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Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 

İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyanın, habelə onun Proto-

kollarının müddəalarını nəzərə alaraq, 

Bu Reqlamenti qəbul etdi:   

 

Qayda 1
1
 

(Anlayışlar) 

 

Əgər mətnin konteksti başqa halı tələb etmirsə, bu Reqlamentin məqsədləri üçün:  

 

a) “Konvensiya” termini İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Konven-

siyanı və onun Protokollarını bildirir;  

 

b) “Məhkəmənin plenar iclası” ifadəsi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin tam tərkibdə ic-

lasını bildirir;  

 

                                                           
1
 Məhkəmə tərəfindən 7 iyul 2003-cü ildə və 13 noyabr 2006-cı ildə edilmiş dəyişikliklərlə.  



c) “Böyük Palata” ifadəsi Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən təşkil edilən on 

yeddi hakimdən ibarət tərkibdə Böyük Palatanı bildirir;  

 

d) “Bölmə” termini Konvensiyanın 25-ci maddəsinin (b) bəndinə əsasən Məhkəmənin plenar ic-

lasında müəyyən müddətə təşkil edilən Palatanı bildirir; “Bölmənin Sədri” ifadəsi Konvensiya-

nın 25-ci maddəsinin (c) bəndinə əsasən, Məhkəmənin plenar iclasında həmin Bölmənin Sədri 

qismində seçilmiş hakimi bildirir;  

 

e) “Palata” termini Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən təşkil edilən yeddi ha-

kimdən ibarət tərkibdə Palatanı bildirir; “Palatanın Sədri” ifadəsi həmin Palatada sədrlik edən 

hakimi bildirir;  

 

f) “Komitə” termini Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən təşkil edilən üç ha-

kimdən ibarət tərkibdə komitəni bildirir; “Komitənin Sədri” ifadəsi həmin Komitədə sədrlik edən 

hakimi bildirir; 

 

g) “Yeganə hakim” ifadəsi Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən təkbaşına iclas 

keçirən hakimi bildirir;  

 

h) “Məhkəmə” termini tam tərkibdə Məhkəməni, yaxud Böyük Palatanı, Bölməni, Palatanı, Ko-

mitəni, yeganə hakimi, yaxud da Konvensiyanın 43-cü maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan 

beş hakimdən ibarət tərkibdə kollegiyanı bildirir;     

 

i) “Ad hoc hakim” ifadəsi Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 4-cü bəndinə və 29-cu Qaydaya uy-

ğun olaraq Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlət tərəfindən Böyük Palatanın və ya Palatanın üz-

vü qismində təklif edilən, seçilmiş hakim olmayan şəxsi bildirir;  

 

j) “Hakim” və “hakimlər” termini Avropa Şurasının Parlament Assambleyası tərəfindən seçi-

lən hakimləri, yaxud ad hoc hakimləri bildirir;   

 

k) “Məruzəçi hakim” ifadəsi 48-ci və 49-cu Qaydalarda nəzərdə tutulan vəzifələri yerinə yetir-

mək üçün təyin edilən hakimi bildirir;  

 

l) “Referent” termini Konvensiyanın 24-cü maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş yeganə 

hakimlərə kömək üçün təyin edilən Katiblik üzvünü bildirir;   

 

m) “Məhkəmənin nümayəndəsi” termini Palata tərəfindən nümayəndə heyətinin tərkibinə təyin 

edilmiş hakimi bildirir; “Nümayəndə heyətinin başçısı” termini Palata tərəfindən onun nümayən-

də heyətinə başçılıq etmək üçün təyin edilmiş nümayəndəni bildirir; 

 

n) “Nümayəndə heyəti” termini Məhkəmənin nümayəndələrindən, Katiblik üzvlərindən və nü-

mayəndə heyətinə kömək üçün Palatanın təyin etdiyi hər hansı digər şəxsdən ibarət orqanı bildi-

rir; 

 

o) “Katib” termini kontekstə uyğun olaraq Məhkəmə Katibini və ya Bölmə Katibini bildirir;  

 

p) “Tərəf” və ya “tərəflər” termini: 

 

- Konvensiyanın iştirakçısı olan şikayətçi və ya cavabdeh dövləti;   

 

- Konvensiyanın 34-cü maddəsinə əsasən şikayət vermiş şikayətçini (fiziki şəxs, qeyri-hökumət 

təşkilatı, yaxud fərdlər qrupu) bildirir;  



 

q) “Üçüncü tərəf” ifadəsi Konvensiyanın 36-cı maddəsinin 1, 2 və 3-cü bəndlərində nəzərdə tu-

tulan qaydada yazılı qeydlərini təqdim etmək və dinləmədə iştirak etmək hüququnu həyata keçi-

rən və ya bunları etməyə dəvət edilən, Konvensiyanın iştirakçısı olan istənilən dövləti və ya ma-

raqlı şəxsi, yaxud Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Komissarını bildirir; 

 

r) “Dinləmə və dinləmələr” termini şikayətin qəbuledilənliyi və (və ya) mahiyyəti üzrə keçiri-

lən, yaxud qərara yenidən baxılması üçün, yaxud məsləhət rəyi üçün, yaxud da qərarın şərhi 

üçün hər hansı tərəf və ya Nazirlər Komitəsi tərəfindən verilən sorğu ilə əlaqədar keçirilən, ya-

xud da Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 4-cü bəndi əsasında öhdəliyin yerinə yetirilib-yetirilmə-

məsi məsələsinin Məhkəməyə təqdim edilməsi ilə bağlı keçirilən şifahi icraatı bildirir;  

 

s) “Nazirlər Komitəsi” ifadəsi Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsini bildirir;   

 

t) “keçmiş Məhkəmə” və “Komissiya” terminləri müvafiq olaraq Konvensiyanın keçmiş 19-cu 

maddəsinə əsasən təşkil edilmiş, müvafiq surətdə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini və 

Avropa İnsan Hüquqları Komissiyasını bildirir.  

 

I bölmə 

Məhkəmənin təşkili və işi 

 

I fəsil 

Hakimlər 

 

Qayda 2
2
 

(Səlahiyyət müddətinin hesablanması) 

 

1. Hakimin seçilməli olduğu tarixdə onun yeri vakant olarsa, hakimin vəzifədə olma müddəti 

onun vəzifəyə başladığı tarixdən hesablanır, əgər müstəsna hallarda Sədr başqa qərar qəbul etmə-

yibsə, vəzifəyə başlamanın müddəti seçki günündən sonra üç aydan çox olmamalıdır.   

 

2. Hakim səlahiyyət müddəti qurtaran və ya qurtarmağa az qalan, yaxud istefa vermək niyyətini 

elan etmiş hakimi əvəz etmək üçün seçilərsə, onun səlahiyyət müddəti vəzifəsinə başladığı tarix-

dən hesablanır, əgər Sədr başqa qərar qəbul etməyibsə, vəzifəyə başlamanın müddəti vəzifənin 

vakant olduğu gündən sonra üç aydan çox olmamalıdır.   

 

3. Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq, seçilmiş hakimin səlahiyyətləri 

ondan sonrakı hakim 3-cü Qaydada nəzərdə tutulmuş andı içənə və ya bəyanatı verənə qədər 

qüvvədə olur.  

 

Qayda 3 

(And və ya təntənəli bəyanat) 

 

1. Hər bir seçilmiş hakim vəzifəyə başlamamışdan əvvəl, iştirak etdiyi Məhkəmənin birinci ple-

nar iclasında  Məhkəmə qarşısında, yaxud zəruri olduqda Məhkəmənin Sədri qarşısında aşağıda-

kı andı içir və ya təntənəli bəyanatı söyləyir: 

 

“And içirəm ki,” (yaxud “Təntənəli surətdə bəyan edirəm ki,”) “hakimin vəzifələrini namus-

la, müstəqil surətdə və qərəzsiz yerinə yetirəcək və hakimlərin bütün məşvərətlərinin sirrini 

qoruyacağam”.  

 

                                                           
2
 Məhkəmə tərəfindən 13 noyabr 2006-cı ildə edilmiş dəyişikliklərlə. 



2. Bu akt barəsində protokolda qeyd edilir. 

 

Qayda 4
3
 

(Vəzifə ilə bir araya sığmayan fəaliyyət) 

 

1. Konvensiyanın 21-ci maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq, hakimlər vəzifədə olduqları bü-

tün müddət ərzində onların müstəqillikləri, qərəzsizlikləri ilə və ya tam iş günü əsasında işləmə-

lərinin xarakterindən doğan tələblərlə bir araya sığmayan hər hansı siyasi, inzibati və ya peşə fə-

aliyyətini həyata keçirməməlidirlər. Hər bir hakim istənilən əlavə fəaliyyəti barəsində Məhkəmə-

nin Sədrinə məlumat verməlidir. Sədrlə müvafiq hakim arasında fikir ayrılıqları yaranarsa, ortaya 

çıxan istənilən məsələ Məhkəmənin plenar iclasında həll olunur.   

 

2. Keçmiş hakim vəzifəsini başa vurduğu tarixdən əvvəl təqdim edilmiş şikayət ilə bağlı Məhkə-

mədəki icraatda iş üzrə tərəfi və ya üçüncü tərəfi hər hansı qisimdə təmsil etməməlidir. Sonradan 

təqdim edilmiş şikayətlərə gəldikdə, keçmiş hakim vəzifəsini başa vurduğu tarixdən iki il keçmə-

yənə qədər Məhkəmədəki icraatda iş üzrə tərəfi və ya üçüncü tərəfi hər hansı qisimdə təmsil edə 

bilməz.  

 

Qayda 5
4
 

(Birincilik) 

 

1. Məhkəmənin Sədrindən, Sədr müavinlərindən və Bölmələrin Sədrlərindən sonra, seçilmiş ha-

kimlərin birincilik qaydası 2-ci Qaydanın 1-ci və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq onların seçildiyi 

tarixlə müəyyən olunur.   

 

2. Məhkəmənin Sədrinin eyni gündə vəzifəyə seçilmiş müavinlərinin birinciliyi onların hakim 

vəzifəsində olduqları müddətlə müəyyən olunur. Onların vəzifədə olduqları müddət eynidirsə, 

birincilik yaş üzrə müəyyən edilir. Bu qayda Bölmələrin Sədrlərinə də tətbiq edilir.  

 

3. Vəzifədə eyni müddət ərzində olmuş hakimlərin birinciliyi yaş üzrə müəyyən edilir.       

 

4. Birincilik qaydasına görə, ad hoc hakimlər seçilmiş hakimlərdən sonra gəlir və onların öz ara-

larında birinciliyi yaş üzrə müəyyən edilir. 

 

Qayda 6 

(İstefa) 

 

Hakimin istefa ərizəsi haqqında Məhkəmənin Sədrinə məlumat verilir; o, həmin şikayəti Avropa 

Şurasının Baş Katibinə göndərir. 24-cü qaydanın 4-cü bəndinin və 26-cı qaydanın 3-cü bəndinin 

müddəaları nəzərə alınmaqla, istefa səlahiyyətlərin başa çatması mənasını verir. 

 

Qayda 7 

(Vəzifədən kənarlaşdırma) 

 

Hakim yalnız o halda vəzifədən kənarlaşdırıla bilər ki, vəzifədə olan digər seçilmiş hakimlər ple-

nar iclasda üçdə iki səs çoxluğu ilə belə qərar qəbul etsinlər ki, o, daha irəli sürülən tələblərə uy-

ğun gəlmir. Bundan əvvəl o, Məhkəmənin plenar iclasında dinlənilməlidir. İstənilən hakim vəzi-

fədən kənarlaşdırma proseduruna başlanılması təşəbbüsünü qaldıra bilər.     

 

II fəsil
5
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Məhkəmədə sədrlik və Büronun rolu 

 

Qayda 8
6
  

(Məhkəmənin Sədrinin, Məhkəmə Sədrinin müavinlərinin, Bölmələrin Sədrlərinin,  

Bölmə Sədrlərinin müavinlərinin seçilməsi) 

 

1. Məhkəmənin Sədri, Məhkəmə Sədrinin iki müavini, Bölmələrin Sədrləri Məhkəmənin plenar 

iclasında üç il müddətinə seçilirlər, özü də həmin vəzifədə qalma müddəti onların hakim kimi və-

zifədə olduqları müddətdən artıq olmamalıdır. Onlar yenidən seçilə bilərlər. 

 

2. Eynilə hər bir Bölmə da üç il müddətinə öz Sədr müavinini seçir; Bölmənin Sədri öz vəzifələ-

rini yerinə yetirə bilmədikdə, Sədrin müavini onu əvəz edir. 

 

3. Yuxarıdakı 1-ci və 2-ci bəndlərə uyğun olaraq seçilmiş hakim eyni vəzifəyə yalnız bir dəfə 

təkrar seçilə bilər. Vəzifə tutmanın sayına qoyulan bu məhdudiyyət 8-ci Qaydaya edilmiş bu dü-

zəliş qüvvəyə mindiyi tarixdə yuxarıda qeyd edilən vəzifəni tutan hakimin eyni vəzifəyə bir dəfə 

təkrar seçilməsinin qarşısını almır.  

 

4. Sədrlər və Sədrlərin müavinləri onların yerinə başqası seçilən anadək vəzifədə qalırlar.  

 

5. Bu Qaydada göstərilən seçkilər gizli səsvermə yolu ilə keçirilir. Səsvermədə yalnız həmin vaxt 

orada olan seçilmiş hakimlər iştirak edirlər. Namizədlərdən heç biri səsvermədə iştirak edən se-

çilmiş hakimlərin mütləq səs çoxluğunu əldə edə bilmirsə, bir namizəd mütləq çoxluq qazanana 

qədər əlavə səsvermə turu və ya turları keçirilir. Hər bir turda beşdən az səs alan namizəd müba-

rizədən kənarlaşdırılır. Qalan namizədlərdən, ən az səs almış namizəd də mübarizədən kənarlaş-

dırılır. Əgər eyni şərtlərdə birdən çox namizəd varsa, 5-ci Qayda ilə müəyyən edilən birincilik 

qaydasında üstün olmayan namizəd mübarizədən kənarlaşdırılır. Son turda iki namizəd arasında 

səslər bərabər bölündükdə, 5-ci qayda ilə müəyyən edilən birincilik qaydasında üstün olan haki-

mə üstünlük verilir.  

 

Qayda 9 

(Məhkəmənin Sədrinin vəzifələri) 

 

1. Məhkəmənin Sədri Məhkəmənin işinə rəhbərliyi və onun işlərinin idarə olunmasını həyata ke-

çirir. Sədr təmsilçilik funksiyalarını yerinə yetirir, o, xüsusən Avropa Şurasının rəhbər orqanları 

ilə əlaqələrə görə məsuliyyət daşıyan şəxsdir. 

 

2. Sədr Məhkəmənin plenar iclaslarında, Böyük Palatanın iclaslarında və beş hakimdən ibarət 

kollegiyanın iclaslarında sədrlik edir.   

 

3. Sədr Palatalarda dinlənilən işlərə baxılmasında iştirak etmir; onun Konvensiyanın iştirakçısı 

olan müvafiq dövlətdən seçilmiş hakim olduğu hallar istisna təşkil edir. 
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Qayda 9A
7
 

(Büronun rolu) 

 

1. (a) Məhkəmənin Bürosu var, o, Məhkəmənin Sədrindən, Məhkəmənin Sədr müavinlərindən və 

Bölmə Sədrlərindən ibarətdir. Sədr müavini və ya Bölmə Sədri Büronun iclasında iştirak edə bil-

mədikdə onu Bölmə Sədrinin müavini, bu mümkün olmadıqda isə 5-ci qayda ilə müəyyən edilən 

birincilik qaydasında üstün olan hakim əvəz edir.  

(b) Büro öz iclasında Məhkəmənin hər hansı digər üzvünün və ya iştirakı zəruri sayılan hər hansı 

digər şəxsin iştirakını istəyə bilər.  

 

2. Büronun işinə Məhkəmə Katibi və Katibin müavinləri köməklik edirlər.  

 

3. Büronun vəzifəsi Məhkəmənin işinə rəhbərliyi və onun işlərinin idarə olunmasını həyata ke-

çirməkdə Məhkəmənin Sədrinə kömək etməkdir. Bu məqsədlə Məhkəmənin Sədri öz səlahiyyə-

tinə aid olan hər hansı inzibati və ya məhkəmədənkənar məsələni Büroda qaldıra bilər.  

 

4. Büro həmçinin Məhkəmənin Bölmələri arasında əməkdaşlığa yardım edir.  

 

5. Məhkəmənin Sədri 32-ci Qaydaya uyğun olaraq praktik təlimatlar verməzdən əvvəl və 17-ci 

Qaydanın 4-cü bəndinə uyğun olaraq Katib tərəfindən tərtib edilən ümumi təlimatları təsdiq et-

məzdən əvvəl Büro ilə məsləhətləşə bilər.  

 

6. Büro Məhkəmənin plenar iclasına hər hansı məsələ üzrə məruzə təqdim edə bilər. O, həmçinin 

plenar iclasa təkliflər verə bilər.  

 

7. Büronun iclaslarının protokolu aparılır və o, Məhkəmənin hər iki rəsmi dilində hakimlər ara-

sında paylanılır. Büronun Katibi Məhkəmənin Sədri ilə razılaşdırılmaqla Məhkəmənin Katibi tə-

rəfindən təyin olunur.  

 

Qayda 10 

(Məhkəmə Sədrinin Müavinlərinin vəzifələri) 

 

Məhkəmə Sədrinin müavinləri Məhkəmənin Sədrinə kömək edirlər. Sədr öz vəzifələrini yerinə 

yetirə bilmədikdə, yaxud Sədr vəzifəsi boş olduqda, yaxud da Sədrin xahişinə əsasən, onlar Sədri 

əvəz edirlər. Onlar həm də Bölmələrin Sədrləri qismində çıxış edirlər. 

 

Qayda 11 

(Məhkəmənin Sədrinin və Məhkəmə Sədrinin Müavinlərinin əvəz edilməsi) 

 

Məhkəmənin Sədri və Məhkəmə Sədrinin müavinləri eyni vaxtda öz vəzifələrini yerinə yetirə 

bilmirlərsə və ya onların vəzifələri müvəqqəti boşdursa, Məhkəmənin Sədrinin səlahiyyətlərini 

Bölmənin Sədri öz üzərinə götürür, Bölmənin Sədri başqa yerdə olarsa, seçilmiş başqa hakim, 5-

ci Qayda ilə müəyyən edilən birincilik qaydasına uyğun olaraq, həmin səlahiyyətləri öz üzərinə 

götürür. 

 

Qayda 12
8
 

(Bölmələrda və Palatalarda Sədrlik) 

 

Bölmələrin Sədrləri Bölmənin və üzvləri olduqları Palataların iclaslarında sədrlik edir və Bölmə-

nin işinə rəhbərlik edirlər. Onlar öz vəzifələrini yerinə yetirə bilmədikdə, yaxud müvafiq Bölmə-
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nin Sədrinin vəzifəsi boş olduqda, yaxud da Bölmənin Sədrinin xahişinə əsasən, Bölmə Sədrləri-

nin müavinləri onları əvəz edirlər. Bölmə Sədrlərinin Müavinləri sədrlik edə bilmədikdə, həmin 

səlahiyyətləri Bölmənin və ya Palataların hakimləri, 5-ci Qayda ilə müəyyən edilən birincilik 

qaydasına uyğun olaraq öz üzərinə götürür.   

 

Qayda 13
9
 

(Məhkəmədə sədrlik etməyin mümkünsüzlüyü) 

 

Məhkəmənin hakimləri vətəndaşları olduqları və ya Məhkəməyə hakim qismində seçildikləri iş-

tirakçı dövlətin tərəf olduğu işlərə, yaxud 29-cu Qaydanın 1 (a) bəndinə və ya 30-cu Qaydanın 1-

ci bəndinə uyğun olaraq təyin olunduqları işlərə baxılmasına sədrlik edə bilməzlər.  

 

Qayda 14 

(Cinslərin tarazlaşdırılmış təmsilçiliyi) 

 

Bu Reqlamentin bu fəsli ilə və növbəti fəsilləri ilə tənzimlənən vəzifə təyinatları həyata keçirilən 

zaman Məhkəmə cinslərin tarazlaşdırılmış təmsilçiliyinin təmin edilməsinə yönələn siyasət yeri-

dir.  

 

III fəsil  

Katiblik 

 

Qayda 15 

(Katibin seçilməsi) 

 

1. Məhkəmənin Katibi Məhkəmənin plenar iclasında seçilir. Namizədlər yüksək əxlaqi keyfiy-

yətlərə malik olmalı və onların həmin vəzifə ilə bağlı funksiyaları yerinə yetirmək üçün zəruri 

olan hüquqi, inzibati və linqvistik bilikləri və təcrübələri olmalıdır.  

 

2. Katib beş il müddətinə seçilir və yenidən seçilə bilər. Katib yalnız o halda vəzifədən kənarlaş-

dırıla bilər ki, plenar iclasda Məhkəmənin üzvləri vəzifədə olan  seçilmiş hakimlərin üçdə iki səs 

çoxluğu ilə belə qərar qəbul etsinlər ki, artıq o, zəruri tələblərə cavab vermir. Bundan əvvəl o, 

Məhkəmənin plenar iclasında dinlənilməlidir. İstənilən hakim vəzifədən kənarlaşdırma prosedu-

rasına başlanılması təşəbbüsünü qaldırmağa haqlıdır.  

 

3. Bu Qaydada göstərilən seçkilər gizli səsvermə yolu ilə keçirilir; səsvermədə yalnız həmin vaxt 

orada olan seçilmiş hakimlər iştirak edirlər. Hakimlərdən heç biri səsvermədə iştirak edən seçil-

miş hakimlərin mütləq səs çoxluğunu əldə edə bilmirsə, seçkilər daha çox səs almış iki hakim 

arasında keçirilir. Səslər bərabər bölündükdə, birincisi, əgər qadın namizəd varsa, ona, ikincisi, 

yaşca böyük olan namizədə üstünlük verilir.  

 

4. Vəzifəsinə başlamamışdan əvvəl Katib Məhkəmənin plenar iclasında Məhkəmə qarşısında, 

yaxud zəruri olduqda Məhkəmənin Sədri qarşısında aşağıdakı andı içir və ya təntənəli bəyanatı 

söyləyir:  

 

“And içirəm ki,” (yaxud “Təntənəli surətdə bəyan edirəm ki,”) “üzərimə qoyulan Avropa 

İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Katibinin vəzifələrini sədaqətlə, düşüncə ilə və vicdanla yeri-

nə yetirəcəyəm”.  
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Bu akt barəsində protokolda qeyd edilir.  

 

.Qayda 16 

(Katibin müavinlərinin seçilməsi) 

 

1. Məhkəmə bundan əvvəlki qaydada nəzərdə tutulan tələblərə, prosedura və müddətlərə uyğun 

olaraq, plenar iclasda Katibin iki müavinini də seçir. Onlar vəzifədən kənarlaşdırılarkən Katib 

üçün nəzərdə tutulan qayda tətbiq edilir. Hər iki məsələ ilə bağlı Məhkəmə qabaqca Katiblə məs-

ləhətləşir. 

 

2. Vəzifəsinə başlamamışdan əvvəl Katibin müavini Məhkəmənin plenar iclasında Məhkəmə 

qarşısında, yaxud zərurət olduqda Məhkəmənin Sədri qarşısında, Katib üçün nəzərdə tutulan 

qaydaya analoji olaraq, and içir və ya təntənəli surətdə bəyanat verir. Bu akt barəsində protokol-

da qeyd edilir.  

 

Qayda 17 

(Katibin vəzifələri) 

 

1. Katib  Məhkəmənin öz funksiyalarını yerinə yetirməsində ona kömək edir və Məhkəmənin 

Sədrinin rəhbərliyi altında Katibliyin təşkilinə və fəaliyyətinə görə məsuliyyət daşıyır.  

 

2. Katib Məhkəmənin arxivlərini saxlayır və elə bir vasitəçidir ki, Məhkəmə onun vasitəsi ilə 

əlaqələri həyata keçirir, baxılmaq üçün təqdim edilən və ya təqdim edilməli olan işlər üzrə bütün 

məlumatları və bildirişləri göndərir və ya qəbul edir.    

 

3. Katib, onun vəzifəsinin tələb etdiyi diqqətliliyə əməl etməklə, Məhkəmənin işi haqqında infor-

masiya təqdim etmək barədə sorğulara, məsələn, mətbuatın sorğularına cavab verir. 

 

4. Katibliyin işi Katibin tərtib etdiyi və Məhkəmənin Sədrinin bəyəndiyi ümumi təlimatlarla tən-

zimlənir. 

 

Qayda 18
10

 

(Katibliyin təşkili) 

 

1. Katiblik Məhkəmənin təşkil etdiyi Bölmələrin sayı qədər Bölmə Katibliklərindən, habelə böl-

mələrdən ibarətdir; onlar Məhkəməyə xidmət göstərmək üçün zəruri olan hüquqi və inzibati xa-

rakterli funksiyaları yerinə yetirirlər. 

 

2. Bölmənin Katibi Bölmənin öz funksiyalarını yerinə yetirməsində ona kömək edir və Bölmə 

Katibinin müavini bu işdə ona kömək edə bilər. 

 

3. Katibin və onun müavinlərinin vəzifələri istisna olmaqla, Katiblikdə vəzifələrə təyin etmə 

Məhkəmənin Sədrinin və ya Sədrin təlimatları əsasında hərəkət edən Məhkəmənin Katibinin ra-

zılığı ilə, Avropa Şurasının Baş Katibi tərəfindən həyata keçirilir. 
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Qayda 18A
11

 

(Referentlər) 

 

1. İşə yeganə hakim tərəfindən baxıldıqda Məhkəməyə Məhkəmə Sədrinin rəhbərliyi altında fəa-

liyyət göstərən referentlər köməklik edir. Onlar Məhkəmə Katibliyinin tərkibinə daxildirlər.  

 

2. Referentlər Katibin təklifi ilə Məhkəmənin Sədri tərəfindən təyin olunurlar.  

 

IV fəsil  

Məhkəmənin işi 

 

Qayda 19 

(Məhkəmənin yerləşdiyi yer) 

 

1. Avropa Şurasının yerləşdiyi yer – Strasburq şəhəri Məhkəmənin yerləşdiyi yerdir. Lakin Məh-

kəmə məqsədəuyğun hesab edərsə, öz funksiyalarını hər hansı başqa yerdə – Avropa Şurasının 

üzvü olan dövlətlərin ərazisində yerinə yetirə bilər. 

 

2. Məhkəmə şikayətə baxılmasının istənilən mərhələsində Məhkəmənin, yaxud onun bir və ya 

bir neçə üzvünün araşdırma aparmasının, yaxud istənilən başqa funksiyanı yerinə yetirməsinin 

zəruriliyi haqqında qərar çıxara bilər.  

 

Qayda 20 

(Məhkəmənin plenar iclasları) 

 

1. Məhkəmə Sədrinin Konvensiya ilə və bu Reqlamentlə nəzərdə tutulan vəzifələri bunu tələb et-

dikdə, Məhkəmənin plenar iclasları Məhkəmənin Sədri tərəfindən çağırılır. Məhkəmənin Sədri 

Məhkəmə üzvlərinin azı üçdə birinin tələbi ilə, lakin istənilən halda ildə azı bir dəfə inzibati mə-

sələlərə baxmaq üçün plenar iclas çağırır.  

 

2. Vəzifədə olan seçilmiş hakimlərin sayının üçdə ikisi Məhkəmənin plenar iclasında yetərsay 

təşkil edir. 

 

3. Yetərsay olmadıqda, Sədr iclası təxirə salır. 

 

Qayda 21 

(Məhkəmənin  digər iclasları) 

 

1. Böyük Palata, Palatalar və Komitələr daimi əsasda işləyirlər. Bununla belə, Sədrin təklifi ilə 

Məhkəmə hər il sessiyaların müddətlərini müəyyən edir. 

 

2. Həmin müddətlərdən kənar müddətdə Böyük Palata və Palata, təcili ehtiyac olduqda, onların 

Sədrləri tərəfindən çağırılır.  

 

Qayda 22 

(Hakimlərin müşavirəsi) 

 

1. Məhkəmə bağlı qapılar arxasında müşavirə keçirir. Müşavirələrin məzmunu gizli saxlanılır.  
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2. Müşavirələrdə yalnız hakimlər iştirak edirlər. Katibin və ya onu əvəz edən şəxsin iştirakına, 

habelə iştirak etmələri zəruri hesab edilən Katibliyin əməkdaşlarının və tərcüməçilərin iştirakına 

yol verilir. Başqa şəxslər yalnız Məhkəmənin xüsusi qərarı ilə müşavirəyə buraxıla bilərlər. 

 

3. Məhkəmədə hər hansı məsələ üzrə səsvermə keçirilməzdən əvvəl Sədr hakimlərə  təklif edə 

bilər ki, həmin məsələyə aid fikirlərini bildirsinlər. 

 

Qayda 23 

(Səsvermə) 

 

1. Məhkəmə qərarları iclasda iştirak edən hakimlərin səs çoxluğu ilə qəbul edir. Səslər bərabər 

bölündükdə təkrar səsvermə keçirilir, əgər səslər yenə də bərabər bölünərsə, Sədrin səsi həlledici 

olur. Bu bənd o halda tətbiq edilir ki, bu Reqlamentdə başqa hal nəzərdə tutulmasın.     

 

2. Böyük Palatanın və Palataların qərar və qərardadları məhkəmə iclasındakı hakimlərin sayına 

əsasən səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Şikayətin qəbuledilənliyi və mahiyyəti üzrə yekun səsvermə-

də hakimlərin bitərəf qalmasına yol verilmir.  

 

3. Ümumi qaydaya əsasən, səsvermə əli qaldırmaqla həyata keçirilir. Sədr birincilik qaydasının 

əksinə olan qaydada, adbaad səsvermə apara bilər.  

 

4. Səsverməyə çıxarılan istənilən məsələ dəqiq şəkildə ifadə edilməlidir. 

 

Qayda 23A
12

 

(Hakimlərin susmaqla razılaşması yolu ilə qərarların qəbulu) 

 

1. Məhkəmənin iclasda nəzərdə tutulanlardan kənar hər hansı prosessual məsələni və ya digər 

məsələni həll etməsi zərurəti yarandıqda, Sədr hakimlər arasında qərar layihəsinin paylanması 

barədə sərəncam verə və qərar layihəsi ilə bağlı onların şərhlərini təqdim etmələri üçün müddəti 

müəyyən edə bilər. Müddət başa çatana qədər hər hansı hakim etirazını bildirmədikdə təklif qə-

bul edilmiş sayılır.  

 

V fəsil 

Məhkəmənin tərkibi  

 

Qayda 24
13

 

(Böyük Palatanın tərkibi) 

 

1. Böyük Palata on yeddi hakimdən və ən azı üç ehtiyat hakimdən ibarətdir.  

 

2. (a) Böyük Palatanın tərkibinə Məhkəmənin Sədri, Məhkəmə Sədrinin müavinləri və Bölmələ-

rin Sədrləri daxildir. Böyük Palatanın üzvü qismində iclasda iştirak edə bilməyən Məhkəmənin 

hər hansı Sədr müavini və ya Bölmə Sədri müvafiq Bölmənin Sədr müavini ilə əvəz olunur. 

 

b) İş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlətdən seçilmiş hakim, yaxud zəruri hallarda 29-cu və ya 30-cu 

Qaydaya uyğun olaraq təyin edilmiş hakim Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 4-cü və 5-ci bənd-

lərinə uyğun olaraq iclasda Böyük Palatanın ex officio üzvü qismində iştirak edir.  
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c) Konvensiyanın 30-cu maddəsinə əsasən Böyük Palataya verilmiş işlərdə yurisdiksiyalarını 

Böyük Palataya güzəştə getmiş Palatanın üzvləri də Böyük Palatanın tərkibinə daxil olurlar.  

 

d) Konvensiyanın 43-cü maddəsinə əsasən Böyük Palataya verilmiş işlərdə həmin iş üzrə qərar 

qəbul etmiş, yaxud şikayətin qəbuledilənliyi məsələsinə dair qərar çıxarmış Palatanın və ya Pala-

taların iclasında iştirak etmiş hakimlər Böyük Palatanın tərkibinə daxil ola bilməzlər, Palatanın 

Sədri və iş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlətdən seçilmiş hakim istisna təşkil edir.  

 

e) İşin Böyük Palataya verildiyi hər bir halda Böyük Palatanın tərkibini tamamlamalı olan ha-

kimlər və ehtiyat hakimlər qalan hakimlərin arasından püşk yolu ilə təyin edilir, püşkatma Kati-

bin iştirakı ilə Məhkəmə Sədri tərəfindən həyata keçirilir. Püşkatma qaydası Məhkəmənin plenar 

iclasında müəyyən edilir, bu zaman Böyük Palatanın tərkibində iştirakçı dövlətlərin müxtəlif hü-

quq sistemlərini əks etdirən coğrafi balansın zəruriliyi nəzərə alınır.  

 

f) Konvensiyanın 47-ci maddəsinə əsasən məsləhət rəyinin verilməsi üçün müraciətə baxılarkən 

Böyük Palata bu Qaydanın 2 (a) və (e) bəndlərinin müddəalarına uyğun olaraq təşkil edilir.  

 

g) Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 4-cü bəndi əsasında edilmiş müraciətə baxılarkən Böyük Pa-

latanın tərkibinə bu Qaydanın 2 (a) və (e) bəndlərində göstərilmiş hakimlərdən savayı həm də 

müvafiq iş üzrə qərar çıxarmış Palatanın və ya Komitənin üzvləri daxil olur. Qərarı Böyük Palata 

özü çıxarıbsa, Böyük Palatanın ilkin tərkibi saxlanılır. Bütün hallarda, o cümlədən Böyük Palata-

nın ilkin tərkibini dəyişmək mümkün olmadığı hallarda, Böyük Palatanın tərkibinə daxil edilməli 

olan hakimlər və ehtiyat hakimlər bu Qaydanın 2 (a) bəndinə uyğun olaraq təyin edilirlər.  

 

3. Əgər hər hansı hakimlər işdə iştirak edə bilmirsə, onları bu Qaydanın 2 (a) bəndində göstərilən 

qaydada seçilən ehtiyat hakimlər əvəz edir.  

 

4. Yuxarıdakı müddəalara uyğun olaraq təyin edilmiş hakimlər və ehtiyat hakimlər iş üzrə icraat 

başa çatana qədər Böyük Palatada işə baxmaqda davam edirlər. Əgər onlar işə mahiyyəti üzrə 

baxılmasında iştirak ediblərsə, hətta səlahiyyət müddətləri bitdikdə belə, işə baxmaqda davam 

edirlər. Bu müddəalar məsləhət rəylərinin verilməsinə dair icraata da tətbiq edilir.  

 

5. (a) Konvensiyanın 43-cü maddəsinə əsasən təqdim edilmiş müraciətə baxmalı olan Böyük Pa-

latanın beş hakimindən ibarət kollegiya aşağıdakılardan təşkil edilir:  

 

- Məhkəmənin Sədri. Məhkəmənin Sədri iclasda iştirak edə bilmirsə, birincilik qaydasına uyğun 

surətdə Məhkəmənin Sədr müavini ilə əvəz olunur;  

 

- növbəlilik qaydasında təyin olunan iki Bölmə Sədri. Bu qaydada təyin olunmuş Bölmə Sədrləri 

iclasda iştirak edə bilmirsə, onları həmin Bölmələrin Sədr müavinləri əvəz edir;  

 

- qalan Bölmələrdən seçilmiş hakimlər arasından kollegiyanın iclaslarında altı ay müddətində iş-

tirak etmək üçün növbəlilik qaydasında təyin olunan iki hakim;  

 

- Bölmələrdən seçilmiş hakimlər arasından kollegiyanın iclaslarında altı ay müddətində iştirak 

etmək üçün növbəlilik qaydasında təyin olunan azı iki ehtiyat hakim.  

 

b) İşin Böyük Palataya verilməsi barədə müraciətə baxan kollegiyanın tərkibinə şikayətin qəbu-

ledilənliyi məsələsinə və ya mahiyyətinə baxılmasında iştirak etmiş hər hansı hakim daxil edilə 

bilməz.  

 



c) İş üzrə tərəf olan, işin Böyük Palataya verilməsi barədə müraciət edən iştirakçı dövlətdən se-

çilmiş və ya həmin dövlətin vətəndaşı olan hakim həmin müraciətə baxan kollegiyanın üzvü ola 

bilməz. Müvafiq iştirakçı dövlət tərəfindən 29-cu və ya 30-cu Qaydaya uyğun olaraq təyin olu-

nan seçilmiş hakimin də bu cür müraciətə baxılmasında iştirakına yol verilmir.  

 

d) iclasda (b) və ya (c) yarımbəndlərində göstərilmiş səbəblərə görə iştirak edə bilməyən kollegi-

yanın hər hansı üzvü Bölmələrdən seçilmiş hakimlər arasından kollegiyanın iclaslarında altı ay 

müddətində iştirak etmək üçün növbəlilik qaydasında təyin olunan ehtiyat hakimlə əvəzlənir.  

 

Qayda 25 

(Bölmələrin təşkili) 

 

1. Konvensiyanın 25-ci maddəsinin (b) bəndində nəzərdə tutulan (bu Qaydalarda “Bölmələr” ad-

landırılan) Palatalar Sədrin təklifi ilə Məhkəmənin plenar iclaslarında üç il müddətinə təşkil edi-

lir və 8-ci Qaydaya əsasən Sədrlər və onların müavinləri seçilən andan fəaliyyət göstərir. Azı 

dörd Bölmə mövcud olmalıdır. 

 

2. Hər bir hakim hər hansı Bölmənin üzvü olur. Bölmələrin tərkibi coğrafi və cinsi əlamətlərə 

görə tarazlaşdırılmalı və iştirakçı dövlətlərin müxtəlif hüquq sistemlərini əks etdirməlidir.   

 

3. Bölmə hansı müddətə təşkil edilibsə, həmin müddət qurtarmamış hakim Məhkəmənin üzvlü-

yündən çıxarsa, Bölmədə onun yerini Məhkəmənin üzvü qismində həmin hakimin yerinə seçilən 

hakim tutur.  

 

4. Şərait tələb edərsə, Məhkəmənin Sədri istisna qaydasında Bölmələrin tərkibində dəyişikliklər 

edə bilər.  

 

5. Sədrin təklifi ilə Məhkəmə plenar iclasda əlavə Bölmə təşkil edə bilər. 

 

Qayda 26
14

 

(Palataların yaradılması) 

 

1. Məhkəməyə təqdim edilən işlərə baxmaq üçün Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 1-ci bəndində 

nəzərdə tutulan yeddi hakimdən ibarət tərkibdə Palatalar Bölmələrin tərkibində aşağıdakı qayda-

da təşkil edilirlər. 

 

(a) Bu Qaydanın 2-ci bəndi və 28-ci Qaydanın 4-cü bəndinin sonuncu cümləsi nəzərə alınmaqla, 

hər bir halda Palatanın tərkibinə Bölmənin Sədri və iş üzrə tərəf olan hər hansı iştirakçı dövlət-

dən seçilmiş hakim daxil olur. Həmin hakim 51-ci və ya 52-ci Qaydaya əsasən şikayətin təqdim 

edildiyi Bölmənin üzvü deyilsə, o, Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq, 

Palatanın ex officio üzvü qismində iclasda iştirak edir. Hakim iclasda iştirak edə bilmirsə və ya 

iştirak etməkdən imtina edirsə, 29-cu Qayda tətbiq edilir.  

 

(b) Palatanın digər üzvlərini Bölmənin Sədri müvafiq Bölmənin üzvləri arasından növbəlilik 

qaydasında təyin edir.   

 

(c) Bu cür təyinat almayan Bölmə üzvləri iş üzrə iclasda ehtiyat hakim qismində iştirak edirlər. 

 

2. Palatanın Sədri iş üzrə tərəf olan hər hansı iştirakçı dövlətdən seçilmiş hakimi, yaxud zəruri 

hallarda digər seçilmiş hakimi və ya 29-cu və 30-cu Qaydalara uyğun olaraq təyin olunmuş ad 

hoc hakimi hazırlıq və ya prosedur məsələlərinə baxılan iclaslarda iştirakdan azad edə bilər. 
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3. İşə mahiyyət üzrə baxılmasında iştirak etmiş hakimlər, hətta səlahiyyət müddətləri başa çat-

dıqdan sonra belə, həmin işin araşdırılmasında iştirak edirlər. Bu cür iclaslarda iştirak məqsədi 

üçün belə hesab edilir ki, iş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlət 29-cu Qaydanın 1-ci bəndinə uyğun 

olaraq həmin hakimin yerinə birinci ehtiyat hakimi işə baxmağa təyin etmişdir.  

 

Qayda 27
15

 

(Komitələr) 

 

1. Eyni Bölmədən olan üç hakimdən ibarət tərkibdə Komitələr Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 

1-ci bəndinə əsasən təşkil edilir. Yaradılacaq Komitələrin sayını Bölmələrin Sədrləri ilə məslə-

hətləşmələr aparandan sonra Məhkəmənin Sədri müəyyən edir. 

 

2. Komitələr, Bölmənin Sədri istisna olmaqla, növbəlilik qaydasında Bölmənin üzvlərindən on 

iki ay müddətinə təşkil edilir.  

 

3. Hər hansı Komitənin tərkibinə daxil olmayan Bölmə hakimlərinə, Bölmənin Sədri də daxil ol-

maqla, lazımi hallarda Komitənin iclasında iştirak etmək tapşırıla bilər. Onlara iclasda iştirak edə 

bilməyən Komitə üzvlərini əvəz etmək də tapşırıla bilər.  

