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AİHK-ın 11-ci maddəsinə əsasən AİHM-in subyektiv olaraq seçilmiş qərarları 
 

 

 

Toplantılar: 

 

Plattform “Ärzte für das Leben” Avstriyaya qarşı, 1988-ci il 21 iyun tarixli qərar, A.139 
Polis dəstələrinin iri kontingentinin olmasına baxmayaraq, leqallaşdırılmış aborta qarşı 

Həkimlər Assosiyasiyası tərəfindən təşkil olunan iki nümayişin pozulması  

 

Ezelin Fransaya qarşı, 1991-ci il 26 aprel tarixli qərar, A.202 
Məhkəmə qərarlarına qarşı etirazlarla bağlı ictimai və qarşısıalınmaz nümayişdən yayına 

bilmədiyi üçün vəkilə qarşı tətbiq olunan intizam sanksiyası 

 

Cisse Fransaya qarşı, 2002-ci il 9 aprel tarixli qərar, ərizə № 51346/99 
Qanunsuz immiqrantların bir qrupu tərəfindən iki ay zəbt olunmuş kilsənin polis tərəfindən 

boşaldılması 

 

Cavit An Türkiyəyə qarşı, 2003-cü il 20 fevral tarixli qərar, ərizə № 20652/92 
İcmalar arası görüşlərində iştirak etmək üçün şimaldan Cənubi Kiprə keçməyə icazənin 

verilməməsi 

 

Bączkowski və digərləri Polşaya qarşı, 2007-ci il 3 may tarixli qərar, ərizə № 1543/06  
Homofobiyaya qarşı etiraz etmək məqsədilə təşkil olunan yürüş və mitinqlər üçün qanunsuz 

olaraq icazənin verilməməsi 

 

Patyi və digərləri Macarıstana qarşı, 2008-ci il 7 oktaybr tarixli qərar, ərizə № 5529/05 
Baş nazirin iqamətgahı qarşısında dinc nümayişlər keçirilməsinə qoyulan təkrar qadağalar  

 

Alekseyev Rusiyaya qarşı, 2010-cu il 21 oktyabr tarixli qərar, ərizə № 4916/07, 25924/08, 

14599/09  
Moskvada cinsi azlıqların hüquqlarının qorunması üzrə yürüşlərin keçirilməsinə qoyulan 

əssasız təkrar qadağa 

 

 

Kudrevičius və digərləri Litvaya qarşı, Böyük Palata, 2015-ci il 15 oktyabr tarixli qərar, 

ərizə № 37553/05 

Nümayişləri təşkil etdikləri və avtomobil yollarında hərəkətə mane yaratdıqlarına görə şərti 

həbs cəzası verilən 5 fermerin qiyam səbəbiylə məhkum edilməsi   

 

 

 

 

 

 

 



Assosiasiyalar: 

 

İsveç Lokomativ Sürücüləri Birliyi İsveçə qarşı, 1976-cı il 6 fevral tarixli qərar, A.20  

Azad həmkarlar ittifaqının İsveç Milli Kollektiv Razılaşma İdarəsinin yalnız İsveç Dövlət 

işçilərinin üç əsas federasiyası ilə məşğulluq və iş şərtləri üzrə kollektiv sazişi bağlaması 

barədə şikayəti 

 

Le Compte, Van Leuven və De Meyer Belçikaya qarşı, 1981-ci il 23 iyun tarixli qərar, 

A.43 

Belçika Ordre des Médecins təşkilatının 11-ci maddənin mahiyyəti çərçivəsində assosiyasiya 

hesab olunması ilə bağlı məsələ 

 

Young, James and Webster Böyük Britaniyaya qarşı, 1981-ci il 13 avqust tarixli qərar, 

A.44 

Britaniya Dəmir yolu şirkəti və üç həmkarlar ittifaqı arasında bağlanmış "qapalı mağaza" 

sazişi, bu sazişə əsasən bundan belə həmin ittifaqlara üzvlük məşğulluq əsasında yerinə 

yetirilir  

 

Türkiyə Birləşmiş Kommunist Partiyası Türkiyəyə qarşı, Sargin and Yagci, 1998-ci il 30 

yanvar tarixli qərar, RJD 1998 - I  

Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən siyasi partiyanın ləğvi  

 

Sidiropoulos və digərləri Yunanıstana qarşı, 1998-ci il 10 iyul tarixli qərar, Məhkəmə 

Qərarları və Hökmləri 1998 - IV 
Ölkənin ərazi bütövlüyünü pozmağda şübhəli bilinən birliyin qeydiyyata alınmasından 

məhkəmələrin imtina etməsi 

 

