
 

Maddə 8. Şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququ  

1. Hər kəs öz şəxsi və ailə həyatına, mənzilinə və yazışma sirrinə hörmət 

hüququna malikdir.  

2. Milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş, ölkənin iqtisadi rifah maraqları naminə, 

iğtişaşın və ya cinayətin qarşısını almaq üçün sağlamlığı, yaxud mənəviyyatı 

mühafizə etmək üçün və ya digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarını müdafiə 

etmək üçün qanunla nəzərdə tutulmuş və demokratik cəmiyyətdə zəruri olan 

hallar istisna olmaqla, dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən bu hüququn 

həyata keçirilməsinə mane olmağa yol verilmir. 

 

8-ci maddə ilə nəzərdə tutulan hüququn məqsədi fərdləri dövlət orqanlarının 

qanunsuz hərəkətlərindən qorumaqdır. Fərdin şəxsi müstəqilliyinin 4 aspektini 

qorumaqla bu məqsədə nail olunur. 8-ci maddə qeyd şərtlə tətbiq edilən maddədir 

və  1-ci bənddə maddənin təmin edildiyi hüquqlar, 2-ci bənddə isə bu hüquqlarin 

məhdudlaşdırılması ilə bağlı dövlətlərin istinad edə biləcəyi ümumi şərlər və 

konkret əsaslar əksini tapır.  

Konvensiyanın özü daima inkişaf edən bir təsisat olduğu üçün 8-ci maddə də 

xarakterinə görə dəyişikliklərə ən çox açıq olan maddədir. Bu maddənin tətbiq 

dairəsi digər maddələrin şamil olunmadığı məsələləri əhatə edir.  

Avropa Məhkımısinin presedent hüququnun təhlili onu göstərir ki, konvensiya ilə 

qorunan hüququn pozulduğunu sübut etmək və bu hüququn 8-ci maddəsinin təbiq 

dairəsinə düşdüyünə məhkəməni inandırmaq ərizəçinin vəzifəsidir.  

Şikayətin 8-ci maddə ilə nəzərdə tutlan hüququn tətbiq dairəsinə düşdüyünü 

müyyən etmək üçün, əvvəlcə müəyyən etmək lazımdır ki bu pozuntu 4 aspektdən 

hansi birinin dairəsinə və ya hansi hallar ilə hansı aspektlərin pozuntusuna aiddir.  

 

8-ci maddənin əhatə dairəsi 

 

şəxsi həyatına hörmət hüququ  

ailə həyatı hörmət hüququ  

evinə hörmət hüququ  

yazışma sirrinə hörmət hüququ  

 

bu sahələr bir-birini qarşılıqlı olaraq istisna etmir: edilmiş hərəkət, eyni zamanda 

həm şəxsi, həm də ailə həyatına toxuna bilər  

(Menteş və Başqaları Türkiyəyə qarşı)  



(Stjerna Finlandiyaya qarşı) 

(Lopez Ostra İspaniyaya qarşı) 

(Burqartz İsveçrəyə qarşı) 

(Ploski Polşaya qarşı)  

 

ŞƏXSİ HƏYAT 

Avropa Məhkəməsi şəxsi həyat terminin dəqiq və aydın anlayışını konkret olaraq 

heç vaxt vermir. Məhkəmənin mövqeyinə görə bu tam anlayışı verilməsi mümkün 

olmayan əhatəli geniş termindir. 

 (Kostelli Roberts Birləşmiş Krallığa qarşı)  

(Niemietz Almaniyaya qarşı,),  

(Pek Birləşmiş Krallığa qarşı) 

( Pretti Birləşmiş Krallığa qarşı,) 

 

Şəxsi həyat “özəl həyat” anlayışından daha geniş anlayışdır, hər bir fərdin müstəqil 

inkişaf etdiyi, formalaşdığı sahələri, digər şəxslərlə münasibətlərini, ətraf aləmlə 

ünsiyyətini əhatə edir.  

Avropa məhkəməsinin mövqyinə görə səxsi həyata birmənalı anlayış verilmir və 

bu hər bir konkret işin araşdırması ilə müəyyən olunur.  

8-ci maddə inkişaf edən və təkamülə uğrayan bir maddə olduğu üçün şəxsi həyat 

terminin də məhkəmə geniş çeşidli situasiyalara şamil etməyə meyillidir.  

İllər ərzində Məhkəmənin formalaşdırdığı presedentə əsasən şəxsi həyat anlayışını 

aşağıdakılara şamil etmişdir: 

 

1) şəxsin fiziki və mənəvi toxunulmazlığı (X və Y Niderlanda qarşı,) 

o cümlədən tibbi yardım və psixoloji müayinə (Glass BirləşmişKrallığa qarşı) 

məcburi ginekoloji müayinə barədə (Y.F.Türkiyəyə qarşı) (Matter Slovakiyaya 

qarşı) (Worva Polşaya qarşı,)  

ruhi sağlamlığı (Bensaid Birləşmiş Krallığa qarşı, § 47); 

 

