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TUTULMANIN SƏBƏBLƏRİ BARƏDƏ DƏRHAL MƏLUMAT VERMƏK 

ÖHDƏLİYİ 

 

5-ci maddənin 2-ci bəndində hər hansı şəxsi azadlıqdan məhrum etməyə imkan verən 

səlahiyyətlərdən sui-istifadəyə qarşı təminat yer almışdır: tutulmuş hər bir kəsə ona 

aydın olan dildə onun tutulmasının səbəbləri və ona qarşı irəli sürülən istənilən ittiham 

barədə dərhal məlumat verilir. Azadlıqdan məhrum edilmiş şəxs onunla nəyin baş 

verdiyini başa düşməli və həbs tədbirinə qarşı necə şikayət etmək barədə düşünmək 

imkanına malik olmalıdır. Şəxsin əsaslı olaraq azadlıqdan məhrum edildiyi bir çox 

hallarda ona izahatın verilməsi tərəflər arasında qarşıdurmanı aradan qaldırır və dövlət 

qulluqçularının öz işlərini yerinə yetirmələrinə imkan verir. Bu cür tədbir dövlət 

qulluqçusuna öz qulluq səlahiyyətlərini aşıb-aşmadığını müəyyən etməsinə və 

hərəkətlərini əsaslandırmasına imkan yaradır. Nəticə etibarilə tutulmanın səbəbləri (və 

ya həmin səbəblərin olmaması) azadlıqdan məhrum edilmənin mümkünlüyü barədə 

qərar çıxarmalı olan məhkəmə orqanı üçün mühüm amildir. Tutulmanın səbəbləri 

barədə məlumat vermək öhdəliyinin yerinə yetirilməsi ilk növbədə bu öhdəliyin 

yarandığı şəraiti, habelə verilməli olan izahatın xarakterini nəzərə almaq üçün lazımdır. 

Yəni həmin izahat azadlıqdan məhrum edilən şəxs üçün nə dərəcədə aydın olmuşdur 

və həmin izahatın verilməsi üçün nə qədər vaxt tələb olunur.  

 

1. Bu öhdəlik nə zaman yaranır 

 

5-ci maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan öhdəlik, yəni tutulmanın səbəbləri barədə 

dərhal məlumat vermək öhdəliyi «tutulmuş» şəxslə və ona qarşı irəli sürülən 

«ittihamla» əlaqədardır. Lakin bu ifadələr əsasında heç də belə nəticə çıxarılmamalıdır 

ki, tutulmanın səbəbləri barədə məlumat vermək öhdəliyi yalnız cinayət prosesi 

kontekstində yaranır. Hazırda ciddi surətdə müəyyən edilmişdir ki, hər bir azadlıqdan 

məhrum edilmə zamanı onun səbəbləri barədə məlumat verilməlidir. Şəxs azadlıqdan 

məhrum edilmənin səbəblərindən (həmin səbəblərin nədən ibarət olmasından asılı 

olmayaraq) xəbərsiz olarsa, onun qanuniliyi məsələsindən şikayət edə bilməz. Yadda 

saxlamaq lazımdır ki, bu öhdəlik hər bir azadlıqdan məhrum edilmə halına şamil 

olunur. Odur ki, şəxs həbsdən müvəqqəti azad edildikdən sonra (istər hüquq 

pozuntusu törətmiş şəxs zəmanət müqabilində buraxıldıqda, istərsə də xüsusi icazə 

əsasında azad edildikdə) bu tədbirin təkrarən tətbiq edilməsi yenə də izahat tələb edir 

(hətta öncəki tutulma zamanı həmin izahat verildikdə belə).1 

 

2. İzahatın xarakteri 

 

Foks, Kempbell və Hartlinin işi üzrə qərarında Məhkəmə qeyd etdi ki, tutulmanın hüquqi 

və faktiki əsasları tutulan şəxsin diqqətinə çatdırılmalıdır ki, sonradan həmin şəxs 

tutulma və ya həbsdən məhkəməyə şikayət etmək imkanına malik olsun. Buna görə də, 

                                                 
1
 Ərizə № 4741/71. X Belçikaya qarşı, 43 JD 14 (1973-jü il). X Birləşmiş Krallığa qarşı məhkəmə işində (5 noyabr 

1981-ji il) Məhkəmə bu məsələ barədə qərar çıxarmağı zəruri hesab etmədi, lakin azadlıqdan məhrum edilmənin 

qanuniliyi məsələsindən şikayət etmək hüququnun səmərəli həyata keçirilməsi üçün 5-ji maddənin 4-jü bəndində 

nəzərdə tutulan izahatın əhəmiyyətli olduğunu vurğuladı. 
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sadəcə azadlıqdan məhrum edilməyə icazə verən qanunun müvafiq normasına istinad 

etmək kifayət deyil. Foks, Kempbell və Hartlinin işində öncə məhz bu baş vermişdi. Həmin 

normanın tətbiqinin maddi-hüquqi səbəblərini bu və ya digər formada göstərmək 

lazımdır ki, bu da öz növbəsində, tutulmanın konkret hallarının həmin normanın tətbiq 

dairəsinə düşüb-düşmədiyini və konkret halda onun əsassız tətbiq edilib-edilmədiyini 

müəyyənləşdirməyə kömək edər. Foks, Kempbell və Hartlinin işində 5-ci maddənin 2-ci 

bəndinin tələbləri, Məhkəmənin fikrincə, sonda yerinə yetirilmişdi, belə ki, ərizəçilərin 

dindirilməsi zamanı tutulmanın səbəbləri, yəni konkret cinayətlərin törədilməsində və 

qanunsuz təşkilata mənsub olmaqda şübhəli bilinmələri barədə onlara məlumat 

verilmişdi. Məhkəmə bu iş üzrə qərarında qeyd etdi ki, 5-ci maddənin 2-ci bəndinin 

tələblərinə riayət edilməsi üçün müəyyən konkretlik dərəcəsi olmalıdır. Azadlıqdan 

məhrum edilməyə məhz hansı konkret hərəkətlərin səbəb olduğu göstərilmirsə, tutulan 

şəxs, yəqin ki, müvafiq səlahiyyətlərin əsaslı olaraq tətbiq edilib-edilmədiyini müəyyən 

edə bilməyəcəkdir.2 Bir çox hallarda şəxsi həbsə alan dövlət qulluqçusunun həmin şəxsə 

birbaşa müraciət etməsi ən yaxşı izahat ola bilər. Məsələn, həbsi həyata keçirən şəxs 

tutulan şəxsə deyə bilər ki, o, cinayətdə iştirakçılıqda, müəyyən tarixdə hər hansı 

konkret yerdən hər hansı əşyanı oğurlamaqda şübhəli bilinir.  

Tutulmanın səbəbləri barədə məlumat vermək öhdəliyi, böyük ehtimalla, cinayət işində 

tutulmuş şəxsə şübhəli bilindiyi hüquq pozuntusu barədə və həmin hüquq 

pozuntusunda onun güman edilən iştirakının nədən ibarət olduğu barədə müəyyən 

məlumatın verilməsini nəzərdə tutur. Analoji qaydada, azadlıqdan məhrum edilmə 

şəxsin ruhi xəstəliyi ilə bağlı baş verirsə, onun hansı hərəkətinin narahatlığa səbəb 

olduğu göstərilməli və müvafiq tədbirin görülməsinə əsas verən diaqnoz barədə 

məlumat verilməlidir. Eləcə də şəxs digər dövlətə təhvil verilənə qədər həbsdə 

saxlanılırsa, həmin şəxsə onun şübhəli bilindiyi konkret hüquq pozuntusu barədə, 

habelə konkret dövlət tərəfindən onun təhvil verilməsinə dair müraciət daxil olduğu 

barədə məlumat verilməlidir.  

İHAK-ın 6-cı maddəsinin 3-cü bəndinin a yarımbəndində nəzərdə tutulan öhdəliyə, 

yəni təqsirləndirilən şəxsə qarşı irəli sürülmüş ittihamın xarakteri və əsasları barədə 

ona məlumat vermək öhdəliyinə nisbətən 5-ci maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan 

öhdəlik məhdud çərçivəlidir. Belə ki, birinci halda daha çox təfsilatları bildirmək 

lazımdır, çünki bu, qarşıdakı məhkəmə araşdırması üçün müdafiənin hazırlanmasında 

həlledici əhəmiyyət daşıyacaqdır. 

 

3. İzahatın başa düşülən şəkildə verilməsi 

 

İzahatın aydın şəkildə verilməsi önəmlidir. Azadlıqdan məhrum edilmiş bir çox 

insanlar qanunun mürəkkəbliklərini başa düşmək üçün kifayət qədər intellektual 

qabiliyyətlərə və ya peşəkarlıq təcrübəsinə malik olmurlar. Başlıcası budur ki, 

azadlıqdan məhrum edilmiş şəxs onunla məhz nəyin baş verdiyini başa düşsün, buna 

görə də, bu və ya digər şəxsin fərdi xüsusiyyətlərini həmişə nəzərə almaq lazımdır. 

                                                 
2
 Райселс Литвайа гаршы мящкямя иши иля мцгайися ет; щямин ишдя идида едилирди ки, щябсин сябябляри барядя щеч 

бир изащат верилмяйиб вя йа йалныз бир нечя щцгуг нормасынын ады чякилиб, лакин конкрет щцгуг позунтусу 
эюстярилмяйиб (2 март 1999-жу ил, шикайятин гябул едилмясинин мцмкцнлцйц щаггында гярар) вя 29 феврал 2000-
жи ил (барышыг сазиши). 
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Buna rəsmi sənədləri, məsələn, həbs orderini və ya azadlıqdan məhrum edilməyə 

sanksiya verən məhkəmə qərarını başa düşülən dildə çatdırmaq vasitəsilə nail olmaq 

olar. Lakin bu, heç də bütün hallarda mümkün olmur və 5-ci maddənin 2-ci bəndi 

tutulmanın və ya həbsin səbəbləri barədə məlumat verilməsinin hər hansı konkret 

üsulunu tələb etmədiyinə görə, izahatın həmin rəsmi sənədlər əsasında hərəkət edən 

dövlət qulluqçuları tərəfindən verilməsinə ümumən yol verilə bilər. Əlbəttə, bu zaman 

tutulmanın səbəblərini sadə və başa düşülən dildə izah etmək üçün onların əlavə səy 

göstərməsi tələb olunacaqdır. Şəxsin yaşı və ya ruhi vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq həmin 

səbəbləri səmərəli şəkildə çatdırmaq mümkün olmadıqda, izahat onun qəyyumuna 

(məsələn, valideyninə) və ya onun maraqlarını təmsil etmək səlahiyyətinə malik olan 

digər şəxsə verilməlidir.  

Azadlıqdan məhrum edilmiş şəxs dövlətin rəsmi dilini bilmirsə, izahat onun başa 

düşdüyü dildə (korlar üçün Brayl şrifti və ya karlar üçün cestlərin dili də daxil olmaqla) 

verilməlidir. Bu, problemli məsələ deyil, çünki əksər hallarda izahatı şəxsin tutulduğu 

anda vermək vacib deyil və aydındır ki, tutulan şəxsə onun başa düşdüyü dildə izahat 

verə bilən tərcüməçi tapmaq mümkündür.3 

 

4. Müddətlər 

 

5-ci maddənin 2-ci bəndinin şərtinə görə, tutulmanın səbəbləri barədə izahat «dərhal» 

verilməlidr, lakin bu, izahatın heç də «tutulma anında» verilməsi demək deyil. Əgər 

imkan yaranan kimi izahat verilmirsə, bu, azadlıqdan məhrum edilmənin əsassız olaraq 

həyata keçirildiyini və beləliklə, 5-ci maddənin məqsədləri baxımından qanunsuz 

olduğunu düşünmək üçün kifayətdir. 

