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MEDİA HÜQUQU QRUPU - Azərbaycanda xüsusilə media azadlığı ilə bağlı qanunvericiliyi və 

təcrübəni qabaqcıl meyarlara uyğunlaşdırmaq, medianı və jurnalistləri qorumaq, ifadə azadlığı, eləcə 

də digər əsas hüquqların, qabaqcıl təcrübələrin təşviqi sahəsində çalışan vətəndaş cəmiyyəti 

təşəbbüsüdür. 

  
BU ANALİZ Avropa Insan Haqları Məhkəməsinin (AİHM) 2022-ci ildə Azərbaycanla əlaqəli 

fəaliyyətləri haqdadır. Analizdə AİHM-in bir il ərzində Azərbaycandan göndərilmiş ərizələr üzrə qəbul 

etdiyi bütün qərar və qərardadlara, onların qısa təsvirinə yer verilib. AİHM-in müəyyən etdiyi 

pozuntular və təzminatlar, AİHM-in bir il ərizndə Azərbaycan hökuməti ilə komunikasiya etdiyi ərizələr 

bu sənəddə ümumiləşdirilib. Həmçinin, AİHM-in əvvəlki illərdə Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi 

qərarların icra durumu sahəsindəki gəlişmələr şərh olunub. 
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ÜMUMİ ANALİZ 
 
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi (AİHM) 2022-ci ildə Azərbaycanla bağlı 56 qərar və qərardad qəbul edib. 
Məhkəmə mahiyyəti üzrə 23 qərar qəbul edib. 91 ərizə üzrə qəbul edilən həmin qərarlardan 22-də iddia edilən 
pozuntuların əksəriyyəti tanınıb. AİHM bir ildə 91 ərizə əsasında 33 qərardad qəbul edib – qərardadların 6-sı 
ərizələrin qəbul edilməzliyi ilə bağlı olub, 22 qərardad tərəflərin dostca anlaşması, 5 qərardad isə hökumətin 
təqdim etdiyi təktərəfli bəyannamə əsasında çıxarılıb. 
 
2021-ci ildə AİHM Azərbaycanla bağlı qərarlarında ən çox azadlıq və toxunulmazlıq hüququnun pozuntusunu 
tanımışdı - 9 qərar. Həmin il həmçinin, 7 işdə işgəncəyə məruz qalmamaq, 7 işdə də ədalətli məhkəmə 
araşdırması hüququnun pozulmasına qərar verilmişdi. 2022-ci ildə pozuntuların xarakterində ciddi dəyişiklik 
nəzərə çarpmır – 9 qərarda azadlıq və toxunulmazlıq hüququnun, 7 qərarda ədalətli məhkəmə araşdırması 
hüququnun pozuntusu tanınıb.  
 
2021-ci ildə pozuntular müəyyən edilmiş 36 qərar 161 ərizəçiyə münasibətdə çıxarılmışdı. 2022-ci ildə pozuntu 
müəyyən edilmiş 22 qərar 91 ərizəçiyə münasibətdə elan edilib. 
 
AİHM-in Azərbaycanla bağlı qərarlarının icrasının tempində kövrək dəyişiklik müşahidə edilib – 2021-ci ildə 
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi 12 qərarı icra edilmiş hesab etmişdi, AŞ NK 2022-ci ildə 25 qərarın icrasına 
nəzarətin başa çatdığını elan edib. 
 
 
AİHM-in MAHİYYƏTİ ÜZRƏ ÇIXARDIĞI QƏRARLAR 
 
AİHM 2022-ci ildə Azərbaycanla bağlı mahiyyəti üzrə 23 qərar qəbul edib. Həmin qərarların 22-də iddia 
edilən pozuntuların əksəriyyəti tanınıb. Məhkəmə yalnız bir işdə pozuntu tapmayıb.  
 
Azərbaycanla bağlı qərarlarda AİHM-in pozuntu tapmadığı işlər 
 
AİHM 2022-ci ildə Azərbaycanla bağlı çıxardığı bir qərarında pozuntuya yol verilmədiyi nəticəsinə gəlib. “Xural” 
qəzeti və Zeynalov Azərbaycana qarşı1 işi ərizəçi qəzetdə dərc edilmiş məqalə ilə əlaqədar olaraq, ərizəçilərə 
mülki iddiaların irəli sürülməsi ilə bağlı idi. Məqalələrdə tanınmış yüksək rütbəli dövlət məmuru olan R.M.-in 
parlament seçkilərinə müdaxilə etdiyi iddia olunurdu. Adı keçən şəxs qəzeti və onun redaktorunu məhkəməyə 
verib, məlumatın yalan olduğunu və onun nüfuzuna xələl gətirdiyini iddia etmiş və dəymiş ziyana görə təzminat 
tələb etmişdi. Yerli məhkəmələr iddianı təmin edərək, ərizəçilərin üzərinə üzr istəmək, təkzib dərc etmək və 
10.000 Azərbaycan manatı təzminat ödəmək vəzifəsi qoyan qərar qəbul etmişdi. Ərizəçilər AİHM qarşısında 
ifadə azadlığı hüquqlarına müdaxilənin baş verdiyini iddia edirdilər. 
 
AİHM, “mübahisə mövzusu olan məqalənin başlığında və içində R.M.-in əleyhinə qələmə alınan müxtəlif 
iddiaların, birinci ərizəçinin gözdən salmağa görə məsuliyyət daşımasının təməlini təşkil etdiyini müşahidə edib. 
Mübahisəli ifadələr belə ümumiləşdirilmişdi: (a) R.M., tanınmış Azərbaycan şairi olan B.V.-yə qarşı düşmənçilik 
sərgiləyib və ondan intiqam almağa çalışıb; (b) R.M., B.V.-nin namizəd olduğu Şəkidə parlament seçkilərində, 
ikincinin seçilməsini əngəlləmək məqsədinə xidmət edən göstəriş verdi və s. …”. Məhkəmənin baxışına görə, 
“… bu cür iddialar R.M.-in nüfuzuna zərər verə bilərdi. Bu səbəbdən, mübahisəli açıqlamaların R.M.-in 
Konvensiyanın 8.1-ci maddəsi ilə qorunan nüfuzuna zərər verməyə yetəcək qədər ciddilik səviyyəsunə çatdığı 
görünür… Məhkəmə, nüfuzun qorunması hüququ ilə ifadə azadlığı hüququ arasındakı ziddiyyətlərə dair 
defamasiya iddialarına baxan yerli məhkəmələrdən, Məhkəmənin müəyyən etdiyi meyarları tətbiq etməklə bu iki 
hüquq arasında balans qurmalarının gözlənildiyini bir daha yada salır… …Hazırkı işdə yerli məhkəmələr 
mübahisələndirilən ifadələrin R.M-in nüfuzuna toxunduğunu, heç bir faktiki əsasa söykənmədiyini, ərizəçinin 
R.M.-yə qarşı iddialarla bağlı hər hansı sübut təqdim etmədiyini müəyyən etsələr də, incələmə zamanı 
Məhkəmənin presedent hüququ ilə müəyyən edilmiş müvafiq meyarlara istinad etməyiblər. … Yerli məhkəmələr 
həmçinin, mübahisələndirilən açıqlamaların ictimai maraq doğuran məsələyə aid olub-olmamasını, onların 
verildiyi konteksti və ya R.M.-in tanınmış yüksək vəzifəli dövlət məmuru statusunu … araşdırmayıblar...”. AİHM 
daha sonra mübahisəli məqalənin ictimai maraqlarla bağlı müzakirələrə töhfə verib-vermədiyini, məqalədən 
təsirlənən şəxsin nüfuzunun zərər görmə dərəcəsini, mübahisələndirilən ifadələrin məzmunu və formasını, 
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məlumatın əldə edilmə üsulu və onun doğruluğunu, tətbiq edilən cəzanın xarakteri və şiddətini araşdırıb. 
Məqalənin ictimai müzakirələrə töhfə verib-verməməsi və şəxsin məqalədən təsirlənməsi ilə bağlı Məhkəmə 
qeyd edib ki, məqalədə səslənən mübahisəli açıqlamalar, parlament seçkiləri kimi önəmli mövzu ilə bağlı 
olduğundan və adı çəkilən şəxsin tanınmış yüksək vəzifəli dövlət xadimi olması səbəbindən, şübhəsiz ki, ictimai 
müzakirələrə töhfə verə bilərdi. Mübahisəli ifadələrin məzmunu və formasına gəldikdə, “Məhkəmə, sözügedən 
məqalədə əksini tapan mübahisəli ifadələrin əksəriyyətində konkret tarixlər, şəxslər və hadisələrdən bəhs 
olunduğunu qeyd edir. Məhkəmə, ərizəçinin həmin ifadələrin “qiymətləndirici mülahizə” olması iddiasının əksinə 
olaraq, ifadələri faktiki iddialar hesab edir”. 
 