Chassagnou və digərləri Türkiyəyə qarşı, 1999-cu il 29 aprel tarixli qərar, ərizə № 

25088/94 və digərləri   

Ovçuluq birliklərinin məcburi üzvlüyü 

 

Rekvenyi və digərləri Macarıstana qarşı, 1999-cu il 20 may tarixli qərar, ərizə № 25390/94 

Polis məmurlarının siyasi partiyalara qoşulmasına qoyulan qadağa 

 

Vilson, Jurnalistlərin Milli İttifaqı və digərləri Bööyük Britaniyaya qarşı, 2002-ci il 2 

iyul tarixli qərar, ərizə № 30668-96 və digərləri  

Işəgötürənlər tərəfindən həmkarlar ittifaqlarının tanınmaması: pozuntu. 

Refah Partisi [Rifah partiyası] və digərləri Türkiyəyə qarşı, 2003-cü il 13 fevral tarixli 

qərar, ərizə № 41340/98 və digərləri  

Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən siyasi partiyanın ləğvi 

 

Maestri İtaliyaya qarşı, 2004-cü il 17 fevral tarixli qərar, ərizə №39748/98  
Freemasons (Azadmasonlar) təşkilatına üzv olduğuna görə hakimə qarşı intizam 

sanksiyasının tətbiqi 

 

Gorzelik və digərləri Polşaya qarşı, 2004-cü il 17 fevral tarixli qərar, ərizə № 44158/98 

Milli azlıqların bir təşkilat kimi özünü xarakterizə edən bir dərnəyin qeydiyyata 

alınmasınadan imtina 



Sorensen və Rasmussen Danimarkaya qarşı, 2006-ci il 11 yanvar tarixli qərar, ərizə № 

52562/99 və 52620/99 

Məşğulluq səbəbi ilə həmkarlar ittifaqına qoşulma öhdəliyi 

 

Grande Oriente D’Italia Di Palazzo Giustiniani İtaliyaya qarşı (№ 2), 2007-ci il 31 may 

tarixli qərar, ərizə № 26740/02  
Regional hakimiyyət orqanlarında vəzifə tutmaq üçün müraciət edərkən Freemasons 

birliyinin üzvləri qarşısında üzvlülüklərini bəyan etmək barədə qanunla müəyyən edilmiş 

öhdəlik 

 

Demir və Baykara Türkiyəyə qarşı, 2008-ci il 12 noyabr tarixli qərar, ərizə № 34503/97  

Bələdiyyə işçilərinin təsis etdikləri həmkarlar ittifaqına və kollektiv razılaşma müqaviləsinin 

reaktiv təsiri olan qərara qoyulan qadağa  

 

Herri Batasuna və Batasuna İspaniyaya qarşı 2009-cu il 30 iyun tarixli qərar, ərizə № 

25803/04 və 25817/04  

Terror təşkilatı ilə əlaqələrinə görə siyasi partiyaların ləğvi 

 

Danilenkov və digərləri Rusiyaya qarşı, 2009-cu il 30 iyul tarixli qərar, ərizə № 67336/01  

Dövlətin həmkarlar ittifaqı üzvlüyü əsasında ayrı-seçkiliyə qarşı effektiv məhkəmə müdafiəsini 

təmin edə bilməməsi 

 

Redfearn Böyük Britaniyaya qarşı, 2012-ci il 6 noyabr tarixli qərar, ərizə № 47335/06 

Siyasi etiqad və mənsubiyyətə əsaslanan ayrı-seçkilikdən işçiləri qorumaq üçün pozitiv 

öhdəlik 

 

Sindicatul “Pastorul cel Bun” Ruminiyaya qarşı, Böyük Palata, 2013-cü il 9 iyul tarixli 

qərar, ərizə № 2330/09  

Kilsə işcilərinin həmkarlar ittifaqını qeydiyata almaqdan imtina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marek Antoni Nowicki  

 

 

Subjectively selected judgments of the ECtHR under Article 11 of the ECHR  

 

 

 

Assemblies: 

 

Plattform “Ärzte für das Leben” v. Austria, judgment of 21 June 1988, A.139 
Disruption of two demonstrations held by an association of doctors opposed to legalized 

abortion despite presence of a large contingent of police  

 

Ezelin v. France, judgment of 26 April 1991, A.202 
Disciplinary sanction imposed on an avocat because he had not dissociated himself from a 

public and unrestrained demonstration in which protests were made against judicial 

decisions 

 

