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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) 2021-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  
 

 

AİHM 2021-ci ildə Azərbaycandan göndərilmiş 250-dən artıq ərizə üzrə yekun qərar və qərardad elan 

edib. Onlardan 36 qərar mahiyyəti üzrə olub. Məhkəmə həmin qərarlardan 35-də iddia edilən 

pozuntuların əksəriyyətini tanıyıb. Azərbaycanla bağlı qərarlarda ən çox azadlıq və toxunulmazlıq 

hüququnun pozuntusu tanınıb. Daha sonra ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntuları gəlir.  

 

AİHM 2021-ci ildə Azərbaycanla bağlı iki qərarında Konvensiyanın 18-ci maddəsinin pozulmasına qərar 

verib. 2021-ci ildə AİHM həmçinin, Azərtbaycana münasibətdə ilk dəfə Konvensiyanın 4-cü maddəsinin 

pozuntusunu tapıb. Həmin qərar 33 xarici vətəndaşın şikayəti üzrə çıxarılıb. AİHM ötən il eyni zamanda 

ilk dəfə jurnalistin informasiya sorğusuna cavab verilməməsini Konvensiyanın 10-cui maddəsinin 

pozuntusu sayıb.  

 

2021-ci ildə Azərbaycandan göndərilmiş 44 ərizəyə baxılması dostca anlaşma, 55 ərizəyə baxılması 

hökumətin təqdim etdiyi təktərəfli bəyannamə əsasında başa çatıb. Həmin işlər üzrə ərizəçilərə mənəvi 

zərər, xərc, məsrəf əvəzi ödənilməlidir. 

 

2021-ci ildə AIHM-in Azərbaycanla bağlı elan etdiyi 200-dən artıq qərardan 12-si icra edilmiş sayılıb. 

AİHM qərarlarının icrasına nəzarət edən Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi dostca anlaşma ilə bitən 10, 

mahiyyəti üzrə qəbul edilmiş 2 qərarın icrasına nəzarəti qapadıb. 
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MAHİYYƏTİ ÜZRƏ ÇIXARILMIŞ QƏRAR VƏ QƏRARDADLAR 

 

AİHM 2021-ci ildə Azərbaycanla bağlı mahiyyəti üzrə 36 qərar qəbul edib. Bu qərarlar 150-dən artıq ərizəçinin 

şikayəti əsasında çıxarılıb. Məhkəmə həmin qərarlardan 35-də iddia edilən pozuntuların əksəriyyətini tanıyıb, 

yalnız bir işdə pozuntu müəyyən edilməyib.  

 

Azərbaycanla bağlı qərarlarda AİHM-in pozuntu tapmadığı işlər 

 
AİHM 2021-ci ildə yalnız bir işdə, Fariz Əhmədov Azərbaycana qarşı işində Konvensiyanın iddia edilən pozuntusunu 

tanımayıb.  

 

Bu işdə narkotika cinayətində ittiham olunub məhkum edilmiş ərizəçi milli məhkəmələrin ədalətli olmadığını iddia edirdi. 

Ərizəçi bildirmişdi ki, ibtidai istintaq zamanı üzləşdirildiyi şahidlərdən birinin ifadələri onun məhkum edilməsində yeganə 

sübut olub. Hansı ki, həmin üzləşdirmə ərizəçinin müdafiə hüququnun pozuntusu (vəkil olmadan) ilə müşayət olunub, hətta 

yerli məhkəmələr də bunu etiraf ediblər. Ərizəçi iddia edirdi ki, sübut mübahisəli olduğu üçün onun mühakiməsi kontekstində 

verilmiş digər qərarların hamısı qanunsuz hesab edilməli idi.   

 

AİHM isə ərizəçinin iddialarını qəbul etmədi, bildirdi ki, ərizəçinin  narkotik cinayətinə məhkum edilməsi üçün yeganə əsas 

onun iddia etdiyi kimi üzləşdirmə zamanı əldə edilmiş sübutlar olmayıb. “Məhkəmə, ümumilikdə, məhkəmə prosesini 

bütövlükdə araşdıraraq, onun ədalətsiz olması və milli məhkəmələrin qərarlarının özbaşına oldması və ya Konvensiyanın 6-

cı maddəsinə başqa şəkildə zidd olmasını müəyyən etmək üçün heç bir əsas görmür”, qərarda vurğulanır. 

 

2-ci maddənin (yaşamaq hüququ) pozuntusunun tanındığı işlər 

 
AİHM 2021-ci ildə Azərbaycanla bağlı 3 qərarında yaşamaq hüququnun pozuntusuna qərar verib. Bə qərarların hamısı 

Azərbaycan vətəndaşı olmayanların ərizələri əsasında çıxarılıb. Həmin qəralarda digər pozuntularla yanaşı yaşamaq 

hüququnun pozuntusu təsbit edilib. Bu qərarlar həmçinin hökumətin üzərinə ərizəçilərə ümumilikdə 110 min avrodan artıq 

təzminat ödəmək vəzifəsi qoyur. 

 

Yaşamaq hüququnun pozuntusunun tanındığı Aleksandr Lapşin Azərbaycana qarşı işində ərizəçinin İsrail, Rusiya və Ukrayna 

vətəndaşlığı vardı, o, Azərbaycanın Dağlıq Qarabaş bölgəsinə qanunsuz daxil olması səbəbindən saxlanılıb, həbs edilmiş, 

azadlıqdan məhrum olunmuşdu. Ərizəçi həbsxanadakı son günlərində ona hücum olunduğunu, həyatının qorunmadığını 

iddia edirdi. AİHM ərizəçiyə münasibətdə 2-ci maddənin həm maddi, həm də prosessual aspektdən pozuntusunu tanıyıb. 

Xojoyan və başqaları Azərbaycana qarşı və Petrosyan Azərbaycana qarşı işlərində isə ərizəçilər Ermənistan vətəndaşları 

idilər. Bu ərizələr 2 nəfərin Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən saxlanılması, onlardan birinin Azərbaycanda, digərinin isə 

Ermənistana geri verildikdən sonra vəfat etməsi ilə bağlı idi. AİHM bu işlərdə də 2-ci maddənin hər iki aspektinin pozulduğuna 

qərar verib. 

 

3-cü (işgəncə, pis rəftara məruz qalmamaq hüququ) maddənin pozuntusunun tanındığı işlər 

 
AİHM 2021-ci ildə Azərbaycanla bağlı 5 qərarında 3-cü maddənin pozuntusuna qərar verib. Məhkəmə həmin qərarlarda 7 

(işgəncə (1), qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar (4) effektiv araşdırma əksikliyi (2)) pozuntu tapıb. Bu qərarların 3-ü 

Ermənistan vətəndaşlarının ərizələri əsasında çıxarılıb. 

 

Xojoyan və başqalarının işi, eləcə də Petrosyan işi haqqında əvvəlki bölmədə məlumat verilib. 3-cü maddənin pozuntusunun 

tanındığı Badalyan Azərbaycana qarşı işi ərizəçinin Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində tutulması, 22 ay Azərbaycanda 

saxlanılması ilə bağlı idi. Ərizəçi Azərbaycanda saxlanıldığı müddətdə onun Konvensiyanın 3-cü və 5-ci maddələri ilə təminat 

altına alınan hüquqlarına müdaxilə baş verdiyini iddia edirdi. AİHM hər iki iddianı əsaslı sayıb. Bu qərar həmçinin ərizəçiyə 

30 min avro təzminat ödənilməsini nəzərdə tutur. 