Mübahisəli məlumatların əldə olunma üsuluna və onun doğruluğuna gəldikdə, Məhkəmə qeyd edib ki, ərizəçi 
daxili məhkəmələrə və ya Məhkəməyə mübahisəli ifadələrin faktual əsaslarını göstərən hər hansı sübut təqdim 
etməyib. Məhkəmə, ərizəçinin bir media olaraq, ictimai məsələlər haqda məlumatlar verməklə ictimai “nəzarətçi” 
funksiyasına malik olduğunu qəbul edir, bununla belə, vurğulayır ki, “ictimaiyyəti maraqlandıran mövzularda 
xəbərləmə ilə bağlı jurnalistlərə Konvensiyanın 10-cu maddəsinin verdiyi təminatlar, onların jurnalistika 
etikasına uyğun olaraq dürüst və etibarlı məlumat vermək üçün vicdanla hərəkət etmələri şərtinə bağlıdır”. 
 
Məhkəmə qiymətləndirici mülahizələrin faktual əsaslara söykənməli olması qənaətini də təkrarlayır: “Ərizəçi 
“qiymətləndirici mülahizə” təşkil edən ifadələrə münasibətdə “kifayət qədər faktual əsas” təqdim etməli idi… 
Daxili məhkəmə prosesləri zamanı ərizəçiyə məqalədəki mübahisəli iddiaların düzgünlüyünü yoxlamaq və qeyd 
edilən qiymətləndirici mülahizələri dəstəkləyın faktları təqdim etməsi üçün səylər göstərdiyini nümayiş 
etdirməsinə real şanslar verilib. Buna baxmayaraq, ərizəçi, … mübahisəli ifadələri dəstəkləyən hər hansı sübut 
təqdim etməyə təşəbbüs göstərməyib. Ərizəçi həm də sübut təqdim etməməsinin jurnalist qaynaqlarını gizli 
saxlamaq ehtiyacından doğduğunu da iddia etməyib”, AİHM qeyd edir. Məhkəmə apardığı incələmələrin 
işığında hesab etdi ki, ərizəçi, məqalənin dərc edilməsindən əvvəl dürüst və etibarlı məlumat vermək üçün 
vicdanla hərəkət etdiyini göstərə bilməyib və bununla, 10-cu maddədə nəzərdə tutulmuş “vəzifə və 
məsuliyyətlərini” yerinə yetirməyib. Ərizəçiyə tətbiq edilmiş cəzanın (10 min manat) məzmunu, ağırlığını 
araşdıran Məhkəmə qeyd etdi ki, ərizəçinin cəzanın çox ağır olmasını, qəzetin qapadılmasına yol açdığını iddia 
etməsinə rəğmən, onun cəzalandırılmasını nəzərdə tutan qərarın ağırlığından yerli məhkəmələr qarşısında heç 
vaxt şikayət verməyib. Digər tərəfdən, nə yerli məhkəmərə, nə də AİHM-ə onun maliyyə durumunu ifadə edən 
sənədlər təqdim edilməyib. Yekunda Məhkəmə, ərizəçinin ifadə azadlığına müdaxilənin “demokratik cəmiyyətdə 
zərurilik” testinə uyğun olduğu, Konvemsiyanın 10-cu maddəsinin pozulmadığı nəticəsinə gəldi.  
 
Azərbaycanla bağlı qərarlarda AİHM-in pozuntular müəyyən etdiyi işlər 
 
Yaşamaq hüququnun pozuntusu tanınan işlər 
 
AİHM 2022-ci ildə bir işdə yaşamaq hüququnun pozuntusunu tanıyıb. Mailə Tağıyeva Azərbaycana qarşı2 
işində ərizəçi 2011-ci ildə bıçaqlanmasından sonra vəfat edən tanınmış yazıçı və köşə yazarı Rafiq Tağının 
həyat yoldaşı idi. Ərizə R.Tağının ölüm işinin effektiv araşdırılmaması ilə bağlıydı.  Ərizəçi Konvensiyanın 2, 10 
və 13-cü maddələrinə əsaslanaraq, dövlətin onun həyat yoldaşının yaşamaq hüququnu qorumamasından, qətl 
edilməsi ilə bağlı cinayət araşdırmasının səmərəsiz olmasından və ərinin məhz nəşrlərinə görə hədəfə 
alınmasından şikayət etmişdi. 
 
Məhkəmə qərarında zərərçəkmiş kimi tanınmış ərizəçinin haqlarının istintaq zamanı pozulduğunu ifadə edib. 
“İstintaq zamanı ərizəçiyə zərəçəkmiş status verilməsinə rəğmən, istintaq qurumlarının onun işin sənədlərinə 
çatımını dəfələrlə əngəllədiyi görünür. Məhkəmə, istintaq orqanlarının bu duruma haqq qazandırmaq üçün daxili 
qanunvericiliyə istinad etməsini qəbul edə bilməz… Məhkəmə, bu məsələnin Azərbaycana qarşı əvvəlki 
məhkəmə işlərində də vurğulandığını müşahidə edir. Daxili qanunvericiliyin durumunun nəticəsi olaraq, ərizəçi 
davam edən cinayət istintaqı ilə bağlı müvafiq sənədlərin təqdim edilməsini dəfələrlə xahiş etsə də, onun 
tələbləri diqqətə alınmayıb və ya rədd edilib. Bu durum ərizəçini qanuni maraqlarını qorumaq imkanından 
məhrum edib və istintaqın ictimaiyyət tərəfindən yetərincə müzakirə edilməsini əngəlləyib. Məhkəmə, bu 
məsələdə vurğulayır ki, mərhumun ailə üzvlərinin və ya onların qanuni nümayəndələrinin istintaqda iştirakı və 
məlumatların onlara verilməsi, habelə, onlara digər sübutlar təqdim etmək imkanının yaradılması vacibdir… 
Yuxarıda vurğulanan mülahizələr Məhkəmənin, ərizəçinin ərinin ölümü ilə bağlı aparılan araşdırmanın, ölən 
şəxsin ailəsinin qatılımı kimi önəmli bir təminatdan məhrum olması səbəbindən səmərəsiz olması qənaətinə 
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gəlməsi üçün yetərlidir… Beləliklə, ərizəçinin istintaqa qatılma çərçivəsi ilə əlaqədar olaraq, Konvensiyanın 2-ci 
maddəsi prosessual baxımdan pozulub…”. Qərara əsasən, hökumət ərizəçiyə mənəvi zərər əvəzi 12 min, xərc 
və məsrəflərə görə 2 min avro ödəməlidir. 
 
