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AIHK-ın 6-cı maddəsinə əsasən AİHM-in seçilmiş qərarlarının siyahısı 

(2008-2015) 

 
Polis nəzarətində saxlanılarkən ərizəçiyə hüquqi yardımın göstərilməməsi   

Salduz Türkiyəyə qarşı, 2008-ci il 27 noyabr tarixli qərar, Böyük Palata ərizə № 36391/02 

 

Gizli əməliyyat vasitəsilə əldə edilmiş sübutlardan məhkəmədə istifadə 

Bykov Rusiyaya qarşı, 2009-cu il 10 mart tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə № 4378/02  

 

Dövlətə qarşı qaldırılmış mülki işlərdə yekun daxili qərarların icrasının gecikməsi və ya icra 

olunmaması  

Burdov Rusiyaya qarşı (№ 2), 2009-cu il 15 yanvar tarixli qərar, ərizə № 33509/04 (pilot hökm) 

İvanov Ukraynaya qarşı, 2009-cu il 15 oktyabr tarixli qərar, ərizə № 40450/04 (pilot hökm) 

 

Əmr icraatı: 6-cı maddənin tətbiqi; tərəfi müdafiə edən vəkillə hakim arasında ailə 

bağlarının olmasına etiraz etmək üçün qanunla müəyyən edilmiş hüququn olmaması  

Micallef Maltaya qarşı, 2009-cu il 15 oktyabr tarixli qərar, ərizə № 17056/06  

 

 

Parlament üzvünün parlament toxunulmazlığının ləğv edilməsi nəticəsində cinayət 

prosesində özünü müdafiə edə bilməməsi 

Kart Türkiyəyə qarşı, 2009-cu il 3 dekabr tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə № 8917/05  

 

 

Səfirliyin əməkdaşı tərəfindən haqsız şəkildə işdən azad olunma üzrə məhkəmə prosesi:6-cı 

maddənin tətbiqi;səfirliyin əməkdaşı tərəfindən haqsız yerə işdən azad olma üçün 

yurisdiksiyadan dövlət toxunulmazlığının verilməsi    

Cudak Litvaya qarşı, 2010-cu il 23 mart tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə № 15869/02 

 

 

Ağır Cinayətlər üzrə Məhkəmədə andlı iclasçılar kollegiyasnın şəxsin təqsirli olması barədə 

çıxardığı verdikin səbəblərini təqsirləndirilən şəxsin anlaması üçün adekvat prosessual 

təminatların olmaması  

Taxquet Belçikaya qarşı, 2010-cu il 16 noyabr tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə № 926/05  

 

 

Digər vəkilin təqdimatları əsasında ərizəçinin məhkəmə işi üzrə çıxış etməli olan vəkil ilə 

məhkəmədə işə baxılmasından əvvəl görüşün baş tutmaması   

Sakhovskiy Rusiyaya qarşı, 2010-cu il 2 noyabr, Böyük Palata, ərizə № 21272/03  

 

 

Yaşayış sahəsində qanunsuz tikilmiş beton zavodunun bağlanması haqqında qərarın icra 

edilməməsi 

Apanasevicz Polşaya qarşı, 2011-ci il 3 may tarixli qərar, ərizə № 6854/07  

 

 

Xarici səfirliyin başqa millətdən olan əməkdaşının işdən azad edilməsinin qarşısını almaq üçün 

toxunulmazlığın verilməsi; 6-cı maddənin tətbiqi    

Sabah El-Leil Fransaya qarşı, 2011-ci 29 iyun tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə № 34869/05   

 



 

Qeyri-məhkəmə orqanları tərəfindən məhkəmə prosesinə müdaxilə cəhdləri 

Agrokomplex Ukraynaya qarşı, 2011-ci il 6 oktyabr tarixli qərar, ərizə № 23465/03  

 

 

Ayrı, müstəqil və iyerarxiya şəklində əlaqəli olmayan inzibati və inzibati-hərbi 

məhkəmələrin presedent qanununda fərqliliklər  

Şahin Türkiyəyə qarşı, 2011-ci il 20 oktyabr tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə № 13279/05  

 

 

İştirak etməyən şahidlərin ifadələri əsasında ittihamlar  

Al-Khavaja və Tahery Böyük Britaniyaya qarşı, 2011-ci il 15 dekabr tarixli qərar, ərizə № 

26766/05 və 22228/06  

 

 

Üçüncü şəxslərdən işgəncə ilə əldə edilmiş sübutların ərizəçinin yenidən mühakimə 

olunmasında qəbulunun real təhlükəsi  

Osman (Əbu Qatada) Böyük Britaniyaya qarşı, 2012-ci il 17 yanvar tarixli qərar, ərizə № 

8139/09 

 

 