 

Elçin Həsənov Azərbaycana qarşı jurnalist olan ərizəçinin dinc etiraz aksiyası zamanı çəkiliş apararkən polis əməkdaşları 

tərəfindən saxlanılması və döyülməsi iddiaları ilə bağlı idi. Bəxtiyar Hacıyev Azərbaycana qarşı işində isə siyasi fəal olan 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207404
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210045
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212964
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211103
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212040
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209322
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209326
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ərizəçi, polis idarəsində saxlanılmasından, saxlanılma olayının qanunsuzluğunun effektiv araşdırılmamasından şikayət 

etmişdi. AİHM Həsənov işində 3-cü maddənin prosedur, Hacıyev işində isə həm prosedur, həm də maddi aspektinin 

pozulmasına qərar verib. İki qərar üzrə ərizəçilərə ümumilikdə 20350 avro təzminat ödənilməsini də nəzərdə tutur.  

 

4-cü maddənin (köləliyin qadağan olunması) pozuntusunun tanındığı işlər 
 

2021-ci ildə AİHM Azərbaycana münasibətdə ilk dəfə 4-cü maddənin pozuntusuna qərar verib. Sözügedən qərar 33 ərizəçinin 

şikayəti əsasında qəbul edilib. Qərar ərizəçilərə ümumilikdə 165 min avro təzminat ödənilməsini nəzərdə tutur. 

 

4-cü maddənin pozuntusunun tanındığı Seudin Zoletic və başqa 32 nəfər Azərbaycana qarşı işində Bosniya və Herseqovina 

vətəndaşı olan 33 ərizəçi Azərbaycanda aldadıldıqlarını iddia edirdilər. Onlar AİHM-ə şikayətlərində bildirmişdilər ki, Bakıdakı 

məşhur alış-veriş və digər məşhur mərkəzlərin inşa edilməsində çalışıblar. Onlar iddia edirdi ki, işə götürülərkən hər saat 

üçün 5-7 dollar ödənilməsi, zəruri şəraitlə təmin edilmiş mənzillərdə yerləşdirilməsi razılaşdırılıb, ancaq cəmi 3-4 dollar 

ödənilib, yaşayış durumları dözülməz olub. Pasportları əllərindən alınıb, hamam, tualeti olmayan, yüz nəfərə qədər insanın 

sığdığı, sərt daxili qaydaların tətbiq edildiyi baraklara yerləşdiriliblər. Yalnız hüquq müdafiə qurumlarının müdaxiləsindən 

sonra cüzi miqdarda ödəniş edilən ərizəçilər pasportlarını geri alıb, ölkələrinə geri dönə biliblər.  

 

5-ci maddənin (azadlıq və toxunulmazlıq hüququ) pozuntusunun tanındığı işlər 

 
2021-ci ildə Azərbaycanla bağlı 9 qərarda 5-ci maddənin pozuntusu tanınıb. Bu qərarlar 17 ərizəçiyə münasibətdə çıxarılıb. 

Bu qərarlar üzrə ərizəçilərə ümumilikdə 108 min 350 avro mənəvi zərər, xərc və məsrəf əvəzi ödənilməsi nəzərdə tutulur.  

 

5-ci maddənin pozuntusu tanınan qərarların bir hissəsi müxalif düşüncəli ictimai-siyasi fəalların ərizələri əsasında çıxarılıb. 

Tofiq Yaqublu Azərbaycana qarşı işi müxalif partiya təmsilçisi olan ərizəçinin 2012-ci ilin mayında müxalif qüvvələrin 

aksiyasından əvvəl polislər tərəfindən iki dəfə saxlanılması və inzibati qaydada cərimə edilməsinin qanunsuzluğu iddiaları ilə 

bağlı idi. Əlisa Həsənov Azərbaycana qarşı işində ərizəçi Saatlı rayonunda keçirilən piketdə polislər tərəfindən tutulmasının, 

7-8 saat polisdə saxlanılmasının qanunsuzluğundan şikayət etmişdi. Məhkəməyə qədər həbsin qanunsuzluğu 

mübahisələndirilən Məmməd Əzizov və Şahin Novruzlunun  işində ərizəçilər gənc ictimai-siyasi fəallar idi. İlqar Feyzovun 

işində ərizəçi həbsinin qanunsuz olması məsələsini qaldırmışdı. Jurnalistlərlə bağlı olan Elnur Məmmədov və İdrak 

Abbasovun, Əvəz Zeynallının işlərində digərləri ilə yanaşı 5-ci maddənin pozuntusu qaldırılmışdı. Birinci iş peşə fəaliyyətini 

yerinə yetirərkən polislərin saxladığı jurnalistin 1 saatdan artıq avtomobildə təcrid durumunda saxlanılmışdı. İkinci işdə isə 

jurnalistin məhkəməyə qədər həbs edilməsinin qanunsuz olduğu iddia edilirdi. Emin Ələkbərov və başqalarının işində 7 

ərizəçi dini təriqətlərdən birinin üzvləri idi. AİHM dini ayin üçün toplaşan ərizəçilərin polisə aparılmasını, bir gecə idarədə 

saxlamasını azadlıq və toxunulmazlıq hüququnun pozuntusu saydı.  

 

3-cu maddə ilə yanaşı 5-ci maddənin pozuntusu da tapılan Badalyan işi və Xojoyan və başqalarının işi haqqında əvvəlki 

bölmələrdə məlumat verilib. 

 

6-cı maddənin (ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ) pozuntusu tanınan işlər 

 
AİHM 20021-ci ildə Azərbaycanla bağlı 6 qərarında 9 ərizəçiyə münasibətdə 6-cı maddənin pozuntusunu tapıb. Qərarlarda 

30 min 950 avro mənəvi zərər, xərc, məsrəf əvəzi müəyyən edilib. 

 

Həmin qərarların 3-də yalnız ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusu müəyyən edilib. Turan İbrahimovun işi, 

Cabbar Savalanlı Azərbaycana qarşı işində olduğu kimi gənc siyasi fəalların inzibati qaydada həbs edilməsi ilə bağlı idi. 

Ərizəçilər iddia edirdilər ki, məhkəmə zamanı istədikləri vəkillə müdafiə olunmalarına imkan verilməməsi onların 

Konvensiyanın 6-cı maddəsi ilə təminat altına alınan hüquqlarına müdaxiləyə səbəb olub. 

 

Kərimov və başqaları (daha iki nəfər) Azərbaycana qarşı işində ərizəçilər aldıqları pul borcunu geri ödəyə bilmədiklərinə görə 

həbs edilmələrinin qanunsuzluğunu mübahisələndirmişdilər. Metro stansiyasında etiraz məzmunlu vərəqələr yayarkən, 

polislər tərəfindən həbs edilən, bir gecə polisdə saxlanılan, ardınca 15 sutka inzibati həbs edilən iki ərizəçi, Ülvi Həsənov və 

Məcid Məcidli Azərbaycana qarşı işində AİHM 6-cı maddə ilə yanaşı, ifadə azadlığı hüququnun pozuntusunu da tanıyıb. 6-cı 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210849
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211033
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211783
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208326
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208315
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208315
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210849
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210849
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209346
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210328
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211103
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207356
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207358
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211528
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212032
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212032
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maddə ilə yanaşı, 5-ci, 8-ci və 10-cu maddələrin pozuntusunun tapıldığı Əvəz Zeynallınin işi, 5-ci maddənin pozuntusunun 

tanındığı Tofiq Yaqublu işi haqqında əvvəlki bölmədə məlumat verilib. Yaqublu işində AİHM həm 6.1, həm də 6.3-cü 

maddələrin pozulmasına qərar verib.  

