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18 iyun 2002-ci il tarixli Məhkəmə qərarı 

 
Faktlar 

 

I. İşin halları  

8. Türkiyə vətəndaşı olan ərizəçi 1955-ci ildə anadan olub və Çobançeşmədə (Əlibəyköy, İstanbul) yaşayır. 

İş üzrə hadisələr zamanı o və ailəsinin on iki üzvü Ümraniyədə (İstanbul) yoxsulların yaşadığı Kazım 

Qarabəkir məhəlləsində (gecəqondu) yaşayırdılar.  

 

A. Ümraniyədə ev təsərrüfatı tullantılarının atıldığı sahə  

9. 1970-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq Kazım Qarabəkir məhəlləsinə bitişik olan Həkimbaşı 

məhəlləsində baxımsız sahəyə ev təsərrüfatının tullantıları atılırdı. 22 yanvar 1960-cı ildə Meşə təsərrüfatı 

komissiyasına (bu səbəbdən həm də Maliyyə Nazirliyinə) məxsus olan sözügedən sahədə İstanbul şəhər 

bələdiyyə şurasının («şəhər şurası») xeyrinə doxsan doqquz il müddətinə de fakto servitut bərqərar edildi. 

Enişli yerdə yerləşən sahə təxminən 350.000 kvadrat metr sahəni əhatə edirdi və Beykoz, Üsküdar, 

Kadıköy və Ümraniyə rayonlarının məişət tullantılarının atıldığı yer kimi istifadə olunurdu; o, şəhər 

şurasının və son olaraq nazirliyin səlahiyyət və məsuliyyət dairəsinə aid idi.  

Tullantıların atıldığı sahədən istifadə edilməyə başlanarkən sahədə heç kim məskunlaşmamışdı və 

yaxınlıqda tikintilərin olduğu sahə təxminən 3,5 kilometr aralıda idi. Lakin illər keçdikcə sahənin ətrafında 

yoxsul evləri (daxmalar) tikildi, son nəticədə həmin evlər Ümraniyədəki yoxsul evlərinə «qovuşdu». 

 

A. Ümraniyə rayon şurasının gördüyü tədbirlər  

 

1. 1989-cu il 

10. 26 mart 1989-cu ildə yerli özünüidarə orqanlarına seçkilərdən sonra, dekabrın 4-dən başlayaraq 

Ümraniyə rayon bələdiyyə şurası Ümraniyədəki yoxsul evlərini əhatə edən sahədən qum və tullantı 

qalaqlarını təmizləməyə başladı. Lakin 15 dekabr 1989-cu ildə Həkimbaşı məhəlləsinin iki sakini – M.C. və 

A.C. torpaq üzərində hüququn müəyyən edilməsi üçün Üsküdar rayon məhkəməsinin dördüncü şöbəsində 

rayon şurasına qarşı iddia qaldırdılar. Onlar əkin sahələrinə ziyan vurulmasından şikayət etdilər və işlərin 

dayandırılmasını tələb etdilər. Tələblərini dəstəkləmək üçün onlar sənədlər təqdim etdilər; orada göstərilirdi 

ki, M.C. və A.C. 1977-ci ildən bəri 168900 saylı vergi sənədinə əsasən bələdiyyə vergisi və əmlak vergisi 

ödəyirlər. 1983-cü ildə dövlət orqanları onlara müraciət etdilər ki, əmlak və torpaq üzərində hüquqlarının 

etibarlı olması üçün qanunsuz tikililər haqqında bəyannamənin standart formasını doldursunlar (bax: 

aşağıda 50-ci bəndə). Onların müraciətindən sonra 21 avqust 1989-cu ildə şəhər şurasının su təchizatı 

orqanı onların evində su məsrəfini ölçən cihazın quraşdırılması barədə sərəncam verdi. Bundan başqa, 

elektrik enerjisinin ödəniş qəbzlərinin surətləri göstərir ki, M.C. və A.C. istifadə etdikləri suyun haqqını, bu 

məqsədlə quraşdırılmış cihazın göstərdiyi rəqəmlər əsasında, müntəzəm olaraq ödəyiblər.  

11. Rayon məhkəməsində cavabdeh rayon şurası öz müdafiəsini belə bir fakt əsasında qurdu ki, barəsində 

M.C. və A.C.-nin iddia qaldırdıqları torpaq sahəsi tullantıların atıldığı sahədə yerləşir; orada yaşamaq 

sağlamlıq qaydalarına ziddir; və əmlak hüququnun etibarlı olması üçün onların verdiyi ərizə onlara heç bir 

hüquq vermir. 2 may 1991-ci ildə 1989/1088 saylı iş üzrə qəbul edilmiş məhkəmə qərarında rayon 

məhkəməsi M.C. və A.C.-nin xeyrinə qərar çıxararaq müəyyən etdi ki, onların sözügedən torpaq sahəsi 

üzərində hüquqlarını həyata keçirmələrinə müdaxilə baş verib.  

Lakin 2 mart 1992-ci ildə Kassasiya Məhkəməsi bu qərarı ləğv etdi. 22 oktyabr 1992-ci ildə rayon 

məhkəməsi Kassasiya Məhkəməsinin qərarına əməl edərək M.C. və A.C.-nin tələblərini rədd etdi. 

 

2. 1991-ci il 

12. 9 aprel 1991-ci ildə Ümraniyə rayon şurası Üsküdar rayon məhkəməsinin üçüncü şöbəsinə müraciət 

etdi ki, ekspertlərə belə bir tapşırıq verilsin ki, sahəyə tullantıların atılmasının müvafiq qaydalara, xüsusən 

Bərk tullantılara nəzarət haqqında 14 mart 1991-ci il tarixli 20814 saylı Qərara uyğun olub-olmadığını 

müəyyən etsinlər. Bu məqsədlə ətraf mühit qurğularına aid məsələlər üzrə professordan, torpaq sahələrinin 

qeydiyyatını aparan dövlət qulluqçusundan və məhkəmə təbabəti üzrə həkimdən ibarət komitə təşkil edildi.  
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7 may 1991-ci ildə onların hazırladığı məruzəyə əsasən, sözügedən tullantı sahəsi 20814 saylı Qərarın 24, 

27, 30 və 38-ci maddələrində əks olunmuş texniki tələblərə cavab vermir və müvafiq surətdə, həmin yerin 

sakinlərinin, xüsusən yoxsul evlərində yaşayanların sağlamlığı üçün mühüm risk yaratmaq baxımından 

müəyyən təhlükə təşkil edir: tullantı qalaqlarından əlli metr aralıda yerləşən evləri zibilxanadan ayıran heç 

bir divar və ya hasar yoxdur; zibilxana həmçinin toplama, yığcamlaşdırma, emal etmə və yandırma 

sistemlərinə də malik deyil; çirkabın və ya tullantı sularının təmizlənməsi sistemi də quraşdırılmayıb. 

Bunların əsasında ekspertlər belə nəticəyə gəldilər ki, Ümraniyə zibilxanası «insanları və heyvanları, 

habelə ətraf mühiti təhlükənin bütün formalarına məruz qoyur». Bununla əlaqədar olaraq, məruzədə diqqət 

ilk növbədə təxminən iyirmi yoluxucu xəstəliyin yayıla biləcəyi faktına cəlb edilir və aşağıdakılar 

vurğulanır:  

«… Tullantıların toplandığı hər bir sahədə, digər qazlarla yanaşı, metan, karbon və hidrogen-sulfid 

qazları formalaşır. Bu tullantılar nəzarət altında toplanmalı… və yandırılmalıdır. Lakin sözügedən 

zibilxana belə sistemlə təchiz edilməyib. Əgər metan hava ilə müəyyən nisbətdə qarışarsa, partlaya bilər. 

Tullantıların tərkib hissələrinə parçalanması nəticəsində metanın partlayışının qarşısını almaq üçün 

burada heç bir vasitə yoxdur. Yaxınlıqdakı yaşayış yerləri də nəzərə alınarsa, ziyan olduqca böyük ola 

bilər və bundan bizi yalnız tanrı qoruya bilər…». 

 

27 may 1991-ci ildə şəhər şurası bu məruzədən xəbərdar edildi  və 7 iyun 1991-ci ildə bu barədə valiyə də 

məlumat verildi və xahiş edildi ki, Səhiyyə Nazirliyinə və baş nazirin Ətraf mühit üzrə idarəsinə («Ətraf 

mühit idarəsi») yığcam şəkildə məlumat göndərilsin. 

13. 9 iyun 1991-ci ildə İstanbul meri Nurəddin Sözen məruzəni qəbuledilməz hesab etməyi tələb etdi və 

belə bir əsas gətirdi ki, məruzənin hazırlanması barədə göstərişin verilməsi və məruzənin hazırlanması 

onun xəbəri olmadan baş verib. 

14. Lakin eyni məruzə barədə xəbərdar edilmiş Ətraf mühit üzrə şura 18 iyun 1991-ci ildə tövsiyə 

(№09513) qəbul edərək İstanbul meriyasını, şəhər şurasını və Ümraniyə rayon şurasını bu işdə müəyyən 

edilmiş problemləri təcili həll etməyə çağırdı: 

«… Ekspertlər komitəsi tərəfindən hazırlanmış məruzə göstərir ki, sözügedən zibilxana Ətraf mühit 

haqqında Qanunu və Bərk tullantılara nəzarət haqqında Qərarı pozur və müvafiq surətdə, insanların və 

heyvanların sağlamlığını təhlükəyə məruz qoyur. Bərk tullantılara nəzarət haqqında Qərarın 24, 25, 26, 

27, 30 və 38-ci maddələrində nəzərdə tutulan tədbirlər zibilliklərin atıldığı sahəyə tətbiq edilməlidir… 

Buna görə də, xahiş edirəm zəruri tədbirlər həyata keçirilsin… və nəticələr barədə bizim şuraya məlumat 

verilsin».  

 

15. 27 avqust 1992-ci ildə Ümraniyə meri Şinasi Öktem Üsküdar zibillərin atıldığı sahədən şəhər şurasının 

və qonşuluqdakı rayon şuralarının istifadə etməsinin qarşısını almaq üçün müvəqqəti tədbirlərin görülməsi 

məqsədi ilə rayon məhkəməsinin birinci şöbəsinə müraciət etdi. O, digər məsələlərlə yanaşı, xahiş edirdi ki, 

daha həmin yerə zibil atılmasın, zibilxana bağlansın və vurulan zərərin əvəzi ödənilsin. 

3 noyabr 1992-ci ildə İstanbul və Beykoz merləri bu tələbə etiraz etdilər. Bu məqsədlə cənab Sözen konkret 

olaraq bildirdi ki, zibillik sahəsinin işlənib qaydaya salınması üçün tender elan olunub və 1993-cü il ərzində 

bu iş həyata keçiriləcəkdir.  

16. Bu proseslər Kassasiya Məhkəməsinin dördüncü mülki şöbəsində öz həllini gözləsə də, Ümraniyə 

rayon şurası İstanbul merinə məlumat verdi ki, 15 may 1993-ci ildən başlayaraq həmin yerə zibil atılmasına 

icazə verilməyəcək.  

 

C. Bədbəxt hadisə  

17. 28 aprel 1993-cü ildə səhər saat 11-də həmin sahədə metan qazının partlayışı baş verdi. Zibil 

qalaqlarının ağırlığının təzyiqi altında torpaq sürüşməsi baş verdi və sonra torpaq uçqunu hündür zibil 

«təpəliyindən» aşağıya doğru yuvarlandı və aşağıda yerləşən ona yaxın yoxsul evi, o cümlədən ərizəçinin 

evi uçqunun altında qaldı. Önəryıldızın doqquz nəfər ailə üzvü də daxil olmaqla, 39 adam həlak oldu.  

 

D. Bu iş üzrə başlanan proseslər  

1. Daxili İşlər Nazirliyinin təşəbbüsü  

18. Bədbəxt hadisədən dərhal sonra bələdiyyə polisinin iki üzvü faktları müəyyən etməyə çalışdılar. 

Zərərçəkənlərdən, o cümlədən ərizəçidən (o, izahat verdi ki, öz evini 1988-ci ildə tikib) ifadə aldıqdan 

sonra onlar məruzə etdilər ki, 13 daxma zibil altında qalıb.  
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Elə həmin gün İstanbul meriyasının təşkil etdiyi fövqəladə komitə də həmin sahəyə getdi və müəyyən etdi 

ki, doğrudan da metan qazınının partlayışı nəticəsində torpaq sürüşməsi baş verib. 

19. Ertəsi gün, 29 aprel 1993-cü ildə Daxili İşlər Nazirliyi («Nazirlik») iki merə – cənab Sözenə və cənab 

Öktemə qarşı prosessual hərəkətlərə başlayıb-başlamamaq məsələsini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

faciənin baş vermə hallarının inzibati araşdırma şöbəsi («araşdırma şöbəsi») tərəfindən araşdırılması barədə 

göstəriş verdi.  