Qəbuledilməz şəkildə məhkəmə prosesinə hökumətin müdaxilələri 

Kinski Çex Respublikasına qarşı, 2012-ci il 9 fevral tarixli qərar, ərizə № 42856/06 

 

 

İtthiam edilən təcavüzçüyə ona qarşı yeganə şahid olmasına baxmayaraq, zərər çəkmişi 

sorğu-sual etmək imkanının verilməməsi 

Gani İspaniyaya qarşı, 2012-ci il 19 fevral tarixli qərar, ərizə № 61800/08 

 

 

Məhbusa müvəqqəti məzuniyyət verilməsi üçün inzibati məhkəmələrə müraciət etmək 

hüququna həbsxana rəhbərliyinin təkrar etirazı  

Boulois Luksemburqa qarşı, 2012-ci il 3 aprel qərar, Böyük Palata, ərizə № 37575/04  

 

 

Cinayət işi üzrə hərbi məhkəmədə xidmət göstərən hərbi zabitin iştirakı 

İbrahim Gürkan Türkiyəyə qarşı, 2012-ci il 3 iyul tarixli qərar, ərizə № 10987/10 

 

 

Narkotik maddənin sınaq alışı səlahiyyəti üçün müvafiq normativ-hüquqi bazanın olmaması 

ilə cinayət prosesinin ədalətliliyinin sarsılması 

Veselov və digərləri Rusiyaya qarşı, 2012-ci il 2 oktyabr tarixli qərar, ərizə № 23200/10, 

24009/07 və 556/10  

 

 

İşgəncə ilə əldə edilməsi barədə real riskin mövcud olduğu xaricdən gətirilən  sübutların 

istifadəsi 

El Haski Belçikaya qarşı, 2012-ci il 25 sentyabr tarixli qərar, ərizə № 649/08   

 

 

Məhkəmə intizam sisteminin struktur nöqsanları 

Oleksandr Volkov Ukraynaya qarşı, 2013-cü il 9 yanvar tarixli qərar, ərizə № 21722/11, 



 

 

BMT-yə qarşı Srebrenista qətliamından irəli gələn iddiaları dinləmək üçün yurisdiksiyanın 

azaldılması (işə baxmaqdan imtina) ilə bağlı Hollandiya məhkəmələrinin qərarı 

Srebrenista Anaları və digərləri Hollandiyaya qarşı, 2013-cü il 11 iyun tarixli qərar, ərizə № 

65542/12  

 

 

Ərizəçiyə cinayət işini törətməsi ilə bağlı hökmün ləğv edilməsindən sonra təzminat 

ödəməkdən imtina   

Allen Böyük Britaniyaya qarşı, 2013-cü il 12 iyul tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə № 25424/09 

 

 

Təqsirləndirilən şəxsin qanunsuz təşkilata üzvlüyü əsasında ittiham edilməsi üçün ona qarşı 

polisin açıqlanmayan mənbələrə istinad edən ifadəsinin sübut qismində qəbul edilməsi 

Donohoe İrlandiyaya qarşı, 2013-cü il 12 dekabr tarixli qərar, ərizə № 19165/08 

 

 

Ayrı-ayrı vaxtlarda eyni cinayətin törətdilməsinə cəhd edilməsi haqda qərar əsasında 

istintaq altında saxlanılan şübhəli şəxslə bağlı ifadələr  

Karaman Almaniyaya qarşı, 27 fevral 2014-cü il tarixli qərar, ərizə № 17103/10   

 

 

Təqsiri etiraf etdikdən sonra işi mahiyyəti üzrə araşdırmadan ittiham edilmə 

Natsvlişvili və Togonidze Gürcüstana qarşı, 2014-cü il 29 aprel tarixli qərar, ərizə № 9043/05 

 

 

İctimai təhlükəsizlik üçün müstəsna ciddi və qaçılmaz təhlükəyə görə polis tərəfindən 

dindirilərkən vəkil ilə gec əlaqə saxlanılması 

İbrahim və digərləri Böyük Britaniyaya qarşı, 2014-cü il 16 dekabr tarixli qərar, ərizə  № 

50541/08 

 

Məlumatlandırılmış şəkildə vəkil seçə bilməmək 

Dvorski Xorvatiyaya qarşı, 2015-ci il 20 oktyabr tarixli qərar, Böyük Palata, ərizə 

 № 25703/11 
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List of selected judgments of the ECtHR under Article 6 of the ECHR (2008 – 2015) 

 

 
Applicant’s lack of legal assistance while he was in police custody  

Salduz v. Turkey, judgment of 27 November 2008, GC, appl. No. 36391/02 

 

Use at trial of evidence obtained through a covert operation 

Bykov v. Russia, judgment of 10 March 2009, GC, appl. No. 4378/02  

 

Non-enforcement or delayed enforcement of final domestic judgments in civil cases against 

the State  

Burdov v. Russia (No.2), judgment of 15 January 2009, appl. No. 33509/04 (pilot judgment);  

