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1 saylı Protokolun 1-ci Maddəsi:  
 

 Hər bir fiziki və hüquqi şəxs öz mülkiyyətindən maneəsiz istifadə hüququna 
malikdir. Heç kəs, cəmiyyətin maraqları naminə və qanunla və beynəlxalq hüququn 
ümumi prinsipləri ilə nəzərdə tutulmuş şərtlər istisna olmaqla, öz mülkiyyətindən 
məhrum edilə bilməz. 

• Yuxarıdakı müddəalar dövlətin, ümumi maraqlara müvafiq olaraq, mülkiyyətdən 
istifadəyə nəzarəti həyata keçirmək üçün yaxud vergilərin və ya digər rüsum və ya 
cərimələrin ödənilməsini təmin etmək üçün zəruri hesab etdiyi qanunları yerinə 
yetirmək hüququnu məhdudlaşdırmır.  

 
 

MÜLKİYYƏT ANLAYIŞI 
 

İngilis dilində olan mətndə "Mülkiyyət" sözündən qorunan maraqları, Fransız dili 
versiyasındakı "Biens" sözü isə qorunması nəzərdə tutulan geniş çeşiddə mülkiyyət 
maraqlarını təsvir etmək üçün istifadə edilir.  

 
• Mülkiyyət sözü Avtonom mənaya malikdir - Məhkəmə milli anlayışlar 

baxımından Konvensiya şərtlərinin şərhində avtonomluğa malikdir: : = milli 
qanunvericiliyin konkret marağı qanuni hüquq kimi qəbul etməməsi 
Məhkəmənin şərhində heç bir məcburi qüvvəyə malik deyil.  
 

 Anheuser Busch Inc. Portuqaliyaya qarşı 2007-ci il tarixli məhkəmə işində 
(ticarət nişanının qeydiyyatı), Məhkəmə hesab etmişdir ki, ticarət 
nişanının qeydiyyata alınması (satmaq və lisenziya almaq hüququ kimi) 
əhəmiyyətli maliyyə dəyərinə malikdir, buna görə də, 1 saylı Protokolun 
1-ci Maddəsindən irəli gələrək ərizəçi şirkət ticarət nişanın qeydə 
alınması üçün ərizəçi kimi hüquqi mövqeyə malikdir.  
Milli qanunvericiliydə ərizə ilə bağlı hüquqların şərti olması, yalnız ticarət 
nişanı qeydiyyata alındıqdan sonra dəqiqləşməsi faktı heç nə ifadə etmir.  

 
 Tre Traktorer Akitiebolag İsveçrəyə qarşı 1989-cu il tarixli məhkəmə işində 

Məhkəmə hökümətin milli qanunvericiliydə spirtli içki lisenziyası ilə bağlı 
heç bir hüquq nəzərdə tutulmadığı üçün 1P1 saylı tətbiq olunmadığını 
dair irəli sürdüyü arqumenti rədd etmişdir, çünki o, ərizəçinin 
restoranının uğurlu şəkildə işləməsi üçün vacib idi və onu geri alınmasının 
biznesin dəyərinə əks təsirləri var idi.  

 
• Aydın şəkildə fiziki mallara sahiblik ilə məhdudlaşmır,  
• "Mülkiyyət" üçün mühüm və həlledici olan sözügedən marağın iqtisadi 

dəyəridir. 
 

• Mülkiyyət özündə daşınan və daşınmaz əmlakı, maddi və qeyri-maddi 
əmlakı birləşdirir, sonuncuya həmçinin daxildir:  
 

 Şirkətin səhmləri (Bramelid və Malmstrom, Agrotexim, Olczak); 
 Əqli mülkiyyət hüquqları (Smith Kline, Britaniya-Amerika müştərək tütün 

şirkəti), ticarət nişanları daxil olmaqla; 
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 müqavilə üzrə hüquqlar, o cümlədən icarə haqları və məhkəmə qərarına 
əsasən pul vəsaitləri, pensiya hüquqları və digər sosial müavinət 
hüquqları (Stec Birləşmiş Krallığa qarşı, 2006) 

 Biznesin qudvili (marka dəyəri) (Van Marle, Fredin, Iatridis) + biznesi 
idarə etmək üçün lisenziya və ya icazələr (Vəkil lizenziyası və s...)  

 Planlaşdıma icazəsi (Pine Valley Developments);  
 İstifadə hüquqları (hətta Dövlətin ərizəçilərin yaşayış yerini tutumasını və 

ya tikməsinə tolerantlıq göstərməsi belə, yaşayış yerinin onların 
"mülkiyyət"ində olması üçün kifayət qədər mülkiyyət marağı verir - bax: 
Oneryildiz Türkiyəyə qarşı, 2004);  

 Kifayət qədər real olduqda, istər xüsusi, istərsə də ümumi hüquq iddiaları 
olsun maddi iddialar da daxildir.  

 
 Ərizəçi ən azı mövcud mülkiyyətinin və ya aktivinin (o cümlədən iddialar) 

reallaşacağına dair "legitim gözləntisi" olduğunu idda edə bildikdə, legitim 
gözləntilər həmçinin mülkiyyət hüququnun yaranmasına səbəb ola bilər.  
 
Məhkəmənin "kifayət qədər real" və kifayət qədər real olmadığını hesab etdikləri 
arasında düz xətt çəkmək bəzən çətindir.  
 
Lakin, əlbəttə ki, məhkəmə qərarı ilə təsdiq edilən iddialar legitim gözlənti 
anlayışına uyğun gəlir. 
 
Mülkiyyət marağı iddia xarakterində olduqda, ərzəçinin milli qanunvericilikdə 
maraq üçün kifayət qədər əsas olduğu halda, legitim gözləntisi ola bilər, məsələn, 
yerli məhkəmələrin onun mövcudluğunu təsdiq edən presedent-hüququnun 
olması.  
 
Bunun əksinə olaraq, tətbiq olunan hüququn şərhi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik 
olduğu və ya ərizəçinin şərhi Məhkəmələr tərəfindən rəddd edildiyi halda, heç bir 
"legitim gözlənti" yoxdur. 
 

