğv etmişdir. 
Məhkəmə hesab etmişdir ki, müvafiq vaxtda, RMB Azərbayjanda hüquqi 
şəxs kimi lazıminjə qeydiyyatdan keçməmiş, Teletreydin Azərbayjanda 
filialları olmamış, RMB ilə Teletreyd arasındakı «partnyorluq» sənədləri 
saxta olmuş və ərizəçi ilə imzalanmış investisiya razılaşmasında istifadə 
olunmuş Teletreydin iddia olunan rəsmi möhürləri də saxta olmuşlar. 
Məhkəmə ərizəçinin tələbini qismən təmin edərək, 29.993 ABŞ dolları 
məbləğində zərəri M. tərəfindən ərizəçiyə ödənilməsini qət etmişdir. Mənəvi 
zərərə aid tələbi məhkəmə rədd etmişdir. 
 Apellyasiya Məhkəməsinin 17 mart 2005-ji il tarixli qətnaməsi qəbul 
edildiyi anda dərhal qüvvəyə minmişdir. 01 aprel 2005-ji ildə Apellyasiya 
Məhkəməsi qətnamənin ijra vərəqəsini vermişdir. 
 Həm ərizəçi, həm də M. Apellyasiya Məhkəməsinin 17 mart 2005-ji il 
tarixli qətnaməsindən kassasiya şikayəti vermişlər. 22 iyul 2005-ji ildə Ali 
Məhkəmə həmin qətnaməni qüvvədə saxladı. 
 06 sentyabr 2005-ji ildə Bakı şəhər prokurorluğu RMB tərəfindən 
sənədlərin saxtalaşdırılması üçün jinayət işini başladı. 
 İşin materiallarından görünür ki, ijra ijraatının başlanılmasından 
sonra, Nəsimi rayon Məhkəmə ijraçıları şöbəsi Bakı şəhəri Texniki 
İnvetarlaşdırma və Mülkiyyət Hüquqlarının Qeydiyyatı İdarəsi, Daxili İşlər 
Nazirliyi və Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi daxil 
olmaqla müxtəlif dövlət orqanlarına mürajiət edərək, M.-in mülkiyyətinə aid 
məlumatları tələb etmişdir. Lakin, qeyd olunan dövlət orqanlarının müvafiq 
olaraq 01 iyun, 13 iyul və 26 dekabr 2005-ji il tarixli məktublarına görə, M.-
in Azərbayjanda hər hansı mülkiyyəti olmamışdır.   
 Bundan başqa, müəyyən olunmuşdur ki, M.-in Azərbayjanda daimi 
yaşamaq hüququ yoxdur və onun atasının bildirdiyinə görə, o, 2004-jü ilin 
iyulundan ölkədən kənardadır. 
 Nəsimi rayon Məhkəmə ijraçıları şöbəsinin tələbinə əsasən, 17 mart 
2005-ji il tarixli məhkəmə qərarının davamlı ijra etməməsi üçün M. 
Azərbayjan Respublikası İnzibati Xətalar Məjəlləsinin 313-jü maddəsinə 
(məhkəmə qərarının ijra olunmaması) əsasən 20 dekabr 2006-jı il tarixdə 
Nəsimi rayon məhkəməsi tərəfindən in absentia xəbərdarlıq almışdır. 
 Hökumətin təqdim etdiyi məlumata görə, məhkəmə qərarı 28 fevral 
2007-ji ildə tam ijra olunmuş və ərizəçi 29.993 ABŞ dolları almışdır. 
 
ŞİKAYƏTLƏR 
 
 1. Konvensiyanın 6-jı maddəsinin 1-ji bəndinə əsasən, ərizəçi 
sonradan Ali Məhkəmənin 22 iyul 2005-ji il tarixli qərarı ilə qüvvədə 
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saxlanılmış Apellyasiya Məhkəməsinin 17 mart 2005-ji il tarixli 
qətnaməsinin ijra olunmamasından şikayət edib. O, həmçinin, şikayət edib 
ki, 17 mart 2005-ji il tarixli qətnamənin ijra olunmaması onun 1 saylı 
Protokolun 1-ji maddəsi ilə təmin olunduğu kimi mülkiyyətindən maneəsiz 
istifadə hüququnu pozumuşdur. 
 2. Konvensiyanın 6 və 13-jü maddələrinə əsasən ərizəçi şikayət edib 
ki, daxili mülki araşdırmalar ədalətsiz və daxili vasitələr səmərəsiz olmuşlar. 
Xüsusən, o, bildirib ki, daxili məhkəmələr işin hallarını qiymətləndirərkən 
səhvlərə yol vermiş, daxili qanunverijiliyi düzgün təfsir etməmiş və mənəvi 
zərərə aid kompensasiya tələbini səhvən rədd etmişlər.  
 
HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏR 
 
 1. Konvensiyanın 6-jı maddəsinə və 1 saylı Protokolun 1-ji maddəsinə 
əsasən, ərizəçi, Ali Məhkəmənin 22 iyul 2005-ji il tarixli qərarı ilə qüvvədə 
saxlanılmış Apellyasiya Məhkəməsinin 17 mart 2005-ji il tarixli 
qətnaməsinin dövlət orqanları tərəfindən vaxtında ijra olunmamasından 
şikayət etmişdir. Konvensiyanın 6-jı maddəsi nəzərdə tutur ki: 
 

«Hər kəs mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən ... məhkəmə 
vasitəsilə ... işinin ədalətli ... araşdırılması hüququna malikdir. ...» 

 

 1 saylı Protokolun 1-ji maddəsi nəzərdə tutur ki: 
 

 «Hər bir fiziki və hüquqi şəxs öz mülkiyyətindən maneəsiz istifadə 
hüququna malikdir. Heç bir 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.» 

 
 Hökumət bildirib ki, ərizəçi daxili vasitələri tükəndirməmişdir, ona görə 
ki, o, ijrada iddia olunan gejikdirmələrə aid zərərə görə səlahiyyətli dövlət 
orqanlarına qarşı iddianı heç zaman qaldırmamışdır. Hökumət bildirib ki, 
ijra orqanları əməkdaşlarının hərəkət və ya hərəkətsizliyi üçün səmərəli 
daxili vasitələr daxili qanunverijilikdə əlçatan olmuşlar. 
 Hökumət daha sonra, bildirib ki, məhkəmə qərarının 28 fevral 2007-ji 
ildə ijra olunduğunu nəzərə alaraq, ərizəçi iddia olunan pozuntuların 
qurbanı olduğunu iddia edə bilməz. Bu səbəblərə görə, onlar şikayəti qeyri-
məqbul elan etməyə Məhkəməni dəvət etmişlər. 
 Daxili vasitələrin tükənməsi məsələsinə toxunmadan, ərizəçi 
Hökumətlə razılaşmamış və şikayətlərini təkrarlamışdır. Məhkəmə qərarının 
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ijra olunmasına gəldikdə, ərizəçi iddia, hər hansı sübut təqdim etmədən, 
edib ki, 28 fevral 2007-ji ildə, o, yalnız 5.000 ABŞ dollarını almışdır.  
 Məhkəmə hesab edir ki, ərizəçi tərəfindən daxili vasitələrin tükəndirib-
tükəndirilməməsinin araşdırılması tələb olunmur, ona görə ki, onun bunu 
etdiyi güman olunsa belə, şikayət, hər bir halda, aşağıdakı səbəblərə görə 
qeyri-məqbuldur. 
 İlk növbədə, Məhkəmə qeyd edir ki, Hökumət ərizəçinin imzaladığı 
qəbzin surətini və eynilə ərizəçi tərəfindən imzalanmış Nəsimi rayon 
Məhkəmə ijraçıları şöbəsinin tərtib etdiyi Aktın surətini təqdim etmişdir. Bu 
sənədlərə görə, Apellyasiya Məhkəməsinin 17 mart 2005-ji il tarixli 
qətnaməsi 28 fevral 2007-ji ildə tam ijra olunmuş və ərizəçi 29.993 ABŞ 
dolları almışdır. 
 Məhkəmə qeyd edir ki, ərizəçi bu sənədlərin autentikliyini mübahisə 
etməmişdir. Lakin, hər hansı sübut təqdim etmədən, o, iddia etmişdir ki, 
tam məbləğ barədə qəbzi imza etdiyinə baxmayaraq, o, tam məbləği 
almamışdır. Məhkəmə qeyd edir ki, ərizəçi 29.993 ABŞ dolları aldığını 
təsdiq etdiyi bu sənədləri imza etmişdir. Əksini göstərən hər hansı sübut 
təqdim olunmamışdır. Eynilə, heç bir sübut göstərmir ki, o, hər hansı təzyiq 
altında bu sənədləri imzalamışdır. Belə olan halda, malik olduğu materiallar 
baxımından, Məhkəmə hesab edir ki, məhkəmə qərarında göstərilmiş tam 
məbləğin ödənilməməsinə aid ərizəçinin iddiaları əsasızdır. Buna görə, 
Məhkəmə qəbul edir ki, məhkəmə qərarı 28 fevral 2007-ji ildə tam ijra 