Tutulma anı ilə müvafiq izahatın verildiyi an arasındakı müddət əsas etibarı ilə konkret 

işin hallarından asılıdır. Bəzi işlərdə müəyyən edilmişdir ki, şübhəli şəxs tutulduqdan 

sonra dindirilərkən onun azadlıqdan məhrum edilməsinin səbəbləri ona aydın 

olmuşdur. Bu cür işlərdə Məhkəmə 2 saatdan 19 saatadək həbs müddətlərinə etiraz 

etməmişdir. 2 saatlıq müddət Mürrey Birləşmiş Krallığa qarşı məhkəmə işində, 19 saatlıq 

müddət isə Dikmə Türkiyəyə qarşı məhkəmə işində4 mövcud olmuşdur. Buna 

baxmayaraq, Məhkəmə bu və ya digər işlərdə tutulmadan sonra izahat verilənə qədər 

cəmi bir neçə saat keçdiyini qeyd etmişdir.5 Bir çox hallarda bir gündən artıq 

müddətlərin yol verilə bilən olduğunu düşünmək çətindir. Bununla belə, həbsin 

səbəbləri barədə məlumat verilməsində praktiki çətinliklərin olduğu hallarda (məsələn, 

tez bir zamanda tərcüməçi tapmaq mümkün deyilsə) daha uzun müddətlərə yol 

vermək olar. Lakin elə düşünülməməlidir ki, «dərhal» anlayışının cinayət prosesindən 

kənar kontekstdə şərhi zamanı daha çox sərbəstliyə yol verilə bilər. Əlbəttə ki, Van Der 

Leer Niderlanda qarşı məhkəmə işində ərizəçinin psixiatriya xəstəxanasına salınmasının 

səbəbləri barədə ona məlumat verilənədək 10 gün vaxt keçməsini Məhkəmə 

yolverilməz hesab etdi. Belə ki, cinayət prosesi ilə əlaqədar olmayan hallarda da şəxsə 

                                                 
3
 Бах: яризя № 2689/65. Делкур Белчикайа гаршы, 10 Йб 238 (1967-жи ил); бу ишдя франсыздилли шяхсин щябси цчцн 

ясас олмуш ордер щолланд дилиндя иди, лакин сонракы диндирмя франсыз дилиндя кечирлмишди. 
4
 11 ийул 2000-жи ил. 

5
 Фокс, Кемпбелл вя Щартли Бирляшмиш Краллыьа гаршы (йедди саат йарым) вя Керр Бирляшмиш Краллыьа гаршы (шикайятин 

гябул едилмясинин мцмкцнлцйц) мящкямя ишляри цзря гярарлара бах. 
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azadlıqdan məhrum edilməsinin səbəbləri barədə dərhal məlumat verilməlidir, bu 

tədbirin qanuniliyindən şikayət etmək hüququ bu cür şəxslərə də eyni dərəcədə şamil 

olunur. Bununla belə, azadlıqdan məhrum edilmiş şəxs özü bunu hər hansı səbəblərə 

görə mümkünsüz edirsə, tutulmanın səbəbləri barədə məlumat vermək üçün xüsusi səy 

göstərməyə ehtiyac yoxdur. Məsələn, Koys Niderlanda qarşı məhkəmə işində6 5-ci 

maddənin 2-ci bəndinin pozulduğu müəyyən edilmədi, çünki ruhi xəstə onun 

xəstəxanaya yerləşdiriləcəyi barədə ona məlumat verilənə qədər gizlənmişdi. Hesab 

edildi ki, həmin şəxs xəstəxanaya zəng vurarkən belə qərarın qəbul edilməsinin 

səbəbləri barədə ona məlumat verilmişdir və hakimiyyət orqanları onun vəkilinə həmin 

qərarın qəbul edilməsi barədə əlavə məlumat vermək öhdəliyini daşımırdılar. 

 

 

TUTULMUŞ VƏ YA HƏBSƏ ALINMIŞ ŞƏXSİN DƏRHAL HAKİMİN VƏ YA 

QANUNLA MƏHKƏMƏ HAKİMİYYƏTİNİ HƏYATA KEÇİRMƏK SƏLAHİYYƏTİ 

VERİLMİŞ DİGƏR VƏZİFƏLİ ŞƏXSİN YANINA GƏTİRİLMƏSİ VƏZİFƏSİ VƏ 

AĞLABATAN MÜDDƏT ƏRZİNDƏ MƏHKƏMƏ ARAŞDIRMASI VƏ YA 

MƏHKƏMƏYƏ QƏDƏR AZAD EDİLMƏK HÜQUQU 

 

5-ci maddənin 3-cü bəndi bir sıra mühüm təminatları təsbit edir. Bu bəndin məqsədi 

ondan ibarətdir ki, azadlıqdan məhrum edilməyə müstəsna hallarda yol verilsin və 

tutulma və ya həbsə alınma üzərində məhkəmə nəzarəti mövcud olsun. Bu bənd yalnız 

5-ci maddənin 1-ci bəndinin «c» yarımbəndinə müvafiq olaraq həyata keçirilmiş 

tutulma və ya həbsə alınma hallarına aiddir.  

 

1. Səlahiyyətli məhkəmə orqanı anlayışının mahiyyəti 

 

5-ci maddənin 3-cü bəndi ilk növbədə tələb edir ki, 1-ci bəndin «c» yarımbəndinə 

müvafiq olaraq tutulmuş və ya həbsə alınmış şəxs dərhal hakimin və ya qanunla 

məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirmək səlahiyyəti verilmiş digər vəzifəli şəxsin 

yanına gətirilməlidir. «Hakim» termini heç bir şübhə doğurmasa da, «qanunla 

məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirmək səlahiyyəti verilmiş vəzifəli şəxs» termininə 

Avropa Məhkəməsi anlayış verməli olmuşdur. Belə ki, bu anlayış hakimləri deyil, digər 

vəzifəli şəxsləri nəzərdə tutur. 

Şübhəsiz ki, Konvensiya qəbul olunarkən çoxları həmin «vəzifəli şəxsin» prokuror 

olduğunu düşünürdülər. Nəticə etibarılə Avropa Şurasının bir sıra ölkələrinin 

praktikası məhz belə idi və bu məsələdə səylər ona yönəlmişdi ki, prokuror vəzifəsi 5-ci 

maddənin 3-cü bəndinin meyarlarına cavab versin, yəni «məhkəmə hakimiyyətini 

həyata keçirmək səlahiyyəti verilmiş» şəxs hesab edilsin. Prokurorun da hakim kimi 

icra hakimiyyətindən asılı olmamasının təmin edilməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdi. 

Lakin təcrübədə Konvensiyanın tələblərinə zidd olmadan bu funksiyanın prokurorlar 

tərəfindən yerinə yetirilməsi mümkün olmadı. «Vəzifəli şəxsin» məhkəmə 

hakimiyyətini həyata keçirməsi haqqında şərt onu nəzərdə tutur ki, həmin «vəzifəli 

şəxs» icra hakimiyyətindən asılı olmamalı və qərəzsiz olmalıdır. Bundan çıxış edərək 

                                                 
6
 25 октйабр 1990-жы ил. 
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Avropa Məhkəməsi müəyyən etmişdir ki, prokurora məhkəməyə qədər bu və ya digər 

məqamda şübhəli şəxsin həbsdə saxlanma müddətlərini uzadıb-uzatmamaq barədə 

qərarlar qəbul etmək səlahiyyətinin verilməsi 5-ci maddənin 3-cü bəndinə zidd 

olmuşdur. Problem onda idi ki, bu və ya digər şəxsin həbsə alınması barədə qərar qəbul 

etmiş prokuror sonradan həmin şəxsin məhkəmə araşdırmasına ittihamçı tərəf 

qismində cəlb oluna bilərdi. Məhkəmənin fikrincə, istintaq və ittiham funksiyalarını 

eyni şəxs yerinə yetirə bilməz. Məsələ burasındadır ki, prokuror məhkəmə 

araşdırmasındakı tərəflərdən biridir. Bu rolu yerinə yetirən şəxsin isə bu və ya digər iş 

üzrə məhkəmə funksiyalarını yerinə yetirərkən qərəzsiz olacağını gözləmək olmaz. 

Burada prokurorun faktiki olaraq bir qədər sonrakı mərhələdə konkret iş üzrə ittihamçı 

qismində çıxış etməsinin mümkünlüyü mühüm amildir. Buna əsasən Məhkəmə Huber 

İsveçrəyə qarşı məhkəmə işində Sürixin vilayət prokurorunun 5-ci maddənin 3-cü 

bəndinin tələblərinə cavab vermədiyi qənaətinə gəldi.  

5-ci maddənin 3-cü bəndinin analoci pozuntuları Brinkat İtaliyaya qarşı məhkəmə işində7 

baş verdi; həmin işdə təqsirləndirilən şəxsin həbsə alınması haqqında qərar prokuror 

tərəfinlən təsdiq edilmiş, sonradan prokuror bu işin onun ərazi yurisdiksiyasına aid 

olmadığı qənaətinə gəlmiş və işi digər vilayətin prokuroruna vermişdi. Məhkəmə qeyd 

etdi ki, birinci prokurorun qərəzliliyi barədə şübhələr əsaslı idi. Çünki həmin prokuror 

həbsə alınma haqqında qərarı təsdiq edərkən obyektiv olaraq ehtimal edilirdi ki, o, 

sonrakı məhkəmə araşdırmasına müdaxilə edə bilər və işin onun yurisdiksiyasına aid 

olmaması əhəmiyyət daşımırdı. Prokuror sırf təsadüf ucbatından həmin işdə ittihamçı 

tərəf qismində çıxış etmədi. Avropa Məhkəməsinin bu iş üzrə qərarı sayəsində 

İtaliyanın Cinayət Prosessual Məcəlləsinə düzəlişlər edildi, həmin düzəlişlər prokuroru 

həbs orderi vermək və tutulma haqqında qərarı təsdiq etmək səlahiyyətlərindən 

məhrum etdi.  

Qeyd etmək lazımdır ki, qərəzsizlik problemi hakimlərə də aiddir. Avropa 

Məhkəməsinin çoxsaylı qərarları vardır ki, orada belə bir məsələyə toxunulur: ibtidai 

istintaq mərhələsində qərarların qəbulunda hakimin iştirakı məhkəmə araşdırması 

zamanı onun obyektivliyinə və qərəzsizliyinə təsir edirmi (xüsusən o, tutulan şəxsin 

təqsirli olub-olmadığı barədə hökm çıxarmalıdırsa).  

Hər halda obyektivlik və qərəzsizlik probleminin həlli, yəqin ki, prokurorluğun 

strukturundan asılı olacaqdır. Buna görə də təəccüblü deyil ki, bir çox ölkələr İtaliyadan 

nümunə götürmüşlər. Məsələ ondadır ki, həbs barədə qərar qəbul etmiş şəxsin 

sonradan ittihamçı tərəf qismində çıxış etməyəcəyini qabaqcadan təmin etmək çətindir. 

Əgər bu problemin olmayacağını əminliklə söyləmək olarsa, o halda prokurorun 

həqiqətən müstəqil olmasını, özü də konkret iş üzrə təkcə siyasi təzyiqlərdən deyil, həm 

də rəislərindən asılı olmamasını təmin etmək lazım gələcəkdir. Buna görə də, bu və ya 

digər iş üzrə rəislərinin göstərişlərinə əməl etmək məcburiyyətində qalan tabelikdə olan 

şəxslər zəruri müstəqilliyə malik olmayacaqlar. 