 Bax: Pressos Compania Naviera SA və digərləri Belçikaya qarşı 1995-ci il 
tarixli məhkəmə işi. 
Bu məhkəmə işində ərziçilər iddia edir ki, onların Dövlətin səhlənkarlığına 
(ərizəçilərin gəmilər üçün pilot xidmətlərin təmin edilməsində) qarşı 
qaldırdıqları həlli gözləyən iddiaları retrospektiv qaydada qüvvəyə minən 
qanunvericilik ilə ləğv edilmişdir.  
Hökümət bəyan etmişdir ki, iddiaların heç biri yekun məhkəmə qərarı ilə 
tanınmadığı və müəyyən edilmədiyi üçün mülkiyyət hüququnun olduğunu 
əks etdirmir.  
Məhkəmə qərara almışdır ki, iddialar 1 saylı Protokolun 1-ci Maddəsinin 
məqsədləri çərçivəsində "aktiv" hüququ yaradır və ərizəçilərin 
iddialarının ali milli Məhkəmənin öncəki presedent hüququnda 
səhlənkarlığa görə dövlət orqanlarının məsuliyyət daşıdığını qəbul etdiyi 
ümumi haqsızlıq hüququna uyğun olaraq təsdiq ediləcəyinə dair hüquqi 
gözləntisi olmuşdur.  

 Yekun olaraq, 1saylı Protokolun 1-ci Maddəsi istər vəsiyyət, istərsə də könüllər 
əsaslarla mülkiyyət əldə etmək hüququna təminat vermir.  
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MANEƏSİZ  İSTİFADƏ: MÜDAXİLƏNİN ÜÇ NÖVÜ 
"ÜÇ QAYDA" YANAŞMASI 

 
Mülkiyyətdən maneəsiz istifadə hüququnun mənası 
 
1 saylı Protokolun 1-ci Maddəsi ilə qorunan konkret hüquq mülkiyyətdən maneəsiz 
istifadə hüququdur (=bir kəsin mülkiyyətə sahib olmaq, istifadə etmək, təmir etmək, 
satmaq, girov qoymaq, icarəyə vermək və məhv etmək hüququ).  
 
Maneəsiz istifadə 1 saylı Protokolun 1-ci Maddəsində göstərilən formalarda, dövlət və 
dövlət orqanları tərəfindən müdaxiləyə qarşı mühafizə olunur (sahiblikdən 
məhrumetmə + istifadəsinə nəzarət + əmlaka hörmət). 
 
Lakin dövlət orqanlarının ərizəçinin əmlakının qorunması və müdafiə edilməsinə dair 
müsbət öhdəlikləri var.  
 

 Məsələn, Önəryıldız Türkiyəyə qarşı məhkəmə işində, Məhkəmə 
bildirmişdi ki, 1 saylı Protokolun 1-ci Maddəsi ilə təminat verilən hüququn 
səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi təkcə dövlətin müdaxilə etməmək 
öhdəliyindən asılı deyil, həmçinin ərizəçinin qanuni olaraq dövlət 
orqanlarından və öz mülkiyyətindən dinc istifadə üçün gözlədiyi müsbət 
tədbirlərin yerinə yetirilməsini tələb edir.  

 
Profilaktik və qabaqlayıcı müsbət tədbirlər, xüsusi və ya dövlət orqanları tərəfindən 
mülkiyyətlə bağlı müdaxilələr göstərir ki, Dövlət mülkiyyət hüquqlarının qanunla kifayət 
qədər qorunmasını və adekvat vasitələrin mövcudluğunu (məhkəmə qərarı ilə borcların 
alınmasını, əmlakın restitusiyası təmin etmək üçün adekvat tədbirlər) təmin etməlidir.  
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1 SAYLI PROTOKOLUN 1-Cİ MADDƏSİNİN STRUKTURU 
"ÜÇ QAYDA" YANAŞMASI 

 
Məhkəmə 1 saylı Protokolun 1-ci Maddəsini komponentlərə bölmüş və tədricən onlar 
arasında əlaqə yaratmışdır. 1982-ci ildə Sporrong və Lönnrot məhkəmə işindən bəri 
tez-tez təkrarlanma nəticəsinə onun dili aydın olmuşdur, bu məhkəmə işində Məhkəmə 
bildirmişdir:  
 
"Bu müddəa özündə 3 fərqli qaydanı əks etdirir.  
Ümumi xarakterli 1-ci qayda mülkiyyətdən dinc istifadə prinsipini ehtiva edir; bu, 1-ci 
bəndin 1-ci cümləsində müəyyən edilir.  
İkinci qayda sahiblikdən məhrumetməni əhatə edir və müəyyən şərtlərə tabedir; eyni 
bəndin ikinci cümləsində göstərilir.  
Üçüncü qayda təsdiq edir ki, dövlətlər ümumi maraqları təmin etmək məqsədilə zəruri 
hesab etdikləri qanunları qəbul etməklə mülkiyyətin istfifadəsinə nəzarət etmək hüququna 
malikdir; ikinci bənddə əks olunur." 
 

QAYDALAR ARASINDA ƏLAQƏ 
 
JAMES BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞA qarşı 1986-ci il tarixli məhkəmə işində Məhkəmə izah 
etmişdir ki:  
 
"Bununla belə, bu üç qaydanın bir-birindən əlaqəsiz olduğu deyilə bilməz. İkinci və üçüncü 
qayda mülkiyyətdən dinc istifadə hüququna müdaxilənin konkret halları ilə bağlıdır və 
buna görə də, ilk qaydada əks olunmuş ümumi prinsip baxımından təfsir olunmalıdır" 
 
Beləliklə, daha dəqiq desək:  
 

 2-ci və 3-cü qayda 1-ci qaydanın işığında şərh edilməlidir,  
 1-ci qaydada əks edilmiş ümumi prinsip yalnız prinsipin bəyanatı deyil, həmçinin 

"mülkiyyətdən dinc istifadə" hüququna mülkiyyətədən istifadəyə nəzarət və ya 
sahiblikdən məhrumetmə kimi müəyyən edilməyən müdaxilələrin tənzimlənməsi 
üçün üçüncü, müstəqil əsası təmin edir. Bax: Sporrong və Lönnrot məhkəmə 
işində Məhkəmə qərar qəbul etmişdir ki, 2-ci və 3-cü qaydanın tətbiq dairəsinə 
düşməyən ekspropriasiya icazlərini verilməsi əlaqədar evlərin dinc istifadəsinə 
dair ümumi prinsipə tabedir.  
 
+ praktikada konkret işin 1-ci Maddənin hansı cümləsinə aid olduğunu müəyyən 
etmək asan deyil, Məhkəmə özü də müəyyən səbəblərə görə məhkəmə işinin 
hansı cümləyə aid olduğunu hər zaman göstərə bilmir: 
 
məhkəmə işinin faktiki və hüquq mövqeyinin mürəkkəbliyi (Beyeler (Dövlətin 
incəsənət əsəri üzərində üstün hüququ,  
Məhkəmənin sahiblikdən De-jure məhrumetmənin sahiblikdən de-fakto 
məhrumetmə kimi qəbul etməyi rədd etməsi,  
və ya Məhkəmə üçün ədalətli balans testini nəzərə almaq imkanı.  
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1 SAYLI PROTOKOLUN 1-Cİ MADDƏSİNİN ŞƏRH METODU 

 
Sadə metodologiya.  

