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Maddə 5 

 
"Müvəqqəti qəbul" verilmiş sığınacaq axtaran şəxsin qeydiyyat mərkəzində 7 günlük 

nəzarətdə saxlanılması; qeydiyyat mərkəzində saxlanılmasının əsasları barədə "müvəqqəti 

qəbul olunmuş" sığınacaq axtaran şəxsin 76 saat gec məlumatlandırılması   

Saadi Böyük Britaniyaya qarşı, 2008-ci il 29 yanvar tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə № 

13229/03 

 

 

Ərizəçinin ədalət mühakiməsindən yayınmaq niyyətinə dair səhv qənayətə əsaslanan 

qanunsuz həbs  

Ladent Polşaya qarşı, 2008-ci il 18 mart tarixli qərar, ərizə № 11036/03 

 

 

Terrorizmdə iştirak etməkdə şübhəli bilinən xarici vətəndaşların qeyri-müəyyən müddətə 

nəzarətdə saxlanılması; saxlanılmanın qanuni olduğu ilə bağlı materialın milli təhlükəsizlik 

əsası ilə əldə tutulması   

A. və digərləri və Böyük Britaniyaya qarşı, 2009-cu il 19 fevral tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə 

№ 3455/05 

 

 

Apellyasiya məhkəməsi tərəfindən nöqsanlı nəzarətdə saxlanılma qərarının ləğv edilməməsi, 

lakin məhkəmə işinin digər məhkəməyə həvalə edilməsi qərarı; məhkəmə işi ilə bağlı 

sənədlərin-nəzarətdə saxlanılmanın qanuniliyinə dair qovluğun əldə edilməsinə etiraz    

Mooren Almaniyaya qarşı, 2009-cu il 9 iyul tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə № 11364/03  

 

 

Açıq dənizlərdə həbs edilmiş xarici gəmilərin ekipajının nəzarətdə saxlanılması; gəminin 

açıq dənizlərdə həbsindən sonra, ilkin saxlanılmadan on beş gün sonra hakim qarşısında ilk 

çıxış. 

Medvedyev və digərləri Fransaya qarşı, 2010-cu il 29 mart tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə № 

3394/03 

 

Dənizin çirklənməsi işi üzrə gəmi kapitanın zaminə azadlığa buraxılması üçün tələb olunan 

zaminin miqdarı   

Mangouraas İspaniyaya qarşı, 2010-cu il 28 sentyabr tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə № 

12050/04  

 

 

Britaniya silahlı qüvvələri tərəfindən İraq xalqının qabaqlayıcı həbsinin davam etdirilməsi  

Al-Jedda Böyük Britaniyaya qarşı, 2011-ci il 7 iyul tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə №27021/08 

 

Psixi pozğunluqları olan şəxslərin sosial xidmət müəssisələrində yerləşdirilməsinin 

qanuniliyi; psixi pozğunluqları olan şəxslərin sosial xidmət müəssisələrində qanuni şəkildə 

yerləşdirilməsi məsələsi ilə bağlı kifayət qədər vasitələrin olmaması; 6-cı maddəyə əsasən 



verilən məhkəmə işi-hüquqi qabiliyyətini bərpa etmək istəyən şəxs üçün məhkəməyə birbaşa 

çıxışını olmaması.  

Stanev Bolqarıstana qarşı, 2012-ci il 17 yanvar tarixli qərar, ərizə № 36760/06 

Şübhəlinin nəzarətdə saxlanılması üçün qanunla müəyyən edilmiş prosedura əməl etməmək  

Creanga Ruminyaya qarşı, 2012-ci il 23 fevral tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə № 29226/03 

 

 

Polis səddi daxilində dinc nümayişçilərin yeddi saatdan çox saxlanılması    

Austin və digərləri Böyük Britaniyaya qarşı, 2012-ci il 5 mart tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə 

№39692/09, 40713/09 və 41008/09 

 

 

ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə

ə ə ə ə

ə

ə ə№

 

 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini həyata keçirən qanunvericiliyə əsasən anklav ilə 

əhatə olunan ölkənin ərazisindən keçməklə səyahət etməyə qoyulan qadağa  

Nada İsveçrəyə qarşı, 2012-ci i 12 sentyabr tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə №10593/08 

 

Davada iştirak etmələrinin qarşısını almaq üçün futbol azarkeşlərinin polis tərəfindən dörd 

saat müddətinə nəzarətdə saxlanılması 

Ostendorf Almaniyaya qarşı, 2013-cü il 7 mart tqriali qərar, ərizə № 15598/08 

 

 

ə ə ə ə ə ə ə ə ə

Radu Almaniyaya qarşı, 2013-cü il 16 may tarixli qərar, ərizə № 20084/07 

 

 
Məhkum edildikdən sonra presedent hüququna dəyişiklikə görə ərizəçinin həbsdən azad 

olunduğu tarixin təxirə salınması  

Del Rio Prada İspaniyaya qarşı, 2013-cü il 21 oktyabr tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə № 

