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Hüququn
təbiəti

 Hüquq təhlil prosesidir

- Təhlil – axtarış, yoxlama və nəticəyə gəlmə

mərhələlərindən ibarətdir

- Proses - əqli mühakimədir və «müəyyənləşdirilmiş icraat» 

əsasında aparılmalıdır

 Hüququn «çərçivələri» (framework) var və bu 

«çərçivələri» keçmək olmaz

 Hüququn çərçivəsi nədir?



Davamı

 «Çərçivələr» XVIII əsrdən yaranmağa başlayıb. Əsasını 

İmmanuel Kant qoyub («Xalis Zəkanın Kritikası» əsəri)

 Bundan əvvəl, Təbii hüquq (ius naturale) doktrinası üstün

idi. Məsələn, Ius est ars boni et aequi – hüquq xeyir və

ədalət sənətidir. Bu doktrina hüquq və etika arasında fərq

qoymurdu. İstənilən mənəvi qayda hüquq sayılırdı

 Kant hüquqla mənəvi normalar arasında fərq

qoyulmasını əsaslandırdı. Bundan sonra hüququn

çərçivələri yarandı və müasir hüquq meydana çıxdı



Hüquq
nəzəriyyəsi

 Hüququn nə olduğunu və nəyə görə tətbiq edildiyini

bilmək üçün hüquqçuya müəyyən «kateqorial aparat»

yaxud «dil» lazımdır. Kateqorial aparat (dil) sözlərin,

ideyaların, təsnifatların, metodların məcmusudur. Bu

məcmuya nəzəriyyə deyilir.

 Hüquq Nəzəriyyəsi hüququn təbiəti və ondan törəyən

məsələləri öyrənən sosial elmdir. Obrazlı desək:

Nəzəriyyə binaya və daha sonra mənzillərə daxil olmaq

üçün qapının kodudur.



Davamı

 Nəzəriyyənin obyekti – hüququn təbiəti və ondan törəyən 

mövzulardır

 Nəzəriyyənin öyrəndiyi əsas mövzular aşağıdakılar sayıla 

bilər:

- Hüququn təbiəti (naturem);

- Hüququn mənbələri (fons juris);

- Hüququn subyektləri (jus status);

- Hüququn əsasları (causa);

- Hüquqi əlaqələr (system);

- Hüquqi icraat.

- Hər bir spesifik hüquq sahəsinin xüsusi mövzuları (bu

halda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin (AİHM)

məhkəmə hüququnun xüsusi mövzuları)



Davamı

 Hüququn təbiəti onun anlayışını müəyyən etmək üçün

istifadə edilir.

 Hüquq suveren tərəfindən qəbul və icra edilən

mübahisələri həll edən qaydaların məcmusudur. Hüququn

təbiəti mübahisələrin həll edən vasitə olmasıdır.

 Suveren əsasən dövlətdir. Amma digərləri də suveren ola

bilər. Məsələn, beynəlxalq təşkilatlar. Məsələn, Avropa

Şurasının hüququ üzrə Avropa Şurası suverendir və onun

hüququnu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi icra edir

(həmin hüquq əsasında mübahisələri həll edir).



Hüququn 
mənbələri

 Hüququn mənbələri (fons juris) mübahisələrin həlli üçün

istinad edilən qaydaların əks olunduğu, suverenin tanıdığı

və tətbiq etdiyi mətnlərdir. Qanunlar, Konvensiyalar və s.

 Hüququn mənbələri arasında hüquq prinsipləri xüsusi

yer tutur

 Hüququn prinsipləri adətən yazılmır. Lakin mövcud olur.

Bu uzunəsrlik və transmilli hüquq təcrübəsinin gəldiyi

nəticələrdir. Roman-german və anqlo-sakson hüquq

sistemlərinin hər ikisində yaxud ayrılıqda mövcud olan

prinsipləri var. Məsələn, xoşməram prinsipi (good faith).

 Təfsir, yəni hüquqi mətnin şərhi hüququn

mənbələrinin istifadə edilməsi üçün mühüm yer tutur.



Hüququn 
subyektləri

 Hüququn subyektləri şəxslərdir. Şəxslər hüququ (jus 

status) mühüm yer tutur.

