
1-ci iş 

Qondarma “Dnestryanı Moldova Respublikasının” (“DMR”) rəsmilərinin qəbul etdiyi qaydaya 

görə 2004-cü ilin noyabr ayından sonra DMR qeydiyyat tanınma nişanı olmayan nəqliyyat 

vasitələri DMR ərazisinə daxil olarkən gömrük rüsumu ödəməlidirlər. Moldova vətəndaşı olan 

iki ərizəçi DMR qeydiyyat tanınma nişanı istifadə etməkdən imtina etmişdirlər. Belə ki, belə 

qeydiyyat tanınma nişanı heç bir digər dövlət tərəfindən tanınmır. Buna görə ərizəçilərin 

nəqliyyat vasitələri gömrük rəsmiləri tərəfindən müsadirə edilmiş və onlar yeni gömrük 

qaydalarını pozduqlarına görə cərimələnmişdirlər. Birinci ərizəçinin 2 nəqliyyat vasitəsi 

müsadirə edilmiş, birinci nəqliyyyat vasitəsinin dəyərinin 20 %, ikinci nəqliyyat vasitəsinin 

dəyərinin isə 50 % miqdarında cərimə tətbiq edilmişdir. O, nəqliyyat vasitələrini geri ala 

bilməmişdir. İkinci ərizəçi 30 Avro cəriməni ödəmiş və nəqliyyat vasitəsini geri almışdır. 

Ərizəçilər nəqliyyat vasitələrinin müsadirə edilməsi və onların cərimələnməsini Moldova və 

Rusiya tərəfindən 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsinin pozulması halı olduğunu iddia edərək 

Avropa Məhkəməsinə müraciət etmişdirlər. 

 

 

2-ci iş 

Ərizəçilər 6320 nəfər fərdi şəxsdir. Onlar 10000 avrodan 1 510 000 avroya qədər müxtəlif 

məbləğlərdə dövlət istiqrazlarının sahibləridirlər. 2012-ci ildə Yunanıstan höküməti istiqrazların 

idarə edilməsi qanunverciliyində dəyişiklik edərək, dövlət borcunun “ixtisar” edilməsini həyata 

keçirmiş, icbari qaydada köhnə istiqrazlar daha az nominala malik digər qiymətli kağızlarla əvəz 

edilmişdir. Ərizəçilər buna etiraz etsə də prosedur həyata keçirilmiş və istiqrazlar ləğv edilərək 

onların əvəzinə istiqrazların nominal dəyərindən təqribən 53,5% aşağı olan digər qiymətli 

kağızlar verilmişdir. Ərizəçilər istiqrazların dəyərinin aşağı salınmasını Yunanıstan  tərəfindən 1 

saylı Protokolun 1-ci maddəsinin pozulması halı olduğunu iddia edərək Avropa Məhkəməsinə 

müraciət etmişdirlər. 

 

3-cü iş 

Ərizəçilər onların torpaq sahələrinin ekspropriasiyasına görə 20 milyon avro kompensassiya 

tələb edirdilər. Bu məbləğə onların torpaq sahəsində yerləşən karyerdən gələcəkdə əldə 

edəcəkləri gəlir də daxil idi. İş üzrə ekspert rəyləri bu məbləği təsdiq etmirdi. Məhkəmə iddianı 

rədd etmiş və hesab etmişdir ki, gələcəkdə əldə ediləcək gəlir kompensasiya məbləğinə aid 



edilməməlidir və 197 000 avro kompensasiya təyin etmişdir. Lakin işi uduzan tərəfin ödəməli 

olduğu məhkəmə məsrəfləri son nəticədə ödənilməli olan kompensasiyadan çox olmuş, 

kompensasiya məbləği tam dövlətə qaytarılmış və hətta əlavə olaraq ərizəçilər 15000 avro 

dövlətə ödəmişdir. Ərizəçilər əmlaklarını itirməklə yanaşı onların 15000 avro pul ödəməli 

olmalarını Portuqaliya  tərəfindən 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsinin pozulması halı olmasını 

iddia edərək Avropa Məhkəməsinə müraciət etmişdirlər. 
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