 

2. Cinayət istintaqı 

20. İnzibati proseslər davam etdiyi müddətdə, 30 aprel 1993-cü ildə Üsküdar dövlət prokuroru müxtəlif 

universitetlərdən olan mülki qurğular üzrə üç nəfər professordan təşkil edilmiş ekspertlər komitəsinin 

müşayiəti ilə hadisə yerinə getdi. O, özünün ilkin müşahidələrinin işığında komitəyə tapşırıq verdi ki, 

bədbəxt hadisəyə görə dövlət orqanlarının və qurbanların daşımalı olduğu məsuliyyəti müəyyən etsin.  

21. 6 may 1993-cü ildə ərizəçi yerli polis məntəqəsinə şikayət verdi. O, bildirdi ki, «mənim evimin uçqun 

altında qalmasının, arvadımın və uşaqlarını ölümünün səbəbi dövlət orqanlarının səhlənkarlığıdırsa, mən bu 

ərizə vasitəsilə müvafiq dövlət orqanına və ya orqanlarına qarşı cinayət işinə başlanması məqsədi ilə 

şikayət edirəm». Ərizəçinin şikayəti dövlət prokuroru tərəfindən onun öz təşəbbüsü ilə başlamış olduğu 

cinayət istintaqı materiallarına (iş №1993/6102) əlavə edildi.  

22. 14 may 1993-cü ildə dövlət prokuroru sözügedən bədbəxt hadisəsinin bir neçə şahidinin və bir neçə 

zərərçəkənin ifadəsini dinlədi. 18 may 1993-cü ildə ekspertlər komitəsi dövlət prokurorunun göstərişi 

əsasında hazırladığı məruzəni ona təqdim etdi. Ekspertlər təsdiq etdilər ki, torpaq sürüşməsi (tullantılı 

torpağın möhkəm olmaması buna öz təsirini göstərmişdi) zibilliyin içərisindəki qazın getdikcə artan təzyiqi 

ilə və zibillikdəki partlama ilə izah oluna bilər. Ekspertlər müvafiq qaydalara əsasən dövlət orqanlarının 

daşıdıqları öhdəlik və vəzifələri xatırladaraq, bu nəticəyə gəldilər ki, bədbəxt hadisəyə görə məsuliyyət 

aşağıdakıların üzərinə düşməlidir: 

1) 2/8 hissəsi – İstanbul şəhər bələdiyyəsinin üzərinə: artıq ilk dəfə 1970-ci ildə zibillər qalaqlanarkən və 

vəziyyət pisləşməkdə davam edərkən texniki problemlərin qarşısını almaq üçün kifayət qədər tez hərəkət 

etmədiyinə görə, yaxud zibillərin atılması üçün müvafiq şəhər şuralarına alternativ sahə göstərmədiyinə 

görə (3030 saylı Qanuna əsasən, bu, onun borcudur); 

2) 2/8 – Ümraniyə şəhər şurasının üzərinə: sahə boş olduğu müddətdə onun işlənib qaydaya salınması 

planını həyata keçirmədiyinə görə, 20814 saylı Qərara zidd olaraq eni 1.000 metr olan sahədə 

məskunlaşmanın olmaması üçün bufer zonasını təmin etmədiyinə görə, 7 may 1991-ci il tarixli ekspert 

məruzəsinə baxmayaraq, qanunsuz tikililərin bölgəyə «gəlib çatmasına» və onların tikintisinin davam 

etdirilməsinə qarşı heç bir tədbir görmədiyinə görə; 

3) 2/8 – yoxsul evlərinin sakinlərinin üzərinə: zibil «təpəliklərinin» yaxınlığında məskunlaşaraq öz ailə 

üzvlərini təhlükəyə məruz qoyduqlarına görə; 

4) 1/8 – Ekologiya Nazirliyinin üzərinə: Bərk tullantılara nəzarət haqqında 20814 saylı Qərara uyğun 

olaraq zibilliyin səmərəli monitorinqini həyata keçirmədiyinə görə; 

4) 1/8 – Hökumətin üzərinə: bir sıra hallarda sahəni zəbt etmiş sakinlərə bəraət verməklə, eləcə də 

mülkiyyət hüquqları verməklə bu cür qanunsuz tikililərin yayılmasına şərait yaratdığına görə.  

23. 21 may 1993-cü ildə dövlət prokuroru ratione personae yurisdiksiyanı (şəxslər, yaxud aidiyyət üzrə 

yurisdiksiyanı) rədd etdi və işi İstanbul merinə göndərərək belə hesab etdi ki, bu iş Mülki dövlət 

qulluqçularının cinayət təqibi haqqında Qanunun əhatə dairəsinə düşür; həmin Qanunun tətbiqi İstanbul 

vilayətinin inzibati şurasının («inzibati şura») işidir. Dövlət prokuroru öz sərəncamında bildirdi ki, İstanbul 

şəhər şurası və Ümraniyə rayon şurası barəsində tətbiq edilə bilən müddəalar Cinayət Məcəlləsinin 230-cu 

maddəsindən və 455-ci maddəsinin 2-ci bəndindən ibarətdir. 21 may 1993-cü ildə istintaq şöbəsi 

araşdırmanı bitirdikdən sonra dövlət prokurorluğundakı iş Nazirliyə göndərildi.  

 

3. İnzibati araşdırmanın nəticəsi  

24. 27 may 1993-cü ildə öz araşdırmasının nəticələrini nəzərə alaraq, istintaq şöbəsi işə aidiyyəti olan iki 

mer barədə cinayət istintaqına başlamaq üçün Nazirlikdən icazə istədi.  

25. Bu müraciətdən bir gün sonra Ümraniyə rayon şurası mətbuata aşağıdakı açıqlamanı verdi: 

«Zibillərin atılması üçün Anadolu istiqamətində yeganə yer bizim Ümraniyə rayonunun ortasında 

yerləşir, bu, səs-səmir çıxarmayan dəhşət obyektinə bənzəyirdi. O, öz sakitliyini pozdu və ölümə səbəb 

oldu. Biz bunu bilirdik və gözləyirdik. Rayon şurası olaraq, biz zibillərin qalaqlandığı bu sahənin 

təmizlənməsi üçün dörd il idi ki, mümkün olan bütün qapıları döyürdük. Bizi İstanbul şəhər şurasında 
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etinasızlıqla qarşıladılar. Açılış mərasimində bünövrəyə iki bel ilə beton atıldıqdan sonra… şura sahənin 

təmizlənməsi üzrə işləri görməkdən imtina etdi. Nazirliklər və Hökumət bu faktlardan xəbərdar idilər, lakin 

çoxlu sayda xəbərdarlıqları qəbul etmədilər. Biz məsələni məhkəmələrə çıxardıq və onlar bizim xeyrimizə 

qərar qəbul etdilər, lakin məhkəmə mexanizmini işə salmaq mümkün olmadı… İndi biz məsuliyyətlə 

üzləşmişik və bu hadisəyə görə Ümraniyə sakinləri qarşısında hamımız cavabdehik…».  

 

26. İstintaq şöbəsinin istədiyi icazə 17 iyun 1993-cü ildə verildi və müvafiq surətdə, Nazirlikdən olan baş 

müfəttiş («baş müfəttiş») iş üzrə məsul şəxs təyin edildi.  

Bu iş üzrə tərtib edilmiş istintaq materiallarının işığında baş müfəttiş cənab Sözenin və cənab Öktemin 

arqumentlərini qəbul etdi. Sonuncu şəxs, digər məsələlərlə yanaşı, bildirdi ki, 1989-cu ilin dekabrında onun 

çalışdığı rayon şurası Həkimbaşıda yoxsul evlərinin olduğu sahədə təmizləmə işlərinə başlamışdı, lakin 

həmin sahədə yaşayan iki sakinin xahişinə əsasən işlər dayandırıldı (bax: yuxarıda 10-cu bəndə). 

27. 9 iyul 1993-cü ildə baş müfəttiş öz hesabatını yekunlaşdırdı. Məruzədə indiyədək tapşırıq almış bütün 

ekspertlərin gəldiyi nəticələr təsdiq edildi və dövlət prokurorunun topladığı bütün sübutlar nəzərə alındı. 

Eləcə də orada iki digər elmi rəy qeyd olundu; biri Ekologiya Nazirliyi tərəfindən, digəri isə Boğaziçi 

Universitetinin mülki qurğular üzrə professoru tərəfindən hazırlanmış həmin rəylər 1993-cü ilin mayında 

İstanbul valiliyinə göndərilmişdi. Bu iki rəy təsdiq edirdi ki, ölümlə nəticələnmiş torpaq sürüşməsi metan 

partlayışı nəticəsində baş vermişdi. Məruzədə həmçinin göstərilirdi ki, 4 may 1993-cü ildə istintaq şöbəsi 7 

may 1991-ci il tarixli ekspert məruzəsinin işığında faktiki olaraq görülmüş tədbirlər barədə ona məlumat 

verilməsi üçün şəhər şurasına müraciət edib, məruzədə cənab Sözenin verdiyi cavab da əks olunmuşdu: 

«Bizim şəhər şurası 1993-cü ilin sonunadək köhnə məhəllələrin mümkün qədər az ziyan vurmaqla 

istifadə edilə bilməsini təmin etmək üçün tədbirlər görmüş və… indiyə qədər ölkədə mövcud olan ən böyük 

və ən müasir zibilxanaların qurulması üçün bütün hazırlıq tədbirlərini görmüşdü. Biz həmçinin zəruri 

şərtlərə cavab verən müvəqqəti zibilxanalar quraşdırırıq. Bununla yanaşı, köhnə məhəllələrdə [artıq 

ömrünü başa vurmuş olan] zibilxanaların qaydaya salınması işləri də davam etdirilir. Xülasə, ötən üç ildə 

bizim şəhər şurası tullantılar problemini çox ciddi araşdırıb… və hazırda işlər davam etdirilir…». 

 

28. Baş müfəttiş bu nəticəyə gəldi ki, 28 aprel 1993-cü ildə 26 nəfərin ölümü və on bir nəfərin yaralanması 

iki merin öz vəzifələrini yerinə yetirərək tədbirlər görməməsinin nəticəsi idi və onlar CM-in 230-cu 

maddəsinə əsasən səhlənkarlığa görə məsuliyyət daşımalıdırlar. Ekspert məruzəsinə və Ətraf mühitin 

mühafizəsi idarəsinin tövsiyəsinə, eləcə də digər xəbərdarlıqlara baxmayaraq, onlar vəzifə öhdəliklərini 

bilərəkdən pozublar: cənab Öktem qanunsuz tikililərin ətrafındakı zibil qalaqlarının ləğvi barədə göstəriş 

vermək vəzifəsini yerinə yetirməyib, halbuki 775 saylı Qanunun 18-ci maddəsinə əsasən bunu etməyə onun 

səlahiyyəti vardı; cənab Sözen isə yuxarıda adı çəkilən  tövsiyəni yerinə yetirməkdən imtina edib, zibil 

qalaqlarını təmizlənməsini həyata keçirməyib, yaxud zibilxananın ləğvi barədə göstəriş verməyib və 3030 

saylı Qanunun 10-cu maddəsindəki normalara əməl etməyib; həmin maddəyə əsasən o, köhnə tikililərin 

dağıdılması barədə göstəriş verməli, zəruri olduqda, bunu  meriyanın vəsaiti hesabına etməli idi». 

 

4. Önəryıldızın ailəsinin subsidiyalı mənzildə yerləşdirilməsi 

29. Eni zamanda, Mənzil məsələləri və köhnə evlər üzrə departament ərizəçiyə müraciət etdi ki, onun 

idarəsinə gəlsin və ona məlumat verdi ki, 25 may 1993-cü il tarixli sərəncamla (№1739) şəhər şurası 

Çobançeşmədə (Eyüp, Əlibəyköy) subsidiyalı (burada subsidiya dedikdə mənzilin güzəştli ödənişlə 

verilməsi nəzərdə tutulur – tərc.) yaşayış kompleksində ona mənzil ayırıb. 18 iyun 1993-cü ildə ərizəçi 

kompleksin C-1 binasında 7 saylı mənzilə sahib olmaq barədə sənədi imzaladı. Bu əqd şəhər şurasının 17 

sentyabr 1993-cü il tarixli sərəncamı ilə (№3927) rəsmiləşdirildi. 13 noyabr 1993-cü ildə ərizəçi 

müqaviləyə bərabər olan, notariat qaydasında təsdiq edilən bəyannaməni imzaladı; orada nəzərdə tutulurdu 

ki, sözügedən mənzil ona 125.000.000 türk lirəsinə «satılıb», bunun dörddə biri dərhal ödənilməli, qalan 

hissəsi isə hər ay 732.844 türk lirəsi miqdarında ödənilməlidir. Ərizəçi birinci ödənişi 9 noyabr 1993-cü 

ildə ödədi. O vaxtdan o, sözügedən mənzildə yaşayır.  