 Şəxslərin iki yerə bölünür: 

- fiziki (təbii) şəxslər; 

- yuridik (süni) şəxslər.

Şəxslərin subyekt ola bilməsi üçün hüquq qabiliyyəti (legal

personality) və fəaliyyət qabiliyyəti (legal capacity) tələb

edilir. Yalnız subyektlər haq sahibidir və hüquqi

məsuliyyət daşıyır.

AİHM fərdi şikayət mexanizmi üçün üzv-dövlətlərin

yurisdiksiyası (aidiyyəti) altında olan qeyri-publik

şəxsləri əhatə edən «hamı» hüququn subyektidir.



Hüququn 
əsasları

 Hüququn əsasları hüquqi faktlardır. Ex factis ius oritur

prinsipi. Müqavilənin bağlanması, zərər vurma, fors major,

özlüyündə qanunun qüvvəyə minməsi və s.

 Hüququn işləməsi üçün müəyyən faktlar olmalıdır. Faktlar

bitmiş və gələcək ola bilər. Hüququn işi həm keçmiş

faktlarla, həm də gələcək perspektivlə məşğul olmaqdır.

 Ölkə hüquqlarından fərqli olaraq AİHM üçün hüquqi fakt

kimi Konvensiya haqlarının pozulması çıxış edir.



Hüquqi 
əlaqələr

 Subyektlərarası və subyektlərlə faktlar arasında meydana

çıxan və tənzimlənən istənilən münasibətlərdir.

 Hüquqi əlaqələr həyati hallardan irəli gəlir və mürəkkəbdir.

Buna görə də onlara münasibətdə sistemli yanaşma

tələb edilir.

 Bu cür sistemli yanaşma hüquq qarşısında üç məsələ

yaradır: fakt məsələləri (question of facts); hüquq

məsələləri (question of law); qarışıq məsələlər (mixed).

Ona görə də hüquqi araşdırma bu məsələlərə görə

mərhələlərə bölünür.

 AİHM icraatında eyni yanaşmadan istifadə edilir. AİHM

icraatında hüquqi əlaqələr şəxslərlə dövlətlər

arasında yaranan münasibətlərdən irəli gəlir.



Hüquqi icraat

 Hüquq «müəyyənləşdirilmiş icraat»la həyata keçirilir. Bu

onu etikadan (əxlaqdan) fərqləndirən əsas

xüsusiyyətlərdən biridir. Ona görə də icraat hüququ (law

of procedure – prosessual hüquq) əsas hüquqdan

(substantive law – maddi hüquq) ayrılır. Hüququn spesifik

sahələri bu baxımdan iki yerə bölünür: əsas hüquq – sahə

üzrə həyati halları tənzimləyən qaydalar; icraat hüququ –

tənzimləmə qaydalarının necə tətbiq edilməsini nəzərdə

tutan qaydalar. Əsas hüquq həyata dairdir, icraat hüququ

hüquqa dairdir.

 Konvensiyanın 1-18-ci maddələri və 1, 4, 6, 7, 12 və 14

saylı Protokollar əsas hüququdur; Konvensiyanın 19-

57-ci maddələri icraat hüququdur.



Konvensiya prinsipləri
və təfsir

(mövzunun davamı)



Konvensiya 
prinsipləri

 Prinsiplərin bir hissəsi birbaşa Konvensiyanın

məzmunundan irəli gəlir (məsələn, qanunilik və

mütənasiblik).

 Digərləri isə Məhkəmənin təfsirinin nəticəsidir (mülahizə

səlahiyyəti doktrinası).

 Prinsiplər Konvensiyanın işləməsi üçün əsas açarlardır.

Konvensiyanın ayrı-ayrı məsələlərinin

aydınlaşdırılmasında mühüm yer tutur. Konvensiya

ümumi mətndir və buna görə də onun təfsirə ehtiyacı var.

Bu təfsir isə müəyyən prinsiplər əsasında həyata keçirilə

bilər.



Subsidiarlıq

 Konvensiya beynəlxalq hüquqi sənəd kimi subsidiar

(yardımçı, əlavə) səciyyə daşıyır.