İşgəncəyə məruz qalmamaq və azadlıq və toxunulmazlıq hüququnun pozuntusu tanınan işlər 
 
AİHM 2022-ci ildə Azərbaycanla bağlı bir qərarında 4 ərizəçiyə münasibətdə işgəncəyə məruz qalmamaq 
hüququnun pozuntusunu tanıyıb. Məhkəmə 9 işdə 16 ərizəçiyə münasibətdə azadlıq və toxunulmazlıq 
hüququnun pozuntusunu tapıb. Bu qərarlar üzrə ümumilikdə 111 500 avro məbləğində ədalətli əvəz 
müəyyən edilib.  
  
İşgəncəyə məruz qalmamaq, azadlıq və toxunulmazlıq, effektiv müdafiə vasitələrinə malik olmaq hüququnun 
pozuntusu iddia edilən Şəntürk və başqaları (3) Azərbaycana qarşı işi3 Türkiyə vətəndaşlarının Azərbaycandan 
deportasiya edilməsi ilə bağlı idi. Türkiyədəki 15 iyul 2016-cı il olaylarından sonra 4 ərizəçi Türkiyənin istəyi ilə 
saxlanılıb, Türkiyəyə məcburi geri təhvil verilmişdilər. Onlar Türkiyədə terror təşkilatına üzv olmaqda 
təqsirləndirilib, məhkum olunmuşdular. AİHM bu işdə hesab etdi ki, ərizəçilərin Azərbaycandan Türkiyəyə 
verilməsi qeyri-qanuni olub, onlar özbaşına geri verilmə ilə bağlı Avropa Konvensiyası və milli qanunvericilikdə 
təsbit olunmuş effektiv müdafiə təminatlarından məhrum ediliblər, yerli qurumlar ərizəçilərin Türkiyəyə 
qaytarıldıqlarında pis rəftarla üzləşib-üzləşməyəcəyini çək-çevir etməyiblər. Məhkəmə ərizəçilərin hər birinə 
münasibətdə işgəncəyə məruz qalmamaq, azadlıq və toxunulmazlıq hüquqlarının pozulmasına qərar verib. 
Qərara əsasən, ərizəçilərin hər birinə 9000 (doqquz min) avro təzminat ödənilməlidir. 
 
Vidadi İsgəndərov Azərbaycana qarşı4 işində iddialar oxşar idi, ixtisasca hüquqşunas olan ərizəçi həbsdə 
saxlanılma şəraitinin, məhkəməyə qədər həbs edilməsinin, həbs müddətinin uzadılmasının qanunsuz olduğunu 
iddia etmişdi. 3-cü maddə üzrə şikayəti qəbuledilməz sayan məhkəmə, 5-ci maddə üzrə iddialara münasibətdə 
Azərbaycanla bağlı əvvəlki qərarlarına istinad etdi, bildirdi ki, “daxili məhkəmələrin həbslərlə bağlı qərarlarında 
standart şablonlardan istifadə edilir, heç bir səbəb göstərilmir, konkret faktlara istinad edilmir, həbs üçün bir sıra 
mücərrəd əsaslar təkrarlanır”. Məhkəmə hesab etdi ki, milli məhkəmələr ərizəçi barəsində məhkəməyə qədər 
həbs qərarları çıxararkən, uyğun və yetərli əsaslar göstərə bilməyiblər və 5.3-cü maddənin pozuntusu baş verib. 
Qərar ərizəçiyə mənəvi zərər əvəzi 3 min, xərc və məsrəflərə görə 500 avro təzminat ödənilməsini nəzərdə 
tutur. 
 
AİHM Cahangir Hacıyev Azərbaycana qarşı işi5ndə də milli məhkəmələrin məhkəməyə qədər həbsin zərurliyini 
əsaslandıra bilmədiyinə, 5.3-cü maddənin pozuntusuna qərar verdi. Ərizəçiyə 3500 avro ədalətli əvəz 
ödənilməlidir. Bəhruz Həsənov Azərbaycana qarşı6 işi müxalif partiya sədrinin mühafizəçisinin saxlanılması və 
inzibati qaydada həbs edilməsin in qanunsuzluğu iddiaları ilə bağlı idi. “Ərizəçi polis idarəsinə inzibati xəta 
haqqında protokolun tərtib edilməsi üçün aparılsa da orda protokol tərtib edilməyib. Eyni zamanda pozuntunun 
aşkar edildiyi yerdəcə protokol tərtib edilməsinə nələrin əngəl törətdiyi izah edilmıyib. Yerli qurumlar və 
Hökumət isə ərizəçiyə inzibati həbs cəzasının verilməsinə haqq qazandıran hər hansı konkret səbəb təqdim 
edə bilməyiblər”, deyə vurğulayan Məhkəmə 5.1-ci maddəsinin pozuntusuna qərar verib. Qərara görə, ərizəçiyə 
4500 avro təzminat ödənilməlidir. 5.1-ci maddənin pozuntusu tanınan Adil Dadaşov və Tural Hacıbəyli 
Azərbaycana qarşı7 işində ərizəçilərə ümumilikdə, 8500 avro ədalətli əvəz ödənilməlidir. Xatirə Quliyeva 
Azərbaycana qarşı8 işində də AİHM eyni pozuntunu tapıb (5.1-ci maddənin pozuntusu; 3500 avro ədalətli əvəz). 
 
Məhkəməyə qədər həbsin qanunsuzluğu iddia edilən Fikrət İbişbəyli Azərbaycana qarşı9 işində Məhkəmə, 
müvafiq milli qərarların əsaslandırlmadığına, 11 ay 14 gün həbsdə tutulmasının ərizəçinin Konvensiyanın 5.3-cü 
maddəsi ilə təminat altına alınan hüquqlarına zidd olduğuna qərar verib (ədalətli əvəz: 3500 avro). AİHM eyni 
yanaşmasını Yadigar Sadıqlı Azərbaycana qarşı10 işində də təkrarlayıb (5.3-cü maddənin pozuntusu; 3500 avro 
ədalətli əvəz). Savalanlı və Başqaları Azərbaycana qarşı11 işində 4 ərizəçi qurama ittihamlarla saxlanılmalarının 
ardınca məhkəməyə qədər həbs edilmələrinin qanunsuz olduğunu iddia edirdilər. Məhkəmə bu işdə bütün 

                                                        
3 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216016  
4 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216199  
5 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215744  
6 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216920  
7 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217646  
8 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218928  
9 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217800  
10 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218929  
11 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221517  
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ərizəçilərə münasibətdə Konvensiyanın 5.1 və 5.4-cü maddələrinin pozulmasına qərar verib. Qərara əsasən, 
ərizəçilərə ümumilikdə 45 min avro mənəvi zərər, xərc əvəzi ödənilməlidir.  
 
Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusu tanınan işlər 
 
AİHM 2022-ci ildə Azərbaycanla bağlı 7 qərarında 11 ərizəçiyə münasibətdə ədalətli məhkəmə 
araşdırması hüququnun pozuntusunu tanıyıb. Bu qərarlar üzrə ümumilikdə 11100 avro məbləğində 
ədalətli əvəz müəyyən edilib. 
 