 

5. Cinayət prosesi 

30. 15 iyul 1993-cü il tarixli sərəncamı ilə inzibati şura baş müfəttişin hesabatı əsasında səs çoxluğu ilə 

Cinayət Məcəlləsinin 230-cu maddəsinin pozulmasına görə cənab Sözenə və cənab Öktemə qarşı cinayət 

işinə başlamaq barədə qərar qəbul etdi.  
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Cənab Sözen və cənab Öktem bu qərardan Ali İnzibati Məhkəməyə şikayət etdilər; 18 yanvar 1995-ci ildə 

həmin məhkəmə onların şikayətini rədd etdi. İş üzrə materiallar, müvafiq surətdə, geriyə – dövlət 

prokuroruna göndərildi, o isə 30 mart 1995-ci ildə hər iki merin işini araşdırılmaq üçün İstanbul Cinayət 

Məhkəməsinin beşinci şöbəsinə («Şöbə») verdi. 

31. Şöbədə proses 29 may 1995-ci ildə başlandı. Dinləmədə cənab Sözen, digər məsələlərlə yanaşı, bildirdi 

ki, məcburi olmayan vəzifələrə riayət edilməsi ondan gözlənilməməlidir, yaxud o, 1970-ci ildən bəri 

yaranmış vəziyyətə görə təkbaşına məsuliyyət daşımamalıdır. Türkiyədəki 2.000 məhəllə təmizlənmədiyi 

halda, Ümraniyədə zibilxananın təmizlənməməsinə görə o, təqsirkar deyil; bununla əlaqədar olaraq, o, hər 

halda şəhər şurası tərəfindən görülmüş bir sıra tədbirləri qeyd etdi və iddia etdi ki, zibilxanaya zibillərin 

atılması davam etdiyi halda zibilxananı bütünlüklə qaydaya salmaq mümkün deyildi. Sonda o, bildirdi:  

«vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirərkən yol verilmiş səhlənkarlıq cinayətinin elementləri aydın deyil, 

çünki mənim hərəkətlərimdə səhlənkarlıq niyyəti olmayıb və hadisə ilə mənim tərəfindən baş vermiş hər 

hansı səhlənkarlıq arasında heç bir səbəbli əlaqə müəyyən edilməyib».  

 

Cənab Öktem bildirdi ki, uçqun qanadlarının altında qalmış bir qrup ev 26 mart 1989-cu ildə onun vəzifəyə 

seçilməsindən qabaq tikilib və o, seçildiyi vaxtdan bəri yoxsul evlərinin olduğu sahənin genişlənməsinə 

icazə verməyib. Cənab Öktem problemlərdə İstanbul şəhər şurasını və İstanbul valiliyini təqsirləndirərək 

iddia etdi ki, qanunsuz tikililərin tikintisinin qarşısını almamağa görə məsuliyyət meşə təsərrüfatı üzrə 

səlahiyyətli şəxslərin üzərinə düşür və istənilən halda, onun başçılıq etdiyi rayon şurası həmin daxmaların 

uçurulmasını həyata keçirmək üçün zəruri personala malik deyildi.  

32. 4 aprel 1996-cı il tarixli qərarında Şöbə hər iki meri ittihamlarda təqsirli bilərək, onların arqumentlərini 

əsassız hesab etdi. Hakimlər bu nəticəyə gələrkən aşağıdakıları müəyyən etdilər: 

«… hər iki müttəhim [ekspertlərin] məruzəsindən xəbərdar olsa da, lazımi profilaktiki tədbirləri 

görməyiblər. Kütləyə atəş açan şəxs insanların həlak olacağından xəbərdar olmalıdır və müvafiq surətdə, 

o, sonradan iddia edə bilməz ki, adam öldürmə niyyəti olmadan hərəkət edib, eynilə, bu işdə də 

müttəhimlər iddia edə bilməzlər ki, vəzifə borclarına səhlənkar yanaşmaq niyyətində olmayıblar. Lakin 

bütün məsuliyyət onların üzərinə düşmür… Onlar səhlənkarlıq etdikləri kimi, başqaları da bunu edib. Cari 

işdə əsas səhv yoxsul evlərinin təpədəki zibilxananın aşağısında tikilməsindən ibarətdir və həmin 

daxmaların sakinləri buna görə cavabdehlik daşıyırlar. Onlar belə bir riski nəzərə almalı idilər ki, zibil 

«təpəliyi» bir gün onların başına uçacaq və onlar ziyana məruz qalacaqlar. Sakinlər tikililəri zibilxanadan 

əlli metrədək məsafədə tikməməli idilər. Onlar uzaqgörən olmamalarını həyatları bahasına ödədilər…». 

 

33. Şöbə cənab Sözeni və cənab Öktemi Cinayət Məcəlləsinin 230-cu maddəsində nəzərdə tutulan 

minimum cəzaya, yəni üç aylıq həbs cəzasına məhkum etdi və 160.000 türk lirəsi məbləğində cərimə təyin 

etdi. 647 saylı Qanunun 4.1-ci maddəsinə əsasən, Şöbə həbs cəzasını cərimə ilə əvəz etdi və son nəticədə, 

təyin olunan ümumi cərimənin məbləği 610.000 türk lirəsi təşkil etdi. Şöbə müttəhimlərin əvvəllər hüquq 

pozuntusu törətmədiklərini razılıqla qeyd edərək, həmçinin qərara aldı ki, eyni Qanunun 6-cı maddəsinə 

uyğun olaraq, cərimələrin məcburi icrası təxirə salınsın. 

34. Hər iki mer hüquq məsələləri ilə bağlı şikayət verdilər. Digər məsələlərlə yanaşı, onlar iddia etdilər ki, 

Şöbə faktların qiymətləndirilməsində Cinayət Məcəlləsinin 230-cu maddəsinin hüdudlarını aşıb və işə 

həmin Məcəllənin 455-ci maddəsi çərçivəsində ehtiyatsızlıq üzündən adam öldürmə kimi yanaşıb. 

10 noyabr 1997-ci il tarixli qərarında Kassasiya Məhkəməsi Şöbənin qərarını qüvvədə saxladı. 

35. Belə məlum olur ki, ərizəçiyə bu proseslər barədə heç vaxt məlumat verilməyib, yaxud o, heç bir 

inzibati istintaq orqana və ya cinayət məhkəməsinə bu barədə sübut təqdim etməyib; həmçinin, görünür, 

heç bir məhkəmə qərarı ona təqdim edilməyib.  

 

6. İcra orqanlarına qarşı ərizəçinin iddiaları  

36. 3 sentyabr 1993-cü ildə ərizəçi maddi və mənəvi ziyanın əvəzinin ödənilməsi üçün Ümraniyə və 

İstanbul merlərinə qarşı, habelə Daxili İşlər Nazirliyinə və Ekologiya Nazirliyinə qarşı iddia qaldırdı. 

Ərizəçinin tələb etdiyi məbləğ aşağıdakı kimi bölüşdürülmüşdü: 150.000.000 türk lirəsi – evin və ev 

təsərrüfatı ləvazimatlarının itirilməsi ilə bağlı vurulan ziyana görə; 2.550.000.000, 10.000.000, 15.000.000 

və 20.000.000 türk lirəsi – onun və sağ qalan üç oğlunun (Hüsaməddinin, Aydının və Xələfin) aldıqları 

maliyyə yardımının itirilməsinə görə kompensasiya qismində; habelə 900.000.000 türk lirəsi – özünün 

məruz qaldığı mənəvi ziyana görə və 300.000.000 türk lirəsi – üç oğlunun hər birinə, onların məruz 

qaldıqları mənəvi ziyana görə.  
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37. 16 sentyabr və 2 noyabr 1993-cü il tarixli məktublarında Ümraniyə meri və və Ekologiya naziri 

ərizəçinin tələblərini rədd etdilər. Qalan dövlət orqanları heç bir cavab vermədilər.  

38. Belə olan halda ərizəçi ziyanın əvəzinin ödənilməsi barədə bu dörd dövlət orqanına qarşı öz adından və 

üç oğlunun adından İstanbul İnzibati məhkəməsində («məhkəmə») iddia qaldırdı. O, şikayətində bildirdi ki, 

həmin orqanların səhlənkarlıq ucbatından buraxdığı səhvlər onun qohumlarının ölümü ilə və evinin və ev 

təsərrüfatı əşyalarının məhvi ilə nəticələnib və yuxarıda qeyd edilən məbləğləri bir daha tələb etdi. 

4 yanvar 1994-cü ildə ərizəçiyə hüquqi yardım göstərildi. 

39. 30 noyabr 1995-ci ildə məhkəmə qərar qəbul etdi. O, öz qərarında 18 may 1993-cü il tarixli ekspert 

məruzəsinə (bax: yuxarıda 22-ci bəndə) əsaslanaraq, 28 aprel 1993-cü il tarixli bədbəxt hadisə ilə 

sözügedən dörd orqanın buna şərait yaratmış səhlənkarlığı arasında birbaşa səbəb əlaqəsinin olduğunu 

müəyyən etdi. Məhkəmə sərəncam verdi ki, onlar mənəvi ziyana görə ərizəçiyə və onun uşaqlarına 

100.000.000 türk lirəsi, maddi ziyana görə isə 10.000.000 türk lirəsi ödəsinlər (həmin vaxt bu məbləğlər, 

müvafiq surətdə, təxminən 2.077 və 208 avroya bərabər idi).  

Ədalət əsasında müəyyən edilmiş sonuncu məbləğ, ev təsərrüfatına aid elektrik avadanlıqları istisna 

olmaqla (ehtimal olunurdu ki, ərizəçinin belə avadanlıqları olmayıb), ev təsərrüfatı əşyalarının məhvi ilə 

məhdudlaşırdı. Bu məsələdə məhkəmənin verdiyi qiymət, görünür, dövlət orqanlarının belə bir arqumenti 

ilə məhdudlaşıb ki, «bu evlərin nə suyu, nə də işığı vardı». Məhkəmə qalan tələbləri rədd etdi; onun 

fikrincə, ərizəçi maliyyə yardımından məhrum olması barədə tələb irəli sürə bilməz, çünki dəymiş ziyana 

görə qismən o özü məsuliyyət daşıyır və azyaşlı uşaqlardan yaxud evdar qadınlardan ibarət qurbanlar əvəzi 

ödənilən və ailənin dolanacaq xərclərinin ödənilməsinə yardım edə bilən işlə məşğul olmurdular. Məhkəmə 

qərara aldı ki, ərizəçinin subsidiyalı mənzilə yerləşdirilməsi nəzərə alındıqda, habelə nəzərə alınarsa ki, 

hətta Ümraniyə rayon şurası yoxsul evlərinin sökülməsi üzrə öz səlahiyyətini yerinə yetirməsə belə, onun 

gələcəkdə bunu istənilən vaxt etməsinə heç nə mane ola bilməzdi, o zaman köhnəlmiş evinin dağılmasına 

görə ərizəçinin kompensasiya tələb etməsi nəzakət qaydalarından kənardır.  

Məhkəmə qərara aldı ki, mənəvi ziyana görə ödənişin icrasını gecikdirməyə görə faiz tətbiq edilməsin.  

40. Tərəflər bu qərardan Ali İnzibati Məhkəməyə şikayət etdilər; həmin məhkəmə 21 aprel 1998-ci il tarixli 

qərarı ilə onların şikayətini rədd etdi. 

Qərara düzəlişlər edilməsi barədə şəhər şurasının verdiyi vəsatət də uğursuzluğa düçar oldu, bundan sonra 

qərar qanuni qüvvəyə mindi və 10 avqust 1998-ci ildə ərizəçiyə təqdim edildi.  

Sözügedən zərərlərin əvəzi indiyədək ödənilməyib.   

41. Ümraniyə zibilxanası hazırda mövcud deyil. Yerli şura onu torpaqla örtüb və orada hava qurğuları 

quraşdırıb. Bundan başqa, hazırda Həkimbaşı və Kazım Qarabəkir məhəllələri üçün tikinti planları 

hazırlanır. Şəhər şurası keçmiş zibilxana sahəsinin böyük bir hissəsində ağaclar əkib və idman 

meydançaları salıb. Eləcə də 28 aprel 1993-cü il tarixli bədbəxt hadisənin qurbanlarının xatirəsinə orada iki 

abidə ucaldılıb.  

 

Hüquq məsələləri 

 

I. Konvensiyanın 2-ci maddəsinin iddia edilən pozuntusu 

57. Ərizəçi ilk növbədə şikayət etdi ki, 28 aprel 1993-cü il tarixli bədbəxt hadisədə onun doqquz nəfər ailə 

üzvünün ölməsi və müvafiq proseslərdəki çatışmazlıqlar Konvensiyanın 2-ci maddəsinin pozuntusunu 

təşkil edir; həmin maddənin müvafiq hissəsində deyilir:  

«Hər kəsin yaşamaq hüququ qanunla qorunur. Heç kəs qanunla ölüm cəzası nəzərdə tutulmuş 

cinayət törətməyə görə, məhkəmə tərəfindən çıxarılmış belə hökmün icrasından başqa həyatdan məhrum 

edilə bilməz…». 