Vəziyyətdən asılı olaraq şəxsi həyat anlayışı şəxsin mənəvi və fiziki 

toxunulmazlığını özündə əks etdiri. Bu baxımdan ola bilər ki, şəxsi həyatın 

toxunulmazlığı 3-cü maddədəki hüquqla üst-üstə düşsün. (şəxs Konvensiyanın 5 

maddəsi ilə nəzərdə tutulan mənada həbsə alınıbsa və ya azadlıqdan məhrum 

edilibsə, burada minimum qəddarlıq dərəcəsinə nəzər yetirmək lazımdır). Şəxsin 

razılığı olmadan və ya məcburiyyət tədbiri tətbiq edilməklə tibbi müalicə və ya 

müayinəya məruz qalması onun yetkinlik yaşına çatıb şatmamasından asılı 

olmayaraq 8-ci maddədəki şəxsi həyat anlayışınin tətbiq dairəsinə düşür. Təbii ki, 

8-ci maddənin 2-ci bəndi ilə bu müdaxiləyə haqq qazanıran məsələlər araşdırmanın 

2-ci hissəsinə aiddir və bu barədə danışılacaq.  Məhkəmənin presedent hüququna 



nəzər yetirdikdə fiziki və mənəvi toxunulmazlığın pozulmasına dair şikayətlər üzrə 

8-ci maddə əsasında baxılan işlər sırasına adətən aşağıdakı işlər aiddir: 

 Anasının istəyi əleyhinə əlil uşağa xəstəxana personalı tərəfindən 

dərmanların zorla qəbul etdirilməsi  (Qlass Birləşmiş Krallığa qarşı) 

 

 Həbsxanada məhbus qohumların yanına gələn ziyarətçilərin çılpaq 

bədənlərində axtarış aparılması (Veynrayt Birləşmiş Krallığa qarşı) 

 

Narkotik alverində şübhəli bilinən şəxsin zorla qusdurulması (Yallo 

Almaniyaya qarşı) bu məsələdə minimum qəddarlıq dərəcəsinə nəzər yetirmək 

lazım bu işdə 3 maddə ilə baxıldı 

 

 Məhbusun məcburi ginekoloji müayinəsi (Y.F Türkiyəyə qarşı)  

 

 Ruhi çatışmazlığı oln şəxsin müalicəsiz qalacğı və vəziyyətinin xeyli 

pisləşəcəyi ölkəyə deportasiya edilməsi (Bensəid Birləşmiş Krallığa qarşı)   

 

 Analoji cinayət hadisələri ilə əlaqəli eyni şəxsin təkrar-takrar qisa zaman 

fasilələrində psixiatriya müayinələrindən keçməsi (Vorva Polşaya qarşı, Qlass 

Slovakiyaya qarşı) 

 

2) şəxsin fiziki və sosial kimliyinin aspektləri 

 (məsələn, mənşəyi və valideynlərindən birinin mənşəyi və kimliyi barədə məlumat 

əldə etmək hüququ – Mikuliç Xorvatiyaya qarşı) ( Odievre Fransaya qarşı,)  

kimliyini sübut etmək üçün lazım olan sənədlərin müsadirəsi (Smirnova Rusiyaya 

qarşı); 

 

3) şəxsin adı və soyadı 

Ad və soyad seçilməsi məsələsində 8-ci maddənin tətbiqinin mümkünlüyü 

məsələsi ilk dəfə 1990 ildə Burghartz İsveçrəyə qarşı işində araşdırıldı. Bu iş zrin 

şz arvadının soyadını gştürməsi ilə bağlı idi. Məhkəmə həmin işdə aydın şəkildə 

göstərdi ki, bu hüquq 8-ci maddədə birbaşa göstərilmədiyinə baxmayaraq, şəxsin 

adı soyadı onun kimliyini (indentifikasiyasıni) müəyyənləşdirən və ailəsi ilə əlaqəli 

məsələ olduğu üçün şəxsi və ailə həyatının tərkib hissəsidir. Bu hüquqdan 

istifadəyə cinsiyyət əlamətinə görə ayrı-seçkilik qoyulmamalıdır.  

Guillot Fransaya qarşı işdə ərizçi qızının adınl Flor de Mari qoymaq istəmiş, lakin 

dşvlət orqanı bu adın müvafiq adlar siyahısında olmadığını əsas gətiirərək imtina 

etmişdir. Məhkəmə həmin işdə izah etdi ki uşağın adının valideyin tərəfindən 

seşilməsi şəxsi və mənəvi məsələdir, bu səbəbdən şəxsi həyat anlayışının tətbiq 

dairəsinə düşür.  