 

4. Müvafiq Bölmədə birincilik qaydasında üstünlüyə malik olan Komitə üzvü Komitənin Sədri 

olur. 

 

Qayda 27A
16

 

(Yeganə hakim) 

 

1. Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq işə yeganə hakimdən ibarət tər-

kibdə baxılır. Büro ilə məsləhətləşdikdən sonra Məhkəmənin Sədri işlərə təkbaşına baxmaq üçün 

təyin olunan hakimlərin sayı barədə qərar verir və onları işlərə baxılmasına təyin edir. Sədr hər 

bir hakimin işlərə təkbaşına baxmaq üçün təyin olunduğu müddət ərzində baxacağı işlərdə tərəf 

olan iştirakçı dövlətlərin siyahısını qabaqcadan tərtib edir.  

 

2. Yeganə hakim növbəlilik qaydasında on iki ay müddətinə təyin olunur. Məhkəmənin Sədri və 

Bölmələrin Sədrləri işlərə təkbaşına baxmaqdan azad olunurlar. Yeganə hakimlər 25-ci Qayda-

nın 2-ci bəndinə uyğun olaraq üzvləri olduqları Bölmələrdə digər vəzifələrini yerinə yetirməkdə 

davam edirlər.  

 

3. Konvensiyanın 24-cü maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, iş üzrə qərar çıxararkən hər bir 

yeganə hakimə referentlər kömək edirlər.  

 

Qayda 28
17

 

(İclasda iştirak etmək imkanının olmaması,  

iclasda iştirakdan imtina etmə və ya azad edilmə) 
 

1. İclaslarda iştirak etməli olan hakim həmin iclaslarda iştirak edə bilmirsə, Palatanın Sədrinə bu 

barədə mümkün qədər tez məlumat verməlidir.   

 

2. Aşağıdakı hallarda hakim hər hansı işə baxılmasında iştirak edə bilməz:  
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a) işdə şəxsi marağı varsa, o cümlədən tərəflərdən hər hansı biri ilə ər-arvad, valideynlik, yaxud 

digər yaxın ailə, şəxsi, peşə və ya tabelik münasibətlərindədirsə;  

 

b) əvvəllər hər hansı tərəfin və ya işdə marağı olan şəxsin nümayəndəsi, vəkili, və ya məsləhətçi-

si qismində, yaxud digər milli və ya beynəlxalq məhkəmə orqanının və ya araşdırma komissiya-

sının üzvü qismində, yaxud da hər hansı başqa qisimdə çıxış edibsə;  

 

c) ad hoc hakim və ya 26-cı Qaydanın 3-cü bəndinə uyğun olaraq iclasda iştirak etməkdə davam 

edən seçilmiş hakim olaraq siyasi və ya inzibati fəaliyyətlə, yaxud müstəqilliyinə və ya qərəzsiz-

liyinə zidd olan digər peşə fəaliyyəti ilə məşğul olursa;  

 

d) obyektiv olaraq onun qərəzsizliyinə mənfi təsir göstərə biləcək rəylərini yazılı şəkildə, ictima-

iyyət qarşısındakı hərəkətləri vasitəsilə və ya digər formada kütləvi informasiya vasitələrində 

açıq şəkildə ifadə edibsə;  

 

e) hər hansı digər səbəbdən onun müstəqilliyi və ya qərəzsizliyi haqlı olaraq şübhə altına alına 

bilərsə.  

 

3. Hakim göstərilən səbəblərdən birinə görə iclasda iştirak etməkdən imtina edirsə, o, Palatanın 

Sədrinə bu barədə məlumat verir və Sədr həmin hakimi iclasda iştirak etməkdən azad edir. 

 

4. Müvafiq hakimdə və ya Sədrdə bu Qaydanın 2-ci bəndində qeyd edilən əsaslardan birinin 

mövcudluğuna dair hər hansı şübhə olduqda, bu məsələni Palata həll edir. Müvafiq hakimin fi-

kirlərini dinlədikdən sonra Palata həmin hakimin iştirakı olmadan müşavirə keçirir və səsvermə 

aparır. Palatanın bu məsələyə dair müşavirə keçirməsi və səsvermə aparması məqsədləri üçün 

həmin hakim Palatanın birinci ehtiyat hakimi ilə əvəz olunur. Hakim iş üzrə tərəf olan iştirakçı 

dövlətdən seçilmiş hakim kimi işə baxdıqda da eyni qayda tətbiq edilir. Bu halda hesab edilir ki, 

iş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlət 29-cu Qaydanın 1-ci bəndinə uyğun olaraq həmin hakimin yeri-

nə birinci ehtiyat hakimi işə baxmağa təyin etmişdir.  

 

5. Yuxarıdakı müddəalar hakimin işə təkbaşına baxdığı, yaxud Komitənin iclasında iştirak etdiyi 

hallara da tətbiq edilir, bu halda Bölmə Sədrinə bu Qaydanın 1-ci və 3-cü bəndlərinə əsasən tələb 

olunan məlumat verilməlidir. 

  

Qayda 29
18

 

(Ad hoc hakimlər) 

 

1. (a) İş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlətdən seçilmiş hakim Palatanın iclasında iştirak edə bilmir-

sə, iştirakdan imtina edirsə və ya iştirakdan azad edilirsə, yaxud həmin dövlətdən seçilmiş hakim 

yoxdursa və iştirakçı dövlət bu Qaydanın 1 (b) bəndinə uyğun olaraq ad hoc hakim təyin etmək 

niyyətində deyilsə, Palatanın Sədri həmin dövlətə təklif edir ki, iclasda hakim qismində iştirak 

etmək üçün digər seçilmiş hakimlərin arasından təyin etmək istədiyi şəxsin adını otuz gün müd-

dətində bildirsin.  

 

b) İştirakçı dövlət ad hoc hakim təyin etmək niyyətindədirsə, Palatanın Sədri qabaqcadan həmin 

iştirakçı dövlət tərəfindən təqdim edilən, iştirakçı dövlətin ad hoc hakimliyə namizəd qismində 

göstərdiyi və bu Qaydanın 1 (d) bəndində göstərilən şərtlərə cavab verən üçdən beşədək şəxsin 

adının olduğu siyahıdan ad hoc hakimi sonradan uzadıla bilən iki illik müddətə seçir. Siyahıya 

hər iki cinsin nümayəndələri daxil edilməli və siyahıda adları göstərilən şəxslərin bioqrafik mə-
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lumatları əks olunmalıdır. Siyahıda adları göstərilən şəxslər Məhkəmədəki icraatda hər hansı tə-

rəfi və ya üçüncü tərəfi hər hansı qisimdə təmsil edə bilməzlər.  

 

Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 4-cü bəndinin və yuxarıdakı birinci cümlənin tətbiqinin məq-

sədləri üçün digər seçilmiş hakimlərin adları siyahıya daxil edilməkdən ötrü ipso jure nəzərdən 

keçirilməlidir.  

 

c) Bu qaydada təyin olunmuş şəxs iclasda iştirak edə bilmədikdə və ya iştirakdan imtina etdikdə 

bu Qaydanın 1 (a) və (b) bəndlərində göstərilən qayda tətbiq edilir.  

 

d) Ad hoc hakim Konvensiyanın 21-ci maddəsinin 4-cü bəndinin tələb etdiyi keyfiyyətlərə malik 

olmalı, 28-ci Qaydada göstərilən hər hansı səbəbə görə işə baxılmasında iştirakı mümkünsüz ol-

mamalı və bu Qaydanın 5-ci bəndində nəzərdə tutulduğu kimi lazımi hallarda Məhkəmənin sə-

rəncamında olmalı və iclaslarda iştirak edə bilməlidir.  

 

2. İş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlət aşağıdakı hallarda ad hoc hakimi təyin etmək hüququndan 

imtina etmiş sayılır:  

 

a) 1 (a) bəndində göstərilmiş otuz gün müddətində və ya bu müddət Palatanın Sədri tərəfindən 

uzadılıbsa, uzadılmış müddətin sonunadək iştirakçı dövlət Palata Sədrinin təklifinə cavab vermə-

yibsə;  

 

b) iştirakçı dövlət ad hoc hakimi təyin etmək niyyətindədirsə, amma 54-cü Qaydanın 2-ci bəndi-

nə uyğun olaraq şikayət barədə cavabdeh Hökumətə məlumat verildiyi zaman Katibi bu Qayda-

nın 1 (b) bəndində qeyd edilmiş siyahı ilə təmin etməyibsə, yaxud Palata siyahıda göstərilən 

şəxslər arasında üçdən az namizədin bu Qaydanın 1 (d) bəndində göstərilən şərtlərə cavab verdi-

yini aşkar edibsə.  

 

3. 54-cü Qaydanın 2-ci bəndinə uyğun olaraq şikayət barədə müvafiq iştirakçı dövlətə məlumat 

verilənədək Palatanın Sədri iş üzrə tərəf olan həmin iştirakçı dövlətə bu Qaydanın 1 (a) bəndinə 

əsasən ad hoc hakimi təyin etməsini təklif etməməyi qərara ala bilər. Bu halda iş üzrə tərəf olan 

iştirakçı dövlət ad hoc hakimi təyin edənə qədər belə hesab edilir ki, o, seçilmiş hakimin yerinə 

birinci ehtiyat hakimi işə baxmağa təyin etmişdir.  

 

4. Ad hoc hakim işə baxmağa təyin edildikdən sonra keçirilən birinci iclasın başlanğıcında 3-cü 

Qaydada nəzərdə tutulan andı içir və ya təntənəli bəyanatı verir. Bu akt barədə protokola qeyd 

edilir. 

 

5. Ad hoc hakimlər lazımi hallarda Məhkəmənin sərəncamında olmalı və 26-cı Qaydanın 2-ci 

bəndi nəzərə alınmaqla Palatanın iclaslarında iştirak etməlidirlər.  

 

Qayda 30
19

 

(İşdə ümumi maraq) 

 

1. Şikayətçi və ya cavabdeh qismində çıxış edən iki və ya daha artıq iştirakçı dövlətin işdə ümu-

mi marağı varsa, Palatanın Sədri həmin iştirakçı dövlətlərin birindən seçilmiş bir nəfər hakimin 

onların ümumi maraqlarını təmsil edən və ex officio üzv qismində iclasda iştirak edən hakim qis-

mində təyin edilməsini öz aralarında razılaşdırmağı onlara təklif edə bilər. İştirakçı dövlətlər ra-

zılığa gələ bilmədikdə, Sədr onların ümumi maraqlarını təmsil edən hakimi həmin dövlətlərin ha-

kim qismində təklif etdikləri şəxslər sırasından püşklə müəyyən edir.  
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2. 54-cü Qaydanın 2-ci bəndinə uyğun olaraq şikayət barədə müvafiq iştirakçı dövlətlərə məlu-

mat verilənədək Palatanın Sədri iş üzrə tərəf olan həmin iştirakçı dövlətlərə bu Qaydanın 1-ci 

bəndində göstərilən qaydada hakim təyin etmələrini təklif etməməyi qərara ala bilər.  

 

3. Ümumi marağın mövcudluğuna və ya bununla əlaqədar olan hər hansı məsələyə dair fikir ay-

rılıqları olarsa, zəruri hallarda Palata iş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlətlərin yazılı arqumentlərini 

aldıqdan sonra bu məsələni həll edir.   

 

II bölmə 

Məhkəmə icraatı qaydası 

 

I fəsil 

Ümumi müddəalar 

 

Qayda 31 

(Ayrı-ayrı istisnaların mümkünlüyü) 

 

Bu bölmənin müddəaları Məhkəməni, müvafiq hallarda tərəflərlə məsləhətləşmələr aparmaqla, 

konkret işə baxmaq məqsədilə həmin müddəalardan kənara çıxmaq imkanından məhrum etmir. 

 

Qayda 32 

(Praktik təlimatlar) 

 

Məhkəmənin Sədri icraatın praktik məsələlərinə, xüsusən dinləmələrə gəlmə və çəkişmə sənədlə-

rini və digər sənədləri təqdim etmə məsələlərinə dair təlimatlar qəbul edə bilər. 

 

Qayda 33
20

 

(Sənədlərin açıq xarakteri) 

 

1. Şikayətlə əlaqədar olaraq tərəflərin və ya üçüncü tərəflərin Katibliyə saxlanılmaq üçün verdik-

ləri bütün sənədlər, 62-ci qaydada nəzərdə tutulmuş barışıq sazişinə dair danışıqlar çərçivəsində 

işə əlavə edilən sənədlər istisna olmaqla, Katib tərəfindən müəyyən edilən şərtlərə uyğun olaraq 

ictimaiyyət üçün açıqdır; Palatanın Sədrinin bu Qaydanın 2-ci bəndində qeyd edilən əsaslara gö-

rə öz təşəbbüsü ilə, yaxud da tərəfin və ya digər maraqlı şəxsin tələbi ilə başqa qərar qəbul etdiyi 

hallar istisna təşkil edir. 

 

2. Demokratik cəmiyyətdə mənəviyyat, ictimai qayda və ya milli təhlükəsizlik maraqları naminə, 

habelə yetkinlik yaşına çatmayanların maraqları, yaxud tərəflərin və ya hər hansı maraqlı şəxsin 

şəxsi həyat sirrinin qorunması bunu tələb etdikdə, yaxud da aşkarlığın ədalət mühakiməsinin ma-

raqlarına xələl gətirə biləcəyi xüsusi hallarda Palata Sədrinin rəyinə görə ciddi zərurətin tələb et-

diyi dərəcədə sənədlərə və ya onların bir hissəsinə ictimaiyyətin çıxışı məhdudlaşdırıla bilər. 

 

3. Bu Qaydanın 1-ci bəndinə əsasən irəli sürülmüş konfidensiallığın qorunması barədə hər hansı 

müraciət əsaslandırılmalı və bütün sənədlərlə, yaxud onların bir hissəsi ilə tanışlığın yolverilməz 

olduğu orada göstərilməlidir.  

 

4. Palatanın qəbul etdiyi qərar və qərardadlar ictimaiyyət üçün açıqdır. Komitənin qəbul etdiyi 

qərar və qərardadlar, o cümlədən 53-cü Qaydanın 5-ci bəndində yer alan müddəanın şamil olun-

duğu qərarlar ictimaiyyət üçün açıqdır. Məhkəmə 52A Qaydasının 1-ci bəndinə uyğun olaraq ye-

ganə hakimlər tərəfindən qəbul edilmiş və 53-cü Qaydanın 5-ci bəndinin tətbiqi zamanı Komitə 

                                                           
20

 Məhkəmə tərəfindən 17 iyun və 8 iyul 2002-ci ildə, 7 iyul 2003-cü ildə, 4 iyul 2005-ci ildə, 13 noyabr 2006-cı 

ildə və 14 may 2007-ci ildə edilmiş dəyişikliklərlə.  



tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar barədə ümumi məlumatları mütəmadi olaraq ictimaiyyətə çatdı-

rır.  

 

Qayda 34
21

 

(Məhkəmənin işində istifadə olunan dillər) 

 

1. Məhkəmənin rəsmi dilləri ingilis və fransız dilləridir. 

 

2. Konvensiyanın 34-cü maddəsinə uyğun olaraq şikayət verildikdə bu cür şikayət barədə iştirak-

çı dövlətə bu Reqlamentə uyğun olaraq məlumat verilənə qədər şikayətçilərlə və ya onların nü-

mayəndələri ilə hər hansı ünsiyyət, habelə onların şifahi və yazılı rəyləri (mülahizələri) Məhkə-

mənin rəsmi dillərindən birində deyilsə, Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin rəsmi dillərin-

dən birində olmalıdır. Daxil olmuş şikayət barədə iştirakçı dövlətə bu Reqlamentə uyğun olaraq 

məlumat və ya bildiriş verilərkən şikayət və ona əlavə olunmuş hər hansı sənədlər həmin dövlətə 

şikayətçinin Katibliyə təqdim etdiyi dildə göndərilir.  

 

3. (a) Dinləmə ilə əlaqədar olaraq, yaxud iştirakçı dövlətə şikayət barədə məlumat verildikdən 

sonra şikayətçilərlə və ya onların nümayəndələri ilə yaradılan hər hansı ünsiyyət, habelə onların 

şifahi və yazılı rəyləri (mülahizələri), əgər Palatanın Sədri iştirakçı dövlətin rəsmi dilindən istifa-

dənin davam etdirilməsinə icazə vermirsə, Məhkəmənin rəsmi dillərindən birində olmalıdır.  

 

b) Belə icazə verilibsə, Palatanın Sədrinin icraatın lazımi qaydada aparılmasının maraqları nami-

nə zəruri hesab etdiyi hallarda Katib şikayətçinin şifahi və yazılı rəylərinin (mülahizələrinin) ha-

mısının və ya bir qisminin ingilis və ya fransız dilinə şifahi və ya yazılı tərcüməsi üçün zəruri 

tədbirlər görür.  

 

c) Müstəsna hallarda Palatanın Sədri bu cür icazəni verərkən şərt qoya bilər ki, tərcümənin xərc-

lərini bütünlüklə və ya qismən şikayətçi çəkməlidir.  

 

d) Palatanın Sədri başqa cür qərar qəbul etməyibsə, bu bəndin yuxarıdakı müddəalarına uyğun 

olaraq qəbul edilmiş hər hansı qərar iş üzrə icraatın bütün sonrakı mərhələlərində, o cümlədən 

müvafiq surətdə bu Reqlamentin 73, 79 və 80-ci Qaydalarına uyğun olaraq işin baxılmaq üçün 

Böyük Palataya verilməsi barədə, məhkəmə qərarının şərhi barədə və ya ona yenidən baxılması 

barədə müraciət etmə mərhələsində qüvvədə qalır.  

 

4. (a) İş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlətlə hər hansı ünsiyyət, habelə onların şifahi və yazılı rəyləri 

(mülahizələri) Məhkəmənin rəsmi dillərindən birində olmalıdır. Palatanın Sədri həmin iştirakçı 

dövlətin şifahi və yazılı rəylərində (mülahizələrində) özünün rəsmi dillərinin birindən istifadə et-

məsinə icazə verə bilər. 

 

b) Belə icazə verilibsə, həmin iştirakçı dövlət:  

 

i) Palata Sədrinin təyin etdiyi müddətdə yazılı rəylərinin (mülahizələrinin) Məhkəmənin rəsmi 

dillərindən birinə tərcüməsini təqdim etməyə borcludur. Həmin dövlət təyin edilmiş müddətdə 

tərcüməni təqdim etmədikdə Katib həmin dövlətin xərcləri hesabına tərcümə üçün zəruri tədbir-

ləri görməlidir; 

 

ii) şifahi təqdimatlarının ingilis və ya fransız dilinə tərcüməsinin xərclərini ödəməyə borcludur. 

Katib şifahi tərcümə üçün zəruri olan tədbirləri görməlidir.  
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c) Palatanın Sədri iş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlətə təklif edə bilər ki, yazılı rəylərinə (mülahizə-

lərinə) əlavə etdiyi sənədlərin hamısının və ya müəyyən hissəsinin, yaxud işə aidiyyəti olan hər 

hansı digər sənədlərin və ya sənədlərdən çıxarışların ingilis və ya fransız dilinə tərcüməsini, ya-

xud ingilis və ya fransız dilində qısa xülasəsini konkret müddət ərzində təqdim etsin.  

 

d) Bu bəndin yuxarıdakı yarımbəndləri 44-cü Qaydaya uyğun olaraq prosesə qatılan üçüncü tərə-

fə və üçüncü tərəfin qeyri-rəsmi dildən istifadə etdiyi hallara da mutatis mutandis (müvafiq qay-

dada) tətbiq edilir. 

 

5. Palatanın Sədri Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlətə təklif edə bilər ki, onun rəsmi 

dilində və ya rəsmi dillərindən birində olan yazılı rəylərinin (mülahizələrinin) tərcüməsini, şika-

yətçinin həmin materialları başa düşməsinə kömək etmək məqsədilə, təmin etsin. 

 

6. Məhkəmədə çıxış edən hər hansı şahid, ekspert, yaxud başqa şəxs Məhkəmənin iki rəsmi di-

lindən birini kifayət qədər bilmirsə, Məhkəmədə öz ana dilində çıxış edə bilər. Bu halda Katib şi-

fahi və ya yazılı tərcüməni təmin etmək üçün zəruri tədbirləri görür.  

 

Qayda 35 

(Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin təmsilçiliyi) 
 

Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətləri onların nümayəndələri təmsil edirlər; onlara vəkillər və 

ya məsləhətçilər kömək edə bilərlər.  

 

Qayda 36
22

 

(Şikayətçilərin təmsilçiliyi) 

 

1. Fiziki şəxslər, qeyri-hökumət təşkilatları və ya fərdlərin qrupları öncə şikayəti Konvensiyanın 

34-cü maddəsinə uyğun olaraq özləri müstəqil surətdə, yaxud nümayəndələri vasitəsi ilə verə bi-

lərlər.   

 

2. Palatanın Sədri başqa cür qərar qəbul etməyibsə, Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh 

dövlət 54-cü qaydanın 2 (b) uyğun olaraq şikayətin daxil olması barədə xəbərdar edildikdən son-

ra şikayətçi bu Qaydanın 4-cü bəndinə uyğun olaraq təmsil edilməlidir.  

 

3. Palatanın təyin etdiyi istənilən dinləmədə bu cür təmsilçilik həyata keçirilməlidir, müstəsna 

hallarda Palatanın Sədri şikayətçinin öz-özünü təmsil etməsinə, zərurət olduqda vəkilin və ya di-

gər təsdiq edilmiş nümayəndənin ona kömək etməsi şərtilə, icazə verə bilər.  

 

4. (a) Bu Qaydanın 2-ci və 3-cü bəndlərinə uyğun olaraq şikayətçinin adından hərəkət edən nü-

mayəndə qismində iştirakçı dövlətlərin hər hansı birində vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 

üçün icazəyə malik olan və onların hər hansı birinin ərazisində daimi yaşayan vəkil, yaxud Pala-

tanın Sədri tərəfindən təsdiq edilən hər hansı digər şəxs çıxış edir.  
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(b) Məcburi təmsilçilik hallarında Palatanın Sədri şikayətçinin özünü təmsil etməsinə icazə verə 

bilər, bu şərtlə ki, zəruri hallarda şikayətçi vəkilin və ya təsdiq edilmiş başqa nümayəndənin yar-

dımından istifadə etsin.  

 

(c) Müstəsna hallarda və icraatın istənilən mərhələsində Palatanın Sədri işin hallarının, yaxud və-

kilin və ya əvvəlki yarımbəndə uyğun olaraq təyin edilmiş digər şəxsin hərəkətlərinin buna haqq 

qazandırdığını hesab edərsə, sərəncam verə bilər ki, müvafiq şəxs daha şikayətçini təmsil edə bil-

məz və ya ona yardım edə bilməz, şikayətçi isə başqa nümayəndə tapmalıdır.  

 

5. (a) Vəkil və ya təsdiq edilmiş digər nümayəndə, yaxud özünü şəxsən təmsil etmək niyyətində 

olan şikayətçi, hətta sonrakı yarımbənddə qeyd edilən icazə ona verildikdə belə, Məhkəmənin 

rəsmi dillərindən birini kifayət edəcək səviyyədə bilməlidir. Lakin Palatanın Sədri, 34-cü Qayda-

nın 3-cü bəndinə uyğun olaraq, rəsmi olmayan dildən istifadə etməyə icazə verə bilər. 

 

b) O, fikirlərini Məhkəmənin rəsmi dillərindən birində ifadə etmək üçün kifayət edəcək səviyyə-

də bilmirsə, Palatanın Sədri 34-cü Qaydanın 3-cü bəndinə uyğun olaraq onun iştirakçı dövlətlərin 

rəsmi dillərinin birindən istifadə etməsinə icazə verə bilər.  

 

Qayda 37
23

 

(Məlumatlar, bildirişlər və Məhkəməyə çağırışlar) 
 

1. Tərəflərin nümayəndələrinə və ya vəkillərinə göndərilən məlumatlar və bildirişlər tərəflərə 

göndərilmiş sayılır.  

 

2. Məhkəmə tərəflərin vəkillərindən və ya nümayəndələrindən əlavə digər şəxslərə hər hansı mə-

lumatı, bildirişi və ya Məhkəməyə çağırışı göndərməkdən ötrü ərazisində bu cür məlumat, bildi-

riş və ya Məhkəməyə çağırış təqdim edilməli olan dövlətin hökuməti tərəfindən yardımın zəruri 

olduğunu hesab edərsə, o halda Məhkəmənin Sədri zəruri imkanları təmin etmək məqsədilə bila-

vasitə həmin hökumətə müraciət edir.  

 

Qayda 38 

(Çəkişmə sənədlərinin verilməsi) 

 

1. Yazılı izahatlar və ya digər sənədlər bu Reqlamentə uyğun olaraq Palatanın Sədrinin və ya 

müvafiq hallarda məruzəçi hakimin müəyyən etdiyi müddətlərdən sonra verilə bilməz. Həmin 

müddətləri və ya icraatın praktik məsələləri ilə bağlı 32-ci Qaydada nəzərdə tutulan hər hansı tə-

limatları pozmaqla verilmiş yazılı izahatlar və ya digər sənədlər işin materiallarına əlavə edilmir, 

Palatanın Sədrinin başqa cür qərar qəbul etdiyi hallar istisna təşkil edir. 

 

2. Bu Qaydanın 1-ci bəndində qeyd edilən müddətlərə əməl edilib-edilməməsi müəyyən edilər-

kən müvafiq tarix sənədin təsdiq edilmiş göndərilmə tarixi ilə, həmin tarix olmadıqda isə, Katib-

liyin sənədi aldığı faktiki tarixlə müəyyən edilir. 

 

Qayda 38A
24

 

(Prosedur məsələlərinə baxılması) 

 

Palatanın Sədri başqa cür qərar qəbul etməyibsə, Palata tərəfindən qərar qəbul edilməsini tələb 

edən prosedur məsələlərinə işə baxılması ilə eyni vaxtda baxılır. 

 

Qayda 39
25

 

                                                           
23

 Məhkəmə tərəfindən 7 iyul 2003-cü ildə edilmiş dəyişikliklərlə.  
24

 Bu Qayda Məhkəmə tərəfindən 17 iyun və 8 iyul 2002-ci ildə daxil edilib.  



(İlkin təminat tədbirləri) 

 

1. Palata və ya müvafiq hallarda Palatanın Sədri iş üzrə tərəfin, yaxud hər hansı digər maraqlı 

şəxsin vəsatəti ilə və ya öz təşəbbüsü ilə tərəflərin maraqları baxımından və ya icraatın lazımi 

qaydada aparılmasının maraqları baxımından Palatanın fikrincə görülməli olan ilkin tədbirlər ba-

rədə tərəfləri xəbərdar edə bilər.  

 

2. Müvafiq hesab olunduqda, konkret işdə qəbul edilən tədbir haqqında bildiriş Nazirlər Komitə-

sinə göndərilə bilər.  

 

3. Palata özünün qeyd etdiyi hər hansı ilkin təminat tədbirlərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı istə-

nilən məsələyə görə tərəflərdən məlumat istəyə bilər. 

 

Qayda 40 

(Şikayət barədə təcili məlumat vermə) 

 

Hər hansı təcili zərurət olduqda, Palata Sədrinin icazəsi ilə Katib, hər hansı başqa prosessual hə-

rəkətlərin həyata keçirilməsinə xələl gətirməməklə və ixtiyarında olan istənilən vasitədən istifadə 

etməklə, Konvensiyanın iştirakçısı olan və şikayətə aidiyyəti olan dövlətə şikayətin verilməsi 

faktı və onun məzmunu haqqında məlumat verə bilər. 

 

Qayda 41
26

 

(İşlərə baxılmasının növbəliliyi) 

 

İşlərə baxılmasının növbəliliyini müəyyən edərkən Məhkəmə şikayətdə qaldırılan məsələlərin 

mühümlüyünü və təxirəsalınmazlığını özünün müəyyən etdiyi meyarlar əsasında nəzərə alır. Bu-

nunla belə, Palata və ya onun Sədri konkret şikayətə prioritet qaydasında baxılması üçün bu me-

yarlardan kənara çıxa bilər.    

 

Qayda 42 (keçmiş 43-cü Qayda) 

(Şikayətlərin bir icraatda birləşdirilməsi və onlara birgə baxılması) 

 

1. Palata tərəflərin xahişi ilə və ya öz təşəbbüsü ilə iki və ya daha artıq şikayəti bir icraatda bir-

ləşdirə bilər.  

 

2. Palatanın Sədri tərəflərlə məsləhətləşmələr apardıqdan sonra, şikayətlərin bir icraatda birləşdi-

rilməsi haqqında Palatanın qərarına xələl gətirməməklə, bir Palatanın icraatına verilmiş şikayət-

lərin birgə araşdırılması haqqında sərəncam verə bilər. 

 

Qayda 43
27

 (keçmiş 44-cü Qayda) 

(Şikayətlərin baxılmalı olan işlərin siyahısından çıxarılması və yenidən siyahıya salınması) 

  

1. Konvensiyanın 37-ci maddəsinə uyğun olaraq Məhkəmə icraatın istənilən mərhələsində şika-

yəti baxılmalı olan işlərin siyahısından çıxarmağı qərara ala bilər.  

 

2. Konvensiyanın iştirakçısı olan şikayətçi dövlət işə baxılmasına nail olmaq niyyətinin olmama-

sı barədə Katibə məlumat verərsə, Palata Konvensiyanın 37-ci maddəsinə uyğun olaraq şikayəti 

                                                                                                                                                                                           
25

 Məhkəmə tərəfindən 4 iyul 2005-ci ildə və 16 yanvar 2012-ci iləd edilmiş dəyişikliklərlə.  
26

 Məhkəmə tərəfindən 17 iyun və 8 iyul 2002-ci ildə və 29 iyun 2009-cu ildə edilmiş dəyişikliklərlə.  
27

 Məhkəmə tərəfindən 17 iyun və 8 iyul 2002-ci ildə, 7 iyul 2003-cü ildə və 13 noyabr 2006-cı ildə edilmiş 

dəyişikliklərlə.  



Məhkəmədə baxılmalı olan işlərin siyahısından çıxara bilər; bu şərtlə ki, bu işdə marağı olan di-

gər iştirakçı dövlət işə bu cür xitam verilməsi ilə razılaşsın. 

 

3. Barışıq sazişi bağlandıqda şikayət qərardadın qəbulu vasitəsilə işlərin siyahısından çıxarılır. 

Konvensiyanın 39-cu maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq, bu qərardad orada əks olunmuş ba-

rışıq sazişinin şərtlərinin icrasına nəzarəti həyata keçirən Nazirlər Komitəsinə göndərilir. Kon-

vensiyanın 37-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş digər hallarda qəbuledilən elan olunmuş şikayət 

qərarın qəbulu vasitəsilə işlərin siyahısından çıxarılır. Bu qərar qəti qərara çevrilən kimi Palata-

nın Sədri onu Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq Nazirlər Komitəsinə 

göndərir ki, o, işə xitam verilməsi və ya məsələnin həlli ilə əlaqədar olan hər hansı öhdəliklərin 

icrasına nəzarəti həyata keçirə bilsin.  

 

4. Şikayət işlərin siyahısından çıxarıldıqda, məhkəmə xərcləri haqqında məsələ Məhkəmənin 

mülahizəsinə əsasən həll edilir. Qəbuledilməyən elan olunan şikayətin işlərin siyahısından çıxa-

rılması haqqında qərarda məhkəmə xərclərinin əvəzini ödəmək nəzərdə tutulubsa, Palatanın Səd-

ri həmin qərarı Nazirlər Komitəsinə göndərir.    

 

5. Məhkəmə şikayətin işlərin siyahısında bərpa edilməsinə haqq qazandıran müstəsna halların ol-

duğu qənaətinə gələrsə, şikayəti öz siyahısında bərpa edə bilər.  

 

Qayda 44
28

  

(Üçüncü tərəfin icraata qatılması) 
 

1. (a) Konvensiyanın 34-cü maddəsinə uyğun olaraq verilmiş şikayət barədə Konvensiyanın işti-

rakçısı olan cavabdeh dövlətə 53-cü Qaydanın 2-ci bəndində və 54-cü Qaydanın 2 (b) bəndində 

nəzərdə tutulan qaydada məlumat verilərkən Katib eyni vaxtda şikayətin surətini iş üzrə şikayət-

çinin vətəndaşı olduğu digər iştirakçı dövlətə göndərir. Eynilə, Katib hər hansı bu cür iştirakçı 

dövlətə iş üzrə şifahi dinləmə keçirilməsinə dair qərar barədə məlumat verir.  

 

b) Hər hansı iştirakçı dövlət Konvensiyanın 36-cı maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş 

yazılı qeydlər təqdim etmək və ya dinləmələrdə iştirak etmək hüququndan istifadə etmək istəyər-

sə, əvvəlki yarımbənddə qeyd edilən surət ona göndərildikdən və ya məlumat ona verildikdən 

sonra on iki həftədən gec olmayaraq bu barədə Katibə yazılı şəkildə məlumat verməlidir. Müs-

təsna səbəblərə görə Palatanın Sədri başqa müddət təyin edə bilər.  

 

2. İnsan Hüquqları üzrə Komissar Konvensiyanın 36-cı maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutul-

muş yazılı qeydlər təqdim etmək və ya dinləmələrdə iştirak etmək hüququndan istifadə etmək is-

təyərsə, şikayət Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlətə göndərildikdən və ya şifahi din-

ləmə keçirilməsinə dair qərar barədə həmin dövlətə məlumat verildikdən sonra on iki həftədən 

gec olmayaraq bu barədə Katibə yazılı şəkildə məlumat verməlidir. Müstəsna səbəblərə görə Pa-

latanın Sədri başqa müddət təyin edə bilər.  

 

İnsan Hüquqları üzrə Komissar Məhkəmədəki icraatda özü iştirak edə bilmədikdə onu təmsil et-

mək üçün təyin olunan əməkdaşının və ya əməkdaşlarının adını (adlarını) göstərir. İcraatda vəkil 

ona köməklik göstərə bilər.  

 

3. (a) Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlətə 51-ci Qaydanın 1-ci bəndində və 54-cü 

Qaydanın 2 (b) bəndində nəzərdə tutulan qaydada məlumat verilən kimi Palatanın Sədri ədalət 

mühakiməsinin lazımi qaydada həyata keçirilməsinin maraqları naminə Konvensiyanın 36-cı 

maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq iş üzrə tərəf olmayan hər hansı iştirakçı dövlətə və ya iş 
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üzrə şikayətçi olmayan hər hansı maraqlı şəxsə yazılı qeydlərini təqdim etməsini, yaxud müstəs-

na hallarda dinləmədə iştirak etməsini təklif edə və ya buna icazə verə bilər.  

 

b) Bu cür icazənin verilməsi üçün vəsatətlər lazımi qaydada əsaslandırılmalı və Konvensiyanın 

iştirakçısı olan cavabdeh dövlətə şikayət barədə məlumat verildikdən sonra iki həftədən gec ol-

mayaraq 34-cü Qaydanın 4-cü bəndində müəyyən edilən qaydada Məhkəmənin rəsmi dillərinin 

birində yazılı şəkildə təqdim edilməlidir. Müstəsna səbəblərə görə Palatanın Sədri başqa müddət 

təyin edə bilər.  

 

4. (a) Böyük Palata tərəfindən baxılmalı olan işlərdə əvvəlki bəndlərdə göstərilən müddətlərin 

axımı 72-ci Qaydanın 1-ci bəndinə uyğun olaraq Palatanın öz yurisdiksiyasını Böyük Palataya 

güzəştə getməsinə dair qərarı barədə, yaxud 73-cü Qaydanın 2-ci bəndinə uyğun olaraq işin Bö-

yük Palataya göndərilməsi üçün tərəfin vəsatətini qəbul etmək barədə Böyük Palatanın kollegi-

yasının qərarı barədə tərəflərə məlumat verildiyi andan başlayır.  

 

b) Bu Qaydada göstərilən müddətlər müstəsna hallarda kifayət qədər əsaslar olduqda Palatanın 

Sədri tərəfindən uzadıla bilər. 

 

5. Bu Qaydanın 3 (a) bəndində qeyd edilən hər hansı təklif və ya icazə Palata Sədri tərəfindən 

müəyyən edilən hər hansı şərtlərlə, o cümlədən vaxt məhdudiyyəti ilə müşayiət olunur. Bu cür 

şərtlərə əməl olunmadıqda Sədr üçüncü tərəfin və ya maraqlı şəxsin qeydlərini işin materiallarına 

daxil etməmək barədə qərar çıxara, yaxud həmin tərəfin və ya şəxsin işdə iştirakını məqsədəuy-

ğun hesab etdiyi dərəcəyədək məhdudlaşdıra bilər.  

 

6. Bu Qaydaya uyğun olaraq təqdim edilən yazılı qeydlər 34-cü Qaydanın 4-cü bəndində müəy-

yən edilən qaydada Məhkəmənin rəsmi dillərinin birində tərtib edilməlidir. Katib onları iş üzrə 

tərəflərə göndərir, sonuncular isə, Palata Sədri tərəfindən müəyyən edilən hər hansı şərtlər, o 

cümlədən vaxt məhdudiyyəti nəzərə alınmaqla, həmin qeydlərə cavab olaraq yazılı izahatlarını 

təqdim edirlər, yaxud zəruri hallarda cavablarını dinləmədə bildirirlər. 

 

Qayda 44A
29

 

(Məhkəmə ilə əməkdaşlıq etmək vəzifəsi) 

 

Tərəflər icraatın gedişində Məhkəmə ilə tam əməkdaşlıq etmək vəzifəsini, xüsusən də ədalət mü-

hakiməsinin lazımi qaydada həyata keçirilməsi üçün Məhkəmənin zəruri hesab etdiyi hərəkətləri 

səlahiyyətləri çərçivəsində yerinə yetirmək vəzifəsini daşıyırlar. Zəruri hallarda bu vəzifə iş üzrə 

tərəf olmayan iştirakçı dövlətə də şamil olunur.  

 

Qayda 44B 

(Məhkəmənin göstərişinin yerinə yetirilməməsi)  

 

Hər hansı tərəf Məhkəmənin iş üzrə icraatla bağlı göstərişini yerinə yetirmədikdə Palatanın Sədri 

zəruri hesab etdiyi istənilən tədbirləri görə bilər. 

 

Qayda 44C 

(İşə baxılmasında səmərəli iştirakdan imtina)  

 

1. Hər hansı tərəf Məhkəmənin istədiyi sübutları və ya məlumatları təqdim etmədikdə, yaxud öz 

təşəbbüsü ilə işə aid məlumatı açıqlamadıqda, yaxud da icraatda səmərəli iştirakdan hər hansı di-

gər formada yayındıqda, Məhkəmə bu davranışdan məqsədəuyğun hesab etdiyi nəticələr çıxarır.  
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2. Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlətin icraatda səmərəli iştirakdan yayınması özlü-

yündə Palata tərəfindən şikayətə baxılmasına xitam verilməsi üçün əsas ola bilməz.  

 

Qayda 44D 

(Tərəflərin yolverilməz dəlilləri)  

 

Hər hansı tərəfin nümayəndəsi təhqiramiz, mənasız, vicdansız, azdırıcı və ya həddən artıq uzun-

uzadı dəlillər irəli sürərsə, Palatanın Sədri Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 3-cü bəndini əsassız 

olaraq tətbiq etməmək şərtilə, həmin nümayəndəni icraatdan kənarlaşdıra, həmin dəlilləri qəbul 

etməkdən bütünlüklə və ya qismən imtina edə və ya məqsədəuyğun hesab etdiyi hər hansı digər 

göstərişi verə bilər.  

 

Qayda 44E 

(Şikayətə baxılmasına nail olmaq niyyətinin olmaması)  

 

Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1 (a) bəndinə uyğun olaraq, Konvensiyanın iştirakçısı olan şi-

kayətçi dövlət və ya fərdi şikayətçi şikayətinə baxılmasına nail olmağa çalışmırsa, Palata 43-cü 

Qaydaya uyğun olaraq şikayəti Məhkəmənin baxmalı olduğu işlərin siyahısından çıxara bilər.  

 

II fəsil  

Məhkəmə işinin başlanması 

 

Qayda 45  

(İmzalar) 

 

1. Konvensiyanın 33-cü və ya 34-cü maddələri əsasında verilən bütün şikayətlər yazılı şəkildə və 

şikayətçi yaxud onun nümayəndəsi tərəfindən imzalanır.   

 

2. Şikayəti qeyri-hökumət təşkilatı və ya fərdlər qrupu vermişdirsə, onu həmin təşkilatı və ya 

qrupu təmsil etmək səlahiyyətinə malik olan şəxslər imzalamalıdırlar. Şikayəti imzalamış şəxslə-

rin hüquqi səlahiyyətinə aid bütün məsələləri müvafiq Palata və ya Komitə həll edir. 

 

3. Şikayətçilərin təmsilçiliyi 36-cı Qaydaya uyğun olaraq həyata keçirildikdə, onların nümayən-

dəsinin və ya nümayəndələrinin etibarnaməsi, yaxud da onların səlahiyyətlərini təsdiq edən digər 

sənədi olmalıdır.  