 

58. Hökumət bu arqumentə etiraz etdi.  

 

A. Konvensiyanın 2-ci maddəsinin tətbiqinin mümkünlüyü 

 

1. Məhkəmə qarşısında tərəflərin arqumentləri 

59. Hökumət Konvensiyanın 2-ci maddəsindəki «məhrum edilmə» ifadəsinin mənasına diqqəti cəlb edərək, 

bildirdi ki, bu maddədən irəli gələn pozitiv öhdəlik konsepsiyası, bu işin hallarına bənzər hallarda digər 

şəxslərin həyatını qorumaq öhdəliyini dövlətlərin üzərinə qoyan və «səhlənkarlıq haqqında iddialar» 

doğuran konsepsiya kimi başa düşülə bilməz.  
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60. Hökumət nümayəndələri bildirdilər ki, ev təsərrüfatı tullantılarının atılması üçün zibilxananın 

qurulmasına aid olan və yalnız cüzi risk doğuran fəaliyyət ictimai sağlamlıq və nüvə, yaxud sənaye 

qurğuları kimi sahələrə aid potensial təhlükəli fəaliyyətlər yaxud vəziyyətlər kimi qiymətləndirilə bilməz.  

61. Ərizəçi bunun cavabında, bildirdi ki, qohumlarının ölümü müvafiq orqanların açıq-aşkar səhlənkarlığı 

ucbatından baş verib və buna görə də, Konvensiyanın 2-ci maddəsinin əhatə dairəsinə düşür. 

 

2. Məhkəmənin verdiyi qiymət 

62. Məhkəmə bir daha xatırladır ki, Konvensiyanın 2-ci maddəsinin 1-ci bəndinin birinci cümləsi dövlətin 

üzərinə yalnız qəsdən və ya qanunsuz olaraq həyatdan məhrum etməkdən çəkinmə öhdəliyini qoymur, həm 

də ümumi anlayışlarla yaşamaq hüququnu təmin edir və bəzi dəqiq müəyyən edilmiş hallarda dövlətin 

üzərinə öz yurisdiksiyası daxilində olan insanların həyatının qorunması üzrə müvafiq tədbirlər görmək 

öhdəliyini qoyur (bax: L.C.B. Birləşmiş Krallığa qarşı məhkəmə işi üzrə 9 iyun 1998-ci il tarixli qərara; 

Kalvelli və Çiqlio İtaliyaya qarşı; Eriksson İtaliyaya qarşı, 26 oktyabr 1999; Leri və başqaları Fransaya 

qarşı, 16 yanvar 2001).  

63. Həyata qarşı ehtimal olunan hər bir təhlükə Konvensiya üzrə dövlət orqanlarının üzərinə həmin riskin 

qarşısını almaq üçün konkret tədbirlər görmək öhdəliyini qoymasa da, məsələn, əgər müəyyən edilsə ki, 

dövlət orqanları insanın və ya insanların həyatına qarşı real və birbaşa riskin mövcud olduğu vaxtda həmin 

riskdən xəbərdar idilər və ya xəbərdar olmağa borclu idilər və səlahiyyətləri çərçivəsində həmin riskin 

qarşısını ala biləcək tədbirləri görməyiblər, o halda vəziyyət fərqlidir (bax: Osman Birləşmiş Krallığa qarşı 

məhkəmə işi üzrə 28 oktyabr 1998-ci il tarixli qərara, b. 116).  

64. Bu prinsiplərin işığında Məhkəmə ilk növbədə qeyd etməlidir ki, ekoloji məsələlərlə bağlı yaşamaq 

hüququnun pozulması təkcə Hökumətin qeyd etdiyi sahələrə yox (bax: yuxarıda 60-cı bəndə; L.C.B.-nin işi 

üzrə qərarda qeyd olunan nümunələrə: Gerra və başqaları İtaliyaya qarşı məhkəmə işi üzrə 19 fevral 1998-

ci il tarixli qərara və Kalvelli və Çiqlio İtaliyaya qarşı məhkəmə işi üzrə yuxarıda adı çəkilən qərara; 

həmçinin Konvensiyanın 8-ci maddəsi üzrə araşdırılmış işlərlə bağlı bax: Botta İtaliyaya qarşı məhkəmə 

işi üzrə 24 fevral 1998-ci il tarixli qərara, b. 33 və 34), həm də həyat üçün və ya yaşamaq hüququnun 

müxtəlif aspektləri üçün ciddi risk doğura bilən digər sahələrə də aiddir.  

Bununla əlaqədar olaraq bir daha xatırlatmaq lazımdır ki, bu məsələ ilə bağlı Avropa standartlarının son 

dövrlərdəki inkişafı sadəcə təsdiq edir ki, dövlət hakimiyyəti orqanları ekologiya sahəsində, məsələn, 

zibilxanalar üçün yerlərin təşkil edilməsi və bu sahədəki fəaliyyətlərdən irəli gələn risklərlə bağlı onlar 

üçün məcburi olan vəzifələr barədə getdikcə daha çox məlumatlı olurlar (bax: 53-cü və 54-cü bəndlərə). 

65. Məhkəmənin fikrincə, 2-ci maddədən irəli gələn pozitiv öhdəlik (62-ci və 63-cü bəndlər), şübhəsiz ki, 

dövlətin burada qeyd olunan fəaliyyətlərinə də aiddir; Hökumətin iddialarının (bax: yuxarıda 59-cu bəndə) 

əksinə olaraq, dövlət orqanlarının öz öhdəliklərini yerinə yetirib-yetirmədikləri araşdırılan zaman onların 

hərəkətləri, hərəkətsizliyi və «səhlənkarlığı» arasında heç bir fərq qoyulmamalıdır. İstənilən digər yanaşma 

insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə sənəd olan Konvensiyanın predmetinə və məqsədinə zidd olardı; bu 

sənəd tələb edir ki, onun müddəaları elə şərh və tətbiq edilsin ki, orada yer almış təminatlar praktiki və 

səmərəli olsun (misal üçün bax: Makann və başqaları İtaliyaya qarşı məhkəmə işi üzrə 27 sentyabr 1995-ci 

il tarixli qərara, A seriyası, c. 324, s. 45-46, b. 146-147). 

66. Məhkəmə bu nəticəyə gəlir ki, 2-ci maddə bu işə tətbiq edilə bilər.  

 

B. Konvensiyanın 2-ci maddəsinə əməl edilib-edilməməsi 

 

1. Ərizəçinin qohumlarının ölümünə görə məsuliyyət 

67. Cari işdə Məhkəmənin birinci vəzifəsi bunu müəyyən etməkdir ki, cavabdeh dövlətin labüd olmadan 

təhlükəyə məruz qalan və son nəticədə itirilən insan həyatlarını qorumaq üçün bütün zəruri tədbirləri 

görmək vəzifəsinə əməl etmədiyini güman etmək üçün ciddi əsaslar varmı?  

Bu məqsədlə Məhkəmə tərəflərin arqumentlərini və iş üzrə sübutları iki bənd üzrə araşdıracaq: preventiv 

normaların yerinə yetirilməsi (məsələn, yuxarıda qeyd edilən bu işlərə bax: Leri və başqalarının işinə; 

habelə Kalvelli və Çiqlionun işinə, b. 49); və Konvensiyaya aid presedent hüququ ilə bərqərar edilmiş 

ictimaiyyətin məlumat almaq hüququna əməl edilməsi (bax: Gerra və başqalarının işi üzrə yuxarıda adı 

çəkilən qərara, s. 228, b. 60).  

 

a) Ümraniyədə və yoxsul evlərinin olduğu ətraf sahələrdə zibilxananın təşkil edilməsi üzrə preventiv 

tədbirlərin həyata keçirilməsi 
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(i) Məhkəmə qarşısındakı tərəflərin arqumentləri 

68. Hökumət bu iddiaları əsassız hesab edir ki, dövlət Önəryıldızın ailə üzvlərinin həyatlarını qorumaq 

öhdəliyini yerinə yetirməyib. Hökumət nümayəndələri iddia etdilər ki, Türkiyənin dövlət orqanları həm 

Ümraniyədə, həm də bütün ölkədə daxmaların tikilməsi ilə mübarizə aparmaq üçün mümkün olan bütün 

tədbirlərin görülməsində həmişə böyük səylər göstəriblər. Məsələn, şəhər şurası, Türkiyədə zibilxanalarla 

bağlı təmizlik (reabilitasiya) işləri üzrə ən cəsarətli layihələrdən birini yerinə yetirməyi öhdəsinə götürüb və 

1993-cü ilin əvvəllərində yoxsul evlərinin sakinlərini dövlət subsidiyaları vasitəsilə tikilən binalara 

köçürmək üçün vəsaitlər alıb. 

69. Yerli rayon şurasına gəldikdə, həmin vaxt o, bələdiyyə polisinin səkkiz üzvünü cəlb etmişdi ki, zibil 

qalaqları ilə əhatə olunmuş sahədə yoxsul evlərini qanun əsasında dağıtsınlar; lakin onların aldıqları 

göstərişi yerinə yetirmək cəhdləri sakinlərin bir hissəsinin zorakı müqaviməti ilə qarşılaşdı. Üstəlik, orada 

çətinliklər bununla bitmədi. Hökumət torpaq üzərində mülkiyyət hüququnun bərqərar edilməsinə aid olan, 

1989-cu ilin dekabrında həmin ərazidə başlanmış təmizləmə işlərini dayandırmaq istəyən yoxsul evlərinin 

sakinlərinin Ümraniyə rayon şurasına qarşı qaldırdıqları iddia ilə bağlı işdən (iş №89/1088) nümunə 

qismində sitat gətirdi. 

70. Müvafiq surətdə, Hökumətin bildirdiyinə görə, ərizəçi iddia edə bilməz ki, zibil qalaqlarının 

yaxınlığında olan, üstəlik, kommunal xidmətlərin təşkil edilmədiyi ərazidə onun ev tikməsinə hər hansı 

şəkildə şərait yaradılıb.  

71. Dinləmədə ərizəçi bildirdi ki, hazırda Türkiyə vətəndaşlarının üçdə birinin yaşadığı yoxsul evləri 

problemi, həmin evləri qanuniləşdirmək barədə bir-birinin ardınca qəbul edilən amnistiyalar vasitəsi ilə, 

bilərəkdən siyasi məqsədlərlə həvəsləndirilmiş mühacir dalğası nəticəsində meydana çıxıb. Ərizəçi iddia 

etdi ki, bu səbəbdən, indi Hökumətin bu problemin qarşısını almaq üçün ümumiyyətlə nəsə etdiyini bəyan 

etməsi nəzakət çərçivəsinə sığmır.  

72. Bununla əlaqədar olaraq, ərizəçi həmin ərazinin kommunal xidmətlərlə təchiz edilməməsi barədə 

Hökumətin arqumentini rədd etdi. O, yoxsul evlərinin iki sakininin adından hazırlanmış təsdiqedici 

sənədlərə əsaslanaraq, qeyd etdi ki, dövlət orqanları nəinki bölgəni bütün zəruri avadanlıq və xidmətlərlə 

təchiz etməyiblər, hətta sakinlərin üzərinə torpaq vergisi də qoyublar.  

 

(ii) Məhkəmənin verdiyi qiymət 

73. Məhkəmə bu mübahisənin mərkəzində duran hər iki məsələdə: ev təsərrüfatı tullantılarının saxlanması 

üçün iki qurğunun quraşdırılması (bax: yuxarıda 51-ci bəndə); habelə yoxsul evlərinin olduğu ərazinin 

bərpası (reabilitasiyası) və təmizlənməsi (bax: yuxarıda 50-ci bəndə) məsələlərində təhlükəsizlik 

qaydalarının mövcud olduğunu qeyd edir. Hər halda, cari işdə bunu müəyyən etmək qalır ki, dövlət 

orqanlarının həmin qaydalara əməl etdiklərini hesab etmək olarmı?  

74. Məhkəmə bununla bağlı qeyd edir ki, Ümraniyə rayon şurasının xahişi əsasında 7 may 1991-ci ildə 

tərtib edilmiş ekspert məruzəsində sözügedən zibilxanada həmin vaxt aşkar edilmiş əsas qüsurlar ətraflı 

şəkildə sadalanır. Orada həmçinin yaxınlıqdakı yoxsul məhəllələrinin sakinlərinin sağlamlığı və həyatı 

üçün zibilxananın doğurduğu ciddi təhlükələr qeyd olunur və digər təhlükələrlə yanaşı, metan partlayışı 

təhlükəsi aydın şəkildə diqqətə çatdırılır (bax: yuxarıda 12-ci bəndə).  

