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İHAK sistemi və İHAM-nə
fərdi müraciətlərin 

hazırlanması 



İHAK və 
İHAM 
qısaltmaları

İHAK – İnsan Hüquqlarına dair Avropa 
Konvensiyası (mətnlərdə həmçinin AİHK 
kimi qısaldılır).

İHAM – İnsan Hüquqları üzrə Avropa 
Məhkəməsi (mətnlərdə həmçinin AİHM 
kimi qısaldılır.

İHAM-ın qətnamə və qərarlarında 
Məhkəmə və praktikada isə Avropa 
Məhkəməsi ifadələrindən də istifadə 
olunur.



Təlimin 
metodoloji 
problemləri

Problemlər:

Predmetlə tanış olmama

Terminoloji fərqlər

Subyektiv-psixoloji 
səbəblər (şifahi nitqin 

yoruculuğu, təqdimatların 
qısa olması və s.)

• İnformasiyanın praktik xarakterinə nəzər yetirmə;

•Konsentrasiya;

•Qeydlər götürmə.

Həlli yolu:



Hüquq 
tətbiqetmə 
prosesi

1) Faktların 
seçilməsi;

2) Hüquq 
normalarının 

müəyyən dairəsinin 
müəyyən edilməsi;

3) Müəyyən edilmiş 
hüquq normalarının 

işin seçilmiş 
faktlarına tətbiqi.



Hüquq 
tətbiqetmənin 
problemləri
və həlli yolları 
(hazırki 
Azərbaycan 
konteksti)

Problemlər:

İş yükünün çox 
olması

Hüquqşünasların 
çatışmazlığı

Prosessual 
müddətlər



İHAM-la işləyərkən nəzərə alınmalı 
aspektlər

• İHAK və İHAM presedent 
hüququnu bilmək

• Müraciət etmənin praktik 
qaydalarını bilmək



İHAM presedent hüququ hüquq 
konseptləri kontekstində

• De lege lata

(Qüvvədə olan hüquq):

- Daxili qanunvericilik;

- Hüquqi müəyyənlik.

• De lege ferenda

(İdeal hüquq):

- Zərurilik

- İHAM kontekstində «demokratik 
cəmiyyətdə zərurilik»



İHAK və 
İHAM-ın 
presedent 
hüququ daxili 
hüquq 
münasibətləri

İHAK daxili hüquqdan 
ayrılmazdır.

01
İHAM subsidiar 
xarakter daşıyır.

02
Hüquqi problemi daxili 
hüquqda düzgün 
formada nümayiş 
etdirmək İHAM-da olan 
praktika üçün vacibdir.

03



Konvensiya xüsusilə aşağıda sadalanan hüquqları 
qoruyur (digərləri üçün Konvensiyasnın mətninə bax):

• yaşamaq hüququ, 

• ədalətli mühakimə olunmaq hüququ, 

• şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququ, 

• sərbəst fikir ifadə etmək azadlığı, 

• fikir, vicdan və din azadlığı və

• mülkiyyətin qorunması.

• Konvensiyanın ümumi mətni üçün bax: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_AZE.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_AZE.pdf


Konvensiya xüsusilə aşağıda sadalananları qadağan 
edir (digərləri üçün Konvensiyanın mətninə bax):

• işgəncə və qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəzanı, 

• köləliyi və məcburi əməyi, 

• ölüm cəzasını, 

• əsassız və qanunsuz həbsi və 

• Konvensiyada təsbit olunmuş hüquq və azadlıqların istifadəsində ayrı-seçkiliyi.

• Konvensiyanın ümumi mətni üçün bax: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_AZE.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_AZE.pdf


Təqdimatçıya təqdimat və presedent hüququ ilə 
bağlı suallar və mülahizələrinizi bildirin

Email:

• samed.rahimli89@gmail.com



8-11-ci maddələr və 
2-ci maddə üzrə 
hüquqların 
məhdudlaşdırılması 
əsasları

Hüquqlara edilən müdaxilənin pozuntu olub-olmamasını 
müəyyən etmək üçün «üç pilləli test»dən istifadə olunur:

Müdaxilə qanunla nəzərdə tutulubmu?

Müdaxilə legitim məqsədlərə cavab verirmi?