Eynulla Fətullayev Azərbaycana qarşı işi12ndə ərizəçi hökuməti və müxtəlif məmurları sərt tənqidləri ilə seçilən 
“Gündəlik Azərbaycan” və “Realnıy Azərbaycan” qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru idi. Ərizəçi həbsxanada 
cəza çəkərkən üzərində axtarış aparılmış, narkotik vasitə tapılmış, bu epizod üzrə ittiham edilib, iki il altı ay 
müddətinə azadlıqdan məhrum olunmuşdu. Ərizəçi AİHM-ə şikayətində Konvensiyanın 6-cı maddəsinə 
söykənərək, ona qarşı cinayət işinə baxışın ədalətsizliyindən – sübutların əldə edilməsindəki prosessual 
pozuntulardan, bərabərlik prinsipinin ayaqlanmasından şikayət etmişdi. Məhkəmə bu işdə hesab etdi ki, 
ərizəçiyə əsas müdafiə xəttini – narkotik vasitənin ərizəçinin üzərinə rəsmilər tərəfindən yerləşdirilməsi, cinayət 
işinin ümumilikdə qurama olması haqda dəlilləri səmərəli təqdim edə bilmək imkanı verilməyib. Ərizəçinin bu 
dəlilləri kifayət qədər ardıcıl və ciddi idi, ancaq buna baxmayaraq, milli məhkəmələr onları yoxlayıb, tədqiq 
etməyiblər. Milli məhkəmələr sadəcə, cəzaçəkmə müəssisəsinin iddialarına söykənərək, ərizəçinin prosessual 
tələblərini nəzərə almayıblar, ona həlledici sübutlara etiraz etmək, onun xeyrinə olan dəlilləri təqdim etmək 
imkanı verməyiblər. Xüsusilə, ərizəçinin hökuməti tənqid edən məqalələrinə görə təqiblərə məruz qalmasnın 
ardıcıllığı, ərizəçinin həbsdəykən jurnalist fəaliyyətini davam etdirməsi və buna görə, məmurlar tərəfindən 
hədəfə alınması kimi xüsusatlar ümumiyyətlə milli məhkəmələr tərəfindən diqqətə alınmayıb. Məhkəmə 
yekunda ərizəçiyə münasibətdə 6-cı maddənin pozulmasına, ərizəçiyə 4 min avro təzminat ödənilməsinə qərar 
verdi. 
 
Ramiz Cəfərov Azərbaycana qarşı13 işində ərizəçi prokurorluq orqanlarında işlədiyi illərə görə xüsusi pensiya 
təyin edilməsindən imtina olunmasının qanunsuzluğu – digərləri ilə yanaşı ölkədaxili proseslərin həddən artıq 
uzun olması məsələsini qaldırmışdı. “Məhkəmə, bu işdə … prosesin ümumilikdə, doqquz il, üç ay, on dörd 
gündən çox davam edib… Məhkəmə prosesinin müddətinin ağlabatanlığı presedent hüquqa uyğun olaraq, işin 
halları nəzərə alınmaqla və işin mürəkkəbliyi, ərizəçinin hərəkətləri, ərizəçilər üçün nələrin təhlükədə olması 
kimi kriteriyalarının işığında müəyyən edilməlidir… Ərizəçi üçün nəyin təhlükədə olmasına gəlincə, işin pensiya 
mübahisəsinə aid olması xüsusi diqqət tələb edən məsələ idi… Məhkəmə ona təqdim edilmiş bütün materialları 
incələdikdən sonra bütövlükdə məhkəmə prosesinin uzunluğunun həddən artıq olması, ağlabatan müddət 
tələbinə cavab vermədiyi və 6-cı maddənin 1-ci bəndinin pozulması qənaətinə gəlir”, AİHM qərarında qeyd edib. 
Qərara görə, ərizəçiyə mənəvi zərər əvəzi 2000, xərc və məsrəflərə görə 1000 avro təzminat ödənilməlidir. 
 
İnzibati qaydada həbsin qanunsuzluğu mübahisə edilən Rövşən Əhmədli Azərbaycana qarşı14 işində də AİHM 
6-cı maddənin pozuntusunu tapıb, ərizəçiyə mənəvi zərər əvəzi 3600, xərc məsrəflərə görə 500 avro 
ödənilməsinə qərar verib. AIHM 5-ci maddənin pozuntusunu tapdığı inzibati həbsin qanunsuzluğu 
mübahisələndirilən Bəhruz Həsənov Azərbaycana qarşı və Adil Dadaşov və Tural Hacıbəyli Azərbaycana qarşı 
işlərində də 6-cı maddənin pozuntusunu tanıyıb. Məhkəmə həmçinin, 14 ərizə üzrə çıxarılan İsmayıl Bağvanov 
və Başqaları Azərbaycana qarşı işində 4 ərizəçiyə münasibətdə eyni nəticəyə gəlib. Zayidov (Qənimət Zahid) 
Azərbaycana qarşı işində də ərizəçinin ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusunu tanıyıb. 
 
Şəxsi həyata hörmət hüququnun pozuntusu tanınan işlər 
 
AİHM 2022-ci ildə iki qərarında 12 ərizəçiyə münasibətdə şəxsi həyata hörmət hüququnun pozuntusuna 
qərar verib, 21794 avro təzminat müəyyən edib. 
 
Səid Haşemi və başqaları Azərbaycana qarşı15 işində əcnəbi vətəndaşlar olan ərizəçilər Azərbaycan 
torpaqlarında doğulmuş, doğum haqda şəhadətnamələri olan övladlarına ölkə vətəndaşlığının verilməsindən 
imtina olunmasının onların şəxsi həyata hörmət hüquqlarına müdaxilə təşkil etdiyini iddia edirdilər. Məhkəmə 
iddia olunan pozuntunu tanıyıb, ərizəçilərin hər birinə 2100 avro (cəmi: 14700) təzminat ödənilməsinə qərar 

                                                        
12 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216685  
13 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217759  
14 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218068  
15 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214763  
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verib. Həsənəli Əliyev və Başqaları (4) Azərbaycana qarşı16 işi hərbi qəsəbədə dövlət hesabına verilmiş 
mənzilin ərizəçilərin əlindən alınması ilə bağlı idi. AİHM bu işdə ərizəçilərin şəxsi həyata hörmət hüququnun 
pozuntusu iddiasını əsaslı saydı. Qərar ərizəçilərə mənəvi zərərə və məsrəflərə görə, ümumilikdə 7094 avro 
təzminat ödənilməsini nəzərdə tutur. 
 
İfadə azadlığı hüququnun pozuntusu tanınan işlər 
 
AİHM 2022-ci ildə iki qərarında 3 ərizəçiyə münasibətdə ifadə azadlığı hüququnun pozuntusuna qərar 
verib, 10000 avro təzminat müəyyən edib. 
 
AİHM-in ifadə azadlığı hüququnun pozuntusunu tapdığı işlər “Azadlıq” qəzeti və onun baş redaktoru Qənimət 
Zayidovun ərizələri əsasında çıxarılıb. Zayidov (Qənimət Zahid) Azərbaycana qarşı17 işi “Azadlıq” qəzetinin 
redaktorunun xuliqanlıqda ittiham olunaraq azadlıqdan məhrum edilərkən, həbsxanada yazdığı kitabın 
əlyazmasının götürülməsi və məhv edilməsi iddiası ilə bağlı idi. İş həmçinin, ərizəçinin ona dəymiş ziyanın 
ödənilməsi tələbi ilə bağlı qaldırdığı məhkəmə çəkişmələrini də əhatə edirdi. AİHM qeyd etdi ki, ərizəçinin 278 
səhifəlik əlyazmasının götürülüməsi, daha sonra məhv edilməsi ilə ərizəçinin 10-cu maddə ilə qorunan ifadə 
azadlığı hüququna müdaxiləni təşkil edib. Müdaxilənin əsaslı olub-olmamasına gəlincə, AİHM qeyd etdi ki, 
əlyazmaların yeganə nüsxəsinin həbsxanalarla bağlı daxili intizam qaydaları ilə izah edilərək götürülməsi və 
məhv edilməsi “qanunla nəzərdə tutulmuş” testinə cavab vermir. Məhkəmə ifadə azadlığı hüququnun pozulduğu 
qənaətinə gəldi. Qərara əsasən, ərizəçiyə ümumilikdə 8500 avro təzminat ödənilməlidir. 
 