Məruzədə çıxarılan nəticələrdə deyilir ki, sözügedən bədbəxt hadisənin baş verməsindən xeyli əvvəl yerli 

dövlət orqanları və nazirliklər müvafiq qaydaların tələb etdiyi tədbirləri qətiyyən həyata keçirmədiklərinə 

görə, Ümraniyə zibilxanası bir neçə məsələdə texniki standartlara cavab vermirdi (bax: 22 və 51-ci b). 

75. Hökumət Ümraniyə rayon şurası tərəfindən başlanan, lakin yoxsul evlərinin sakinlərinin özləri 

tərəfindən dayandırılan təmizləmə işlərini xatırlatdı (bax: yuxarıda 69-cu bəndə). Bu məsələdə Məhkəmə 

yalnız onu qeyd etməklə kifayətlənir ki, sözügedən işlərin dayandırılması barədə məhkəmə, yəni dövlət 

orqanı sərəncam vermişdi (bax: yuxarıda 11-ci bəndə), həmin qərar zibilxana ilə bağlı acınacaqlı vəziyyətin 

uzanmasına şərait yaradan qərar hesab edilə bilər. Bundan başqa, ərizəçi məhkəmə prosesində iştirak 

etmirdi (bax: 10-cu bəndə) və istənilən halda, iddiaçının tələbləri bədbəxt hadisənin baş verməsindən altı 

aydan da artıq öncə çıxarılmış 22 oktyabr 1992-ci il tarixli yekun qərarı ilə rədd edilmişdi. Elə təəssürat 

yaranırdı ki, həmin vaxt sözügedən işləri bərpa etməyə heç kim səy göstərmirdi. 

76. Dinləmədə Hökumət bunu da qeyd etdi ki, yuxarıda adı çəkilən və heç vaxt yekun məhkəmə 

ekspertizası rəyi statusu almayan 7 may 1991-ci il tarixli ekspert məruzəsi «real və bilavasitə təhlükənin» 

mövcud olduğunu qəti olaraq təsdiq edən sənəd hesab oluna bilməz; həqiqətən, məruzədə metanın 
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toplanmasından irəli gələn təhlükələrə yalnız çox qısa bir bənd həsr olunmuşdu və «torpaq sürüşməsi» 

təhlükəsi qeyd edilməmişdi. 

77. Bu arqumentlər aşağıdakı səbəblərə görə Məhkəməni qane etmədi. Hökumət kimi Məhkəmə də hesab 

edir ki, sözügedən məruzə həqiqətən Ümraniyə rayon şurası ilə İstanbul şəhər şurası arasında ciddi 

mübahisələr doğurub. İşin materiallarındakı sübutlara əsasən, şəhər şurası məruzənin nəticələrini (bunlar ən 

azı təşviş doğuran nəticələr idi) elmi yolla təkzib etmədən sadəcə prosessual çatışmazlıqlarla əlaqədar 

olaraq öncə məruzənin yerinə yetirilməsinə mane olmaq istəyib. Bu, reabilitasiya işlərinə başlamamaq üçün 

bəhanə olmaqla (bax: 27-ci bəndə), baş nazirin Ətraf mühit üzrə idarəsinin qoyduğu qadağaya uyğun 

deyildi (bax: 14-cü bəndə); həmin  məruzə ilə bağlı bu idarənin verdiyi tövsiyədə göstəriş verilirdi ki, 

texniki qüsurlar həll edilsin.  

Ümraniyə meri son olaraq zibilxananın bağlanması barədə məhkəmə orqanlarının qərar qəbul etməsinə nail 

olmağa cəhd etdi, lakin İstanbul meri yenə də onun vəsatətinin əleyhinə çıxmaqla prosesə mane oldu və 

belə əsas gətirdi ki, köhnə rayonda yeni tikinti planları hazırda işlənib hazırlanmaqdadır (bax: 15-ci bənd). 

78. Məhkəmənin fikrincə, 7 may 1991-ci il tarixli ekspert məruzəsinə şəhər şurasının kökündən zidd olan 

rəyi məruzədəki nəticələrin mühümlüyünə heç bir şəkildə təsir göstərə bilməz (xüsusən nəzərə alınsa ki, 

onlar məhkəmə qərarı ilə heç vaxt etibarsız elan edilməyib). 

79. Bununla əlaqədar, məruzədə «torpaq sürüşməsi» barədə hər hansı xüsusi qeydin olmaması mühüm 

deyil, çünki istintaq orqanlarının məsləhət aldıqları müxtəlif ekspertlərin rəyinə görə  (bax: 18, 22 və 27-ci 

bəndlərə), bu hadisənin yeganə səbəbi partlayışdan başqa heç bir şey deyildi.  

Analoji olaraq, metan partlayışı təhlükəsinə məruzədə yalnız bir bəndin həsr edilməsi də az əhəmiyyət 

daşıyır. Həqiqətən, Məhkəmə iş üzrə materiallardakı sübutları və əlində olan ümumi məlumatları nəzərə 

alarsa (bax: 53-cü bəndə), əmin ola bilər ki, istər əraziyə aid texniki məsələlərdə, istərsə də zibilxananın 

təmizlənməsi məsələsində, müvafiq qurğuların monitorinqinə görə məsuliyyət daşıyan inzibati şöbələrin və 

bələdiyyə şöbələrinin metan qazının yaranma prosesinə xas olan təhlükədən və ya profilaktika tədbirlərinin 

zəruriliyindən xəbərdar olmaması mümkün deyildi (xüsusən nəzərə alınsa ki, həmin ərazi barədə xüsusi 

qaydalar mövcud idi, lakin onlar heç bir halda yerinə yetirilməmişdi).  

Məhkəmənin fikrincə, ekspert məruzəsi sadəcə bələdiyyə orqanlarının bilməyə borclu olduqları, lakin 

düzəltmək iqtidarında olmadıqları vəziyyəti üzə çıxardı. 

80. Bu müşahidələrin işığında, Məhkəmə şəhər şurasının planlaşdırdığı, lakin o zaman hələ həyata 

keçirilməmiş olan təmizləmə işlərinin mühümlüyü barədə qərar qəbul etməyi (bax: 27-ci və 68-ci 

bəndlərə), yaxud yoxsul evlərinin geniş sahələrə yayılmasına qarşı iddia edilən tədbirlər kompleksini ətraflı 

araşdırmağı zəruri saymır (bax: 49, 50 və 68-ci bəndlərə).  

Məhkəmə zibil qalaqlarının yaxınlığında ərizəçinin ev tikməsinə dövlət orqanlarının heç vaxt şərait 

yaratmadıqlarını qəbul etməyə hazırdır (bax: 70-ci bəndə), lakin görünür, onlar bunu etməkdən onu 

çəkindirməyə də cəhd göstərməyiblər. Bununla bağlı sadəcə 18 may 1993-cü il tarixli ekspert məruzəsi 

qeyd edilməlidir (bax: 22-ci bəndə); həmin məruzənin nəticələri daxili məhkəmələrdə heç vaxt şübhə altına 

alınmayıb və həmin məruzədə Ümraniyə şəhər şurası və Hökumət yoxsul evlərinin tikilməsinə hüquqa zidd 

olaraq «şərait yaratmaqda» təqsirli biliniblər.  

81. Məhkəmə Ümraniyə zibilxanasının həmin ərazidə yaşayan vətəndaşlara vurduğu ziyanla bağlı müxtəlif 

səviyyələrdə dövlət orqanları tərəfindən yol verilən səhlənkarcasına hərəkətsizliyin dərəcəsi barədə daxili 

məhkəmələrin çıxardığı nəticələrdən kənara çıxmaq üçün heç bir səbəb görmür (bax: Tanlı Türkiyəyə qarşı, 

b. 110; və Klass Almaniyaya qarşı məhkəmə işi üzrə 22 sentyabr 1993-cü il tarixli qərara, b. 29-30). O, 

qeyd edir ki, müxtəlif ekspert məruzələrində, məsələn 7 may 1991-ci il tarixli məruzədə qeyd olunan, iş 

üzrə materiallara əlavə edilən amillər bir tərəfdən sözügedən səhlənkarcasına hərəkətsizlik, digər tərəfdən 

28 aprel 1993-cü ildə baş vermiş və insanların ölümünə səbəb olmuş bədbəxt hadisə arasında səbəbli 

əlaqəni müəyyən etməyə imkan verir (bax: L.C.B.-nin işi üzrə qərara, b. 39). Məhkəmə çıxardığı son nəticə 

ilə əlaqədar olaraq, bundan sonra araşdırmalıdır ki, ictimaiyyətin məlumat almaq hüququna əməl 

edilməsinə Türkiyənin dövlət orqanları ən azı cəhd ediblərmi? 

 

b) İctimaiyyətin məlumat almaq hüququna əməl edilməsi 

 

(i) Məhkəmə qarşısındakı tərəflərin arqumentləri 

82. Bu məsələ ilə bağlı Hökumət ictimaiyyətin rayondakı ekoloji problemlərdən xəbərdar olması üçün 

Ümraniyə rayon şurası tərəfindən təşkil edilmiş çoxsaylı seminarları, görüşləri və mətbuat konfranslarını 

qeyd etdi. Hökumət nümayəndələrinin arqumentlərinə görə, ərizəçi məlumatsız saxlandığını iddia edə 
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bilməzdi: o, sağlamlığa qarşı təhlükələrin və torpaq sürüşməsi riskinin olub-olmadığı barədə dövlət 

orqanlarına müraciət etməyə hətta cəhd belə göstərməyərək, bilərəkdən zibilxananın yanında ev tikmək 

yolunu seçdi və qohumlarını bilərəkdən həmin təhlükələrə məruz qoydu. Müvafiq surətdə, belə hesab 

etmək olar ki, o, özünün etmiş olduğu seçimin nəticələri ilə üzləşmiş oldu.  

83. Ərizəçi iddia etdi ki, evə olan tələbatını ödəmək üçün daxmada yaşamaqdan savayı heç bir başqa 

imkanı yox idi. O, daha sonra bildirdi ki, özünə və ailəsinə qarşı, müvafiq dövlət orqanlarına əvvəlcədən 

məlum olan potensial təhlükələrdən xəbərdar ola bilməzdi.  

 

(ii) Məhkəmənin verdiyi qiymət 

84. Məhkəmə bir daha xatırladır ki, Gerra və başqalarının işində o, qərara aldı ki, «müəssisədə bədbəxt 

hadisə baş verəcəyi halda xüsusi təhlükəyə məruz qalan Manfredoniya şəhərində yaşamaqda davam 

edəcəkləri halda özlərinin və ailələrinin məruz qala biləcəyi təhlükələrin ərizəçilər tərəfindən 

qiymətləndirilə bilməsinə imkan verən» mühüm informasiyanı onlara çatdırmamaqla dövlət Konvensiyanın 

8-ci maddəsini pozub. Məhkəmə həmin qərardakı əsasların xüsusən 2-ci maddəyə aid edilə biləcəyini və 

üstəlik, bu işə bütünlüklə şamil edilə biləcəyini nəzərə alaraq, bu işin hallarında elə bir cəhət görmür ki, 

onu Gerra və başqalarının işindən fərqləndirmiş olsun.  

85. Məhkəmə öncə qeyd edir ki, iş üzrə materiallarda Ümraniyə rayon şurası tərəfindən təşkil edilmiş 

çoxsaylı seminarlar, görüşlər və mətbuat konfransları barədə heç nə yoxdur. Bundan başqa, o, Hökumətin 

iddialarına zidd olaraq qeyd edir ki, belə hesab etmək olmaz ki, metan partlayışı təhlükəsi barədə 

informasiya ərizəçiyə bilavasitə çatdırılıb. Əslində metan qazının yaranma prosesinə xas olan, eləcə də 

mümkün torpaq sürüşməsindən irəli gələn konkret təhlükələrdən onun kimi sıravi vətəndaşın xəbərdar 

olduğunu gözləmək olmazdı (bax: yuxarıda 22, 52 və 82-ci bəndlərə). 

86. Sözügedən informasiya, əgər həmin informasiyaya malik olan idarəetmə orqanları tərəfindən müəyyən 

hərəkətlər edilməsə, ictimaiyyətə çatdırıla bilməz və həmin orqanlar cənab Önəryıldızın yaşadığı təbii 

mühitin zərərli təsirləri barədə onlara şikayət edəcəyini gözləməməli idilər.  

Ailəsinin həyatına qarşı bəzi təhlükələrin, xüsusən sağlamlığa qarşı təhlükələrin ərizəçi tərəfindən 

qiymətləndirilə bilməsi, lakin həmin təhlükələr barədə dövlət orqanlarına onun şikayət etməməsi faktı 

Önəryıldızın ailə üzvlərinin real və labüd təhlükələrə (hətta zibil qalaqları həyat üçün təhlükə törətməzdən 

qabaq həmin təhlükələr fiziki sağlamlığa təsir göstərərək, artıq şəxsi həyat məsələlərinə – 8-ci maddənin 

mənası baxımından – təhlükə doğururdu) məruz qalmaqda davam etməsinə yol verdiklərinə görə (digər 

qərarlarla yanaşı bax: Nimits Almaniyaya qarşı məhkəmə iş, b. 29), yaxud yalnız onlara məlum olan bu 

konkret təhlükələr barədə (ərizəçi qohumlarının ölümü bahasına bu təhlükələri bilərəkdən qəbul edə 

bilməzdi) məlumat vermək üzrə vəzifə borclarını yerinə yetirmədiklərinə görə məsuliyyətdən dövlət 

orqanlarını azad edə bilməz.  