Cisse v. France, judgment of 9 April 2002, appl. No. 51346/99 
Evacuation by the police of a church occupied for two months by a group of illegal 

immigrants 

 

Djavit An v. Turkey, judgment of 20 February 2003, appl. No. 20652/92 
Refusal of permission to cross from northern to southern Cyprus to attend bi-communal 

meetings 

 

Bączkowski and Others v. Poland, judgment of 3 May 2007, appl. No. 1543/06  
Unlawful refusal to grant permission for a march and meetings to protest against 

homophobia 

 

Patyi and Others v. Hungary, judgment of 7 October 2008, appl. No. 5529/05 
Repeated bans on silent demonstrations outside Prime Minister's residence 

 

Alekseyev v Russia, judgment of 21 October 2010, appl. No. 4916/07, 25924/08, 14599/09  
Repeated unjustified ban on gay-rights marches in Moscow 

 

 

Kudrevičius and Others v. Lituania, GC, judgment of 15 October 2015, appl. No. 37553/05 

Conviction for rioting of five farmers, who were given a suspended sentence of imprisonment, 

on account of demonstrations organized by them and blocking highways   

 

 

 

Associations: 

 

Swedish Engin Drivers’ Union v. Sweden, judgment of 6 February 1976, A.20  

Independent trade union complaining that the Swedish National Collective Bargaining Office 

concluded collective agreements on terms of employment and conditions of work only with the 

three principal federations of Swedish State employees 



 

Le Compte, Van Leuven and De Meyer v. Belgium, judgment of 23 June 1981, A.43 

A question whether Belgian Ordre des médecins could be considered as an association within 

the meaning of Article 11 

 

Young, James and Webster v. the United Kingdom, judgment of 13 August 1981, A.44 

A "closed shop" agreement concluded between British Rail and three trade unions, providing 

that henceforth membership of one of those unions was a condition of employment.  

 

United Communist Party of Turkey v. Turkey, Sargin and Yagci, judgment of 30 January 

1998, RJD 1998 - I  

Dissolution of political party by the Constitutional Court  

 

Sidiropoulos and Others v. Greece, judgment of 10 July 1998, RJD 1998 - IV 
Refusal of courts to register an association suspected of undermining the country’s territorial 

integrity 

 

Chassagnou and Others v. France, judgment of 29 April 1999, appl. No. 25088/94 and 

others   

Obligatory membership of hunting associations 

 

Rekvenyi and Others v. Hungary, judgment of 20 May 1999,  appl. No. 25390/94 

Prohibition on police officers joining political parties 

 

Wilson, National Union of Journalists and Others v. the United Kingdom, judgment of 2 

July 2002, appl. No. 30668-96 and others  

De-recognition of trade unions by employers: violation. 

Refah Partisi [The Welfare Party] and Others v. Turkey, judgment of 13 February 2003, 

appl. No. 41340/98 and others  

Dissolution of political party by the Constitutional Court 

 

Maestri v. Italy, judgment of 17 February 2004, appl. No.39748/98  
Imposition of disciplinary sanction on a judge on account of his membership of the 

Freemasons 

 

Gorzelik and Others v. Poland, judgment of 17 February 2004, appl. No. 44158/98 

Refusal to register an association characterising itself as an organisation of a national 

minority 

 

Sorensen and Rasmussen v. Denmark, judgment of 11 January 2006, appl. No. 52562/99 

and 52620/99 

Obligation to join trade union as condition of employment 

 

Grande Oriente D’Italia Di Palazzo Giustiniani v. Italy (No. 2), judgment of 31 May 

2007,  appl. No. 26740/02  
Statutory obligation for Freemasons to declare their membership when applying for regional 

authority posts 

 



Demir and Baykara v. Turkey, judgment of 12 November 2008, appl. No. 34503/97  

Ban on municipal workers founding a trade union and order setting aside with retroactive 

effect a collective bargaining agreement 

 

Herri Batasuna and Batasuna v. Spain, judgment of 30 June 2009, appl. No. 25803/04 and 

25817/04  

Dissolution of political parties with links to a terrorist organisation 

 

Danilenkov and Others v.  Russia, judgment of 30 July 2009, appl. No. 67336/01  

State’s failure to afford effective judicial protection against discrimination on the ground of 

trade-union membership 

 

Redfearn v. the United Kingdom, judgment of 6 November 2012, appl. No. 47335/06 

Positive obligation to protect employees from discrimination based on political belief or 

affiliation 

 

Sindicatul “Pastorul cel Bun” v. Romania, GC, judgment of 9 July 2013, appl. No. 2330/09  

Refusal to register a trade union of church employees 

 

 

 