 

8-ci maddənin (şəxsi həyata hörmət) pozuntusunun tanındığı işlər 

 
AİHM 1 il ərzində Azərbaycanla bağlı 3 qərarında 8-ci maddənin pozuntusuna qərar verib.  

 

5-ci, 6-cı və 10-cu maddələrin pozuntularının da müəyyən edildiyi Əvəz Zeynallı Azərbaycana qarşı işində AİHM jurnalist 

olan ərizəçinin ofisində aparılan yoxlama zamanı şəxsi və peşə əşyalarının götürülməsinin qanunsuzluğu iddiasını əsaslı 

hesab edib. Azər Əhmədov Azərbaycana qarşı işində də ərizəçi jurnalist idi. Bu işdə ərizəçinin telefon danışıqları 

həmkarlarından birinin bıçaqlanması olayının istintaqı çərçivəsində xüsusi xidmət orqanları tərəfindən dinlənilmişdi. Ərizəçi 

danışıqlarının dinlənilməsi ilə bağlı qərarın olmamasına istinad edirdi. Məhkəmə ərizəçinin iddialarını əsaslı sayıb, 7 min avro 

mənəvi zərər, xərc və məsrəf əvəzi müəyyən edib. 

 

Səyyarə Əhmədova Azərbaycana qarşı işi ərizəçinin evinin sökülməsi, onun və qızının kompensasiya ödənilmədən evdən 

çıxarılmasını nəzərdə tutan qərarlarla bağlı idi. Şikayətə görə, məhkəmələr ərizəçinin satin aldığı, 3 il sonra icazəsiz tikildiyi 

üzə çıxan evin sökülməsinə qərar vermişdilər. Şikayət edilən zaman həmin qərarlar icra edilməmişdi. Avropa Məhkəməsi bu 

işdə hesab etdi ki, əgər ərizəçinin evindən çıxarılması və evin sökülməsi baş verərsə, bu halda onun Konvensiyanın 8-ci 

maddəsi ilə təminat altına alınan hüquqları pozulmuş hesab ediləcək.  

 

10-cu (ifadə azadlığı) maddənin pozuntusunun tanındığı işlər 

 
AİHM 2021-ci ildə Azərbaycanla bağlı 6 qərarında ifadə azadlığı hüququnun pozuntusunu tanıyıb. Bu qərarlar 9 ərizəçiyə 

münasibətdə çıxarılıb. 4 işdə yalnız 10-cu maddənin pozuntusuna qərar verilib. Həmin qərarlar üzrə ərizəçilərə ümumilikdə 

6 min 600 avro mənəvi zərər, xərc, məsrəf əvəzi ödənilməsi nəzərdə tutulur. 

 

2021-ci ildə AİHM Azərbaycana münasibətdə ilk dəfə jurnalistin informasiya sorğusuna cavab verilməməsini ifadə azadlığı 

hüququnun pozuntusu kimi tanıyıb. Rövşən Hacıyev Azərbaycana qarşı işində ərizəçi “Azadlıq” qəzetinin redaktoru idi. 

Azərbaycan Prezidenti 2001 və 2003-cü illərdə 1985-ci ildən fəaliyyət göstərən, həmin vaxtlar sovet ordusuna məxsus olmuş 

Qəbələ Radiolokasiya Stansiyasının ətraf mühitə və əhalinin sağlamlığına təsirinin qiymətləndirilməsi haqqında sərəncam 

imzalamışdı. Sərəncamla əhalinin sağlamlığına və ətraf mühitə nəzarət üzrə Azərbaycan-Rusiya birgə komissiyası yaradılmış, 

səhiyyə naziri komissiyanın sədri təyin edilmişdi. 2010-cu ildə ərizəçi qeyd edilən komissiyanın fəaliyyət göstərib-

göstərmədiyini öyrənmək üçün Səhiyyə Nazirliyinə və Nazirlər Kabinetinə informasiya sorğusu göndərib, stansiyanın ətraf 

mühitə və əhalinin sağlamlığına təsiri ilə bağlı hesabatların surətinin ona təqdim edilməsini istəmişdi. Ancaq istənilən 

informasiyalar ona verilməmişdi. Ərizəçinin məhkəmələrə şikayətləri də rədd olunmuşdu. Ərizəçi Konvensiyanın 10-cu 

maddəsinə söykənərək, dövlət orqanlarının ictimai maraq kəsb edən məlumatları qapalı tutmasının onun ifadə azadlığı 

hüququna müdaxilə təşkil etdiyini iddia edirdi. AİHM onun iddialarını əsaslı sayıb. 

 

Əvəz Zeynallı Azərbaycana qarşı işində 10-cu maddə ilə yanaşı 5-ci, 6-cı, 8-ci maddələri pozuntusu tapılıb. Peşə fəaliyyətlərini 

yerinə yetirmələri polislər tərəfindən əngəllənən iki jurnalistin ərzələri əsasında çıxarılan Elnur Məmmədov və İdrak Abbasov 

Azərbaycana qarşı işində də AİHM hər iki jurnalistə münasibətdə 10-cu maddənin təminatlarına əməl edilmədiyi qənaətinə 

gəlib. 

 

Bu məhkəmə işi 2009-cu ildə baş vermis olaylarla bağlı idi. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşları 

olan ərizəçilər “Milli Yol” qəzetinin ofisində həyata keçirilən polis əməliyyatından bilgi toplamağa yollanmışdılar. Ərizəçilər 

çəkiliş apararkən mülki geyimli şəxslər onlara müdaxilə etmişdi – jurnalistlər söyülmüş, qolları burulmuş, çəkiliş aparmaları 

əngəllənmiş, foto və video alətləri əllərindən alınmışdı. Ərizəçilərdən Məmmədov zorla avtomobilə mindirilmiş və 1 saatlıq 

“gəzintidən” sonra tanımadığı bir ərazidə sərbəst buraxılmışdı. Ərizəçilər AİHM qarşısında azadlıq və toxunulmazlıq, ifadə 

azadlığı və səmərəli hüquq müdafiə vasitələrinə malik olmaq hüquqlarının pozuntusunu mübahisələndirmişdilər. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209346
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211033
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209346
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211101
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213223
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213788
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210849
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210849
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İfadə azadlığı hüququnun pozuntusu tanınan Əli Həsənov Azərbaycana qarşı, Mahmudov və Ağazadə Azərbaycana qarşı işləri 

tənqidçi jurnalistlərin defamativ ifadələrə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmələri ilə bağlı idi. Ülvi Həsənov və Məcid 

Məcidli Azərbaycana qarşı işində isə AİHM hökuməti tənqid məzmunda vərəqlələr paylayan gənclərin inzibati məsuliyyətə 

cəlb edilməklə cəzalandırlmasını ifadə azadlığı hüququnun pozuntusu hesab etdi. 