Assenov Bolqarıstana qarşı məhkəmə işində ərizəçi müstəntiqin yanına gətirilmiş, 

müstəntiq onu dindirmiş, ona rəsmi ittihamlar irəli sürmüş və onun həbsə alınması 

barədə qərar qəbul etmişdi. Müstəntiqin qərarı bir prokuror tərəfindən təsdiq edilmiş, 

digər prokurorlar isə həbs müddətinin uzadılması barədə qərarlar qəbul etmişdilər. 

                                                 
7
 26 нойабр 1992-жи ил. 
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Məhkəmə qərara aldı ki, həmin prokurorların hər biri sonradan məhkəmə 

araşdırmasının gedişində ərizəçinin əleyhinə çıxış edə bilərdi, buna görə də onlar 5-ci 

maddənin 3-cü bəndinin məqsədləri baxımından kifayət qədər müstəqil və ya qərəzsiz 

deyildilər.8 

Nidbala Polşaya qarşı məhkəmə işində prokurorun səlahiyyətləri Məhkəmə tərəfindən 

diqqətlə araşdırıldı. Məhkəmə əvvəlcə qeyd etdi ki, həmin vaxt qüvvədə olan Polşa 

qanunvericiliyinə əsasən, cinayət işləri üzrə məhkəmə araşdırmalarının gedişində 

ittiham funksiyaları prokurorlar tərəfindən həyata keçirilirdi. Öz funksiyalarını yerinə 

yetirərkən prokurorlar, şübhəsiz ki, bu və ya digər icra hakimiyyəti orqanına tabe idilər. 

Məhkəmə həmçinin qərara aldı ki, prokurorlar tərəfindən yerinə yetirilən, Polşa 

hökumətinin qeyd etdiyi funksiya, yəni dövlətin maraqlarının müdafiəsi funksiyası 

onlara məhkəmə statusu vermirdi. Prokurorlar istintaq və ittiham funksiyalarını yerinə 

yetirirlər və buna görə də onlara məhkəmə prosesində tərəflərdən biri qismində 

baxmaq lazımdır. Avropa Məhkəməsi müəyyən etdi ki, Polşa qanunvericiliyinə əsasən 

prokuror «qanunla məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirmək səlahiyyəti verilmiş 

vəzifəli şəxs» deyildi. Prokuror tərəfindən verilmiş order əsasında tutulan və ya 

həbsxanada saxlanılan şəxsin tutulmasına qarşı məhkəməyə şikayət vermək imkanına 

malik olması, Məhkəmənin fikrincə, orderin prokurorlar tərəfindən verilməsindən irəli 

gələn qüsurun aradan qaldırılması üçün kifayət deyil. Məhkəmə bildirdi ki, həmin işdə 

məhkəmə nəzarəti avtomatik həyata keçirilməyib, çünki həmin nəzarət məhkəməyə 

ərizəçinin şikayət etməsindən asılı idi. Bundan başqa, Məhkəmə qeyd etdi ki, Polşa 

qanunvericiliyi ərizəçinin ibtidai həbsi barədə qərar çıxarmış prokurorun sonradan iş 

üzrə ittihamçı qismində çıxış etməyəcəyinə heç bir təminat vermirdi.9 

 

2. Səlahiyyətli məhkəmə orqanının rolu 

 

Tutulan hər kəsin məhkəmə araşdırmasının «ağlabatan müddətdə» həyata keçirilməli 

olduğunu nəzərə alsaq, hakimin yanına gətirilən tutulmuş şəxsin həbsinin müddətinin 

uzadılması və ya həmin şəxsin həbsdən azad edilməsi barədə qərar qəbul etməyə 

borcludur. Bu məsələ barədə istənilən qərar məcburi qüvvəyə malik olmalıdır. Bu, 

həlledici əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, 5-ci maddənin 3-cü bəndi tutulan şəxsin azad 

edilməsi ilə ağlabatan müddətdə onun işi üzrə məhkəmə araşdırmasının həyata 

keçirilməsi arasında seçim etmək imkanını nəzərdə tutur. Amma həbsdə saxlanma 

müddətlərinin uzadılması yalnız o halda əsaslı hesab ediləcəkdir ki, bunun üçün əsaslı 

və yetərli səbəblər olsun (məsələn, şəxsin gizlənmə təhlükəsi, iş üzrə həqiqətin 

müəyyən edilməsinə müdaxilə təhlükəsi, yeni hüquq pozuntusunun törədilməsi və ya 

ictimai asayişin pozulması təhlükəsi). Şəxsin həbsdə saxlandığı ilk dövrdə bu səbəblərin 

biri və ya bir neçəsi mövcud olsa da, zaman keçdikcə onların əhəmiyyəti azalır və belə 

halda həmin şəxs azad edilməlidir.10 

Bundan başqa, hətta həbsdə saxlanma müddətinin uzadılması üçün əsaslı səbəb olsa 

belə, ümumi bir tələb mövcuddur ki, ibtidai həbs müddətləri ağlabatan olmalıdır. 

İbtidai həbs müddətlərinin ağlabatan olması iş üzrə icraatın mürəkkəbliyindən, habelə 
                                                 
8
 28 октйабр 1998-жи ил. 

9
 4 ийул 2000-жы ил. 

10
 Летелйе Франсайа гаршы вя Томази Франсайа гаршы мящкямя ишляри цзря гярарлара бах. 
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işin hazırlanması zamanı sərf edilən səylərdən asılıdır. Tot Avstriyaya qarşı məhkəmə 

işindəki uzunmüddətli fəaliyyətsizlik qaçılmaz olaraq pozuntunun müəyyən edilməsi 

ilə nəticələnəcəkdir; eyni sözlər işə məhkəmə tərəfindən təxirə salınmadan baxılmasını 

təmin etməli olan hakimlərin məsuliyyətinə aiddir. Bunun üçün hakim həm ibtidai 

həbsin səbəbini (həmin səbəb tamamilə qəbuledilməz ola bilər), həm də həbs 

müddətlərinin uzadılması üçün gətirilən səbəbləri diqqətlə öyrənməlidir. Məhkəmə 

nəzarətinin qaçılmaz olaraq cinayətkarların məhkəmə prosesinə qədər azad ediləcəyinə 

səbəb olacağı, bununla da onların məhkəmə prosesini pozacaqları, gizlənəcəkləri və ya 

başqa cinayətlər törədəcəkləri barədə yanlış fikir çox vaxt məhkəmə nəzarətinə 

ehtiyatla yanaşılmasına səbəb olur. Lakin həbsdən azad edilməsi avtomatik xarakter 

daşımamalıdır. Hakimin rolu konkret işdə şəxsin həbsə alınmasının düzgün olub-

olmadığını və həbs müddətlərinin uzadılması üçün əsaslı dəlillərin olub-olmadığını 

yoxlamaqdan ibarətdir. Ədalət mühakiməsindən yayınma və ya şahidlər tərəfindən 

ifadə verilməsi prosesinə müdaxilə təhlükəsinin mövcud olduğunu iddia etmək kifayət 

deyil; bunların mümkünlüyünü təsdiq edən sübutlar təqdim edilməli və həmin 

sübutların, eləcə də istənilən digər sübutların əsaslılığı diqqətlə araşdırılmalıdır. 

Beləliklə, əgər şahidlər artıq and içərək ifadə vermişlərsə, şahidlər tərəfindən ifadə 

verilməsi prosesinə müdaxilə təhlükəsi çətin ki nəzərə alınmış olsun. Üstəlik, hakimin 

irəli sürdüyü dəlillər real olmalıdır. Buna görə də şəxsi həbsdən azad etməkdən 

avtomatik imtina edilməsi, eləcə də əsassız qərarların çıxarılması yolverilməzdir. 

 

3. Nəzarət müddətləri 

 

Məhkəmə nəzarəti haqqında tələbin mühüm tərkib hissəsi həmin nəzarətin «dərhal» 

həyata keçirilməsidir. Bu, tutulmuş şəxsə qarşı hər hansı qanunsuzluğa  yol 

verilməməsi ilə əlaqədardır. Dərhal nəzarət haqqında tələb məhkəmə nəzarəti həyata 

keçirilənə qədər şəxsin həbsdə saxlanma müddətlərinin yuxarı hədlərini müəyyən edir. 

Eləcə də həmin tələb göstərir ki, beynəlxalq standartlara əsasən, tutulmanı həyata 

keçirən orqanlar məhkəmələrin tutulma üzərində nəzarəti mümkün qədər tezliklə 

həyata keçirmələrinə imkan yaratmalıdırlar. Başqa sözlə, məhkəmə nəzarətinə qədər 

tutulmanın maksimum müddəti hər bir konkret işin halları nəzərə alınmaqla müəyyən 

edilməlidir.  

Bəzi hallarda həbsdə saxlanma o qədər uzun müddət ərzində davam edir ki, onu yol 

verilə bilən müddət hesab etmək olmazdı. Məsələn, Makhof İsveçə qarşı məhkəmə işi 

üzrə qərarında Avropa Məhkəməsi pozuntunun baş verdiyini müəyyən etdi; həmin 

işdə təqsirləndirilən şəxs tutulmasından 15 gün sonra ilk dəfə hakimin yanına 

gətirilmişdi. Eləcə də Assenov Bolqarsıtana qarşı və Yesius Litvaya qarşı məhkəmə işlərində 

məhkəmə nəzarətinə qədər 3 ay həbsdə saxlanma dərhal hakimin yanına gətirilmə 

haqqında tələbin pozuntusu hesab edildi. Van der Slyuis, Zaoderveld  və Klappe Niderlanda 

qarşı məhkəmə işində də pozuntunun baş verdiyi müəyyən edildi; həmin işdə ibtidai 

həbs 11 gündən 14 günədək davam etmişdi (bu iş hərbi əmrlərin və hərbi müavinətlərin 

pozulması ilə bağlı idi və burada hərbi xidmətin və ədalət mühakiməsinin 

xüsusiyyətləri nəzərə alındı). Bununla belə, həbsdə saxlanma müddətlərinin bu qədər 

uzun olmadığı digər hallarda da bu öhdəliyin pozuntusu müəyyən edilə bilər. Məsələn, 
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5-6 günlük həbs müddətlərinin yolverilən olduğuna Avropa Məhkəməsini inandırmaq 

mümkün olmadı.11 Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, Skoogström İsveçə qarşı məhkəmə 

işində barışıq sazişi şəxsin hakimin yanına gətirilənə qədər 6 gün həbsdə saxlanmasına 

qarşı şikayət verməsindən sonra əldə edilmişdi. 

Məhkəmə nəzarətinə qədər həbsdə saxlanmanın maksimal müddətlərinin müəyyən 

edilməsində əsas istiqamətləndirici Broqan Birləşmiş Krallığa qarşı məhkəmə işi üzrə 

qərardır; həmin işdə Məhkəmə 4 gün 6 saatlıq həbs müddətini nəinki həddən artıq 

hesab etdi, həm də şəxs tutulandan sonra onun dərhal hakimin yanına gətirilməsi 

öhdəliyinin güddüyü məqsədinin özünə aydınlıq gətirdi.  