 Dövlətlər suverendir və öz yurisdiksiyalarında hüquq

sistemini o cümlədən insan haqları rejimini təşkil etməkdə

sərbəstdirlər.

 Konvensiyanın məqsədi dövlətlərə bu məsələdə «yardım

etməkdir».

 Ona görə də Konvensiya əlavə nəzarət mexanizmidir. Bu

baxımdan Konvensiya vasitələrindən istifadə etmək

istəyən şəxslər əvvəl dövlətdəki hüquqi müdafiə

vasitələrindən istifadə etməlidir.



Demokratik 
cəmiyyət

 Demokratiya prinsipi Konvensiyanın özülünü təşkil edir.

Demokratiya Konvensiya sisteminin qəbul etdiyi yeganə

idarəçilik formasıdır. Buna görə də demokratiyanın

qorunması üçün Konvensiya çərçivəsində addımlar

atılmalıdır.

 Bəzi haqlara qoyulan məhdudiyyətlər də demokratik

cəmiyyətdə zərurilik prinsipi ilə əsaslandırıla bilər

(Konvensiyanın 8-11-ci maddələri).



Hüquqi 
müəyyənlik

 Hüququn aliliyi prinsipindən irəli gəlir.

 Hüququn aliliyi pulik orqanlara qarşı çıxmış məhkəmə 

qərarlarının icrası deməkdir.

 Hüquqi müəyyənlik bütün Konvensiya maddələrinə xasdır.

 Hüquqi müəyyənlik tələb edir ki, hüquq əlçatan və

gözlənilən olmalıdır. Qanun keyfiyyəti məsələsi burdan

irəli gəlir.



Mütənasiblik

 Haqlara məhdudiyyət qoyulması üçün «təxirəsalınmaz 

sosial tələbat» olmalıdır.

 Haqlara məhdudiyyət qarşıya qoyulmuş məqsədə 

münasibətdə mütənasib olmalıdır.

 Daha az müdaxiləçi vasitələr seçməyi tələb edir.

 Müvafiq və kafi əsaslar standartını tətbiq edir.



Mülahizə 
səlahiyyəti

 Dövlətlər suveren və əsas oyunçu olduqları üçün 

müəyyən haqlara məhdudiyyət qoyarkən müəyyən qədər 

mülahizə sərbəstliyinə malikdir.

 İnzibati hüquqdan irəli gələn prinsipdir.

 Nisbi hüquqların məhdudlaşdırılması işlərində tətbiq edilir.



Canlı 
İnstrument 
doktrinası

 Konvensiya statik deyil, dinamikdir.

 Yəni Konvensiya təsis edildiyi 1950-ci illərin reallığında

qalmır və müasir dövrün inkişaf tendensiyasını nəzərə

almalıdır.

 Avropa məkanının inkişaf tendensiyasını nəzərə almalıdır.



Presedent 
hüququ 

doktrinasının 
olmaması

 AİHM üçün formal presedent hüququ doktrinası yoxdur və

Məhkəmə əvvəlki qərarları ilə məcburi olaraq bağlı deyil.

 Lakin hüquqi müəyyənlik prinsipini nəzərə almaqla

Məhkəmə formalaşmış məhkəmə hüququndan istifadə

edir.



Praktik və 
səmərəli 
haqlar

 Haqlar nəzəri və illuzor deyil, praktik və səmərəli tətbiq

edilməlidir.

 Hüquqi formalizmi azaldan konsepsiyadır.

 Əgər ölkənin hüquq praktikası haqları praktik və səmərəli

tətbiq etmirsə pozuntu müəyyən etməyə imkan verir.



Muxtar 
konseptlər

 Məhkəmə üçün Konvensiya terminləri ölkədaxili hüquq

sistemlərindən muxtar məna daşıyır.

 Mülkiyyət, həbs, assosiasiya, cinayət ittihamı, mülki

haqlar



Pozitiv 
öhdəliklər

 Bir qayda olaraq, Məhkəmə neqativ öhdəliklərlə bağlıdır.

 Amma müstəsna hallarda əgər dövlətin müəyyən öhdəliyi

yerinə yetirməməsi haqların pozuntusuna səbəb olursa,

bu halda pozitiv öhdəliklər konseptindən istifadə edilir.