 

11-ci (birləşmək hüququ) maddənin pozuntusunun tanındığı işlər 

 
2021-ci ildə Azərbaycana münasibətdə AİHM-in elan etdiyi 3 qərarda 11-ci maddənin pozuntusu tanınıb. Bu işlərin hamısı 

QHT-lərin qeydiyyatından imtina olunmasının və qeydiyyatın ləğv edilməsinin qanunsuz olması ilə əlaqəlidir. 3 qərar 27 

ərizəçiyə münasibətdə çıxarılıb, ərizəçilərə ümumilikdə 92 min 230 avro məbləğində mənəvi zərər, xərc və məsrəf əvəzi 

ödənilməsini nəzərdə tutur. Qərarların hamısında yalnız 11-ci maddənin pozutusu tanınıb. 

 

Seçkilərin Monitorinq Mərkəzi və başqaları Azərbaycana qarşı işində ərizəçilər QHT-nin dövlət qeydiyyatına alınmasının 

yubadılmasının, ardınca, qeydiyyatın ləğv edilməsinin qanunsuzluğundan şikayət etmişdilər. Məhkəmə hər iki aspektdə 

dövlət qurumlarının qərar və hərəkətlərinin 11-ci maddəni pozduğunu vurğuladı. Mehman Əliyev və başqaları Azərbaycana 

qarşı işində 12 ərizəçi, Elçin Abdullayev və başqaları Azərbaycana qarşı işindəsə 13 ərizəçi təsisçiləri olduqları QHT-nin 

qeydiyyata alınmasından imtina edilməsinin qanunsuzluğunu mübahisələndirmişdilər. Bütün ərizəçilərə münasibətə 11-ci 

maddənin pozuntusu tanınıb. 

  

1 Saylı Protokolun 1-ci maddəsinin (mülkiyyət hüququ) pozuntusunun tanındığı işlər  

 
2021-ci ildə Azərbaycanla bağlı 6 qərarda mülkiyyət hüququnun pozuntusu tapılıb. 6 qərar 31 ərizəçiyə münasibətdə çıxarılıb. 

AİHM bu qərarlardan 4-də maddi, mənəvi, xərc və məsrəf əvəzi müəyyən edib – ümumilikdə 635 min 030 avro. 

 

Mülkiyyət hüququnun pozuntusunun tapıldığı Fatma Qəniyeva və başqa 17 nəfərin işində ərizəçilərin bağ sahələrinin 

əllərindən alınmasının, onlarla bağlanmış torpaq icarə müqavilələrinin məhkəmə qaydasında ləğv olunmasının qanunsuzluğu 

mübahisələndirilmişdi. Zülfiyyə Əliyeva və başqaları (6) Azərbaycana qarşı işi ərizəçilərin mənzillərinin yol tikintisi əsası ilə 

sökülməsinin qanunsuzluğu ilə bağlı idi. 

 

Par və Hyodo Azərbaycana qarşı işində ərizəçilər Türkiyə və Yaponiya vətəndaşları idi. Onların şikayəti, 2010 və 2011-ci 

illərdə Bakı beynəlxalq hava limanından keçərkən, gömrük orqanları tərəfindən saxlanılmaları, bəyan edilməmiş pul 

məbləğinin götürülməsi ilə bağlı idi. Onlara məxsus pul məbləğinin qanunsuz, təzyiq altında müsadirə edildiyini iddia edən 

ərizəçilər, mülkiyyət hüquqularına müdaxilənin baş verdiyini iddia edirdilər. Avropa Məhkəməsi bu işdə hesab etdi ki, 

ərizəçilərə münasibətdə mülkiyyət hüququnun pozuntusu baş verib. Qərara əsasən, hökumət birinci ərizəçiyə 210 min avro, 

ikinci ərizəçiyə isə 127 min avro maddi zərərə görə təzminat ödəməlidir. 

 

Qəzənfər Məmmədov Azərbaycana qarşı işində mübahisənin predmeti ərizəçinin vicdanlı alıcı olaraq, alqı-satqı yolu ilə 

sahibləndiyi kafenin sökülməsi idi. Bu işdə ərizəçi maddi tələb irəli sürmədiyindən, məhkəmə təzminat müəyyən etməyib. 

Sugra Quliyeva Azərbaycana qarşı işində kənd təsərrüfatı təyinatlı tikili və evin inşa edildiyi 0,3 hektar torpaq sahəsi ərizəçinin 

əlindən alınmışdı. Məhkəmə mülkiyyət hüququnun pozuntusunu tanıyıb, ancaq təzminat məsələləri ilə bağlı qərar verməyə 

hazır omadığını vurğulayıb. 

 

Demokratiya və İnsan Haqları Resurs Mərkəzi və Əsabəli Mustafayev Azərbaycana qarşı işində AİHM ərizəçilərin mülkiyyət 

hüquqlarının pozuntusunu Konvensiyanın 18-ci maddəsilə birlikdə tanıyıb. Bu iş haqda sonrakı bölmədə məlumat verilir. 

 

Konvensiyanın 18-ci maddəsinin (Hüquqlarla bağlı məhdudiyyətlərdən istifadənin hədləri) pozuntusunun 

tanındığı işlər 

 
AİHM 2021-ci ildə Azərbaycanla bağlı 2 qərarında, 4 ərizəçiyə münasibətdə 18-ci maddənin pozulmasına qərar verib. Bu iki 

qərar ərizəçilərə 68 min 400 avro təzminat ödənilməsini nəzərdə tutur. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210839
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211100
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212032
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212032
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213527
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210013
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210013
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210018
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208314
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212011
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213222
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211820
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211819
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Məmməd Əzizov və Şahin Novruzlu Azərbaycana qarşı işində ərizəçilər məhkəməyə qədər həbslərinin qanunsuz olması, 

siyasi təqib məqsədilə həyata keçirildiyini iddiaları edirdilər. AİHM bu işdə 5-ci maddə ilə birlikdə götürülməklə 18-ci 

maddənin pozulmasına qərar verdi. 

 

Demokratiya və İnsan Haqları Resurs Mərkəzi və Əsabəli Mustafayev Azərbaycana qarşı işində birinci ərizəçi hüquq 

marifçilıiyi və insan haqlarının qorunması sahəsində ixtisaslaşan ictimai birlik olan Demokratiya və İnsan Haqları Resurs 

Mərkəzi, ikinci ərizəçi isə vəkil və birinci ərizəçinin qurucusu və sədri Əsabəli Mustafayev idi. İş 2014-cü ildə maliyyə 

pozuntuları əsası ilə QHT-lərə açılan cinayət işinin araşdırması çərçivəsində ərizəçilərlə bağlı məhkəmə qərarlarından verilmiş 

şikayətlərlə bağlı idi. Hər iki ərizəçi bank hesablarının dondurulması kontekstində mülkiyyət və səmərəli müdafiə vasitələrinə 

malik olmaq hüquqlarına müdaxilədən şikayət etmişdi. Ölkədən çıxışı yasaqlanan Ə.Mustafayev isə həm də hərəkət azadlığı 

hüququna müdaxilədən şikayətçi olmuşdu. Ərizəçilər iddia edirdilər ki, onların haqlarına tətbiq edilən məhdudiyyətlər siyasi 

məzmunludur, Azərbaycandakı insan haqları müdafiəçilərinə və QHT fəallarına qarşı rəsmi kampaniyanın tərkib hissəsidir, 

onların fəaliyyətini iflic etməyə hesablanıbmış. AİHM hesab etdi ki, ərizəçilərə münasibətdə həm 1 Saylı Protokolun 1-ci 

maddəsi ilə, həm də 4 Saylı Protokolun 2-ci maddəsi ilə birlikdə götürülməklə Konvensiyanın 18-ci maddəsi pozulub.  