Azadlıq qəzeti və Qənimət Zayidov Azərbaycana qarşı18 işi “Prezident köməkçisinin korrupsiya aparatı” 
sərlövhəli məqaləyə görə, ərizəçilərə qarşı qaldırlmış mülki məhkəmə iddiaları, həmin iddialar üzrə çıxarılmış 
məhkəmə qərarları ilə bağlı idi. Yerli məhkəmələr ərizəçiləri mübahisəli məqaləyə görə, mülki qaydada 
cərimələmişdi. Ərizəçilər AİHM qarşısında müdaxilənin əsaslandırılmadığını, qeyri-mütənasib olduğunu iddia 
edirdilər. AİHM bu iddianı əsaslı hesab edib. Bu qərarda xərc və məsrəflərə görə 1500 avro müəyyən edilib. 
 
Yığıncaqlar və birləşmək azadlığı hüququnun pozuntusu tanınan işlər 
 
2022-ci ildə iki qərarda 7 ərizəçiyə münasibətdə yığıncaqlar və birləşmək azadlığı hüququnun pozuntusu 
tanınıb. Bu işlərdə ərizəçilərin hamısı müxalif partiya təmsilçiləri olublar. Məhkəmə ümumilikdə 17625 
avro təzminat müəyyən edib. 
 
Mustafa Hacılı və başqaları (5) Azərbaycana qarşı19 işdə işdə müxalif siyasi birliyin üzvləri olan 6 ərizəçi, Bakı 
şəhərində müxtəlif siyasi məsələlərə etiraz etmək üçün üç dəfə kütləvi aksiya  keçirmələrinə imkan yaradılması 
üçün müraciət etmişdilər, ancaq hər dəfə rədd cavabı almışdılar. Ərizəçilər AİHM qarşısında iddia edirdilər ki, 
dinc aksiyanın keçirilməsinə icazə verilməsindən imtina olunması haqda qərarlar qanuni və zəruri olmayıb, 
onların sərbəst toplaşmaq azadlığı hüquqlarını pozub. AİHM pozuntunu tanıyıb, ərizəçilərə ümumilikdə 15125 
avro mənəvi zərər və xərc, məsrəf əvəzi ödənilməsinə qərar verib. Dəyanət Babayev və başqaları Azərbaycana 
qarşı20 işində AİHM iki ərizəçinin şikayətlərini daxili müdafiə vasitələrinin tükəndirilməməsi əsası ilə 
qəbuledilməz saymışdı. Ancaq 3-cü ərizəçi Ə.Qurbanlıya münasibətdə toplaşmaq azadlığı hüququnun 
pozuntusunu tanıdı (2500 avro məbləğində mənəvi zərər və xərc, məsrəf əvəzi). Bu işdə ərizəçilərin hamısı dinc 
aksiyada iştirak etdiklərinə görə, polislər tərəfindən saxlanılıb, inzibati məsuliyyətə cəlb edilmişdilr. 
 
Mülkiyyət hüququnun pozuntusunun tanındığı işlər 
 
AİHM 2022-ci ildə mülkiyyət hüququnun pozuntusu mübahisələndirilən 37 ərizə əsasında mahiyyəti üzrə 
3 qərar verib, 5000 avro təzminat müəyyən edilib.  
 
Ələsgər Ələsgərov və Başqaları Azərbaycana qarşı21 işində 82 ərizəçidən 22-si şikayətlərini davam etdirib. Bu 
iş ərizəçilərə məxsus olan əmlaklar dövlət orqanlarının sərəncamlarına əsasən və ya hər hansı sərəncam 
olmadan müxtəlif əsaslarla özgəninkiləşdirilməsi və sökülməsi ilə bağlı idi. İsmayıl Bağvanov və Başqaları 

                                                        
16 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217648  
17 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216356  
18 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218077  
19 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219484  
20 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217747  
21 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220670  
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Azərbaycana qarşı22 işinin halları da oxşar idi. İki iş üzrə ümumilikdə 36 ərizəçiyə münasibətdə mülkiyyət 
hüququnun pozuntusunu tanıyan Məhkəmə, təzminatlarla bağlı qərar verməyə hazır olmadığını bildirib, 
hökumətdən bununla bağlı yazılı təqdimat istəyib. 
 
Məhkəmə Rafiq Səfərov Azərbaycana qarşı23 işində ərizəçinin mülkiyyət hüququna müdaxilənin baş verdiyinə 
qərar verib. Qərar ərizəçiyə 5000 avro təzminat ödənilməsini nəzərdə tutur. Bu işin faktlarına görə, ərizəçi Rafiq 
Səfərov 2009-cu ildə Azərbaycan tarixinə dair kitabını nəşr etdirmişdi. Məhkəmə mübahisəsi həmin kitabın 
ərizəçinin icazəsi olmadan, ona hər hansı qonorar ödənilmədən çoxaldılması və onlayn qaydada yayılması ilə 
müəllif hüquqlarının pozulması iddiaları ilə bağlıydı. Ərizəçi məhkəmədə mülki iddia qaldırsa da yerli 
məhkəmələr onu rədd etmişdilər. 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsinə (mülkiyyət hüququ) əsaslanan ərizəçi 
AİHM-ə dövlətin onun əqli mülkiyyət maraqlarını qorumamasından və daxili məhkəmələrin onun iddiası üzrə 
qərarlarının əsaslandırlmamasından şikayət edirdi. 
 
 
AİHM-in AZƏRBAYCANLA BAĞLI QƏBULEDİLMƏZ SAYDIĞI ƏRİZƏLƏR 
 
AİHM 2022-ci ildə Azərbaycandan göndərilmiş 7 ərizəni qəbuledilməz hesab edib.  
 
Rəbiyyə Məmmədova Azərbaycana qarşı24 işində həm mülkiyyət, həm də ədalətli məhkəmə araşdırması 
hüququnun pozuntusu iddiası əsassız hesab edildiyindən ərizə qəbuledilməz sayılıb. Dəyanət Babayev və 
başqaları Azərbaycana qarşı25 işində ərizəçilər Dəyanət Babayev, Ərzuman Məcidov və Əbülfəz Qurbanlı dinc 
kütləvi aksiyada saxlanılıb inzibati məsuliyyətə (10 AZN cərimə) cəlb edilmələrinin onların toplaşmaq azadlığına 
müdaxilə təşkil etdiyini eddia edirdilər. D.Babayev kiçik xuliqanlıqda günahkar bilinib 50 manat, Ə.Məcidov və 
Ə.Qurbanlı isə ictimai toplantıların keçirilməsi qaydalarını pozma-da günahkar bilinib hər biri 10 manat 
məbləğində cərimə ödəməli olmuşdular. Avropa Məhkəməsi 1-ci və 2-ci ərizəçinin ərizələrini daxili müdafiə 
vasitələrini tükəndirmədiklərinə görə (Ali Məhkəməyə kassasiya şikayətinin verilməməsi) qəbuledilməz elan 
edib. 
  
Qəbul edilməz elan edilən Fariz Namazlı Azərbaycana qarşı26 işində ifadə azadlığı (public bilgilərin istənildiyi 
informasiya sorğusuna cavab verilməməsi) hüququnun pozuntusu mübahisələndirilmişdi. Məhkəmə öz qərarını 
onunla izah edib ki, ərizəçi informasiyaları “ictimai nəzarətçi” kimi çıxış etməsi səbəbindən əldə etmək istədiyini 
sübut edə bilməyib. Qəbuledilməz sayılan Rəşid Rəhimov Azərbaycana qarşı27, Əsədov Azərbaycana qarşı28, 
Paşayev Azərbaycana qarşı29 işlərində mülkiyyət hüququnun pozuntusu iddia edilirdi.  
 