 

(c) Məsuliyyət məsələsi barədə Məhkəmənin çıxardığı nəticə 

87. Məhkəmə belə nəticəyə gəlir ki, bu işdə idarəetmə orqanları bilirdilər və ya bilməli idilər ki, bələdiyyə 

zibilxanasındakı çatışmazlıqlar ucbatından Ümraniyənin müəyyən yoxsul məhəllələrinin sakinləri həm 

fiziki sağlamlıqlarına, həm  də həyatlarına qarşı real və birbaşa təhlükə ilə üzləşiblər. Dövlət orqanları bu 

çatışmazlıqları həll etmədilər və üstəlik, qüvvədə olan normativ aktlar əsasında, sözügedən təhlükələrin 

gerçəkləşməməsi üçün səlahiyyətləri çərçivəsində onlardan gözlənilə bilən hər bir şeyi etmədilər.  

Bundan başqa, onlar həmin təhlükələr barədə Kazım Qarabəkir məhəlləsinin sakinlərinə məlumat vermək 

üzrə vəzifə borclarını yerinə yetirmədilər, halbuki həmin məlumat ərizəçiyə imkan verərdi ki, Həkimbaşı 

zibilxanasının yaxınlığında yaşamaqda davam etməyin onun özünə və ailəsinə qarşı doğurduğu təhlükələrin 

ciddiliyini qiymətləndirə bilsin (bax: L.C.B.-nin işi üzrə yuxarıda adı çəkilən qərara, s. 1404, b. 40-41).  

88. Belə olan halda, əgər ölkə daxilində müvafiq məhkəmə mexanizmlərinin səmərəli surətdə tətbiqi 

vasitəsi ilə ərizəçinin şikayətləri baxılmış hesab edilə bilməzsə, bu başlıq üzrə Konvensiyanın 2-ci 

maddəsinin pozulduğu təsdiq edilməlidir. 

 

2. Məsələnin həlli üçün təqdim edilən hüquqi müdafiə vasitələri: 2-ci maddənin doğurduğu prosedur 

öhdəliyindən irəli gələn tələblərə əməl edilməsi  

89. Cari işin konkret kontekstində məhkəmələrin məsələyə necə reaksiya verməli olduqlarını müəyyən 

etmək və presedent hüququnun müvafiq prinsiplərinin işığında işin necə həll edilməli olduğunu 

qiymətləndirmək Məhkəmənin vəzifəsidir. 
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a) İşin halları baxımından məhkəmələrin məsələyə necə reaksiya verməli olduqlarının müəyyən edilməsi 

90. Məhkəmə bir daha xatırladır ki, Konvensiyanın 2-ci maddəsi üzrə Razılığa gələn Dövlətlərin üzərinə 

qoyulan prosedur öhdəliyi hər şeydən əvvəl səmərəli məhkəmə sisteminin bərqərar edilməsini nəzərdə 

tutur; həmin sistem səmərəli aparılan və ölümə səbəb olmuş faktları əsassız şəkildə qiymətləndirməyən 

istintaqların həyata keçirilməsinə əsaslanmalı (Leri və başqalarının işi) və müəyyən hallarda cinayət 

qanunvericiliyinə əsasən əvəzin ödənilməsi hüququnu da ehtiva etməlidir (bax: Kalvelli və Çiqlio İtaliyaya 

qarşı, b. 51; və Dəmiray Türkiyəyə qarşı, b. 48). Bu öhdəlik (daha ümumi şəkildə götürüldükdə) 13-cü 

maddə üzrə öhdəliyə əsaslanır və iddia edilən pozuntu ilə bağlı dövlət orqanlarına «əsaslı şikayətə» 

mahiyyəti üzrə baxmaq və sözügedən pozuntuya qarşı müvafiq müdafiə vasitəsini təqdim etmək imkanı 

verən «adekvat və səmərəli» daxili hüquqi müdafiə vasitələrinin olmasını tələb edir. 

91. Məhkəmə yaşamaq hüququnun qorunması kimi təməl hüquqla əlaqədar olaraq bir neçə halda qərara 

alıb ki, 2-ci maddə müvafiq hallarda kompensasiya ödənişi ilə yanaşı, həm də ölüm hadisəsinə görə 

məsuliyyət daşıyan şəxslərin müəyyən edilməsi və cəzalandırılması ilə nəticələnməyə qadir olan (bax: 

Kaya Türkiyəyə qarşı məhkəmə işi, b. 86 və 105-107), habelə şəxsə qarşı törədilmiş cinayət əməlini 

müəyyən etmək üçün səmərəli cinayət-hüquq normalarını tətbiq edən, həmin normaların pozulmasının 

qarşısını almaq, onlara qarşı mübarizə aparmaq və cəzalandırmaq üçün hüquq-mühafizə mexanizmi 

vasitəsilə dəstəklənən hərtərəfli və səmərəli istintaq aparılmasını nəzərdə tutur (Kılıc Türkiyəyə qarşı, b. 62; 

Mahmut Kaya Türkiyəyə qarşı, b. 85; və Osmanın işi üzrə qərar, b. 115; eləcə də 8-ci maddə ilə bağlı bax: 

X və Y Niderlanda qarşı məhkəmə işi üzrə 26 mart 1985-ci il tarixli qərar, b. 27).  

92. Yaşamaq hüququnun və ya şəxsi sağlamlığın pozulması bilərəkdən edilmirsə, səmərəli məhkəmə 

sistemini bərqərar etmək üzrə 2-ci maddənin müəyyən etdiyi pozitiv öhdəlik heç də bütün hallarda cinayət 

hüququ üzrə müdafiə vasitəsinin təmin edilməsini tələb etmir. Kalvelli və Çiqlionun işində deyildiyi kimi, 

məsələn, tibbi səhlənkarlıq kimi konkret sahədə hüquq sistemi qurbana mülki məhkəmələrə aid hüquqi 

müdafiə vasitəsi (istər təkbaşına, istərsə də cinayət məhkəmələrinə aid hüquqi müdafiə vasitəsi ilə birlikdə) 

təqdim edirsə, sözügedən öhdəlik təmin edilmiş sayıla bilər (Kalvelli və Çiqlio İtaliyaya qarşı, Pauell 

Birləşmiş Krallığa qarş). 

93. Lakin Məhkəmə ərizəçinin ilkin şikayətlərinin dövlət fəaliyyəti sektoruna aid olduğunu (bax: b. 51, 64), 

vəzifə borclarını pozmuş hesab edilən dövlət orqanlarının sayını və statusunu, sözügedən təhlükənin 

nəticələrinin bir nəfərdən artıq insana təsir göstərmə ehtimalını (bax: b. 22 və 81) və nəhayət, cari işdə baş 

vermiş hadisələrin faciəli xarakterini nəzərə alaraq, Məhkəmə hesab edir ki, Önəryıldızın işi ərizəçilər 

Kalvelli və Çiqlionun işi ilə heç bir müqayisəyə gəlmir.  

Buradan belə nəticə çıxır ki, bu işin hallarında sadəcə kompensasiya təyin edilməsi ilə nəticələnən daxili 

hüquqi müdafiə vasitəsi, yaxud Konvensiyanın 2-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olan cinayət-hüquq 

mexanizmini bərqərar etmək üzrə cavabdeh dövlətin öhdəliyini yerinə yetirmək iqtidarında olan daxili 

hüquq müdafiə vasitəsi əvəzin ədalətli ödənilməsi hesab oluna bilməz.  

 

b) İstifadə olunan hüquqi müdafiə vasitələrinin adekvatlığı və səmərəliliyi 

 

(i) Məhkəmə qarşısındakı tərəflərin arqumentləri 

95. Buna alternativ olaraq, Hökumət bildirdi ki, həmin proseslər Konvensiyanın 2-ci maddəsinin bütün 

prosedur tələblərinə cavab verən proseslər hesab olunmalıdır. Hökumət nümayəndələrinin iddia etdiyinə 

görə, ərizəçinin vəziyyəti elədir ki, o, öz işinə aid proseslərlə bağlı hər hansı qeyd (izahat – tərc.) irəli sürə 

bilməz: o, dövlət orqanlarına heç vaxt birmənalı şəkildə «qətldən» şikayət etməyib yaxud cinayət 

prosesində iştirak etmək hüququnu həyata keçirməyə cəhd etməyib; eləcə də o, heç vaxt məhkəmə qərarına 

düzəliş edilməsi barədə Ali İnzibati Məhkəməyə müraciət etməyib, yaxud Öhdəliklər haqqında Türkiyə 

Məcəlləsinə əsasən kompensasiya almaq üçün mülki iddia qaldırmayıb. 

96. Hökumət iddia etdi ki, dövlət orqanları, digər tərəfdən, ərizəçinin məruz qaldığı zərərin əvəzinin 

ödənilməsi üçün səlahiyyətləri daxilində olan hər şeyi ediblər. Birincisi, hadisədən cəmi bir neçə həftə 

sonra dövlət orqanları ərizəçini subsidiyalı mənzillə təmin ediblər. İkincisi, inzibati məhkəmələr dövlət 

orqanlarına heç bir güzəşt nümayiş etdirmədən onların daşıdıqları məsuliyyət payını aydın və tam müəyyən 

ediblər. Üçüncüsü, ərizəçiyə kompensasiya təyin olunub; onun indiyədək ərizəçiyə ödənilməməsinin səbəbi 

budur ki, o, heç vaxt kompensasiyanı tələb etməyib.  

97. Nəhayət, cinayət işləri üzrə ədalət mühakiməsi sistemi ibtidai istintaqdan tutmuş kassasiya prosesinə 

qədər olduqca səmərəli fəaliyyət göstərib: merlər təqsirli biliniblər və yekun qərarlar qəbul edilib.  
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Dinləmələrdə Hökumət, digər məsələlərlə yanaşı, bildirdi ki, merlərə təyin olunan sanksiyalar cəza 

xarakteri daşımayan sanksiyalar hesab edilə bilməz, çünki onlar merlərin siyasi karyeralarına son qoymaq 

üçün kifayətdir. Cinayət əməlini təşkil edən hüquq pozuntularının tövsifi milli dövlət orqanlarının işidir. 

98. Öz növbəsində ərizəçi bildirdi ki, bədbəxt hadisənin istintaqı məhdud çərçivədə – Cinayət Məcəlləsinin 

230-cu maddəsinin hüdudları daxilində, yalnız ictimai vəzifələrin icrasında səhlənkarcasına hərəkətsizlik 

üzrə aparılıb. Bu, faktlara aid məsələləri həll edən məhkəmə orqanlarına imkan verib ki, sözügedən iki meri 

gülüş doğuracaq dərəcədə az miqdarda cərimə ilə cəzalandırmaqla «zahiri görüntü» yaratsınlar.  

Dinləmədə ərizəçi həmçinin bildirdi ki, qohumlarının öldüyü şərait nəzərə alınarsa, merlər ehtiyatsızlıqdan 

adam öldürməyə görə məhkum edilməli idilər. Ərizəçi iddia etməkdə davam etdi ki, əgər o, məhkəmə 

araşdırmasında iştirak edə bilsəydi, bəzilərinin söylədiyi kimi, hüquq pozuntusunun Cinayət Məcəlləsinin 

455-ci maddəsi üzrə cinayət əməli kimi tövsif olunması barədə həqiqətən müəyyən fikir söyləyə bilərdi. 

99. Ərizəçi həmçinin iddia etdi ki, İnzibati Məhkəmənin təyin etdiyi gülüş doğuran kompensasiya hər 

şeydən əvvəl imkansız ailənin iqtisadi reallıqlarına istehza ilə baxıldığını əks etdirir. Onun fikrincə, hələ də 

ödənilməyən bu kompensasiya ona hər hansı ədalətli əvəz ödənişi ola bilməz; bu sözlər subsidiyalı mənzilə 

də aiddir, belə ki, ərizəçi həmin mənzilin haqqını ödəməlidir.  

 

(ii) Məhkəmənin verdiyi qiymət 

100. Tərəflərin irəli sürdüyü arqumentlərin işığında Məhkəmə daxili qanunvericilik əsasında mümkün olan 

bütün hüquqi müdafiə vasitələrinin, məcmu halında götürüldükdə, müəyyən hallarda 2-ci maddənin 

tələblərinə cavab verə bilməsi imkanını nəzərə alaraq (hətta ayrılıqda götürüldükdə onlardan heç biri bu 

şərtə tam cavab verməsə belə), hesab edir ki, o, əvvəlcə cinayət prosesini, sonra isə əvəz ödənişi ilə bağlı 

inzibati prosesi araşdırmalıdır.  