 

4) şəxsin şəkillərinə və fotolarına hüququ  

Bu hüququ Məhkımə 2009-cu ilə qədər şəxsin fotoşəkillərinin mətbuatda dərc 

olunması konteksində nəzərdən keçirmişdi.  (Von Hannover Almaniyaya qarşı) ( 

Sciacca İtaliyaya qarşı)  (Reklos və Davourlis Yunanıstana qarşı) 



Lakin sonrakı şikayət ərizələrində məhkəmə fotoşəkillərin yayaılması anlayışını 

genişləndirdi. Reklos və Davurlisin işini gostərmək olar, bu iş yeni doğulmuş 

körpənin şəkillərinin çəkilməsi ilə bağlı idi. Klinika tərəfindən yeni doğulmuş 

körpənin fotoları sterilizasiya bölməsində professional fotoqraf tərəfindən 

çəkilmişdi və həmin şöbəyə tibbi personal daxil ola bilərdi. Məhkəmə bu işdə izah 

etdi ki fərdin fotoşəkillərinin yayılmasından asılı olmayaraq fotolarının çəkilməsi 

şəxsi həyatına aid olan məsələdir. Şəxsin fotoşəkilləri unikal xassəya malikdir 

onun fərdiyyətinin əsas xüsusiyyətlərini əks etdirir. Məhkəmə vurğuladı ki şəxsin 

səmərəli müdafiəsi təkcə fotonun dərc olunmaq üçün razılığını deyil, həm də foto 

çəkilməzdən əvvəl müvafiq şəxsin razılığnın alınmasını tələb edir.  

 

Həmçinin Məhkəmə Georgi Nikolaşvili işində də analoji yanaşmanı qəbul etdi. Bu 

işdə məhkəmə bildirmişdir ki şəxsin fotoşəkilləri ölkənin müxtəlif hissələrində 

polis bölmələrinin divarına vurulmuşdu və fotolar vurulan zaman şəxsin barəsində 

cinayət araşdırması aparılmırdı və ərizəçi adi şəxs hesab edildiyi üçün bu 

müdaxiləni qanuni məqsədlərlə əsaslandırmaq olmaz. Məhkımə hesab etmişdir ki 

şəxsi həyatın toxunulmazlıq hüququ pozulmuşdur.  

 

 

5) şəxsin reputasiyası (nüfuzu) 

Avropa Məhkəməsi 2007-ci ildə Pfeifer Avstriyaya qarşı işdə şəxsi həyata hşrmət 

hüququnun təkmilləşdirilməsi istiqamətində mütərəqqi qərar qəbul edərək şəxsin 

nüfuzunun qorunmasının 8-ci maddə ilə təmin olunduğunu təsdiq etdi. Məhkəmə 

bildirdi ki, şəxsin nüfuzu onun fərdiyyətinin və psixoloji simasının bir hissəsini 

təşkil edir, hətta şəxs barəsində tənqidi fikirlər ictimai konteksdə səslansə belə 

milli məhkəmələr şəxsin nüfuzunun müdafiəsini təmin etməlidir.  

 

 (Chauvi və Başqaları Fransaya qarşı) (Petrina Rumıniyaya qarşı) və şərəfi (A. 

Norveçə qarşı) 

 

6) cinsi kimliyi (B. Fransaya qarşı, §§ 43-63), əməliyyat sonrası 

transseksualların hüquqi tanınma haqqı da daxil olmaqla (Christine Goodwin 

Birləşmiş Krallığa qarşı);  seksual oriyentasiya (Dudgeon Birləşmiş Krallığa 

qarşı qarşı,) seksual həyat (Dudgeon Birləşmiş Krallığa qarşı) (Laskey, Jaggard 

və Brown Birləşmiş Krallığa qarşı) ( A.D.T. Birləşmiş Krallığa qarşı) 

 

Məhkəmə qeyd etdi ki, 8-ci maddədə əşxsin cinsi mənsubiyyətinin özü tərəfindən 

müəyyənləşdirilməsi hüququnu nəzərdə tutmasa da, özünü qadın və ya kişi kimi 

görməsi və bu səbədən cinsiyyətini dəyişməsi cinsi mənsubiyyətinin özü tərəfindən 

müəyyənləşdirilməsi hüququnun zəruri elementlərindəndir. Buna görə də, cinsi 

mznsubiyyəti əks etdirən səsndlərin və adın dəyişdirilməsinə dair sənədlərin 

verilmə məsələsi şəxsi həyata hörmət hüququna aid məsələ hesab edilir.    

 

7) ətraf aləmlə münasibətlər qurmaq hüququ   

 



məskunlaşmış miqrantlar və yaşadıqları cəmiyyət arasında sosial əlaqələr, 

“ailə həyatı”-nın mövcud olub-olmamasından asılı olmayaraq (Üner Niderlanda 

qarşı); eyni cinsə mənsub iki şəxs arasında emosional əlaqələr (Mata Estevez 

İspaniyaya qarşı) 

 

      şəxsi inkişaf və şəxsi müstəqillik hüququ (Pretty Birləşmiş Krallığa qarşı) və  

amma bu digər insanlarla birgə şəxsin qatılmaq istədiyi bütün sosial fəaliyyətləri 

aid etmir (məsələn, Friend and Countryside Alliance və Başqaları Birləşmiş 

Krallığa qarşı işindəki vəhşi məməli heyvanların ov itləri ilə ovlanması); 

 

8) genetik mənada, valideyn olub-olmamaq seçiminə hörmət olunması hüququ 

 

Hələ 1976 ildə Komissiya 8-ci  maddənin abort məsələsinə şamil 

olunduğunu təsdiq etmişdi və qeyd etmişdir ki hamiləliyin dayandırılması 

haqqında qanunvericilik şəxsi həyat sahəsinə aiddir, şünki qadın hamilə olduğu 

təqdirdə onun şəxsi həyatıdölün həyatı ilə sıx əlaqədə olur.  Daha sonra  A, B və C 