 

Konvensiyanın digər maddələrinin pozuntularının tanındığı işlər 

 
AİHM 2021-ci ildə Azərbaycanla bağlı 7 qərarında dövlətin Konvensiyanın 34-cü maddəsi (fərdi şikayət hüququ) ilə üzərinə 

götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədiyini qənaətinə gəlib. Həmin 7 qərar 19 ərizəçiyə münasibətdə elan edilib. 

Konvensiyanın 34-cü maddəsi üzrə öhdəliklərə əməl edilməməsi Ramiz Əsgərov, Mehman Əliyev və başqaları, Solmaz 

Salmanova, Xavər Əlibəyova, Elçin Həsənov, Bəxtiyar Hacıyev, Seçkilərin Monitorinq Mərkəzi və başqaları-nın işləri üzrə 

qərarlarda təsbit edilib. Bunlardan başqa AİHM Demokratiya və İnsan Haqları Resurs Mərkəzi və Əsabəli Mustafayev 

Azərbaycana qarşı işində səmərəli müdafiə vasitələrinə malik olmaq (Maddə 13) və hərəkət azadlığı (4 Saylı Protokolun 2-

ci maddəsi) hüquqlarının pozuntusunu da tapıb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208326
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212139
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214036
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210013
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210838
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210838
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211782
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209322
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209326
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213527
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212139
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212139
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AİHM-in AZƏRBAYCANLA BAĞLI QƏBULEDİLMƏZ SAYDIĞI ƏRİZƏLƏR 

 
AİHM 2021-ci ildə Azərbaycanla bağlı qəbuledilməzliklə bağlı 9 qərardad qəbul edib (əsaslandırılmış qərardadlar). 9 qərardad 

14 ərizəçiyə münasibətdə çıxarılıb.  

 

AİHM daha iki şikayət üzrə qərarında ərizələrin qəbuledilməz olmasına qənaətinə gəlib. Həmin işlər aşağıdakılardır. 

 

Yadiğar Sadıqlı Azərbaycana qarşı işində ərizəçi xuliqanlıq ittihamı ilə həbs edilmiş, məhkəmələr ittihamı əsaslı hesab edib 

onu 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmişdi. Cinayət işini qurama sayan beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları müxalif 

siyasətçini vicdan məhbusu elan etmişdilər. Y.Sadıqov həmin cinayət işi üzrə keçirilən məhkəmə iclaslarında metal qəfəsdə 

saxlanılmasından şikayət etmişdi. AİHM ərizəni 6 aylıq müddət şərtinə əməl edilməməsi əsası ilə qəbuledilməz sayıb. 

Məmməd Qurbanov və Nadir Məmmədovun işində gömrük əməkdaşları tərəfindən zorakılığa məruz qaldığını iddia edən 

ərizəçilər polisə şikayət etmələrindən sonra dövlət məmuruna müqavimət göstərmək ittihamı ilə həbs edilmişdilər. Bunu 

qurma sayan ərizəçilərin şikayəti daxili müdafiə vasitələrini tükəndirməmək əsası ilə qəbuledilməz sayılıb.  

 

Hərəkət azadlığı, ayrı-seçkiliyə məruz qalmamaq, ədalətli məhkəmə araşdırması hüquqlarının pozuntusu mübahisələndirilən 

Elmar Paşayev və başqaları, Kamran Bəyəliyev Azərbaycana qarşı işləri də daxili müdafiə vasitələrinin tükəndirilməməsi əsası 

ilə qəbuledilməz elan edilib. 

 

Müharibə veteranlığına görə müvafiq müavinətin ödənilməsində qanunsuzluğa yol verildiyi iddia olunan Bəylər Abbasov 

Azərbaycana qarşı işində qaldırılan pozuntular əsassız sayıldığından iş qəbuledilməz hesab edilib. Elçin Məmmədin işində 

təmsilçi vəkalətnamə təqdim etmədiyi üçün eyni məzmunlu qərardad qəbul edilib. Mülkiyyət və effektiv müdafiə vasitələrinə 

malik olmaq hüququnun pozuntusu mübahisə edilən Solmaz Orucova-nın, Eyyub Tahirov-un  işləri daxili müdafiə 

vasitələrinin tükəndirilməməsi əsası ilə qəbuledilməz sayılıb. AİHM-in King və başqaları Azərbaycana qarşı işi üzrə qəradadı 

da eyni əsasa söykənir. 

 

BAXILMASINI GÖZLƏYƏN İŞLƏRİN SİYAHISINDAN ÇIXARILAN ƏRİZƏLƏR 

 
Ərizəçilərlə hökumətin dostca anlaşdıqları işlər 

 

2021-ci ildə Azərbaycanla bağlı ümumilikdə dostca anlaşmalara əsaslanan 17 qərardad qəbul edilib. Həmin qərardadlar 

üzrə 44 ərizə baxılacaq işlərin siyahısından xaric edilib. Dostca anlaşmalarla bitən işlər üzrə ərizəçilərə 179 min avrodan 

artıq mənəvi zərər, xərc, məsrəf əvəzi ödənilməlidir. 

 

Dostca analaşma ilə bitən ərizələrin 29-da ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusu mübahisələndirilmişdi. Natiq 

Mirzəyev Azərbaycana qarşı işində məhbus olan ərizəçi həbsxana rəhbərliyinə qarşı iddiası üzrə, Durnisə Əhmədova 

Azərbaycana qarşı işində isə xuliqanlıq cinayətində günahkar bilinmiş ərizəçi barəsindəki ittigamlar üzrə məhkəmələrin 

qərarlarının ədalətsizliyini mübahisələndirmişdi. Rzamov və başqa 9 ərizəçi dini təriqət üzvü olan ərizəçilər azadlıq və 

toxunulmazlıq, dini etiqad azadlığı hüququ ilə yanaşı 6-cı maddənin pozuntusunu iddia edirdilər. Muradov və başqa 8 

ərizəçinin işində, Mirzəbəyov və başqaları Azərbaycana qarşı işində milli məhkəmə qərarlarının icra edilməməsindən şikayət 

olunmuşdu. Elvin Adıyev və Elçin Namazov Azərbaycana qarşı işində ərizəçilər inzibati qaydada cəzalandırılmalarını nəzərdə 

tutan məhkəmə qərarlarının qanunsuzluğunu mübahisələndirmişdilər. Zaur Qurbanlının işində ərizəçi barədə cinayət 

təqibinin qanunsuzluğu məsələsi qaldırılib. Zülfüqar İbrahimov Azərbaycana qarşı, habelə, Tural Abbaslının işlərində də oxşar 

pozuntular qaldırılıb.  