 
Addım-ba-addım təhlil: 

 
BİRİNCİ: Mübahisəli tədbir hansı növ müdaxilə təşkil edir? 

 
• Hal üzrə faktlar mülkiyyətdən məhrumetmə məsələsini əhatə edirmi?  
• Əgər yoxdursa, mülkiyyətdən istifadəyə nəzarət ilə bağlı narahatlıq var idi?  
• Əgər yoxdursa, faktlar ümumi prinspin işığında şərh edilir (dövlət orqanı 

mülkiyyətdən dinc istifadə hüququna hörmət göstəribmi? ) 
 
İKİNCİ: Bu suallara müvafiq qaydada cavab verdikdən sonra, siz 1P1 saylı Maddə ilə 
uyğunluq şərtlərinin qarşılanıb-qarşılanmadığını yoxlamalısınız. Müdaxilənin növündən 
asılı olmayaraq (istər bu, mülkiyyətdən məhrumetmə, və ya mülkiyyətdən istifadəyə 
nəzarət, yaxud mülkiyyətdən dinc istifadə ilə bağlı ümumi prinsip olsun) - eyni şərtlər 
tətbiq edilir:  
 

• Müdaxilə üçün hüquqi zəmin olmalıdır,  
• O ictimai maraqlara xidmət etməlidir,  
• O mütənasiblik prinsipinə cavab verməlidir.  

 
Bu müdaxilə ictimai maraq və ya ümumi maraq naminə edilməlidir, nəzərə alın ki, 
müdaxilə nə qədər ciddi və ağır olarsa, Məhkəmə də tədbirin qanuniliyini, legitim 
məqsədi və "ədalətli balans testini"bir o qədər diqqətlə araşdıracaq.  
 

 İndi presedent hüququnda müxtəlif müdaxilələrin (xüsusilə məhrumetmə 
və istifadəyə nəzarət) necə müəyyən edildiyini + hansı şərtlərin 
qarşılanmalı olduğunu nəzədən keçirək. 
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MÜLKİYYƏTDƏN MƏHRUMETMƏ 
 

I. AİHK-nın presedent hüququnda əmlakdan 
məhrum etmə barədə hansı şərtlər var? 

 
Mülkiyyətdən məhrum edilmə hesab edilməsi üçün ərzəçilər:  
 

 Əlbəttə ki, sözügedən əmlakda qanuni cəhətdən hüququnun olduğunu 
göstərməlidir (ata-baba ərazilərinə azlıqların hüquqları ilə bağlı problemlər),  

 Göstərməlidir ki, sahibliklə bağlı bütün qanuni hüquqlar qanun əməliyyatlar 
nəticəsində (bax: Pressos Compania Naviera SA Belçikaya qarşı) və ya eyni 
qüvvəyə malik qanuni səlahiyyətin icrası ilə ləğv edilib 

 
= Beləliklə, sadə dillə desək, bu, sahibliyin tam şəkildə ötürülməsi və sahiblik 
hüquqlarının tam şəkildə aradan qaldırılmasıdır.  
 
BUNUNLA BELƏ, adəti üzrə bir çox istisna var.  
 
Qanuni olaraq sahibliyin nəzəriyyədə mövcud olması, lakin praktikada bütün və demək 
olar ki, bütün iqtsadi əhəmiyyətindən məhrum olması, yəni dövlət orqanlarının sahibi 
formal olaraq adından məhrum etmədən mülkiyyətdən istifadəyə əhəmiyyətli 
dərəcədə müdaxilə etməsi DE-FAKTO ekspropriasiya halıdır.  
 

 Bax: PAPAMICHALOPOULOS və BAŞQALARI YUNANISTANA qarşı 1993-cü 
il tarixli məhkəmə işində Məhkəmə bəyan etmişdir ki, torpaq sahəsinin 
fiziki olaraq tutulması o qədər geniş olmuş və ondan hər hansı şəkildə 
istifadə etmək o qədər mümkünsüz olmuşdur ki, de-fakto ekspropriasiya 
halına gətirib-çıxarmışdır. 

 
Buna baxmayaraq, mülkiyyət hüququndan formal məhrumetmə olmadıqda, Məhkəmə 
əmlakdan de-fakto məhrumetmənin ½ Maddənin məqsədləri çərçivəsində məhrumetmə 
kimi qiymətləndirilməsinin qəbul edilməsinə çox diqqətlə yanaşır, çünki ½ Maddəyə 
əsasən məhumetmə kimi qəbul edildiyi halda təzminat ödənilməlidir! 
 

II. Mülkiyyətdən məhrumetmə (və ya hər hansı növ) 
müdaxilə hansı şərtlərə cavab verməlidir? 

 

A. Mülkiyyətdən məhrumetmə LEGİTİM MƏQSƏD daşımalıdır.  
 
Bu tələb 1 saylı Protokolun 1-ci Maddəsinin 1 və 2-ci bəndlərində "ictimai maraq" və 
"ümumi maraq və ya vergilərin ödənilməsini təmin etmək üçün" ifadələrində aydın 
şəkildən bəyan edilmişdir.  
 
Ümumi maraq və ictimai maraq arasında xüsusi fərq yoxdur, çünki legitim məqsədin 
yoxluğu istənilən halda pozuntuya səbəb olacaq (Bax: Burdov Rusiyaya qarşı, 2005).  
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Legitim məqsəd nə ifadə edir? 
 

 Birincisi, legitim məqsədlə yerinə yetirildiyinin araşdırılması üçün müdaxilənin 
məqsədinin və onun xarakteristikasının müəyyən edilməsi əsasən Dövlət 
üçündür,  
 

 İkincisi, müdaxilə qanunvericilik fəaliyyət ilə sosial-iqtisadi siyasətin həyata 
keçirilməsini nəzərdə tutursa (mənzil sektorunda sosial ədalətsizliyin aradan 
qaldırılması - James Birləşmiş Krallığa qarşı; xüsusi sənaye sahələrinin 
milliləşdirilməsi - Lithgow Böyük Britaniyaya qarşı, 1986; torpaq sahələrinin 
inkişaf planı çərçivəsində görülən tədbirlər - Sporrong və Lönnrot; Vergi 
ödəməkdən yayınmanın qarşısının alınması və s.), legitim məqsəd daşıdığı 
hesab ediləcək və dövlətin qərarının açıq şəkildə məqbul əsasının 
olmadığını göstərmək ərizəçinin öhdəsinə düşəcək= yəni, ümumiyətlə, 
Məhkəmənin məqsədin legitimliyini mübahisə edəcəyi halları təsəvvür etmək 
çətin olduğu üçün Məhkəmə Dövlətin arqumentlərinə ehtiram göstərir ... (aşağı 
intensivli baxış).  