İrlandiyaya qarşı işdə izah edildi ki 8-ci maddənin abort hüququnu təmin edən 

maddə kimi şərh olunması mümkün olmasa da, bu hüququn həyata keçirilməsinə 

qadağa şəxsi həyat anlayışının təbiq dairəsinə düşür. Çünki bu məsələ  şəxsin fiziki 

və psixoloji toxunulmazlığına hörmət hüququna aid məsələdir. Məhkəmənin 

presedent hüququndan belə nəticəya gəlmək olar ki iki gələcək valideyinin 

maraqları toqquşarsa valideyin olmamaq hüququ valideyin olmaq hüququndan 

daha üstün tutulur. Hamilə qadının sağlamlığı təhlükə altındadərsa j abort 

hüququnu həyata keçirə bilər.  

 

Evans Birləşmiş Krallığa qarşı işində isə məhkəmənin mövqeyində dəyişiklik baş 

verdi.  

 

Məhkəmə övladlığa götürmənin 8-ci maddənin əhatə dairəsinə düşüb-düşmədiyini 

tam müəyyən etməyib, halbuki subay şəxslərin milli qanunvericiliyə uyğun olaraq 

övladlığa götürmək hüququnun verilməsi 8-ci maddənin əhatə dairəsinə düşür 

(E.B. Fransaya qarşı,); 

 

 

-9) fərdi məlumatların toplanılması və istifadə edilməsi imkanı  

Şəxs barəsində dövlət orqanları tərəfindən sustematik olaraq ictimai xarakterli 

məlumatların toplanəlmasi və saxlanması şəxsi həyat anlayışının tətbiq dairəsinə 

düşə bilər. Bu ray xüsusən də şəxsin uzaq keçmişinə aid olan malumatlara şamil 

olunur. (Rotaru Rumıniyaya qarşı işdə)  Məhkəmə qeyd edir ki fərdlərin razılığı ilə 

və ya razılığı olmadan dövlət tərəfindən onlr barəsindəki məlumatların 

toplanılması, saxlanması fərdin şəxsi həyatına aid məsələdir və 8-ci maddənin 

dairəsinə düşür. Bu məlumatlardan sonradan istifadə edilib-edilməməsi bu rəyə 

təsir göstərmir. Aşağıdakilar fərdi məlumatların toplanmasına və saxlanmasına 

misal ola bilər.  



 -cins, ailə vəziyyəti, doğum yeri, etnik mənsubiyyət və dəgər həssas 

məsələlərin məcburi qaydada qeydə alındığı rəsmi siyahıyaalma (X Birləşmiş 

Krallığa qarşı) 

 -polis tərəfindən barmaq izlərinin götürülməsi, fotoşəkillərin çəkilməsi, 

DNT testi üçün nümunələrin götürüməsi (S. və Marper Birləşmiş Krallığa qarşı)  

  -tibbi məlumatların və digər  tibbi qeydləri toplanması və saxlanması 

 -maliyyə məqsədləri üçün şəxsi xərclərin detallarının məcburi qaydada 

açıqlanması 

 -telefon danışıqlarının dinlənilməsi, qeydə alınması, saxlanılması  

 -küçədə, ictimai yerlərdə quraşdırılmış kameralar vasitəsi ilə çəkiliş 

aparılması 

 

 -məhbuslar üçün görüş otağında məhbuslarla qohumlarının danışıqlarını 

dinləməyə imkan verən sistemin quraşdırılması 

 

 -- şəxsin sağlamlığı barədə məlumat  (məsələn, QİÇS-lə yoluxma barədə 

məlumat, Z Finlandiyaya qarşı və C.C İspaniyaya qarşı) yaxud reproduktiv 

qabiliyyəti, K.H. və Başqaları Slovakiyaya qarşı)  

 

Dövlət orqanlarının sərəncamında olan fərdi məlumtların fərdin 8-ci maddə ilə 

qorunan şəxsi həyatının hər hansı aspektlərinə aid olub olmadığıni 

müəyyənləşdirərkəy, məhkəmə konkret olaraq məlumatların xarakterini, saxlanma 

müddətini, ondan necə istifadə edildiyini, onların saxlanması sayəsində hansı 

nəticələrin əldə edilə biləcəyini nəzərz alır. Lakin istənilən halda fərdin şəxsiyyəti 

barədə malumatlar dövlətin sərəncamındadırsa, həmin şəxs bu məlumatlarla tanış 

olmaq istədikdə ləngidilmədən şəxsə bu imkan yaradılmalıdır.  