Broqanın işində həbs tədbiri terrorizmdə şübhəli bilinən şəxs barəsində görülmüşdü və 

Məhkəmə razılaşdı ki, terrorizmə qarşı mübarizənin xüsusi halları məhkəmə nəzarətinə 

qədər şəxsin həbsdə saxlanmasına təsir göstərə bilər. Bununla belə, Məhkəmə işin 

konkret hallarını nəzərə alaraq, dərhal hakimin yanına gətirilmə tələbinin pozulduğunu 

müəyyən etdi. Məhkəmənin bir sıra məsələlərin həlli zərurəti ilə razılaşmağa hazır 

olmasına baxmayaraq (məsələn, qəbulediləbilən sübutların toplanması ilə bağlı 

çətinliklər, məhkəmə tibb ekspertizası keçirmək üçün zəruri olan vaxt və bu cür işlərdə 

hallanan informasiyanın konfidensiallığı), «dərhal» anlayışının məzmununu və 

vacibliyini dərk edərək bunu yalnız məhdud çərçivədə etməyi qərara aldı. Məhkəmə 

qeyd etdi ki, «hakimin və ya məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirən digər vəzifəli 

şəxsin yanına gətirilmədən bu qədər uzun müddət həbsdə saxlanmağa haqq 

qazandırmaq üçün bu işin özəl xüsusiyyətlərinə belə əhəmiyyət verilməsi aydın 

mənaya malik «dərhal» sözünün mənasının yolverilməz dərəcədə geniş şərh olunması 

demək olardı. Bu cür şərh 5-ci maddənin 3-cü bəndinə şamil olunmaqla fərdin ziyanına 

olaraq prosessual təminatı ciddi zəiflətmiş olar və bu müddəanın müdafiə etdiyi 

hüququn mahiyyətinə xələl gətirilməsinə səbəb olardı». Beləliklə, təəccüblü deyil ki, 

Məhkəmə terrorizmin doğurduğu problemlərlə bağlı olan digər işdə məhkəmə 

nəzarətinə qədər 12 gündən 14 günədək həbsdə saxlanmanı yolverilməz hesab etdi.12  

Hərbi hüquq pozuntularının törədilməsinə görə hərbi qulluqçuların tutulmasına aid 

işlərdə Məhkəmə hərbi qulluğun xüsusiyyətlərini müəyyən dərəcədə nəzərə alsa da,13 

hər halda «dərhal» tələbinin vacibliyini vurğuladı.  

Həbs müddətinin uzadılmasına məhkəmə tərəfindən sanksiya verilmədən şəxsin 

həbsdə saxlanması şübhəli şəxsin işinin araşdırılması üçün zəruri olan müddətdən artıq 

olmamalıdır. Belə iş əsasən həmin şəxsin polis məntəqəsinə gətirilməsindən (əgər o, hər 

hansı başqa yerdə tutulubsa), məhkəmə tibb ekspertizası vasitəsilə onun müayinə 

edilməsindən, onun şəxsiyyətini müəyyən etmək üçün dindirmə aparılmasından və 

sübutların yerinin müəyyən edilməsindən (əks təqdirdə onlar məhv edilə bilər), eləcə 

də imkan yaranan kimi ilkin şübhələrin dağıdılmasından, tutulmuş şəxsin digər şübhəli 

şəxslərə xəbərdarlıq etməsinin və onların gizlənməsinin qarşısının alınmasından və 

tutulmuş şəxsin polis məntəqəsindən hakimin yanına gətirilməsindən ibarətdir. İlkin 

prosedurların həyata keçirilməsi üçün tələb olunan müddət (bütövlükdə araşdırma 

                                                 
11

 Костер Нидерланда гаршы, еляжя дя Де Йонг, Балйе вя Ван ден Бринк Нидерланда гаршы мящкямя ишляри цзря 
гярарлара бах.  
12

 Сакык вя башгалары Тцркийяйя гаршы мящкямя иши цзря 26 нойабр 1997-жи ил тарихли гярара бах. 
13

 Де Йонг, Балйе вя Ван ден Бринк Нидерланда гаршы, щабеля Костер, Ван дер Слйуис, Заодервелд вя Клаппе  

Нидерланда гаршы мящкямя ишляри цзря гярарлара бах. 
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prosedurundan fərqli olaraq) hər bir ayrıca işin halları əsasında müəyyən olunsa da, 

həmin işlərin çoxunda bu prosedurlar maksimum bir-iki gün ərzində həyata 

keçirilməlidir. Bu müddət cinayət prosessual qanunlarla müəyyən edilmişdir və 

Avropa Komissiyasının fikrincə, tutulmuş şəxsin hakimin yanına gətirilməsi üçün 

kifayətdir.14 

Bu və ya digər işdə həbsə alınma ilə məhkəmə nəzarəti arasındakı müddətin zəruri 

müddətdən çox davam etməsi faktı avtomatik olaraq beynəlxalq standartların 

pozulmasına səbəb olmur. Lakin belə halın yolverilən olması üçün əlavə vaxtın təbii 

olaraq konkret işin xüsusi hallarından irəli gəldiyini sübut etmək lazım gələcəkdir. Belə 

vəziyyət o hallarda yarana bilər ki, məsələn, tutulma polis məntəqəsindən bir gündən 

artıq məsafədə olan yerdə baş vermiş olsun;15 çoxlu sayda şübhəli şəxslərin həbsi üçün 

mürəkkəb əməliyyat keçirmək lazım gəlsin; şübhəli şəxsdən xüsusi əhəmiyyətli 

sübutların alınması üçün vaxt tələb olunsun (məsələn, şübhəli şəxs mühüm sənədi 

çeynəyərək udubsa); yaxud tutulmuş şəxs səhhəti ilə bağlı xəstəxanaya aparıldığına 

görə onu hakimin yanına gətirmək mümkün deyilsə.16 Hər halda, tutulmuş şəxsin 

hakimin yanına gətirilmə müddəti 2 günlük həddi bir neçə saatdan artıq aşıbsa, Avropa 

Məhkəməsinin fikrincə, həlledici əhəmiyyət daşıyan dərhal gətirilmə haqqında tələb 

pozulmuş olacaqdır. Həmin bir neçə saatlıq müddətə şəxsin məhkəməyə qədər həbsdə 

saxlanması üçün tələb olunan zəruri müddətin müəyyən edilməsində norma kimi 

baxılmalıdır. 

Yadda saxlamaq vacibdir ki, institusional və ya prosessual maneələr ucbatından ilkin 

prosedurların yerinə yetirilməsi müddətlərinin uzadılması, əgər bunu işlərin müvafiq 

planlaşdırılması və yenidən təşkili vasitəsilə dəf etmək mümkün idisə, əsassız 

sayılacaqdır. Belə ki, Koster Niderlanda qarşı məhkəmə işində hökumət 5 gün ərzində 

keçirilən hərbi manevrlərin tutulmuş şəxsi hakimin yanına vaxtında gətirməyə imkan 

vermədiyini iddia etsə də, bu işdə 5-ci maddənin 3-cü bəndinin pozulduğu müəyyən 

edildi. Məhkəmə israrla bildirdi ki, manevrlər gözlənilməz hal deyildi, «onlar vaxtaşırı 

keçirilirdi və beləliklə, onların keçiriləcəyini öncədən görmək mümkün idi; həmin 

manevrlər hərbi məhkəmə tərəfindən hətta şənbə və ya bazar günləri Konvensiyanın 

tələblərinə uyğun dinləmə keçirilməsinin hərbi hakimiyyət orqanları tərəfindən təmin 

edilməsinə mane olmurdu. Belə hallara hakimlərin çatışmaması ilə bəraət qazandırılırsa 

və bu, xəstəliklə (məsələn, qrip epidemiyası ilə) əlaqədar olan müvəqqəti problem 

deyilsə, Məhkəmənin reaksiyası eyni olacaqdır. Bu, həmçinin o deməkdir ki, həbsə 

alınma istirahət günlərinə təsadüf edərsə, tutulmuş şəxsin hakimin yanına gətirilməsi 

müddətlərinin uzadılması üçün bunu əsas gətirmək olmaz. Avropa Məhkəməsi bazar 

günləri dinləmələrin keçirilməsi hallarını dəfələrlə qeyd etmişdir, bu isə aydın şəkildə 

göstərir ki, cavabdeh dövlət həbsə alınma üzərində məhkəmə nəzarətini adətən 

məhkəmələrin bağlı olduğu günlərdə də həyata keçirmək vəzifəsini daşıyır. Bu 

mülahizələr istənilən həbs müddətlərinə eyni qaydada aiddir; şəxsin məhkəmələrin iş 

gününün sonunda həbs alınması onun hakimin yanına gətirilməsinin növbəti iş gününə 

qədər təxirə salınmasına özlüyündə haqq qazandırmır. Belə hallarda axşam və ya gecə 

vaxtı baş verən həbslərə nəzarəti həyata keçirən hakimlər olmalıdır. Hətta büdcə 
                                                 
14

 Х Бирляшмиш Краллыьа гаршы вя Х Белчикайа гаршы мящкямя ишляри цзря гярарлара бах. 
15

 Ригопулос Испанийайа гаршы мящкямя иши цзря гярара бах. 
16

 Х Белчикайа гаршы мящкямя иши цзря гярара бах. 
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mülahizələri də həbsə alınma üzərində məhkəmə nəzarətinin hakim çatışmazlığı 

ucbatından vaxtında həyata keçirilməməsinə haqq qazandırmaq üçün əsas deyil.  

 

4. Fövqəladə vəziyyətlər  

 

Broqanın işində həbsə alınmanın baş verdiyi vəziyyət elan olunmamış fövqəladə 

vəziyyət idi. Buna görə də, cavabdeh hökumət İHAK-ın 15-ci maddəsi əsasında 

öhdəliklərdən geri çəkildiyini bildirməklə 5-ci maddənin 3-cü bəndinin tələblərinə 

riayət etməməsinə haqq qazandıra bilməzdi. Bununla belə, Broqanın işi üzrə qərar 

Branniqan və Makbrayd Birləşmiş Krallığa qarşı məhkəmə işində17 Birləşmiş Krallığı 

Konvensiya öhdəliklərindən geri çəkilməyə vadar etdi; bu işin fabulası sonradan 

Avropa Məhkəməsi tərəfindən diqqətlə araşdırıldı. Bu işdə həbsə alınma ilə məhkəmə 

nəzarətinin həyata keçirilməsi arasındakı müddət 4 gün 6 saat 25 dəqiqədən 6 gün 14,5 

saatadək davam etmişdi. Məhkəmə razılaşdı ki, bu işdə fövqəladə vəziyyət mövcud idi 

və məhkəmə nəzarəti olmadan 7 günədək həbsdə saxlanma Konvensiya üzrə 

öhdəliklərdən geri çəkilmə zamanı yol verilən maksimal müddət hədlərini pozmayıb. 

Birləşmiş Krallığın hakimiyyət orqanları narahat idilər ki, məhkəmə nəzarəti həyata 

keçirilərkən konfidensial xarakterli informasiya açıqlana bilərdi, habelə həbsdə 

saxlanma müddətlərinin uzadılmasına məhkəmə tərəfindən müdaxilə ictimaiyyətin 

məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinə olan inamını sarsıda bilərdi, eləcə də 

məhkəmə orqanlarının personalı sayca çox deyildi və həmin orqanlar terrorçuların 

hücumuna məruz qala bilərdilər. Bu işdə öhdəliklərdən geri çəkilmənin mümkünlüyü 

həm də onunla əsaslandırıldı ki, həbsin qanuniliyinə məhkəmə tərəfindən baxılması 

(habeas corpus) tələbinə müntəzəm əməl edilmiş (bir qayda olaraq, bu zaman şəxsin 

tutulmasının səbəblərinin təfsilatlarını açıqlamaq tələb olunmur) və tutulduqdan sonra 

48 saat ərzində vəkillə görüşmək hüququ təmin edilmişdi. Məhkəmənin tərkibindəki 

hakimlərin dördü bu qərarın əleyhinə çıxsalar da, həmin qərar göstərdi ki, həbsə alınma 

üzərində məhkəmə nəzarətinin əhəmiyyətli dərəcədə yubadılmasına haqq qazandıran 

hallar mövcud ola bilər. Bununla belə, bu cür tədbirin müstəsna xarakterini göstərmək 

üçün fövqəladə vəziyyətin (həmin vəziyyət üzərində məhkəmə nəzarəti olmalıdır) 

mövcud olduğunu, habelə həbsə alınma zamanı mümkün sui-istifadələrə qarşı digər 

təminatların mövcudluğunu nümayiş etdirmək zəruridir.  