 

Dostca anlaşma əsasında başa çatan işlərin bir neçəsi hərəkət azadlığı hüququnun pozulması iddiaları ilə bağlı idi. Elşən 

Əliyevin işində, Pərviz Həşimli və digərləri-nin işində, Vidadi İnsanov Azərbaycana qarşı işlərində eyni pozuntu iddiaları irəli 

sürülüb. Rəvan Səbzəliyev işində dini etiqad azadlığı hüququnun, Elşad Təhməzovun və Zülfüqar İbrahimov Azərbaycana 

qarşı işində azadlıq və toxunulmazlıq, Nemət Kərimli-nin işində isə əsasən şəxsi həyata hörmət və ifadə azadlığı hüququnun 

pozuntusu mübahisələndirilib. 

 

Mübariz Rəhimli və başqa 5 ərizəçi Azərbaycana qarşı işində ərizəçilərin hamısı 2015-ci ildə keçirilmiş növbəti parlament 

seçkilərində və 2016-cı ildə keçirilmiş təkrar seçkilərdə deputatlığa namizəd olmaq istəsələr də ali seçki qurumu onların 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207611
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207610
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207947
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207950
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207948
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207948
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210202
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211167
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213780
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208806
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208806
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208810
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208810
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208811
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209518
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209518
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214599
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213033
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213607
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210903
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211960
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210907
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210907
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208440
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210656
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208808
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208480
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210903
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210903
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208479
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213031
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namizədliyini yetərli etibarlı seçici imzası təqdim etmədikləri əsası ilə qeydə almamışdı. Ərizəçilərin ali seçki qurumuna və 

məhkəmələrə şikayətləri isə rədd edilmişdi. AİHM qarşısında seçki, səmərəli müdafiə vasitələrinə sahib olmaq hüquqlarının 

pozuntusu mübahisələndirilmişdi.  

 

Hökumətin təktərəfli bəyannamələrinə əsasən siyahıdan çıxarılan ərizələr 

 
Avropa Məhkəməsi 2021-ci ildə 55 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 9 qərardad 

çıxarılıb. Təktərəfli bəyannamələrə əsasən çıxarılan qərardadlar üzrə ərizəçilərə ümumilikdə 258 min avrodan artıq 

mənəvi zərər, xərc və məsrəf əvəzi ödənilməlidir. 

 

Təktərəfli bəyannaməyə söykənən qərardadla başa çatan 55 ərizənin 37-də seçki hüququnun pozuntusu 

mübahisələndilmişdi. AİHM bənzər olan bu ərizələri eyni icraatda birləşdirmişdi. Arzu Səmədbəyli və başqaları Azərbaycana 

qarşı işində ərizəçilər 2015-ci ildə keçirilmiş parlament seçkilərində müxalif siyasi partiyalardan deputatlığa namizədliklərini 

irəli sürüblər. Ancaq onların namizədliklə bağlı müraciətləri, dəstəkləyici seçici imzalarının bir hissəsinin etibarlı olmaması 

əsası ilə qəbul edilməyib. Mərkəzi Seçki Komissiyasına və məhkəmlərə şikayətləri təmin edilməyən Ərizəçilər seçki 

hüquqlarına müdaxilənin baş verdiyini iddia edirdilər. Kommunikasiya mərhələsində hökumət iddia olunan pozuntuları 

tanıyıb, təzminat təklif edib, Avropa Məhkəməsinə birtərəfli bəyannamə təqdim edib. Ərizəçilərin əksəriyyəti rədd etsə də 

AİHM bəyannaməni diqqətə alıb.  

 

Pənahov və başqaları Azərbaycana qarşı və Sadullah Genc və başqalarının işləri dini təriqət üzvlərinin toplantısına polislərin 

müdaxilə etməsi ilə bağlı idi. Ərizəçilər iddia edirdilər ki, onların işgəncəyə məruz qalmamaq, azadlıq və toxunulmazlıq, şəxsi 

həyatın toxunulmazlığı, din azadlığı və toplaşmaq hüquqlarına müdaxilə olunub. Kommunikasiya zamanı Azərbaycan 

hökuməti məhkəməyə təktərəfli bəyannamə təqdim edib – iddia olunan pozuntuların doğrudan da baş verdiyini etiraf edib, 

pozuntuların kompensasiyası üçün ərizəçilərə təzminat ödəmək öhdəliyi götürüb. Emil Mehdiyev və Vahid Əbilov 

Azərbaycana qarşı işinin halları da oxşar idi. Həmin işdə Yahova Şahidləri dini icmasının üzvləri olan ərizəçilər dini baxışlarının 

imkan verməməsi səbəbindən hərbi xidmət keçməkdən imtina etmiş, ancaq onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşdular. 

 

Akif Şiriyev, Ağaməmməd Məmmədov işlərində mülkiyyət, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntuları 

mübahisələndirilmişdi. Qanunsuz silah saxlama ittihamının uydurma olmasının mübahisələndirildiyi Vüqar Əliyev 

Azərbaycana qarşı, milli məhkəmə qərarlarının icra edilməməsindən şikayət olunan Abbasov və başqaları Azərbaycana qarşı 

işləri də hökumətin təktərəfli bəyannaməsinə əsasın başa çatıb. Təktərəfli bəyannamə ilə bitən Tariyel Şirinli və Heybət 

Əmrahın işlərində ərizəçilər icazəsiz elan edilmiş kütləvi aksiyada saxlanılmalarının, inzibati qaydada həbs olunmalarının, 

barələrində töhmət tədbirinin seçilməsinin, hüquqi yardımla təmin edilməmələrinin qanunsuzluğunu mübahisələndirmişdi. 

 

Digər əsaslarla baxılmasını gözləyən işlərin siyahısından xaric edilən ərizələr  

 
AİHM 5 qərardadı ilə 6 ərizəni yuxarıda qeyd edilənlərdən başqa əsaslarla baxılmasını gözləyən işlərin siyahısından 

xaric edib.  

 

Ədalətli məhkəmə araşdırması, hərəkət azadlığı hüquqlarının pozuntusu qaldırılan Şəfəq Əmrahova Azərbaycana qarşı və 

Konvensiyanın 3, 5, 6, 8, 13 və 14-cü maddələrinin pozuntusu iddia edilən Y. Azərbaycana qarşı işində ərizəçilər şikayətlərini 

geri götürüblər. 

 Axundov və Məcidova işlərində ərizəçilərin vəkili müvəkkilləri ilə əlaqə qura bilmədiyini bildirdikdən sonra, İmanzadə 

Məmmədova Azərbaycana qarşı işində isə ərizəçi vəfat etdiyinə görə, həmin ərizələr baxılacaq işlərin siyahısından xaric 

edilib. Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ mübahisə edilən Hüseyn Abdulvahabov işi zəruri sənədlər zamanında və 

qaydasında təqdim edilmədiyindən baxılacaq işlərin siyahısından çıxarılıb.   

 

 

 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213030
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213030
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208151
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208146
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213032
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213032
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208478
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208807
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208809
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208809
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210889
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214600
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214600
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210635
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212190
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208477
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208805
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208805
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209694
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2021-ci ildə AİHM-in müəyyən etdiyi pozuntular 

 
AİHM 2021-ci ildə Azərbaycanla bağlı işlərdə ən çox azadlıq və toxunulmazlıq hüququnun pozuntusunu tapıb. Məhkəmə 17 

ərizəçiyə münasibətdə 9 halda 5-ci maddənin pozuntusunu tanıyıb. Məhkəmə 7 qərarında 9 ərizəçiyə münasibətdə ədalətli 

məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusuna tapıb.  