 
 
 

B. Mülkiyyətdən Məhrumetmə QANUNİ olmalıdır (qanunla nəzərdə tutulmuş 
şərtlərə tabe olmalıdır) 

 
1-ci Maddənin hər bir cümləsi sözügedən müdaxilənin Qanunilik testinə=AİHM bütün 
müddəalarına xas demokratik cəmiyyətin fundamental prinsiplərindən biri olan 
Qanunun Aliliyi prinsipindən irəli gələn tələbə cavab verməsini tələb edir. 
 
Avropa Məhkəməsinin nöqteyi-nəzərindən qanunilik nə ifadə edir?  
 

• O, 8 və ya 10-cu Maddədə göstərilən "qanuna uyğun olaraq" ifadəsi ilə verilən 
eyni mənanı daşıyır, ifadə edir ki:  
 

 Müdaxilənin hüquqi əsası olmalıdır - zəruri parlament aktının, "inbizati 
təcrübənin", köhnə nazirlik fərmanının olmaması = MÜDAXİLƏ ÜÇÜN 
HÜQUQİ ƏSAS YOXDUR: DƏRHAL KONVENSİYANIN POZULMASI HALI 
KİMİ QİYMƏTLƏNDİRİLƏCƏK! 
 

 O, sadəcə yerli qanunvericiliyə istinad etməklə qalmır, həmçinin qanunun 
keyfiyyəti ilə bağlıdır, qanunun alililiyi prinsipinə uyğunluğu tələb edir. 
 

 Sözügedən qanun kifayət qədər müəyyən və ictimaiyyətə açıq 
olmalıdır;   
 

 Müvafiq şəxsi dövlət orqanlarının mümkün özbaşınalığından qorumaq 
üçün qanuni əsas kifayət qədər dəqiq olmalıdır. 
 

 Qərarların keyfiyyəti: İctimaiyyətə açıq (yəni, konfedensial və ya məxfi 
deyil, dərc edilən) və gözlənilənlik tələbini qarşılamaldır: tərəflərə hüquqi 
məsləhətə ehtiyac olduğunu, işin hallarında məqbul dərəcəni müəyyən 
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etmək, nəzərdə tutulan hərəkətin nəticələrini ehtimal edə bilmək imkanı 
vermək üçün kifayət qədər dəqiqliklə formalaşdırılır.  
 

 Mövcud qanunvericilik əsasında yerli orqanlar tədbirin düzgün məcrasını 
müəyyən etməkdə çətinlik çəkdiyi halda belə - qanun proqnozlaşdırma 
tələbinə cavab vermir. 

 
 Bununla belə, Məhkəmə açıq-aşkar və ya əsasız olaraq tətbiq edilmədiyi 

müddətcə milli orqanlar tərəfindən milli qanunvericliyin tətbiqini və 
şərhini araşdırmır.  
 

 Məhkəmə işləri ilə bağlı ən çox pozuntu gözlənilənliyin olmamasıdır 
(qəbuldedilənliyin əvəzinə). Məsələn:  

 
 Baklanov Rusiyaya qarşı 2005-ci il məhkəmə işində Məhkəmə qərar vermişdir ki, 

qanun "ərizəçiyə işin hallarında məqbul hesab edildiyi dərəcəni, hərəkətlərinin 
nəticələrini ehtimal etməyə imkan verən" lazimi qədər dəqiqliklə 
formalaşdırılmamışdır, çünki  
- milli məhkəmələr öz qərarında müdaxilə üçün əsas kimi hər hansı bir hüquqi 
müddəaya istinad edə bilməmişdir,  
- müvafiq qanunvericiliklə müqayisədə milli məhkəmə tərəfindən tətbiq olunan 
presedent hüququ arasında aşkar uyğunsuzluqlar.  

 
 Bax: Carbonara və Ventura İtaliyaya qarşı, 2000 (+ Sud Fondi SRL və başqaları 

İtaliyaya qarşı, 2009): 
Bu məhkəmə işində dövlət orqanları qanunvericilikdə torpağın alınması ilə bağlı 
nəzərdə tutulan prosedurlara əməl etmədən ərizəçinin topraq sahəsinə sahibliyi 
ələ keçirmiş və məktəb tikmişdir.  
Bundan sonra ərizəçi kompensasiya və təzminat iddiaları ilə məhkəmə müraciət 
etmişdir, lakin Ali Məhkəmənin qərarlarında kompensiya üçün vaxt 
məhdudiyyəti ilə bağlı əhəmiyyətli fikir ayrılığının olması səbəbiylə o, tədricən nə 
isə iddia etmək üçün vaxt məhdudiyyəti ilə üzləşmişdir.  
Nəticədə, Dövlətin hansı bir zərərin qarşılığını və kompensasiya ödəmədən 
qanunsuz şəkildə torpaq sahəsində sahiblənməklə bir çox formalarda fayda 
götürmüşdür.  
Məhkəmə qərar vermişdir ki, ərizəçinin Kassasiya Məhkəməsi tərəfindən qəbul 
olunan ziddiyyətli presedent hüququnun irəli gələrək hüquqi qeyri-müəyyənlik 
işığında nəticəni öncədən ehtimal edə bilməsi mümkün deyildi.  
 

 Həmçinin 1994-cü il tarixli Hentrich Fransaya qarşı məhkəmə işində Məhkəmə 
müəyyən etmişdir ki, vergi orqanlarına üstün qaydada əmlakı almaq hüququ 
verilməsinə baxmayaraq, ondan diskresion şəkildə istifadə gözlənilənlik tələbinə 
cavab vermir.  
 

 Azərbaycan işlərinin mahiyyəti nədir? 
 

 Haqverdiyev Azərbaycana qarşı 29 yanvar 2015-ci il: ərizəçi 1 saylı 
Protokolun 1-ci maddəsinə zidd olaraq (hüquq əsas olmadan) qanuni 
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təzminat ödənmədən mülkiyyətindən qanunsuz şəkildə məhrum 
edildiyinə dair şikayət təqdim etmişdir.  