Bu iş üzrə qərar heç də məhkəmə nəzarətinin həyata keçirilməsinin qeyri-müəyyən 

müddətə təxirə salınmasına icazə vermir. Belə ki, 7 günlük müddət yol verilə bilən 

maksimal hədd kimi qəbul edildi. Bu məhdudiyyətin vacibliyini sonrakı iki iş də 

göstərdi; həmin işlərdə terror aktları təhlükəsinin xarakteri və miqyası (İHAK-ın 15-ci 

maddəsi) məhkəmə nəzarəti olmadan 14 gündən 23 günədək həbsdə saxlanılmağa haqq 

qazandırmaq üçün yetərli sayılmadı.18 Bu işlərin hər ikisində Türkiyə hökuməti iddia 

edirdi ki, terror fəaliyyətinin araşdırılması hakimiyyət orqanları üçün xüsusi 

problemlər yaradır. Amma Məhkəmə müəyyən etdi ki, faktiki olaraq hökumət heç bir 

izahat verməmişdi ki, həbsə alınma üzərində məhkəmə nəzarətinin həyata keçirilməsi 

istintaqa necə mane ola bilərdi. Hər iki halda 5-ci maddənin 3-cü bəndinin tələblərinin 
                                                 
17

 26 май 1993-жц ил. 
18

 Аксой Тцркийяйя гаршы (18 декабр 1996-жы ил) вя Дямир вя башгалары Тцркийяйя гаршы (23 сентйабр 1998-жи ил) 

мящкямя ишляри цзря гярарлара бах. 
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yerinə yetirilməməsinə haqq qazandırmaq üçün 15-ci maddənin müddəalarının 

tətbiqinə icazə verilməməsi adekvat alternativ təminatların olmaması ilə əsaslandırıldı. 

Belə ki, tutulmuş şəxslər vəkillə və ya həkimlə, yaxud qohumları və dostları ilə 

görüşmək imkanına malik deyildilər (Dəmirin işindəki cüzi imkanlar istisna olmaqla), 

eləcə də onların tutulmasının qanuniliyi məsələsinə məhkəmə tərəfindən baxılması 

üçün real imkan mövcud deyildi.  Dəmirin işində ərizəçinin vəkilinin şikayət etmək 

imkanına malik olmasına baxmayaraq, Məhkəmə bunu sui-istifadəyə qarşı təminat 

kimi qəbul etmədi, çünki tutulmuş şəxslər tam təcrid halında saxlanılırdılar və bu 

səbəbdən vəkillə təmasda olmaq imkanından məhrum idilər. Hər halda, ehtimalı azdır 

ki, hətta bu iki işdə -  Branniqan və Makbraydın işində olan təminatlar olsaydı belə, onlar 

tutulmuş şəxslərin uzun müddət məhkəmə nəzarəti olmadan həbsdə saxlanmasına 

haqq qazandıra bilərdi. Məhkəmə nəzarətinin olmaması nə qədər uzun müddət davam 

edirsə, sui-istifadə təhlükəsi bir o qədər çox olur və bu cür həbsdə saxlamanın 

fövqəladə vəziyyətin (həmin vəziyyət nə qədər ciddi olursa-olsun) labüd nəticəsi hesab 

edilməsi ehtimalı bir o qədər az olur.  

Məhkəmə nəzarəti qanunsuz həbsdə saxlanmanın qarşısının alınması üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Sui-istifadə obyektiv əsası olmayan istənilən həbsdə saxlanmanın 

səciyyəvi cəhətidir, məsələn, həbsi həyata keçirmiş orqanın zəruri olan bütün ilkin işləri 

başa çatdırdıqdan sonra işi baxılmaq üçün hakimə müəyyən müddət ərzində 

verməməsi buna misaldır. İşə baxılması həddən artıq ləng getdikdə və nəticədə işin 

məhkəməyə verilməsi analoci işlərlə müqayisədə həddən artıq vaxt apardıqda da eyni 

nəticəyə gəlmək olar. Eyni zamanda, Avropa Məhkəməsi qeyd edir ki, məhkəmə 

nəzarətinə ehtiyac yalnız hakimiyyət orqanları ibtidai həbs müddətini uzatmaq 

istədikdə yaranır. De Yonq, Balye və Van den Brink Niderlanda qarşı məhkəmə işi üzrə 

qərarında Məhkəmə izah etdi ki, «tutulmuş şəxs «dərhal», yəni həbsdə saxlanma 

üzərində məhkəmə nəzarəti həyata keçirilənə qədər həbsdən azad edildikdə 5-ci 

maddənin 3-cü bəndi pozulmayacaqdır». Broqan Birləşmiş Krallığa işi üzrə qərarında 

Məhkəmə qeyd etdi ki, dövlətin üzərinə tutulmuş şəxsi «dərhal azad etmək və ya 

dərhal məhkəmə orqanının yanına gətirmək» öhdəliyi qoyulmuşdur. Azad edilmə üçün 

məhkəmənin sanksiyasına ehtiyac yoxdur. Bu, faktiki olaraq o deməkdir ki, həmin 

həbsi həyata keçirimiş orqan həbs müddətinin uzadılmasının nə dərəcədə əsaslı 

olduğunu nəzərdən keçirmək məsələsinə görə bütün həbs müddəti ərzində cavabdehlik 

daşıyır və əgər həbs əsassız həyata keçirilibsə, tutulmuş şəxs dərhal azad edilməlidir. 

Eləcə də hər hansı şəxsin ibtidai həbs müddətinin ağlabatan həddədək uzadılması 

məsələsində, yəni ilkin məhkəmə nəzarəti artıq həyata keçirilərkən analoci yanaşma 

tətbiq edilir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, ibtidai həbs müddətinin artırılması, yalnız 

əsaslı və yetərli səbəblər oldudqa, əsaslı ola bilər. Ümumi tələb zəruri olmayan həbsin 

qarşısını almaqdan ibarət olduğuna görə, həbsi həyata keçirmiş orqanın hərəkətləri 

tutulmuş şəxsin hakimin yanına gətirilməsinin gecikdirilməsinə səbəb olduqda, 

tutulmuş şəxsin «dərhal» hakimin yanına gətirilməsi öhdəliyi işin konkret halları 

baxımından pozulmuş olacaqdır. Xüsusilə mübahisəli işlərdə, məsələn, tutulmuş şəxsin 

hakimin yanına gətirilməsi üçün daha çox vaxtın tələb olunduğu hərbçilərin işlərində 

çətinliklərin yaranması mümkündür. 
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«Dərhal» gətirilmə tələbinə əməl edilməsi əvvəlcədən qanunsuz olan, yaxud zaman 

keçdikcə və şərait dəyişdikcə qanunsuz olan həbsə qarşı olduqca mühüm təminatdır. 

Belə bir tələb mövcud deyil ki, həbsi həyata keçirmiş orqan bu və ya digər iş üzrə 

tutulmuş şəxsin məhkəmə qarşısında durması üçün ilkin prosedurları sürətlə başa 

çatdırmalıdır. Bununla belə, həmin orqandan tələb olunur ki, lazımi səy göstərsin, yəni 

tutulmuş şəxsin mümkün qədər tezliklə məhkəmə qarşısında durmasını təmin etsin və 

əlbəttə ki, bu zaman yuxarıda nəzərdən keçirilən maksimal müddət aşılmaması təmin 

olunsun.  

 

5. Daimi nəzarət 

 

Məhkəmə nəzarətinə aid sonuncu məsələ həbsin qanuniliyinə vaxtaşırı baxılması 

məsələsidir ki, bu zaman hakim şəxsin həbsdə saxlanmaqda davam etməsinin əsaslı 

olub-olmadığını yoxlayır. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, şərait dəyişə bilər və şəxsin 

həbsi üçün istintaqın ilkin mərhələsində mövcud olan əsaslar əhəmiyyətini itirə bilər. 

Buna görə də, həbsi həyata keçirmiş orqan vaxtaşırı, ayda və ya 2 ayda bir dəfədən gec 

olmayaraq, həbsdə saxlanma üzərində məhkəmə nəzarətinin olması üçün müddətin 

uzadılması məsələsini baxılmaq üçün məhkəməyə təqdim etməlidir. Bu cür daimi 

məhkəmə nəzarəti olmadan (bu nəzarət də həbsin qanuniliyinə ilkin baxılma 

mərhələsində olduğu kimi ciddi olmalıdır) şəxsin həbsdə saxlanması Konvensiyaya 

ziddir. Yesius Litvaya qarşı məhkəmə işində ərizəçinin həbsdə saxlanma müddətinin 

uzadılmasının yeganə əsası onun tərəfindən törədilməsi güman edlən cinayətin 

ağırlığından və ona qarşı tutarlı sübutların olmasından ibarət idi. Məhkəmə hesab etdi 

ki, ərizəçinin qətl törətməsi ehtimalı öncə onun həbsinə haqq qazandıra bilərdi, lakin 

həmin ehtimal əsasında ərizəçinin təxminən 15 ay həbsdə saxlanmasına haqq 

qazandırmaq mümkün deyildi. Xüsusən də ona görə ki, ərizəçiyə bəraət vermiş birinci 

instansiya məhkəməsində həmin şübhələrin əsassız olduğu sübuta yetirilmiş və həmin 

məhkəmə ərizəçinin həddən artıq həbsdə saxlandığını müəyyən etmişdi.  

 

VI bölmə 

 

HƏBSİN QANUNİLİYİ MƏSƏLƏSİNDƏN ŞİKAYƏT EDİLMƏSİ 

 

5-ci maddənin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan və həbsi həyata keçirmiş orqanın 

təşəbbüsü vasitəsilə təmin edilməli məhkəmə nəzarətindən əlavə, 5-ci maddənin 4-cü 

bəndi həbsin qanuniliyi məsələsi ilə bağlı şəxsin məhkəməyə müraciət etməsini təmin 

edir. Bu zaman məhkəmə həbsin qanuniliyi məsələsinə təxirəsalınmadan baxmalı və 

həbsi qanunsuz hesab edərsə, dərhal şəxsin azad olunması barədə qərar qəbul 

etməlidir. 5-ci maddənin 4-cü bəndinin tələbi ondan ibarətdir ki, bu və ya digər şəxsin 

həbsdə saxlanmasının qanuniliyinin yoxlanması üçün habeas corpus təminatlarına 

bənzər təminatların olması zəruridir. Həmin bənddən irəli gələn öhdəlik dörd əsas 

nəzarət elementlərini özündə ehtiva edir: işə məhkəmə tərəfindən baxılması; hüquqi 

yardım təmin edilməklə və çəkişmə prinsipinə riayət edilməklə tərəflərin 
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dinlənilməsinin təmin edilməsi; həbsdə saxlanma məsələsinin qanuniliyinə geniş 

mənada baxılması; bu hərəkətlərin tez bir zamanda həyata keçirilməsi. 