 

Qayda 46 

(Dövlətlərarası şikayətin məzmunu) 

 

Konvensiyanın iştirakçısı olan istənilən dövlət və ya dövlətlər Məhkəmədə Konvensiyanın 33-cü 

maddəsinə əsasən məhkəmə işinə başlamaq niyyətindədirlərsə, Katibliyə şikayət verirlər, orada 

bunlar əksini tapmalıdır: 

 

a) Konvensiyanın iştirakçısı olan hansı dövlətə qarşı şikayət verilirsə, həmin dövlətin adı; 

 

b) faktlara dair qeydlər; 

 

c) Konvensiyanın iddia edilən pozuntusu (pozuntuları) və müvafiq arqumentlər;  

 

d) Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan qəbuledilənlik meyarlarına 

(daxili hüquqi müdafiə vasitələrinin tükənməsi və altı aylıq müddət barədə qayda) əməl edilmə-

sinin təsdiqi; 



 

e) şikayətin məqsədi və Konvensiyanın 41-ci maddəsinə uyğun olaraq, ehtimal edilən zərər çək-

miş tərəfə və ya zərər çəkmiş tərəflərə ədalətli kompensasiya ödənilməsi haqqında tələblərin 

olub-olmamasının ümumi şəkildə qeyd edilməsi;  

 

f) nümayəndə qismində təyin edilən şəxsin (şəxslərin) adı və ünvanı;  

 

həmçinin şikayətə qoşma qismində aşağıdakılar olmalıdır: 

 

g) işə aid hər hansı sənədlərin, xüsusən də şikayətin predmetinə dair məhkəmə qərarlarının və ya 

digər qərarların surətləri. 

 

Qayda 47
30

 

(Fərdi şikayətlərin məzmunu) 

 

1. Konvensiyanın 34-cü maddəsinə uyğun olaraq verilən istənilən şikayət Katibliyin verdiyi for-

mulyarda təqdim edilir, müvafiq Bölmənin Sədrinin başqa qərar qəbul etdiyi hallar istisna təşkil 

edir. Şikayətdə bunlar qeyd edilməlidir: 

 

a) şikayətçinin adı, doğum tarixi, vətəndaşlığı, cinsi, məşğuliyyət növü və ünvanı; 

 

b) nümayəndə varsa onun adı, məşğuliyyət növü və ünvanı;  

 

c) Konvensiyanın iştirakçısı olan, hərəkətlərindən şikayət verilən dövlətin və ya dövlətlərin adı; 

 

d) faktların yığcam şəkildə göstərilməsi; 

 

e) Konvensiyanın iddia edilən pozuntusunun (pozuntularının) qısaca göstərilməsi  və müvafiq ar-

qumentlərin qeyd edilməsi;   

 

f) Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan qəbuledilənlik meyarlarına 

(daxili hüquqi müdafiə vasitələrinin tükənməsi və altı aylıq müddət barədə qayda) şikayətçi tərə-

findən riayət edilməsinin yığcam şəkildə göstərilməsi; və  

 

g) şikayətin məqsədi;  

 

həmçinin şikayətə qoşma qismində aşağıdakılar olmalıdır: 

 

(h) işə aid hər hansı sənədlərin, xüsusən də şikayətin predmetinə dair məhkəmə qərarlarının və 

ya digər qərarların surətləri.   

 

2. Bundan başqa, şikayətçilər aşağıdakıları etməlidirlər:  

 

(a) Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan qəbuledilənlik meyarlarına 

(daxili hüquqi müdafiə vasitələrinin tükənməsi və altı aylıq müddət barədə qayda) əməl edilmə-

sini təsdiq edən informasiyaları, xüsusən bu Qaydanın 1 (h) bəndində qeyd edilən sənədləri və 

qərarları təqdim etmək; və  

 

(b) həmin şikayətləri hər hansı başqa beynəlxalq araşdırma və ya nizamlama orqanına verib-ver-

mədiklərini qeyd etmək. 
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3. Kimliyinin açıqlanmasını istəməyən şikayətçi bu barədə xəbərdarlıq etməli və Məhkəmədə 

işin icraatına dair informasiyanın açıqlığı haqqında ümumi qaydadan bu kənara çıxmanın səbəb-

lərini göstərməlidir. Palatanın Sədri anonimlik barədə vəsatəti təmin edə və ya öz təşəbbüsü ilə 

anonimliyin qorunmasına icazə verə bilər.  

 

4. Bu Qaydanın 1-ci və 2-ci bəndlərində qeyd edilən tələblərə əməl edilməməsi Məhkəmənin şi-

kayətə baxmaqdan imtina etməsinə səbəb ola bilər.  

 

5. Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 1-ci bəndinin tətbiqinin məqsədləri üçün, bir qayda olaraq, 

şikayətçidən alınan, şikayətin predmetinin qısaca da olsa bildirildiyi ilk informasiyanın tarixi şi-

kayətin verilmə tarixi hesab edilir, bu şərtlə ki, lazımi qaydada doldurulmuş şikayət forması 

Məhkəmənin müəyyən etdiyi müddət ərzində təqdim edilsin. Bununla belə, üzrlü səbəb olduqda 

Məhkəmə başqa tarixi şikayətin verilmə tarixi hesab etmək barədə qərar qəbul edə bilər. 

 

6. Şikayətçilər ünvandakı və şikayətə aidiyyəti olan bütün hallardakı istənilən dəyişiklik barədə 

Məhkəməni xəbərdar etməlidirlər.  

 

III fəsil 

Məruzəçi hakimlər 

 

Qayda 48
31

 

(Dövlətlərarası şikayətlər) 

 

1. Şikayət Konvensiyanın 33-cü maddəsinə əsasən verildikdə, bu işə baxmaq üçün təşkil edilmiş 

Palata öz üzvlərindən birini və ya bir neçəsini məruzəçi hakim qismində təyin edir; onlar Kon-

vensiyanın iştirakçısı olan maraqlı dövlətlərin yazılı qeydlərini aldıqdan sonra şikayətin qəbule-

dilənliyinə dair məsələ haqqında rəy təqdim edirlər.  

 

2. Məruzəçi hakim (hakimlər) Palataya və onun Sədrinə funksiyalarını yerinə yetirməkdə yardım 

edə biləcək rəyləri, layihələri və digər sənədləri hazırlayıb təqdim edir.  

 

Qayda 49
32

 

(Fərdi şikayətlər) 
 

1. Şikayətçinin təqdim etdiyi materiallar şikayətin qəbuledilməyən olduğu və ya baxılmalı işlərin 

siyahısından çıxarılmalı olduğu barədə nəticə çıxarmaq üçün yetərli olduqda şikayətə yeganə ha-

kim tərəfindən baxılır, bunun əksini tələb edən hər hansı xüsusi səbəbin olduğu hallar istisna təş-

kil edir.  

 

2. Şikayət Konvensiyanın 34-cü maddəsinə əsasən verildikdə və şikayətə 53-cü Qaydanın 2-ci 

bəndinə əsasən onlara həvalə olunmuş funksiyaları həyata keçirən Palata və ya Komitə tərəfin-

dən baxılması əsaslı hesab edildikdə, şikayətin göndərildiyi Bölmənin Sədri şikayəti öyrənməyə 

borclu olan məruzəçi hakimi təyin edir.  

 

3. Məruzəçi hakimlər şikayətin öyrənilməsi prosesində: 

 

(a) tərəflərə təklif edə bilərlər ki, işə aidiyyəti olan hesab etdikləri istənilən faktoloji məlumatları, 

sənədləri və ya digər materialları müəyyən müddət ərzində təqdim etsinlər; 
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(b) işə yeganə hakim, yaxud Komitə və ya Palata tərəfindən (əgər Bölmənin Sədri işə Palata və 

ya Komitə tərəfindən baxılması barədə sərəncam veribsə) baxılmasını müəyyən edirlər.  

 

c) Palataya və ya Komitəyə, yaxud onların Sədrlərinə funksiyalarını yerinə yetirməkdə yardım 

edə biləcək rəyləri, layihələri və digər sənədləri hazırlayıb təqdim edirlər.  

 

Qayda 50 

(Böyük Palatada icraat) 

 

Konvensiyanın 30-cu və ya 43-cü maddəsi ilə nəzərdə tutulan qaydada iş Böyük Palataya göndə-

rildikdə, Böyük Palatanın Sədri bu Palatanın bir üzvünü, dövlətlərarası şikayətə baxıldıqda isə 

bir və ya daha artıq üzvünü məruzəçi hakim (hakimlər) qismində təyin edir.  

 

IV fəsil 

Şikayətin qəbuledilənliyi məsələsinə baxılması qaydası 

 

Dövlətlərarası şikayətlər 

 

Qayda 51
33

 

Şikayətlərin Bölmələrin icraatına verilməsi və sonrakı icraat 

 

1. Şikayət Konvensiyanın 33-cü maddəsinə əsasən verildikdə, Məhkəmənin Sədri dərhal Kon-

vensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlətə bu barədə məlumat verir və işi Bölmələrdən birinin 

icraatına verir.   

 

2. 26-cı qaydanın 1 (a) bəndinə uyğun olaraq, Konvensiyanın iştirakçıları olan şikayətçi dövlət-

dən və cavabdeh dövlətdən seçilmiş hakimlər bu işə baxmaq üçün təşkil edilən Palatanın iclasın-

da onun ex officio üzvləri qismində iştirak edirlər. Şikayət Konvensiyanın iştirakçısı olan bir ne-

çə dövlət tərəfindən verilibsə və ya eyni predmeti olan və bir neçə dövlət tərəfindən verilən şika-

yətlərə 43-cü Qaydaya əsasən birgə baxılırsa, o halda 30-cu Qayda tətbiq edilir.   

 

3. İş Bölmənin icraatına verildikdə, Bölmənin Sədri 26-cı Qaydanın 1-ci bəndində nəzərdə tutu-

lan qaydada Palata yaradır və Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlətə təklif edir ki, şi-

kayətin qəbuledilənliyi məsələsi haqqında öz izahatlarını yazılı şəkildə təqdim etsin. Bu yolla 

alınmış izahatlar barədə Katib Konvensiyanın iştirakçısı olan şikayətçi dövlətə məlumat verir; 

həmin dövlət bunun cavabında öz yazılı izahatlarını təqdim edə bilər. 

 

4. Şikayətin qəbuledilənliyi məsələsi haqqında qərar çıxarılana qədər Palata tərəflərə təklif edə 

bilər ki, əlavə yazılı izahatlar təqdim etsinlər. 

 

5. Konvensiyanın iştirakçısı olan maraqlı dövlətlərdən biri və ya bir neçəsi tələb etdikdə və ya-

xud Palata öz təşəbbüsü ilə bu cür qərar qəbul etdikdə, qəbuledilənlik məsələsi haqqında dinləmə 

keçirilir.    

 

6. Palatanın Sədri yazılı icraat, müvafiq hallarda isə şifahi icraat təyin etməzdən əvvəl tərəflərlə 

məsləhətləşmələr aparır.  

 

Fərdi şikayətlər 

 

Qayda 52 
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(Şikayətlərin Bölmələrin icraatına verilməsi) 

 

1. Palatanın Sədri Konvensiyanın 34-cü maddəsinə əsasən verilmiş bütün şikayətləri Bölmənin ic-

raatına verir; bu zaman o, işlərin Bölmələr arasında bərabər bölüşdürülməsini təmin etməyə çalışır. 

 

2. Müvafiq Bölmənin Sədri Konvensiyanın 27-ci maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan yed-

di hakimdən ibarət tərkibdə Palatanı, həmin Palatanın şikayətə baxması haqqında qərar qəbul 

edildikdən sonra, 26-cı Qaydanın 1-ci bəndində nəzərdə tutulan qaydada yaradır. 

 

3. Bundan əvvəlki bəndə uyğun qaydada Palatanın formalaşması başa çatana qədər Bölmənin 

Sədri bu Reqlamentə görə Palatanın Sədrinin malik olduğu bütün səlahiyyətləri həyata keçirir. 

 

Qayda 52A
34

 

(Yeganə hakim tərəfindən icraat) 

 

1. Əlavə araşdırma aparmadan şikayətin qəbuledilməyənliyi barədə qərar çıxarılması mümkün 

olan hallarda yeganə hakim 34-cü maddəyə əsasən təqdim edilmiş şikayəti Konvensiyanın 27-ci 

maddəsinə uyğun olaraq qəbuledilməyən elan edə və ya Məhkəmənin baxılmalı işlərinin siyahı-

sından çıxara bilər.  

 

2. Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq, yeganə hakim onu seçmiş işti-

rakçı dövlətə qarşı verilmiş hər hansı şikayətə baxa bilməz.  

 

3. Yeganə hakim bu Qaydanın 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qərarı qəbul etmədiyi halda şika-

yətə baxılmasının davam etdirilməsi üçün onu Komitəyə və ya Palataya göndərir.  

 

Qayda 53
35

 

(Komitədə icraat) 

 

1. Əlavə araşdırma aparmadan şikayətin qəbuledilməyənliyi barədə qərar çıxarılması mümkün 

olan hallarda Komitə Konvensiyanın 28-ci maddəsinin 1 (a) bəndinə uyğun olaraq icraatın hər 

hansı mərhələsində yekdil qərarla şikayəti qəbuledilməyən elan edə və ya Məhkəmənin baxılmalı 

işlərinin siyahısından çıxara bilər.   

 

2. Əgər Komitə 54-cü Qaydanın 2 (b) bəndində nəzərdə tutulan qaydada tərəflərdən aldığı izahatla-

rın işığında razılaşsa ki, işə Konvensiyanın 28-ci maddəsinin 1 (b) bəndində nəzərdə tutulan prose-

dura uyğun olaraq baxılmalıdır, o halda işin mahiyyətinə, eləcə də qəbuledilənliyinə dair yekdil qə-

rar çıxara və müvafiq hallarda ədalətli kompensasiya barədə yekdil qərar qəbul edə bilər.   

 

3. İşdə marağı olan iştirakçı dövlətdən seçilmiş hakim Komitənin üzvü deyilsə, Komitə bütün mü-

vafiq amilləri, o cümlədən həmin iştirakçı dövlətin Konvensiyanın 28-ci maddəsinin 1 (b) bəndin-

də nəzərdə tutulan prosedurun tətbiqinə etiraz edib-etmədiyini nəzərə almaqla, icraatın hər hansı 

mərhələsində yekdil qərarla həmin hakimi üzvlərindən birinin yerini tutmağa dəvət edə bilər.  

 

4. Konvensiyanın 28-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq çıxarılmış qərar və qərardadlar 

qətidir.  

 

5. Komitə başqa cür qərar qəbul etməyibsə, şikayətçiyə, eləcə də bu Reqlamentə uyğun olaraq 

baxılmış şikayətlə bağlı icraatda marağı olan iştirakçı dövlətlərə Konvensiyanın 28-ci maddəsi-
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nin 1 (a) bəndinə uyğun olaraq Komitənin çıxardığı qərar barədə məktub vasitəsilə məlumat veri-

lir.  

 

6. Komitə hər hansı qərar və ya qərardadı qəbul etməyibsə, şikayət öyrənilmək üçün 52-ci Qay-

danın 2-ci bəndinə uyğun təşkil edilmiş Palataya göndərilir.  

 

7. 42-ci Qaydanın 1-ci bəndinin və 79-81-ci Qaydaların müddəaları Komitədəki icraata mutatis 

mutandis (müvafiq qaydada) şamil olunur.  

 

 

Qayda 54
36

 

(Palatada icraat) 

 

1. Palata şikayəti dərhal qəbuledilməyən elan edə və ya Məhkəmənin baxılmalı işlərinin siyahı-

sından çıxara bilər.  

 

2. Palata və ya onun Sədri alternativ qismində aşağıdakı qərarları çıxara bilər: 

 

a) iş aidiyyəti olduğunu hesab etdikləri istənilən faktoloji məlumatları, sənədləri və ya digər ma-

terialları təqdim etməyi tərəflərə təklif etmək; 

 

b) şikayət barəsində Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlətə məlumat vermək və şika-

yətlə bağlı yazılı izahatlar təqdim etməsini ona təklif etmək, həmin izahatları aldıqdan sonra on-

lara cavab olaraq öz izahatlarını təqdim etməsini şikayətçiyə təklif etmək;  

 

c) əlavə yazılı izahatlar təqdim etmələrini tərəflərə təklif etmək. 

 

3. Şikayətin qəbuledilənliyi məsələsinə dair qərar çıxarmazdan əvvəl Palata, Konvensiyaya uy-

ğun olaraq öz funksiyalarını yerinə yetirməsi baxımından zəruri hesab edərsə, hər hansı tərəfin 

xahişi ilə və ya öz təşəbbüsü ilə dinləmə keçirməyi qərara ala bilər. Bu halda, əgər Palata müs-

təsna qaydada başqa cür qərar qəbul etməyibsə, tərəflərə təklif edilir ki, şikayətin mahiyyətindən 

irəli gələn məsələlər üzrə fikirlərini bildirsinlər.  

 

Qayda 54A
37

 

(Şikayətin qəbuledilənliyi məsələsinə və mahiyyətinə birgə baxılması) 

 
1. 54-cü Qaydanın 2 (b) bəndinə uyğun olaraq şikayət barəsində Konvensiyanın iştirakçısı olan 
cavabdeh dövlətə məlumat verməyi qərara alarkən Palata həmçinin Konvensiyanın 29-cu maddə-
sinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq şikayətin qəbuledilənliyi və mahiyyəti məsələsinə eyni vaxtda 
baxmaq barədə qərar çıxara bilər. Bu halda tərəflərə təklif olunur ki, öz izahatlarına ədalətli 
kompensasiya barədə hər hansı qeydlərini və barışıq sazişi barədə hər hansı təkliflərini daxil et-
sinlər. 60-cı və 62-ci Qaydalarda nəzərdə tutulan şərtlər mutatis mutandis (müvafiq qaydada) tət-
biq edilir. Bununla belə, zərurət olduqda Məhkəmə icraatın hər hansı mərhələsində şikayətin qə-
buledilənliyi məsələsi barədə ayrıca qərar çıxara bilər.  
 
2. Barışıq sazişinə və ya digər həll variantına nail olunmadıqda və Palata tərəflərin arqumentləri-
nin işığında şikayətin qəbuledilən olduğunu və mahiyyəti üzrə baxılmağa hazır olduğunu hesab 
etdikdə, şikayətin qəbuledilənliyi barədə ayrıca qərarın çıxarıldığı hallar istisna olmaqla, dərhal 
şikayətin qəbuledilənliyinə və mahiyyətinə dair qərar çıxarır.  
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Dövlətlərarası və fərdi şikayətlər 

 

Qayda 55  

(Şikayətin qəbuledilənliyinə etirazlar) 

 
Şikayətin qəbuledilənliyinə qarşı istənilən etiraz, həmin etirazın xarakteri və işin halları buna im-
kan verdiyi dərəcədə, Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlətin şikayətin qəbuledilənliyi 
məsələsinə dair 51-ci və ya müvafiq hallarda 54-cü Qayda ilə nəzərdə tutulan qaydada təqdim et-
diyi yazılı və ya şifahi izahatlarda qeyd edilməlidir.  
 

Qayda 56 

(Palatanın qərarı) 

 
1. Palatanın qərarında onun yekdilliklə, yaxud səs çoxluğu ilə qəbul edilməsi göstərilir, qərarı 
əsaslandıran motivlər qərarın qəbulunun gedişində və ya sonda öz əksini tapır.   
 
2. Katib Palatanın qərarı barədə şikayətçiyə məlumat verir. Həmçinin işdə marağı olan, bu Req-
lamentə uyğun olaraq şikayət barədə məlumatlandırılmış olan iştirakçı dövlətə və ya dövlətlərə 
və hər hansı üçüncü tərəfə, o cümlədən İnsan Hüquqları üzrə Komissara qərar barədə məlumat 
verilir. Barışıq sazişi bağlandığı halda şikayətin baxılmalı işlərin siyahısından çıxarılması barədə 
qərar 43-cü Qaydanın 3-cü bəndinə uyğun olaraq Nazirlər Komitəsinə göndərilir.  
 

Qayda 57
38

   

(Qərarın çıxarıldığı dil) 

 
1. Məhkəmənin qərarın hər iki rəsmi dildə çıxarılmasını qərara almayıbsa, bütün qərarlar ya ingi-
lis, ya da fransız dilində çıxarılır. 
 
2. Bu qərarların 78-ci Qayda ilə nəzərdə tutulan qaydada Məhkəmənin rəsmi nəşrlərində dərc 
edilməsi Məhkəmənin hər iki rəsmi dilində həyata keçirilir. 

 

V fəsil  

Şikayət qəbul edildikdən sonra icraat qaydası 

 

Qayda 58
39

  

(Dövlətlərarası şikayətlər) 
 
1. Palata Konvensiyanın 33-cü maddəsinə əsasən təqdim edilmiş şikayəti icraata qəbul etmək 
haqqında qərar çıxardıqda, Palatanın Sədri Konvensiyanın iştirakçısı olan maraqlı dövlətlərlə 
məsləhətləşmələr apardıqdan sonra işin mahiyyəti üzrə yazılı izahatların və hər hansı digər əlavə 
sübutların təqdim edilməsinin müddətlərini müəyyən edir. Bununla belə, Sədr, maraqlı dövlətlə-
rin razılığı ilə, yazılı icraatın aparılmaması barədə sərəncam verə bilər. 
 
2. İşin mahiyyəti üzrə dinləmə bir və ya bir neçə maraqlı dövlət bunun üçün müraciət etdikdə, 
yaxud Palata öz təşəbbüsü ilə bu cür qərar qəbul etdikdə keçirilir. Şifahi icraat Palatanın Sədri tə-
rəfindən təyin edilir.  
 

Qayda 59 

(Fərdi şikayətlər) 
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1. Palata Konvensiyanın 34-cü maddəsinə əsasən təqdim edilmiş şikayəti icraata qəbul etmək ha-
qında qərar çıxardıqda, işdə iştirak edən tərəflərə əlavə sübutlar və yazılı izahatlar təqdim etmə-
lərini təklif edə bilər.  
 
2. Başqa cür qərar qəbul edilməyibsə, yazılı izahatlarını təqdim etmələri üçün tərəflərə eyni müd-
dət verilir.   
 
3. Palata, Konvensiyaya uyğun olaraq öz funksiyalarını yerinə yetirməsi baxımından zəruri hesab 
edərsə, hər hansı tərəfin xahişi ilə və ya öz təşəbbüsü ilə işin mahiyyəti üzrə dinləmə keçirməyi 
qərara ala bilər.   
 
4. Palatanın Sədri müvafiq hallarda yazılı və şifahi icraatı təyin edir. 
 

Qayda 60
40

 

(Ədalətli kompensasiyanın ödənilməsi haqqında tələblər) 
 
1. Konvensiyada nəzərdə tutulmuş hüquqlarının Məhkəmə tərəfindən müəyyən edildiyi hallarda 
Konvensiyanın 41-ci maddəsinə uyğun olaraq ədalətli kompensasiyaya nail olmaq istəyən şika-
yətçi bu məqsədlə konkret tələb irəli sürməlidir.  
 
2. Şikayətçi irəli sürdüyü bütün tələbləri tərkib elementləri üzrə ətraflı bölməklə və müvafiq təs-
diqedici sənədləri və ya ödəniş haqqında qəbzləri əlavə etməklə, işin mahiyyəti üzrə izahatlarını 
təqdim etməsi üçün müəyyən edilən müddət ərzində tələblərini təqdim edilməlidir, Palatanın 
Sədrinin başqa cür sərəncam verdiyi hallar istisna təşkil edir.  
 
3. Şikayətçi əvvəlki bəndlərdəki tələblərə riayət etmədikdə Palata onun tələblərini təmin etmək-
dən tamamilə və ya qismən imtina edə bilər. 
  
4. Şikayətçinin tələbləri bu barədə qeydlərini bildirməsi üçün cavabdeh Hökumətə göndərilir.  
 

Qayda 61
41

 

(Pilot qərarın qəbulu proseduru) 

 
1. Şikayətdəki faktlar müvafiq iştirakçı dövlətdə ona qarşı analoji şikayətlərin verilməsinə səbəb 
olmuş və ya səbəb ola biləcək struktur və ya sistem problemlərinin və ya digər bu kimi nöqsanla-
rın mövcud olduğunu aşkara çıxararsa, Məhkəmə pilot qərarın qəbulu proseduruna başlaya və pi-
lot qərar qəbul edə bilər.  

 

2. (a) Pilot qərarın qəbulu proseduruna başlamazdan əvvəl Məhkəmə baxılan şikayətin müvafiq 

iştirakçı dövlətdə bu cür problemin və ya nöqsanların mövcud olmasının nəticəsi olub-olmadığı 

barədə və şikayətə bu prosedura uyğun olaraq baxılmasının məqsədəuyğun olub-olmadığı barədə 

tərəflərin rəyini öyrənməlidir.  

 

b) Pilot qərarın qəbulu proseduruna Məhkəmə öz təşəbbüsü ilə, yaxud tərəflərdən birinin və ya 

hər iksinin xahişi ilə başlaya bilər.  

 

c) Pilot qərarın qəbulu prosedurunun tətbiqi üçün seçilmiş hər hansı şikayətə Məhkəmə Reqla-

mentinin 41-ci Qaydasına uyğun olaraq prioritet qaydasında baxılır.  

 

3. Pilot qərarda Məhkəmə müəyyən edilmiş struktur və ya sistem problemini, yaxud digər nöq-

sanların xarakterini qeyd edir və qərarın nəticə hissəsinə uyğun olaraq vəziyyətin düzəldilməsi 
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üçün ölkədaxili səviyyədə müvafiq iştirakçı dövlət tərəfindən görülməsi tələb olunan tədbirlərin 

növünü göstərir.  

 

4. Məhkəmə tədbirlərin xarakterini və aşkar edilmiş problemin ölkədaxili səviyyədə nə dərəcədə 

tezliklə həll edilə biləcəyini nəzərə almaqla, pilot qərarın nəticə hissəsinin müddəalarına yuxarı-

dakı 3-cü bənddə göstərilən və vəziyyətin düzəldilməsinə yönələn tədbirlərin müəyyən müddət 

ərzində görülməli olduğu barədə göstəriş daxil edə bilər.  

 

5. Pilot qərarı qəbul edərkən Məhkəmə pilot qərarda göstərilən fərdi və ümumi tədbirlərin cavab-

deh dövlət tərəfindən görülməsinə qədər ədalətli kompensasiya məsələsinin həllini bütünlüklə və 

ya qismən təxirə sala bilər.  

 

6. (a) Zərurət olduqda Məhkəmə pilot qərarın nəticə hissəsinin müddəalarına uyğun olaraq vəziy-

yətin düzəldilməsi üçün tələb olunan tədbirlərin görülməsinə qədər bütün analoji şikayətlərə ba-

xılmasını təxirə sala bilər. 

 

b) Müvafiq şikayətçilər işlərinə baxılmasının təxirə salınmasına dair qərar barədə müvafiq qay-

dada məlumatlandırılmalıdır. Zərurət olduqda onlar işlərinə təsir göstərə biləcək bütün müvafiq 

gedişi barədə məlumatlandırılmalıdır.  

 

c) Ədalət mühakiməsinin maraqları tələb etdikdə Məhkəmə baxılmasını təxirə saldığı şikayətə is-

tənilən vaxt baxa bilər.  

 

7. Pilot işdəki tərəflər barışıq sazişi bağladıqda, belə saziş pilot qərarda göstərilən ümumi tədbir-

lərin həyata keçirilməsi barədə, habelə digər faktiki və ya potensial şikayətçilərə verilməli olan 

kompensasiya barədə cavabdeh dövlətin bəyanatını özündə ehtiva etməlidir  

 

8. Əgər hər hansı başqa qərar qəbul edilməyibsə, hər hansı iştirakçı dövlət pilot qərarın nəticə 

hissəsinin müddəalarını yerinə yetirmədikdə Məhkəmə yuxarıdakı 6-cı bəndə uyğun olaraq təxi-

rə salınmış şikayətlərə baxılmasını bərpa edir.  

 

9. Nazirlər Komitəsi, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, Avropa Şurasının Baş Katibi 

və Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Komissarı pilot qərarın, eləcə də Məhkəmənin iştirak-

çı dövlətdə struktur və ya sistem problemlərinin mövcudluğuna diqqəti cəlb etdiyi hər hansı di-

gər qərarın qəbulu barədə məlumatlandırılırlar.  

 

10. Pilot qərarların qəbulu prosedurlarına başlanılması, pilot qərarların qəbulu və icrası, eləcə də 

belə prosedurların bitməsi barədə informasiya Məhkəmənin İnternet saytında yerləşdirilir.   

 

Qayda 62
42

 

(Barışıq sazişi) 

 

1. Şikayət qəbuledilən elan edildikdən sonra Katib Palatanın və ya onun Sədrinin təlimatları əsa-

sında hərəkət edərək, Konvensiyanın 39-cu maddəsinin 1 (b) bəndinə uyğun olaraq işin dostcası-

na nizamlanmasını təmin etmək məqsədilə tərəflərlə təmasa girir. Palata bu cür nizamlamaya 

yardım göstərmək üçün lazım bilinən bütün addımları atır.  

 

2. Konvensiyanın 39-cu maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, dostcasına nizamlama haqqında 

danışıqlar konfidensial olmalı və mübahisənin həllində tərəflərin arqumentlərinə xələl gətirmə-

məlidir. Dostcasına nizamlamaya nail olmaq məqsədilə verilən hər hansı yazılı və ya şifahi mə-
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lumatdan, habelə təkliflərdən, yaxud güzəştlərdən mübahisə araşdırılarkən istinad kimi və ya 

əsas kimi istifadə edilə bilməz. 

 

3. Katib barışıq sazişinin bağlanmasına tərəflərin razılıq verdikləri barədə Palataya məlumat ve-

rərsə, Palata həmin sazişin Konvensiyada və onun Protokollarında göstərilən insan hüquqlarına 

əməl olunmaqla əldə edildiyinə əmin olduqdan sonra 43-cü Qaydanın 3-cü bəndinə uyğun olaraq 

həmin işi Məhkəmənin baxılmalı işlərinin siyahısından çıxarır.   

 

4. 2-ci və 3-cü bəndlər 54A Qaydasında nəzərdə tutulmuş prosedura mutatis mutandis (müvafiq 

qaydada) tətbiq edilir.  

 

VI fəsil  

Dinləmələr 

 

Qayda 63
43

 

(Dinləmələrin açıq xarakteri) 

 

1. Müstəsna hallarda Palata öz təşəbbüsü ilə, yaxud iş üzrə tərəfin və ya hər hansı digər maraqlı 

şəxsin vəsatəti əsasında bu Qaydanın 2-ci bəndinə uyğun olaraq başqa cür qərar qəbul etməyibsə, 

dinləmələr açıq keçirilir. 

 

2. Demokratik cəmiyyətdə mənəviyyat, ictimai qayda və ya milli təhlükəsizlik maraqları naminə, 

habelə yetkinlik yaşına çatmayanların maraqları, yaxud tərəflərin və ya hər hansı maraqlı şəxsin 

şəxsi həyat sirrinin qorunması bunu tələb etdikdə, yaxud da aşkarlığın ədalət mühakiməsinin ma-

raqlarına xələl gətirə biləcəyi xüsusi hallarda Palata Sədrinin rəyinə görə ciddi zərurətin tələb et-

diyi dərəcədə mətbuat və ictimaiyyət nümayəndələri bütövlükdə dinləməyə və ya dinləmənin bir 

hissəsinə buraxılmırlar.  

 

3. Dinləmənin qapalı keçirilməsi barədə bu Qaydanın 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hər hansı 

vəsatətdə qapalılıq barədə xahiş əsaslandırılmalı və onun bütövlükdə dinləməyə, yoxsa dinləmə-

nin bir hissəsinə aid olduğu göstərilməlidir.  

 

Qayda 64 

(Dinləmələrin keçirilməsi) 

 

1. Palatanın  Sədri dinləmələr təşkil edir və onlara rəhbərlik edir, habelə Palatanın iclasında işti-

rak edən şəxslərin çıxış etmək üçün çağırılması qaydasını müəyyənləşdirir.  

 

2. İstənilən hakim Palatanın iclasında iştirak edən hər hansı şəxsə suallar verə bilər.  

 

Qayda 65 

(Dinləməyə gəlməmə) 

 

İş üzrə tərəf və ya hər hansı digər şəxs dinləməyə gəlməzsə və ya gəlməkdən yayınarsa, Palata 

dinləmənin keçirilməsinin ədalət mühakiməsinin lazımi qaydada aparılmasına zidd olmadığına 

əmin olduğu halda dinləməni keçirə bilər. 

 

66-69-cu Qaydalar çıxarılıb 

 

Qayda 70
44
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(Dinləmələr haqqında stenoqrafik hesabat) 

 

1. Palata Sədrinin müvafiq sərəncamı olan hallarda Katib dinləmə haqqında stenoqrafik hesaba-

tın hazırlanmasına görə cavabdehlik daşıyır. Stenoqrafik hesabatda aşağıdakılar göstərilir: 

 

a) iş dinlənilən zaman Palatanın tərkibi; 

 

b) Palata qarşısına çıxan şəxslərin siyahısı; 

 

c) söylənilən fikirlərin, verilən sualların və alınan cavabların məzmunu; 

 

e) dinləmə zamanı qəbul edilmiş hər hansı qərarın məzmunu. 

 

2. Stenoqrafik hesabat bütünlüklə və ya qismən rəsmi olmayan dildə tərtib edilibsə, Katib onun 

Məhkəmənin rəsmi dillərindən birinə tərcüməsini təşkil edir.  

 

3. Stenoqrafik hesabatın surətləri tərəflərə göndərilir ki, onlar Katib və ya Palatanın Sədri tərəfin-

dən nəzarətin olması şərtilə orada düzəlişlər edə bilsinlər, lakin həmin düzəlişlər dinləmədə deyi-

lənlərin mənasına və istiqamətinə təsir etməməlidir. Bu məqsəd üçün verilən müddəti Katib Pala-

tanın Sədrinin təlimatlarına əsasən müəyyən edir. 

 

4. Həmin düzəlişlərdən sonra Palatanın Sədri və Katibi stenoqrafik hesabatı imzalayırlar və o, 

Məhkəmənin rəsmi qaydada təsdiqlənmiş sənədinə çevrilir.  

 

VII fəsil  

Böyük Palatada icraat 

 

Qayda 71
45

 

(Prosessual müddəaların tətbiqinin mümkünlüyü) 

 

1. Palatalarda icraat qaydasının müəyyən edən bütün müddəalar Böyük Palatadakı icraata muta-

tis mutandis (müvafiq qaydada) tətbiq edilə bilər.  

 

2. Dinləmələrin keçirilməsi ilə əlaqədar 54-cü Qaydanın 3-cü bəndinə və 59-cu Qaydanın 3-cü 

bəndinə uyğun olaraq Palataya verilən səlahiyyətlər Böyük Palatadakı icraat zamanı Böyük Pala-

tanın Sədri tərəfindən də həyata keçirilə bilər.  

 

Qayda 72 

(Palatanın öz yurisdiksiyasını Böyük Palataya güzəştə getməsi) 

 

1. Konvensiyanın 30-cu maddəsinə uyğun olaraq, Palatada baxılmaqda olan işdə Konvensiyanın 

və ya onun Protokollarının şərhinə aid ciddi məsələ qaldırılarsa, yaxud məsələnin həlli Məhkə-

mənin bundan əvvəl çıxardığı qərara zidd olarsa, Palata qərar çıxaranadək istənilən vaxt öz yu-

risdiksiyasını Böyük Palataya güzəştə gedə bilər, bu şərtlə ki, iş üzrə tərəflərdən biri bu Qayda-

nın 2-ci bəndi ilə nəzərdə tutulan qaydada bunun əleyhinə olmasın. Yurisdiksiyanın güzəşti haq-

qında qərarı əsaslandırmaq tələb olunmur. 

 

2. Katib Palatanın öz yurisdiksiyasını güzəştə getmək niyyəti haqqında tərəflərə məlumat verir. 

Məlumat verilən tarixdən başlayaraq, Katibliyə lazımi qaydada əsaslandırılmış etiraz təqdim et-

mək üçün tərəflərə bir ay vaxt verilir. Bu şərtlərə əməl edilmədikdə, Palata etirazı etibarsız hesab 

edir. 
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Qayda 73 

(İşin Böyük Palataya göndərilməsi haqqında tərəfin vəsatəti) 

 

1. Konvensiyanın 43-cü maddəsinə uyğun olaraq, iş üzrə istənilən tərəf müstəsna hallarda, Pala-

tanın qərar çıxardığı tarixdən başlayaraq üç ay ərzində, Katibliyə işin Böyük Palataya göndəril-

məsi haqqında yazılı vəsatət təqdim edə bilər. Vəsatətdə tərəf Konvensiyanın və ya onun Proto-

kollarının müddəalarının şərhinə və ya tətbiqinə toxunan mühüm məsələni, yaxud onun fikrincə, 

işə Böyük Palatada baxılmasına əsas verən ümumi xarakterli başqa mühüm məsələni göstərməli-

dir.  

 

2. 24-cü Qaydanın 5-ci bəndinə uyğun olaraq təşkil edilmiş Böyük Palatanın beş üzvündən ibarət 

kollegiya vəsatəti yalnız işin mövcud materialları əsasında öyrənir. O, vəsatəti yalnız o halda qə-

bul edir ki, işin həqiqətən bu cür məsələyə və ya məsələlərə toxunduğunu hesab etsin. Vəsatətin 

rədd edilməsini əsaslandırmaq tələb olunmur. 

 

3. Kollegiya vəsatəti qəbul etdikdə, Böyük Palata qərar çıxarmaqla işi həll edir.  

 

VIII fəsil 

Qərarlar 

 

Qayda 74
46

 

(Qərarın məzmunu) 

 

1. Konvensiyanın 28, 42-ci və 44-cü maddələrində göstərilən qərarlarda aşağıdakılar qeyd edil-

məlidir: 

 

a) Sədrin adı, müvafiq Palatanın və ya Komitənin tərkibinə daxil olan digər hakimlərin adları, 

habelə Katib və ya Katibin müavininin adı;  

 

b) qərarın çıxarıldığı və elan edildiyi tarix;  

 

c) tərəflər haqqında məlumatlar;  

 

d) tərəflərin nümayəndələrinin, vəkillərinin və ya məsləhətçilərinin adları; 

 

e) işə baxılma qaydası;  

 

f) iş üzrə faktlar;  

 

g) tərəflərin arqumentlərinin qısa xülasəsi;  

 

h) hüquqi məsələlərlə bağlı əsaslar;  

 

i) qərarın nəticə hissəsinin müddəaları;   

 

j) məhkəmə xərcləri ilə bağlı qərar (əgər varsa);  

 

k) çoxluğu təşkil edən hakimlərin sayı;  

 

l) zəruri hallarda hansı dildəki mətnin autentik (üstün qüvvəyə malik) olduğunun göstərilməsi.  
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2. İşə Palatada və ya Böyük Palatada baxılmasında iştirak etmiş hər hansı hakim qərarla üst-üstə 

düşən və ya ondan fərqlənən xüsusi rəyini qərara əlavə etmək, yaxud sadəcə fərqli rəyinin oldu-

ğunu bildirmək hüququna malikdir.   

 

Qayda 75
47

 

(Ədalətli kompensasiyanın ödənilməsi məsələsinin həlli) 
 

1. Palata  və ya Komitə Konvensiyanın və ya onun Protokollarının müddəalarının pozulduğunu 

müəyyən etdiyi hallarda elə həmin qərarda Konvensiyanın 41-ci maddəsinin tətbiqi məsələsini 

həll edir, bu şərtlə ki, 60-cı Qayda ilə nəzərdə tutulmuş konkret tələb irəli sürülmüş olsun və hə-

min məsələ həll edilmək üçün hazır olsun; həmin məsələ həll edilmək üçün hazır deyilsə, Palata  

və ya Komitə ona baxmağı tamamilə və ya qismən təxirə salır və əlavə icraat təyin edir. 

 

2. Konvensiyanın 41-ci maddəsinin tətbiqi məsələsinə dair qərar çıxarılması məqsədilə Palata  və 

ya Komitə imkan daxilində işə mahiyyəti üzrə baxılmasında iştirak etmiş hakimlərdən təşkil edi-

lir. Palatanı və ya Komitəni ilkin tərkibdə təşkil etmək mümkün deyilsə, Bölmənin Sədri Palata-

nın və ya Komitənin tərkibini püşkatma yolu ilə tamamlayır və ya yenidən təşkil edir.  

 

3. Palata və ya Komitə Konvensiyanın 41-ci maddəsinə uyğun olaraq ədalətli kompensasiya tə-

yin edərkən, müəyyən edilən müddətdə ödəniş yerinə yetirilmədiyi halda təyin edilmiş məbləğlə-

rin üzərinə faizlərin hesablanaraq ödənilməsini nəzərdə tuta bilər.  

 

4. Zərər çəkmiş tərəflə Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlət arasında razılaşma əldə 

edilməsi barədə məlumat aldıqda, Məhkəmə həmin razılaşmanın ədalətli xarakter daşıdığına 

əmin olmalıdır və əgər razılaşmanı ədalətli hesab edərsə, 43-cü Qaydanın 3-cü bəndinə uyğun 

olaraq, işi baxılmalı olan işlərin siyahısından çıxarır. 

 

Qayda 76
48

 

(Qərarın çıxarıldığı dil) 

 

1. Məhkəmənin qərarın hər iki rəsmi dildə çıxarılmasını qərara almayıbsa, bütün qərarlar ya ingi-

lis, ya da fransız dilində çıxarılır.  

 

2. Bu qərarların 78-ci Qayda ilə nəzərdə tutulan qaydada Məhkəmənin rəsmi nəşrlərində dərc 

edilməsi Məhkəmənin hər iki rəsmi dilində həyata keçirilir. 