 

a)  Cinayət-hüquqi müdafiə vasitəsi 

101. Məhkəmə qeyd edir ki, 4 aprel 1996-cı il tarixli qərarı ilə İstanbul Cinayət iki mer barəsində yekun 

olaraq CM-in 230-cu maddəsi üzrə vəzifə borclarının yerinə yetirilməsində səhlənkarcasına hərəkətsizliyə 

görə şərti hökm çıxararaq, onları 610.000 türk lirəsi (bu məbləğ həmin vaxt təxminən 9,70 avroya bərabər 

idi) məbləğində cərimə cəzasına məhkum etdi.  

102. Məhkəmə öncə qeyd edir ki, cinayət barəsində 6 may 1993-cü ildə təqdim edilən və şübhəsiz ki, 

«əsaslı» olan şikayət ərizəsi ərizəçinin qohumlarının ölümünə aid idi və ərizəçinin irəli sürdüyü ittiham 

dövlət orqanlarına qarşı yönəlmişdi, şikayət ərizəsinə görə, onlar səhlənkarcasına hərəkətsizlikdə təqsirli 

bilinməli idilər (bax: 21-ci bəndə). Buna görə də, şikayətdə ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə barədə heç bir 

aydın ittihamın olmamasına dair Hökumətin iddiası səhvdir (bax: 95-ci bəndə), çünki bu məsələ yalnız 

faktların cinayət-hüquqi tövsifinə aid idi, bunu isə öncə məhkəmə orqanları müəyyən etməli idilər.  

103. Əslində bu nəticə qaçılmaz idi, öz qərarında konkret olaraq ərizəçinin şikayətinə əsaslanmayan dövlət 

prokuroru həqiqətən belə hesab etmişdi ki, onun topladığı sübutlara görə, ölüm cinayətkarcasına 

səhlənkarlıq ucbatından baş verib. 21 may 1993-cü il tarixli qərarında o, Cinayət Məcəlləsinin 230-cu 

maddəsi üzrə «vəzifə borclarının icrasında səhlənkarlığa» görə və «səhlənkarlığa və diqqətsizliyə yol 

verməklə 26 nəfərin ölümünə, 11 nəfər başqa şəxsin itkin düşməsinə və 3 nəfərin xəsarət almasına səbəb 

olduqlarına görə» merlərin ittiham olunmasını tələb etmişdi (bax: 23-cü bəndə). 

Məhkəmə qeyd edir ki, dövlət prokuroru tərəfindən hazırlanmış materiallar istintaqa görə cavabdehlik 

daşıyan inzibati orqanlara verildiyi tarixdən başlayaraq cinayət prosesi başa çatana qədər, görünür, heç kim 

bu cinayətin insan həyatına təhlükə törətməsi aspektini araşdırmayıb.  

104. Bu çatışmazlıq hər şeydən əvvəl baş müfəttişin 9 iyul 1993-cü il tarixli hesabatından və inzibati 

şuranın cinayət işinə başlamaq barədə 15 iyul 1993-cü il tarixli orderindən aydın olur (bax: b. 27, 30).  

Sözügedən orqanlar «əmlakın və insan həyatının məhv olmasına» səbəb olmuş 28 aprel 1993-cü il tarixli 

bədbəxt hadisəni araşdırmaq və hadisənin müvafiq dövlət orqanlarının səhlənkarlığı nəticəsində baş verib-

vermədiyini müəyyən etmək tapşırığını alsalar da, araşdırmanı yalnız «bədbəxt hadisə» ilə «dövlət 

orqanlarının səhlənkarcasına hərəkətsizliyi» arasında səbəbli əlaqənin mövcud olub-olmaması üzərində 

qurmuşdular və həmin orqanların səhlənkarcasına hərəkətsizliyi ilə bu işdə «insan həyatının məhv olması» 

arasında əlaqəni nəzərə almamışdılar (bax: 19-cu və 81-ci bəndlərə). 

Məhkəmə hesab edir ki, vəziyyətin bu cür təqdim edilməsi indiyədək aparılmış istintaqın mahiyyətinə həm 

faktiki, həm də hüquqi cəhətdən xələl gətirir, çünki bu hal məhkəmə araşdırmasının predmetini sadəcə 

«səhlənkarlıq» predmeti ilə məhdudlaşdırır (bax: 42-ci bəndə).  
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105. Hamılıqla qəbul edilir ki, iş İstanbul Cinayət Məhkəməsinə verildikdən sonra həmin məhkəmə ona 

təqdim edilmiş faktlar barədə sərbəst surətdə qərar qəbul etmək üçün tam yurisdiksiyaya malik idi. Lakin 

onun 4 aprel 1996-cı il tarixli qərarı (bax: 32-ci bəndə) göstərir ki, Kassasiya Məhkəməsi tərəfindən qərarı 

qüvvədə saxlanmış bu məhkəmə (bax: 34-cü bəndə) cinayət işinə başlamaq barədə orderdəki səbəblərdən 

kənara çıxmaq üçün heç bir əsas görməyib və ərizəçinin doqquz qohumunun ölümünə görə dövlət 

orqanlarının mümkün məsuliyyəti barədə məsələni qapalı saxlayıb.  

106. Bu halda, yeganə məqsədi «vəzifələrinin icrasında səhlənkarlığa yol verdiklərinə» görə dövlət 

orqanlarının məsuliyyətini müəyyən etməkdən ibarət olan cinayət prosesi özlüyündə ərizəçinin yaşamaq 

hüququnun pozulması barədə iddialar baxımından «adekvat» hesab oluna bilməz (bax: b. 21, 57 , 90). 

107. Hamılıqla qəbul edildiyi kimi, 4 aprel 1996-cı il tarixli məhkəmə qərarında elə hissələr var ki, orada 

Cinayət Məhkəməsi bu işdə baş vermiş insan ölümünü faktual (faktiki) element kimi qeyd edib. Bundan 

başqa, hakimlərin işə ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə işlərindən biri kimi yanaşdıqlarına görə merlər onları 

tənqid edərək həmin qərardan Kassasiya Məhkəməsinə şikayət ediblər (bax: 34-cü bəndə). Lakin Məhkəmə 

hesab edir ki, təkcə həmin hissələrdən belə nəticə çıxarmaq olmaz ki, insan ölümünə görə merlərin 

məsuliyyət daşımasına, susmaq yolu ilə olsa belə, razılıq bildirilir. Həqiqətən, 30 noyabr 1995-ci il tarixli 

qərarın qüvvədə olan müddəaları bu məsələ barədə susur və 28 aprel 1993-cü il tarixli bədbəxt hadisə 

nəticəsində dəyən ciddi ziyana dair faktları müəyyən edən məhkəmə tərəfindən lazımi diqqət yetirilməsi ilə 

bağlı hər hansı dəqiq bir şey həmin müdəalarda göstərilmir. Bu, digər faktlarla yanaşı, cinayət təqibi 

orqanlarına sərbəstlik səlahiyyəti verən normaların tətbiqindən yararlanan iki merin yekun olaraq 9,70 avro 

məbləğində cərimə cəzasına məhkum edilməsi (üstəlik, qərarın icrası təxirə salınıb) faktından da aydın olur 

(bax: 33, 42 və 43-cü bəndlərə). 

108. Bununla əlaqədar olaraq, Məhkəmə Hökumətlə razı deyil ki, ərizəçi sözügedən cinayət prosesində 

passiv olaraq qalıb. O, qeyd edir ki, ərizəçinin milli dövlət orqanlarını merlərin adam öldürmədə təqsirli 

olmalarına inandıra bilib-bilməməsindən asılı olmayaraq (bax: 33, 42 və 43-cü bəndlərə), onun hüququ var 

ki, ona sözügedən proseslərdə səmərəli surətdə iştirak etmək imkanı verilsin (bax: Kayanin işi üzrə qərara, 

b. 107; Güleç Türkiyəyə qarşı məhkəmə işi üzrə qərara, b. 82; və Uğur Türkiyəyə qarşı  b. 92). Məhkəmə 

orqanlarının ona bu imkanı vermələrini göstərən heç bir şey işin materiallarında yoxdur: onlar cinayət 

prosesinin başlanması və ya başlanacağı barədə ərizəçiyə aydın məlumat verməyiblər (bax: 35-ci bəndə).  

Belə olan halda, Məhkəmə belə bir arqumenti də əhəmiyyətli hesab edə bilməz ki, ərizəçi cinayət 

prosesində mülki iddiaçı qismində iştirak etmək hüququndan istifadə etməyib. Həqiqətən, əgər fərz etsək 

ki, ərizəçi nəzəri cəhətdən bunu etmək imkanına malik idi, bu halda da onun cinayət təqibi orqanlarının 

rəyinə təsir edə bilən yeni sübutları təqdim edə biləcəyini göstərən heç bir əlamət yoxdur, belə ki, mülki 

iddiaçı qismində ərizəçinin sübutlarını həmin orqanlar hətta dinlənilməyə belə layiq olmayan sübutlar 

hesab ediblər (bax: 35-ci bəndə). 

109. Məhkəmə hesab edir ki, bu işin insan həyatına qarşı təhlükə ilə bağlı olan aspektlərini araşdırmağa 

cinayət təqibi orqanlarının meyl göstərməməsi faktiki olaraq buna xidmət edib ki, merlər cəzasız qalsınlar.  

Bu, hər şeydən əvvəl ölümlə nəticələnmiş hərəkətlərlə bağlı dövlətin öz öhdəliyinə əməl etməməsinə 

bərabərdir, o, həmin hərəkətlərə görə məsuliyyət daşıyan şəxsləri səmərəli surətdə cəzalandırmaq üçün 

nəzərdə tutulan proseduru işə salmalı və başqalarını belə hərəkətlər etməkdən çəkindirməli, daxili 

qanunvericilik əsasında bərqərar edilmiş cinayət-hüquq mexanizmini ciddi şəkildə tətbiq etməli idi.  

110. Məhkəmə belə nəticəyə gəlir ki, bu işdə istifadə edilmiş cinayət-hüquqi müdafiə vasitəsi adekvat və 

səmərəli vasitə sayıla bilməz: həmin vasitə əvəzin ədalətli ödənilməsini təmin etmir. 

111. Məhkəmənin fikrincə, Türkiyənin cinayət-hüquq mexanizminin tətbiqindəki bu çatışmazlıq nə cinayət 

araşdırmasının sözügedən merlərin siyasi karyerasına iddia edilən təsirləri ilə, nə də mənzil barədə 

ərizəçiyə edilən təkliflə düzəldilə bilər (bax: 96-cı və 97-ci bəndlərə). 

 

b)  Kompensasiya üzrə inzibati-hüquqi müdafiə vasitəsi 

113. Məhkəmə öncə qeyd edir ki, ərizəçinin məruz qaldığı itkiyə görə kompensasiya yalnız o halda adekvat 

əvəz ödənişi ola bilər ki, ağlabatan müddətdə ödənilmiş olsun (bax: Gillemin Fransaya qarşı iş  b. 54) və 

ziyanın ciddiliyi ilə bağlı qurbanın işinin xüsusi halları nəzərə alınsın.  

114. Məhkəmə qeyd edir ki, 3 sentyabr 1993-cü ildə cənab Önəryıldız Ümraniyə və İstanbul merlərinə 

qarşı, habelə Daxili İşlər Nazirliyinə və Ekologiya Nazirliyinə qarşı kompensasiya barədə ilk tələbini irəli 

sürüb, lakin dolayı, yaxud birbaşa rədd cavabları alıb (bax: 36-cı və 37-ci bəndlərə). Buna görə də, ərizəçi 

kompensasiya almaq üçün məhkəmə prosesinə başlamalı olub. Doqquz qohumunu itirmiş ərizəçi üçün 

prosesdə həlledici olan məsələlərin şübhə doğurmayan vacibliyi nəzərə alınarsa, xüsusən də cinayət işi üzrə 
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1993-cü il 29 apreldən 15 iyuladək fasiləsiz olaraq aparılmış istintaqların gedişində iş üzrə bütün sübutların 

toplanması nəzərə alınarsa, prosesin vaxtında aparılması üçün xüsusi səy göstərmək tələb olunurdu (bax: b. 

19 və 30). Bundan başqa, 30 noyabr 1995-ci ildə çıxarılmış məhkəmə qərarından aydın olur ki, faktiki 

halları müəyyən edən məhkəmə hər bir dövlət orqanının məsuliyyət payını bölüşdürərkən məhz həmin 

məsələ üzrə dövlət prokurorunun tələbi əsasında tərtib edilən və 18 may 1993-cü ildə hazır olan ekspert 

məruzəsindəki nəticələri sadəcə təsdiq edib (bax: 22-ci bəndə).  