5-ci maddənin 4-cü bəndindən irəli gələn öhdəlik şəxsin həbsdə saxlanması üçün irəli 

sürülən əsaslardan asılı olmayaraq tətbiq edilir. Milli orqanlar 5-ci maddənin 1-ci 

bəndinə uyğun olaraq bütün işlər üzrə məhkəməyə müraciət imkanını təmin 

etməlidirlər. 

 

1. İşə məhkəmə tərəfindən baxılması zərurəti 

 

5-ci maddənin 4-cü bəndində bu məsələnin məhkəmə tərəfindən həll edilməsi ilə bağlı 

göstərişin olması həmin məsələnin prokuror tərəfindən həllinin mümkünlüyü ilə bağlı 

istənilən fikri istisna edir. Vodenikarov Slovakiyaya qarşı məhkəmə işi üzrə qərarında 

Məhkəmə müəyyən etdi ki, ərizəçiyə həbsdə saxlanmasının qanuniliyi məsələsindən 

prokurora şikayət etməsi üçün verilmiş imkan 5-ci maddənin 4-cü bəndinin tələblərinə 

cavab vermir, «çünki bu məsələyə prokuror tərəfindən baxılması proseduru məhkəmə 

xarakteri daşımır».19 Varbanov Bolqarıstana qarşı məhkəmə işində ərizəçinin həbsinə 

rayon prokuroru tərəfindən order verilmiş, sonradan həmin prokuror ərizəçiyə qarşı 

prosesdə ittihamçı qismində çıxış etmiş və onun psixiatriya xəstəxanasına 

yerləşdirilməsini tələb etmişdi; rayon prokurorunun verdiyi həbs orderindən yalnız 

yuxarı prokurorlara şikayət etmək olardı. Bu işdə Avropa Məhkəməsi müəyyən etdi ki, 

ərizəçi 5-ci maddənin 4-cü bəndinə zidd olaraq həbsdə saxlanmasının qanuniliyi 

məsələsinə məhkəmə tərəfindən baxılması hüququndan məhrum edilib.20  

Önəmli olan budur ki, iş İHAK-ın 6-cı maddəsindəki ədalətli məhkəmə araşdırması 

tələblərinə, xüsusən də müstəqillik və qərəzsizliklə bağlı tələblərə cavab verən hakim 

tərəfindən dinlənilsin. Əgər işə bu və ya digər dərəcədə icra hakimiyyətinə tabe olan 

şəxs tərəfindən baxılarsa, müstəqillik tələbi, sözsüz ki yerinə yetirilməyəcəkdir. Əgər 

hakimin əvvəllər bu işlə hər hansı əlaqəsi olubsa, məsələn, tutulmuş şəxsin həbsdə 

saxlanmasını təsdiq edibsə, qərəzsizlik tələbi şübhə altına alınacaqdır. Bununla belə, 

Avropa Məhkəməsi bu funksiyanın öncə işi araşdırmış hakim tərəfindən yerinə 

yetirilməsinin yolverilməz olduğunu hesab etmədi, baxmayaraq ki hakimin səmərəli 

araşdırma aparmaqda marağı ilə müttəhimin azad edilməsi məsələsinə münasibəti 

arasında ziddiyyət ola bilər. Hər halda məhkəmə hər necə olursa-olsun, şəxsin azad 

edilməsi haqqında qərar çıxarmaq səlahiyyətinə malik olmalıdır; əgər onun 

səlahiyyətləri yalnız tövsiyyələr verməklə və ya qanunsuz həbsə qarşı digər analoci 

müdafiə tədbirləri ilə məhdudlaşırsa (məsələn, Van Droogenbrek Belçikaya qarşı məhkəmə 

işində olduğu kimi; həmin işdə qanunsuz həbsə görə məsuliyyət daşıyan vəzifəli şəxs 

cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilərdi), bunlar 5-ci maddənin 4-cü bəndinin tələblərinə 

uyğun olmayacaqdır. Çünki bu bəndin mənası ondan ibarətdir ki, həbsin qanunsuz 

olduğu sübuta yetirilərsə, tutulmuş şəxs azadlığa buraxılmaq imkanına malik olmalıdır. 

 

2. Məhkəməyə şəxsən gəlmək 

 

                                                 
19

 21 декабр 2000-жи ил. 
20

 5 октйабр 2000-жи ил. 
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Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, məhkəmə nəzarətinin müsbət cəhətlərindən biri ondadır 

ki, həbsdə qanunsuz saxlanma ilə yanaşı digər sui-istifadə növləri də baş verə bilər. 

Məsələn, tutulmuş şəxsin həbsinin qanuniliyi məsələsini aydınlaşdırmaq üçün onun 

məhkəməyə bir qayda olaraq şəxsən gətirilməsi haqqında tələbə əməl edilmədikdə bu 

cür hallar mövcud ola bilər. Belə ki, Kampanis Yunanıstana qarşı məhkəmə işində 

dələduzluqda şubhəli bilindiyinə görə həbsdə saxlanılan şəxsin məhkəməyə şəxsən 

gəlməsinə icazə verilməməsi (halbuki belə imkan Cinayət Prosessual Məcəlləsində 

nəzərdə tutulmuşdu) 5-ci maddənin 4-cü bəndinin pozuntusu hesab edildi. Avropa 

Məhkəməsi qeyd etdi ki, tutulmuş şəxsin həbsdə saxlanması üçün prokurorun təqdim 

etdiyi dəlillərə qarşı həmin şəxsin tədbirlər görmək imkanına malik olması olduqca 

önəmlidir. Çünki həmin şəxs həbsin qanunsuz olduğunu sübut etməyə çalışır və onun 

məhkəməyə şəxsən gəlməsi həbsdə olduğu müddətdə sui-istifadə halları ehtimalını 

azaldır.   

 

3. Hüquqi yardım almaq imkanı, çəkişmə prinsipi və tərəflərin bərabərliyi  

 

Həbsdən azad edilmə barədə vəsatət hazırlanarkən, yəqin ki, mürəkkəb hüquqi 

məsələlərə toxunmaq lazım gələcəkdir və həbsdə saxlanılan şəxslərin çoxu, böyük 

ehtimalla, bütün zəruri arqumentləri hazırlaya bilməyəcəklər. Buradan belə nəticə çıxır 

ki, həbsdə saxlanılan şəxs həbsdə qanunsuz olaraq saxlanmasından şikayət etmək üçün 

hüquqi yardım istəmək imkanına malik olmalıdır. Həbsdə saxlanılan şəxs vəkilin 

xidmətlərinin haqqını ödəmək iqtidarında deyilsə, həmin məsrəfləri dövlət öz üzərinə 

götürməlidir. Vukam Mudefo Fransaya qarşı məhkəmə işində Məhkəmə 5-ci maddənin 4-

cü bəndnin pozulduğunu müəyyən etdi, çünki təqsirləndirilən şəxs həbsdən azad 

edilmək məqsədilə kassasiya məhkəməsinə şikayət vermək üçün vəkillə təmin 

olunmamışdı, halbuki şikayətdə hüquqi məsələlərə toxunmaq lazım idi. Meqyeri 

Almaniyaya qarşı məhkəmə işində Məhkəmə qərar aldı ki, ruhi pozuntusu olduğuna 

görə həbsdə saxlanılan şəxs məhkəmə iclaslarında vəkillə təmsil olunmaq hüququna 

malikdir (əgər buna mane olan xüsusi hallar mövcud deyilsə). Üstəlik, Məhkəmə qeyd 

etdi ki, şəxsin hüquqi yardım almaq üçün şəxsən təşəbbüs göstərməyə borclu deyil. 

Hüquqi yardımın göstərilməsi təkcə vəsatətlərin hazırlanması ilə məhdudlaşmır, həm 

də məhkəmədə təmsil olunmanı nəzərdə tutur. Məhkəmə araşdırmasında çəkişmə və 

tərəflərin bərabərliyi prinsiplərinə əməl edilməlidir. İHAK-ın 6-cı maddəsinin tətbiqinin 

gedişində Avropa Məhkəməsi tərəfindən formulə edilmiş bu prinsiplərə əsasən, 

azadlığa buraxılmasına nail olmağa çalışan şəxs onun həbsdə saxlanmasını 

əsaslandırmaq üçün irəli sürülən dəlillərdən xəbərdar olmalı, eləcə də müvafiq 

sübutlarla tanış olmalı və onları təkzib etməyə hazırlaşmaq imkanına malik olmalıdır. 

Tot Avstriyaya qarşı məhkəmə işində olduğu kimi, həbsdə saxlanılan şəxsin iştirakı 

olmadan məhkəmənin yalnız ittihamçı tərəfi dinləməsi yolverilməzdir. 5-ci maddənin 

4-cü bəndinin analoci pozuntusu Lami Belçikaya qarşı məhkəmə işində də müəyyən 

edildi; həmin işdə dövlətin maraqlarını təmsil edən ittihamçı işin hazırlanması zamanı 

rəsmi sənədlərlə tanış olmaq imkanına malik idi, həbsdə saxlanılan şəxsin isə belə bir 

imkanı yox idi. İşin hazırlanmasında tərəflərin bərabər imkanlara malik olması həm də 

o deməkdir ki, tutulmuş şəxs bunun üçün kifayət qədər vaxta malik olmalıdır, əgər 
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şikayətin yalnız tələsik hazırlanması mümkündürsə, bu hüquqi müdafiə vasitəsi real 

olmayacaq, sadəcə görüntü xarakteri daşıyacaqdır. Tutulmuş şəxs öz müdafiəsinin 

hazırlanması üçün zəruri olan vasitələrdən yararlanmaq, məsələn, hüquqi 

ədəbiyyatdan istifadə etmək, vəsatət təqdim etmək və əlbəttə ki, həbsxana 

nəzarətçilərinin eşidə bilməyəcəyi şəraitdə işi öz vəkili ilə müzakirə etmək imkanına 

malik olmalıdır.  

Nidbala Polşaya qarşı məhkəmə işində Məhkəmə qərara aldı ki, 5-ci maddənin 4-cü 

bəndinin müəyyən etdiyi prosedurun 6-cı maddənin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan 

təminatlarla müşayiət olunması vacib olmasa da, hər halda həmin prosedur «məhkəmə 

xarakteri daşımalı və nəzərdən keçirilən azadlıqdan məhrum edilmə növünə uyğun 

təminatları nəzərdə tutmalıdır». Avropa Məhkəməsi bunu da əlavə etdi ki, «xüsusən 

həbs haqqında qərardan verilmiş şikayətlə bağlı məhkəmə araşdırmasının gedişində 

«tərəflərin bərabərliyi», yəni prokurorla tutulmuş şəxs üçün bərabər imkanlar təmin 

edilməlidir».21 Nidbalanın işi üzrə qərarında Məhkəmə müəyyən etdi ki, nəzərdən 

keçirlən vaxtda qüvvədə olan qanun ərizəçiyə və ya onun vəkilinə məhkəmə iclasında 

iştirak etmək hüququ vermirdi və ərizəçinin həbsdə saxlanmasının lehinə prokurorun 

təqdim etdiyi dəlillər barəsində onlara məlumat verilməsini tələb etmirdi. Nəticədə 

ərizəçi prokurorun arqumentləri ilə bağlı izahatlar vermək imkanına malik deyildi. 