 

- 10) şəxsin etnik mənsubiyyət hüququ 

milli azlıqların öz kimliklərini gizlətmək, şəxsi və ailə həyatını bu ənənəyə uyğun 

yaşamaq hüququ (Chapman Birləşmiş Krallığa qarşı );  

8-ci maddənin təmin etdiyi müdafiə hüququ  təkcə etnik mənsubiyyət hüququna 

deyil, həm də etnik  azlığa mənsub şəxslərin ənənəvi həyat tərzini sürmək 

hüququna şamil olunur.  Ciubotaru Moldovaya qarşı işdə məhkəmə qaraçının pz 

karvanında məskunlaşmasını, onun etnik mənsubiyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi 

və bu azlığın uzun illərin ənənəsinə uyğun olaraq keçirdiyi həyat tərzinin bir 

hissəsi hrsab etdi. Məhkəmə qeyd etdi ki, hətta cəmiyyətdəki inkişafın və müxtəlif 

siyasətlərin təyziqi altında qaraçıların çoxu əvvəlki tək tam kğşəri həyat tərzi 

sürməsə də,  məsələn uşaqlarının təhsil almasına şərait yaratmaq üçün eyni yerdə 

uzun müddət məskən salmağa başladığı halda da yuxarıdakı mülahizə qüvvəsini 

saxlayır. Bu məsələ şəxsi və ailə həyatı məsələsinə aiddir.  

 

11) ictimai yerdə şəxsin dayandırılıb axtarılmasından müdafiə hüququ (Gillan 

və Quinton Birləşmiş Krallığa qarşı ); 

-iş yerlərində qanunsuz axtarışın və müşahidələrin aparılması (Niemetz Almaniyaya 

qarşı)  



- əlaqələrin və telefon danışıqlarının izlənilməsi, elektron poçtdan və 

internetdən istifadənin qanunsuz izlənməsi,  (Halford Birləşmiş Krallığa qarşı,  

Weber və Saravia Almaniyaya qarşı), lakin gizli agentlərin istifadə olunması buna 

daxil olmaya bilər (Lüdi İsveçrəyə qarşı ); 

 

- ətraf mühitin ciddi çirklənməsi, potensial olaraq şəxslərin rifahına evlərindən 

bəhrələnə bilmədiyinə qədər təsir göstərən çirklənmə, bununla da şəxsi və ailə 

həyatlarına mənfi təsir göstərir (Lopez Ostra İspaniyaya qarşı,  Tatar Rumıniyaya 

qarşı* ), o cümlədən məhbusun bir neçə il yaşaya biləcəyi yeganə yer olan 

kameraya tullantı yerindən çatan xoşagəlməz qoxu da daxil olmaqla (Branduşe 

Rumıniyaya qarşı ); 

 

- ailə üzvlərinin dəfninə aid məsələlərə münasibətdə də 8-ci maddə tətbiq oluna 

bilər, bəzən Məhkəmə müdaxilənin şəxsi həyat yaxud ailə həyatına aid olunduğunu 

aydınlaşdırmır: uşağın cəsədinin yarılmasından sonra səlahiyyətli orqanlar 

tərəfindən onun qaytarılmasında hədsiz gecikdirmə (Pannullo və Forte Fransaya 

qarşı,  həyat yoldaşının külünün yerləşdiyi urnanın köçürülməsinə dair müraciətinə 

imtina (Elli Poluhas Dödsbo İsveçə qarşı,) ; ananın ölü doğulmuş uşağının dəfn  

mərasiminə qatılmaq hüququ və uşağın cəsədinin aidiyyəti nəqliyyat vasitəsində 

köçürülməsi tələbi (Hadri-Vionnet İsveçrəyə qarşı ). 

  

-Mülki hüquq qabilyyətinin müəyyən olunması (əmək münasibətləri) (Biqayeva 

Yunanistana qarşı; Raynis və Qasparaviçus Litvaya qarşı; Sidabras və Ciautas 

Litvaya qarşı) 

 -Vətəndaşlıq almaq tələblərindən əsassız imtina (həsassas məsələ, vətəndaşlıq əldə 

etmək hüququnu ehtiva etmir və konkret işdən asılıdır) Genoveze Maltaya qarşı 

-Nikahın qeydiyyatının həddən artıq gecikdirilməsi  (Daduş Maltaya qarşı)  

 

Ailə həyatı     

 

“Ailə həyatı” anlayışı müstəqil konsepsiyadır (Marckx Belçikaya qarşı). Ailə 

həyatının mövcudluğu praktiki olaraq yaxın şəxsi əlaqələrin mövcud olub-

olmamasından asılı olan faktdır (K. Birləşmiş Krallığa qarşı). Ona görə də ailə 

həyatının hüquqi tanınmadığı hallarda Məhkəmə ərizəçilərin bir yerdə yaşaması 

kimi de facto ailə əlaqələrinə baxır (Jonston və Başqaları İrlandiyaya qarşı). Digər 

faktorlara əlaqənin müddəti və onların uşaq doğurmaqla bir-birinə olan bağlılığı 

nümayiş etdirmələri aiddir (X. Y və X Birləşmiş Krallığa qarşı). Yenə də ailə 

həyatının tam mükəmməl tərifinin olmamasına baxmayaraq, Məhkəmənin 

presedentlərinə əsasən ailə yalnız nikaha əsaslanan ailələrlə məhdudlaşmır və digər 

faktiki münasibətləri də əhatə edə bilər. Münasibətlərin ailə həyatı təşkil edib-

etmədiyi barədə qərar verilərkən bir sıra amillər, o cümlədən cütlüklərin birgə 

yaşayıb-yaşamaması, onların münasibətinin müddəti, birgə övlad dünyaya 

gətirməklə və ya başqa vasitələrlə bir-birinə bağlı olduqlarını təsdiq etmələri 



əhəmiyyət kəsb edir. Məhkəmə rasmən tadiqlənmiş ailə münasibətləri ilə yanaşı 

faktiki ailə həyatını da Konvensiyaya əsasən tanıyır. Məhkəmənin presedentinə 

əsasən münasibətlərin ailə hayatı anlayışına uyğun gəlməsi konkret işin halları ilə 

bağlı olmaqla yuxarıda qeyd edilən amillər nəzərə alınır.  