 
Hökümət bildirmişdir ki, ərizəçinin evi "14 may 2004-ci il tarixli (Bakı Şəhəri 
Texniki İnventarlaşdırma və Mülkiyyət Hüquqlarının Qeydiyyat idarəsi) 
sərəncama əsasən ictimai ehtiyacları üçün Dövlət tərəfindən alınmışdır. Bu 
sərəncam Bakı Şəhərinin Baş İnkişaf Planına əsaslanmışdır. Qeyd olunan ərazidə 
yerləşən digər binalar və ərizəçinin evi "gecəqonduya bənzəyirdi" və şəhərin 
görünüşünə xələl gətirirdi (Hökumət ərizəçinin evini sökülmüş vəziyyətdə əks 
edən şəkillər təqdim etmişdir). Milli orqanlar Dövlətə məxsus yaşayış sahələri ilə 
əlaqəli Mənzil Məcəlləsinin (1982) 40, 41, 90, 91, 94 və 96-cı maddələrinə 
müvafiq hərəkət etmişlər. Ərizəçinin evi 2009-cu ilin sentyabr ayında 
sökülmüşdür. 
 
Məhkəməyə görə, mübahisə tədbir hüquqi və məntiqli əsası olmadığı üçün 
mülkiyyətdən məhrum edilməyə səbəb olmuşdur:  
 
 
- Mənzil Məcəlləsinin bütün qeyd edilən maddələri əlaqəsiz və vəziyyətə 
tətbiq edilmək üçün müvafiq deyildi  
 
 
- Hökümət və yerli məhkəmələr BŞİH-nın xüsusi mülkiyyətin müsadirəsi ilə 
bağlı qərar vermək üçün səlahiyyətə malik orqan və ya orqanlardan biri 
olduğunu açıq şəkildə ifadə edən hər hansı yerli hüquqi müddəa müəyyən edə 
bilməmişdir.  
 
 
- Ali Məhkəməninin presedent hüquq tətbiq edilə bilməz... 
 

 
 

C. Üçüncü Test: Mülkiyyətdən məhrumetmə fərdi və ictimai maraqlar 
arasında ƏDALƏTLİ BALANSI təmin etməlidir 

 
İki öncəki testi uğurla keçdikdən sonra özünüzdən aşağıdakı sualı soruşmalısınız: 
Mübahisəli məsələ müvafiq ictimai və fərdi maraqlar arasında tələb olunan ədalətli 
balansı pozumru?  

 
Sadə dildə: Bu, ərizəçinin üzərinə fərdi və həddən artıq öhdəlik yaradırmı?  
 

1. MƏNŞƏ 
 
Sporrong və Lonnroth İsveçə qarşı məhkəmə işində Məhəmə müəyyən etmişdir ki, 
ədalətli balans testi pozulmuş və daha sonra 1 saylı Protokolun 1-ci Maddəsinin 3 
qaydası testi geniləndirmişdir.  
 

2. HƏLLEDİCİ TEST 
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Bu test çox zaman pozuntunun olub-olmadığının müəyyənləşdirilməsi üçün həlledici rol 
oynayır.  
 
Sadəcə müdaxilənin ictimai maraq naminə edilib-edilmədiyinə dair açıq şəkildə məhud 
baxış olduğu halda (8 və 10-cu Maddələrin mənası çərçivəsində legitim məqsədin 
funksional ekvivalenti) - tam şəkildə proprosionallıq testi aparıla bilər.  
 
 

3. ƏDALƏTLİ BALANSA RİAYƏT EDİLİB-EDİLMƏDİYİNİN 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN HANSI MÜVAFİQ AMİLLƏR MÖVCUDDUR? 

 
 BİRİNCİ AMİL: Kompensasiyanın hər hansı bir forması var idimi? 

 
Hətta güclü ictimai maraq olsa belə, Məhkəmə məhrumetmənin bütün hallarında (James 
Böyük Britaniyaya qarşı işində prinsiplərə bax, § 54) (və əmlakından istifadəyə nəzarət 
üzrə) müəyyən miqdarda kompensasiya ödənilməsini tələb edir.  
 
Kompensiyasının səviyyəsi nədir?  
 
Presedent hüququna görə, kompensasiya səviyyəsi ekspropriasiya zamanı alınan 
əmlakın "bazar dəyəri ilə ağlabatan şəkildə əlaqədar" olmalıdır (Bax: Pincova və Pinc 
Çex Respublikasına qarşı, 2002 və Papamichalopoulos Yunanıstana qarşı, 1995).  
 
Bu o deməkdir ki:  
 

 1-ci Maddə məhrumetmənin hər kateqoriyası üzrə tam kompensiya və ya 
eyni səviyyədə kompensasiya tələb etmir (Bax: Lithgov Birləşmiş Krallığa 
qarşı).  

 
 JAMES UKRAYNAYA qarşı məhkəmə işində Məhkəmə açıq şəkildə bəyan 

etmişdir ki, Dövlət iqtisadi və ya sosial ədalət maraqlarını təmin etdiyi 
üçün mülkiyyətdən məhrum olunan şəxslərə tam bazar dəyərindən az 
təzminat ödənilməsi müvafiq hesab edilmişdir.  

 
 Dövlət ilk növbədə kompensasiyanın müvafiq səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsi və əmlakın dəyərini müəyyən edərkən geniş 
qiymətləndirmə sərbəstliyinə malikdir (Məhkəmə baxışı açıq-aşkar əsassız 
və ya ağlabatan əsası olmayan hallarla məhdudlaşır). 

 
Qiymətləndirmə metodu. 
 
Çox önəmlu aspekt.  
Çox zaman məhkəmə üçün həlledicidir.  
 

 Qiymətləndirmə üsulları əhəmiyyəti bir sıra Yunan məhkəmə işlərində göstərilir, 
Məhkəmə qərar vermişdir ki, yolların tikintisi üçün alınan torpaq sahələri üçün 
standart kompensasiya qiymətləndirilməsi sistemi ərizəçilərin üzərinə fərdi və 
həddən artıq öhdəlik qoymuşdur (Efstahiou və Michailidis və Co Motel Amerika 
Yunanıstana qarşı, 2003, Katikaridis və başqaları Yunanıstana qarşı, 1996, və s.).  
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= məhkəmə bu qiymətləndirilmə üslunun olduqca əlverişsiz olduğunu və məqbul 
əsasının olmadığını müəyən etmişdir.  
 