Müdaxilə «demokratik cəmiyyətdə zəruridirmi»?

«Üç pilləli test»i testi tətbiq etməzdən əvvəl iki məsələ 
aydınlaşdırmalıdır:

İddia olunan hüquq Konvensiyada nəzərdə tutulmuş maddədə 
nəzərdə tutulubmu?

Hüquqa müdaxilə varmı?



Qanun 
anlayışı 
nədir? 
(İHAM 
kontekstində)

Hər hansı publik elan 
olunmuş, proqnozlaşdırıla 
bilən dövlətdaxili akt.

Qanun hüquqi müəyyən 
olmalıdır.



Legitim 
məqsədlər 
nədir? • Konvensiyada göstərilmiş məqsədlər 

müdaxilə üçün legitim (qanuni məqsədlər 
sayılır (bax maddələr 8.2, 9.2, 10.2 və 
11.2).



Demokratik 
cəmiyyətdə 
zərurilik

İşin hallarından asılıdır.

Bu sual altında müdaxilənin demokratik cəmiyyətdə zəruri olub-
olmaması aydınlaşdırılır, dövlətin səlahiyyət mülahizəsi dairəsi 
nəzərə alınmaqla qarşıya qoyulan məqsədlə proporsional olub-
olmaması müəyyən edilir.

Məhkəmə müdaxilə üçün «təkidli ictimai tələbat» olub-olmadığı 
sualına cavab axtarır. Əgər məhkəmə müəyyən edərsə ki, müdaxilə 
üçün təkidli ictimai tələbat var, bu halda məhkəmə edilən 
müdaxilənin proporsional olub-olmadığını aydınlaşdırmağa çalışır.

Məsələn, bax ifadə azadlığı işlər üçün Handyside və Sunday Times 
qətnamələri. 



Prosedural 
təminatlar • Son dövrlər «üç pillləli test»dən sonra 

Avropa Məhkəməsi hüquqların pozulub-
pozulmamasını müəyyən etmək üçün 
münasib və səmərəli prosedural 
təminatlar olub-olmamasına nəzər yetirir.



Təlimdə 
müzakirə 
olunan 
mövzular üzrə 
presedent 
hüququ

• İfadə azadlığı:

• Handyside v United Kingdom (1976)

• Sunday Times v United Kingdom (No 1) (1979)

• Jersild v Denmark (1994)

• Lingens v Austira (1986)

• Özgür Gündem v Turkey (2000)

• Sərbəst toplaşmaq azadlığı:

• Ezelin v France (1991)

• G v. Fermany (1987)

• Christians against Racism and Fascism v United Kingdom (1980)

• Birləşmək azadlığı:

• United Communist Party and Others v Turkey (1998)

• Christian Democratic People’s Party v Moldova (2006)



Təlimdə 
müzakirə 
olunan 
mövzular üzrə 
presedent 
hüququ

• Şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququ:

• Dudgeon v. the United Kingdom (1981)

• Soering v. the United Kingdom (1989)

• Olsson v. Sweden (1988)

• Mülkiyyət hüququ:

• Sporrong and Lönnroth v. Sweden (1982)

• James v. the United Kingdom (1986)

• Hofauer v. Austria (1987)



Faydalı 
mənbələr

• Daxili qanunvericiliklə sistemli işləmək üçün:

• www.e-qanun.az (Sözə görə axtarış, Məcəllər bölməsindən axtarış faydalıdır).

• İHAM-ın saytında Azərbaycan dilli mənbələr:

• http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/aze&c= :

• Məhkəməyə müraciət etmək üçün ərizə forması;

• Ərizə formasının doldurulması qaydası;

• Qəbuledilənlik meyarı üzrə praktiki bələdçi;

• Azərbaycan dilində presedent hüququ;

• Özünütəkmilləşdirmə üçün təlim materialları;

• Məhkəmənin strukturu;

• Şikayətin məhkəmədə baxılma proseduru.

• Qeyd link açılmasa, zəhmət olmasa www.echr.coe.int vebsaytından vebsaytın üst 
hissəsində «Applicants» bölməsinə daxil olun və «Other languages» bölməsini 
seçin.

http://www.e-qanun.az/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/aze&c
http://www.echr.coe.int/