Ivanov v. Ukraine, judgment of 15 October 2009, appl. No. 40450/04 (pilot judgment) 

 

Injunction proceedings: applicability of Article 6; lack of statutory right to challenge a judge 

on the basis of his/her family ties with a party’s advocate  

Micallef v. Malta, judgment of 15 October 2009, GC, appl. No. 17056/06  

 

 

Inability of a parliamentarian to have his parliamentary immunity lifted to enable to defend 

himself in criminal proceedings 

Kart v. Turkey, judgment of 3 December 2009, GC, appl. No. 8917/05  

 

 

Proceedings for unfair dismissal by embassy employee: applicability of Article 6; grant of State 

immunity from jurisdiction in respect of claim for unfair dismissal by Embassy employee    

Cudak v. Lithuania, 23 March 2010, GC, appl. No. 15869/02 

 

 

Lack of adequate procedural safeguards to enable accused to understand reasons for jury’s 

guilty verdict in assize court  

Taxquet v. Belgium, judgment of 16 November 2010, GC, appl. No. 926/05  

 

 

Lack of personal contact prior to appeal hearing with legal aid counsel who had to plead the 

applicant’s case on the basis of submissions of another lawyer   

Sakhnovskiy v. Russia, judgment of 2 November 2010, GC, appl. No. 21272/03  

 

 

Failure to enforce a decision ordering the closure of a concrete production plant built 

unlawfully in a residential area 

Apanasewicz v. Poland, judgment of 3 May 2011, appl. No. 6854/07  

 

 

Immunity from jurisdiction preventing non – national employee of foreign embassy to 

challenge dismissal; applicability of Article 6    

Sabeh El – Leil v. France, judgment of  29 June 2011, GC, appl. No. 34869/05   

 



 

Attempts by non-judicial authorities to intervene in court proceedings 

Agrokomplex v. Ukraine, judgment of 6 October 2011, appl. No. 23465/03  

 

 

Divergences in case – law of separate, autonomous and hierarchically unconnected 

administrative and administrative – military courts  

Sahin v. Turkey, judgment of 20 October 2011, GC, appl. No. 13279/05  

 

 

Convictions based on statements by absent witnesses  

Al – Khavaja and Tahery v. United Kingdom, judgment of 15 December 2011, GC, appl. Nos 

26766/05 and 22228/06  

 

 

Real risk of evidence obtained by torture of third parties being admitted at the applicant’s 

retrial  

Othman (Abu Qatada) v. United Kingdom, judgment of 17 January 2012, appl. No. 8139/09 

Government’s  interventions in the proceedings in an unacceptable manner 

Kinský v. Czech Republic, judgment of 9 February 2012, appl. No. 42856/06 

 

 
A convicted rapist not given the opportunity to question the victim despite her being the only 

witness against him 

Gani v. Spain, judgment of 19 February 2012, appl. No. 61800/08 

 

 

Prison board’s repeated refusal, with no right of appeal to the administrative courts, to 

grant prisoner temporary leave  

Boulois v. Luxembourg, judgment of 3 April 2012, GC, appl. No. 37575/04  

 

 

Participation of serving military officer in military criminal court 

İbrahim Gürkan v. Turkey, judgment of 3 July 2012, appl. No. 10987/10 

 
Veselov and Others v. Russia, judgment of 2 October 2012, appl. Nos.  23200/10, 24009/07 and 

556/10  

 

 

El Haski v. Belgium, judgment of 25 September 2012, appl. No 649/08   

 

 

Oleksandr Volkov v .Ukraine, judgment of 9 January 2013, appl. No.  21722/11 



 

 

 
Stichting Mothers of Srebrenica and Others v. the Netherlands, decision of 11 June 2013, appl. 

No. 65542/12  

 

 
Refusal of compensation following reversal of applicant’s conviction of criminal offence  

Allen v. the United Kingdom, judgment of 12 July 2013, GC, appl. No. 25424/09 

 

 

Admission in evidence against person accused of membership of unlawful organisation of 

police testimony based on undisclosed sources. 

Donohoe v. Ireland, judgment of 12 December 2013, appl. No. 19165/08 

 

 
Statements concerning a suspect under investigation contained in a judgment convicting co-

accused tried separately  

Karaman v. Germany, judgment of 27 February 2014, appl. No. 17103/10   

 

 

Conviction without the examination of the merits of the case following a plea bargain 

Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia, judgment of 29 April 2014, appl. No. 9043/05 

 

 

Delayed access to a lawyer during police questioning owing to exceptionally serious and 

imminent threat to public safety. 

Ibrahim and Others v. the United Kingdom , judgment of 16 December 2014,  appl. No. 50541/08 

et al. 

 

Inability to make informed choice of a lawyer 

Dvorski v. Croatia, judgment of 20 October 2015r., GC, appl. No. 25703/11 

 

 

 