 

2021-ci ildə AİHM-in müəyyən etdiyi maddi, mənəvi və xərc, məsrəf əvəzi ödənişlərin statistikası 

 

2021-ci ildə AİHM-in hökumətlə kommunikasiya etdiyi işlər 

 
AİHM 2021-ci ildə Azərbaycandan göndərilmiş 65 ərizəni 28 iş çərçivəsində kommunikasiya etməyə başlayıb. Oxşar 

məzmunlu ərizələr eyni işlərdə birləşdirilib, birgə kommunikasiya edilib. 

 

Hökumətlə kommunikasiya edilmiş ərizələrdə Konvensiyanın 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), 35-ci (fərdi şikayət hüququ) maddələrinin, habelə, 1 Saylı 

protokolun 1-ci (mülkiyyət hüququ) və 3-cü (seçki hüququ), 4 Saylı protokolun 2-ci (hərəkət sərbəstliyi) maddələrinin 

pozuntuları mübahisələndirilib.  

 

2021-ci ildə hökumətlə kommunikasiya edilmiş 65 ərizədə ən çox ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusunu 

qaldırılıb. AİHM 32 ərizə üzrə kommunikasiya zamanı hökumətə 6-cı maddənin pozuntusu ilə bağlı suallar göndərib. Sonrakı 

sırada Konvensiyanın 11-cü maddəsinin pozuntusu iddiaları gəlir. AİHM 18 ərizə üzrə kommunikasiya zamanı hökumətə 

birləşmək hüququnun pozuntusu ilə bağlı suallar göndərib. 17 ərizədə effektiv hüquqi müdafiə vasitələrinə malik olmaq, 16 

işdə isə azadlıq və toxunulmazlıq hüququnun pozuntusu mübahisələndirilib. 

 

AİHM-in 2021-ci ildə Azərbaycan hökuməti ilə kommunikasiya etdiyi 65 ərizədə ümumilikdə aşağıdakı pozuntu iddiaları 

qaldırılıb, hökumətə aydınlaşıdırcı suallar göndərilib: 

Maddə Maddə  

2 

 

Maddə  

3 

 

Maddə  

4 

Maddə  

5 

Maddə  

6 

 

Maddə  

8 

 

Maddə  

10 

 

Maddə 

 11 

 

Maddə 

18 

Pr.1-

M.1 

 

Digər 

Pozuntu 

sayı 

6 

(3 

ərizəçi) 

7 

pozuntu  

(5) 

1 

(33) 

9 

(17) 

7  

(9) 

3 

(3) 

6 

(9) 

4  

(27) 

3 

(4) 

6 

(31) 
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 Mənəvi 

zərər 

Maddi 

zərər 

Xərc və 

məsrəflər 

Cəmi Cəmi (il üzrə) 

Mahiyyəti üzrə çıxarılan qərarlarda 

müəyyən edilən ədalətli əvəz 
627,500 

avro 

560,630 

avro 

35,818 

avro 

1,223,948 

avro 

 

 

 

1,661,548 

avro 

Dostca anlaşmalar əsasında çıxarılan 

qərardadlarda müəyyən edilən ədalətli 

əvəz  

166,250  

avro 

13,200 

avro 

179,250 

Avro 

Təktərəfli bəyannamələr əsasında 

çıxarılan qərardadlarda müəyyən edilən 

ədalətli əvəz  

256,650 

avro 

1,700 

avro 

258,350 

avro 

Maddə M.3 M.5 M.6 M.8 M.9 M.10 M.11 M.13 M.14 M.18 M.35 Pr.1-

M.1 

Pr.1-

M.3 

Pr.4-

M.2 

Pozuntu 

iddiası sayı 

10 16 32 5 4 9 18 17 3 5 7 10 1 2 
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AİHM-in AZƏRBAYCANLA BAĞLI QƏRARLARININ İCRASI – 2021-ci il 

 

2021-ci ildə AIHM-in Azərbaycanla bağlı elan etdiyi 246 qərarı icra edilməsini gözləyirdi. 1 ildə həmin 

qərarlardan 12-si icra edilmiş sayılıb, qərarların icrasına nəzarət edən Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi (AŞ 

NK) 12 qərarın icrasına nəzarətin qapadılmasına qərar verib. 

 

Bir il ərzində icrasına nəzarət qapadılan işlərin 10-u dostca anlaşma ilə başa çatan işlər olub. Həmin işlər üzrə 

çxıarılan qərardadlar yalnız fərdi tədbirlərin icrasını (təzminat) nəzərdə tuturdu.   

 

Məmmədquliyev, Adıgözəlov və Şirinli, Nəsibova və başqaları, Əsədov və Nəsirov, Bədəlov və Əliyev, Qridneva, 

Təhməzov, Kərimli, Həşimli və başqaları və Rzamov və başqalarının işlərində fərdi tədbirlər icra edildiyindən AŞ 

NK nəzarətin tama qapadılması haqda qətnamə qəbul edib.  

 

2021-ci ildə mahiyyəti üzrə çıxarılmış iki qərarın icrasına nəzarət qismən qapadılıb.  

 

AİHM Rəşad Həsənov və başqaları Azərbaycana qarşı işində ərizəçilərin azadlıq və toxunulmazlıq hüququnun 

pozuntularını tapmışdı. Məhkəmə müəyyən etmişdi ki, ərizəçilər hər hansı əsaslı şübhə olmadan tutulub, 

cinayətdə təqsirli sayılıb, məqsəd ərizəçiləri susdurmaq və fəal ictimai və siyasi fəaliyyətlərinə görə cəzalandırmaq 

məqsədi daşıyıb (5-ci maddə ilə birlikdə götürülməklə Konvensiyanın 18-ci maddəsinin pozuntusu). Qərarın icrası 

kontekstində qərarda nəzrdə tutulan təzminat məbləği ödənilib, ərizəçilər barəsindəki milli məhkəmə qərarları Ali 

Məhkəmənin Plenumu tərəfindən ləğv edilib. Qərarla aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılmasını, xüsusilə 

də hökuməti tənqid edənlərə, vətəndaş cəmiyyəti fəallarına və hüquq müdafiəçilərinə qarşı cinayət 

qanunvericiliyindən sui-istifadə probleminin çözülməsi ilə bağlı tələb olunan ümumi tədbirlərin icrasına isə 

Məmmədli qrupu işi çərçivəsində nəzarət davam etdiriləcək. 

 

Natiq Cəfərli Azərbaycana qarşı işinin halları Həsənov və başqalarının işinin oxşarı idi. Həmin işdə də 

Konvensiyanın 5-ci maddəsi ilə birlikdə götürülməklə 18-ci maddənin pozuntusu tanınmışdı. Bu işdə də AŞ NK 

AİHM qərarı ilə müəyyən edilmiş təzminatın ödənilməsi də daxil olmaqla, ərizəçiyə münasibətdə bütün fərdi 

tədbirləriin icra edilməsi səbəbindən qərarın icrasına nəzarəti qapadıb. Ümumi tədbirlərin həyata keçirilməsinə 

Məmmədli qrupu işi çərçivəsində nəzarət davam etdiriləcək. 