Üstəlik, ərizəçi və ya onun vəkili həbsin qanuniliyinin nəzərdən keçirildiyi məhkəmə 

iclasında iştirak etmək hüququna malik olmadıqları halda, o vaxt qüvvədə olan qanun 

prokurorun həmin iclasda iştirakına icazə verirdi. Buna görə də Məhkəmə 5-ci 

maddənin 4-cü bəndinin pozulduğunu müəyyən etdi.22 

İliykov Bolqarıstana qarşı məhkəmə işində Məhkəmə xatırlatdı ki, həbs tədbirindən 

verilən şikayətə dair məhkəmə araşdırması «çəkişmə xarakteri daşımalı və tərəflərin, 

yəni prokurorla tutulmuş şəxsin bərabərliyi lazımi qaydada təmin edilməlidir». Ali 

Məhkəmədəki araşdırmanın gedişində ittihamçı tərəf hakimlərə öz arqumentlərini 

təqdim etməkdə daha əlverişli vəziyyətdə olduğuna görə (həmin arqumentlər barədə 

ərizəçiyə məlumat verilməmişdi), həmin araşdırma çəkişmə xarakteri daşımamış və 5-ci 

maddənin 4-cü bəndini pozmuşdu.23 

 

4. Qanuniliyin müəyyən edilməsi  

 

5-ci maddənin 4-cü bəndinə əməl edilib-edilmədiyini müəyyənləşdirərkən nəzərə 

almaq lazımdır ki, qanunilik konsepsiyası həmişə Konvensiya standartlarına 

uyğunluğu nəzərdə tutur. Tutulmuş şəxs həbsdə saxlanmasının daxili hüquq 

normalarına və Konvensiyaya uyğun olduğunu şübhə altına almaq imkanına malik 

olmalıdır. Belə ki, əgər hər hansı şəxs cinayət məsuliyyətinə səbəb ola bilən böhtan 

xarakterli fikir bildirdiyinə görə tutulubsa, cinayət təqibinə qədər şəxsin bu hüquq 

pozuntusuna görə həbsə alınması əsassızdır, çünki bu tədbir Konvensiyada təsbit 

edilmiş öz fikrini azad ifadə etmək hüququna ziddir. Beləliklə, həbsi həyata keçirmiş 

təşkilatların səlahiyyətlərini qanuni tətbiq edib-etmədikləri yoxlanılmaqla yanaşı, həm 

                                                 
21

 Щямчинин Николова Болгарыстана гаршы мящкямя иши цзря 25 март 1999-жу ил тарихли гярара бах.. 
22

 4 ийул 2000-жи ил. Аналоъи гярарлар Тръаска Полшайа гаршы (11 ийул 2000-жи ил) вя Кавка Полшайа гаршы (9 йанвар 
2001-жи ил) мящкямя ишляриндя дя чыхарылмышдыр. 
23

 26 ийул 2001-жи ил. 
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də tutulan şəxsin cinayət törətdiyinə dair şübhələrin əsaslılığı məsələsindən şikayət 

etməsinə imkan yaradılmalıdır. 

Yesius Litvaya qarşı məhkəmə işində Avropa Məhkəməsi xatırlatdı ki, 5-ci maddənin 4-

cü bəndinə əsasən, «tutulmuş və ya həbsə alınmış şəxslər azadlıqdan məhrum 

edilmənin «qanuniliyi» üçün Konvensiya baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyan 

prosessual və maddi hüquqi şərtlərə baxılması hüququna malikdirlər. Bu o deməkdir 

ki, səlahiyyətli məhkəmə təkcə daxili hüququn prosessual tələblərinə əməl edilməsi 

məsələsinə baxmamalı, həm də həbsin əsasını təşkil edən şübhələrin əsaslılığını, həmin 

həbsin güddüyü məqsədin hüquqauyğunluğunu və həbsdə saxlanmanın davam etməsi 

məsələsini nəzərdən keçirməlidir». Bu işdə Məhkəmə qeyd etdi ki, ərizəçinin həbsə 

alınmasına sanksiya vermiş məhkəmələr həbsdə saxlanmanın qanuniliyi məsələsi ilə 

bağlı ərizəçinin şikayətləri barəsində heç nə bildirməyiblər. Üstəlik, yuxarı məhkəmələr 

ərizəçinin həbsdə saxlanmasının qanuniliyi məsələsinin açıq qaldığını etiraf etsələr də, 

hər halda həmin vaxt qüvvədə olan qanuna istinad edərək onun şikayətlərinə 

baxmadılar. 

İliykov Bolqarıstana qarşı məhkəmə işində Avropa Məhkəməsi qərara aldı ki, 5-ci 

maddənin 4-cü bəndi hakim tərəfindən həbsdə saxlanmanın qanuniliyi məsələsinə 

baxılarkən ərizəçinin şikayətindəki bütün arqumentlərin nəzərə alınmalı olduğunu 

tələb etməsə də, əgər hakim tutulmuş şəxs tərəfindən göstərilən, Konvensiyanın mənası 

baxımından «qanunilik» üçün zəruri olan şərtlərin mövcudluğunu şübhə altına alan 

konkret faktlara əhəmiyyət vermirsə və ya onları işə aidiyyəti olmayan hesab edirsə, 5-

ci maddənin 4-cü bəndində nəzərdə tutulan hüquq öz mənasını itirəcəkdir. Bu işdə 

məhkəmələr ərizəçinin ona qarşı şübhələrin əsaslılığını şübhə altına alan 

arqumentlərini və təqdim etdiyi sübutları nəzərə almaqdan imtina edərək bildirdilər ki, 

bu məsələlər barədə fikirlərini ifadə etsələr, cinayət işinin mahiyyətinə öncədən qiymət 

vermiş olarlar və bununla da onların qərəzsizliyi pozulmuş olar. Bolqarıstanın daxili 

hüququna əsasən,  təqsirləndirilən şəxsin həbsə alınması məsələsi sonradan işə 

mahiyyəti üzrə baxacaq birinci instansiya məhkəməsi hakiminə həvalə olunurdu. 

Avropa Məhkəməsi qərara aldı ki, «birinci instansiya məhkəməsi hakiminin qərarlar 

qəbul etməsi faktı özlüyündə onun qərəzsizliyi ilə bağlı şübhələrin təsdiqi sayıla 

bilməz. Həbsdə saxlanmanın davam etməsi barədə qərar qəbul edərkən bir qayda 

olaraq hakimin cavab verməli olduğu suallar hökmün çıxarılması üçün həlledici 

əhəmiyyət daşıyan suallarla üst-üstə düşmür. Həbsdə saxlanmanın davam etməsi 

barədə qərarları və ibtidai həbslə bağlı buna bənzər digər qərarları qəbul edərkən 

hakim ittiham tərəfin şübhələrinin mövcud dəlillərə görə əsaslı olub-olmadığını 

müəyyən etmək məqsədilə sübutları qiymətləndirir; məhkəmə prosesinin sonunda 

hökm çıxararkən o, məhkəməyə təqdim edilmiş sübutların ittiham hökmü çıxarmaq 

üçün kifayət edib-etmədiyini müəyyən etməlidir». Bu dəlil əsasında Avropa 

Məhkəməsi 5-ci maddənin 4-cü bəndinin pozulduğunu müəyyən etdi. Çünki ərizəçinin 

həmin bənddə təsbit edilmiş hüququnun məhdudlaşdırılmasına hakimiyyət 

orqanlarının qərəzsizlik prinsipinə əməl edilməsində maraqlı olması ilə haqq 

qazandırıla bilməzdi. 

 

5. Qərarların təxirə salınmadan qəbul edilməsi 
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5-ci maddənin 4-cü bəndi tələb edir ki, həbsdə saxlanmanın qanuniliyi ilə bağlı istənilən 

qərar «təxirə salınmadan» qəbul edilməlidir. Bu ifadənin qətiliyi, əlbəttə ki, 5-ci 

maddənin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan «dərhal» ifadəsi qədər deyil, bununla belə, 

azad edilmə barədə vəsatətlə bağlı bir-iki həftə ərzində qərar çıxarılması yolverilən 

sayıla bilər. Lakin əgər şəxs tutulandan dərhal sonra həbsin qanunilyi məsələsindən 

şikayət edibsə, üstəlik, 5-ci maddənin 3-cü bəndində nəzərdə tutulan «dərhal» hakimin 

yanına gətirilmə tələbinə əməl olunmayıbsa, onun həbsdə saxlanmaqda davam etməsi 

narahatlıq doğuracaqdır.  

İbtidai həbs ilə 5-ci maddənin 4-cü bəndində nəzərdə tutulan məhkəmə nəzarətinin 

həyata keçirilməsi arasında yol verilə bilən müddət həddinin müəyyən edilməsində 

geniş fərqlərə yol verilir, hər halda bir çox işlər üzrə qərarlar aydın şəkildə göstərir ki, 

həmin müddət bir neçə həftədən artıq olmamalıdır. Məsələn, Betsiçeri İtaliyaya qarşı və 

Sançes-Rays İsveçrəyə qarşı məhkəmə işlərində bir aydan artıq olan müddətlər Məhkəmə 

tərəfindən dəfələrlə pislənmişdir. Hakimin məzuniyyətdə olması və ya işinin çox 

olması ucbatından gecikdirmələr yolverilməzdir. Digər tərəfdən, tutulmuş şəxsin öz 

təqsiri ucbatından baş verən gecikdirmələr, məsələn, Navara Fransaya qarşı məhkəmə 

işindəki kimi yubanmalar nəzərə alınmır, belə ki, həmin işdə tutulmuş şəxs sadəcə 

olaraq yoxa çıxmışdı. Onu da qeyd etmək vacibdir ki, hüquqi yardım almaq üçün 

həmin yardım barədə qərarın çıxarılması tələb olunursa, bu məsələ təxirə salınmadan 

həll edilməlidir. Bu baxımdan Zamir Birləşmiş Krallığa qarşı məhkəmə işindəki 7 gunlük 

müddət, təbii ki, Məhkmə tərəfindən həddən artıq uzun hesab edildi.  