 

Qayda 77
49

 

(Qərarın imzalanması, elan edilməsi və onun barəsində məlumat verilməsi) 

 

1. Qərarlar Palatanın və ya Komitənin Sədri və Katib tərəfindən imzalanır.   

 

2. Palatanın qəbul etdiyi qərarı açıq dinləmədə Palatanın Sədri və ya onun səlahiyyət verdiyi di-

gər hakim elan edə bilər. Tərəflərin rəsmi nümayəndələrinə və tərəfləri təmsil edən digər şəxslə-

rə dinləmələrin tarixi barədə qabaqcadan məlumat verilir. Digər hallarda, bu Qaydanın 3-cü bən-

dində nəzərdə tutulan qaydada qərar barədə məlumat verilməsi qərarın elan edilməsi sayılır. 

 

3. Qərar Nazirlər Komitəsinə göndərilir. Katib qərarın surətlərini tərəflərə, Avropa Şurasının Baş 

Katibinə, hər hansı üçüncü tərəfə, o cümlədən İnsan Hüquqları üzrə Komissara və bilavasitə ma-
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rağı olan digər şəxslərə göndərir. Qərarın lazımi qaydada imzalanmış və möhürlənmiş əsli Məh-

kəmənin arxivində saxlanılır. 

 

Qayda 78 

(Qərarların və digər sənədlərin dərc olunması) 

 

Konvensiyanın 44-cü maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq Məhkəmənin yekun qərarları dərc 

olunmalıdır və bunun müvafiq formada həyata keçirilməsinə görə məsuliyyət Katibin üzərinə dü-

şür. Bundan başqa, Katib seçilmiş qərar və qərardadların, habelə nəşr olunması Məhkəmənin 

Sədri tərəfindən məqsədəuyğun hesab edilən digər sənədlərin rəsmi toplularının nəşr olunmasına 

görə cavabdehlik daşıyır.  

 

Qayda 79 

(Qərarın şərhi üçün sorğu) 

 

1. Qərar elan edildikdən sonra bir il ərzində tərəflərin hər biri onun şərh edilməsi barədə sorğu ilə 

Məhkəməyə müraciət edə bilər. 

 

2. Sorğu Katibliyə verilir. Orada dəqiq göstərilməlidir ki, qərarın nəticə hissəsinin hansı müddəa-

sını və ya müddəalarını şərh etmək lazımdır. 

 

3. Palata sorğunu təmin etmək üçün əsasların olmadığını əsas gətirməklə, ilkin tərkibdə öz təşəb-

büsü ilə sorğunu rədd edə bilər. Palatanı ilkin tərkibdə təşkil etmək mümkün deyilsə, Palatanın 

Sədri Palatanın tərkibini püşkatma yolu ilə tamamlayır və ya yenidən təşkil edir.  

 

4. Palata sorğunu rədd etmədikdə, Katib o biri tərəfə və ya tərəflərə bu barədə məlumat verir və 

onlara təklif edir ki, Palatanın Sədrinin müəyyən etdiyi müddət ərzində yazılı qeydlərini təqdim 

etsinlər. Palata dinləmə keçirmək haqqında qərar qəbul etdikdə, Palatanın Sədri həm də dinləmə-

nin tarixini təyin edir. Palata bu məsələni qərar çıxarmaqla həll edir.  

 

Qayda 80 

(Qərara yenidən baxılması üçün müraciət) 
 

1. Öz xarakterinə görə həlledici əhəmiyyət daşıya bilən və qərar çıxarılan zaman Məhkəməyə 

məlum olmayan yeni açılmış hallar olarsa və bu hallar, əsaslandırılmaq şərtilə, iş üzrə tərəfə mə-

lum ola bilməzdisə, həmin tərəf, yeni hal ona məlum olandan sonra altı ay ərzində, qərara yeni-

dən baxılması haqqında xahişlə Məhkəməyə müraciət etməyə haqlıdır.  

 

2. Xahişdə göstərilməlidir ki, hansı qərara yenidən baxılmasından söhbət gedir və 1-ci bənddə 

qeyd edilən şərtlərə əməl olunduğunu təsdiq edən məlumatlar əks olunmalıdır. Xahişə bütün təs-

diqedici sənədlərin toplusu əlavə edilməlidir. Xahiş və təsdiqedici sənədlər Katibliyə verilir. 

 

3. Palata xahişi təmin etmək üçün əsasların olmadığını əsas gətirməklə, ilkin tərkibdə öz təşəbbü-

sü ilə xahişi rədd edə bilər. Palatanı ilkin tərkibdə təşkil etmək mümkün deyilsə, Palatanın Sədri 

Palatanın tərkibini püşkatma yolu ilə tamamlayır və ya yenidən təşkil edir.  

 

4. Palata xahişi rədd etmədikdə, Katib o biri tərəfə və ya tərəflərə bu barədə məlumat verir və on-

lara təklif edir ki, Palatanın Sədrinin müəyyən etdiyi müddət ərzində yazılı qeydlərini təqdim et-

sinlər. Palata dinləmə keçirmək haqqında qərar qəbul etdikdə, Palatanın Sədri həm də dinləmə-

nin tarixini təyin edir. Palata bu məsələni qərar çıxarmaqla həll edir.  

 

Qayda 81 



(Qərar və qərardadlardakı səhvlərin düzəldilməsi) 

 

Qərarlara yenidən baxılması haqqında və baxılmalı olan işlərin siyahısında şikayətlərin bərpa 

edilməsi haqqında müddəalara xələl gətirməməklə, Məhkəmə öz təşəbbüsü ilə və ya tərəfin mü-

raciətinə əsasən, qərar və ya qərardad elan edildikdən sonra bir il ərzində qrammatik səhvləri, ri-

yazi səhvləri və ya digər açıq-aşkar səhvləri düzəldə bilər.  

 

IX fəsil  

Məsləhət rəyləri  

 

Qayda 82
50

 

 

Məsləhət rəyləri üzrə icraat zamanı Məhkəmə Konvensiyanın 47, 48 və 49-cu maddələrinin 

müddəalarından əlavə, aşağıdakı müddəaları da tətbiq edir. O, həmçinin bu Reqlamentin digər 

müddəalarını məqsədəuyğun hesab etdiyi həddə tətbiq edir.   

 

Qayda 83 

 

Məsləhət rəyinin çıxarılması haqqında xahiş Katibliyə verilir. Barəsində Məhkəmənin rəy ver-

məsi zəruri olan məsələ orada tam və dəqiq göstərilməli, habelə aşağıdakılar qeyd edilməlidir: 

 

(a) Konvensiyanın 47-ci maddəsinin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan, Nazirlər Komitəsi tərəfindən 

qəbul edilən qərarın tarixi; 

 

(b) Məhkəməyə lazım ola bilən izahatları vermək üçün Nazirlər Komitəsinin təyin etdiyi şəxsin 

və ya şəxslərin adları və ünvanları. 

 

Məsələnin aydınlaşdırılmasına kömək edə bilən bütün sənədlər xahişə əlavə edilməlidir. 

 

Qayda 84 

 

1. Katib xahişi aldıqdan sonra xahişin və ona əlavə edilmiş sənədlərin surətlərini Məhkəmənin 

bütün üzvlərinə göndərir.  

 

2. Katib Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərə məlumat verir ki, onlar xahişlə bağlı yazılı 

qeydlərini təqdim edə bilərlər.  

 

Qayda 85 

 

1. Məhkəmənin Sədri yazılı qeydlərin və digər sənədlərin verilməsinin müddətlərini müəyyən 

edir.  

 

2. Yazılı qeydlər və digər sənədlər Katibliyə verilir. Katib onların surətlərini Məhkəmənin bütün 

üzvlərinə, Nazirlər Komitəsinə və Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin hər birinə göndərir. 

 

Qayda 86 

 

Yazılı icraat qurtardıqdan sonra Məhkəmənin Sədri yazılı qeydlərini təqdim etmiş iştirakçı döv-

lətlərin həmin qeydləri izah etmələrinə imkan yaratmaq məqsədilə şifahi dinləmə keçirib-keçir-

məmək məsələsini həll edir.  
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Qayda 87
51

 

 

1. Məsləhət rəyinin verilməsi barədə xahişə baxmaq üçün Böyük Palata təşkil edilir.    

 

2. Böyük Palata məsləhət rəyinin verilməsi barədə xahişin təmin edilməsinin onun Konvensiya-

nın 47-ci maddəsi ilə müəyyən edilən səlahiyyətinə aid olmadığını hesab edərsə, bunu əsaslandı-

rılmış qərar vasitəsilə elan edir.  

 

Qayda 88 

 

1. Əsaslandırılmış qərarlar və məsləhət rəyləri Böyük Palatanın səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Çox-

luq təşkil edən hakimlərin sayı orada göstərilməlidir.  

 

2. Öz istəyi ilə hər bir hakim Məhkəmənin əsaslandırılmış qərarı ilə və məsləhət rəyi ilə üst-üstə 

düşən və ya onlardan fərqlənən xüsusi rəyini həmin qərara və ya məsləhət rəyinə əlavə etmək, 

yaxud sadəcə fərqli rəyinin olduğunu bildirmək hüququna malikdir.  

 

Qayda 89 

 

Əsaslandırılmış qərar və ya məsləhət rəyi Məhkəmənin Sədri tərəfindən və ya Sədrin səlahiyyət 

verdiyi digər hakim tərəfindən açıq dinləmədə iki rəsmi dildən birində elan edilə bilər; həmin 

dinləmə barədə ilkin bildiriş Nazirlər Komitəsinə və Konvensiyanın iştirakçısı olan hər bir döv-

lətə göndərilir. Yaxud 90-cı Qaydada nəzərdə tutulan qaydada surətlərin göndərilməsi məsləhət 

rəyinin və ya əsaslandırılmış qərarın elan edilməsi sayılır.  

 

Qayda 90 

 

Məsləhət rəyi və ya əsaslandırılmış qərar Böyük Palatanın Sədri və Katib tərəfindən imzalamalı-

dırlar. Onların lazımi qaydada imzalanmış və möhürlənmiş əsli Məhkəmənin arxivində saxlanı-

lır. Katib təsdiq edilmiş surətləri Nazirlər Komitəsinə, Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərə 

və Avropa Şurasının Baş Katibinə göndərir.  

 

X fəsil
52

 

Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 3, 4 və 5-ci bəndləri əsasında icraat 

 

I hissə  

Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 3-cü bəndi əsasında icraat 

 

Qayda 91 

 

Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 3-cü bəndi əsasında qərarın şərhi üçün verilmiş sorğu Katibə 

təqdim edilir. Sorğunu verən həmin sorğuda göstərilən qərarın icrasına mane olan, şərhinə ehti-

yac duyulan məsələnin xarakterini və mənbəyini tam və dəqiq şəkildə göstərməli və sorğuya aşa-

ğıdakı sənədləri əlavə etməlidir:   

 

a) qərarın icrası ilə bağlı Nazirlər Komitəsindəki icraat barədə informasiya (əgər belə icraat var-

sa);  

 

b) Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 3-cü bəndində qeyd edilən qərarın surəti;  
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c) Məhkəmə tərəfindən tələb oluna bilən izahatları Məhkəməyə vermək üçün Nazirlər Komitəsi 

tərəfindən təyin olunan şəxsin və ya şəxslərin adları və ünvanları.  

 

Qayda 92 

 

1. Sorğuya orada göstərilən qərarı çıxarmış Böyük Palata, Palata və ya Komitə tərəfindən baxılır. 

 

2. Böyük Palatanı, Palatanı və ya Komitəni ilkin tərkibdə təşkil etmək mümkün deyilsə, Məhkə-

mənin Sədri onların tərkibini püşkatma yolu ilə tamamlayır və ya yenidən təşkil edir 

 

Qayda 93 

 

Nazirlər Komitəsi tərəfindən Məhkəməyə təqdim edilmiş şərh məsələsinə dair Məhkəmənin qə-

rarı qətidir. Qərara hakimlərin ayrıca rəyi əlavə olunmur. Qərarın surətləri Nazirlər Komitəsinə 

və müvafiq tərəflərə, habelə üçüncü tərəfə, o cümlədən İnsan Hüquqları üzrə Komissara göndəri-

lir.  

 

II hissə  

Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 4-cü və 5-ci bəndləri əsasında icraat 

 

Qayda 94 

 

Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətin Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə 

tutulmuş öhdəliyini yerinə yetirib-yetirmədiyi barədə məsələ Məhkəməyə təqdim edilərkən Məh-

kəmə Konvensiyanın 31-ci maddəsinin (a) bəndinin və 46-cı maddəsinin 4-cü və 5-ci bəndlərinin 

müddəalarından əlavə aşağıdakı müddəaları da tətbiq edir. Məhkəmə həmçinin məqsədəuyğun 

hesab etdiyi dərəcədə bu Reqlamentin digər müddəalarını da tətbiq edir.  

 

Qayda 95 

 

Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 4-cü bəndi əsasında təqdim edilmiş hər hansı müraciət Katibə 

verilir. Müraciətə aşağıdakılar əlavə edilməlidir:   

 

a) müvafiq qərar;  

 

b) həmin qərarın icrası ilə bağlı Nazirlər Komitəsindəki icraat barədə informasiya (əgər belə icra-

at varsa), o cümlədən müvafiq tərəflərin yazılı şəkildə ifadə edilmiş rəyləri və icraatın gedişində 

təqdim edilmiş qeydlər (əgər varsa);  

 

c) Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlətə və ya dövlətlərə təqdim edilmiş rəsmi bildiri-

şin və Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 4-cü bəndində qeyd edilən qərarın surətləri;  

 

d) Məhkəmə tərəfindən tələb oluna bilən izahatları Məhkəməyə vermək üçün Nazirlər Komitəsi 

tərəfindən təyin olunan şəxsin və ya şəxslərin adları və ünvanları; 

 

e) məsələyə aydınlıq gətirilməsinə kömək edə biləcək bütün sənədlərin surətləri.  

 

Qayda 96 

 

Məhkəməyə təqdim edilmiş məsələyə baxılması üçün 24-cü Qaydanın 2 (g) bəndinə uyğun ola-

raq Böyük Palata təşkil edilir.  

 



Qayda 97 

 

Böyük Palatanın Sədri Nazirlər Komitəsinə və müvafiq tərəflərə məlumat verir ki, onlar təqdim 

etdikləri məsələyə dair yazılı qeydlərini verə bilərlər.  

 

Qayda 98 

 

1. Böyük Palatanın Sədri yazılı qeydlərin və ya digər sənədlərin təqdim edilməsi üçün müddət tə-

yin edir.  

 

2. Böyük Palata baxılmağa verilmiş məsələyə dair dinləmə keçirilməsini qərara ala bilər.  

 

Qayda 99 

 

Böyük Palata məsələni qərar çıxarmaqla həll edir. Qərarın surətləri Nazirlər Komitəsinə və mü-

vafiq tərəflərə, habelə üçüncü tərəfə, o cümlədən İnsan Hüquqları üzrə Komissara göndərilir.  

 

XI fəsil 

Hüquq yardımı  
 

Qayda 100 (keçmiş 91-ci Qayda) 

 

1. Palatanın Sədri ya Konvensiyanın 34-cü maddəsinə əsasən şikayət vermiş şikayətçinin xahişi 

ilə, ya da öz təşəbbüsü ilə, 54-cü Qaydanın 2 (b) bəndinə uyğun olaraq şikayətin qəbuledilənliyi 

məsələsi haqqında cavabdeh dövlətdən yazılı izahatlar alınan andan və ya həmin izahatların ve-

rilmə müddəti qurtaran andan şikayətçini işin aparılması ilə bağlı hüquq yardımının əvəzini ödə-

məkdən azad edə bilər. 

 

2. Şikayətçi işə Palatada baxılması ilə bağlı hüquq yardımının əvəzini ödəməkdən azad edilibsə, 

96-cı Qaydaya uyğun olaraq, bu azad edilmə işə Böyük Palatada baxıldıqda da qüvvədə olur, bu 

zaman 105-ci Qaydanın şərtləri nəzərə alınır.   

 

Qayda 101 (keçmiş 92-ci Qayda) 
 
Əvəzsiz hüquq yardımı yalnız o hallarda həyata keçirilir ki, Palatanın Sədri aşağıdakılar barəsin-
də əmin olsun: 
 
(a) bu, Palatanın icraatında olan işin lazımi qaydada aparılması üçün zəruridir; 
 
(b) müvafiq məhkəmə xərclərini tam və ya qismən ödəmək üçün şikayətçinin kifayət qədər vəsa-
iti yoxdur. 

 

Qayda 102 (keçmiş 93-cü Qayda
53

) 
 
1. Müvafiq məhkəmə xərclərini tam və ya qismən ödəmək üçün şikayətçilərdə kifayət qədər və-
saitin olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün tələb olunur ki, onlar gəlirlərini və əmlak aktivlə-
rini, habelə öhdələrində olan şəxslərə münasibətdə maliyyə öhdəliklərini və sair maliyyə öhdə-
liklərini göstərməklə, bəyannamə (deklarasiya) formasını doldursunlar. Deklarasiyanı müvafiq 
dövlət orqanı və ya orqanları təsdiq edirlər. 
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2. Palatanın Sədri iş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlətə təklif edə bilər ki, bu məsələ ilə bağlı yazılı 
qeydlərini təqdim etsin. 
 
3. Bu Qaydanın 1-ci bəndində qeyd edilən informasiyanı aldıqdan sonra Palatanın Sədri hüquq 
yardımının əvəzini ödəyib-ödəməmək məsələsini həll edir. Katib müvafiq qaydada tərəflərə mə-
lumat verir. 
 

Qayda 103 (keçmiş 94-cü Qayda) 
 
1. 36-cı qaydanın 4-cü bəndinə uyğun olaraq təyin edilən vəkillərə və ya digər şəxslərə qonorar 
Müvafiq hallarda həmin qonorar bir neçə nümayəndəyə ödənilə bilər.  
 
2. Hüquq yardımının əvəzinin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan məbləğlərə təkcə nümayəndələrin 
qonorarları yox, həm də şikayətçinin və ya təyin edilmiş nümayəndənin nəqliyyat və yaşayış 
xərcləri və digər zəruri xərcləri daxil edilə bilər. 
 

Qayda 104 (keçmiş 95-ci Qayda) 
 
Hüquq yardımının əvəzini ödəməkdən azad edilmə haqqında qərar qəbul edildikdən sonra Katib 
aşağıdakıları müəyyən edir: 
(a) mövcud tarif dərəcələrinə uyğun olaraq nümayəndələrə ödənilməli olan qonorarların məbləği; 
(b) ödənilməli olan xərclərin miqdarı. 
 

Qayda 105 (keçmiş 96-cı Qayda) 
 
Palatanın Sədri 101-ci Qaydada qeyd edilən şərtlərin qüvvəsini itirdiyinə əmin olarsa, hüquq yar-
dımının əvəzini ödəməkdən azad edilmə haqqında qərarı istənilən vaxt ləğv edə və ya ona dəyi-
şiklik edə bilər.   

 

III bölmə  

Keçid dövrünün müddəaları  

 
Keçmiş 97-ci və 98-ci Qaydalar çıxarılıb 

 

Qayda 106 (keçmiş 99-cu Qayda) 

(Məhkəmə ilə Komissiya arasında münasibətlər) 

 

1. Konvensiyanın 11 saylı Protokolunun 5-ci maddəsinin 4-cü və 5-ci bəndlərinə əsasən Məhkə-

məyə verilmiş işlər üzrə icraat zamanı Məhkəmə Komissiyaya təklif edə bilər ki, öz üzvlərindən 

birinə və ya bir neçəsinə Məhkəmədə işə baxılmasında iştirak etmək səlahiyyəti versin. 

 

2. Bundan əvvəlki bənddə qeyd edilən işlər üzrə icraat zamanı Məhkəmə Konvensiyanın  keçmiş 

31-ci maddəsinə uyğun olaraq Komissiyanın qəbul etdiyi məruzəni nəzərə alır. 

 

3. Palatanın Sədri başqa cür qərar qəbul etməyibsə, həmin məruzə tanışlıq üçün açıq olur və 

onunla tanışlıq iş Məhkəməyə veriləndən sonra mümkün qədər tez bir zamanda Katib vasitəsi ilə 

həyata keçirilir. 

 

4. Palatanın Sədri başqa cür qərar qəbul etməyibsə, 11 saylı Protokolun 5-ci maddəsinin 2-5-ci 

bəndlərinə əsasən Komissiyanın Məhkəməyə verdiyi işlərin qalan materialları, çəkişmə sənədləri 

də daxil olmaqla, konfidensial saxlanılır.  

 



5. Barəsində Komissiyanın sübutlar topladığı, lakin Konvensiyanın keçmiş 31-ci maddəsi ilə nə-

zərdə tutulan məruzəni qəbul etmədiyi işlər üzrə icraat zamanı Məhkəmə stenoqrafik hesabatları, 

sənədləri və araşdırmaların nəticələrinə əsasən Komissiyanın nümayəndə heyətlərinin gəldiyi 

rəyləri nəzərə alır.   

 

Qayda 107 (keçmiş 100-cü Qayda) 

(Palatada və Böyük Palatada icraat) 

 

1. Konvensiyanın 11 saylı Protokolunun 5-ci maddəsinin 4-cü bəndinə əsasən Məhkəməyə veri-

lən işlərlə bağlı 24-cü Qaydanın 5-ci bəndinə uyğun olaraq yaradılmış Böyük Palatanın kollegi-

yası yalnız işin materiallarına əsaslanmaqla, həmin işə Palatada və yaxud Böyük Palatada baxıl-

malı olduğunu müəyyən edir. 

 

2. İşə Palatada baxılırsa, 11 saylı Protokolun 5-ci maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq, onun 

qərarı qəti sayılır və 73-cü Qayda tətbiq edilmir. 

 

3. Məhkəmənin Sədri 11 saylı Protokolun 5-ci maddəsinin 5-ci bəndinə əsasən Məhkəməyə ve-

rilmiş işləri Böyük Palataya göndərir. 

 

4. 11 saylı Protokolun 5-ci maddəsinin 5-ci bəndinə əsasən Böyük Palataya verilmiş hər bir iş 

üzrə icraatı aparmaq üçün Böyük Palatanın heyəti 24-cü Qaydanın 3-cü bəndində göstərilən 

qruplardan birinə daxil olan hakimlər arasından növbəlilik qaydasında təyin edilmiş hakimlərin 

hesabına tamamlanır; özü də işlər qruplar arasında növbə ilə bölüşdürülür. 

 

Qayda 108 (keçmiş 101-ci Qayda) 

(Hüquq yardımı ilə təmin edilmə) 

 

Konvensiyanın 11 saylı Protokolunun 5-ci maddəsinin 2-5-ci bəndlərinə əsasən Məhkəməyə ve-

rilmiş işlərin icraatı zamanı, 96-cı Qaydanın müddəaları nəzərə alınmaqla, Komissiyada və ya 

keçmiş Məhkəmədə iş üzrə icraat zamanı göstərilmiş hüquq yardımının əvəzini ödəməkdən şika-

yətçinin azad edilməsi onun Məhkəmədə nümayəndə ilə təmsil olunmasına münasibətdə qüvvə-

sini saxlayır. 

 

Qayda 109 (keçmiş 102-ci Qayda
54

) 

(Qərara yenidən baxılması haqqında müraciət) 
 

1. İş üzrə tərəf keçmiş Məhkəmənin çıxardığı qərarın şərh edilməsi və ya ona yenidən baxılması 
haqqında xahişlə müraciət etdikdə, Məhkəmənin Sədri xahişə baxmağı 51-ci və ya 52-ci Qayda-
larda göstərilmiş müvafiq hallar üçün nəzərdə tutulan şərtlərə uyğun olaraq, Bölmələrdən birinə 
tapşırır.  
 

2. Müvafiq Bölmənin Sədri 80-ci qaydanın 3-cü bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq, xahi-
şə baxılması üçün yeni Palata təşkil edir. 
 

3. Təşkil edilmiş Palatanın tərkibinə ex officio üzvlər qismində aşağıdakılar daxil edilir: 
 

a) Bölmənin Sədri 
 

habelə müvafiq Bölmənin üzvü olub-olmamasından asılı olmayaraq:  
 

b) Konvensiyanın iştirakçısı olan hər hansı maraqlı dövlətdən seçilmiş hakim; o, iclasda iştirak 
edə bilmədikdə isə, 29-cu Qaydaya əsasən təyin edilmiş hakim; 
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c) keçmiş Məhkəmədə qərar çıxarmış Palatanın ilkin tərkibinə daxil olmuş hər hansı Məhkəmə 
üzvü. 
 

4. (a) Palatanın digər üzvlərini Bölmənin Sədri müvafiq Bölmənin üzvləri sırasından püşkatma 
yolu ilə təyin edir. 
 

b) həmin qaydada təyin edilməyən Bölmə üzvləri bu iş üzrə ehtiyat hakimlər sayılırlar.  
 

IV bölmə  

Yekun müddəalar  
 

Qayda 110 (keçmiş 103-cü Qayda) 

(Qaydalara düzəlişlər edilməsi və ya onların qüvvəsinin dayandırılması) 
 
1. Qabaqcadan xəbərdarlıq etməklə verilmiş təklifə əsasən hər hansı Qaydaya düzəlişlər edilə bi-
lər, bu şərtlə ki, həmin təklif Məhkəmənin ən yaxın plenar iclasında Məhkəmənin bütün üzvləri-
nin səs çoxluğu ilə qəbul edilsin. Bu cür təklif barəsində bildiriş, onun müzakirə ediləcəyi iclasa 
azı bir ay qalmış yazılı şəkildə Katibə verilir. Katib belə təklif barəsində bildiriş aldıqda, müm-
kün qədər tez bir zamanda Məhkəmənin bütün üzvlərinə bu barədə məlumat verir. 
 
2. Məhkəmənin işinin daxili qaydalarına aid olan Qaydanın qüvvəsi bu şərtlə dayandırıla bilər ki, 
qabaqcadan xəbərdarlıq edilmədən verilmiş bu barədə təklifi müvafiq Palata yekdilliklə qəbul et-
sin. Bu halda Qaydanın qüvvəsinin dayandırılması yalnız onun yönəldiyi konkret məqsəd ilə 
məhdudlaşır. 
 

Qayda 111 (keçmiş 104-cü Qayda
55

) 
(Reqlamentin qüvvəyə minməsi) 

 
Bu Reqlament 1 noyabr 1998-ci ildən qüvvəyə minir.  

 

REQLAMENTƏ ƏLAVƏ
56

  

(məhkəmə istintaqının aparılması barədə) 

 

Qayda A1  

(Məhkəmə istintaqı hərəkətləri) 

 

1. Palata, iş üzrə tərəfin xahişi və ya öz təşəbbüsü ilə, iş üzrə faktlara aydınlıq gətirə biləcəyini 

hesab etdiyi məhkəmə istintaqı hərəkətlərini həyata keçirə bilər. Palata o cümlədən yazılı sübut-

lar təqdim etmələrini tərəflərə təklif edə və təqdim edəcəkləri sübutlarla və ya ifadələrlə Palata-

nın vəzifələrini yerinə yetirməsinə kömək edə biləcək hər hansı şəxsi şahid və ya ekspert qismin-

də və ya digər qisimdə dinləməyi qərara ala bilər.  
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2. Palata həmçinin öz seçimi əsasında hər hansı şəxsdən və ya qurumdan xahiş edə bilər ki, Pala-

tanın işə aidiyyəti olduğunu hesab etdiyi hər hansı məsələ ilə bağlı rəyini ifadə etsin və ya yazılı 

məruzə hazırlasın.  

 

3. Şikayət qəbuledilən elan edildikdən sonra, yaxud müstəsna hallarda qəbuledilənlik barədə qə-

rar çıxarılmazdan əvvəl Palata bir və ya bir neçə üzvünü və ya Məhkəmənin digər hakimlərini 

təhqiqat aparmaq, bilavasitə yerindəcə məhkəmə istintaqı hərəkətlərini həyata keçirmək, yaxud 

hər hansı digər üsulla sübutlar əldə etmək üçün öz nümayəndəsi və ya nümayəndələri qismində 

təyin edə bilər. Palata həmçinin nümayəndə heyətinə məqsədəuyğun hesab etdiyi qaydada kö-

məklik göstərilməsi üçün öz seçimi əsasında hər hansı şəxsi və ya qurumu təyin edə bilər.  

 

4. Bu fəslin nümayəndə heyəti tərəfindən məhkəmə istintaqı hərəkətlərinin həyata keçirilməsinə 

aid müddəaları Palatanın özü tərəfindən həyata keçirilən hər hansı prosedura mutatis mutandis 

(müvafiq qaydada) tətbiq olunur.  

 

5. Palatanın Sədri və ya onun nümayəndə heyətinin başçısı başqa cür qərar qəbul etməyiblərsə,  

Palata və ya onun nümayəndə heyəti tərəfindən aparılan məhkəmə istintaqının tərkib hissəsini 

təşkil edən hər hansı prosedurlar qapalı şəkildə həyata keçirilir.  

 

6. Palatanın Sədri məqsədəuyğun hesab etdikdə hər hansı üçüncü tərəfi məhkəmə istintaqında iş-

tiraka dəvət edə və ya məhkəmə istintaqında onun iştirakına icazə verə bilər. Palatanın Sədri bu 

cür iştirakın şərtlərini müəyyən edir və həmin şərtlərə riayət edilmədikdə bu cür iştirakı məhdud-

laşdıra bilər.  

 

Qayda A2  

(Məhkəmə istintaqı hərəkətləri ilə bağlı tərələrin vəzifələri) 

 

1. Zərurət olduqda şikayətçi və Konvensiyanın iştirakçısı olan hər hansı maraqlı dövlət məhkəmə 

istintaqı hərəkətlərinin həyata keçirilməsində Məhkəməyə köməklik edə bilər.  

 

2. Ərazisində nümayəndə heyəti tərəfindən bilavasitə yerindəcə məhkəmə istintaqı hərəkətləri 

həyata keçirilən iştirakçı dövlət prosedurların lazımi qaydada aparılmasından ötrü nümayəndə 

heyəti üçün zəruri şərait yaradır və onunla əməkdaşlıq edir. Buraya həmin dövlətin ərazisində 

nümayəndə heyəti, şikayətçi, bütün şahidlər və ekspertlər, habelə nümayəndə heyətinin dinləyə 

biləcəyi digər şəxslər üçün tam hərəkət sərbəstliyinin və adekvat təhlükəsizlik tədbirlərinin mak-

simum zəruri olan dərəcədə təmin edilməsi daxildir. Nümayəndə heyətinə verdiyi hər hansı ifadə 

ilə və ya göstərdiyi hər hansı köməkliklə bağlı ortaya çıxan mənfi nəticələrdən hər hansı şəxsin 

və ya təşkilatın zərər çəkməməsini təmin etmək üçün tədbirlər görmək vəzifəsi müvafiq iştirakçı 

dövlətin üzərinə düşür.  

 

Qayda A3 

(Məhkəmənin nümayəndə heyətinin apardığı araşdırmaya gəlməmə) 

 

İş üzrə tərəf və ya hər hansı digər şəxs nümayəndə heyətinin apardığı araşdırmağa gəlmədikdə və 

ya gəlməkdən yayındıqda, nümayəndə heyəti əmin olsa ki, araşdırmanın aparılması ədalət müha-

kiməsinin lazımi qaydada həyata keçirilməsinə zidd deyil, o halda araşdırmanın aparılmasını da-

vam etdirə bilər. 

 

Qayda A4 

(Məhkəmənin nümayəndə heyəti tərəfindən araşdırmanın aparılması) 

 



1. Nümayəndələr Konvensiyaya və ya bu Reqlamentə uyğun olaraq Palatanın ona verdiyi hər 

hansı müvafiq səlahiyyətləri həyata keçirir və apardıqları araşdırmaya nəzarət edirlər.  

 

2. Nümayəndə heyəti tərəfindən araşdırma aparılmasından əvvəl nümayəndə heyətinin başçısı tə-

rəflərlə və ya onların nümayəndələri ilə hazırlıq görüşünün keçirilməsini qərara ala bilər.  

 

Qayda A5 

(Məhkəmənin nümayəndə heyəti tərəfindən aparılan araşdırmaya şahidlərin,  

ekspertlərin və digər şəxslərin çağırılması) 

 

1. Nümayəndə heyəti tərəfindən dinlənilməli olan şahidlər, ekspertlər və digər şəxslər Katib tərə-

findən çağırılırlar. 

 

2. Çağırış haqqında bildirişdə aşağıdakılar göstərilir: 

 

(a) çağırışın hansı işlə bağlıdırsa, həmin işin adı; 

 

(b) Palatanın və ya Palata Sədrinin sərəncamı ilə həyata təhqiqatın, ekspert rəyinin və ya digər 

məhkəmə istintaqı hərəkətinin predmeti;  

 

(c) çağırılan şəxsə çatmalı olan məbləğin ödənilməsi ilə bağlı hər hansı qaydalar. 

 

3. Tərəflər imkan daxilində şahidlərin, ekspertlərin və ya çağırılan digər şəxslərin kimliyini və 

ünvanlarını müəyyən etmək üçün yetərli olan informasiyaları təqdim edirlər.  

 

4. Ərazisində şahidlərin yaşadığı iştirakçı dövlət Palatanın təqdim edilmək üçün ona göndərdiyi 

çağırışları təqdim etməyə görə 37-ci Qaydanın 2-ci bəndinə uyğun olaraq cavabdehlik daşıyır. 

Çağırışın təqdim edilməsi mümkün olmadıqda iştirakçı dövlət bunu yazılı şəkildə əsaslandırma-

lıdır. İştirakçı dövlət onun yurisdiksiyasında və ya nəzarəti altında olan şəxslərin çağırış əsasında 

gəlməsini təmin etmək üçün bütün ağlabatan tədbirləri görməlidir.  

 

5. Nümayəndə heyətinin başçısı nümayəndə heyəti tərəfindən aparılan araşdırma zamanı şahidlə-

rin, ekspertlərin və digər şahidlərin bilavasitə araşdırma yerinə gəlməsi üçün müraciət edə bilər. 

Ərazisində araşdırma aparılan iştirakçı dövlət, bu barədə ona müraciət olunduqda, həmin şəxslə-

rin gəlməsinə şərait yaratmaq üçün bütün ağlabatan tədbirləri görməlidir. 

 

6. Palata başqa cür qərar qəbul etməyibsə, şahid, ekspert və ya digər şəxs iştirakçı dövlətin xahişi 

ilə və ya onun adından çağırıldıqda onların araşdırmaya gəlmələri ilə bağlı xərcləri həmin dövlət 

çəkir. Palata başqa cür qərar qəbul etməyibsə, ərazisində nümayəndə heyəti tərəfindən araşdırma 

aparılan iştirakçı dövlətdə həbsdə saxlanılan hər hansı belə şəxslərin araşdırma yerinə gəlməsinin 

xərclərini həmin dövlət çəkir. Bütün digər hallarda Palata Avropa Şurasının həmin xərcləri çə-

kib-çəkməyəcəyi barədə, yaxud da həmin xərclərin şikayətçinin üzərinə, ya da çağırılmış şəxsin 

Məhkəməyə gəlməsini xahiş edən və ya onun adından çağırılmasını xahiş edən üçüncü tərəfin 

üzərinə qoyulacağı barədə qərar çıxarır. Bütün hallarda xərclərin məbləğini Palatanın Sədri mü-

əyyən edir. 

 

Qayda A6 

(Məhkəmənin nümayəndə heyəti tərəfindən dinlənilən şahidlərin və  

ekspertlərin andı və ya təntənəli bəyanatı) 

 

1. Şahidin şəxsiyyəti müəyyən edildikdən sonra və nümayəndə heyəti qarşısında öz vəzifəsini 

yerinə yetirməzdən əvvəl hər bir şahid aşağıdakı andı içir və ya təntənəli bəyanatı söyləyir: 



 

“And içirəm ki,” (yaxud “Şərəf və vicdanımla zəmanət verərək, təntənəli surətdə bəyan edi-

rəm ki,”) “həqiqəti, özü də tam həqiqəti söyləyəcəyəm və həqiqətdən başqa heç nə söyləməyə-

cəyəm”. 

 

Bu akt barəsində protokolda qeyd edilir. 

 

2. Ekspertin şəxsiyyəti müəyyən edildikdən sonra və nümayəndə heyəti qarşısında öz vəzifəsini 

yerinə yetirənə qədər hər bir ekspert aşağıdakı andı içir və ya təntənəli bəyanatı söyləyir: 

 

“And içirəm ki,” (yaxud “Təntənəli surətdə bəyan edirəm ki,”) “öz ekspert vəzifələrimi şərəf 

və vicdanla yerinə yetirəcəyəm”. 

 

Bu akt barəsində protokolda qeyd edilir. 

 

Qayda A7 

(Məhkəmənin nümayəndə heyəti tərəfindən şahidlərin, ekspertlərin və  

digər şəxslərin dinlənilməsi) 

 

1. Nümayəndə heyətinin hər hansı üzvü tərəflərin nümayəndələrinə, vəkillərinə və ya məsləhətçi-

lərinə, şikayətçiyə, şahidlərə, ekspertlərə və nümayəndə heyəti qarşısına çıxarılmış hər hansı di-

gər şəxslərə suallar verə bilərlər. 

 

2. Nümayəndə heyəti qarşısına çıxarılmış şahidlər, ekspertlər və digər şəxslər, nümayəndə heyə-

tinin başçısı tərəfindən nəzarətin olması şərtilə, tərəflərin nümayəndələri, vəkilləri və ya məslə-

hətçiləri tərəfindən dinlənilə bilərlər. İşə aidiyyəti olmadığına görə suala etiraz bildirildikdə, bu 

barədə qərarı Palatanın Sədri qəbul edir.  

 

3. Nümayəndə heyəti başçısının razılıq verdiyi müstəsna hallar istisna olmaqla, nümayəndə he-

yəti tərəfindən dinlənilməli olan şahidlər, ekspertlər və digər şəxslər ifadə verənə qədər dinlənil-

mənin keçirildiyi zala buraxılmırlar.  

 

4. Ədalət mühakiməsinin maraqları bunu tələb etdikdə nümayəndə heyətinin başçısı şahidlərin, 

ekspertlərin və digər şəxslərin iş üzrə tərəflərin iştirakı olmadan dinlənilməsi üçün xüsusi tədbir-

lər görə bilər. 

 

5. Şahidə və ya ekspertə etiraz edilməsi ilə bağlı hər hansı mübahisə yarandıqda bu məsələ ilə 

bağlı nümayəndə heyətinin başçısı qərar verir. Nümayəndə heyəti şahid və ya ekspert qismində 

dinlənilə bilməyən şəxsi məlumat məqsədləri üçün dinləyə bilər.  

 

Qayda A8 

(Məhkəmənin nümayəndə heyətinin apardığı araşdırmanın stenoqrafik hesabatı) 

 

1. Katib nümayəndə heyəti tərəfindən həyata keçirilən hər hansı məhkəmə istintaqı hərəkətləri 

barədə stenoqrafik hesabat hazırlayır. Stenoqrafik hesabata aşağıdakılar daxil edilir: 

 

a) nümayəndə heyətinin tərkibi; 

 

b) nümayəndə heyəti qarşısına çıxarılan şəxslərin, yəni tərəflərin nümayəndələrinin, vəkillərinin 

və məsləhətçilərinin siyahısı; 

 



c) şahidlərin, ekspertlərin və ya digər dinlənilən şəxslərin hər birinin soyadı, adı, şəxsiyyəti barə-

də digər məlumatlar və ünvanı; 

 

d) verilən ifadələrin, eləcə də verilən sualların və alınan cavabların məzmunu; 

 

e) nümayəndə heyətinin və ya nümayəndə heyəti başçısının apardığı araşdırmanın gedişində qə-

bul edilən hər bir qərarın məzmunu.  

 

2. Stenoqrafik hesabat bütünlüklə və ya qismən rəsmi olmayan dildə tərtib edilibsə, Katib onun 

rəsmi dillərdən birinə tərcüməsini təşkil edir. 

 

3. Stenoqrafik hesabatın surətləri tərəflərin nümayəndələrinə göndərilir ki, onlar, Katibin və ya 

nümayəndə heyəti başçısının nəzarətinin olması şərtilə, düzəlişlərini edə bilsinlər, lakin həmin 

düzəlişlər deyilənlərin mənasına və istiqamətinə təsir etməməlidir. Bunların hansı müddətdə edil-

məli olduğunu Katib nümayəndə heyəti başçısının təlimatlarına uyğun olaraq müəyyən edir. 