 
BAXILMASINI GÖZLƏYƏN İŞLƏRİN SİYAHISINDAN ÇIXARILAN ƏRİZƏLƏR 
 
Ərizəçilərlə hökumətin dostca anlaşdıqları işlər 
 
2022-ci ildə ümumilikdə 69 ərizə dostca anlaşmalara əsaslanan 22 qərardada əsasən, baxılacaq işlərin 
siyahısından xaric edilib. Dostca anlaşmalarla bitən işlər üzrə ərizəçilərə 294 200 avro təzminat 
ödənilməlidir. 
 
Dostca anlaşma ilə başa çatan Əmrah Salmanov Azərbaycana qarşı30, Natiq Cəfərov Azərbaycana qarşı31, 
Cümşüd Bayramov Azərbaycana qarşı32, Malikov və başqa 2 ərizəçi Azərbaycana qarşı33 və Cavid Məmmədov 
Azərbaycana qarşı34 işlərində məhkəməyə qədər həbsin qanunsuzluğu (5-ci maddə), habelə, təqsirsizlik 
prezumpsiyası hüququnun (6-cı maddə) pozuntusu mübahisə edilmişdi. Bu işlər üzrə yekun qərardadlar 
ərizəçilərə ümumilikdə 36 750 avro ədalətli əvəz ödənilməsini nəzərdə tutur. 

                                                        
22 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220532  
23 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218927  
24 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216281 
25 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217747  
26 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218349  
27 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219148  
28 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219794  
29 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219790  
30 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215786  
31 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216815  
32 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218004  
33 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220266  
34 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-222004  
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https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217747
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218349
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219148
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8 

 

Məhkəmə qərarlarını icra etmədiklərinə görə, cinayət və inzibati məsuliyyətə cəlb etmə ilə bağlı olan Ülviyyə 
Kərimova Azərbaycana qarşı35, Qadir Mahmudov Azərbaycana qarşı36 və Əmirov Azərbaycana qarşı işlərində37 
Konvensiyanın 6-cı və 4 Saylı Protokolun 1-ci maddəsinin (Borca görə azadlıqdan məhrum etmənin qadağan 
olunması) pozuntusu mübahisələndirilmişdi. Dostca anlaşmalara əsasən, ərizəçilərə ümumilikdə 12300 avro 
ödəniləcək. 
 
Konvensiyanın 11-ci maddəsinin pozuntusu (qeyri-hökumət təşkilatlarının, dini icmanın qeydə alınmasından 
imtina, dinc aksiyalara imkan verilməməsi, iştirakçılarının saxlanılması) mübahisə edilən 51 ərizəyə baxılması 
da dostca anlaşma ilə başa çatıb. Ülvi Nuriyev və Coşqun Salahov Azərbaycana qarşı38, Balaməmmədov və 
Başqaları Azərbaycana qarşı39, Sarıyev və 14 başqa ərizəçi Azərbaycana qarşı40, Şahhüseynov və 7 başqa 
ərizəçi Azərbaycana qarşı41, Balakişiyev və başqaları Azərbaycana qarşı42 və Leonid Moroz və Başqaları 
Azərbaycana qarşı43 işləri üzrə dostca anlaşmalar ərizəçilərə 191550 avro ədalətli əvəz ödənilməsini nəzərdə 
tutur. 
 
Barələrindəki yerli məhkəmə qərarlarının icra edilməməsininin ədalətli məhkəmə araşdırması və mülkiyyət 
hüquqlarını pozduğu iddia olunan Hüseynov və Mirqasımova Azərbaycana qarşı44, Xvorova Azərbaycana 
qarşı45 və Rəşidov Azərbaycana qarşı46 işlərində dostca anlaşmalara əsasən, 4 ərizəçiyə 13300 avro 
ödənilməlidir. Hərəkət azadlığı hüququnun pozuntusu iddiası ilə bağlı olan Hümeyir Əhmədov Azərbaycana 
qarşı47 və Natiq İsbatov Azərbaycana qarşı48 işlərində ərizəçilərə ümumilikdə 12000, pis rəftar iddiaları 
qaldırılan Elman Ağayev Azərbaycana qarşı49 işində isə ərizəçiyə 8 000 avro ödəməlidir. 
 
Mülkiyyət, ədalətli məhkəmə araşdırması, şəxsi həyata hörmət və ifadə azadlığı hüquqlarının pozuntusu 
qaldırılan Mehman Ağayev Azərbaycana qarşı50 və Tural Cəfərov Azərbaycana qarşı51 işləri üzrə dostca 
anlaşmalar ərizəçilərə 19300 avro ədalətli əvəz ödənilməsini nəzərdə tutur. 
 
Hökumətin təktərəfli bəyannamələrinə əsasən siyahıdan çıxarılan ərizələr 
 
Avropa Məhkəməsi 2022-ci ildə 15 ərizəçiyə münasibətdə hökumətin təqdim etdiyi təktərəfli 
bəyannaməni nəzərə alaraq, həmin ərizələri baxılmasını gözləyən işlərin siyahısından xaric edilməsini 
nəzərdə tutan qərardad qəbul edib. İddia olunan  pozuntuların əksəriyyətinin etiraf edildiyi təktərəfli 
bəyannamələr əsasında ümumilikdə 5 qərardad çıxarılıb. Təktərəfli bəyannamələrə əsasən çıxarılan 
qərardadlar üzrə ərizəçilərə ümumilikdə 39 750 avro ədalətli əvəz ödənilməlidir. 
 
Şəxsi həyata hörmət, dini etiqad azadlığı, toplaşmaq azadlığı və ayrıseçkiliyin qadağan olunması hüquqlarına 
müdaxilənin qanunsuzluğu iddia edilən Akif Nəsirli və başqaları Azərbaycana qarşı52 və Rəşad Niftəliyev və 
başqaları Azərbaycana qarşı53 işləri üzrə qərardadlar ərizəçilərə ümumilikdə 24500 avro ədalətli əvəz 
ödənilməsini nəzərdə tutur. Milli məhkəmə qərarlarının icra edilməməsi ilə bağlı olan Cəlilov və başqaları 
Azərbaycana qarşı54 işi üzrə çıxarılan qərardada görə, hökumət 5 ərizəçinin hər birinə 1750 avro təzminat 
ödəməlidir. Qanunsuz azadlqıdan məhrum etməyə görə təyin olunan təzminatın məbləğinin azlığı mübahisə 
edilən Məhəmməd Mustafayev və Ceyhun Süleymanov Azərbaycana qarşı55 işində hökumət ərizəçilərin hər 
birinə 7500 avro ədalətli əvəz ödəmək öhdəliyi götürüb. Məhkəməyə qədər həbsinin qanunsuzluğu iddia edilən 
Əlikram Xurşidov Azərbaycana qarşı56 işi üzrə qərardad ərizəçiyə 3500 avro ödənilməsini nəzərdə tutur. 
 

                                                        
35 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218230  
36 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218229  
37 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220264  
38 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215791  
39 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218577  
40 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219798  
41 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219767  
42 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215142  
43 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221048  
44 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217627  
45 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218231  
46 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219789  
47 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217623  
48 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218232  
49 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221092  
50 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215271  
51 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215270  
52 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215281  
53 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217618  
54 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215284  
55 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215778  
56 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217998  
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https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218232
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https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215271
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215270
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215281
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217618
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215284
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215778
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217998
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Digər əsaslarla baxılmasını gözləyən işlərin siyahısından xaric edilən ərizələr  
 
AİHM 3 qərardadı ilə 62 ərizəni yuxarıda qeyd edilənlərdən başqa əsaslarla baxılmasını gözləyən işlərin 
siyahısından xaric edib.  
 