5-ci maddənin 4-cü bəndində nəzərdə tutulan müddət həbsin qanuniliyi məsələsindən 

verilmiş şikayət üzrə icraatın başlandığı andan başlayır və həmin məsələ ilə bağlı yekun 

qərarın çıxarılması ilə başa çatır. Lakin həbsdə saxlanılan şəxs hüququnun bərpasını bir 

müddət gözləməli olursa, belə hallarda 5-ci maddənin 4-cü bəndi pozula bilər. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, həbsin qanuniliyi məsələsinə məhkəmə tərəfindən təxirə 

salınmadan baxılması hər işin konkret hallarından asılıdır. İlovitski Polşaya qarşı 

məhkəmə işində Məhkəmə qərara aldı ki, həbsdə saxlanmanın qanuniliyi məsələsinə 

baxılarkən tibbi və ya digər məsələlərin mürəkkəbliyi nəzərə alına bilər. Məhkəmə 

əlavə etdi ki, «lakin bu o demək deyil ki, iş üzrə materialların mürəkkəbliyi (hətta 

həddən artıq mürəkkəbliyi) milli hakimiyyət orqanlarını həmin bənd vasitəsilə onların 

üzərinə qoyulan əsas öhdəlikdən azad edir». Bu işdə Məhkəmə müəyyən etdi ki, hətta 

həbsdə saxlanmanın qanuniliyi məsələsinə dair məhkəmə araşdırması zamanı tibbi 

rəyin alınmasının şübhəsiz zəruri olduğu nəzərə alınsa belə, həmin zərurət həbsin uzun 

müddət davam etməsinə haqq qazandıra bilməzdi. Belə ki, tutulmuş şəxs azad edilməsi 

barədə birinci vəsatəti verərkən 3 ay, digər vəsatəti verərkən isə 7 ay idi ki həbsdə 

saxlanılırdı.24 Baranovski Polşaya qarşı məhkəmə işində də hökumət həbs müddətlərinin 

uzadılması məsələsinə baxılarkən nəzərdən keçirilən tibbi məsələlərin mürəkkəbliyinə 

istinad etdi. Məhkəmə razılaşdı ki, həbsin qanuniliyinə təxirə salınmadan baxılması 

məsələsi barədə qərar qəbul edərkən bunu nəzərə ala bilər. Bununla belə qeyd etdi ki, 

məhkəmələr tərəfindən kardioloqun rəyinin alınması üçün 6 həftə, nevropatoloqun və 

psixiatrın rəyinin alınması üçün 1 ay və dəqiqləşdirilməyən digər  arayışların alınması 
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üçün daha 1 ay vaxt tələb olunmuşdur. Avropa Məhkəməsinin fikrincə, belə uzun 

müddətlər məhkəmə araşdırması zamanı «xüsusi səy» göstərilməsi haqqında tələbə 

uyğun deyildi və 5-ci maddənin 4-cü bəndinin pozuntusunu təşkil edirdi.25 

Yablonski Polşaya qarşı məhkəmə işində Məhkəmə müəyyən etdi ki, həbsdə saxlanmanın 

qanuniliyi məsələsinin həlli üçün tələb olunan 43 günlük müddət həmin işin konkret 

halları baxımından təxirəsalınmazlıq haqqında tələbə zidd idi və bu işdə problem heç 

də baxılan məsələlərin mürəkkəbliyində deyildi. Məhkəmə bu məsələ üzrə qərar 

çıxarmalı olan Ali Məhkəmənin iş yükünün çox olduğu barədə Polşa hökumətinin 

dəlillərini qəbul etmədi.26 Üstəlik, Reybok Sloveniyaya qarşı məhkəmə işində Məhkəmə 

müəyyən etdi ki, həbsdə saxlanılan şəxsin azad edilmək barədə verdiyi iki vəsatət üzrə 

qərar qəbul edilməsi üçün 23 günlük iki müddətin tələb olunması təxirəsalınmazlıq 

haqqında tələbi pozmuşdu.27 

 

6. Konvensiyanın 5-ci maddəsinin 3-cü bəndi ilə əlaqə 

 

Göründüyü kimi, 5-ci maddənin 4-cü bəndinin tələbləri, xüsusən məhkəmədə təmsil 

olunma və prosesin çəkişmə xarakterinə aid məsələlərdə, 5-ci maddənin 3-cü bəndinin 

tələblərinə nisbətən daha ciddidir. Lakin dövlətin öz təşəbbüsü əsasında həyata 

keçirdiyi məhkəmə nəzarəti bu tələblərə cavab verirsə, o zaman Məhkəmə hesab edir 

ki, həmin nəzarət ən azı həmin nəzarətin həyata keçirildiyi anda 5-ci maddənin 4-cü 

bəndinin tələblərinə də uyğundur. Qeyd edilən sonuncu məsələ onunla bağlıdır ki, 

həbsdə saxlanmanın qanuniliyi məsələsindən şikayət etmək imkanı 

məhdudlaşdırılmamalıdır. Belə ki, vəziyyət dəyişdikcə, şəxsin həbsdə saxlanmasının 

əvvəlki əsaslarının qəbuledilməz olacağı ehtimalı artır. Buradan belə nəticə çıxır ki, şəxs 

həbsdə olduğu müddətdə daim həbsinin qanuniliyi məsələsindən şikayət etmək 

imkanına malik olmalıdır. Lakin bu o demək deyil ki, həbsdə saxlanılan şəxs istədiyi 

vaxt məhkəmədə iş qaldıra bilər, çünki belə hal sadəcə cinayət işləri üzrə ədalət 

mühakiməsi sisteminin iflic olmasına gətirib çıxarardı. Buna görə də Məhkəmə belə 

qənaətə gəlmişdir ki, həbsdə saxlanmanın qanuniliyi məsələsindən şikayət etmək 

imkanı ağlabatan müddətlər arasında vaxtaşırı təqdim edilməlidir. Lakin həmin 

müddətləri məhkəmə araşdırmasına qədər həbsdə olan şəxsin vəziyyətinə tətbiq edilə 

bilən qayda kimi qəbul etmək olmaz. Məhkəmə praktikası göstərir ki, belə hallarda 

həmin müddətlərin çox qısa olması zəruridir. Məsələn, Betsiçerinin işində Məhkəmə bir 

aylıq müddətə etiraz etmədi, bundan daha qısa müddətlər də, şübhəsiz ki, qəbul edilən 

sayılacaqdır. Burada həlledici amil ondan ibarətdir ki, əgər həbsdə saxlanılan şəxs 

həbsdə saxlanmasının qanunsuz olduğunu iddia etmək üçün əsaslara malikdirsə, 

məhkəmə onun həbsdə saxlanmasının qanuniliyi məsələsini yoxlamaq imkanına malik 

olmalıdır. İttiham hökmü çıxarılana qədər həftələr keçdikcə bu tələb özünü daha aydın 

büruzə verir. 

Məhkəmə nəzarətinin yuxarıda qeyd edilən iki növü bir-birini tamamlayır və hər ikisi 

Konvensiyanın şəxsi azadlıqla bağlı nəzərdə tutduğu əsas tələblərdir. Onlar olmasa, 

sui-istifadə ehtimalı olduqca yüksək olar. Onlar cinayət işləri üzrə ədalət mühakiməsi 
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sisteminin səmərəliliyinə mane olmur, çünki hüququn aliliyi prinsipinə əməl edildiyi 

hallarda həmin sistem daha yaxşı işləyir. 

 

 

KOMPENSASİYA 

 

5-ci maddənin 5-ci bəndi tələb edir ki, bu maddənin müddəalarının pozulması ilə 

tutulmağa və ya həbsə alınmağa məruz qalan hər kəs kompensasiya hüququna malik 

olmalıdır. Bu hüququn olmaması qaçılmaz olaraq müvafiq məsuliyyətə səbəb 

olacaqdır. 5-ci maddənin 4-cü bəndi kimi bu bənd də İHAK-ın 13-cü maddəsi ilə təmin 

edilən ümumi öhdəliyin konkretləşməsidir. Belə ki, həmin maddəyə əsasən, 

Konvensiyada təsbit olunmuş hüquq və azadlıqları pozulan hər kəsin səmərəli hüquqi 

müdafiə vasitələrinə malik olmaq hüququ vardır.  

5-ci maddənin 5-ci bəndinin tələbləri kompensasiya qismində hüquqi müdafiə 

vasitəsinin hansı orqan tərəfindən təmin edilməsi məsələsində dövlətə seçim sərbəstliyi 

vermir. 5-ci maddənin 5-ci bəndi həmin vasitənin məhkəmə tərəfindən təmin 

edilməsini tələb edir. Bu isə o deməkdir ki, kompensasiya məcburi qüvvəyə malik 

məhkəmə qərarı vasitəsilə təyin edilməlidir. Kompensasiya tələb etmək hüququnun 

prosessual hüquqi qaydasına gəldikdə, dövlət hakimiyyəti bu sahədə geniş sərbəstliyə 

malikdirlər. Hüquqi müdafiə vasitələrinin digər orqanlar (məsələn, ombudsman) 

tərəfindən təmin edilməsi və hökumətin öz təşəbbüsü ilə müəyyən məbləğ ödəməsi 5-ci 

maddənin 5-ci bəndinin məqsədləri üçün kifayət deyil. 

Təcrübədə hüquqi müdafiə vasitəsi, bir qayda olaraq, maliyyə kompensasiyasından 

ibarət olur. Ödənilməli məbləğ məsələsində ölkədən-ölkəyə fərqlər ola bilər. 

Kompensasiya haqqında qərarın qəbul edilməsi üçün milli hakimiyyət orqanları 5-ci 

maddənin pozulması nəticəsində vurulmuş ziyanın sübutunu tələb edə bilərlər. 

Məhkəmə qərara almışdır ki, şəxs 5-ci maddənin pozulmasının qurbanı olsa belə, 

«əvəzi ödənilməli olan maddi və ya mənəvi ziyan vurulmayıbsa, heç bir 

«kompensasiyadan» söhbət gedə bilməz».28 

5-ci maddənin 5-ci bəndinə əsasən, ziyanın əvəzinin ödənilməsi yalnız o hallarda tələb 

olunur ki, ehtimal edilən qurbanın tutulması və ya həbsə alınması 5-ci maddənin 1-4-cü 

bəndlərindən hər hansı birini pozmuş olsun. 5-ci maddəyə əməl edilməməsi ilə bağlı 

milli səviyyədə və ya Konvensiya orqanları səviyyəsində hər hansı qərar 

çıxarılmayıbsa, yalnız 5-ci maddənin 5-ci bəndi əsasında iddia irəli sürülməsi son 

dərəcə istisna haldır. Yəqin ki, Məhkəmə 5-ci maddənin 5-ci bəndi əsasında verilmiş 

iddiaya o halda baxacaqdır ki, 5-ci maddənin hər hansı digər bəndinin pozulduğunu 

hesab etmiş olsun.29 Üstəlik, bu zaman Məhkəmə qurbanın milli hakimiyyət 

orqanlarında öz hüquqlarının müdafiəsinə cəhd edib-etmədiyini aydınlaşdırmaq üçün 

ondan bütün daxili hüquqi müdafiə vasitələrinin tükəndirilməsini tələb etməyəcəkdir. 

Lakin qurbanın 5-ci maddənin 5-ci bəndində nəzərdə tutulan hüquqi müdafiə 

vasitəsindən istifadə etmək imkanına malik olduğunu dövlət «kifayət qədər dəqiq 

şəkildə» sübut edə bilərsə, Məhkəmə bu maddənin pozulduğunu müəyyən 
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 Вассинк Нидерланда гаршы мящкямя иши цзря гярара бах. 
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etməyəcəkdir.30 Reybok Sloveniyaya qarşı məhkəmə işində daxili qanunvericiliyə əsasən 

kompensasiya hüququ yalnız azadlıqdan məhrum edilmənin qanunsuz olduğu və ya 

səhvən baş verdiyi hallarla məhdudlaşırdı; bu işdə Məhkəmə 5-ci maddənin 5-ci 

bəndinin pozulduğunu müəyyən etdi, çünki 5-ci maddənin 4-cü bəndinin (həmin 

bəndə əsasən, tutulma və ya həbsə alma nəticəsində azadlıqdan məhrum edilmiş hər 

kəs onun həbsə alınmasının qanuniliyinə məhkəmə tərəfindən təxirə salınmadan 

baxılması hüququna və əgər onun həbsi məhkəmə tərəfindən qanunsuz hesab edilibsə, 

azad edilmək hüququna malikdir) pozulması nəticəsində yaranmış ərizəçinin 

kompensasiya hüququ kifayət qədər dəqiq şəkildə təmin edilməmişdi.31 

Konvensiyanın daxili hüququn tərkib hissəsini təşkil etdiyi ölkələrdə məhkəmələr 5-ci 

maddənin pozulduğunu müəyyən etdikləri hallarda kompensasiya təyin etmək 

səlahiyyətinə malik olmalıdırlar. Əgər onlar bu və ya digər səbəbdən bunu edə 

bilmirlərsə, bu, 5-ci maddənin pozuntusunu daha da mürəkkəbləşdirəcəkdir.  
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