42750/09, 

 

 

Məhbusun həbsdən azadlığa buraxılması sorğusunun araşıdırılması zamanı onun psixi 

sağlamlığı üzrə yeni müstəqil tibbi rəy hazırlamaq tələbi 

Ruiz Riviera İsveçrəyə qarşı, 2014-cü il 18 fevral tarixli qərar, ərizə № 8300/06   

 

 

Üçüncü və dördüncü Cenevre Konvesiyalarına əsasən İraqda həbs (müharibə şəraitində 

məhkəmə qərarı olmadan həbs edilmə) 

Hassan Böyük Britaniyaya qarşı, 2014-cü il 16 sentyabr tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə № 

29750/09, 

 

"Ərəb Baharı"ndan sonra Tunisli immiqrantların nəzarətdə saxlanılması və sürgün 

edilməsi 

Khlaifia və digərləri İtaliyaya qarşı, 2015-ci il 1 sentyabr tarixli qərar, ərizə № 16483/12 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%2220084/07%22]%7D
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List of selected judgments of the ECtHR under Article 5 of the ECHR (2008 – 2015) 

 

 

Seven – day detention in reception Centre for azylum – seeker who had been granted 

„temporary admission”; 76 – hours delay in informing “temporarily admitted” asylum – 

seeker of the grounds for his later detention in a reception centre   

Saadi v. United Kingdom, judgment of 29 January 2008, GC, appl. No. 13229/03 

 

 

Arbitrary detention based on erroneous conclusion that the applicant sought to evade justice  

Ladent v. Poland, judgment of 18 March 2008, appl. No. 11036/03 

 

 

Indefinite detention of foreign nationals suspected of involvement in terrorism; withholding 

on national security grounds of material relevant to lawfulness of detention   

A. and Others v. United Kingdom, judgment of 19 February  2009, GC, appl. No. 3455/05 

 

 

Decision by court of appeal not to set defective detention order aside, but to remit case to 

trial court; refusal of access to documents in case – file relevant to issue of lawfulness of 

detention    

Mooren v. Germany, judgment of 9 July 2009, GC, appl. No. 11364/03  

 

Confinement to ship of a crew of foreign vessel arrested on high seas; first appearance 

before a judge thirteen days after initial detention following arrest of vessel on high seas. 

Medvedyev and Others v. France, judgment of 29 March 2010, GC, appl. No. 3394/03 
 

 

Level of recognizance required to secure release on bail of a ship’s master in maritime 

pollution case  

Mangouras v. Spain, judgment of 28 September 2010, GC, appl. No. 12050/04  

 

 

Continuing preventive detention of Iraqi national by British armed forces  

Al.- Jedda v. United Kingdom, judgment of 7 July 2011, GC, appl. No 27021/08 

 

 

Lawfulness of placement in a social care home for persons with mental disorders; lack of 

remedies to challenge lawfulness of placement in a social care home for persons with mental 

disorders; issue under Article 6 - lack of direct access to court for person seeking restoration 

of his legal capacity.  

Stanev v. Bulgaria, judgment of 17 January 2012, GC, appl. No. 36760/06 

 

Failure to follow statutory procedure for detention of suspect  

Creangă v. Romania, judgment of 23 February 2012, GC, appl. No. 29226/03 

 

 

Containment of peaceful demonstrators within a police cordon for over seven hours    

Austin and Others v. United Kingdom, judgment of 5 March 2012, GC, appl. Nos 39692/09, 

40713/09 and 41008/09 



 

 

Detention during and following operation involving extraordinary rendition to CIA El-Masri 

v. “the former Yugoslav Republic of Macedonia”, judgment of 13 December 2012, GC, appl. 

No. 39630/09 

 

 

Prohibition, under legislation implementing UN Security Council Resolutions, on travel 

through country surrounding enclave  

Nada v. Switzerland, judgment of 12 September 2012, GC, appl. No 10593/08 

 

 

Four hours’ detention of football supporter by police to prevent him taking part in a brawl 

Ostendorf v. Germany, judgment of 7 March 2013, appl. No. 15598/08 

 

 

Applicant’s continued placement in psychiatric hospital after expiry of his prison term  

Radu v. Germany, judgment of 16 May 2013, appl. No. 20084/07 

 

 

Postponement of date of applicant’s release following change in case-law after she was 

sentenced 

Del Rio Prada v. Spain, judgment of 21 October 2013, GC, appl. No.  42750/09 

 

 

Requirement to prepare a fresh independent medical opinion on a detainee’s mental health 

when examining a request for his release from detention 

Ruiz Riviera v. Switzerland, judgment of 18 February 2014, appl. No. 8300/06   

 

 

Internment in Iraq under Third and Fourth Geneva Conventions 

Hassan v. the United Kingdom, judgment of 16 September 2014, GC, appl. No. 29750/09. 

 

Detention and expulsion of Tunisian migrants following Arab Spring 

Khlaifia and Others v. Italy, judgment of 1 September 2015r., appl. No. 16483/12. 
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