Məhkəmə qeyd edir ki 8-ci maddənin məqsələri üçün aşağıdakı münasibətlər aiə 

həyatını təşkil edir: 

 -nəvələrlə nənə-baba arasındakı münasibətlər (Marks Belçikaya qarşı) 

 

 -yaşlarından asılı olmayaraq bacı-qardaş arasındakı münasibətlər  

 

 -əmi, dayı, bibi, xala və onların bacı qardaş uşaqları arasındakı münasibətlər  

 

 -valideyinlərlə ikinci nikahdan doğulmuş uşaqlar araindakı münasibətlər  

 

 -valideyinlərə nikahdankənar doğulmuş uşaqlar arasındakı münasibətlər  

 

 -ər-arvad sədaqəti pozulmaqla doğulmuş uşaqlar arasındakı münasibətlər 

(xüsusən valideyin uşağın atası olduğunu etiraf edibsə və sıx şəxsi münasibətlər 

varsa)  

 

 -uşağı övladlığa götürmüş şəxslərlə və ya himayədar valideyinlər arasındakı 

münasibətlər.    (Vaqner işini danışmaq)  

 

Vaqner tənha nikahda olmayan ana idi, əcnəbi uşağı tam qanuni şəkildə övladlığa 

götürülməsi məsələsinin tanınmasını qaldırmışdı. Xarici məhkəmənin uşağı onun 

övladlığına verməsi qərarından sonra ərizəçi uşaqla doğma anası kimi rəftar 

etmişdi. Ərizəçi Lüksemburq məhkəməsinə xarici məhkəmənin qərarının 

taninmaslna dair müraciət etmiş lakin Lüksemburq məhkəməsi bunu rədd etmişdir 

və yerli məhkəmələr belə əsaslandırmışdır ki daili qanunvericilikdə tənha 

valideyinin uşaq gğtürməsi barədə norma yoxdur. Avropa Məhkəməsi hesab etdi ki 

bu imtina ail həyatına hörmət hüququna müdaxilədir, Avropa ğlkələrinin 

əksəriyyətində buna dair konsessus mövcuddur, belə ki tənha nikahda olmayan 

şəxslərin uşaq götürməsinə məhdudiyyət qoyulmadan icazə verilir.  

 

Ailə həyatı sosial, mənəvi və ya mədəni bağlarla məhdudlaşmır, həm də maddi 

xarakterli maraqları,məsələn maddi təminat öhdəliklərini, vərəsəlik hüquqlarını, 

hüquqi məhdudiyyətlər, yaxın qohumlar arasındakı əmlaka sərəncam vermə 

münasibətlərini əhatə edir.  

 

Valsea və Mazare Rumıniyaya qarşı işdə və Pla və Punsernau Andorraya qarşı 

işdə Məhkəmə izah etdi ki, nəvələrlə nənə və babalar arasındakı vərəsəlik 

münasibətləri miras qoyan şəxs nəvəsinin övladlığa götürülməsindən əvvəl ölsə 

belə ailə həyatı kateqoriyasına aid edilir.  

 



Şəxslərə 8-ci maddə ilə təmin edilən müdafiənin tətbiq edilməsi üçün qanuni və 

həqiqi nikahın olması kifayətdir və uşaqlar doğulduqları andan ailə 

münasibətlərinin tərkib hissəsi hesab olunurlar.  

 

Digər tərəfdən, məhkəmə üçün formal ailələr, məsələn immiqrasiya qaydalarından 

yayınmaq üçün və ya vətəndaşlıq almaq üçüçn pul müqabilində kağız üzərində 

bağlanan nikahlar bi maddənin tətbiq dairəsinə düşmür. Rəsmən tanınan nikahlar 

ailə münasibətlərinin mövcudluğu üçün yetərli olsa da zəruri deyil 

 

Nikah statusundan asılı olmayaraq ana ilə uşaqlar arasındakı münasibətlər 8-ci 

maddə ilə müdafiə olunan münasibətlərə şamil olunur. ( Marks Belçikaya qarşı) 

Lakin məhkəmə X Birləşmiş Krallığa qarşı işdə bildirmişdir ki ana ilə onun 2 il 

öncə övladlığa verdiyi (övladlığa verməyə razılığı olmuşdur) oğlu arasında ailə 

həyatı hesab edilən münasibətlər mövcud deyil.  

 

Həmçinin məhkəmə izah etdi ki, bir-birləri ilə və uşaqları ilə stabil olaraq birgə 

yaşayan nikahsız cütlüklərin həyatı ailə həyatı sayıla bilər və onların münasibətləri 

nikaha əsaslanan münasibətlərdən fərqləndirilmir.  