 

4. Həmin düzəlişlərdən sonra stenoqrafik hesabat nümayəndə heyətinin başçısı və Katib tərəfin-

dən imzalanır və Məhkəmənin rəsmi sənədinə çevrilir. 
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Qayda A8. Məhkəmənin nümayəndə heyətinin apardığı araşdırmanın stenoqrafik hesabatı  

 

PRAKTİK TƏLİMATLAR 

 

İlkin təminat tədbirləri üçün vəsatətlər  

Məhkəmə işinə başlanılması  

Çəkişmə sənədləri  

Ədalətli kompensasiya ödənişi haqqında tələblər  

Sənədlərin müdafiə olunan server vasitəsilə elektron formada təqdim edilməsi  

Anonimlik barədə vəsatətlər  

 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 

İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyanın, habelə onun Proto-

kollarının müddəalarını nəzərə alaraq, 

Bu Reqlamenti qəbul etdi:   

 

Qayda 1
57

 

(Anlayışlar) 

 

Əgər mətnin konteksti başqa halı tələb etmirsə, bu Reqlamentin məqsədləri üçün:  

 

a) “Konvensiya” termini İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Konven-

siyanı və onun Protokollarını bildirir;  

 

b) “Məhkəmənin plenar iclası” ifadəsi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin tam tərkibdə ic-

lasını bildirir;  
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c) “Böyük Palata” ifadəsi Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən təşkil edilən on 

yeddi hakimdən ibarət tərkibdə Böyük Palatanı bildirir;  

 

d) “Bölmə” termini Konvensiyanın 25-ci maddəsinin (b) bəndinə əsasən Məhkəmənin plenar ic-

lasında müəyyən müddətə təşkil edilən Palatanı bildirir; “Bölmənin Sədri” ifadəsi Konvensiya-

nın 25-ci maddəsinin (c) bəndinə əsasən, Məhkəmənin plenar iclasında həmin Bölmənin Sədri 

qismində seçilmiş hakimi bildirir;  

 

e) “Palata” termini Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən təşkil edilən yeddi ha-

kimdən ibarət tərkibdə Palatanı bildirir; “Palatanın Sədri” ifadəsi həmin Palatada sədrlik edən 

hakimi bildirir;  

 

f) “Komitə” termini Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən təşkil edilən üç ha-

kimdən ibarət tərkibdə komitəni bildirir; “Komitənin Sədri” ifadəsi həmin Komitədə sədrlik edən 

hakimi bildirir; 

 

g) “Yeganə hakim” ifadəsi Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən təkbaşına iclas 

keçirən hakimi bildirir;  

 

h) “Məhkəmə” termini tam tərkibdə Məhkəməni, yaxud Böyük Palatanı, Bölməni, Palatanı, Ko-

mitəni, yeganə hakimi, yaxud da Konvensiyanın 43-cü maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan 

beş hakimdən ibarət tərkibdə kollegiyanı bildirir;     

 

i) “Ad hoc hakim” ifadəsi Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 4-cü bəndinə və 29-cu Qaydaya uy-

ğun olaraq Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlət tərəfindən Böyük Palatanın və ya Palatanın üz-

vü qismində təklif edilən, seçilmiş hakim olmayan şəxsi bildirir;  

 

j) “Hakim” və “hakimlər” termini Avropa Şurasının Parlament Assambleyası tərəfindən seçi-

lən hakimləri, yaxud ad hoc hakimləri bildirir;   

 

k) “Məruzəçi hakim” ifadəsi 48-ci və 49-cu Qaydalarda nəzərdə tutulan vəzifələri yerinə yetir-

mək üçün təyin edilən hakimi bildirir;  

 

l) “Referent” termini Konvensiyanın 24-cü maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş yeganə 

hakimlərə kömək üçün təyin edilən Katiblik üzvünü bildirir;   

 

m) “Məhkəmənin nümayəndəsi” termini Palata tərəfindən nümayəndə heyətinin tərkibinə təyin 

edilmiş hakimi bildirir; “Nümayəndə heyətinin başçısı” termini Palata tərəfindən onun nümayən-

də heyətinə başçılıq etmək üçün təyin edilmiş nümayəndəni bildirir; 

 

n) “Nümayəndə heyəti” termini Məhkəmənin nümayəndələrindən, Katiblik üzvlərindən və nü-

mayəndə heyətinə kömək üçün Palatanın təyin etdiyi hər hansı digər şəxsdən ibarət orqanı bildi-

rir; 

 

o) “Katib” termini kontekstə uyğun olaraq Məhkəmə Katibini və ya Bölmə Katibini bildirir;  

 

p) “Tərəf” və ya “tərəflər” termini: 

 

- Konvensiyanın iştirakçısı olan şikayətçi və ya cavabdeh dövləti;   

 

- Konvensiyanın 34-cü maddəsinə əsasən şikayət vermiş şikayətçini (fiziki şəxs, qeyri-hökumət 

təşkilatı, yaxud fərdlər qrupu) bildirir;  



 

q) “Üçüncü tərəf” ifadəsi Konvensiyanın 36-cı maddəsinin 1, 2 və 3-cü bəndlərində nəzərdə tu-

tulan qaydada yazılı qeydlərini təqdim etmək və dinləmədə iştirak etmək hüququnu həyata keçi-

rən və ya bunları etməyə dəvət edilən, Konvensiyanın iştirakçısı olan istənilən dövləti və ya ma-

raqlı şəxsi, yaxud Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Komissarını bildirir; 

 

r) “Dinləmə və dinləmələr” termini şikayətin qəbuledilənliyi və (və ya) mahiyyəti üzrə keçiri-

lən, yaxud qərara yenidən baxılması üçün, yaxud məsləhət rəyi üçün, yaxud da qərarın şərhi 

üçün hər hansı tərəf və ya Nazirlər Komitəsi tərəfindən verilən sorğu ilə əlaqədar keçirilən, ya-

xud da Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 4-cü bəndi əsasında öhdəliyin yerinə yetirilib-yetirilmə-

məsi məsələsinin Məhkəməyə təqdim edilməsi ilə bağlı keçirilən şifahi icraatı bildirir;  

 

s) “Nazirlər Komitəsi” ifadəsi Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsini bildirir;   

 

t) “keçmiş Məhkəmə” və “Komissiya” terminləri müvafiq olaraq Konvensiyanın keçmiş 19-cu 

maddəsinə əsasən təşkil edilmiş, müvafiq surətdə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini və 

Avropa İnsan Hüquqları Komissiyasını bildirir.  

 

I bölmə 

Məhkəmənin təşkili və işi 

 

I fəsil 

Hakimlər 

 

Qayda 2
58

 

(Səlahiyyət müddətinin hesablanması) 

 

1. Hakimin seçilməli olduğu tarixdə onun yeri vakant olarsa, hakimin vəzifədə olma müddəti 

onun vəzifəyə başladığı tarixdən hesablanır, əgər müstəsna hallarda Sədr başqa qərar qəbul etmə-

yibsə, vəzifəyə başlamanın müddəti seçki günündən sonra üç aydan çox olmamalıdır.   

 

2. Hakim səlahiyyət müddəti qurtaran və ya qurtarmağa az qalan, yaxud istefa vermək niyyətini 

elan etmiş hakimi əvəz etmək üçün seçilərsə, onun səlahiyyət müddəti vəzifəsinə başladığı tarix-

dən hesablanır, əgər Sədr başqa qərar qəbul etməyibsə, vəzifəyə başlamanın müddəti vəzifənin 

vakant olduğu gündən sonra üç aydan çox olmamalıdır.   

 

3. Konvensiyanın 23-cü maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq, seçilmiş hakimin səlahiyyətləri 

ondan sonrakı hakim 3-cü Qaydada nəzərdə tutulmuş andı içənə və ya bəyanatı verənə qədər 

qüvvədə olur.  

 

Qayda 3 

(And və ya təntənəli bəyanat) 

 

1. Hər bir seçilmiş hakim vəzifəyə başlamamışdan əvvəl, iştirak etdiyi Məhkəmənin birinci ple-

nar iclasında  Məhkəmə qarşısında, yaxud zəruri olduqda Məhkəmənin Sədri qarşısında aşağıda-

kı andı içir və ya təntənəli bəyanatı söyləyir: 

 

“And içirəm ki,” (yaxud “Təntənəli surətdə bəyan edirəm ki,”) “hakimin vəzifələrini namus-

la, müstəqil surətdə və qərəzsiz yerinə yetirəcək və hakimlərin bütün məşvərətlərinin sirrini 

qoruyacağam”.  
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2. Bu akt barəsində protokolda qeyd edilir. 

 

Qayda 4
59

 

(Vəzifə ilə bir araya sığmayan fəaliyyət) 

 

1. Konvensiyanın 21-ci maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq, hakimlər vəzifədə olduqları bü-

tün müddət ərzində onların müstəqillikləri, qərəzsizlikləri ilə və ya tam iş günü əsasında işləmə-

lərinin xarakterindən doğan tələblərlə bir araya sığmayan hər hansı siyasi, inzibati və ya peşə fə-

aliyyətini həyata keçirməməlidirlər. Hər bir hakim istənilən əlavə fəaliyyəti barəsində Məhkəmə-

nin Sədrinə məlumat verməlidir. Sədrlə müvafiq hakim arasında fikir ayrılıqları yaranarsa, ortaya 

çıxan istənilən məsələ Məhkəmənin plenar iclasında həll olunur.   

 

2. Keçmiş hakim vəzifəsini başa vurduğu tarixdən əvvəl təqdim edilmiş şikayət ilə bağlı Məhkə-

mədəki icraatda iş üzrə tərəfi və ya üçüncü tərəfi hər hansı qisimdə təmsil etməməlidir. Sonradan 

təqdim edilmiş şikayətlərə gəldikdə, keçmiş hakim vəzifəsini başa vurduğu tarixdən iki il keçmə-

yənə qədər Məhkəmədəki icraatda iş üzrə tərəfi və ya üçüncü tərəfi hər hansı qisimdə təmsil edə 

bilməz.  

 

Qayda 5
60

 

(Birincilik) 

 

1. Məhkəmənin Sədrindən, Sədr müavinlərindən və Bölmələrin Sədrlərindən sonra, seçilmiş ha-

kimlərin birincilik qaydası 2-ci Qaydanın 1-ci və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq onların seçildiyi 

tarixlə müəyyən olunur.   

 

2. Məhkəmənin Sədrinin eyni gündə vəzifəyə seçilmiş müavinlərinin birinciliyi onların hakim 

vəzifəsində olduqları müddətlə müəyyən olunur. Onların vəzifədə olduqları müddət eynidirsə, 

birincilik yaş üzrə müəyyən edilir. Bu qayda Bölmələrin Sədrlərinə də tətbiq edilir.  

 

3. Vəzifədə eyni müddət ərzində olmuş hakimlərin birinciliyi yaş üzrə müəyyən edilir.       

 

4. Birincilik qaydasına görə, ad hoc hakimlər seçilmiş hakimlərdən sonra gəlir və onların öz ara-

larında birinciliyi yaş üzrə müəyyən edilir. 

 

Qayda 6 

(İstefa) 

 

Hakimin istefa ərizəsi haqqında Məhkəmənin Sədrinə məlumat verilir; o, həmin şikayəti Avropa 

Şurasının Baş Katibinə göndərir. 24-cü qaydanın 4-cü bəndinin və 26-cı qaydanın 3-cü bəndinin 

müddəaları nəzərə alınmaqla, istefa səlahiyyətlərin başa çatması mənasını verir. 

 

Qayda 7 

(Vəzifədən kənarlaşdırma) 

 

Hakim yalnız o halda vəzifədən kənarlaşdırıla bilər ki, vəzifədə olan digər seçilmiş hakimlər ple-

nar iclasda üçdə iki səs çoxluğu ilə belə qərar qəbul etsinlər ki, o, daha irəli sürülən tələblərə uy-

ğun gəlmir. Bundan əvvəl o, Məhkəmənin plenar iclasında dinlənilməlidir. İstənilən hakim vəzi-

fədən kənarlaşdırma proseduruna başlanılması təşəbbüsünü qaldıra bilər.     

 

II fəsil
61
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Məhkəmədə sədrlik və Büronun rolu 

 

Qayda 8
62

  

(Məhkəmənin Sədrinin, Məhkəmə Sədrinin müavinlərinin, Bölmələrin Sədrlərinin,  

Bölmə Sədrlərinin müavinlərinin seçilməsi) 

 

1. Məhkəmənin Sədri, Məhkəmə Sədrinin iki müavini, Bölmələrin Sədrləri Məhkəmənin plenar 

iclasında üç il müddətinə seçilirlər, özü də həmin vəzifədə qalma müddəti onların hakim kimi və-

zifədə olduqları müddətdən artıq olmamalıdır. Onlar yenidən seçilə bilərlər. 

 

2. Eynilə hər bir Bölmə da üç il müddətinə öz Sədr müavinini seçir; Bölmənin Sədri öz vəzifələ-

rini yerinə yetirə bilmədikdə, Sədrin müavini onu əvəz edir. 

 

3. Yuxarıdakı 1-ci və 2-ci bəndlərə uyğun olaraq seçilmiş hakim eyni vəzifəyə yalnız bir dəfə 

təkrar seçilə bilər. Vəzifə tutmanın sayına qoyulan bu məhdudiyyət 8-ci Qaydaya edilmiş bu dü-

zəliş qüvvəyə mindiyi tarixdə yuxarıda qeyd edilən vəzifəni tutan hakimin eyni vəzifəyə bir dəfə 

təkrar seçilməsinin qarşısını almır.  

 

4. Sədrlər və Sədrlərin müavinləri onların yerinə başqası seçilən anadək vəzifədə qalırlar.  

 

5. Bu Qaydada göstərilən seçkilər gizli səsvermə yolu ilə keçirilir. Səsvermədə yalnız həmin vaxt 

orada olan seçilmiş hakimlər iştirak edirlər. Namizədlərdən heç biri səsvermədə iştirak edən se-

çilmiş hakimlərin mütləq səs çoxluğunu əldə edə bilmirsə, bir namizəd mütləq çoxluq qazanana 

qədər əlavə səsvermə turu və ya turları keçirilir. Hər bir turda beşdən az səs alan namizəd müba-

rizədən kənarlaşdırılır. Qalan namizədlərdən, ən az səs almış namizəd də mübarizədən kənarlaş-

dırılır. Əgər eyni şərtlərdə birdən çox namizəd varsa, 5-ci Qayda ilə müəyyən edilən birincilik 

qaydasında üstün olmayan namizəd mübarizədən kənarlaşdırılır. Son turda iki namizəd arasında 

səslər bərabər bölündükdə, 5-ci qayda ilə müəyyən edilən birincilik qaydasında üstün olan haki-

mə üstünlük verilir.  

 

Qayda 9 

(Məhkəmənin Sədrinin vəzifələri) 

 

1. Məhkəmənin Sədri Məhkəmənin işinə rəhbərliyi və onun işlərinin idarə olunmasını həyata ke-

çirir. Sədr təmsilçilik funksiyalarını yerinə yetirir, o, xüsusən Avropa Şurasının rəhbər orqanları 

ilə əlaqələrə görə məsuliyyət daşıyan şəxsdir. 

 

2. Sədr Məhkəmənin plenar iclaslarında, Böyük Palatanın iclaslarında və beş hakimdən ibarət 

kollegiyanın iclaslarında sədrlik edir.   

 

3. Sədr Palatalarda dinlənilən işlərə baxılmasında iştirak etmir; onun Konvensiyanın iştirakçısı 

olan müvafiq dövlətdən seçilmiş hakim olduğu hallar istisna təşkil edir. 
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Qayda 9A
63

 

(Büronun rolu) 

 

1. (a) Məhkəmənin Bürosu var, o, Məhkəmənin Sədrindən, Məhkəmənin Sədr müavinlərindən və 

Bölmə Sədrlərindən ibarətdir. Sədr müavini və ya Bölmə Sədri Büronun iclasında iştirak edə bil-

mədikdə onu Bölmə Sədrinin müavini, bu mümkün olmadıqda isə 5-ci qayda ilə müəyyən edilən 

birincilik qaydasında üstün olan hakim əvəz edir.  

(b) Büro öz iclasında Məhkəmənin hər hansı digər üzvünün və ya iştirakı zəruri sayılan hər hansı 

digər şəxsin iştirakını istəyə bilər.  

 

2. Büronun işinə Məhkəmə Katibi və Katibin müavinləri köməklik edirlər.  

 

3. Büronun vəzifəsi Məhkəmənin işinə rəhbərliyi və onun işlərinin idarə olunmasını həyata ke-

çirməkdə Məhkəmənin Sədrinə kömək etməkdir. Bu məqsədlə Məhkəmənin Sədri öz səlahiyyə-

tinə aid olan hər hansı inzibati və ya məhkəmədənkənar məsələni Büroda qaldıra bilər.  

 

4. Büro həmçinin Məhkəmənin Bölmələri arasında əməkdaşlığa yardım edir.  

 

5. Məhkəmənin Sədri 32-ci Qaydaya uyğun olaraq praktik təlimatlar verməzdən əvvəl və 17-ci 

Qaydanın 4-cü bəndinə uyğun olaraq Katib tərəfindən tərtib edilən ümumi təlimatları təsdiq et-

məzdən əvvəl Büro ilə məsləhətləşə bilər.  

 

6. Büro Məhkəmənin plenar iclasına hər hansı məsələ üzrə məruzə təqdim edə bilər. O, həmçinin 

plenar iclasa təkliflər verə bilər.  

 

7. Büronun iclaslarının protokolu aparılır və o, Məhkəmənin hər iki rəsmi dilində hakimlər ara-

sında paylanılır. Büronun Katibi Məhkəmənin Sədri ilə razılaşdırılmaqla Məhkəmənin Katibi tə-

rəfindən təyin olunur.  

 

Qayda 10 

(Məhkəmə Sədrinin Müavinlərinin vəzifələri) 

 

Məhkəmə Sədrinin müavinləri Məhkəmənin Sədrinə kömək edirlər. Sədr öz vəzifələrini yerinə 

yetirə bilmədikdə, yaxud Sədr vəzifəsi boş olduqda, yaxud da Sədrin xahişinə əsasən, onlar Sədri 

əvəz edirlər. Onlar həm də Bölmələrin Sədrləri qismində çıxış edirlər. 

 

Qayda 11 

(Məhkəmənin Sədrinin və Məhkəmə Sədrinin Müavinlərinin əvəz edilməsi) 

 

Məhkəmənin Sədri və Məhkəmə Sədrinin müavinləri eyni vaxtda öz vəzifələrini yerinə yetirə 

bilmirlərsə və ya onların vəzifələri müvəqqəti boşdursa, Məhkəmənin Sədrinin səlahiyyətlərini 

Bölmənin Sədri öz üzərinə götürür, Bölmənin Sədri başqa yerdə olarsa, seçilmiş başqa hakim, 5-

ci Qayda ilə müəyyən edilən birincilik qaydasına uyğun olaraq, həmin səlahiyyətləri öz üzərinə 

götürür. 

 

Qayda 12
64

 

(Bölmələrda və Palatalarda Sədrlik) 

 

Bölmələrin Sədrləri Bölmənin və üzvləri olduqları Palataların iclaslarında sədrlik edir və Bölmə-

nin işinə rəhbərlik edirlər. Onlar öz vəzifələrini yerinə yetirə bilmədikdə, yaxud müvafiq Bölmə-
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nin Sədrinin vəzifəsi boş olduqda, yaxud da Bölmənin Sədrinin xahişinə əsasən, Bölmə Sədrləri-

nin müavinləri onları əvəz edirlər. Bölmə Sədrlərinin Müavinləri sədrlik edə bilmədikdə, həmin 

səlahiyyətləri Bölmənin və ya Palataların hakimləri, 5-ci Qayda ilə müəyyən edilən birincilik 

qaydasına uyğun olaraq öz üzərinə götürür.   

 

Qayda 13
65

 

(Məhkəmədə sədrlik etməyin mümkünsüzlüyü) 

 

Məhkəmənin hakimləri vətəndaşları olduqları və ya Məhkəməyə hakim qismində seçildikləri iş-

tirakçı dövlətin tərəf olduğu işlərə, yaxud 29-cu Qaydanın 1 (a) bəndinə və ya 30-cu Qaydanın 1-

ci bəndinə uyğun olaraq təyin olunduqları işlərə baxılmasına sədrlik edə bilməzlər.  

 

Qayda 14 

(Cinslərin tarazlaşdırılmış təmsilçiliyi) 

 

Bu Reqlamentin bu fəsli ilə və növbəti fəsilləri ilə tənzimlənən vəzifə təyinatları həyata keçirilən 

zaman Məhkəmə cinslərin tarazlaşdırılmış təmsilçiliyinin təmin edilməsinə yönələn siyasət yeri-

dir.  

 

III fəsil  

Katiblik 

 

Qayda 15 

(Katibin seçilməsi) 

 

1. Məhkəmənin Katibi Məhkəmənin plenar iclasında seçilir. Namizədlər yüksək əxlaqi keyfiy-

yətlərə malik olmalı və onların həmin vəzifə ilə bağlı funksiyaları yerinə yetirmək üçün zəruri 

olan hüquqi, inzibati və linqvistik bilikləri və təcrübələri olmalıdır.  

 

2. Katib beş il müddətinə seçilir və yenidən seçilə bilər. Katib yalnız o halda vəzifədən kənarlaş-

dırıla bilər ki, plenar iclasda Məhkəmənin üzvləri vəzifədə olan  seçilmiş hakimlərin üçdə iki səs 

çoxluğu ilə belə qərar qəbul etsinlər ki, artıq o, zəruri tələblərə cavab vermir. Bundan əvvəl o, 

Məhkəmənin plenar iclasında dinlənilməlidir. İstənilən hakim vəzifədən kənarlaşdırma prosedu-

rasına başlanılması təşəbbüsünü qaldırmağa haqlıdır.  

 

3. Bu Qaydada göstərilən seçkilər gizli səsvermə yolu ilə keçirilir; səsvermədə yalnız həmin vaxt 

orada olan seçilmiş hakimlər iştirak edirlər. Hakimlərdən heç biri səsvermədə iştirak edən seçil-

miş hakimlərin mütləq səs çoxluğunu əldə edə bilmirsə, seçkilər daha çox səs almış iki hakim 

arasında keçirilir. Səslər bərabər bölündükdə, birincisi, əgər qadın namizəd varsa, ona, ikincisi, 

yaşca böyük olan namizədə üstünlük verilir.  

 

4. Vəzifəsinə başlamamışdan əvvəl Katib Məhkəmənin plenar iclasında Məhkəmə qarşısında, 

yaxud zəruri olduqda Məhkəmənin Sədri qarşısında aşağıdakı andı içir və ya təntənəli bəyanatı 

söyləyir:  

 

“And içirəm ki,” (yaxud “Təntənəli surətdə bəyan edirəm ki,”) “üzərimə qoyulan Avropa 

İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Katibinin vəzifələrini sədaqətlə, düşüncə ilə və vicdanla yeri-

nə yetirəcəyəm”.  
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Bu akt barəsində protokolda qeyd edilir.  

 

.Qayda 16 

(Katibin müavinlərinin seçilməsi) 

 

1. Məhkəmə bundan əvvəlki qaydada nəzərdə tutulan tələblərə, prosedura və müddətlərə uyğun 

olaraq, plenar iclasda Katibin iki müavinini də seçir. Onlar vəzifədən kənarlaşdırılarkən Katib 

üçün nəzərdə tutulan qayda tətbiq edilir. Hər iki məsələ ilə bağlı Məhkəmə qabaqca Katiblə məs-

ləhətləşir. 

 

2. Vəzifəsinə başlamamışdan əvvəl Katibin müavini Məhkəmənin plenar iclasında Məhkəmə 

qarşısında, yaxud zərurət olduqda Məhkəmənin Sədri qarşısında, Katib üçün nəzərdə tutulan 

qaydaya analoji olaraq, and içir və ya təntənəli surətdə bəyanat verir. Bu akt barəsində protokol-

da qeyd edilir.  

 

Qayda 17 

(Katibin vəzifələri) 

 

1. Katib  Məhkəmənin öz funksiyalarını yerinə yetirməsində ona kömək edir və Məhkəmənin 

Sədrinin rəhbərliyi altında Katibliyin təşkilinə və fəaliyyətinə görə məsuliyyət daşıyır.  

 

2. Katib Məhkəmənin arxivlərini saxlayır və elə bir vasitəçidir ki, Məhkəmə onun vasitəsi ilə 

əlaqələri həyata keçirir, baxılmaq üçün təqdim edilən və ya təqdim edilməli olan işlər üzrə bütün 

məlumatları və bildirişləri göndərir və ya qəbul edir.    

 

3. Katib, onun vəzifəsinin tələb etdiyi diqqətliliyə əməl etməklə, Məhkəmənin işi haqqında infor-

masiya təqdim etmək barədə sorğulara, məsələn, mətbuatın sorğularına cavab verir. 

 

4. Katibliyin işi Katibin tərtib etdiyi və Məhkəmənin Sədrinin bəyəndiyi ümumi təlimatlarla tən-

zimlənir. 

 

Qayda 18
66

 

(Katibliyin təşkili) 

 

1. Katiblik Məhkəmənin təşkil etdiyi Bölmələrin sayı qədər Bölmə Katibliklərindən, habelə böl-

mələrdən ibarətdir; onlar Məhkəməyə xidmət göstərmək üçün zəruri olan hüquqi və inzibati xa-

rakterli funksiyaları yerinə yetirirlər. 

 

2. Bölmənin Katibi Bölmənin öz funksiyalarını yerinə yetirməsində ona kömək edir və Bölmə 

Katibinin müavini bu işdə ona kömək edə bilər. 

 

3. Katibin və onun müavinlərinin vəzifələri istisna olmaqla, Katiblikdə vəzifələrə təyin etmə 

Məhkəmənin Sədrinin və ya Sədrin təlimatları əsasında hərəkət edən Məhkəmənin Katibinin ra-

zılığı ilə, Avropa Şurasının Baş Katibi tərəfindən həyata keçirilir. 
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Qayda 18A
67

 

(Referentlər) 

 

1. İşə yeganə hakim tərəfindən baxıldıqda Məhkəməyə Məhkəmə Sədrinin rəhbərliyi altında fəa-

liyyət göstərən referentlər köməklik edir. Onlar Məhkəmə Katibliyinin tərkibinə daxildirlər.  

 

2. Referentlər Katibin təklifi ilə Məhkəmənin Sədri tərəfindən təyin olunurlar.  

 

IV fəsil  

Məhkəmənin işi 

 

Qayda 19 

(Məhkəmənin yerləşdiyi yer) 

 

1. Avropa Şurasının yerləşdiyi yer – Strasburq şəhəri Məhkəmənin yerləşdiyi yerdir. Lakin Məh-

kəmə məqsədəuyğun hesab edərsə, öz funksiyalarını hər hansı başqa yerdə – Avropa Şurasının 

üzvü olan dövlətlərin ərazisində yerinə yetirə bilər. 

 

2. Məhkəmə şikayətə baxılmasının istənilən mərhələsində Məhkəmənin, yaxud onun bir və ya 

bir neçə üzvünün araşdırma aparmasının, yaxud istənilən başqa funksiyanı yerinə yetirməsinin 

zəruriliyi haqqında qərar çıxara bilər.  

 

Qayda 20 

(Məhkəmənin plenar iclasları) 

 

1. Məhkəmə Sədrinin Konvensiya ilə və bu Reqlamentlə nəzərdə tutulan vəzifələri bunu tələb et-

dikdə, Məhkəmənin plenar iclasları Məhkəmənin Sədri tərəfindən çağırılır. Məhkəmənin Sədri 

Məhkəmə üzvlərinin azı üçdə birinin tələbi ilə, lakin istənilən halda ildə azı bir dəfə inzibati mə-

sələlərə baxmaq üçün plenar iclas çağırır.  

 

2. Vəzifədə olan seçilmiş hakimlərin sayının üçdə ikisi Məhkəmənin plenar iclasında yetərsay 

təşkil edir. 

 

3. Yetərsay olmadıqda, Sədr iclası təxirə salır. 

 

Qayda 21 

(Məhkəmənin  digər iclasları) 

 

1. Böyük Palata, Palatalar və Komitələr daimi əsasda işləyirlər. Bununla belə, Sədrin təklifi ilə 

Məhkəmə hər il sessiyaların müddətlərini müəyyən edir. 

 

2. Həmin müddətlərdən kənar müddətdə Böyük Palata və Palata, təcili ehtiyac olduqda, onların 

Sədrləri tərəfindən çağırılır.  

 

Qayda 22 

(Hakimlərin müşavirəsi) 

 

1. Məhkəmə bağlı qapılar arxasında müşavirə keçirir. Müşavirələrin məzmunu gizli saxlanılır.  
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2. Müşavirələrdə yalnız hakimlər iştirak edirlər. Katibin və ya onu əvəz edən şəxsin iştirakına, 

habelə iştirak etmələri zəruri hesab edilən Katibliyin əməkdaşlarının və tərcüməçilərin iştirakına 

yol verilir. Başqa şəxslər yalnız Məhkəmənin xüsusi qərarı ilə müşavirəyə buraxıla bilərlər. 

 

3. Məhkəmədə hər hansı məsələ üzrə səsvermə keçirilməzdən əvvəl Sədr hakimlərə  təklif edə 

bilər ki, həmin məsələyə aid fikirlərini bildirsinlər. 

 

Qayda 23 

(Səsvermə) 

 

1. Məhkəmə qərarları iclasda iştirak edən hakimlərin səs çoxluğu ilə qəbul edir. Səslər bərabər 

bölündükdə təkrar səsvermə keçirilir, əgər səslər yenə də bərabər bölünərsə, Sədrin səsi həlledici 

olur. Bu bənd o halda tətbiq edilir ki, bu Reqlamentdə başqa hal nəzərdə tutulmasın.     

 

2. Böyük Palatanın və Palataların qərar və qərardadları məhkəmə iclasındakı hakimlərin sayına 

əsasən səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Şikayətin qəbuledilənliyi və mahiyyəti üzrə yekun səsvermə-

də hakimlərin bitərəf qalmasına yol verilmir.  

 

3. Ümumi qaydaya əsasən, səsvermə əli qaldırmaqla həyata keçirilir. Sədr birincilik qaydasının 

əksinə olan qaydada, adbaad səsvermə apara bilər.  

 

4. Səsverməyə çıxarılan istənilən məsələ dəqiq şəkildə ifadə edilməlidir. 

 

Qayda 23A
68

 

(Hakimlərin susmaqla razılaşması yolu ilə qərarların qəbulu) 

 

1. Məhkəmənin iclasda nəzərdə tutulanlardan kənar hər hansı prosessual məsələni və ya digər 

məsələni həll etməsi zərurəti yarandıqda, Sədr hakimlər arasında qərar layihəsinin paylanması 

barədə sərəncam verə və qərar layihəsi ilə bağlı onların şərhlərini təqdim etmələri üçün müddəti 

müəyyən edə bilər. Müddət başa çatana qədər hər hansı hakim etirazını bildirmədikdə təklif qə-

bul edilmiş sayılır.  

 

V fəsil 

Məhkəmənin tərkibi  

 

Qayda 24
69

 

(Böyük Palatanın tərkibi) 

 

1. Böyük Palata on yeddi hakimdən və ən azı üç ehtiyat hakimdən ibarətdir.  

 

2. (a) Böyük Palatanın tərkibinə Məhkəmənin Sədri, Məhkəmə Sədrinin müavinləri və Bölmələ-

rin Sədrləri daxildir. Böyük Palatanın üzvü qismində iclasda iştirak edə bilməyən Məhkəmənin 

hər hansı Sədr müavini və ya Bölmə Sədri müvafiq Bölmənin Sədr müavini ilə əvəz olunur. 

 

b) İş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlətdən seçilmiş hakim, yaxud zəruri hallarda 29-cu və ya 30-cu 

Qaydaya uyğun olaraq təyin edilmiş hakim Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 4-cü və 5-ci bənd-

lərinə uyğun olaraq iclasda Böyük Palatanın ex officio üzvü qismində iştirak edir.  
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c) Konvensiyanın 30-cu maddəsinə əsasən Böyük Palataya verilmiş işlərdə yurisdiksiyalarını 

Böyük Palataya güzəştə getmiş Palatanın üzvləri də Böyük Palatanın tərkibinə daxil olurlar.  

 

d) Konvensiyanın 43-cü maddəsinə əsasən Böyük Palataya verilmiş işlərdə həmin iş üzrə qərar 

qəbul etmiş, yaxud şikayətin qəbuledilənliyi məsələsinə dair qərar çıxarmış Palatanın və ya Pala-

taların iclasında iştirak etmiş hakimlər Böyük Palatanın tərkibinə daxil ola bilməzlər, Palatanın 

Sədri və iş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlətdən seçilmiş hakim istisna təşkil edir.  

 

e) İşin Böyük Palataya verildiyi hər bir halda Böyük Palatanın tərkibini tamamlamalı olan ha-

kimlər və ehtiyat hakimlər qalan hakimlərin arasından püşk yolu ilə təyin edilir, püşkatma Kati-

bin iştirakı ilə Məhkəmə Sədri tərəfindən həyata keçirilir. Püşkatma qaydası Məhkəmənin plenar 

iclasında müəyyən edilir, bu zaman Böyük Palatanın tərkibində iştirakçı dövlətlərin müxtəlif hü-

quq sistemlərini əks etdirən coğrafi balansın zəruriliyi nəzərə alınır.  

 

f) Konvensiyanın 47-ci maddəsinə əsasən məsləhət rəyinin verilməsi üçün müraciətə baxılarkən 

Böyük Palata bu Qaydanın 2 (a) və (e) bəndlərinin müddəalarına uyğun olaraq təşkil edilir.  

 

g) Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 4-cü bəndi əsasında edilmiş müraciətə baxılarkən Böyük Pa-

latanın tərkibinə bu Qaydanın 2 (a) və (e) bəndlərində göstərilmiş hakimlərdən savayı həm də 

müvafiq iş üzrə qərar çıxarmış Palatanın və ya Komitənin üzvləri daxil olur. Qərarı Böyük Palata 

özü çıxarıbsa, Böyük Palatanın ilkin tərkibi saxlanılır. Bütün hallarda, o cümlədən Böyük Palata-

nın ilkin tərkibini dəyişmək mümkün olmadığı hallarda, Böyük Palatanın tərkibinə daxil edilməli 

olan hakimlər və ehtiyat hakimlər bu Qaydanın 2 (a) bəndinə uyğun olaraq təyin edilirlər.  

 

3. Əgər hər hansı hakimlər işdə iştirak edə bilmirsə, onları bu Qaydanın 2 (a) bəndində göstərilən 

qaydada seçilən ehtiyat hakimlər əvəz edir.  

 

4. Yuxarıdakı müddəalara uyğun olaraq təyin edilmiş hakimlər və ehtiyat hakimlər iş üzrə icraat 

başa çatana qədər Böyük Palatada işə baxmaqda davam edirlər. Əgər onlar işə mahiyyəti üzrə 

baxılmasında iştirak ediblərsə, hətta səlahiyyət müddətləri bitdikdə belə, işə baxmaqda davam 

edirlər. Bu müddəalar məsləhət rəylərinin verilməsinə dair icraata da tətbiq edilir.  

 

5. (a) Konvensiyanın 43-cü maddəsinə əsasən təqdim edilmiş müraciətə baxmalı olan Böyük Pa-

latanın beş hakimindən ibarət kollegiya aşağıdakılardan təşkil edilir:  

 

- Məhkəmənin Sədri. Məhkəmənin Sədri iclasda iştirak edə bilmirsə, birincilik qaydasına uyğun 

surətdə Məhkəmənin Sədr müavini ilə əvəz olunur;  

 

- növbəlilik qaydasında təyin olunan iki Bölmə Sədri. Bu qaydada təyin olunmuş Bölmə Sədrləri 

iclasda iştirak edə bilmirsə, onları həmin Bölmələrin Sədr müavinləri əvəz edir;  

 

- qalan Bölmələrdən seçilmiş hakimlər arasından kollegiyanın iclaslarında altı ay müddətində iş-

tirak etmək üçün növbəlilik qaydasında təyin olunan iki hakim;  

 

- Bölmələrdən seçilmiş hakimlər arasından kollegiyanın iclaslarında altı ay müddətində iştirak 

etmək üçün növbəlilik qaydasında təyin olunan azı iki ehtiyat hakim.  

 

b) İşin Böyük Palataya verilməsi barədə müraciətə baxan kollegiyanın tərkibinə şikayətin qəbu-

ledilənliyi məsələsinə və ya mahiyyətinə baxılmasında iştirak etmiş hər hansı hakim daxil edilə 

bilməz.  

 



c) İş üzrə tərəf olan, işin Böyük Palataya verilməsi barədə müraciət edən iştirakçı dövlətdən se-

çilmiş və ya həmin dövlətin vətəndaşı olan hakim həmin müraciətə baxan kollegiyanın üzvü ola 

bilməz. Müvafiq iştirakçı dövlət tərəfindən 29-cu və ya 30-cu Qaydaya uyğun olaraq təyin olu-

nan seçilmiş hakimin də bu cür müraciətə baxılmasında iştirakına yol verilmir.  

 

d) iclasda (b) və ya (c) yarımbəndlərində göstərilmiş səbəblərə görə iştirak edə bilməyən kollegi-

yanın hər hansı üzvü Bölmələrdən seçilmiş hakimlər arasından kollegiyanın iclaslarında altı ay 

müddətində iştirak etmək üçün növbəlilik qaydasında təyin olunan ehtiyat hakimlə əvəzlənir.  

 

Qayda 25 

(Bölmələrin təşkili) 

 

1. Konvensiyanın 25-ci maddəsinin (b) bəndində nəzərdə tutulan (bu Qaydalarda “Bölmələr” ad-

landırılan) Palatalar Sədrin təklifi ilə Məhkəmənin plenar iclaslarında üç il müddətinə təşkil edi-

lir və 8-ci Qaydaya əsasən Sədrlər və onların müavinləri seçilən andan fəaliyyət göstərir. Azı 

dörd Bölmə mövcud olmalıdır. 

 

2. Hər bir hakim hər hansı Bölmənin üzvü olur. Bölmələrin tərkibi coğrafi və cinsi əlamətlərə 

görə tarazlaşdırılmalı və iştirakçı dövlətlərin müxtəlif hüquq sistemlərini əks etdirməlidir.   

 

3. Bölmə hansı müddətə təşkil edilibsə, həmin müddət qurtarmamış hakim Məhkəmənin üzvlü-

yündən çıxarsa, Bölmədə onun yerini Məhkəmənin üzvü qismində həmin hakimin yerinə seçilən 

hakim tutur.  

 

4. Şərait tələb edərsə, Məhkəmənin Sədri istisna qaydasında Bölmələrin tərkibində dəyişikliklər 

edə bilər.  

 

5. Sədrin təklifi ilə Məhkəmə plenar iclasda əlavə Bölmə təşkil edə bilər. 

 

Qayda 26
70

 

(Palataların yaradılması) 

 

1. Məhkəməyə təqdim edilən işlərə baxmaq üçün Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 1-ci bəndində 

nəzərdə tutulan yeddi hakimdən ibarət tərkibdə Palatalar Bölmələrin tərkibində aşağıdakı qayda-

da təşkil edilirlər. 

 

(a) Bu Qaydanın 2-ci bəndi və 28-ci Qaydanın 4-cü bəndinin sonuncu cümləsi nəzərə alınmaqla, 

hər bir halda Palatanın tərkibinə Bölmənin Sədri və iş üzrə tərəf olan hər hansı iştirakçı dövlət-

dən seçilmiş hakim daxil olur. Həmin hakim 51-ci və ya 52-ci Qaydaya əsasən şikayətin təqdim 

edildiyi Bölmənin üzvü deyilsə, o, Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq, 

Palatanın ex officio üzvü qismində iclasda iştirak edir. Hakim iclasda iştirak edə bilmirsə və ya 

iştirak etməkdən imtina edirsə, 29-cu Qayda tətbiq edilir.  

 

(b) Palatanın digər üzvlərini Bölmənin Sədri müvafiq Bölmənin üzvləri arasından növbəlilik 

qaydasında təyin edir.   

 

(c) Bu cür təyinat almayan Bölmə üzvləri iş üzrə iclasda ehtiyat hakim qismində iştirak edirlər. 

 

2. Palatanın Sədri iş üzrə tərəf olan hər hansı iştirakçı dövlətdən seçilmiş hakimi, yaxud zəruri 

hallarda digər seçilmiş hakimi və ya 29-cu və 30-cu Qaydalara uyğun olaraq təyin olunmuş ad 

hoc hakimi hazırlıq və ya prosedur məsələlərinə baxılan iclaslarda iştirakdan azad edə bilər. 
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3. İşə mahiyyət üzrə baxılmasında iştirak etmiş hakimlər, hətta səlahiyyət müddətləri başa çat-

dıqdan sonra belə, həmin işin araşdırılmasında iştirak edirlər. Bu cür iclaslarda iştirak məqsədi 

üçün belə hesab edilir ki, iş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlət 29-cu Qaydanın 1-ci bəndinə uyğun 

olaraq həmin hakimin yerinə birinci ehtiyat hakimi işə baxmağa təyin etmişdir.  

 

Qayda 27
71

 

(Komitələr) 

 

1. Eyni Bölmədən olan üç hakimdən ibarət tərkibdə Komitələr Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 

1-ci bəndinə əsasən təşkil edilir. Yaradılacaq Komitələrin sayını Bölmələrin Sədrləri ilə məslə-

hətləşmələr aparandan sonra Məhkəmənin Sədri müəyyən edir. 

 

2. Komitələr, Bölmənin Sədri istisna olmaqla, növbəlilik qaydasında Bölmənin üzvlərindən on 

iki ay müddətinə təşkil edilir.  

 

3. Hər hansı Komitənin tərkibinə daxil olmayan Bölmə hakimlərinə, Bölmənin Sədri də daxil ol-

maqla, lazımi hallarda Komitənin iclasında iştirak etmək tapşırıla bilər. Onlara iclasda iştirak edə 

bilməyən Komitə üzvlərini əvəz etmək də tapşırıla bilər.  

 

4. Müvafiq Bölmədə birincilik qaydasında üstünlüyə malik olan Komitə üzvü Komitənin Sədri 

olur. 