olunmuş və qeyd edir ki, məhkəmə qərarının ijra olunmadığı müddət 
bütövlükdə Ali Məhkəmənin 22 iyul 2005-ji il tarixli qərarından bir il yeddi ay 
təşkil etmişdir. 
 Məhkəmə təkrar edir ki, hər hansı məhkəmənin qəbul etdiyi yekun 
qərarın ijrası Konvensiyanın 6-jı maddəsinin məqsədləri üçün «məhkəmə 
araşdırılması»nın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilməlidir (baxın, 
Hornsbi Yunanistana qarşı, 19 mart 1997-ji il, § 40, Qərar və Qərardadların 
Hesabatı 1997-II). Lakin, məhkəmə qərarının ijrasında gejikdirmə müəyyən 
konkret hallarda əsaslı ola bilər (baxın, Burdov Rusiyaya qarşı, № 
59498/00, § 35, İHAM 2002-III) və «məhkəməyə mürajiət» hüququ işin 
konkret hallarını nəzərə almadan mülki xarakterli hər məhkəmə qərarını ijra 
etmək öhdəliyini Dövlətin üstünə qoymur (baxın, Sanqlyer Fransaya qarşı, 
№ 50342/99, § 39, 27 may 2003-jü il). Məhkəmə qeyd edir ki, fərdi şəxsə 
qarşı məhkəmə qərarının ijrası üçün Dövlətin məsuliyyəti Dövlət 
orqanlarının ijra ijraatında iştirakından daha irəli getmir. Hakimiyyət 
orqanları məhkəmə qərarını ijra etmək üçün hərəkət etmək öhdəliyi altında 
olduqda və bunu etmədikdə, onların hərəkətsizliyi Konvensiyanın 6-jı 
maddəsinin 1-ji bəndi üzrə Dövlətin məsuliyyətinə səbəb ola bilər (baxın, 
mutatis mütandis, Kebotari və digərləri, № 37763/04, 37712/04, 35247/04, 
35178/04 və 34350/04, § 39, 27 yanvar 2009-ju il).   
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 Hazırkı işdə, mübahisə iki fərdi tərəflər arasında olmuşdur. Məhkəmə 
qeyd edir ki, Dövlətin üzərinə qoyulmuş pozitiv öhdəlikləri yerinə yetirməyi 
təmin etmək üçün adekvat və kifayətediji hüquqi mexanizmlərlə özünü 
təjhiz etmək hər bir Dövlətin özünə aiddir. Məhkəmənin yeganə vəzifəsi 
hazırkı işdə dövlət orqanları tərəfindən tətbiq olunmuş tədbirlərin adekvat 
və kifayətediji olub-olmamasını yoxlamaqdan ibarətdir (baxın, Ruyanu 
Rumıniyaya qarşı, № 34647/97, § 66, 17 iyun 2003-jü il). Fərdi şəxs olan 
borjlu tərəfindən hərəkətlərin edilməsini zəruri edən hazırkı kimi işlərdə, 
dövlət hakimiyyətinin sahibi kimi Dövlət məhkəmə qərarının ijrasında 
kreditora kömək etmək üçün janfəşanlıqla hərəkət etməlidir (baxın, Fosiak 
Rumıniyaya qarşı, № 2577/02, § 70, 03 fevral 2005-ji il).  
 Məhkəmə qeyd edir ki, ijra vərəqəsi 01 aprel 2005-ji ildə Apellyasiya 
Məhkəməsi tərəfindən 17 mart 2005-ji il tarixli qətnaməsindən sonra 
verilmişdir. Lakin, sonunju qətnaməni sonradan hər iki tərəf 
mübahisələndirmişdir. Buna görə, daxili araşdırmalar Ali Məhkəmənin 22 
iyul 2005-ji il tarixli qərarının çıxarılması ilə yekunlaşmışlar.  
 İşin materiallarından görünür ki, milli hakimiyyət orqanları passiv 
qalmamışlar və Apellyasiya Məhkəməsinin 17 mart 2005-ji il tarixli 
qətnaməsinin ijrası üçün addımlar atmışlar. Əslində, ijra vərəqəsinin 
verilməsindən dərhal sonra, Nəsimi rayon Məhkəmə ijraçıları şöbəsi 
müxtəlif dövlət orqanlarına (Bakı şəhəri Texniki İnvetarlaşdırma və 
Mülkiyyət Hüquqlarının Qeydiyyatı İdarəsi, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət 
Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi) mürajiət edərək, məhkəmə 
qərarının ijrasını təmin etmək üçün M.-in mülkiyyəti barədə məlumatı 
istəmişdir. Lakin, müəyyən olunmuşdur ki, M. Azərbayjanda əmlaka malik 
deyildir. Bundan başqa, M.-in Azərbayjanda daimi yaşamaq hüququ yoxdur 
və onun ailəsinin dediyinə görə, o, ölkədən kənarda yaşayır. 
 Qeyd olunmalıdır ki, Nəsimi rayon Məhkəmə ijraçıları şöbəsinin 
tələbinə əsasən, məhkəmə qərarının davamlı ijra etməməsi üçün M. 
Azərbayjan Respublikası İnzibati Xətalar Məjəlləsinin 313-jü maddəsinə 
(məhkəmə qərarının ijra olunmaması) əsasən 20 dekabr 2006-jı il tarixdə 
Nəsimi rayon məhkəməsi tərəfindən in absentia xəbərdarlıq almışdır.  
 Bundan başqa, məhkəmə qərarı, nətijə etibarı ilə, Ali Məhkəmənin 22 
iyul 2005-ji il tarixli yekun qərarının çıxarılmasından təxminən bir il yeddi ay 
sonra ijra olunmuşdur. Yuxarıdakıları nəzərə alaraq, Məhkəmə hesab edir 
ki, Dövlət, fərdi şəxs olan borjlu tərəfindən məhkəmə qərarının ijrasının 
təmin edilməsi üçün adekvat tədbirlər görmüşdür (müqayisə edin, Kiprova 
Çexiya Respublikasına qarşı (qərardad), № 17369/02, 15 iyun 2006-jı il; 
baxın, yuxarıda qeyd olunmuş Ruyanu Rumıniyaya qarşı, §§ 72-73, və 
yuxarıda qeyd olunmuş Kebotari və digərləri Moldovaya qarşı, § 49). 
Həmçinin, hazırkı işin hallarında məhkəmə qərarının ijrasız qalmış müddət 
bütövlükdə əsassız davamlı kimi qiymətləndirilə bilməz.  
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 Konvensiyanın 6-jı maddəsinin 1-ji bəndinə aid qənaətlərini nəzərə 
alaraq, Məhkəmə hesab edir ki, ərizəçinin Konvensiyanın 1 saylı 
Protokolunun 1-ji maddəsinə əsasən mülkiyyət hüquqlarına müdaxilə baş 
verməmişdir. 
 Belə nətijəyə gəlinir ki, bu şikayətlər açıq-aşkar əsassızdır və 
Konvensiyanın 35-ji maddəsinin 3 və 4-jü bəndlərinə əsasən rədd 
edilməlidir. 
 2. Konvensiyanın 6 və 13-jü maddəsinə əsasən, ərizəçi 
araşdırmaların ədalətsizliyindən və daxili vasitələrin səmərəsizliyindən 
şikayət etmişdir. 
 Məhkəmə qeyd edir ki, ərizəçi öz şikayətini əsaslandırmamışdır. 
Ərizəçinin şikayətlərinin daxili məhkəmələr qarşısındakı araşdırmaların 
nətijəsinə aid olduğunu güman edərək, Məhkəmə təkrar edir ki, 
Konvensiyanın 19-ju maddəsinə müvafiq olaraq, onun vəzifəsi 
Konvensiyaya Tərəf Dövlətlərin öz üzərlərinə götürdüyü öhdəliklərə riayət 
olunmasını təmin etməkdən ibarətdir. Xüsusən, Konvensiya ilə təmin 
olunmuş hüquq və azadlıqları pozmadığı halda, milli məhkəmələr 
tərəfindən törədilməsi iddia olunan fakt və ya hüquq səhvlərini həll etmək 
Məhkəmənin funksiyasına aid deyildir (baxın, Qarsia Ruiz İspaniyaya qarşı 
(BP), № 30544/96, § 28, İHAM 1999-I). 
 Konvensiya ilə müdafiə olunan hüquq və azadlıqların pozuntusunu 
müəyyən etməməklə, belə nətijəyə gəlinir ki, bu şikayətlər açıq-aşkar 
əsassızdır və Konvensiyanın 35-ji maddəsinin 3 və 4-jü bəndlərinə əsasən 
rədd edilməlidir.  
 
Bu səbəblərə görə, Məhkəmə yekdilliklə 
 
 Şikayəti qeyri-məqbul elan edir.  
 

Andre Uampaş       Nina Vaciç 
             Katib müavini                Sədr 
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