 

Lakin (Söderberk İcveçə qarşı)işdə məhkəmə qeyd etdi ki, ailə həyatının 

mövcudluğu üçün birgə yaşayışın olması vacib deyil. Məhkəmə izah etdi ki 8-ci 

maddənin əhatə etdiyi ailə həyatı anlayışı hətta birgə yaşayış olmadıqda belə 

valideyinlə uşaq arasındakı münasibətlərə şamil edilir.  

 

Ailə bağları sonrakı hadisələr nəticəsində qırıla bilər və bu müstəsna hallarda baş 

verir. Məsələn övladlığa verilmə və ya ölkədən çıxarılma hallarında. Məhkəmənin 

presedent hüququna əsasən aşağıdakı hadisələr ailə həyatına con qoyulması üçün 

yetərli deyil : 

-boşanma (Berrehab Niderlanda qarşı) 

 -birgə həyata son qoyulması (Yusef Birləşmiş Krallığa qarşı) 

 -uşağın himayəyə verilməsinə dair qərarın qəbulu (Marqarita və R.Anderson 

İsveçə qarşı)  

-övladlığa götürmə (X Birləşmiş Krallığa)   

    
 

“Mənzil ” (ev)  konsepsiyasının əhatə dairəsi 

 

 Mənzil (ev) müstəqil konsepsiyadır və hər hansı bir yaşayış yerinin 8-ci maddənin 

1-ci bəndində göstərilmiş “mənzil” anlayışının əhatə dairəsinə düşüb-düşməməsi 

məsələsi işin faktiki hallarından, xüsusən həmin yerlə kifayət qədər və fasiləsiz 

əlaqələrin mövcudluğundan asılıdır (Prokopoviç Russiyaya qarşı) ; Qilou Birləşmiş 

Krallığa qarşı)  (McKay Kopeçka Polşaya qarşı).  



Bundan əlavə, 8-ci maddənin “mənzil” anlayışı məhdud anlamda şərh 

olunmamalıdır, çünki onun fransız ekvivalentinin “domicile”-nin məzmunu daha 

genişdir (Niemietz Almaniyaya qarşı,).  

 

Niemietz işini yazmaq  ………………………. 

 

Mənzil anlayışı aşağıdakıları əhatə edir: 

-şəxsin tətil dövrünü keçirdiyi evlər, uzun müddət qaldığı ikinci evlər, otellər 

-şəxsin  digər şəxsə məxsus olan mənzildə illik əsaslarla çox vaxt orada yaşamağı 

əhatə edir (Menteş və başqaları Türkiyəyə qarşı). 

- kirayəçi qismində məskunlaşdığı sosial mənzil, hətta o, milli qanunvericiliyə 

müvafiq olaraq artıq bu hüquqa malik olmasa belə (McCann Birləşmiş Krallığa 

qarşı) Ərizəçi 8-ci maddənin məqsədləri üçün “mənzilin” yiyəsi mütləq 

olmamalıdır və  yalnız qanuni tikililərə şamil olunmur (Buckley Birləşmiş Krallığa 

qarşı Prokopoviç Rusiyaya qarşı,) 

 

- ənənəvi yaşayış yerləri ilə kifayətlənmir və ona görə də, qoşqu tipli vaqonları və 

digər bərkidilməmiş yaşayış üçün nəzərdə tutulmuş qurğuları əhatə edir  (Bakli 

Birləşmiş Krallığa qarşı  

 

- şəxsin ofisi və şəxsi yaşayış yeri arasında, habelə şəxsi və iş fəaliyyəti arasında 

aydın fərq olmadıqda, biznes məqsədilə işlədilən obyektlərə də aid oluna bilər 

(Niemietz Almaniyaya qarşı); 

 

- həmçinin şirkətin qeydiyyata alınmış ofisinə, filiallarına və digər biznes məqsədi 

ilə işlədilən obyektlərini əhatə edir (Societe Colas Est və başqaları Fransaya qarşı) 

 

Məhkəmənin presedentinə əsasən aşağıdakılar 8-ci maddənin məqsədləri 

üçün ev, mənzil anlayışını təşkil etmir:  

- bir neçə mənzilin sahiblərinə birgə məxsus olan və arabir istifadə olunan 

camaşırxanaya (Çelu Rumıniyaya qarşı),  

-Artistlərin geyinmə otağına (Hartunq Fransaya qarşı) 

-mülkiyyətçilərin idmanla məşğul olduqları və ya idmanla məşğul üçün 

icazə verdikləri ərazilərə (məsələn – ovçuluq, Friend və Countryside Alliance və 

başqaları Birləşmiş Krallığa qarşı işdə) 

 

Lakin “mənzil” iddiası verilən ərizə heç yaşanmamış, yaxud az yaşanmış, ya da 

uzun müddət yaşanmamış mülkiyyət barəsində olduqda, həmin mülkiyyətlə olan 

əlaqələr zəif olduğundan iddianın 8-ci maddə yaxud həmin maddənin bir qismi 

altında qaldırılması mümkün olmaya da bilər (məsələn, Andreou Papi Türkiyəyə 

qarşı ).   

 

Belə mülkiyyətin varisi olmaq imkanı həmin əmlakın “mənzil” kimi tanınması 

üçün kifayət qədər konkret əlaqə yaratmır (Demopolous və başqaları Türkiyəyə 

qarşı). 