 Həmçinin kompensasiya səviyyəsi və qiymətləndirmə üsulu ilə bağlı BB 
Broniowski Polşaya qarşı məhkəmə işində Dövlət İkinci Dünya Müharibəsindən 
sonra ərazi sərhədlərinin yenidən çəkilməsi nəticəsində itirilmiş daşınmaz 
əmlaka görə kompensasiya müəyyən etmişdir və iqtisadi məqsədlər üçün 
kompensasiyanın məbləği ərizəçi əvvələr hər hansı formada kompensasiya 
almadığı zaman 15% bazar dəyərinə endirilmiş və ya daha əvvəl başqa 
tənzimləmələr ilə müəyyən formada kompensiyaya aldıqda 0 % (verilən 
kompensasiyanın məbləğindən asılı olmayaraq) təşkil etmişdir.  
Bu məhkəmə işində ərizəçi daha əvvəl 2% bazar dəyərini əldə etdiyi üçün 0% 
kateqoriyasına düşmüşdür.  
 
Məhkəmə qəbul edilən üsulun səmərəliliyini rədd etmiş və bildirmişdir ki, bu 
qədər cüzi bir məbləğin ərizəçini ən azı digər Buq Çayı iddiaçıları ilə bərabər 
əsasda hissə götürmək imkanından məhrum etməsi üçün heç bir inandırıcı 
səbəb yoxdur.  

 
 Kompensasiyanın qiymətləndirilməsi metodunun şəxs üzərində ki təsiri 

dəyərləndirmənin mühüm elementidir: Pincova & Pinc ÇEx Respublikasına qarşı 
məhkəmə işinə nəzər salaq, burada Məhkəmə yekdilliklə qərara almışdır ki, 
əvvəlki siyasi rejimdə səhvən müsadirə edilmiş əmlak üçün ərizəçilər qanuna 
əsasən ödəniləcək kompensasiyanı artıqlaması ilə almışdır, bu isə 40 il əvvəl 
ərizəçinin əmlakın aldığı qiymətə əsaslanır...  
 

 Nəhayət Yetis və başqaları Türkiyəyə qarşı 2010-cu il tarixli məhkəmə işində 
kompensasiyanın ödənilməsinin gecikdirilməsi pozuntuya səbəb olmuşdur və 
Perdigao Portuqliyaya qarşı 2010-cu il tarixli məhkəmə işində pozuntu 
kompensasiyanın məbləği ilə bağlı deyil, kompensasiya ilə bağlı məhkəmə 
prosesində məhkəmə məsrəflərinin həddən artıq yüksək olması nəticəsində 
günün sonunda ərizəçinin xalis zərərə düşməsindən qaynaqlanmışdır.  

 
 İKİNCİ amil: prosedurun ədalətliliyi 

 
Bu, Ədalətli Balans Testinin ikinci komponentidir, müdaxilə edilən məhkəmə 
proseslərində adekvat prossesual təminatlar olmadıqda 1-ci Maddə pozula bilər.  
 
Bu nə deməkdir? 
 
Bu o deməkdir ki, əsasən və prinsip etibarilə ərizəçi müvafiq məhkəmə qarşısında 
mübahisəli tədbirə səmərəli şəkildə etiraz etmək üçün imkana malik olmalıdır.  
 
Xüsusən 2 məhkəmə işinə baxaq:  
 

• HENTRICH FRANSAYA qarşı: ərizəçinin üzərinə qoyulan həddindən artıq 
öhdəliyin yalnız onun mübahisəli tədbirə səmərəli şəkildə etiraz etmək üçün 
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imkanı - bu imkanı rədd edilmişdir - olduğu halda legitim məqsəd daşıdığı hesab 
edilə bilər (Hentrich, § 49).  
 
Yerli məhkəmə proseslərində ərizəçiyə qiyməti və ya vergi orqanlarının 
mövqeyinin düzgün şəkildə qiymətləndirilməməsinə dair arqumentlərini irəli 
sürməyə heç bir imkan verilməmişdir.  
Məhkəmə "silahların bərabərliyi prinsipinə uyğun olaraq, qiymətin düzgün 
qiyəmtləndirilməməsi məsələsi ilə bağlı aruqmentləri təqdim etməyə imkan verən 
çəkişmə prosesinin olmadığına" görə 1 saylı Protokolun 1-ci Maddəsinin 
pozulduğunu müəyyən etmişdir.  

 
• DRUZSTEVNI ZALOZNA PRIA və Başqaları Çex Respublikasına qarşı 

Hüquq-müdafiə vasitəsinin olmasın bu məhkəmə işində mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir = Məhkəmə aşkar etmişdir ki, kredit ittifaqını receivership kimi müəyyən 
edilməsi üçün qanunla müəyyən edilmiş səlahiyyətin icrası prosessual təminat 
olmadığı üçün 1-ci Maddəsinin məqsədi üçün qanuni hesab edilmir... 

 
 

AİHK-nın 6 § 1-ci Maddəsi ilə bağlı ayrıca məsələ yoxdur.  
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MÜLKİYYƏTDƏN İSTİFADƏYƏ NƏZARƏT 
(Maddə1 § 2) 

 
"Yuxarıdakı müddəalar dövlətin, ümumi maraqlara müvafiq olaraq, mülkiyyətdən 
istifadəyə nəzarəti həyata keçirmək üçün yaxud vergilərin və ya digər rüsum və ya 
cərimələrin ödənilməsini təmin etmək üçün zəruri hesab etdiyi qanunları yerinə 
yetirmək hüququnu məhdudlaşdırmır”. 

 

I. AİHM presedent hüququnda əmlakdan istifadəyə 
nəzarətin həcmi nə qədərdir? 

 
Dövlət aşağıdakı yolla "nəzarət" edə bilər:  
 

 torpaq mülkiyyətçiləri olan fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən MÜSBƏT 
fəaliyyətin həyata keçirilməsini tələb etməklə (torpaq sahibinin ətraf mühitin 
mühafizəsi və ya məcburi olaraq meşələrin bərpası və inkişafı üçün ağac əkmək 
öhdəliyi- Denev İsveçə qarşı. Papastavrou Yunanıstana qarşı.)  
 

 Onların fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyətlər aşağıdakıların nəticəsi ola bilər: 
  

 Planlaşdırma nəzarəti,  
 Ətraf Mühit ilə bağlı sərəncamlar,  
 İcarə Nəzarəti,  
 İdxal və ixrac Qanunları,  
 mülki və ya cinayət hüququ ilə itirilmə və müsadirə (onların hüquqları mütləq 

şəkildə ləğv etməsi faktı xaric) 
 peşələrin iqtisadi tənzimlənməsi,  
 və ya məhkəmə icraatı və ya vergi borclarının təmin edilməsi üçün əmlakı 

müsadirə olunmaq,  
 Miras qanunları,  
 nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatının tənzimlənməsi,  
 ticarət nişanları qorunması,  
 biznes lisenziyalarıın geri alınması,  
 sanksiya rejimləri,  
 ovçuluğun tənzimlənməsi 

 
Bəzi hallarda əmlakdan istifadə üzrə nəzarət kimi hesab olunan tədbirlər ilə əmlakdan 
məhrum etmə hesab olunan tədbirlər arasında nazik sərhəd çəkmək lazım gəlir;  
 
Eyni sözləri əmlakdan istifadəyə nəzarət ilə birinci ümumi prinsip çərçivəsində təhlil 
edilən tədbirlər arasında fərqə da şamil etmək olar.  
 