 Üçüncü şəxslər tərəfindən haqların pozuntusu hallarında

da meydana çıxa bilər.



Haqlara 
məhdudiyyət

 Haqlar mütləq deyil, digər şəxslərin və ictimaiyyətin

maraqları ilə ədalətli şəkildə balanslaşdırılmaqla

məhdudlaşdırıla bilər.

 Əcnəbilərin siyasi haqlarının məhdudlaşdırılması üçün 

xüsusi müddəa var.

 Fövqəladə hallar üçün xüsusi müddəa nəzərdə tutulub.

 Haqların məhdudlaşdırılması məqsədləri məhduddur.

Yalnız Konvensiya məqsədləri üçün məhdudlaşdırma olar.

Qeyri-legitim məqsədlər üçün məhdudlaşdırma

qadağandır (good faith-bad faith məsələsi, 18-ci maddə).



Haqlardan sui-
istifadənin 

qadağan olması

 Sui-istifadə qadağan edilir. 

 Haqlardan demokratik sistemin sıradan çıxarılması üçün 

istifadə edilə bilməz.



Əsas haqların 
təfsiri

 Əsas haqlar məhdudlaşdırıcı təfsir edilmir.



Dövlət 
resurslarının 

nəzərə 
alınmaması

 Sivil və siyasi haqların icrasında dövlət resurslarının 

çatışmazlığı nəzərə alınmır.



Beynəlxalq 
hüquqa və 1969 

Vyana 
Konvensiyasına 

uyğun təfsir 
etmə

 Jus cogens və digər beynəlxalq hüquq mənbələri nəzərə 

alınır.

 1969-cu il Vyana Konvensiyasının 31-ci maddəsinə uyğun 

olaraq təfsir edilir.



Hazırlıq 
materiallarının 

nəzərə alınması

 Konvensiyanın müəssislərinin niyyəti təfsirdə nəzərə 

alınır.



Proprio motu
 Tərəflərin qaldırmadıqları məsələləri Məhkəmə öz 

vəzifəsinə uyğun olaraq araşdıra bilər.



Qeyri-
abstraktlıq

 Məhkəmə işləri in concreto araşdırır.



Sübutetmə 
qaydaları və 

yükü

 Ciddi sübut qaydaları yoxdur.

 Sübutetmə standartı – «bədgümandan ötə dəlil»dir 

(beyond reasonable doubt - əsaslı şübhədən kənar)

 Sübutların sərbəst qiymətləndirməsindən istifadə edir.



Konvensiya 
haqlarından 

imtina

 İctimai maraq olmadıqca subyektin haqlarından imtinasını 

qəbul edir.



Məhkəmə 
təfsirində iki 
yanaşma

ÇƏKİNƏN MƏHKƏMƏ (JUDİCİAL SELF-

RESTRİANT)

 Teleoloji

 Tekstual

 Mülahizə səlahiyyəti doktrinası

 Dördüncü instansiya doktrinası

YARADICI MƏHKƏMƏ (JUDİCİAL 

ACTİVİSM/JUDİCİAL CREATİVİTY)

 Avtonom konseptlər doktrinası

 Canlı İnstrument doktrinası (təkamüli şərh)

 Effektivlik doktrinası



Təfsirin 
ümumi 

qaydaları

 Birinci mərhələ: qrammatik təfsir (əgər ağlabatan səbəb 

yoxdursa ancaq bundan istifadə edilməlidir)

 İkinci mərhələ: sistemli təfsir

 Üçüncü mərhələ: teleoloji/təkamüli təfsir



Ədəbiyyat

 John Salmond. Jurisprudence. London. 1902

 Philip Leach. Taking a case to European Court of Human 

Rights. Oxford. 2011

 Eveline Feteris. Fundamentals of Legal Argumentation. 

Amsterdam. 1999

 Steeven Greerer. The margin of appreciation: 

Interpretation and Discretion under the European 

Convention on Human Rights. Strasbourg. 2000

 Mathias Reimann. Nineteeth century German Legal 

Science. Boston College Law Review. 1990. Volume 31