 

Qayda 27A
72

 

(Yeganə hakim) 

 

1. Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq işə yeganə hakimdən ibarət tər-

kibdə baxılır. Büro ilə məsləhətləşdikdən sonra Məhkəmənin Sədri işlərə təkbaşına baxmaq üçün 

təyin olunan hakimlərin sayı barədə qərar verir və onları işlərə baxılmasına təyin edir. Sədr hər 

bir hakimin işlərə təkbaşına baxmaq üçün təyin olunduğu müddət ərzində baxacağı işlərdə tərəf 

olan iştirakçı dövlətlərin siyahısını qabaqcadan tərtib edir.  

 

2. Yeganə hakim növbəlilik qaydasında on iki ay müddətinə təyin olunur. Məhkəmənin Sədri və 

Bölmələrin Sədrləri işlərə təkbaşına baxmaqdan azad olunurlar. Yeganə hakimlər 25-ci Qayda-

nın 2-ci bəndinə uyğun olaraq üzvləri olduqları Bölmələrdə digər vəzifələrini yerinə yetirməkdə 

davam edirlər.  

 

3. Konvensiyanın 24-cü maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, iş üzrə qərar çıxararkən hər bir 

yeganə hakimə referentlər kömək edirlər.  

 

Qayda 28
73

 

(İclasda iştirak etmək imkanının olmaması,  

iclasda iştirakdan imtina etmə və ya azad edilmə) 
 

1. İclaslarda iştirak etməli olan hakim həmin iclaslarda iştirak edə bilmirsə, Palatanın Sədrinə bu 

barədə mümkün qədər tez məlumat verməlidir.   

 

2. Aşağıdakı hallarda hakim hər hansı işə baxılmasında iştirak edə bilməz:  
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a) işdə şəxsi marağı varsa, o cümlədən tərəflərdən hər hansı biri ilə ər-arvad, valideynlik, yaxud 

digər yaxın ailə, şəxsi, peşə və ya tabelik münasibətlərindədirsə;  

 

b) əvvəllər hər hansı tərəfin və ya işdə marağı olan şəxsin nümayəndəsi, vəkili, və ya məsləhətçi-

si qismində, yaxud digər milli və ya beynəlxalq məhkəmə orqanının və ya araşdırma komissiya-

sının üzvü qismində, yaxud da hər hansı başqa qisimdə çıxış edibsə;  

 

c) ad hoc hakim və ya 26-cı Qaydanın 3-cü bəndinə uyğun olaraq iclasda iştirak etməkdə davam 

edən seçilmiş hakim olaraq siyasi və ya inzibati fəaliyyətlə, yaxud müstəqilliyinə və ya qərəzsiz-

liyinə zidd olan digər peşə fəaliyyəti ilə məşğul olursa;  

 

d) obyektiv olaraq onun qərəzsizliyinə mənfi təsir göstərə biləcək rəylərini yazılı şəkildə, ictima-

iyyət qarşısındakı hərəkətləri vasitəsilə və ya digər formada kütləvi informasiya vasitələrində 

açıq şəkildə ifadə edibsə;  

 

e) hər hansı digər səbəbdən onun müstəqilliyi və ya qərəzsizliyi haqlı olaraq şübhə altına alına 

bilərsə.  

 

3. Hakim göstərilən səbəblərdən birinə görə iclasda iştirak etməkdən imtina edirsə, o, Palatanın 

Sədrinə bu barədə məlumat verir və Sədr həmin hakimi iclasda iştirak etməkdən azad edir. 

 

4. Müvafiq hakimdə və ya Sədrdə bu Qaydanın 2-ci bəndində qeyd edilən əsaslardan birinin 

mövcudluğuna dair hər hansı şübhə olduqda, bu məsələni Palata həll edir. Müvafiq hakimin fi-

kirlərini dinlədikdən sonra Palata həmin hakimin iştirakı olmadan müşavirə keçirir və səsvermə 

aparır. Palatanın bu məsələyə dair müşavirə keçirməsi və səsvermə aparması məqsədləri üçün 

həmin hakim Palatanın birinci ehtiyat hakimi ilə əvəz olunur. Hakim iş üzrə tərəf olan iştirakçı 

dövlətdən seçilmiş hakim kimi işə baxdıqda da eyni qayda tətbiq edilir. Bu halda hesab edilir ki, 

iş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlət 29-cu Qaydanın 1-ci bəndinə uyğun olaraq həmin hakimin yeri-

nə birinci ehtiyat hakimi işə baxmağa təyin etmişdir.  

 

5. Yuxarıdakı müddəalar hakimin işə təkbaşına baxdığı, yaxud Komitənin iclasında iştirak etdiyi 

hallara da tətbiq edilir, bu halda Bölmə Sədrinə bu Qaydanın 1-ci və 3-cü bəndlərinə əsasən tələb 

olunan məlumat verilməlidir. 

  

Qayda 29
74

 

(Ad hoc hakimlər) 

 

1. (a) İş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlətdən seçilmiş hakim Palatanın iclasında iştirak edə bilmir-

sə, iştirakdan imtina edirsə və ya iştirakdan azad edilirsə, yaxud həmin dövlətdən seçilmiş hakim 

yoxdursa və iştirakçı dövlət bu Qaydanın 1 (b) bəndinə uyğun olaraq ad hoc hakim təyin etmək 

niyyətində deyilsə, Palatanın Sədri həmin dövlətə təklif edir ki, iclasda hakim qismində iştirak 

etmək üçün digər seçilmiş hakimlərin arasından təyin etmək istədiyi şəxsin adını otuz gün müd-

dətində bildirsin.  

 

b) İştirakçı dövlət ad hoc hakim təyin etmək niyyətindədirsə, Palatanın Sədri qabaqcadan həmin 

iştirakçı dövlət tərəfindən təqdim edilən, iştirakçı dövlətin ad hoc hakimliyə namizəd qismində 

göstərdiyi və bu Qaydanın 1 (d) bəndində göstərilən şərtlərə cavab verən üçdən beşədək şəxsin 

adının olduğu siyahıdan ad hoc hakimi sonradan uzadıla bilən iki illik müddətə seçir. Siyahıya 

hər iki cinsin nümayəndələri daxil edilməli və siyahıda adları göstərilən şəxslərin bioqrafik mə-
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lumatları əks olunmalıdır. Siyahıda adları göstərilən şəxslər Məhkəmədəki icraatda hər hansı tə-

rəfi və ya üçüncü tərəfi hər hansı qisimdə təmsil edə bilməzlər.  

 

Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 4-cü bəndinin və yuxarıdakı birinci cümlənin tətbiqinin məq-

sədləri üçün digər seçilmiş hakimlərin adları siyahıya daxil edilməkdən ötrü ipso jure nəzərdən 

keçirilməlidir.  

 

c) Bu qaydada təyin olunmuş şəxs iclasda iştirak edə bilmədikdə və ya iştirakdan imtina etdikdə 

bu Qaydanın 1 (a) və (b) bəndlərində göstərilən qayda tətbiq edilir.  

 

d) Ad hoc hakim Konvensiyanın 21-ci maddəsinin 4-cü bəndinin tələb etdiyi keyfiyyətlərə malik 

olmalı, 28-ci Qaydada göstərilən hər hansı səbəbə görə işə baxılmasında iştirakı mümkünsüz ol-

mamalı və bu Qaydanın 5-ci bəndində nəzərdə tutulduğu kimi lazımi hallarda Məhkəmənin sə-

rəncamında olmalı və iclaslarda iştirak edə bilməlidir.  

 

2. İş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlət aşağıdakı hallarda ad hoc hakimi təyin etmək hüququndan 

imtina etmiş sayılır:  

 

a) 1 (a) bəndində göstərilmiş otuz gün müddətində və ya bu müddət Palatanın Sədri tərəfindən 

uzadılıbsa, uzadılmış müddətin sonunadək iştirakçı dövlət Palata Sədrinin təklifinə cavab vermə-

yibsə;  

 

b) iştirakçı dövlət ad hoc hakimi təyin etmək niyyətindədirsə, amma 54-cü Qaydanın 2-ci bəndi-

nə uyğun olaraq şikayət barədə cavabdeh Hökumətə məlumat verildiyi zaman Katibi bu Qayda-

nın 1 (b) bəndində qeyd edilmiş siyahı ilə təmin etməyibsə, yaxud Palata siyahıda göstərilən 

şəxslər arasında üçdən az namizədin bu Qaydanın 1 (d) bəndində göstərilən şərtlərə cavab verdi-

yini aşkar edibsə.  

 

3. 54-cü Qaydanın 2-ci bəndinə uyğun olaraq şikayət barədə müvafiq iştirakçı dövlətə məlumat 

verilənədək Palatanın Sədri iş üzrə tərəf olan həmin iştirakçı dövlətə bu Qaydanın 1 (a) bəndinə 

əsasən ad hoc hakimi təyin etməsini təklif etməməyi qərara ala bilər. Bu halda iş üzrə tərəf olan 

iştirakçı dövlət ad hoc hakimi təyin edənə qədər belə hesab edilir ki, o, seçilmiş hakimin yerinə 

birinci ehtiyat hakimi işə baxmağa təyin etmişdir.  

 

4. Ad hoc hakim işə baxmağa təyin edildikdən sonra keçirilən birinci iclasın başlanğıcında 3-cü 

Qaydada nəzərdə tutulan andı içir və ya təntənəli bəyanatı verir. Bu akt barədə protokola qeyd 

edilir. 

 

5. Ad hoc hakimlər lazımi hallarda Məhkəmənin sərəncamında olmalı və 26-cı Qaydanın 2-ci 

bəndi nəzərə alınmaqla Palatanın iclaslarında iştirak etməlidirlər.  

 

Qayda 30
75

 

(İşdə ümumi maraq) 

 

1. Şikayətçi və ya cavabdeh qismində çıxış edən iki və ya daha artıq iştirakçı dövlətin işdə ümu-

mi marağı varsa, Palatanın Sədri həmin iştirakçı dövlətlərin birindən seçilmiş bir nəfər hakimin 

onların ümumi maraqlarını təmsil edən və ex officio üzv qismində iclasda iştirak edən hakim qis-

mində təyin edilməsini öz aralarında razılaşdırmağı onlara təklif edə bilər. İştirakçı dövlətlər ra-

zılığa gələ bilmədikdə, Sədr onların ümumi maraqlarını təmsil edən hakimi həmin dövlətlərin ha-

kim qismində təklif etdikləri şəxslər sırasından püşklə müəyyən edir.  
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2. 54-cü Qaydanın 2-ci bəndinə uyğun olaraq şikayət barədə müvafiq iştirakçı dövlətlərə məlu-

mat verilənədək Palatanın Sədri iş üzrə tərəf olan həmin iştirakçı dövlətlərə bu Qaydanın 1-ci 

bəndində göstərilən qaydada hakim təyin etmələrini təklif etməməyi qərara ala bilər.  

 

3. Ümumi marağın mövcudluğuna və ya bununla əlaqədar olan hər hansı məsələyə dair fikir ay-

rılıqları olarsa, zəruri hallarda Palata iş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlətlərin yazılı arqumentlərini 

aldıqdan sonra bu məsələni həll edir.   

 

II bölmə 

Məhkəmə icraatı qaydası 

 

I fəsil 

Ümumi müddəalar 

 

Qayda 31 

(Ayrı-ayrı istisnaların mümkünlüyü) 

 

Bu bölmənin müddəaları Məhkəməni, müvafiq hallarda tərəflərlə məsləhətləşmələr aparmaqla, 

konkret işə baxmaq məqsədilə həmin müddəalardan kənara çıxmaq imkanından məhrum etmir. 

 

Qayda 32 

(Praktik təlimatlar) 

 

Məhkəmənin Sədri icraatın praktik məsələlərinə, xüsusən dinləmələrə gəlmə və çəkişmə sənədlə-

rini və digər sənədləri təqdim etmə məsələlərinə dair təlimatlar qəbul edə bilər. 

 

Qayda 33
76

 

(Sənədlərin açıq xarakteri) 

 

1. Şikayətlə əlaqədar olaraq tərəflərin və ya üçüncü tərəflərin Katibliyə saxlanılmaq üçün verdik-

ləri bütün sənədlər, 62-ci qaydada nəzərdə tutulmuş barışıq sazişinə dair danışıqlar çərçivəsində 

işə əlavə edilən sənədlər istisna olmaqla, Katib tərəfindən müəyyən edilən şərtlərə uyğun olaraq 

ictimaiyyət üçün açıqdır; Palatanın Sədrinin bu Qaydanın 2-ci bəndində qeyd edilən əsaslara gö-

rə öz təşəbbüsü ilə, yaxud da tərəfin və ya digər maraqlı şəxsin tələbi ilə başqa qərar qəbul etdiyi 

hallar istisna təşkil edir. 

 

2. Demokratik cəmiyyətdə mənəviyyat, ictimai qayda və ya milli təhlükəsizlik maraqları naminə, 

habelə yetkinlik yaşına çatmayanların maraqları, yaxud tərəflərin və ya hər hansı maraqlı şəxsin 

şəxsi həyat sirrinin qorunması bunu tələb etdikdə, yaxud da aşkarlığın ədalət mühakiməsinin ma-

raqlarına xələl gətirə biləcəyi xüsusi hallarda Palata Sədrinin rəyinə görə ciddi zərurətin tələb et-

diyi dərəcədə sənədlərə və ya onların bir hissəsinə ictimaiyyətin çıxışı məhdudlaşdırıla bilər. 

 

3. Bu Qaydanın 1-ci bəndinə əsasən irəli sürülmüş konfidensiallığın qorunması barədə hər hansı 

müraciət əsaslandırılmalı və bütün sənədlərlə, yaxud onların bir hissəsi ilə tanışlığın yolverilməz 

olduğu orada göstərilməlidir.  

 

4. Palatanın qəbul etdiyi qərar və qərardadlar ictimaiyyət üçün açıqdır. Komitənin qəbul etdiyi 

qərar və qərardadlar, o cümlədən 53-cü Qaydanın 5-ci bəndində yer alan müddəanın şamil olun-

duğu qərarlar ictimaiyyət üçün açıqdır. Məhkəmə 52A Qaydasının 1-ci bəndinə uyğun olaraq ye-

ganə hakimlər tərəfindən qəbul edilmiş və 53-cü Qaydanın 5-ci bəndinin tətbiqi zamanı Komitə 
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tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar barədə ümumi məlumatları mütəmadi olaraq ictimaiyyətə çatdı-

rır.  

 

Qayda 34
77

 

(Məhkəmənin işində istifadə olunan dillər) 

 

1. Məhkəmənin rəsmi dilləri ingilis və fransız dilləridir. 

 

2. Konvensiyanın 34-cü maddəsinə uyğun olaraq şikayət verildikdə bu cür şikayət barədə iştirak-

çı dövlətə bu Reqlamentə uyğun olaraq məlumat verilənə qədər şikayətçilərlə və ya onların nü-

mayəndələri ilə hər hansı ünsiyyət, habelə onların şifahi və yazılı rəyləri (mülahizələri) Məhkə-

mənin rəsmi dillərindən birində deyilsə, Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin rəsmi dillərin-

dən birində olmalıdır. Daxil olmuş şikayət barədə iştirakçı dövlətə bu Reqlamentə uyğun olaraq 

məlumat və ya bildiriş verilərkən şikayət və ona əlavə olunmuş hər hansı sənədlər həmin dövlətə 

şikayətçinin Katibliyə təqdim etdiyi dildə göndərilir.  

 

3. (a) Dinləmə ilə əlaqədar olaraq, yaxud iştirakçı dövlətə şikayət barədə məlumat verildikdən 

sonra şikayətçilərlə və ya onların nümayəndələri ilə yaradılan hər hansı ünsiyyət, habelə onların 

şifahi və yazılı rəyləri (mülahizələri), əgər Palatanın Sədri iştirakçı dövlətin rəsmi dilindən istifa-

dənin davam etdirilməsinə icazə vermirsə, Məhkəmənin rəsmi dillərindən birində olmalıdır.  

 

b) Belə icazə verilibsə, Palatanın Sədrinin icraatın lazımi qaydada aparılmasının maraqları nami-

nə zəruri hesab etdiyi hallarda Katib şikayətçinin şifahi və yazılı rəylərinin (mülahizələrinin) ha-

mısının və ya bir qisminin ingilis və ya fransız dilinə şifahi və ya yazılı tərcüməsi üçün zəruri 

tədbirlər görür.  

 

c) Müstəsna hallarda Palatanın Sədri bu cür icazəni verərkən şərt qoya bilər ki, tərcümənin xərc-

lərini bütünlüklə və ya qismən şikayətçi çəkməlidir.  

 

d) Palatanın Sədri başqa cür qərar qəbul etməyibsə, bu bəndin yuxarıdakı müddəalarına uyğun 

olaraq qəbul edilmiş hər hansı qərar iş üzrə icraatın bütün sonrakı mərhələlərində, o cümlədən 

müvafiq surətdə bu Reqlamentin 73, 79 və 80-ci Qaydalarına uyğun olaraq işin baxılmaq üçün 

Böyük Palataya verilməsi barədə, məhkəmə qərarının şərhi barədə və ya ona yenidən baxılması 

barədə müraciət etmə mərhələsində qüvvədə qalır.  

 

4. (a) İş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlətlə hər hansı ünsiyyət, habelə onların şifahi və yazılı rəyləri 

(mülahizələri) Məhkəmənin rəsmi dillərindən birində olmalıdır. Palatanın Sədri həmin iştirakçı 

dövlətin şifahi və yazılı rəylərində (mülahizələrində) özünün rəsmi dillərinin birindən istifadə et-

məsinə icazə verə bilər. 

 

b) Belə icazə verilibsə, həmin iştirakçı dövlət:  

 

i) Palata Sədrinin təyin etdiyi müddətdə yazılı rəylərinin (mülahizələrinin) Məhkəmənin rəsmi 

dillərindən birinə tərcüməsini təqdim etməyə borcludur. Həmin dövlət təyin edilmiş müddətdə 

tərcüməni təqdim etmədikdə Katib həmin dövlətin xərcləri hesabına tərcümə üçün zəruri tədbir-

ləri görməlidir; 

 

ii) şifahi təqdimatlarının ingilis və ya fransız dilinə tərcüməsinin xərclərini ödəməyə borcludur. 

Katib şifahi tərcümə üçün zəruri olan tədbirləri görməlidir.  
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c) Palatanın Sədri iş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlətə təklif edə bilər ki, yazılı rəylərinə (mülahizə-

lərinə) əlavə etdiyi sənədlərin hamısının və ya müəyyən hissəsinin, yaxud işə aidiyyəti olan hər 

hansı digər sənədlərin və ya sənədlərdən çıxarışların ingilis və ya fransız dilinə tərcüməsini, ya-

xud ingilis və ya fransız dilində qısa xülasəsini konkret müddət ərzində təqdim etsin.  

 

d) Bu bəndin yuxarıdakı yarımbəndləri 44-cü Qaydaya uyğun olaraq prosesə qatılan üçüncü tərə-

fə və üçüncü tərəfin qeyri-rəsmi dildən istifadə etdiyi hallara da mutatis mutandis (müvafiq qay-

dada) tətbiq edilir. 

 

5. Palatanın Sədri Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlətə təklif edə bilər ki, onun rəsmi 

dilində və ya rəsmi dillərindən birində olan yazılı rəylərinin (mülahizələrinin) tərcüməsini, şika-

yətçinin həmin materialları başa düşməsinə kömək etmək məqsədilə, təmin etsin. 

 

6. Məhkəmədə çıxış edən hər hansı şahid, ekspert, yaxud başqa şəxs Məhkəmənin iki rəsmi di-

lindən birini kifayət qədər bilmirsə, Məhkəmədə öz ana dilində çıxış edə bilər. Bu halda Katib şi-

fahi və ya yazılı tərcüməni təmin etmək üçün zəruri tədbirləri görür.  

 

Qayda 35 

(Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin təmsilçiliyi) 
 

Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətləri onların nümayəndələri təmsil edirlər; onlara vəkillər və 

ya məsləhətçilər kömək edə bilərlər.  

 

Qayda 36
78

 

(Şikayətçilərin təmsilçiliyi) 

 

1. Fiziki şəxslər, qeyri-hökumət təşkilatları və ya fərdlərin qrupları öncə şikayəti Konvensiyanın 

34-cü maddəsinə uyğun olaraq özləri müstəqil surətdə, yaxud nümayəndələri vasitəsi ilə verə bi-

lərlər.   

 

2. Palatanın Sədri başqa cür qərar qəbul etməyibsə, Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh 

dövlət 54-cü qaydanın 2 (b) uyğun olaraq şikayətin daxil olması barədə xəbərdar edildikdən son-

ra şikayətçi bu Qaydanın 4-cü bəndinə uyğun olaraq təmsil edilməlidir.  

 

3. Palatanın təyin etdiyi istənilən dinləmədə bu cür təmsilçilik həyata keçirilməlidir, müstəsna 

hallarda Palatanın Sədri şikayətçinin öz-özünü təmsil etməsinə, zərurət olduqda vəkilin və ya di-

gər təsdiq edilmiş nümayəndənin ona kömək etməsi şərtilə, icazə verə bilər.  

 

4. (a) Bu Qaydanın 2-ci və 3-cü bəndlərinə uyğun olaraq şikayətçinin adından hərəkət edən nü-

mayəndə qismində iştirakçı dövlətlərin hər hansı birində vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 

üçün icazəyə malik olan və onların hər hansı birinin ərazisində daimi yaşayan vəkil, yaxud Pala-

tanın Sədri tərəfindən təsdiq edilən hər hansı digər şəxs çıxış edir.  
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(b) Məcburi təmsilçilik hallarında Palatanın Sədri şikayətçinin özünü təmsil etməsinə icazə verə 

bilər, bu şərtlə ki, zəruri hallarda şikayətçi vəkilin və ya təsdiq edilmiş başqa nümayəndənin yar-

dımından istifadə etsin.  

 

(c) Müstəsna hallarda və icraatın istənilən mərhələsində Palatanın Sədri işin hallarının, yaxud və-

kilin və ya əvvəlki yarımbəndə uyğun olaraq təyin edilmiş digər şəxsin hərəkətlərinin buna haqq 

qazandırdığını hesab edərsə, sərəncam verə bilər ki, müvafiq şəxs daha şikayətçini təmsil edə bil-

məz və ya ona yardım edə bilməz, şikayətçi isə başqa nümayəndə tapmalıdır.  

 

5. (a) Vəkil və ya təsdiq edilmiş digər nümayəndə, yaxud özünü şəxsən təmsil etmək niyyətində 

olan şikayətçi, hətta sonrakı yarımbənddə qeyd edilən icazə ona verildikdə belə, Məhkəmənin 

rəsmi dillərindən birini kifayət edəcək səviyyədə bilməlidir. Lakin Palatanın Sədri, 34-cü Qayda-

nın 3-cü bəndinə uyğun olaraq, rəsmi olmayan dildən istifadə etməyə icazə verə bilər. 

 

b) O, fikirlərini Məhkəmənin rəsmi dillərindən birində ifadə etmək üçün kifayət edəcək səviyyə-

də bilmirsə, Palatanın Sədri 34-cü Qaydanın 3-cü bəndinə uyğun olaraq onun iştirakçı dövlətlərin 

rəsmi dillərinin birindən istifadə etməsinə icazə verə bilər.  

 

Qayda 37
79

 

(Məlumatlar, bildirişlər və Məhkəməyə çağırışlar) 
 

1. Tərəflərin nümayəndələrinə və ya vəkillərinə göndərilən məlumatlar və bildirişlər tərəflərə 

göndərilmiş sayılır.  

 

2. Məhkəmə tərəflərin vəkillərindən və ya nümayəndələrindən əlavə digər şəxslərə hər hansı mə-

lumatı, bildirişi və ya Məhkəməyə çağırışı göndərməkdən ötrü ərazisində bu cür məlumat, bildi-

riş və ya Məhkəməyə çağırış təqdim edilməli olan dövlətin hökuməti tərəfindən yardımın zəruri 

olduğunu hesab edərsə, o halda Məhkəmənin Sədri zəruri imkanları təmin etmək məqsədilə bila-

vasitə həmin hökumətə müraciət edir.  

 

Qayda 38 

(Çəkişmə sənədlərinin verilməsi) 

 

1. Yazılı izahatlar və ya digər sənədlər bu Reqlamentə uyğun olaraq Palatanın Sədrinin və ya 

müvafiq hallarda məruzəçi hakimin müəyyən etdiyi müddətlərdən sonra verilə bilməz. Həmin 

müddətləri və ya icraatın praktik məsələləri ilə bağlı 32-ci Qaydada nəzərdə tutulan hər hansı tə-

limatları pozmaqla verilmiş yazılı izahatlar və ya digər sənədlər işin materiallarına əlavə edilmir, 

Palatanın Sədrinin başqa cür qərar qəbul etdiyi hallar istisna təşkil edir. 

 

2. Bu Qaydanın 1-ci bəndində qeyd edilən müddətlərə əməl edilib-edilməməsi müəyyən edilər-

kən müvafiq tarix sənədin təsdiq edilmiş göndərilmə tarixi ilə, həmin tarix olmadıqda isə, Katib-

liyin sənədi aldığı faktiki tarixlə müəyyən edilir. 

 

Qayda 38A
80

 

(Prosedur məsələlərinə baxılması) 

 

Palatanın Sədri başqa cür qərar qəbul etməyibsə, Palata tərəfindən qərar qəbul edilməsini tələb 

edən prosedur məsələlərinə işə baxılması ilə eyni vaxtda baxılır. 

 

Qayda 39
81
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(İlkin təminat tədbirləri) 

 

1. Palata və ya müvafiq hallarda Palatanın Sədri iş üzrə tərəfin, yaxud hər hansı digər maraqlı 

şəxsin vəsatəti ilə və ya öz təşəbbüsü ilə tərəflərin maraqları baxımından və ya icraatın lazımi 

qaydada aparılmasının maraqları baxımından Palatanın fikrincə görülməli olan ilkin tədbirlər ba-

rədə tərəfləri xəbərdar edə bilər.  

 

2. Müvafiq hesab olunduqda, konkret işdə qəbul edilən tədbir haqqında bildiriş Nazirlər Komitə-

sinə göndərilə bilər.  

 

3. Palata özünün qeyd etdiyi hər hansı ilkin təminat tədbirlərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı istə-

nilən məsələyə görə tərəflərdən məlumat istəyə bilər. 

 

Qayda 40 

(Şikayət barədə təcili məlumat vermə) 

 

Hər hansı təcili zərurət olduqda, Palata Sədrinin icazəsi ilə Katib, hər hansı başqa prosessual hə-

rəkətlərin həyata keçirilməsinə xələl gətirməməklə və ixtiyarında olan istənilən vasitədən istifadə 

etməklə, Konvensiyanın iştirakçısı olan və şikayətə aidiyyəti olan dövlətə şikayətin verilməsi 

faktı və onun məzmunu haqqında məlumat verə bilər. 

 

Qayda 41
82

 

(İşlərə baxılmasının növbəliliyi) 

 

İşlərə baxılmasının növbəliliyini müəyyən edərkən Məhkəmə şikayətdə qaldırılan məsələlərin 

mühümlüyünü və təxirəsalınmazlığını özünün müəyyən etdiyi meyarlar əsasında nəzərə alır. Bu-

nunla belə, Palata və ya onun Sədri konkret şikayətə prioritet qaydasında baxılması üçün bu me-

yarlardan kənara çıxa bilər.    

 

Qayda 42 (keçmiş 43-cü Qayda) 

(Şikayətlərin bir icraatda birləşdirilməsi və onlara birgə baxılması) 

 

1. Palata tərəflərin xahişi ilə və ya öz təşəbbüsü ilə iki və ya daha artıq şikayəti bir icraatda bir-

ləşdirə bilər.  

 

2. Palatanın Sədri tərəflərlə məsləhətləşmələr apardıqdan sonra, şikayətlərin bir icraatda birləşdi-

rilməsi haqqında Palatanın qərarına xələl gətirməməklə, bir Palatanın icraatına verilmiş şikayət-

lərin birgə araşdırılması haqqında sərəncam verə bilər. 

 

Qayda 43
83

 (keçmiş 44-cü Qayda) 

(Şikayətlərin baxılmalı olan işlərin siyahısından çıxarılması və yenidən siyahıya salınması) 

  

1. Konvensiyanın 37-ci maddəsinə uyğun olaraq Məhkəmə icraatın istənilən mərhələsində şika-

yəti baxılmalı olan işlərin siyahısından çıxarmağı qərara ala bilər.  

 

2. Konvensiyanın iştirakçısı olan şikayətçi dövlət işə baxılmasına nail olmaq niyyətinin olmama-

sı barədə Katibə məlumat verərsə, Palata Konvensiyanın 37-ci maddəsinə uyğun olaraq şikayəti 
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Məhkəmədə baxılmalı olan işlərin siyahısından çıxara bilər; bu şərtlə ki, bu işdə marağı olan di-

gər iştirakçı dövlət işə bu cür xitam verilməsi ilə razılaşsın. 

 

3. Barışıq sazişi bağlandıqda şikayət qərardadın qəbulu vasitəsilə işlərin siyahısından çıxarılır. 

Konvensiyanın 39-cu maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq, bu qərardad orada əks olunmuş ba-

rışıq sazişinin şərtlərinin icrasına nəzarəti həyata keçirən Nazirlər Komitəsinə göndərilir. Kon-

vensiyanın 37-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş digər hallarda qəbuledilən elan olunmuş şikayət 

qərarın qəbulu vasitəsilə işlərin siyahısından çıxarılır. Bu qərar qəti qərara çevrilən kimi Palata-

nın Sədri onu Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq Nazirlər Komitəsinə 

göndərir ki, o, işə xitam verilməsi və ya məsələnin həlli ilə əlaqədar olan hər hansı öhdəliklərin 

icrasına nəzarəti həyata keçirə bilsin.  

 

4. Şikayət işlərin siyahısından çıxarıldıqda, məhkəmə xərcləri haqqında məsələ Məhkəmənin 

mülahizəsinə əsasən həll edilir. Qəbuledilməyən elan olunan şikayətin işlərin siyahısından çıxa-

rılması haqqında qərarda məhkəmə xərclərinin əvəzini ödəmək nəzərdə tutulubsa, Palatanın Səd-

ri həmin qərarı Nazirlər Komitəsinə göndərir.    

 

5. Məhkəmə şikayətin işlərin siyahısında bərpa edilməsinə haqq qazandıran müstəsna halların ol-

duğu qənaətinə gələrsə, şikayəti öz siyahısında bərpa edə bilər.  

 

Qayda 44
84

  

(Üçüncü tərəfin icraata qatılması) 
 

1. (a) Konvensiyanın 34-cü maddəsinə uyğun olaraq verilmiş şikayət barədə Konvensiyanın işti-

rakçısı olan cavabdeh dövlətə 53-cü Qaydanın 2-ci bəndində və 54-cü Qaydanın 2 (b) bəndində 

nəzərdə tutulan qaydada məlumat verilərkən Katib eyni vaxtda şikayətin surətini iş üzrə şikayət-

çinin vətəndaşı olduğu digər iştirakçı dövlətə göndərir. Eynilə, Katib hər hansı bu cür iştirakçı 

dövlətə iş üzrə şifahi dinləmə keçirilməsinə dair qərar barədə məlumat verir.  

 

b) Hər hansı iştirakçı dövlət Konvensiyanın 36-cı maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş 

yazılı qeydlər təqdim etmək və ya dinləmələrdə iştirak etmək hüququndan istifadə etmək istəyər-

sə, əvvəlki yarımbənddə qeyd edilən surət ona göndərildikdən və ya məlumat ona verildikdən 

sonra on iki həftədən gec olmayaraq bu barədə Katibə yazılı şəkildə məlumat verməlidir. Müs-

təsna səbəblərə görə Palatanın Sədri başqa müddət təyin edə bilər.  

 

2. İnsan Hüquqları üzrə Komissar Konvensiyanın 36-cı maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutul-

muş yazılı qeydlər təqdim etmək və ya dinləmələrdə iştirak etmək hüququndan istifadə etmək is-

təyərsə, şikayət Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlətə göndərildikdən və ya şifahi din-

ləmə keçirilməsinə dair qərar barədə həmin dövlətə məlumat verildikdən sonra on iki həftədən 

gec olmayaraq bu barədə Katibə yazılı şəkildə məlumat verməlidir. Müstəsna səbəblərə görə Pa-

latanın Sədri başqa müddət təyin edə bilər.  

 

İnsan Hüquqları üzrə Komissar Məhkəmədəki icraatda özü iştirak edə bilmədikdə onu təmsil et-

mək üçün təyin olunan əməkdaşının və ya əməkdaşlarının adını (adlarını) göstərir. İcraatda vəkil 

ona köməklik göstərə bilər.  

 

3. (a) Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlətə 51-ci Qaydanın 1-ci bəndində və 54-cü 

Qaydanın 2 (b) bəndində nəzərdə tutulan qaydada məlumat verilən kimi Palatanın Sədri ədalət 

mühakiməsinin lazımi qaydada həyata keçirilməsinin maraqları naminə Konvensiyanın 36-cı 

maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq iş üzrə tərəf olmayan hər hansı iştirakçı dövlətə və ya iş 
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üzrə şikayətçi olmayan hər hansı maraqlı şəxsə yazılı qeydlərini təqdim etməsini, yaxud müstəs-

na hallarda dinləmədə iştirak etməsini təklif edə və ya buna icazə verə bilər.  

 

b) Bu cür icazənin verilməsi üçün vəsatətlər lazımi qaydada əsaslandırılmalı və Konvensiyanın 

iştirakçısı olan cavabdeh dövlətə şikayət barədə məlumat verildikdən sonra iki həftədən gec ol-

mayaraq 34-cü Qaydanın 4-cü bəndində müəyyən edilən qaydada Məhkəmənin rəsmi dillərinin 

birində yazılı şəkildə təqdim edilməlidir. Müstəsna səbəblərə görə Palatanın Sədri başqa müddət 

təyin edə bilər.  

 

4. (a) Böyük Palata tərəfindən baxılmalı olan işlərdə əvvəlki bəndlərdə göstərilən müddətlərin 

axımı 72-ci Qaydanın 1-ci bəndinə uyğun olaraq Palatanın öz yurisdiksiyasını Böyük Palataya 

güzəştə getməsinə dair qərarı barədə, yaxud 73-cü Qaydanın 2-ci bəndinə uyğun olaraq işin Bö-

yük Palataya göndərilməsi üçün tərəfin vəsatətini qəbul etmək barədə Böyük Palatanın kollegi-

yasının qərarı barədə tərəflərə məlumat verildiyi andan başlayır.  

 

b) Bu Qaydada göstərilən müddətlər müstəsna hallarda kifayət qədər əsaslar olduqda Palatanın 

Sədri tərəfindən uzadıla bilər. 

 

5. Bu Qaydanın 3 (a) bəndində qeyd edilən hər hansı təklif və ya icazə Palata Sədri tərəfindən 

müəyyən edilən hər hansı şərtlərlə, o cümlədən vaxt məhdudiyyəti ilə müşayiət olunur. Bu cür 

şərtlərə əməl olunmadıqda Sədr üçüncü tərəfin və ya maraqlı şəxsin qeydlərini işin materiallarına 

daxil etməmək barədə qərar çıxara, yaxud həmin tərəfin və ya şəxsin işdə iştirakını məqsədəuy-

ğun hesab etdiyi dərəcəyədək məhdudlaşdıra bilər.  

 

6. Bu Qaydaya uyğun olaraq təqdim edilən yazılı qeydlər 34-cü Qaydanın 4-cü bəndində müəy-

yən edilən qaydada Məhkəmənin rəsmi dillərinin birində tərtib edilməlidir. Katib onları iş üzrə 

tərəflərə göndərir, sonuncular isə, Palata Sədri tərəfindən müəyyən edilən hər hansı şərtlər, o 

cümlədən vaxt məhdudiyyəti nəzərə alınmaqla, həmin qeydlərə cavab olaraq yazılı izahatlarını 

təqdim edirlər, yaxud zəruri hallarda cavablarını dinləmədə bildirirlər. 

 

Qayda 44A
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(Məhkəmə ilə əməkdaşlıq etmək vəzifəsi) 

 

Tərəflər icraatın gedişində Məhkəmə ilə tam əməkdaşlıq etmək vəzifəsini, xüsusən də ədalət mü-

hakiməsinin lazımi qaydada həyata keçirilməsi üçün Məhkəmənin zəruri hesab etdiyi hərəkətləri 

səlahiyyətləri çərçivəsində yerinə yetirmək vəzifəsini daşıyırlar. Zəruri hallarda bu vəzifə iş üzrə 

tərəf olmayan iştirakçı dövlətə də şamil olunur.  

 

Qayda 44B 

(Məhkəmənin göstərişinin yerinə yetirilməməsi)  

 

Hər hansı tərəf Məhkəmənin iş üzrə icraatla bağlı göstərişini yerinə yetirmədikdə Palatanın Sədri 

zəruri hesab etdiyi istənilən tədbirləri görə bilər. 

 

Qayda 44C 

(İşə baxılmasında səmərəli iştirakdan imtina)  

 

1. Hər hansı tərəf Məhkəmənin istədiyi sübutları və ya məlumatları təqdim etmədikdə, yaxud öz 

təşəbbüsü ilə işə aid məlumatı açıqlamadıqda, yaxud da icraatda səmərəli iştirakdan hər hansı di-

gər formada yayındıqda, Məhkəmə bu davranışdan məqsədəuyğun hesab etdiyi nəticələr çıxarır.  
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2. Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlətin icraatda səmərəli iştirakdan yayınması özlü-

yündə Palata tərəfindən şikayətə baxılmasına xitam verilməsi üçün əsas ola bilməz.  

 

Qayda 44D 

(Tərəflərin yolverilməz dəlilləri)  

 

Hər hansı tərəfin nümayəndəsi təhqiramiz, mənasız, vicdansız, azdırıcı və ya həddən artıq uzun-

uzadı dəlillər irəli sürərsə, Palatanın Sədri Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 3-cü bəndini əsassız 

olaraq tətbiq etməmək şərtilə, həmin nümayəndəni icraatdan kənarlaşdıra, həmin dəlilləri qəbul 

etməkdən bütünlüklə və ya qismən imtina edə və ya məqsədəuyğun hesab etdiyi hər hansı digər 

göstərişi verə bilər.  

 

Qayda 44E 

(Şikayətə baxılmasına nail olmaq niyyətinin olmaması)  

 

Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1 (a) bəndinə uyğun olaraq, Konvensiyanın iştirakçısı olan şi-

kayətçi dövlət və ya fərdi şikayətçi şikayətinə baxılmasına nail olmağa çalışmırsa, Palata 43-cü 

Qaydaya uyğun olaraq şikayəti Məhkəmənin baxmalı olduğu işlərin siyahısından çıxara bilər.  

 

II fəsil  

Məhkəmə işinin başlanması 

 

Qayda 45  

(İmzalar) 

 

1. Konvensiyanın 33-cü və ya 34-cü maddələri əsasında verilən bütün şikayətlər yazılı şəkildə və 

şikayətçi yaxud onun nümayəndəsi tərəfindən imzalanır.   

 

2. Şikayəti qeyri-hökumət təşkilatı və ya fərdlər qrupu vermişdirsə, onu həmin təşkilatı və ya 

qrupu təmsil etmək səlahiyyətinə malik olan şəxslər imzalamalıdırlar. Şikayəti imzalamış şəxslə-

rin hüquqi səlahiyyətinə aid bütün məsələləri müvafiq Palata və ya Komitə həll edir. 

 

3. Şikayətçilərin təmsilçiliyi 36-cı Qaydaya uyğun olaraq həyata keçirildikdə, onların nümayən-

dəsinin və ya nümayəndələrinin etibarnaməsi, yaxud da onların səlahiyyətlərini təsdiq edən digər 

sənədi olmalıdır.  

 

Qayda 46 

(Dövlətlərarası şikayətin məzmunu) 

 

Konvensiyanın iştirakçısı olan istənilən dövlət və ya dövlətlər Məhkəmədə Konvensiyanın 33-cü 

maddəsinə əsasən məhkəmə işinə başlamaq niyyətindədirlərsə, Katibliyə şikayət verirlər, orada 

bunlar əksini tapmalıdır: 

 

a) Konvensiyanın iştirakçısı olan hansı dövlətə qarşı şikayət verilirsə, həmin dövlətin adı; 

 

b) faktlara dair qeydlər; 

 

c) Konvensiyanın iddia edilən pozuntusu (pozuntuları) və müvafiq arqumentlər;  

 

d) Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan qəbuledilənlik meyarlarına 

(daxili hüquqi müdafiə vasitələrinin tükənməsi və altı aylıq müddət barədə qayda) əməl edilmə-

sinin təsdiqi; 



 

e) şikayətin məqsədi və Konvensiyanın 41-ci maddəsinə uyğun olaraq, ehtimal edilən zərər çək-

miş tərəfə və ya zərər çəkmiş tərəflərə ədalətli kompensasiya ödənilməsi haqqında tələblərin 

olub-olmamasının ümumi şəkildə qeyd edilməsi;  

 

f) nümayəndə qismində təyin edilən şəxsin (şəxslərin) adı və ünvanı;  

 

həmçinin şikayətə qoşma qismində aşağıdakılar olmalıdır: 

 

g) işə aid hər hansı sənədlərin, xüsusən də şikayətin predmetinə dair məhkəmə qərarlarının və ya 

digər qərarların surətləri. 