Həmin işlərdən İqbal Ağazadə Azərbaycana qarşı57 işi 2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilmiş parlament seçkiləri 
ilə bağlı idi. Açıqlanmış rəsmi nəticələrdən fərqli olaraq, seçkinin sonunda ən çox səsi topladığını, seçki 
hüququna müdaxilə baş verdiyini iddia edən ərizəçi sonradan şikayətini geri götürdüyündən ərizə baxılacaq 
işlərin siyahısından çıxarılıb. 
 
Mülkiyyət hüququnun mübahisələndirildiyi Ələsgər Ələsgərov və Başqaları Azərbaycana qarşı işində 82 
ərizəçidən yalnız 22-si şikayətini davam etdirib, yerdə qalan 60 iş üzrə ərizə baxılacaq işlərin siyahısından xaric 
edilib. 
 
Məhkəməyə qədər həbsin qanunsuzluğunun mübahisələndirildiyi İsa İbrahimov Azərbaycana qarşı58 işi də 
baxılacaq ərizələrin siyahısından xaric edilib. Məhkəmə öz qərarını hüquqi təmsilçinin artıq ərizəçini təmsil 
etmədiyini bildirməsi, ərizəçinin isə ona rəsmən çatmış yazışmalara cavab verməməsi ilə əsaslandırıb. 
 
2022-ci ildə AİHM-in müəyyən etdiyi P O Z U N T U L A R I N statistikası  
 
AİHM 2022-ci ildə Azərbaycanla bağlı işlərdə ən çox azadlıq və toxunulmazlıq hüququnun pozuntusunu tapıb. 
Məhkəmə 9 qərarında 16 ərizəçiyə münasibətdə 5-ci maddənin pozuntusunu tanıyıb. Məhkəmə 7 qərarında 11 
ərizəçiyə münasibətdə ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusuna tapıb.  
 
İddia olunan 
pozuntu  
(Maddə) 

Maddə 2 
(yaşamaq 
hüququ) 

Maddə 3 
(işgəncəyə 

məruz 
qalmamaq 

h-qu) 

Maddə 5 
(azadlıq və 

toxunulmazlıq 
h-qu) 

Maddə 6 
(ədalətli 

məhkəmə 
araşdırması 

h-qu) 

Maddə 8 
(şəxsi 
həyata 
hörmət 
h-qu) 

Maddə 10 
(ifadə 

azadlığı h-
qu) 

Maddə 11 
(birləşmək 

h-qu) 

Pr.1-M.1 
(mülkiyyət 

h-qu) 

Pozuntu 
iddiası sayı 

1 1 qərar 
(4 ərizəçi) 

9 qərar 
(16 ərizəçi) 

7 qərar 
(11 ərizəçi) 

2 qərar 
(12 

ərizəçi) 

2 qərar 
(3 ərizəçi) 

2 qərar 
(7 ərizəçi) 

3 qərar 
(37 ərizəçi) 

 
 
 
AİHM-in 2022-ci ildə AZƏRBAYCAN HÖKUMƏTİ İLƏ KOMMUNİKASİYA ETDİYİ ƏRİZƏLƏR  
 
AİHM 2022-ci ildə Azərbaycandan göndərilmiş 20 işi hökumətlə kommunikasiya etməyə başlayıb. 
Kommunikasiya edilən ərizələrin ümumi sayı 54-dür. AİHM oxşar ərizələri bir işdə bilrəşdirib. 
 
Hökumətlə kommunikasiya edilmiş ərizələrdə Konvensiyanın 2-ci (yaşamaq), 3-cü (işgəncənin yolverilməzliyi), 
5-ci (azadlıq və toxunulmazlıq), 6-cı (ədalətli məhkəmə araşdırması), 8-ci (şəxsi həyata hörmət), 9-cu (dini 
etiqad), 10-cu (ifadə azadlığı), 11-ci (birləşmək azadlığı), 13-cü (səmərəli hüquqi müdafiə vasitələrinə malik 
olmaq), 14-cü (ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi), 18-ci (hüquqlarla bağlı məhdudiyyətlərdən istifadənin hədləri) 
maddələrinin, habelə, 1 Saylı protokolun 1-ci (mülkiyyət hüququ), 7 Saylı protokolun 4-cü (İki dəfə mühakimə 
edilməmək və ya cəzalandırılmamaq hüququ), 4 Saylı protokolun 1-ci (borca görə azadlıqdan məhrum etmənin 
qadağan olunması) maddələrinin pozuntuları iddia edilir. 
 
Son bir ildə hökumətlə kommunikasiya edilmiş 54 işdə ərizəçilər ən çox ədalətli məhkəmə araşdırması 
hüququnun pozuntusunu qaldırblar. AİHM 47 ərizə üzrə kommunikasiya zamanı hökumətə 6-cı maddənin 
pozuntusu ilə bağlı suallar göndərib. Sonrakı sırada Konvensiyanın 18-ci maddəsinin pozuntusu iddiaları gəlir. 
AİHM 38 ərizə üzrə (54 ərizədən) kommunikasiya zamanı hökumətə 18-ci maddənin pozuntusu ilə bağlı suallar 
göndərib. AİHM 36 ərizə üzrə kommunikasiya zamanı hökumətə 9-cu maddənin pozuntusu ilə bağlı suallar 
göndərib.  
 

                                                        
57 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215273  
58 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-222008  
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AİHM-in 2022-ci ildə Azərbaycan hökuməti ilə kommunikasiya etdiyi 54 ərizədə ümumilikdə aşağıdakı pozuntu 
iddiaları qaldırılıb, hökumətə aydınlaşıdırcı suallar göndərilib: 
 
İddia 
olunan 
pozuntu  
(Maddə) 

M.2 M.3 M.5 M.6 M.8 M.9 M.10 M.11 M.13 M.14 M.18 M.34 Pr.1-
M.1 

Pr.4-
M.1 

Pr.7-
M4 

Pozuntu 
iddiası 
sayı 

1 2 2 47 3 36 9 22 4 3 38 2 2 4 1 

 
 
2022-ci ildə AİHM-in müəyyən etdiyi ədalətli əvəzin (maddi, mənəvi zərər, xərc və məsrəflər) statistikası  

 
 

 
AİHM-in AZƏRBAYCANLA BAĞLI QƏRARLARININ İCRASI – 2022-ci il 
 
Azərbaycan 2022-ci ildə AİHM-in 25 qərarını icra edib, qərarların icrasına nəzarət edən Avropa Şurası 
Nazirlər Komitəsi (AŞ NK) bir il ərzində AİHM-in Azərbaycanla bağlı çıxardığı 25 qərarın icrasına nəzarəti 
qapadıb.  
 
AŞ NK 19 oktyabr 2022-ci il tarixdə Ələkbərov və başqaları və 16 digər ərizəçi Azərbaycana qarşı işləri üzrə 
qərarların icrasına nəzarətin qapadılması barədə qətnamə qəbul edib59. Qeyd edilən məhkəmə işləri azadlıq və 
təhlükəsizlik və mülkiyyət hüquqlarının müxtəlif pozuntuları (həbsdə saxlanma ilə bağlı müxtəlif qanun 
pozuntuları və onun həddindən artıq uzunluğu; rəsmi ittiham olmadan bank səhmlərinə həbs qoyulması və sair) 
ilə bağlı idi. Qeyd edilən qərarlarla bağlı olan bütün fərdi tədbirlər icra edilib. Ümumi tədbirlərin icra durumu 
natamamdır, onların icrasına Fərhad Əliyev, Qafqaz Məmmədov və Mahmudov və Ağazadə qrup işləri 
çərçivəsində nəzarət davam edəcək. 
 