Tədbir nə qədər az intruziv olarsa, o qədər çox "mülkiyyətdən məhrumetmə" 
başlığı altına deyil, "mülkiyyətdən istifadəyə nəzarət" başlığı altında düşməyə 
meyilli olar.  
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II. Mülkiyyətdən İSTİFADƏYƏ NƏZARƏT hansı 
şərtlərə cavab verməlidir? 

 
Eyni şərtlər tətbiq edilir: istənilən nəzaratin legitim məqsədi olmalı, qanuni olmalı və 
ədalətli balans testinə uyğun gəlməlidir.  
 

A. İstifadəyə nəzarət ümumi maraqlara uyğun olaraq legitim məqsəd 
daşımalıdır.  

 
Legitim məqsəd nə ifadə edir? 
 

• Ətraf mühitin mühafizəsi,  
• Narkotik maddələrin beynəlxalq səviyyədə qaçaqmalçılığına qarşı tədbir,  
• Spirtli içki qəbulunun məhdudlaşdırılması tədbirləri;  
• Mənəviyyatın saxlanılması;  
• Dövriyyəyə daxil edilən avtomobillərin legitim mənşəyinə nəzarət 
• Ekoloji məsələlər,  
• Sosial ədalət,  
• İqtisadi tədbirlər 

 
 

B. Mülkiyyətdən istifadəyə nəzarət QANUNİ olmalıdır (qanunla nəzərdə 
tutulan şərtlələrə tabedir) 

 
Məhkəmə tərəfindən 1/1 saylı maddəyə əsasən eyni şərh və eyni şərtlər.  
 

C.  ƏDALƏTLİ BALANS Testi 
 
Kompensasiya komponentini yadda saxlayın, bu, digər qaydalarda da nəzərdə tutulan 
eyni meyardır.  
 

 Buna dair yaxşı nümunəyə bax: JA PYE Oxford Ltd Birləşmiş Krallığa qarşı, 2007.  
 

 Həmçinin icarəçilərin qorunması baxımından mənzilin sahibliyinin keçməsi üçün 
məhkəmə qərarlarının həddən artıq gecikməsi ilə bağlı İtaliyan məhkəmə 
işlərinə baxın (Immobiliare Safi İtaliyaya qarşı, 1999).  
 

 Həmçinin Chassagnou və digərləri Fransaya qarşı məhkəmə işində Məhkəmə 
ədalətli balans testini müəyyən edərkən 1-ci Maddənin iqtisadi dəyərə görə deyil, 
başqa səbəblə pozulduğunu müəyyən etmişdir.  
Bu məhkəmə işində qaunuvericilik orqanları torpaq sahiblərindən onların şəxsi 
inanclarına görə ciddi şəkildə ovçuluğa qarşı olmalarına baxmayaraq, onlara 
məxsus əmlakda ovçuluqla məşğul olmağa icazə verməsini tələb etmişdir.  
Məhkəmə həmin elementi nəzərə almış və qərar vermişdir ki, etik əsaslarla 
ovçuluğa qarşı olan torpaq sahiblərinə öz əmlakında ovçuluğa tolerantlıq 
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göstərməklə bağlı öhdəlik tətbiq etmək ədalətli balans testinin tamamilə 
pozulması deməkdir.  

 
 Son olaraq, cinayətkarlıq və mütəşəkkil cinayətkarlığa (mafia növü) qarşı 

mübarizə ilə bağlı məhkəmə işləridə tam müsadirə və ya dağıntılarla bağlı 
tədbirlərin sərt ola bilməsinə və mülkiyyyətdən məhrumetmə başlığı altına 
düşməsinə baxmayaraq, Məhkəmə ədalətli balans testinin pozulduğu halları 
xüsusilə görmək istəmir... 
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VERGİLƏRİN ÖDƏNİLMƏSİ 
 
Son olaraq, Maddə 1 § 2 praktiki olaraq "... vergilərin və ya digər rüsum və ya 
cərimələrin ödənilməsini təmin etmək üçün zəruri hesab etdiyi qanunları yerinə 
yetirmək" üçün Dövlətə məhdudiyyətsiz səlahiyyət verir.  
 
Faktiki olaraq, vergilərin ödənilməsini təmin etmək səlahiyyəti ayrıca məsələ deyil, 
dövlətin mülkiyyətdən istifadəyə nəzarət hüququnun xüsusi aspektdir.  
 
Geniş mülahizə sərbəstliyi 
 
Bunu aydınlaşdıraq: bu sahə ilə bağlı geniş mülahizə sərbəstliyi var - dövlətlərə geniş 
imkanlar verilir.  
 
Bu o deməkdir ki, ədalətli balans vergiləri ödəmək üçün ərizəçinin öhdəliyini müəyyən 
etmək baxımından prosessual təminatlar tələb edəcək, lakin Dövlət əsasən aşağıdakıları 
müəyyən etməkdə sərbəstdir: 
 
- Vergi səviyyələri,  
- Qiymətləndirmə vasitələri,  
- Vergilərin ödənilməsi və toplanılma qaydası.  
 
 
LAKİN ərizəçiyə həddindən artıq öhdəlik yükləndiyini göstərmək mümkün olduğu 
halda ərizəçinin ədalətli balans testinə əsasən iddia qaldırmaması 
mümkünsüzdür:  
 

• Artıq ödənilən vergilərin geri qaytarılmasının gecikdirilməsi - qanun pozuntusu 
(Buffalo SRL məhkəmə işi, İtaliya);  

• Artıq ödənilən vergiləri geri ala bilməmək - qanun pozuntusu (S. A. Dangeville işi, 
Fransa, No. 36677/97) 

• Özgəninkiləşdirmək üçün kompensasiyanın hesablanması məqsədilə götürülmüş 
əmlakın dəyəri ilə müvafiq vergi borcunun məbləği arasında fərq - qanun 
pozuntusu (Jokela məhkəmə işi, Finlandiya); 

• Keçmiş dövr üzrə tətbiq edilən vergi qanunvericiliyi - əksər müraciətçilərin 
düşündüklərinin əksinə olaraq özlüyündə heç bir problem yaratmır (məsələn, 
keçmişdə müəyyən əməliyyatları sonradan vergiyə cəlb etmək üçün qanun (M. A. 
və Digərləri üzrə məhkəmə işi, Finlandiya, No. 27793/95);  

• Ümumiyyətlə, məhkəmə vergitutma məsələlərinə baxmağa böyük maraq 
göstərmir - yalnız ədalətli balansın pozulduğunun aydın göründüyü hallar istisna 
olmaqla.  
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Maddə 1 və Maddə 6 
 

• Mülki iddiaların həddindən artıq uzadılması 6-cı maddəyə aid edilən mübahisəli 
məsələ qaldırırmı?  
 