 

Qayda 47
86

 

(Fərdi şikayətlərin məzmunu) 

 

1. Konvensiyanın 34-cü maddəsinə uyğun olaraq verilən istənilən şikayət Katibliyin verdiyi for-

mulyarda təqdim edilir, müvafiq Bölmənin Sədrinin başqa qərar qəbul etdiyi hallar istisna təşkil 

edir. Şikayətdə bunlar qeyd edilməlidir: 

 

a) şikayətçinin adı, doğum tarixi, vətəndaşlığı, cinsi, məşğuliyyət növü və ünvanı; 

 

b) nümayəndə varsa onun adı, məşğuliyyət növü və ünvanı;  

 

c) Konvensiyanın iştirakçısı olan, hərəkətlərindən şikayət verilən dövlətin və ya dövlətlərin adı; 

 

d) faktların yığcam şəkildə göstərilməsi; 

 

e) Konvensiyanın iddia edilən pozuntusunun (pozuntularının) qısaca göstərilməsi  və müvafiq ar-

qumentlərin qeyd edilməsi;   

 

f) Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan qəbuledilənlik meyarlarına 

(daxili hüquqi müdafiə vasitələrinin tükənməsi və altı aylıq müddət barədə qayda) şikayətçi tərə-

findən riayət edilməsinin yığcam şəkildə göstərilməsi; və  

 

g) şikayətin məqsədi;  

 

həmçinin şikayətə qoşma qismində aşağıdakılar olmalıdır: 

 

(h) işə aid hər hansı sənədlərin, xüsusən də şikayətin predmetinə dair məhkəmə qərarlarının və 

ya digər qərarların surətləri.   

 

2. Bundan başqa, şikayətçilər aşağıdakıları etməlidirlər:  

 

(a) Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan qəbuledilənlik meyarlarına 

(daxili hüquqi müdafiə vasitələrinin tükənməsi və altı aylıq müddət barədə qayda) əməl edilmə-

sini təsdiq edən informasiyaları, xüsusən bu Qaydanın 1 (h) bəndində qeyd edilən sənədləri və 

qərarları təqdim etmək; və  

 

(b) həmin şikayətləri hər hansı başqa beynəlxalq araşdırma və ya nizamlama orqanına verib-ver-

mədiklərini qeyd etmək. 
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3. Kimliyinin açıqlanmasını istəməyən şikayətçi bu barədə xəbərdarlıq etməli və Məhkəmədə 

işin icraatına dair informasiyanın açıqlığı haqqında ümumi qaydadan bu kənara çıxmanın səbəb-

lərini göstərməlidir. Palatanın Sədri anonimlik barədə vəsatəti təmin edə və ya öz təşəbbüsü ilə 

anonimliyin qorunmasına icazə verə bilər.  

 

4. Bu Qaydanın 1-ci və 2-ci bəndlərində qeyd edilən tələblərə əməl edilməməsi Məhkəmənin şi-

kayətə baxmaqdan imtina etməsinə səbəb ola bilər.  

 

5. Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 1-ci bəndinin tətbiqinin məqsədləri üçün, bir qayda olaraq, 

şikayətçidən alınan, şikayətin predmetinin qısaca da olsa bildirildiyi ilk informasiyanın tarixi şi-

kayətin verilmə tarixi hesab edilir, bu şərtlə ki, lazımi qaydada doldurulmuş şikayət forması 

Məhkəmənin müəyyən etdiyi müddət ərzində təqdim edilsin. Bununla belə, üzrlü səbəb olduqda 

Məhkəmə başqa tarixi şikayətin verilmə tarixi hesab etmək barədə qərar qəbul edə bilər. 

 

6. Şikayətçilər ünvandakı və şikayətə aidiyyəti olan bütün hallardakı istənilən dəyişiklik barədə 

Məhkəməni xəbərdar etməlidirlər.  

 

III fəsil 

Məruzəçi hakimlər 

 

Qayda 48
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(Dövlətlərarası şikayətlər) 

 

1. Şikayət Konvensiyanın 33-cü maddəsinə əsasən verildikdə, bu işə baxmaq üçün təşkil edilmiş 

Palata öz üzvlərindən birini və ya bir neçəsini məruzəçi hakim qismində təyin edir; onlar Kon-

vensiyanın iştirakçısı olan maraqlı dövlətlərin yazılı qeydlərini aldıqdan sonra şikayətin qəbule-

dilənliyinə dair məsələ haqqında rəy təqdim edirlər.  

 

2. Məruzəçi hakim (hakimlər) Palataya və onun Sədrinə funksiyalarını yerinə yetirməkdə yardım 

edə biləcək rəyləri, layihələri və digər sənədləri hazırlayıb təqdim edir.  

 

Qayda 49
88

 

(Fərdi şikayətlər) 
 

1. Şikayətçinin təqdim etdiyi materiallar şikayətin qəbuledilməyən olduğu və ya baxılmalı işlərin 

siyahısından çıxarılmalı olduğu barədə nəticə çıxarmaq üçün yetərli olduqda şikayətə yeganə ha-

kim tərəfindən baxılır, bunun əksini tələb edən hər hansı xüsusi səbəbin olduğu hallar istisna təş-

kil edir.  

 

2. Şikayət Konvensiyanın 34-cü maddəsinə əsasən verildikdə və şikayətə 53-cü Qaydanın 2-ci 

bəndinə əsasən onlara həvalə olunmuş funksiyaları həyata keçirən Palata və ya Komitə tərəfin-

dən baxılması əsaslı hesab edildikdə, şikayətin göndərildiyi Bölmənin Sədri şikayəti öyrənməyə 

borclu olan məruzəçi hakimi təyin edir.  

 

3. Məruzəçi hakimlər şikayətin öyrənilməsi prosesində: 

 

(a) tərəflərə təklif edə bilərlər ki, işə aidiyyəti olan hesab etdikləri istənilən faktoloji məlumatları, 

sənədləri və ya digər materialları müəyyən müddət ərzində təqdim etsinlər; 

                                                           
87

 Məhkəmə tərəfindən 17 iyun və 8 iyul 2002-ci ildə edilmiş dəyişikliklərlə.    
88

 Məhkəmə tərəfindən 17 iyun və 8 iyul 2002-ci ildə, 4 iyul 2005-ci ildə, 13 noyabr 2006-cı ildə və 14 may 2007-ci 

ildə edilmiş dəyişikliklərlə.  



 

(b) işə yeganə hakim, yaxud Komitə və ya Palata tərəfindən (əgər Bölmənin Sədri işə Palata və 

ya Komitə tərəfindən baxılması barədə sərəncam veribsə) baxılmasını müəyyən edirlər.  

 

c) Palataya və ya Komitəyə, yaxud onların Sədrlərinə funksiyalarını yerinə yetirməkdə yardım 

edə biləcək rəyləri, layihələri və digər sənədləri hazırlayıb təqdim edirlər.  

 

Qayda 50 

(Böyük Palatada icraat) 

 

Konvensiyanın 30-cu və ya 43-cü maddəsi ilə nəzərdə tutulan qaydada iş Böyük Palataya göndə-

rildikdə, Böyük Palatanın Sədri bu Palatanın bir üzvünü, dövlətlərarası şikayətə baxıldıqda isə 

bir və ya daha artıq üzvünü məruzəçi hakim (hakimlər) qismində təyin edir.  

 

IV fəsil 

Şikayətin qəbuledilənliyi məsələsinə baxılması qaydası 

 

Dövlətlərarası şikayətlər 

 

Qayda 51
89

 

Şikayətlərin Bölmələrin icraatına verilməsi və sonrakı icraat 

 

1. Şikayət Konvensiyanın 33-cü maddəsinə əsasən verildikdə, Məhkəmənin Sədri dərhal Kon-

vensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlətə bu barədə məlumat verir və işi Bölmələrdən birinin 

icraatına verir.   

 

2. 26-cı qaydanın 1 (a) bəndinə uyğun olaraq, Konvensiyanın iştirakçıları olan şikayətçi dövlət-

dən və cavabdeh dövlətdən seçilmiş hakimlər bu işə baxmaq üçün təşkil edilən Palatanın iclasın-

da onun ex officio üzvləri qismində iştirak edirlər. Şikayət Konvensiyanın iştirakçısı olan bir ne-

çə dövlət tərəfindən verilibsə və ya eyni predmeti olan və bir neçə dövlət tərəfindən verilən şika-

yətlərə 43-cü Qaydaya əsasən birgə baxılırsa, o halda 30-cu Qayda tətbiq edilir.   

 

3. İş Bölmənin icraatına verildikdə, Bölmənin Sədri 26-cı Qaydanın 1-ci bəndində nəzərdə tutu-

lan qaydada Palata yaradır və Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlətə təklif edir ki, şi-

kayətin qəbuledilənliyi məsələsi haqqında öz izahatlarını yazılı şəkildə təqdim etsin. Bu yolla 

alınmış izahatlar barədə Katib Konvensiyanın iştirakçısı olan şikayətçi dövlətə məlumat verir; 

həmin dövlət bunun cavabında öz yazılı izahatlarını təqdim edə bilər. 

 

4. Şikayətin qəbuledilənliyi məsələsi haqqında qərar çıxarılana qədər Palata tərəflərə təklif edə 

bilər ki, əlavə yazılı izahatlar təqdim etsinlər. 

 

5. Konvensiyanın iştirakçısı olan maraqlı dövlətlərdən biri və ya bir neçəsi tələb etdikdə və ya-

xud Palata öz təşəbbüsü ilə bu cür qərar qəbul etdikdə, qəbuledilənlik məsələsi haqqında dinləmə 

keçirilir.    

 

6. Palatanın Sədri yazılı icraat, müvafiq hallarda isə şifahi icraat təyin etməzdən əvvəl tərəflərlə 

məsləhətləşmələr aparır.  

 

Fərdi şikayətlər 

 

Qayda 52 
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(Şikayətlərin Bölmələrin icraatına verilməsi) 

 

1. Palatanın Sədri Konvensiyanın 34-cü maddəsinə əsasən verilmiş bütün şikayətləri Bölmənin ic-

raatına verir; bu zaman o, işlərin Bölmələr arasında bərabər bölüşdürülməsini təmin etməyə çalışır. 

 

2. Müvafiq Bölmənin Sədri Konvensiyanın 27-ci maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan yed-

di hakimdən ibarət tərkibdə Palatanı, həmin Palatanın şikayətə baxması haqqında qərar qəbul 

edildikdən sonra, 26-cı Qaydanın 1-ci bəndində nəzərdə tutulan qaydada yaradır. 

 

3. Bundan əvvəlki bəndə uyğun qaydada Palatanın formalaşması başa çatana qədər Bölmənin 

Sədri bu Reqlamentə görə Palatanın Sədrinin malik olduğu bütün səlahiyyətləri həyata keçirir. 

 

Qayda 52A
90

 

(Yeganə hakim tərəfindən icraat) 

 

1. Əlavə araşdırma aparmadan şikayətin qəbuledilməyənliyi barədə qərar çıxarılması mümkün 

olan hallarda yeganə hakim 34-cü maddəyə əsasən təqdim edilmiş şikayəti Konvensiyanın 27-ci 

maddəsinə uyğun olaraq qəbuledilməyən elan edə və ya Məhkəmənin baxılmalı işlərinin siyahı-

sından çıxara bilər.  

 

2. Konvensiyanın 26-cı maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq, yeganə hakim onu seçmiş işti-

rakçı dövlətə qarşı verilmiş hər hansı şikayətə baxa bilməz.  

 

3. Yeganə hakim bu Qaydanın 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qərarı qəbul etmədiyi halda şika-

yətə baxılmasının davam etdirilməsi üçün onu Komitəyə və ya Palataya göndərir.  

 

Qayda 53
91

 

(Komitədə icraat) 

 

1. Əlavə araşdırma aparmadan şikayətin qəbuledilməyənliyi barədə qərar çıxarılması mümkün 

olan hallarda Komitə Konvensiyanın 28-ci maddəsinin 1 (a) bəndinə uyğun olaraq icraatın hər 

hansı mərhələsində yekdil qərarla şikayəti qəbuledilməyən elan edə və ya Məhkəmənin baxılmalı 

işlərinin siyahısından çıxara bilər.   

 

2. Əgər Komitə 54-cü Qaydanın 2 (b) bəndində nəzərdə tutulan qaydada tərəflərdən aldığı izahatla-

rın işığında razılaşsa ki, işə Konvensiyanın 28-ci maddəsinin 1 (b) bəndində nəzərdə tutulan prose-

dura uyğun olaraq baxılmalıdır, o halda işin mahiyyətinə, eləcə də qəbuledilənliyinə dair yekdil qə-

rar çıxara və müvafiq hallarda ədalətli kompensasiya barədə yekdil qərar qəbul edə bilər.   

 

3. İşdə marağı olan iştirakçı dövlətdən seçilmiş hakim Komitənin üzvü deyilsə, Komitə bütün mü-

vafiq amilləri, o cümlədən həmin iştirakçı dövlətin Konvensiyanın 28-ci maddəsinin 1 (b) bəndin-

də nəzərdə tutulan prosedurun tətbiqinə etiraz edib-etmədiyini nəzərə almaqla, icraatın hər hansı 

mərhələsində yekdil qərarla həmin hakimi üzvlərindən birinin yerini tutmağa dəvət edə bilər.  

 

4. Konvensiyanın 28-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq çıxarılmış qərar və qərardadlar 

qətidir.  

 

5. Komitə başqa cür qərar qəbul etməyibsə, şikayətçiyə, eləcə də bu Reqlamentə uyğun olaraq 

baxılmış şikayətlə bağlı icraatda marağı olan iştirakçı dövlətlərə Konvensiyanın 28-ci maddəsi-
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nin 1 (a) bəndinə uyğun olaraq Komitənin çıxardığı qərar barədə məktub vasitəsilə məlumat veri-

lir.  

 

6. Komitə hər hansı qərar və ya qərardadı qəbul etməyibsə, şikayət öyrənilmək üçün 52-ci Qay-

danın 2-ci bəndinə uyğun təşkil edilmiş Palataya göndərilir.  

 

7. 42-ci Qaydanın 1-ci bəndinin və 79-81-ci Qaydaların müddəaları Komitədəki icraata mutatis 

mutandis (müvafiq qaydada) şamil olunur.  

 

 

Qayda 54
92

 

(Palatada icraat) 

 

1. Palata şikayəti dərhal qəbuledilməyən elan edə və ya Məhkəmənin baxılmalı işlərinin siyahı-

sından çıxara bilər.  

 

2. Palata və ya onun Sədri alternativ qismində aşağıdakı qərarları çıxara bilər: 

 

a) iş aidiyyəti olduğunu hesab etdikləri istənilən faktoloji məlumatları, sənədləri və ya digər ma-

terialları təqdim etməyi tərəflərə təklif etmək; 

 

b) şikayət barəsində Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlətə məlumat vermək və şika-

yətlə bağlı yazılı izahatlar təqdim etməsini ona təklif etmək, həmin izahatları aldıqdan sonra on-

lara cavab olaraq öz izahatlarını təqdim etməsini şikayətçiyə təklif etmək;  

 

c) əlavə yazılı izahatlar təqdim etmələrini tərəflərə təklif etmək. 

 

3. Şikayətin qəbuledilənliyi məsələsinə dair qərar çıxarmazdan əvvəl Palata, Konvensiyaya uy-

ğun olaraq öz funksiyalarını yerinə yetirməsi baxımından zəruri hesab edərsə, hər hansı tərəfin 

xahişi ilə və ya öz təşəbbüsü ilə dinləmə keçirməyi qərara ala bilər. Bu halda, əgər Palata müs-

təsna qaydada başqa cür qərar qəbul etməyibsə, tərəflərə təklif edilir ki, şikayətin mahiyyətindən 

irəli gələn məsələlər üzrə fikirlərini bildirsinlər.  

 

Qayda 54A
93

 

(Şikayətin qəbuledilənliyi məsələsinə və mahiyyətinə birgə baxılması) 

 
1. 54-cü Qaydanın 2 (b) bəndinə uyğun olaraq şikayət barəsində Konvensiyanın iştirakçısı olan 
cavabdeh dövlətə məlumat verməyi qərara alarkən Palata həmçinin Konvensiyanın 29-cu maddə-
sinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq şikayətin qəbuledilənliyi və mahiyyəti məsələsinə eyni vaxtda 
baxmaq barədə qərar çıxara bilər. Bu halda tərəflərə təklif olunur ki, öz izahatlarına ədalətli 
kompensasiya barədə hər hansı qeydlərini və barışıq sazişi barədə hər hansı təkliflərini daxil et-
sinlər. 60-cı və 62-ci Qaydalarda nəzərdə tutulan şərtlər mutatis mutandis (müvafiq qaydada) tət-
biq edilir. Bununla belə, zərurət olduqda Məhkəmə icraatın hər hansı mərhələsində şikayətin qə-
buledilənliyi məsələsi barədə ayrıca qərar çıxara bilər.  
 
2. Barışıq sazişinə və ya digər həll variantına nail olunmadıqda və Palata tərəflərin arqumentləri-
nin işığında şikayətin qəbuledilən olduğunu və mahiyyəti üzrə baxılmağa hazır olduğunu hesab 
etdikdə, şikayətin qəbuledilənliyi barədə ayrıca qərarın çıxarıldığı hallar istisna olmaqla, dərhal 
şikayətin qəbuledilənliyinə və mahiyyətinə dair qərar çıxarır.  
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Dövlətlərarası və fərdi şikayətlər 

 

Qayda 55  

(Şikayətin qəbuledilənliyinə etirazlar) 

 
Şikayətin qəbuledilənliyinə qarşı istənilən etiraz, həmin etirazın xarakteri və işin halları buna im-
kan verdiyi dərəcədə, Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlətin şikayətin qəbuledilənliyi 
məsələsinə dair 51-ci və ya müvafiq hallarda 54-cü Qayda ilə nəzərdə tutulan qaydada təqdim et-
diyi yazılı və ya şifahi izahatlarda qeyd edilməlidir.  
 

Qayda 56 

(Palatanın qərarı) 

 
1. Palatanın qərarında onun yekdilliklə, yaxud səs çoxluğu ilə qəbul edilməsi göstərilir, qərarı 
əsaslandıran motivlər qərarın qəbulunun gedişində və ya sonda öz əksini tapır.   
 
2. Katib Palatanın qərarı barədə şikayətçiyə məlumat verir. Həmçinin işdə marağı olan, bu Req-
lamentə uyğun olaraq şikayət barədə məlumatlandırılmış olan iştirakçı dövlətə və ya dövlətlərə 
və hər hansı üçüncü tərəfə, o cümlədən İnsan Hüquqları üzrə Komissara qərar barədə məlumat 
verilir. Barışıq sazişi bağlandığı halda şikayətin baxılmalı işlərin siyahısından çıxarılması barədə 
qərar 43-cü Qaydanın 3-cü bəndinə uyğun olaraq Nazirlər Komitəsinə göndərilir.  
 

Qayda 57
94

   

(Qərarın çıxarıldığı dil) 

 
1. Məhkəmənin qərarın hər iki rəsmi dildə çıxarılmasını qərara almayıbsa, bütün qərarlar ya ingi-
lis, ya da fransız dilində çıxarılır. 
 
2. Bu qərarların 78-ci Qayda ilə nəzərdə tutulan qaydada Məhkəmənin rəsmi nəşrlərində dərc 
edilməsi Məhkəmənin hər iki rəsmi dilində həyata keçirilir. 

 

V fəsil  

Şikayət qəbul edildikdən sonra icraat qaydası 

 

Qayda 58
95

  

(Dövlətlərarası şikayətlər) 
 
1. Palata Konvensiyanın 33-cü maddəsinə əsasən təqdim edilmiş şikayəti icraata qəbul etmək 
haqqında qərar çıxardıqda, Palatanın Sədri Konvensiyanın iştirakçısı olan maraqlı dövlətlərlə 
məsləhətləşmələr apardıqdan sonra işin mahiyyəti üzrə yazılı izahatların və hər hansı digər əlavə 
sübutların təqdim edilməsinin müddətlərini müəyyən edir. Bununla belə, Sədr, maraqlı dövlətlə-
rin razılığı ilə, yazılı icraatın aparılmaması barədə sərəncam verə bilər. 
 
2. İşin mahiyyəti üzrə dinləmə bir və ya bir neçə maraqlı dövlət bunun üçün müraciət etdikdə, 
yaxud Palata öz təşəbbüsü ilə bu cür qərar qəbul etdikdə keçirilir. Şifahi icraat Palatanın Sədri tə-
rəfindən təyin edilir.  
 

Qayda 59 

(Fərdi şikayətlər) 
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1. Palata Konvensiyanın 34-cü maddəsinə əsasən təqdim edilmiş şikayəti icraata qəbul etmək ha-
qında qərar çıxardıqda, işdə iştirak edən tərəflərə əlavə sübutlar və yazılı izahatlar təqdim etmə-
lərini təklif edə bilər.  
 
2. Başqa cür qərar qəbul edilməyibsə, yazılı izahatlarını təqdim etmələri üçün tərəflərə eyni müd-
dət verilir.   
 
3. Palata, Konvensiyaya uyğun olaraq öz funksiyalarını yerinə yetirməsi baxımından zəruri hesab 
edərsə, hər hansı tərəfin xahişi ilə və ya öz təşəbbüsü ilə işin mahiyyəti üzrə dinləmə keçirməyi 
qərara ala bilər.   
 
4. Palatanın Sədri müvafiq hallarda yazılı və şifahi icraatı təyin edir. 
 

Qayda 60
96

 

(Ədalətli kompensasiyanın ödənilməsi haqqında tələblər) 
 
1. Konvensiyada nəzərdə tutulmuş hüquqlarının Məhkəmə tərəfindən müəyyən edildiyi hallarda 
Konvensiyanın 41-ci maddəsinə uyğun olaraq ədalətli kompensasiyaya nail olmaq istəyən şika-
yətçi bu məqsədlə konkret tələb irəli sürməlidir.  
 
2. Şikayətçi irəli sürdüyü bütün tələbləri tərkib elementləri üzrə ətraflı bölməklə və müvafiq təs-
diqedici sənədləri və ya ödəniş haqqında qəbzləri əlavə etməklə, işin mahiyyəti üzrə izahatlarını 
təqdim etməsi üçün müəyyən edilən müddət ərzində tələblərini təqdim edilməlidir, Palatanın 
Sədrinin başqa cür sərəncam verdiyi hallar istisna təşkil edir.  
 
3. Şikayətçi əvvəlki bəndlərdəki tələblərə riayət etmədikdə Palata onun tələblərini təmin etmək-
dən tamamilə və ya qismən imtina edə bilər. 
  
4. Şikayətçinin tələbləri bu barədə qeydlərini bildirməsi üçün cavabdeh Hökumətə göndərilir.  
 

Qayda 61
97

 

(Pilot qərarın qəbulu proseduru) 

 
1. Şikayətdəki faktlar müvafiq iştirakçı dövlətdə ona qarşı analoji şikayətlərin verilməsinə səbəb 
olmuş və ya səbəb ola biləcək struktur və ya sistem problemlərinin və ya digər bu kimi nöqsanla-
rın mövcud olduğunu aşkara çıxararsa, Məhkəmə pilot qərarın qəbulu proseduruna başlaya və pi-
lot qərar qəbul edə bilər.  

 

2. (a) Pilot qərarın qəbulu proseduruna başlamazdan əvvəl Məhkəmə baxılan şikayətin müvafiq 

iştirakçı dövlətdə bu cür problemin və ya nöqsanların mövcud olmasının nəticəsi olub-olmadığı 

barədə və şikayətə bu prosedura uyğun olaraq baxılmasının məqsədəuyğun olub-olmadığı barədə 

tərəflərin rəyini öyrənməlidir.  

 

b) Pilot qərarın qəbulu proseduruna Məhkəmə öz təşəbbüsü ilə, yaxud tərəflərdən birinin və ya 

hər iksinin xahişi ilə başlaya bilər.  

 

c) Pilot qərarın qəbulu prosedurunun tətbiqi üçün seçilmiş hər hansı şikayətə Məhkəmə Reqla-

mentinin 41-ci Qaydasına uyğun olaraq prioritet qaydasında baxılır.  

 

3. Pilot qərarda Məhkəmə müəyyən edilmiş struktur və ya sistem problemini, yaxud digər nöq-

sanların xarakterini qeyd edir və qərarın nəticə hissəsinə uyğun olaraq vəziyyətin düzəldilməsi 
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üçün ölkədaxili səviyyədə müvafiq iştirakçı dövlət tərəfindən görülməsi tələb olunan tədbirlərin 

növünü göstərir.  

 

4. Məhkəmə tədbirlərin xarakterini və aşkar edilmiş problemin ölkədaxili səviyyədə nə dərəcədə 

tezliklə həll edilə biləcəyini nəzərə almaqla, pilot qərarın nəticə hissəsinin müddəalarına yuxarı-

dakı 3-cü bənddə göstərilən və vəziyyətin düzəldilməsinə yönələn tədbirlərin müəyyən müddət 

ərzində görülməli olduğu barədə göstəriş daxil edə bilər.  

 

5. Pilot qərarı qəbul edərkən Məhkəmə pilot qərarda göstərilən fərdi və ümumi tədbirlərin cavab-

deh dövlət tərəfindən görülməsinə qədər ədalətli kompensasiya məsələsinin həllini bütünlüklə və 

ya qismən təxirə sala bilər.  

 

6. (a) Zərurət olduqda Məhkəmə pilot qərarın nəticə hissəsinin müddəalarına uyğun olaraq vəziy-

yətin düzəldilməsi üçün tələb olunan tədbirlərin görülməsinə qədər bütün analoji şikayətlərə ba-

xılmasını təxirə sala bilər. 

 

b) Müvafiq şikayətçilər işlərinə baxılmasının təxirə salınmasına dair qərar barədə müvafiq qay-

dada məlumatlandırılmalıdır. Zərurət olduqda onlar işlərinə təsir göstərə biləcək bütün müvafiq 

gedişi barədə məlumatlandırılmalıdır.  

 

c) Ədalət mühakiməsinin maraqları tələb etdikdə Məhkəmə baxılmasını təxirə saldığı şikayətə is-

tənilən vaxt baxa bilər.  

 

7. Pilot işdəki tərəflər barışıq sazişi bağladıqda, belə saziş pilot qərarda göstərilən ümumi tədbir-

lərin həyata keçirilməsi barədə, habelə digər faktiki və ya potensial şikayətçilərə verilməli olan 

kompensasiya barədə cavabdeh dövlətin bəyanatını özündə ehtiva etməlidir  

 

8. Əgər hər hansı başqa qərar qəbul edilməyibsə, hər hansı iştirakçı dövlət pilot qərarın nəticə 

hissəsinin müddəalarını yerinə yetirmədikdə Məhkəmə yuxarıdakı 6-cı bəndə uyğun olaraq təxi-

rə salınmış şikayətlərə baxılmasını bərpa edir.  

 

9. Nazirlər Komitəsi, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, Avropa Şurasının Baş Katibi 

və Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Komissarı pilot qərarın, eləcə də Məhkəmənin iştirak-

çı dövlətdə struktur və ya sistem problemlərinin mövcudluğuna diqqəti cəlb etdiyi hər hansı di-

gər qərarın qəbulu barədə məlumatlandırılırlar.  

 

10. Pilot qərarların qəbulu prosedurlarına başlanılması, pilot qərarların qəbulu və icrası, eləcə də 

belə prosedurların bitməsi barədə informasiya Məhkəmənin İnternet saytında yerləşdirilir.   

 

Qayda 62
98

 

(Barışıq sazişi) 

 

1. Şikayət qəbuledilən elan edildikdən sonra Katib Palatanın və ya onun Sədrinin təlimatları əsa-

sında hərəkət edərək, Konvensiyanın 39-cu maddəsinin 1 (b) bəndinə uyğun olaraq işin dostcası-

na nizamlanmasını təmin etmək məqsədilə tərəflərlə təmasa girir. Palata bu cür nizamlamaya 

yardım göstərmək üçün lazım bilinən bütün addımları atır.  

 

2. Konvensiyanın 39-cu maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, dostcasına nizamlama haqqında 

danışıqlar konfidensial olmalı və mübahisənin həllində tərəflərin arqumentlərinə xələl gətirmə-

məlidir. Dostcasına nizamlamaya nail olmaq məqsədilə verilən hər hansı yazılı və ya şifahi mə-
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lumatdan, habelə təkliflərdən, yaxud güzəştlərdən mübahisə araşdırılarkən istinad kimi və ya 

əsas kimi istifadə edilə bilməz. 

 

3. Katib barışıq sazişinin bağlanmasına tərəflərin razılıq verdikləri barədə Palataya məlumat ve-

rərsə, Palata həmin sazişin Konvensiyada və onun Protokollarında göstərilən insan hüquqlarına 

əməl olunmaqla əldə edildiyinə əmin olduqdan sonra 43-cü Qaydanın 3-cü bəndinə uyğun olaraq 

həmin işi Məhkəmənin baxılmalı işlərinin siyahısından çıxarır.   

 

4. 2-ci və 3-cü bəndlər 54A Qaydasında nəzərdə tutulmuş prosedura mutatis mutandis (müvafiq 

qaydada) tətbiq edilir.  

 

VI fəsil  

Dinləmələr 

 

Qayda 63
99

 

(Dinləmələrin açıq xarakteri) 

 

1. Müstəsna hallarda Palata öz təşəbbüsü ilə, yaxud iş üzrə tərəfin və ya hər hansı digər maraqlı 

şəxsin vəsatəti əsasında bu Qaydanın 2-ci bəndinə uyğun olaraq başqa cür qərar qəbul etməyibsə, 

dinləmələr açıq keçirilir. 

 

2. Demokratik cəmiyyətdə mənəviyyat, ictimai qayda və ya milli təhlükəsizlik maraqları naminə, 

habelə yetkinlik yaşına çatmayanların maraqları, yaxud tərəflərin və ya hər hansı maraqlı şəxsin 

şəxsi həyat sirrinin qorunması bunu tələb etdikdə, yaxud da aşkarlığın ədalət mühakiməsinin ma-

raqlarına xələl gətirə biləcəyi xüsusi hallarda Palata Sədrinin rəyinə görə ciddi zərurətin tələb et-

diyi dərəcədə mətbuat və ictimaiyyət nümayəndələri bütövlükdə dinləməyə və ya dinləmənin bir 

hissəsinə buraxılmırlar.  

 

3. Dinləmənin qapalı keçirilməsi barədə bu Qaydanın 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hər hansı 

vəsatətdə qapalılıq barədə xahiş əsaslandırılmalı və onun bütövlükdə dinləməyə, yoxsa dinləmə-

nin bir hissəsinə aid olduğu göstərilməlidir.  

 

Qayda 64 

(Dinləmələrin keçirilməsi) 

 

1. Palatanın  Sədri dinləmələr təşkil edir və onlara rəhbərlik edir, habelə Palatanın iclasında işti-

rak edən şəxslərin çıxış etmək üçün çağırılması qaydasını müəyyənləşdirir.  

 

2. İstənilən hakim Palatanın iclasında iştirak edən hər hansı şəxsə suallar verə bilər.  

 

Qayda 65 

(Dinləməyə gəlməmə) 

 

İş üzrə tərəf və ya hər hansı digər şəxs dinləməyə gəlməzsə və ya gəlməkdən yayınarsa, Palata 

dinləmənin keçirilməsinin ədalət mühakiməsinin lazımi qaydada aparılmasına zidd olmadığına 

əmin olduğu halda dinləməni keçirə bilər. 

 

66-69-cu Qaydalar çıxarılıb 

 

Qayda 70
100
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(Dinləmələr haqqında stenoqrafik hesabat) 

 

1. Palata Sədrinin müvafiq sərəncamı olan hallarda Katib dinləmə haqqında stenoqrafik hesaba-

tın hazırlanmasına görə cavabdehlik daşıyır. Stenoqrafik hesabatda aşağıdakılar göstərilir: 

 

a) iş dinlənilən zaman Palatanın tərkibi; 

 

b) Palata qarşısına çıxan şəxslərin siyahısı; 

 

c) söylənilən fikirlərin, verilən sualların və alınan cavabların məzmunu; 

 

e) dinləmə zamanı qəbul edilmiş hər hansı qərarın məzmunu. 

 

2. Stenoqrafik hesabat bütünlüklə və ya qismən rəsmi olmayan dildə tərtib edilibsə, Katib onun 

Məhkəmənin rəsmi dillərindən birinə tərcüməsini təşkil edir.  

 

3. Stenoqrafik hesabatın surətləri tərəflərə göndərilir ki, onlar Katib və ya Palatanın Sədri tərəfin-

dən nəzarətin olması şərtilə orada düzəlişlər edə bilsinlər, lakin həmin düzəlişlər dinləmədə deyi-

lənlərin mənasına və istiqamətinə təsir etməməlidir. Bu məqsəd üçün verilən müddəti Katib Pala-

tanın Sədrinin təlimatlarına əsasən müəyyən edir. 

 

4. Həmin düzəlişlərdən sonra Palatanın Sədri və Katibi stenoqrafik hesabatı imzalayırlar və o, 

Məhkəmənin rəsmi qaydada təsdiqlənmiş sənədinə çevrilir.  

 

VII fəsil  

Böyük Palatada icraat 

 

Qayda 71
101

 

(Prosessual müddəaların tətbiqinin mümkünlüyü) 

 

1. Palatalarda icraat qaydasının müəyyən edən bütün müddəalar Böyük Palatadakı icraata muta-

tis mutandis (müvafiq qaydada) tətbiq edilə bilər.  

 

2. Dinləmələrin keçirilməsi ilə əlaqədar 54-cü Qaydanın 3-cü bəndinə və 59-cu Qaydanın 3-cü 

bəndinə uyğun olaraq Palataya verilən səlahiyyətlər Böyük Palatadakı icraat zamanı Böyük Pala-

tanın Sədri tərəfindən də həyata keçirilə bilər.  

 

Qayda 72 

(Palatanın öz yurisdiksiyasını Böyük Palataya güzəştə getməsi) 

 

1. Konvensiyanın 30-cu maddəsinə uyğun olaraq, Palatada baxılmaqda olan işdə Konvensiyanın 

və ya onun Protokollarının şərhinə aid ciddi məsələ qaldırılarsa, yaxud məsələnin həlli Məhkə-

mənin bundan əvvəl çıxardığı qərara zidd olarsa, Palata qərar çıxaranadək istənilən vaxt öz yu-

risdiksiyasını Böyük Palataya güzəştə gedə bilər, bu şərtlə ki, iş üzrə tərəflərdən biri bu Qayda-

nın 2-ci bəndi ilə nəzərdə tutulan qaydada bunun əleyhinə olmasın. Yurisdiksiyanın güzəşti haq-

qında qərarı əsaslandırmaq tələb olunmur. 

 

2. Katib Palatanın öz yurisdiksiyasını güzəştə getmək niyyəti haqqında tərəflərə məlumat verir. 

Məlumat verilən tarixdən başlayaraq, Katibliyə lazımi qaydada əsaslandırılmış etiraz təqdim et-

mək üçün tərəflərə bir ay vaxt verilir. Bu şərtlərə əməl edilmədikdə, Palata etirazı etibarsız hesab 

edir. 
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Qayda 73 

(İşin Böyük Palataya göndərilməsi haqqında tərəfin vəsatəti) 

 

1. Konvensiyanın 43-cü maddəsinə uyğun olaraq, iş üzrə istənilən tərəf müstəsna hallarda, Pala-

tanın qərar çıxardığı tarixdən başlayaraq üç ay ərzində, Katibliyə işin Böyük Palataya göndəril-

məsi haqqında yazılı vəsatət təqdim edə bilər. Vəsatətdə tərəf Konvensiyanın və ya onun Proto-

kollarının müddəalarının şərhinə və ya tətbiqinə toxunan mühüm məsələni, yaxud onun fikrincə, 

işə Böyük Palatada baxılmasına əsas verən ümumi xarakterli başqa mühüm məsələni göstərməli-

dir.  

 

2. 24-cü Qaydanın 5-ci bəndinə uyğun olaraq təşkil edilmiş Böyük Palatanın beş üzvündən ibarət 

kollegiya vəsatəti yalnız işin mövcud materialları əsasında öyrənir. O, vəsatəti yalnız o halda qə-

bul edir ki, işin həqiqətən bu cür məsələyə və ya məsələlərə toxunduğunu hesab etsin. Vəsatətin 

rədd edilməsini əsaslandırmaq tələb olunmur. 

 

3. Kollegiya vəsatəti qəbul etdikdə, Böyük Palata qərar çıxarmaqla işi həll edir.  

 

VIII fəsil 

Qərarlar 

 

Qayda 74
102

 

(Qərarın məzmunu) 

 

1. Konvensiyanın 28, 42-ci və 44-cü maddələrində göstərilən qərarlarda aşağıdakılar qeyd edil-

məlidir: 

 

a) Sədrin adı, müvafiq Palatanın və ya Komitənin tərkibinə daxil olan digər hakimlərin adları, 

habelə Katib və ya Katibin müavininin adı;  

 

b) qərarın çıxarıldığı və elan edildiyi tarix;  

 

c) tərəflər haqqında məlumatlar;  

 

d) tərəflərin nümayəndələrinin, vəkillərinin və ya məsləhətçilərinin adları; 

 

e) işə baxılma qaydası;  

 

f) iş üzrə faktlar;  

 

g) tərəflərin arqumentlərinin qısa xülasəsi;  

 

h) hüquqi məsələlərlə bağlı əsaslar;  

 

i) qərarın nəticə hissəsinin müddəaları;   

 

j) məhkəmə xərcləri ilə bağlı qərar (əgər varsa);  

 

k) çoxluğu təşkil edən hakimlərin sayı;  

 

l) zəruri hallarda hansı dildəki mətnin autentik (üstün qüvvəyə malik) olduğunun göstərilməsi.  
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2. İşə Palatada və ya Böyük Palatada baxılmasında iştirak etmiş hər hansı hakim qərarla üst-üstə 

düşən və ya ondan fərqlənən xüsusi rəyini qərara əlavə etmək, yaxud sadəcə fərqli rəyinin oldu-

ğunu bildirmək hüququna malikdir.   

 

Qayda 75
103

 

(Ədalətli kompensasiyanın ödənilməsi məsələsinin həlli) 
 

1. Palata  və ya Komitə Konvensiyanın və ya onun Protokollarının müddəalarının pozulduğunu 

müəyyən etdiyi hallarda elə həmin qərarda Konvensiyanın 41-ci maddəsinin tətbiqi məsələsini 

həll edir, bu şərtlə ki, 60-cı Qayda ilə nəzərdə tutulmuş konkret tələb irəli sürülmüş olsun və hə-

min məsələ həll edilmək üçün hazır olsun; həmin məsələ həll edilmək üçün hazır deyilsə, Palata  

və ya Komitə ona baxmağı tamamilə və ya qismən təxirə salır və əlavə icraat təyin edir. 

 

2. Konvensiyanın 41-ci maddəsinin tətbiqi məsələsinə dair qərar çıxarılması məqsədilə Palata  və 

ya Komitə imkan daxilində işə mahiyyəti üzrə baxılmasında iştirak etmiş hakimlərdən təşkil edi-

lir. Palatanı və ya Komitəni ilkin tərkibdə təşkil etmək mümkün deyilsə, Bölmənin Sədri Palata-

nın və ya Komitənin tərkibini püşkatma yolu ilə tamamlayır və ya yenidən təşkil edir.  

 

3. Palata və ya Komitə Konvensiyanın 41-ci maddəsinə uyğun olaraq ədalətli kompensasiya tə-

yin edərkən, müəyyən edilən müddətdə ödəniş yerinə yetirilmədiyi halda təyin edilmiş məbləğlə-

rin üzərinə faizlərin hesablanaraq ödənilməsini nəzərdə tuta bilər.  

 

4. Zərər çəkmiş tərəflə Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlət arasında razılaşma əldə 

edilməsi barədə məlumat aldıqda, Məhkəmə həmin razılaşmanın ədalətli xarakter daşıdığına 

əmin olmalıdır və əgər razılaşmanı ədalətli hesab edərsə, 43-cü Qaydanın 3-cü bəndinə uyğun 

olaraq, işi baxılmalı olan işlərin siyahısından çıxarır. 

 

Qayda 76
104

 

(Qərarın çıxarıldığı dil) 

 

1. Məhkəmənin qərarın hər iki rəsmi dildə çıxarılmasını qərara almayıbsa, bütün qərarlar ya ingi-

lis, ya da fransız dilində çıxarılır.  

 

2. Bu qərarların 78-ci Qayda ilə nəzərdə tutulan qaydada Məhkəmənin rəsmi nəşrlərində dərc 

edilməsi Məhkəmənin hər iki rəsmi dilində həyata keçirilir. 

 

Qayda 77
105

 

(Qərarın imzalanması, elan edilməsi və onun barəsində məlumat verilməsi) 

 

1. Qərarlar Palatanın və ya Komitənin Sədri və Katib tərəfindən imzalanır.   

 

2. Palatanın qəbul etdiyi qərarı açıq dinləmədə Palatanın Sədri və ya onun səlahiyyət verdiyi di-

gər hakim elan edə bilər. Tərəflərin rəsmi nümayəndələrinə və tərəfləri təmsil edən digər şəxslə-

rə dinləmələrin tarixi barədə qabaqcadan məlumat verilir. Digər hallarda, bu Qaydanın 3-cü bən-

dində nəzərdə tutulan qaydada qərar barədə məlumat verilməsi qərarın elan edilməsi sayılır. 

 

3. Qərar Nazirlər Komitəsinə göndərilir. Katib qərarın surətlərini tərəflərə, Avropa Şurasının Baş 

Katibinə, hər hansı üçüncü tərəfə, o cümlədən İnsan Hüquqları üzrə Komissara və bilavasitə ma-
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rağı olan digər şəxslərə göndərir. Qərarın lazımi qaydada imzalanmış və möhürlənmiş əsli Məh-

kəmənin arxivində saxlanılır. 