10 iyun 2022-ci il tarixli qətnamə ilə Qüdrət Ağayev Azərbaycana qarşı işi üzrə məhkəmə qərarının cirasına 
nəzarət qapadılıb60. Ədalətli məhkəmə araşdırması və mülkiyyət hüquqlarının pozuntusu ilə bağlı olan bu 
məhkəmə işi tərəflərin dostca anlaşması əsasında başa çatmışdı. Qərarın icrası yalnız fərdi tədbirlərin icrasını 
nəzərdə tuturdu. 
 
AŞ NK 8 dekabr 2022-ci il tarixli qətnaməsi ilə Məmmədov Qrupu işi çərçivəsində nəzarət altında olan Novruzlu 
və Əzizov Azərbaycana qarşı qərarın icrasına nəzarəti qapadıb61. Komitə bu qərar üzrə fərdi tədbirləri icra 
edilmiş hesab edib, ümumi tədbirlərin icrasına nəzarət qrupa daxil olan digər qərarların işığında davam 
etdiriləcək. 
 

                                                        
59 https://hudoc.exec.coe.int/ENG?i=001-220795  
60 https://hudoc.exec.coe.int/ENG?i=001-218350  
61 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a923d6  

 Mənəvi zərər Xərc və 
məsrəflər 

Cəmi Cəmi (il 
üzrə) 

Mahiyyəti üzrə çıxarılan qərarlarda 
müəyyən edilən ədalətli əvəz 
 

 
172,800 

avro 

 
21,219 
avro 

 
194,019 

avro 

 
 
 
 
 
 

527,969 
avro 

Dostca anlaşmalar əsasında çıxarılan 
qərardadlarda müəyyən edilən 
ədalətli əvəz  
 

 
268,350  

avro 

 
25,850 
avro 

 
294,200 

Avro 

Təktərəfli bəyannamələr əsasında 
çıxarılan qərardadlarda müəyyən 
edilən ədalətli əvəz  
 

 
38,000 
avro 

 
1,750 
avro 

 
39,750 
avro 

https://hudoc.exec.coe.int/ENG?i=001-220795
https://hudoc.exec.coe.int/ENG?i=001-218350
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a923d6
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AŞ NK 8 dekabr 2022-ci il tarixli qətnaməsi ilə Namazov Qrupu işi çərçivəsində nəzarət altında olan İsmayılov 
Azərbaycana qarşı qərarın icrasına da nəzarəti qapadıb62. Komitə bu qərar üzrə fərdi tədbirləri icra edilmiş 
hesab edib, ümumi tədbirlərin icrasına nəzarət qrupa daxil olan digər qərarların işığında davam etdiriləcək. 
 
2022-ci ildə icra durumu Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində yoxlanılmış işlər 
 
İcrasına nəzarət qapadılmış qərarlarıdan başqa AŞ NK 2022-ci ildə daha 27 qərarın icra durumunu müzakirə 
edib. Müayinə altında olunan qərarlar Mahmudov və Ağazadə qrupu, Məmmədli Qrupu, X.İsmayılova Qrupu, 
Namazov Qrupu, Ramazanova və Başqaları Qrupuna daxil olan qərarlar və AİHM-in Sarqsyan Azərbaycana 
qarşı qərarı olub.  
 
A.Məmmədli Qrupunda AİHM-in Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi 6 qərarın icrasına nəzarət edilir. Anar 
Məmmədli, İntiqam Əliyev, İbrahimov və Məmmədov, X.İsmayılova (2), Arif və Leyla Yunusların şikayətləri üzrə 
çıxarılan həmin qərarlar ərizəçilərin aktiv siyasi və sosial iştirakçılıqlarına, hökuməti tənqidə, insan hüquqları və 
seçkiləri izləmə sahəsində fəaliyyətlərinə görə Konvensiyanın 18-ci maddəsinə zidd olaraq məhkəməyə qədər 
həbs edilmələri və azadlıqdan məhrum olunmaları ilə bağlıdır.  
 
X.İsmayılova Qrupu çərçivəsində AİHM-in X.İsmayılovanın şikayətləri üzrə qəbul etdiyi 2 qərarın icrasına 
nəzarət edilir. Həmin qərarlar ərizəçinin jurnalist kimi fəaliyyəti ilə əlaqədar şəxsi toxunulmazlıq və ifadə azadlığı 
hüquqlarının pozuntusu (şəxsi görüntülərin yayılması) ilə bağlıdır.  
 
Mahmudov və Ağazadə qrupunda AİHM-in Azərbaycanla bağlı 4 qərarının (Tağıyev və Hüseynov Azərbaycana 
qarşı, Fətullayev Azərbaycana qarşı, Mahmudov və Ağazadə Azərbaycana qarşı, Əli Həsənov Azərbaycana 
qarşı) icrasına nəzarət edilir. Bu qərarlar ifadə azadlığı hüququnun pozuntusu, böhtan və təhqirə görə cinayət 
cəzalarının tətbiqi ilə bağlıdır, defamasiyaya görə azadlqıdan məhrum etmə cəzalarının ləğvini nəzərdə tutur.  
 
Ramazanova və Başqaları Qrupu çərçivəsində AİHM-in Azərbaycanla bağlı çıxardığı azı 11 qərarın icrasına 
nəzarət edilir. Bu işlərdə ərizəçilərin sayı 50-dən coxdur. Məsələn, Abdullayev və başqaları Azərbaycana qarşı 
qərarında 13 ərizəçi var. Qrupa daxil olan qərarlar QHT-lərin qeydiyyatı ilə bağlıdır, Avropa Məhkəməsi 
qərarların hamısında birləşmək hüququnun pozuntusunu tanıyıb.  
 
Namazov Qrupu çərçivəsində AİHM-in Azərbaycanla bağlı 3 qərarının (Elçin Namazov, Xalid Bağırov, Aslan 
İsmayılov Azərbaycana qarşı qərarları) icrasına nəzarət olunur. Hər 3 qərar vəkillərin Azərbaycan Vəkillər 
Kollegiyasından xaric edilmələri ilə bağlıdır. AİHM bu işlərdə vəkillikdən kənarlaşdırılmalarından şikayət edən 
ərizəçilərin xeyrinə qərar vermişdi. 
 
Sarqsyan Azərbaycana qarşı qərarı isə 1992-ci ildəki Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı məcburi köçkün 
düşən şəxslərin evlərinə və mülklərinə çıxışının mümkünsüzlüyü ilə əlaqəlidir. 
 
2022-ci ilin sonuna olan göstəricilərə görə, AİHM-in Azərbaycanla bağlı çıxardığı 291 qərar icra edilməsini 
gözləyir. İcra mərhələsində olan həmin qərarların 238-i təkrarlanan, 53-ü əsas işlərdir. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
62 https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=001-222180  

https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=001-222180
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                             Y a n v a r,  2 0 2 3       

 

BU ANALİZ Avropa Insan Haqları Məhkəməsinin (AİHM) 2022-ci ildə Azərbaycanla əlaqəli 

fəaliyyətləri haqdadır. Analizdə AİHM-in bir il ərzində Azərbaycandan göndərilmiş ərizələr üzrə qəbul 

etdiyi bütün qərar və qərardadlara, onların qısa təsvirinə yer verilib. AİHM-in müəyyən etdiyi 

pozuntular və təzminatlar, AİHM-in bir il ərizndə Azərbaycan hökuməti ilə komunikasiya etdiyi ərizələr 

bu sənəddə ümumiləşdirilib. Həmçinin, AİHM-in əvvəlki illərdə Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi 

qərarların icra durumu sahəsindəki gəlişmələr şərh olunub. 
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