 

2021-ci ildə icra durumu Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində yoxlanılmış işlər 

 

AŞ NK 2021-ci ildə Azərbaycanla bağlı 65-dən çox qərarın icra durumunu müzakirə edib. Müayinə altında olunan 

qərarlar Mahmudov və Ağazadə qrupu, Məmmədli Qrupu, X.İsmayılova Qrupu, Namazov Qrupu, Qafqaz 

Məmmədov Qrupu,  Muradova, Məmmədov (Cəlaloğlu) və Məmmədov Qrupuna daxil olan qərarlar və AİHM-in 

Sarqsyan Azərbaycana qarşı qərarı olub.  

 

AŞ NK Qafqaz Məmmədov Qrupu işinə daxil olan 35 qərarın icrasını yoxlayıb. Komitə qeyd edir ki, qərarların tam 

icra edilmiş sayılması üçün tələb olunan ümumi tədbirlər icra edilməmiş qalır. Bununla yanaşı, ərizəçilərin 

bəzilərinə münasibətdə fərdi tədbirlər də icra olunmayıb. Bu qrup işi çərçivəsində müxalif qüvvələrin dinc 

aksiyalarının dağıdılması, ərizəçlərin toplaşmaq hüququna sərt müdaxilələrin edilməsi ilə 11-ci maddənin 

pozuntusunun tapıldığı qərarların icrasına nəzarət edilir.  

 

Mahmudov və Ağazadə qrupunda AİHM-in Azərbaycanla bağlı 3 qərarının (Tağıyev və Hüseynov Azərbaycana 

qarşı, Fətullayev Azərbaycana qarşı, Mahmudov və Ağazadə Azərbaycana qarşı) icrasına nəzarət edilirr. Bu 

qərarlar ifadə azadlığı hüququnun pozuntusu, böhtan və təhqirə görə cinayət cəzalarının tətbiqi ilə bağlıdır. AŞ 

NK-nın qətnaməsində Azərbaycan hökuməti təkrarən böhtan və təhqirə görə cinayət cəzalarını ləğv etməyə 

https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-54163
https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-55663
https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-55701
https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-55973
https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-55947
https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-56205
https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-56799
https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-56793
https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-56789
https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-57183
https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-50233
https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-54767
https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-1743
https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-58173
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çağırılıb: “Qanunvericilik tədbirlərinin görülməsi, özəlliklə, Cinayət Məcəlləsinin 147.1 və 148-ci maddələrinə 

dəyişiklik tələb olunur. Eləcə də, defamasiyaya görə cinayət cəzalarının qeyri-mütənasib tətbiq olunmasından və 

cinayət qanununun digər müddəalarının özbaşına tətbiq olunmasından irəli gələn məsələləri həll etmək üçün 

prokurorluq və yerli məhkəmələrin praktikasına, eləcə də Respublika prokurorluğu və icra hakimiyyəti orqanları 

tərəfindən təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnun pozulması praktikasına dəyişikliklərin edilməsi zərururidir”. AŞ 

NK sənəddə həmçinin, Azərbaycan hökumətinin “Media haqqında” qanun layihəsi hazırlaması marqla qeyd edib. 

Komitə hökuməti yeni qanun layihəsinin Avropa Konvemsiyasının tələblərinə uyğun olmasını təmin etmək 

məqsədilə Avropa Şurası ilə sıx əməkdaşlığa dəvət edib. 

 

Məmmədli işi qrupunda AİHM-in Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi 6 qərarın icrasına nəzarət edilir. Həmin qərarlar 

Anar Məmmədli, Həsənov və Başqaları, İ.Əliyev, N.Cəfərli, İbrahimov və Məmmədov, X.İsmayılova (2) ilə bağlıdır. 

Bu 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. AŞ NK-nın Məmmədli işi qrupuna daxil olan qərarların icra durumu 

ilə bağlı qətnaməsində qərarların təxirəsalınmadan icra edilməsi, ərizəçilərin işlərinə Ali Məhkəmədə yenidən, 

İ.Məmmədov və R.Cəfərov işlərində müəyyən edilmiş presedentə uyğun olaraq baxılması, hökumətin gərəkli 

məlumatları iyulun 31-dək Nazirlər Komitəsinə təqdim etməsi istənilib.  

 

Namazov işi qrupu çərçivəsində AİHM-in Azərbaycanla bağlı 3 qərarının (Elçin Namazov, Xalid Bağırov, Aslan 

İsmayılov Azərbaycana qarşı qərarları) icrasına nəzarət edilir. Hər 3 qərar vəkillərin Azərbaycan Vəkillər 

Kollegiyasından xaric edilmələri ilə bağlıdır. AİHM bu işlərdə vəkillikdən kənarlaşdırılmalarından şikayət edən 

ərizəçilərin xeyrinə qərar vermişdi. AŞ NK qətnaməsində keçmiş vəkillərin – Xalid Bağırovun, Elçin Namazovun, 

Aslan İsmayılovun kollegiyaya bərpa edilməli olduğunu vurğulayıb. Komitə onu da vurğulayıb ki, Azərbaycan 

hökuməti vəkillikdən uzaqlaşdırmanın spesifik əsaslarını daxili qanunvericilikdə göstəməli, vəkilləri lüzumsuz 

intizam icraatlarından qoruyan mexanizmlər yaradıb, tətbiq etməlidir. Vəkillərə qarşı intizam icraatları ilə bağlı 

məhkəmə təcrübəsinin yaxşılaşdırlması da Azərbaycan hökumətindən istənilib. 

 

Muradova, Məmmədov (Cəlaloğlu), Məmmədov Qrupları çərçivəsində AİHM-in Azərbaycanla bağlı 20-dən artıq 

qərarının icrasına nəzarət edilir. Həmin qərarlar ərizəçilərin qohumlarının ölümləri, ərizəçilərin hüquq-mühafizə 

orqanlarında işgəncə və ya pis rəftara məruz qalmaları ilə bağlı səmərəli araşdırmanın aparılmaması, tibbi yardıma 

çatım haqqının pozulması, həbslərin qanunsuzluğu, cinayət prosesinin həddən artıq uzanması, jurnalistlərə güc 

tətbiq edilməsi, dinc toplantıların dağıdılması, vəkilə çatım haqqının təmin edilməməsi ilə əlaqəlidir. Bu qrup işləri 

ilə bağlı qətnamədə Komitə təəssüflə qeyd edir ki, icrasına nəzarət olunan qərarların qəbul edilməsindən 14 ildən 

artıq vaxt keçsə də, Azərbaycan hökumətindən fərdi tədbirlərin icra durumu haqda istənilən bilgilərin təqdim 

edilməsi hələ də yubanır. AŞ NK Azərbaycan hökumətindən Cənnətov, Pirqurban, Yaqublu və Əhədov (Yaqublu), 

Hacı və başqaları Azərbaycana qarşı qərarlarının icra durumu ilə bağlı – xüsusilə, ədalətli məhkəmə araşdırması 

hüququnun pozuntusunun tanınması kontekstində görülmüş tədbirlər haqda, habelə, təzminatların ödənilmə 

vəziyyəti ilə bağlı məlumatları təqdim etməyə dəvət edib. 
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