 

Qayda 78 

(Qərarların və digər sənədlərin dərc olunması) 

 

Konvensiyanın 44-cü maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq Məhkəmənin yekun qərarları dərc 

olunmalıdır və bunun müvafiq formada həyata keçirilməsinə görə məsuliyyət Katibin üzərinə dü-

şür. Bundan başqa, Katib seçilmiş qərar və qərardadların, habelə nəşr olunması Məhkəmənin 

Sədri tərəfindən məqsədəuyğun hesab edilən digər sənədlərin rəsmi toplularının nəşr olunmasına 

görə cavabdehlik daşıyır.  

 

Qayda 79 

(Qərarın şərhi üçün sorğu) 

 

1. Qərar elan edildikdən sonra bir il ərzində tərəflərin hər biri onun şərh edilməsi barədə sorğu ilə 

Məhkəməyə müraciət edə bilər. 

 

2. Sorğu Katibliyə verilir. Orada dəqiq göstərilməlidir ki, qərarın nəticə hissəsinin hansı müddəa-

sını və ya müddəalarını şərh etmək lazımdır. 

 

3. Palata sorğunu təmin etmək üçün əsasların olmadığını əsas gətirməklə, ilkin tərkibdə öz təşəb-

büsü ilə sorğunu rədd edə bilər. Palatanı ilkin tərkibdə təşkil etmək mümkün deyilsə, Palatanın 

Sədri Palatanın tərkibini püşkatma yolu ilə tamamlayır və ya yenidən təşkil edir.  

 

4. Palata sorğunu rədd etmədikdə, Katib o biri tərəfə və ya tərəflərə bu barədə məlumat verir və 

onlara təklif edir ki, Palatanın Sədrinin müəyyən etdiyi müddət ərzində yazılı qeydlərini təqdim 

etsinlər. Palata dinləmə keçirmək haqqında qərar qəbul etdikdə, Palatanın Sədri həm də dinləmə-

nin tarixini təyin edir. Palata bu məsələni qərar çıxarmaqla həll edir.  

 

Qayda 80 

(Qərara yenidən baxılması üçün müraciət) 
 

1. Öz xarakterinə görə həlledici əhəmiyyət daşıya bilən və qərar çıxarılan zaman Məhkəməyə 

məlum olmayan yeni açılmış hallar olarsa və bu hallar, əsaslandırılmaq şərtilə, iş üzrə tərəfə mə-

lum ola bilməzdisə, həmin tərəf, yeni hal ona məlum olandan sonra altı ay ərzində, qərara yeni-

dən baxılması haqqında xahişlə Məhkəməyə müraciət etməyə haqlıdır.  

 

2. Xahişdə göstərilməlidir ki, hansı qərara yenidən baxılmasından söhbət gedir və 1-ci bənddə 

qeyd edilən şərtlərə əməl olunduğunu təsdiq edən məlumatlar əks olunmalıdır. Xahişə bütün təs-

diqedici sənədlərin toplusu əlavə edilməlidir. Xahiş və təsdiqedici sənədlər Katibliyə verilir. 

 

3. Palata xahişi təmin etmək üçün əsasların olmadığını əsas gətirməklə, ilkin tərkibdə öz təşəbbü-

sü ilə xahişi rədd edə bilər. Palatanı ilkin tərkibdə təşkil etmək mümkün deyilsə, Palatanın Sədri 

Palatanın tərkibini püşkatma yolu ilə tamamlayır və ya yenidən təşkil edir.  

 

4. Palata xahişi rədd etmədikdə, Katib o biri tərəfə və ya tərəflərə bu barədə məlumat verir və on-

lara təklif edir ki, Palatanın Sədrinin müəyyən etdiyi müddət ərzində yazılı qeydlərini təqdim et-

sinlər. Palata dinləmə keçirmək haqqında qərar qəbul etdikdə, Palatanın Sədri həm də dinləmə-

nin tarixini təyin edir. Palata bu məsələni qərar çıxarmaqla həll edir.  

 

Qayda 81 



(Qərar və qərardadlardakı səhvlərin düzəldilməsi) 

 

Qərarlara yenidən baxılması haqqında və baxılmalı olan işlərin siyahısında şikayətlərin bərpa 

edilməsi haqqında müddəalara xələl gətirməməklə, Məhkəmə öz təşəbbüsü ilə və ya tərəfin mü-

raciətinə əsasən, qərar və ya qərardad elan edildikdən sonra bir il ərzində qrammatik səhvləri, ri-

yazi səhvləri və ya digər açıq-aşkar səhvləri düzəldə bilər.  

 

IX fəsil  

Məsləhət rəyləri  

 

Qayda 82
106

 

 

Məsləhət rəyləri üzrə icraat zamanı Məhkəmə Konvensiyanın 47, 48 və 49-cu maddələrinin 

müddəalarından əlavə, aşağıdakı müddəaları da tətbiq edir. O, həmçinin bu Reqlamentin digər 

müddəalarını məqsədəuyğun hesab etdiyi həddə tətbiq edir.   

 

Qayda 83 

 

Məsləhət rəyinin çıxarılması haqqında xahiş Katibliyə verilir. Barəsində Məhkəmənin rəy ver-

məsi zəruri olan məsələ orada tam və dəqiq göstərilməli, habelə aşağıdakılar qeyd edilməlidir: 

 

(a) Konvensiyanın 47-ci maddəsinin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan, Nazirlər Komitəsi tərəfindən 

qəbul edilən qərarın tarixi; 

 

(b) Məhkəməyə lazım ola bilən izahatları vermək üçün Nazirlər Komitəsinin təyin etdiyi şəxsin 

və ya şəxslərin adları və ünvanları. 

 

Məsələnin aydınlaşdırılmasına kömək edə bilən bütün sənədlər xahişə əlavə edilməlidir. 

 

Qayda 84 

 

1. Katib xahişi aldıqdan sonra xahişin və ona əlavə edilmiş sənədlərin surətlərini Məhkəmənin 

bütün üzvlərinə göndərir.  

 

2. Katib Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərə məlumat verir ki, onlar xahişlə bağlı yazılı 

qeydlərini təqdim edə bilərlər.  

 

Qayda 85 

 

1. Məhkəmənin Sədri yazılı qeydlərin və digər sənədlərin verilməsinin müddətlərini müəyyən 

edir.  

 

2. Yazılı qeydlər və digər sənədlər Katibliyə verilir. Katib onların surətlərini Məhkəmənin bütün 

üzvlərinə, Nazirlər Komitəsinə və Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərin hər birinə göndərir. 

 

Qayda 86 

 

Yazılı icraat qurtardıqdan sonra Məhkəmənin Sədri yazılı qeydlərini təqdim etmiş iştirakçı döv-

lətlərin həmin qeydləri izah etmələrinə imkan yaratmaq məqsədilə şifahi dinləmə keçirib-keçir-

məmək məsələsini həll edir.  
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Qayda 87
107

 

 

1. Məsləhət rəyinin verilməsi barədə xahişə baxmaq üçün Böyük Palata təşkil edilir.    

 

2. Böyük Palata məsləhət rəyinin verilməsi barədə xahişin təmin edilməsinin onun Konvensiya-

nın 47-ci maddəsi ilə müəyyən edilən səlahiyyətinə aid olmadığını hesab edərsə, bunu əsaslandı-

rılmış qərar vasitəsilə elan edir.  

 

Qayda 88 

 

1. Əsaslandırılmış qərarlar və məsləhət rəyləri Böyük Palatanın səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Çox-

luq təşkil edən hakimlərin sayı orada göstərilməlidir.  

 

2. Öz istəyi ilə hər bir hakim Məhkəmənin əsaslandırılmış qərarı ilə və məsləhət rəyi ilə üst-üstə 

düşən və ya onlardan fərqlənən xüsusi rəyini həmin qərara və ya məsləhət rəyinə əlavə etmək, 

yaxud sadəcə fərqli rəyinin olduğunu bildirmək hüququna malikdir.  

 

Qayda 89 

 

Əsaslandırılmış qərar və ya məsləhət rəyi Məhkəmənin Sədri tərəfindən və ya Sədrin səlahiyyət 

verdiyi digər hakim tərəfindən açıq dinləmədə iki rəsmi dildən birində elan edilə bilər; həmin 

dinləmə barədə ilkin bildiriş Nazirlər Komitəsinə və Konvensiyanın iştirakçısı olan hər bir döv-

lətə göndərilir. Yaxud 90-cı Qaydada nəzərdə tutulan qaydada surətlərin göndərilməsi məsləhət 

rəyinin və ya əsaslandırılmış qərarın elan edilməsi sayılır.  

 

Qayda 90 

 

Məsləhət rəyi və ya əsaslandırılmış qərar Böyük Palatanın Sədri və Katib tərəfindən imzalamalı-

dırlar. Onların lazımi qaydada imzalanmış və möhürlənmiş əsli Məhkəmənin arxivində saxlanı-

lır. Katib təsdiq edilmiş surətləri Nazirlər Komitəsinə, Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlərə 

və Avropa Şurasının Baş Katibinə göndərir.  

 

X fəsil
108

 

Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 3, 4 və 5-ci bəndləri əsasında icraat 

 

I hissə  

Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 3-cü bəndi əsasında icraat 

 

Qayda 91 

 

Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 3-cü bəndi əsasında qərarın şərhi üçün verilmiş sorğu Katibə 

təqdim edilir. Sorğunu verən həmin sorğuda göstərilən qərarın icrasına mane olan, şərhinə ehti-

yac duyulan məsələnin xarakterini və mənbəyini tam və dəqiq şəkildə göstərməli və sorğuya aşa-

ğıdakı sənədləri əlavə etməlidir:   

 

a) qərarın icrası ilə bağlı Nazirlər Komitəsindəki icraat barədə informasiya (əgər belə icraat var-

sa);  

 

b) Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 3-cü bəndində qeyd edilən qərarın surəti;  
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c) Məhkəmə tərəfindən tələb oluna bilən izahatları Məhkəməyə vermək üçün Nazirlər Komitəsi 

tərəfindən təyin olunan şəxsin və ya şəxslərin adları və ünvanları.  

 

Qayda 92 

 

1. Sorğuya orada göstərilən qərarı çıxarmış Böyük Palata, Palata və ya Komitə tərəfindən baxılır. 

 

2. Böyük Palatanı, Palatanı və ya Komitəni ilkin tərkibdə təşkil etmək mümkün deyilsə, Məhkə-

mənin Sədri onların tərkibini püşkatma yolu ilə tamamlayır və ya yenidən təşkil edir 

 

Qayda 93 

 

Nazirlər Komitəsi tərəfindən Məhkəməyə təqdim edilmiş şərh məsələsinə dair Məhkəmənin qə-

rarı qətidir. Qərara hakimlərin ayrıca rəyi əlavə olunmur. Qərarın surətləri Nazirlər Komitəsinə 

və müvafiq tərəflərə, habelə üçüncü tərəfə, o cümlədən İnsan Hüquqları üzrə Komissara göndəri-

lir.  

 

II hissə  

Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 4-cü və 5-ci bəndləri əsasında icraat 

 

Qayda 94 

 

Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətin Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə 

tutulmuş öhdəliyini yerinə yetirib-yetirmədiyi barədə məsələ Məhkəməyə təqdim edilərkən Məh-

kəmə Konvensiyanın 31-ci maddəsinin (a) bəndinin və 46-cı maddəsinin 4-cü və 5-ci bəndlərinin 

müddəalarından əlavə aşağıdakı müddəaları da tətbiq edir. Məhkəmə həmçinin məqsədəuyğun 

hesab etdiyi dərəcədə bu Reqlamentin digər müddəalarını da tətbiq edir.  

 

Qayda 95 

 

Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 4-cü bəndi əsasında təqdim edilmiş hər hansı müraciət Katibə 

verilir. Müraciətə aşağıdakılar əlavə edilməlidir:   

 

a) müvafiq qərar;  

 

b) həmin qərarın icrası ilə bağlı Nazirlər Komitəsindəki icraat barədə informasiya (əgər belə icra-

at varsa), o cümlədən müvafiq tərəflərin yazılı şəkildə ifadə edilmiş rəyləri və icraatın gedişində 

təqdim edilmiş qeydlər (əgər varsa);  

 

c) Konvensiyanın iştirakçısı olan cavabdeh dövlətə və ya dövlətlərə təqdim edilmiş rəsmi bildiri-

şin və Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 4-cü bəndində qeyd edilən qərarın surətləri;  

 

d) Məhkəmə tərəfindən tələb oluna bilən izahatları Məhkəməyə vermək üçün Nazirlər Komitəsi 

tərəfindən təyin olunan şəxsin və ya şəxslərin adları və ünvanları; 

 

e) məsələyə aydınlıq gətirilməsinə kömək edə biləcək bütün sənədlərin surətləri.  

 

Qayda 96 

 

Məhkəməyə təqdim edilmiş məsələyə baxılması üçün 24-cü Qaydanın 2 (g) bəndinə uyğun ola-

raq Böyük Palata təşkil edilir.  

 



Qayda 97 

 

Böyük Palatanın Sədri Nazirlər Komitəsinə və müvafiq tərəflərə məlumat verir ki, onlar təqdim 

etdikləri məsələyə dair yazılı qeydlərini verə bilərlər.  

 

Qayda 98 

 

1. Böyük Palatanın Sədri yazılı qeydlərin və ya digər sənədlərin təqdim edilməsi üçün müddət tə-

yin edir.  

 

2. Böyük Palata baxılmağa verilmiş məsələyə dair dinləmə keçirilməsini qərara ala bilər.  

 

Qayda 99 

 

Böyük Palata məsələni qərar çıxarmaqla həll edir. Qərarın surətləri Nazirlər Komitəsinə və mü-

vafiq tərəflərə, habelə üçüncü tərəfə, o cümlədən İnsan Hüquqları üzrə Komissara göndərilir.  

 

XI fəsil 

Hüquq yardımı  
 

Qayda 100 (keçmiş 91-ci Qayda) 

 

1. Palatanın Sədri ya Konvensiyanın 34-cü maddəsinə əsasən şikayət vermiş şikayətçinin xahişi 

ilə, ya da öz təşəbbüsü ilə, 54-cü Qaydanın 2 (b) bəndinə uyğun olaraq şikayətin qəbuledilənliyi 

məsələsi haqqında cavabdeh dövlətdən yazılı izahatlar alınan andan və ya həmin izahatların ve-

rilmə müddəti qurtaran andan şikayətçini işin aparılması ilə bağlı hüquq yardımının əvəzini ödə-

məkdən azad edə bilər. 

 

2. Şikayətçi işə Palatada baxılması ilə bağlı hüquq yardımının əvəzini ödəməkdən azad edilibsə, 

96-cı Qaydaya uyğun olaraq, bu azad edilmə işə Böyük Palatada baxıldıqda da qüvvədə olur, bu 

zaman 105-ci Qaydanın şərtləri nəzərə alınır.   

 

Qayda 101 (keçmiş 92-ci Qayda) 
 
Əvəzsiz hüquq yardımı yalnız o hallarda həyata keçirilir ki, Palatanın Sədri aşağıdakılar barəsin-
də əmin olsun: 
 
(a) bu, Palatanın icraatında olan işin lazımi qaydada aparılması üçün zəruridir; 
 
(b) müvafiq məhkəmə xərclərini tam və ya qismən ödəmək üçün şikayətçinin kifayət qədər vəsa-
iti yoxdur. 

 

Qayda 102 (keçmiş 93-cü Qayda
109

) 
 
1. Müvafiq məhkəmə xərclərini tam və ya qismən ödəmək üçün şikayətçilərdə kifayət qədər və-
saitin olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün tələb olunur ki, onlar gəlirlərini və əmlak aktivlə-
rini, habelə öhdələrində olan şəxslərə münasibətdə maliyyə öhdəliklərini və sair maliyyə öhdə-
liklərini göstərməklə, bəyannamə (deklarasiya) formasını doldursunlar. Deklarasiyanı müvafiq 
dövlət orqanı və ya orqanları təsdiq edirlər. 
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2. Palatanın Sədri iş üzrə tərəf olan iştirakçı dövlətə təklif edə bilər ki, bu məsələ ilə bağlı yazılı 
qeydlərini təqdim etsin. 
 
3. Bu Qaydanın 1-ci bəndində qeyd edilən informasiyanı aldıqdan sonra Palatanın Sədri hüquq 
yardımının əvəzini ödəyib-ödəməmək məsələsini həll edir. Katib müvafiq qaydada tərəflərə mə-
lumat verir. 
 

Qayda 103 (keçmiş 94-cü Qayda) 
 
1. 36-cı qaydanın 4-cü bəndinə uyğun olaraq təyin edilən vəkillərə və ya digər şəxslərə qonorar 
Müvafiq hallarda həmin qonorar bir neçə nümayəndəyə ödənilə bilər.  
 
2. Hüquq yardımının əvəzinin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan məbləğlərə təkcə nümayəndələrin 
qonorarları yox, həm də şikayətçinin və ya təyin edilmiş nümayəndənin nəqliyyat və yaşayış 
xərcləri və digər zəruri xərcləri daxil edilə bilər. 
 

Qayda 104 (keçmiş 95-ci Qayda) 
 
Hüquq yardımının əvəzini ödəməkdən azad edilmə haqqında qərar qəbul edildikdən sonra Katib 
aşağıdakıları müəyyən edir: 
(a) mövcud tarif dərəcələrinə uyğun olaraq nümayəndələrə ödənilməli olan qonorarların məbləği; 
(b) ödənilməli olan xərclərin miqdarı. 
 

Qayda 105 (keçmiş 96-cı Qayda) 
 
Palatanın Sədri 101-ci Qaydada qeyd edilən şərtlərin qüvvəsini itirdiyinə əmin olarsa, hüquq yar-
dımının əvəzini ödəməkdən azad edilmə haqqında qərarı istənilən vaxt ləğv edə və ya ona dəyi-
şiklik edə bilər.   

 

III bölmə  

Keçid dövrünün müddəaları  

 
Keçmiş 97-ci və 98-ci Qaydalar çıxarılıb 

 

Qayda 106 (keçmiş 99-cu Qayda) 

(Məhkəmə ilə Komissiya arasında münasibətlər) 

 

1. Konvensiyanın 11 saylı Protokolunun 5-ci maddəsinin 4-cü və 5-ci bəndlərinə əsasən Məhkə-

məyə verilmiş işlər üzrə icraat zamanı Məhkəmə Komissiyaya təklif edə bilər ki, öz üzvlərindən 

birinə və ya bir neçəsinə Məhkəmədə işə baxılmasında iştirak etmək səlahiyyəti versin. 

 

2. Bundan əvvəlki bənddə qeyd edilən işlər üzrə icraat zamanı Məhkəmə Konvensiyanın  keçmiş 

31-ci maddəsinə uyğun olaraq Komissiyanın qəbul etdiyi məruzəni nəzərə alır. 

 

3. Palatanın Sədri başqa cür qərar qəbul etməyibsə, həmin məruzə tanışlıq üçün açıq olur və 

onunla tanışlıq iş Məhkəməyə veriləndən sonra mümkün qədər tez bir zamanda Katib vasitəsi ilə 

həyata keçirilir. 

 

4. Palatanın Sədri başqa cür qərar qəbul etməyibsə, 11 saylı Protokolun 5-ci maddəsinin 2-5-ci 

bəndlərinə əsasən Komissiyanın Məhkəməyə verdiyi işlərin qalan materialları, çəkişmə sənədləri 

də daxil olmaqla, konfidensial saxlanılır.  

 



5. Barəsində Komissiyanın sübutlar topladığı, lakin Konvensiyanın keçmiş 31-ci maddəsi ilə nə-

zərdə tutulan məruzəni qəbul etmədiyi işlər üzrə icraat zamanı Məhkəmə stenoqrafik hesabatları, 

sənədləri və araşdırmaların nəticələrinə əsasən Komissiyanın nümayəndə heyətlərinin gəldiyi 

rəyləri nəzərə alır.   

 

Qayda 107 (keçmiş 100-cü Qayda) 

(Palatada və Böyük Palatada icraat) 

 

1. Konvensiyanın 11 saylı Protokolunun 5-ci maddəsinin 4-cü bəndinə əsasən Məhkəməyə veri-

lən işlərlə bağlı 24-cü Qaydanın 5-ci bəndinə uyğun olaraq yaradılmış Böyük Palatanın kollegi-

yası yalnız işin materiallarına əsaslanmaqla, həmin işə Palatada və yaxud Böyük Palatada baxıl-

malı olduğunu müəyyən edir. 

 

2. İşə Palatada baxılırsa, 11 saylı Protokolun 5-ci maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq, onun 

qərarı qəti sayılır və 73-cü Qayda tətbiq edilmir. 

 

3. Məhkəmənin Sədri 11 saylı Protokolun 5-ci maddəsinin 5-ci bəndinə əsasən Məhkəməyə ve-

rilmiş işləri Böyük Palataya göndərir. 

 

4. 11 saylı Protokolun 5-ci maddəsinin 5-ci bəndinə əsasən Böyük Palataya verilmiş hər bir iş 

üzrə icraatı aparmaq üçün Böyük Palatanın heyəti 24-cü Qaydanın 3-cü bəndində göstərilən 

qruplardan birinə daxil olan hakimlər arasından növbəlilik qaydasında təyin edilmiş hakimlərin 

hesabına tamamlanır; özü də işlər qruplar arasında növbə ilə bölüşdürülür. 

 

Qayda 108 (keçmiş 101-ci Qayda) 

(Hüquq yardımı ilə təmin edilmə) 

 

Konvensiyanın 11 saylı Protokolunun 5-ci maddəsinin 2-5-ci bəndlərinə əsasən Məhkəməyə ve-

rilmiş işlərin icraatı zamanı, 96-cı Qaydanın müddəaları nəzərə alınmaqla, Komissiyada və ya 

keçmiş Məhkəmədə iş üzrə icraat zamanı göstərilmiş hüquq yardımının əvəzini ödəməkdən şika-

yətçinin azad edilməsi onun Məhkəmədə nümayəndə ilə təmsil olunmasına münasibətdə qüvvə-

sini saxlayır. 

 

Qayda 109 (keçmiş 102-ci Qayda
110

) 

(Qərara yenidən baxılması haqqında müraciət) 
 

1. İş üzrə tərəf keçmiş Məhkəmənin çıxardığı qərarın şərh edilməsi və ya ona yenidən baxılması 
haqqında xahişlə müraciət etdikdə, Məhkəmənin Sədri xahişə baxmağı 51-ci və ya 52-ci Qayda-
larda göstərilmiş müvafiq hallar üçün nəzərdə tutulan şərtlərə uyğun olaraq, Bölmələrdən birinə 
tapşırır.  
 

2. Müvafiq Bölmənin Sədri 80-ci qaydanın 3-cü bəndinin müddəalarından asılı olmayaraq, xahi-
şə baxılması üçün yeni Palata təşkil edir. 
 

3. Təşkil edilmiş Palatanın tərkibinə ex officio üzvlər qismində aşağıdakılar daxil edilir: 
 

a) Bölmənin Sədri 
 

habelə müvafiq Bölmənin üzvü olub-olmamasından asılı olmayaraq:  
 

b) Konvensiyanın iştirakçısı olan hər hansı maraqlı dövlətdən seçilmiş hakim; o, iclasda iştirak 
edə bilmədikdə isə, 29-cu Qaydaya əsasən təyin edilmiş hakim; 
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 Məhkəmə tərəfindən 13 dekabr 2004-cü ildə edilmiş dəyişikliklərlə.  



 

c) keçmiş Məhkəmədə qərar çıxarmış Palatanın ilkin tərkibinə daxil olmuş hər hansı Məhkəmə 
üzvü. 
 

4. (a) Palatanın digər üzvlərini Bölmənin Sədri müvafiq Bölmənin üzvləri sırasından püşkatma 
yolu ilə təyin edir. 
 

b) həmin qaydada təyin edilməyən Bölmə üzvləri bu iş üzrə ehtiyat hakimlər sayılırlar.  
 

IV bölmə  

Yekun müddəalar  
 

Qayda 110 (keçmiş 103-cü Qayda) 

(Qaydalara düzəlişlər edilməsi və ya onların qüvvəsinin dayandırılması) 
 
1. Qabaqcadan xəbərdarlıq etməklə verilmiş təklifə əsasən hər hansı Qaydaya düzəlişlər edilə bi-
lər, bu şərtlə ki, həmin təklif Məhkəmənin ən yaxın plenar iclasında Məhkəmənin bütün üzvləri-
nin səs çoxluğu ilə qəbul edilsin. Bu cür təklif barəsində bildiriş, onun müzakirə ediləcəyi iclasa 
azı bir ay qalmış yazılı şəkildə Katibə verilir. Katib belə təklif barəsində bildiriş aldıqda, müm-
kün qədər tez bir zamanda Məhkəmənin bütün üzvlərinə bu barədə məlumat verir. 
 
2. Məhkəmənin işinin daxili qaydalarına aid olan Qaydanın qüvvəsi bu şərtlə dayandırıla bilər ki, 
qabaqcadan xəbərdarlıq edilmədən verilmiş bu barədə təklifi müvafiq Palata yekdilliklə qəbul et-
sin. Bu halda Qaydanın qüvvəsinin dayandırılması yalnız onun yönəldiyi konkret məqsəd ilə 
məhdudlaşır. 
 

Qayda 111 (keçmiş 104-cü Qayda
111

) 
(Reqlamentin qüvvəyə minməsi) 

 
Bu Reqlament 1 noyabr 1998-ci ildən qüvvəyə minir.  

 

REQLAMENTƏ ƏLAVƏ
112

  

(məhkəmə istintaqının aparılması barədə) 

 

Qayda A1  

(Məhkəmə istintaqı hərəkətləri) 

 

1. Palata, iş üzrə tərəfin xahişi və ya öz təşəbbüsü ilə, iş üzrə faktlara aydınlıq gətirə biləcəyini 

hesab etdiyi məhkəmə istintaqı hərəkətlərini həyata keçirə bilər. Palata o cümlədən yazılı sübut-

lar təqdim etmələrini tərəflərə təklif edə və təqdim edəcəkləri sübutlarla və ya ifadələrlə Palata-

nın vəzifələrini yerinə yetirməsinə kömək edə biləcək hər hansı şəxsi şahid və ya ekspert qismin-

də və ya digər qisimdə dinləməyi qərara ala bilər.  
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  8 dekabr 2000-ci ildə qəbul edilmiş dəyişikliklər dərhal qüvvəyə minib. 17 iyun 2002-ci ildə və 8 iyul 2002-ci 

ildə qəbul edilmiş dəyişikliklər 1 oktyabr 2002-ci ildə qüvvəyə minib. 7 iyul 2003-cü ildə qəbul edilmiş dəyişikliklər 

1 noyabr 2003-cü ildə qüvvəyə minib. 13 dekabr 2004-cü ildə qəbul edilmiş dəyişikliklər 1 mart 2005-ci ildə 

qüvvəyə minib. 4 iyul 2005-ci ildə qəbul edilmiş dəyişikliklər 3 oktyabr 2005-ci ildə qüvvəyə minib. 7 noyabr 2005-

ci ildə qəbul edilmiş dəyişikliklər 1 dekabr 2005-ci ildə qüvvəyə minib. 29 may 2006-cı ildə qəbul edilmiş 

dəyişikliklər 1 iyul 2006-cı ildə qüvvəyə minib. 14 may 2007-ci ildə qəbul edilmiş dəyişikliklər 1 iyul 2007-ci ildə 

qüvvəyə minib. 11 dekabr 2007-ci ildə, 22 sentyabr və 1 dekabr 2008-ci ildə qəbul edilmiş dəyişikliklər 1 yanvar 

2009-cu ildə qüvvəyə minib. 29 iyun 2009-cu ildə qəbul edilmiş dəyişikliklər 1 iyul 2009-cu ildə qüvvəyə minib. 

Konvensiyanın 14 saylı Protokoluna aid olan, 13 noyabr 2006-cı ildə və 14 may 2007-ci ildə edilmiş dəyişikliklər 1 

iyun 2010-cu ildə qüvvəyə minib.  
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 Məhkəmə tərəfindən 7 iyul 2003-cü ildə daxil edilib.  



2. Palata həmçinin öz seçimi əsasında hər hansı şəxsdən və ya qurumdan xahiş edə bilər ki, Pala-

tanın işə aidiyyəti olduğunu hesab etdiyi hər hansı məsələ ilə bağlı rəyini ifadə etsin və ya yazılı 

məruzə hazırlasın.  

 

3. Şikayət qəbuledilən elan edildikdən sonra, yaxud müstəsna hallarda qəbuledilənlik barədə qə-

rar çıxarılmazdan əvvəl Palata bir və ya bir neçə üzvünü və ya Məhkəmənin digər hakimlərini 

təhqiqat aparmaq, bilavasitə yerindəcə məhkəmə istintaqı hərəkətlərini həyata keçirmək, yaxud 

hər hansı digər üsulla sübutlar əldə etmək üçün öz nümayəndəsi və ya nümayəndələri qismində 

təyin edə bilər. Palata həmçinin nümayəndə heyətinə məqsədəuyğun hesab etdiyi qaydada kö-

məklik göstərilməsi üçün öz seçimi əsasında hər hansı şəxsi və ya qurumu təyin edə bilər.  

 

4. Bu fəslin nümayəndə heyəti tərəfindən məhkəmə istintaqı hərəkətlərinin həyata keçirilməsinə 

aid müddəaları Palatanın özü tərəfindən həyata keçirilən hər hansı prosedura mutatis mutandis 

(müvafiq qaydada) tətbiq olunur.  

 

5. Palatanın Sədri və ya onun nümayəndə heyətinin başçısı başqa cür qərar qəbul etməyiblərsə,  

Palata və ya onun nümayəndə heyəti tərəfindən aparılan məhkəmə istintaqının tərkib hissəsini 

təşkil edən hər hansı prosedurlar qapalı şəkildə həyata keçirilir.  

 

6. Palatanın Sədri məqsədəuyğun hesab etdikdə hər hansı üçüncü tərəfi məhkəmə istintaqında iş-

tiraka dəvət edə və ya məhkəmə istintaqında onun iştirakına icazə verə bilər. Palatanın Sədri bu 

cür iştirakın şərtlərini müəyyən edir və həmin şərtlərə riayət edilmədikdə bu cür iştirakı məhdud-

laşdıra bilər.  

 

Qayda A2  

(Məhkəmə istintaqı hərəkətləri ilə bağlı tərələrin vəzifələri) 

 

1. Zərurət olduqda şikayətçi və Konvensiyanın iştirakçısı olan hər hansı maraqlı dövlət məhkəmə 

istintaqı hərəkətlərinin həyata keçirilməsində Məhkəməyə köməklik edə bilər.  

 

2. Ərazisində nümayəndə heyəti tərəfindən bilavasitə yerindəcə məhkəmə istintaqı hərəkətləri 

həyata keçirilən iştirakçı dövlət prosedurların lazımi qaydada aparılmasından ötrü nümayəndə 

heyəti üçün zəruri şərait yaradır və onunla əməkdaşlıq edir. Buraya həmin dövlətin ərazisində 

nümayəndə heyəti, şikayətçi, bütün şahidlər və ekspertlər, habelə nümayəndə heyətinin dinləyə 

biləcəyi digər şəxslər üçün tam hərəkət sərbəstliyinin və adekvat təhlükəsizlik tədbirlərinin mak-

simum zəruri olan dərəcədə təmin edilməsi daxildir. Nümayəndə heyətinə verdiyi hər hansı ifadə 

ilə və ya göstərdiyi hər hansı köməkliklə bağlı ortaya çıxan mənfi nəticələrdən hər hansı şəxsin 

və ya təşkilatın zərər çəkməməsini təmin etmək üçün tədbirlər görmək vəzifəsi müvafiq iştirakçı 

dövlətin üzərinə düşür.  

 

Qayda A3 

(Məhkəmənin nümayəndə heyətinin apardığı araşdırmaya gəlməmə) 

 

İş üzrə tərəf və ya hər hansı digər şəxs nümayəndə heyətinin apardığı araşdırmağa gəlmədikdə və 

ya gəlməkdən yayındıqda, nümayəndə heyəti əmin olsa ki, araşdırmanın aparılması ədalət müha-

kiməsinin lazımi qaydada həyata keçirilməsinə zidd deyil, o halda araşdırmanın aparılmasını da-

vam etdirə bilər. 

 

Qayda A4 

(Məhkəmənin nümayəndə heyəti tərəfindən araşdırmanın aparılması) 

 



1. Nümayəndələr Konvensiyaya və ya bu Reqlamentə uyğun olaraq Palatanın ona verdiyi hər 

hansı müvafiq səlahiyyətləri həyata keçirir və apardıqları araşdırmaya nəzarət edirlər.  

 

2. Nümayəndə heyəti tərəfindən araşdırma aparılmasından əvvəl nümayəndə heyətinin başçısı tə-

rəflərlə və ya onların nümayəndələri ilə hazırlıq görüşünün keçirilməsini qərara ala bilər.  

 

Qayda A5 

(Məhkəmənin nümayəndə heyəti tərəfindən aparılan araşdırmaya şahidlərin,  

ekspertlərin və digər şəxslərin çağırılması) 

 

1. Nümayəndə heyəti tərəfindən dinlənilməli olan şahidlər, ekspertlər və digər şəxslər Katib tərə-

findən çağırılırlar. 

 

2. Çağırış haqqında bildirişdə aşağıdakılar göstərilir: 

 

(a) çağırışın hansı işlə bağlıdırsa, həmin işin adı; 

 

(b) Palatanın və ya Palata Sədrinin sərəncamı ilə həyata təhqiqatın, ekspert rəyinin və ya digər 

məhkəmə istintaqı hərəkətinin predmeti;  

 

(c) çağırılan şəxsə çatmalı olan məbləğin ödənilməsi ilə bağlı hər hansı qaydalar. 

 

3. Tərəflər imkan daxilində şahidlərin, ekspertlərin və ya çağırılan digər şəxslərin kimliyini və 

ünvanlarını müəyyən etmək üçün yetərli olan informasiyaları təqdim edirlər.  

 

4. Ərazisində şahidlərin yaşadığı iştirakçı dövlət Palatanın təqdim edilmək üçün ona göndərdiyi 

çağırışları təqdim etməyə görə 37-ci Qaydanın 2-ci bəndinə uyğun olaraq cavabdehlik daşıyır. 

Çağırışın təqdim edilməsi mümkün olmadıqda iştirakçı dövlət bunu yazılı şəkildə əsaslandırma-

lıdır. İştirakçı dövlət onun yurisdiksiyasında və ya nəzarəti altında olan şəxslərin çağırış əsasında 

gəlməsini təmin etmək üçün bütün ağlabatan tədbirləri görməlidir.  

 

5. Nümayəndə heyətinin başçısı nümayəndə heyəti tərəfindən aparılan araşdırma zamanı şahidlə-

rin, ekspertlərin və digər şahidlərin bilavasitə araşdırma yerinə gəlməsi üçün müraciət edə bilər. 

Ərazisində araşdırma aparılan iştirakçı dövlət, bu barədə ona müraciət olunduqda, həmin şəxslə-

rin gəlməsinə şərait yaratmaq üçün bütün ağlabatan tədbirləri görməlidir. 

 

6. Palata başqa cür qərar qəbul etməyibsə, şahid, ekspert və ya digər şəxs iştirakçı dövlətin xahişi 

ilə və ya onun adından çağırıldıqda onların araşdırmaya gəlmələri ilə bağlı xərcləri həmin dövlət 

çəkir. Palata başqa cür qərar qəbul etməyibsə, ərazisində nümayəndə heyəti tərəfindən araşdırma 

aparılan iştirakçı dövlətdə həbsdə saxlanılan hər hansı belə şəxslərin araşdırma yerinə gəlməsinin 

xərclərini həmin dövlət çəkir. Bütün digər hallarda Palata Avropa Şurasının həmin xərcləri çə-

kib-çəkməyəcəyi barədə, yaxud da həmin xərclərin şikayətçinin üzərinə, ya da çağırılmış şəxsin 

Məhkəməyə gəlməsini xahiş edən və ya onun adından çağırılmasını xahiş edən üçüncü tərəfin 

üzərinə qoyulacağı barədə qərar çıxarır. Bütün hallarda xərclərin məbləğini Palatanın Sədri mü-

əyyən edir. 

 

Qayda A6 

(Məhkəmənin nümayəndə heyəti tərəfindən dinlənilən şahidlərin və  

ekspertlərin andı və ya təntənəli bəyanatı) 

 

1. Şahidin şəxsiyyəti müəyyən edildikdən sonra və nümayəndə heyəti qarşısında öz vəzifəsini 

yerinə yetirməzdən əvvəl hər bir şahid aşağıdakı andı içir və ya təntənəli bəyanatı söyləyir: 



 

“And içirəm ki,” (yaxud “Şərəf və vicdanımla zəmanət verərək, təntənəli surətdə bəyan edi-

rəm ki,”) “həqiqəti, özü də tam həqiqəti söyləyəcəyəm və həqiqətdən başqa heç nə söyləməyə-

cəyəm”. 

 

Bu akt barəsində protokolda qeyd edilir. 

 

2. Ekspertin şəxsiyyəti müəyyən edildikdən sonra və nümayəndə heyəti qarşısında öz vəzifəsini 

yerinə yetirənə qədər hər bir ekspert aşağıdakı andı içir və ya təntənəli bəyanatı söyləyir: 

 

“And içirəm ki,” (yaxud “Təntənəli surətdə bəyan edirəm ki,”) “öz ekspert vəzifələrimi şərəf 

və vicdanla yerinə yetirəcəyəm”. 

 

Bu akt barəsində protokolda qeyd edilir. 

 

Qayda A7 

(Məhkəmənin nümayəndə heyəti tərəfindən şahidlərin, ekspertlərin və  

digər şəxslərin dinlənilməsi) 

 

1. Nümayəndə heyətinin hər hansı üzvü tərəflərin nümayəndələrinə, vəkillərinə və ya məsləhətçi-

lərinə, şikayətçiyə, şahidlərə, ekspertlərə və nümayəndə heyəti qarşısına çıxarılmış hər hansı di-

gər şəxslərə suallar verə bilərlər. 

 

2. Nümayəndə heyəti qarşısına çıxarılmış şahidlər, ekspertlər və digər şəxslər, nümayəndə heyə-

tinin başçısı tərəfindən nəzarətin olması şərtilə, tərəflərin nümayəndələri, vəkilləri və ya məslə-

hətçiləri tərəfindən dinlənilə bilərlər. İşə aidiyyəti olmadığına görə suala etiraz bildirildikdə, bu 

barədə qərarı Palatanın Sədri qəbul edir.  

 

3. Nümayəndə heyəti başçısının razılıq verdiyi müstəsna hallar istisna olmaqla, nümayəndə he-

yəti tərəfindən dinlənilməli olan şahidlər, ekspertlər və digər şəxslər ifadə verənə qədər dinlənil-

mənin keçirildiyi zala buraxılmırlar.  

 

4. Ədalət mühakiməsinin maraqları bunu tələb etdikdə nümayəndə heyətinin başçısı şahidlərin, 

ekspertlərin və digər şəxslərin iş üzrə tərəflərin iştirakı olmadan dinlənilməsi üçün xüsusi tədbir-

lər görə bilər. 

 

5. Şahidə və ya ekspertə etiraz edilməsi ilə bağlı hər hansı mübahisə yarandıqda bu məsələ ilə 

bağlı nümayəndə heyətinin başçısı qərar verir. Nümayəndə heyəti şahid və ya ekspert qismində 

dinlənilə bilməyən şəxsi məlumat məqsədləri üçün dinləyə bilər.  

 

Qayda A8 

(Məhkəmənin nümayəndə heyətinin apardığı araşdırmanın stenoqrafik hesabatı) 

 

1. Katib nümayəndə heyəti tərəfindən həyata keçirilən hər hansı məhkəmə istintaqı hərəkətləri 

barədə stenoqrafik hesabat hazırlayır. Stenoqrafik hesabata aşağıdakılar daxil edilir: 

 

a) nümayəndə heyətinin tərkibi; 

 

b) nümayəndə heyəti qarşısına çıxarılan şəxslərin, yəni tərəflərin nümayəndələrinin, vəkillərinin 

və məsləhətçilərinin siyahısı; 

 



c) şahidlərin, ekspertlərin və ya digər dinlənilən şəxslərin hər birinin soyadı, adı, şəxsiyyəti barə-

də digər məlumatlar və ünvanı; 

 

d) verilən ifadələrin, eləcə də verilən sualların və alınan cavabların məzmunu; 

 

e) nümayəndə heyətinin və ya nümayəndə heyəti başçısının apardığı araşdırmanın gedişində qə-

bul edilən hər bir qərarın məzmunu.  

 

2. Stenoqrafik hesabat bütünlüklə və ya qismən rəsmi olmayan dildə tərtib edilibsə, Katib onun 

rəsmi dillərdən birinə tərcüməsini təşkil edir. 

 

3. Stenoqrafik hesabatın surətləri tərəflərin nümayəndələrinə göndərilir ki, onlar, Katibin və ya 

nümayəndə heyəti başçısının nəzarətinin olması şərtilə, düzəlişlərini edə bilsinlər, lakin həmin 

düzəlişlər deyilənlərin mənasına və istiqamətinə təsir etməməlidir. Bunların hansı müddətdə edil-

məli olduğunu Katib nümayəndə heyəti başçısının təlimatlarına uyğun olaraq müəyyən edir. 

 

4. Həmin düzəlişlərdən sonra stenoqrafik hesabat nümayəndə heyətinin başçısı və Katib tərəfin-

dən imzalanır və Məhkəmənin rəsmi sənədinə çevrilir. 

 



 



 