 

 

Müdaxiləyə aid misallar: 

 

 Mənzilinə hörmət hüququnun həyata keçirilməsinə müdaxilələr aşağıdakıları 

ehtiva edir: 

 

- qəsdən evi dağıtmaq (Selçuk və Asker Türkiyəyə qarşı); 

 

- məcburi köçkünlərin evlərinə qayıtmağa icazə verməmək (Kipr Türkiyəyə 

qarşı); 

 

- axtarışlar (Murray Birləşmiş Krallığa qarşı)  (Funke Fransaya qarşı) və polis 

tərəfindən həyata keçirilən digər daxilolmalar (Evcen Hollandiyaya qarşı) 

(Kanthan Almaniyaya qarşı) 

 

- planlaşdırma qərarları (Buckley Birləşmiş Krallığa qarşı) və məcburi 

satınalma sərəncamları (Howard Birləşmiş Krallığa qarşı);  

 

- ətraf mühit problemləri (Lopez Ostra İspaniyaya qarşı) (Powell və Rayner 

Birləşmiş Krallığa qarşı);  

 

- telefon söhbətlərinə qulaqasma (Klass və başqaları Almaniyaya qarşı) 

 

- evin tərkib hissəsi olan şəxsi əşyaları qoruya bilməmək (Novoseletskiy 

Ukraynaya qarşı). 

 

Mənzildən istifadə ilə əlaqədar bəzi tədbirlər 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsi 

çərçivəsində baxılmalıdır. Bunlar aşağıdakılara şamil oluna bilər: 

- standart ekspropriasiya işləri (Mehmet Salih və Abdülsamet Çakmak 

Türkiyəyə qarşı) ( Mutlu Türkiyəyə qarşı) 

 

- icarənin kirayə səviyyəsi kimi müəyyən aspektləri (Langborger İsveçə 

qarşı) 

 

Eyni qaydada, 8-ci maddənin pozulması mütləq olaraq 1 saylı Protokolun 1-ci 

maddəsinin pozulması demək deyil (Surugui Rumıniyaya qarşı).  

 

 

“Yazışma sirrinə hörmət hüququnun əhatə dairəsi 

 

 Yazışma hüququnun məqsədi şəxsi əlaqələrin məxfiliyini qorumaq, onların 

izlənilməməsi və sensuraya məruz qalmamasını təmin edən hüquq kimi şərh 

olunur. (B.C. İsveçrəyə qarşı)  

Bu hüquq aşağıda sahələrə şamil olunur: 



- fərdlər arasında məktublaşma, göndərən yaxud qəbul edən məhkum olduqda belə 

(Silver və başqaları Birləşmiş Krallığa qarşı), 

 

-gömrük rəsmiləri tərəfindən müsadirə olunmuş paketlər (X Birləşmiş Krallığa 

qarşı). 

 

- telefon söhbətləri (Klass və başqaları Almaniyaya qarşı) (Malone Birləşmiş 

Krallığa qarşı)  (Margareta və Rocer Andersson İsveçə)o cümlədən zəng edilmiş 

nömrələr, onların tarixi və danışığın müddəti kimi məlumatlar. 

 

- peycer vasitəsi ilə göndərilmiş mesajlar (Taylor-Sabori Birləşmiş Krallığa 

qarşı); 

 

- teleks kimi elektron əlaqələrin köhnə formaları (Kristi Birləşmiş Krallığa qarşı); 

 

- elektron mesajlar (elektron poçt) və şəxsin internet istifadəsinin nəzarəti 

nəticəsində əldə alınan məlumatlar (Copland Birləşmiş Krallığa qarşı) 

 

- şəxsi radio (X və Y Belçikaya qarşı), buraya ictimai dalğada yayımlanan və hər 

kəs üçün əlçatan olan radio adi deyil  (B.C. İsveçrəyə qarşı); 

 

- biznes fəaliyyəti nəticəində yaxud biznes əməliyyatları keçirilən binadan əldə 

edilmiş məlumatlar (Kopp İsveçrəyə qarşı); (Halford Birləşmiş Krallığa qarşı) 

 

- hüquq məsləhətxanasında aparılmış axtarış zamanı əldə edilmiş elektron 

məlumatlar (Wieser və Bicos Beteilgungen GmbH Avstriyaya qarşı) 

 

Yazışmaların məzmununun müdaxilə məsələsinə aidiyyəti yoxdur (Frerot 

Fransaya qarşı) 

 

Müdaxilənin baş verməsi üçün de minimis prinsipli tətbiq olunmur: bir məktubu 

açmaq kifayət edir  (Narinen Finlandiyaya qarşı). 

 

İndiyə kimi, Məhkəmə aşağıdakı müsbət öhdəlikləri xüsusən məktublaşma ilə 

əlaqələndirmişdir: 

 

- şəxsi söhbətlərin ictimaiyyətin əlinə düşməsinin qarşısını almaq (Craxi İtaliyaya 

qarşı) 

 

- məhkumları yazı yazmaları üçün lazımi materiallarla təchiz etmək (Cotlet 

Rumıniyaya qarşı) 
 