• Prinsip etibarilə: "heç bir əlahiddə mübahisəli məsələ yoxdur" yanaşması;  
 
• Bu günədək ərizəçi həmin proseslərin uzunluğundan şikayət edir, Məhkəmə isə 

hesab edir ki, 1 saylı Protokolun 1-ci Maddəsi hər hansı ayrı məsələnin 
yaranmasına əsas vermir (bax, məsələn, Zanghì İltaliyaya qarşı, 19 fevral 1991-ci 
il tarixli qərar, Seriya A no. 194-C, § 23, Di Pede İtaliyaya qarşı, 26 sentyabr 1996-
cı il tarixli qərar, Hökm və Qərarlar üzrə Hesabatlar 1996 IV, p. 17, § 35). 

 

Maddə 1 və uduzulmuş mülki işlər 
 

• "Konvensiyaya üzv olan bütün dövlətlərdə fərdlər arasında mülkiyyət hüququ 
məsələlərini tənzimləyən qanunvericilik bazası bu münasibətlərin mülkiyyət 
hüququna hörmət baxımından təsirini müəyyən edən qaydaları əhatə edir və 
bəzi hallarda şəxsi öz əmlakını digər şəxsə təslim etməyə məcbur edir. Bu cür 
hallarda şəxsi mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması nəticəsində əmlakın 
digər şəxsə ötürülməsi 1 saylı protokolun 1-ci maddəsinə uyğun olaraq 
mülkiyyət hüququndan məhrumetmə hesab edilmir. 

 
• S.Ö., A.K., Ar.K. və Y.S.P.E.H.V. Türkiyəyə qarşı (qər.) 31138/96, 14.9.99, No. 

10000/82, Qər. 4.7.1983, DR 33, s. 247[257]; və No. 8588/79 və 8589/79, Qər. 
12.10.1982, D.R. 29, s. 64[82] 

 
Belə şikayətlər açıq-aşkar əsassızdır. 
 

Sosial sığorta hüquqları 
 

• Prinsip etibarilə, sosial sığorta hüququ mülkiyyət hesab olunur;  
• Əvvəlki hal-qanununda yalnız sosial ödəniş sxemlərindən irəli gələnlər;  
• Yeni hal-qanununda ictimai qeyri-sosial ödəniş sxemlərindən irəli gələnlərə də 

adi edilir;  
• Xüsusi növ və ya məbləğ hüququ yoxdur;  
• Müraciətçilərin cox ödənişlər alması /digər hüquqlar əldə etməsi barədə şikayət 

ərizələri heç bir uğur vəd etmir;  
• Məhkəmə milli sosial sığorta sistemlərini nəzərdən keçirə bilməz və 

keçirməyəcəkdir;  
 
• Lakin: hüquqların azaldıldğı bu hallara diqqət yetirin; azalma nə qədər ciddi olsa, 

işin təqdim edilməsi ehtimalı o qədər yüksək olur;  
• Azinas (Məhkmə hökmləri palatası) sosial sığorta hüquqlarından məhrumetmə 

ilə əlaqədar əsaslandırma üçün;  
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• Hüquq tamamilə ləğv edildiyi və ya əhəmiyyətli dərəcədə azaldıldığı təqdirdə - 
ədalətli balans böyük ehtimal ilə pozulmuşdur; iş təqdim oluna / qəbul oluna 
bilər. 

 

Sosial Sığorta Hüquqlarl və AİHK-nın 3-cü maddəsi 
 
• Sosial sığorta hüquqlarının həddindən artıq aşağı olması və əldə edilən vəsaitlər 

ilə yaşamağın qeyri-mümkünlüyü halında - müəyyən ölkələrə münasibətdə 
müntəzəm şikayətlər;  

• Pančenko Latviyaya qarşı, (qər.), No. 40772/98, 28 oktyabr 1999-cu il, bu cür 
şikayətlərin qarşısının alınması cəhdi kimi;  

• Məhkəmə, böyük ehtimal, ilə bu cür halları nəzərdən keçirməyə maraq 
göstərməyəcəkdir.  

 
 

Mənzil təminatı problemləri ən çox rast gəlinən 
mübahisə predmeti kimi 

 
• Dövlətdən mənzil təminatı tələb etmək hüququnun olmaması:  

 
• Maddə 8 ev ilə təmin edilmək hüququ tanımır. Məhkəmənin heç bir 

yurisdiksiyası da bu cür hüququ qəbul etmir. Hər bir insanın layiqli yaşamaq və 
ev adlandırmaq üçün bir yerə malik olması. şübhəsiz, arzu edilən məsələ olsa da, 
təəssüflər olsun ki, üzv ölkələrdə əksər insanların evləri yoxdur. Dövlətin hər bir 
şəxsin evə sahib olması üçün vəsait təqdim edib-etməməsi məhkəmə qərarı deyil, 
siyasi məsələdir.  

• Chapman, Böyük Britaniyaya qarşı, Smith Böyük Britaniyaya qarşı, 18.01. 2000. 
 

1 saylı Protokolun 1-ci Maddəsi və İnflyasiya 
məsələləri 

 
• Dövlətlər bazar prosesləri nəticəsində şəxsi əmlaklarının dəyərinin azalması 

hallarının qarşısını almaq öhdəliyinə malik deyildir; 
• No. 8724/79, X.  Almaniyaya qarşı;  
• Nos 45526/99 Gayduk və Digərləri üzrə məhkəmə işi, Ukrayna; 
• Dövlət qulluqçularının əməkhaqqılarının indeksləşdirilməsinin ləğvi: Czerwińska 

üzrə məhkəmə işi, Polşa;  
• Rudzińska üzrə məhkəmə işi, Polşa (qər.), no. 45223/99, AİHK 1999-VI;  
• Trajkovski üzrə məhkəmə işi, Keçmiş Yuqoslaviya Respublikası Makedoniya (qər.), 

no. 53320/99, AİHK 2002-...).  
 
 