10 avqust 1998-ci ilə qədər, yəni kompensasiya barədə yekun qərarının qəbul edilməsi ilə proses qəti olaraq 

başa çatana qədər ərizəçinin kompensasiya almaq hüququ tanınmayıb (bax: b. 40;  Polis Avstriyaya qarşı 

iş, b. 50), bu isə, ərizəçinin ilk iddia tələbləri rədd edildikdən sonra 4 il 11 ay 10 gün təşkil edir (bax: 

Karakaya Fransaya qarşı iş, b. 29).  

115. Məhkəmə qəbul edə bilməz ki, inzibati məhkəmələr ərizəçinin kompensasiya hüququnun ağlabatan 

müddətdə tanınmasını təmin etmək üçün onlardan gözlənilə bilən hər şeyi ediblər.  

116. Ərizəçiyə açıq-aydın şübhə doğuran məbləğdə kompensasiya təyin edilib, üstəlik həmin məbləğ indiyə 

qədər ödənilməyib. Bununla əlaqədar olaraq, Məhkəmə demokratik cəmiyyətin təməl prinsiplərindən biri 

olan və Konvensiyanın bütün maddələri üçün səciyyəvi anlayış olan qanunun aliliyi prinsipini bir daha 

xatırladır (bax: Amyur Fransaya qarşı iş, b. 50). Bu prinsip dövlətin və ya hər hansı dövlət orqanının 

üzərinə belə bir vəzifə qoyur ki, dövlətə qarşı çıxarılan məhkəmə əmrlərinə və qərarlarına əməl edilsin. 

İnzibati proseslərin kontekstində bu vəzifə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki inzibati orqanlar 

qanunun aliliyinə tabe olmaqla dövlətin bir elementini təşkil edirlər və müvafiq surətdə, onların maraqları 

ədalət mühakiməsinin düzgün həyata keçirilməsi tələbatı ilə üst-üstə düşür (bax: Hornsbi Yunanıstana 

qarşı iş, b. 41; Antonetto İtaliyaya qarşı, b. 28,; Immobiliare Saffi İtaliyaya qarşı,  b. 74; Lunari İtaliyaya 

qarşı,  b. 43; və Loqotetis Yunanıstana qarşı, b. 14).  

117. Hamılıqla təsdiq edildiyinə görə, ərizəçi ona təyin edilmiş kompensasiya ödənişini almaq üçün heç 

vaxt müraciət etməyib, üstəlik o, bu faktı şübhə altına da almayıb. Lakin Məhkəmə hesab edir ki, ərizəçinin 

tərəf olduğu prosesin uzun çəkməsi nəzərə alınarsa (bax: 115-ci bəndə), qərarın məcburi icrası üzrə 

prosedura başlamamasını cənab Önəryıldıza irad tutmaq olmaz. Bundan başqa, Hökumət göstərmədi ki, Ali 

İnzibati Məhkəmənin qüvvədə saxladığı 30 noyabr 1995-ci il tarixli qərar hansı məsələlərə görə məcburi 

icra oluna bilməzdi və məcburi icra Türkiyə Konstitusiyasında nəzərdə tutulan hansı müvafiq normalara 

zidd idi? (bax: 48-ci bəndə).  

118. Ərizəçinin ixtiyarında Türkiyənin dövlət orqanlarını yekun məhkəmə qərarına əməl etməyə məcbur 

edə biləcək hüquqi müdafiə vasitələrinin olmasına baxmayaraq, dövlət orqanları sadəcə ərizəçinin üzüntülü 

vəziyyətdə olduğunu nəzərə alaraq, kompensasiyanın ödənişini gecikdirməyə görə onun üzərinə faiz 

gəlmədiyi üçün (bax: 39-cu bəndə) ərizəçinin məcburi icra proseduruna başlamamasının (bax:48-ci bəndə) 

yalnız onun özünə ziyan vurduğunu nəzərə alaraq, ən azı ona çatası kompensasiyanı dərhal ödəməli idilər.  

119. Buna görə də, Məhkəmə hesab edir ki, inzibati proses də bir sıra məsələlərdə səmərəsiz olub.  

120. Bu nəticə Hökumətin qeyd etdiyi mülki-hüquqi müdafiə vasitələri barədə Məhkəmənin qərar 

çıxarmasını gərəksiz edir (bax: 95-ci bəndə), həmin vasitələrin məqsədi ərizəçinin istifadə etdiyi inzibati 

vasitələrin məqsədindən heç də fərqlənmirdi (bax: De Mur Belçikaya qarşı iş, 17, b. 50).  

 

c) Daxili hüquqi müdafiə vasitələri ilə bağlı Məhkəmənin gəldiyi nəticə 

121. Məhkəmə hesab edir ki, ölkədaxili səviyyədə istifadə edilmiş hüquqi müdafiə vasitələri, işin konkret 

hallarında Konvensiyanın 2-ci maddəsi üzrə prosedur öhdəliyinin tələblərinə cavab verən, yaxud həmin 

müddəaya əsasən ərizəçinin şikayətləri ilə bağlı əvəz ödənişi təqdim edən vasitələr hesab oluna bilməz.  

 

3. Konvensiyanın 2-ci maddəsi ilə bağlı yekun nəticə 

122. Yuxarıda 87, 88 və 121-ci bəndlərdə əks olunmuş ilkin nəticələrə gəldikdə, Məhkəmə qərara alır ki, 

cənab Önəryıldızın qohumlarının ölümü məsələsində, habelə bu işdə tətbiq edilmiş Türkiyənin ədalət 

mühakiməsi mexanizminin səmərəsizliyi məsələsində Konvensiyanın 2-ci maddəsi pozulub. 

 

II. Konvensiyanın 6-cı və 13-cü maddələrinin iddia edilən pozuntuları 

123. Ərizəçi İnzibati Məhkəmədə proseslərin həddən artıq uzun çəkməsindən şikayət etdi və bildirdi ki, son 

nəticədə qərəzli qərarın çıxarılması nəzərə alınarsa, həmin proseslər ədalətsiz olub. Bu məsələlərlə bağlı 

ərizəçi Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə istinad etdi; həmin bəndin müvafiq hissəsində bunlar 

nəzərdə tutulur: 
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«1. Hər kəs, onun mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən… qanun əsasında yaradılmış müstəqil 

və qərəzsiz məhkəmə vasitəsilə, ağlabatan müddətdə işinin ədalətli və açıq araşdırılması hüququna 

malikdir…». 

 

Konvensiyanın 2-ci maddəsinə aid faktlarla əlaqədar olaraq ərizəçi həmçinin şikayət etdi ki, 

qohumlarının ölümünə görə məsuliyyət daşıyan şəxslərə qarşı başlanmış cinayət prosesi və onun məruz 

qaldığı ziyana görə kompensasiya ilə bağlı inzibati-hüquqi müdafiə vasitəsi tamamilə səmərəsiz olub və 

buna görə də, Konvensiyanın 13-cü maddəsinin tələblərinə cavab verməyib. 

124. Hökumət bildirdi ki, bütün indiyə irəli sürülən şikayətlərin hamısı əsassızdır, çünki ərizəçi daxili 

qanunvericiliyə əsasən istifadəsi mümkün olan bütün hüquqi müdafiə vasitələrindən tam yararlanıb, indi isə 

iddia edir ki, onlar Konvensiyaya uyğun deyil. 

125. Məhkəmə bu işin xüsusi hallarını, habelə Konvensiyanın 2-ci maddəsinin prosedur aspektinin 

pozulduğunu müəyyən etməyə onu sövq edən səbəbləri nəzərə alaraq, qərara alır ki, Konvensiyanın 6-cı 

maddəsinin 1-ci bəndi üzrə, eləcə də 13-cü maddə üzrə işi araşdırmağa ehtiyac yoxdur. 

 

III. Konvensiyanın 8-ci maddəsinin iddia edilən pozuntusu 

126. Ərizəçi həmçinin şəxsi və ailə həyatına müdaxilə edilməsindən şikayət edərək bunu onunla 

əlaqələndirdi ki, o, dövlət orqanlarının səhlənkarcasına hərəkətsizliyi və laqeydliyi nəticəsində təsvirə 

gəlməyən əzablara məruz qalıb; bu orqanlar Konvensiyanın 8-ci maddəsi üzrə onun hüquqlarını pozublar; 

həmin maddənin müvafiq hissəsində deyilir:  

«1. Hər kəs öz şəxsi və ailə həyatına... 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». 

 

127. Hökumət bildirdi ki, bu iddia açıq-aşkar əsassızdır və digər məsələlərlə yanaşı, iddia etdi ki, istər 

sözügedən bədbəxt hadisə, istərsə də onun nəticəsində insanların həyatdan məhrum olması Konvensiyanın 

8-ci maddəsinin mənası baxımından Türkiyənin dövlət orqanları tərəfindən müdaxilə hesab oluna bilməz.  

128. Məhkəmə qeyd edir ki, bu şikayətlər 2-ci maddə üzrə araşdırılmış eyni faktlara aiddir və həmin 

müddəa barədə çıxardığı nəticəni nəzərə alaraq (bax: b. 87, 122), onları ayrı-ayrılıqda araşdırmağı lüzumlu 

hesab etmir. 

 

IV. 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsinin iddia edilən pozuntusu 

129. Ərizəçi sonda şikayət etdi ki, 28 aprel 1993-cü il tarixli bədbəxt hadisə nəticəsində evini və 

bütün ev təsərrüfatı əşyalarını itirməsi 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsinin pozulmasına bərabərdir. 

130. Hökumət bu arqumentə etiraz etdi.  

 

A. Məhkəmə qarşısındakı tərəflərin arqumentləri 

 

1. Ərizəçi  

131. Türkiyə qanunvericiliyinin vicdanlı olmayan sahibliyə əsaslanan mülkiyyət hüququnu tanıdığını 

bildirən ərizəçi iddia etdi ki, o, öz evindən davamlı surətdə və kifayət qədər uzun müddət ərzində istifadə 

etdiyinə görə evin mülkiyyətçisi hesab edilməlidir. Bununla bağlı o, iddia etdi ki, insanlar yoxsul evlərində 

məskunlaşarkən dövlət orqanlarının buna müdaxilə etməməsi və ən zəruri xidmətlərin dövlət tərəfindən 

təchiz edilməsi və hər şeydən əvvəl, tikinti aparılan sahələrdə potensial seçiciləri razı salmaq üçün zaman 

keçdikcə qəbul edilən, yoxsul evlərinə aid məsələləri tənzimləyən qanunlar belə güman etməyə əsas verirdi 

ki, onun mülkiyyət hüququ susmaq yolu ilə təsdiq edilib.  

Bu məsələ ilə bağlı ərizəçi həm də 4706 saylı yeni Qanunu qeyd etdi (bax: b. 50); həmin Qanuna əsasən, 

heç kim iddia edilə bilməz ki, Xəzinədarlığa məxsus olan daşınmaz əmlak satın alına bilməz.  

132. Dövlət orqanlarının yol verdiyi səhvlərə görə əvəz ödənişi almaq məsələsinə gəldikdə, ərizəçi qeyd etdi 

ki, subsidiyalı mənzil barədə İstanbul İnzibati Məhkəməsinin qərarına zidd olaraq, onun pulsuz mənzillə 

təmin edilməsi məsələsi heç vaxt qaldırılmayıb və mənzilin satılması barədə razılıq əldə edildiyi tarixdə 
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onun ödədiyi beh ona təklif edilmiş mənzillə müqayisə oluna bilən hər hansı mənzilin satın alınması üçün 

kifayət edirdi.  

133. Maddi ziyana görə təyin edilmiş 100.000.000 türk lirəsi məbləğində kompensasiyaya gəldikdə, ərizəçi 

inzibati məhkəmələrin məsələyə saymazyana münasibətini tənqid etdi; həmin məhkəmələrin hesab etdiyinə 

görə, Önəryıldızın ailəsi elektrik avadanlıqlarına malik deyilmiş. Bunun əksini təsdiq edən sübutları onun 

təqdim edə bilməməsinin səbəbi bu idi ki, onlar dağıntıların altında qalmışdı.  

İstənilən halda, hələ də ödənilməmiş qalan sözügedən kompensasiya yuxarıda qeyd olunan qərarın qəbul 

edildiyi tarixdən bəri Türkiyədə müşahidə edilən yüksək inflyasiya sayəsində əhəmiyyətsiz məbləğə 

çevrildi.  

 

2. Hökumət 

134. Hökumət 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsini pozan hər hansı müdaxilənin baş verdiyini inkar etdi,  

Hökumət nümayəndələrinin iddia etdiyinə görə, ərizəçinin mənzili «ikiqat qanunsuz» idi. Birincisi, o, 

icazəsiz tikildiyinə görə «mülkiyyət hüququnu» əmələ gətirə, yaxud sözügedən müddəanın məqsədləri 

baxımından «mülkiyyət» təşkil edə bilməz; bundan başqa, bu cür hüququn istər susma yolu ilə, istərsə də 

aydın ifadə edilmə vasitəsilə daxili qanunvericilikdə tanınacağı heç vaxt gözlənilməyib.  

135. İkincisi, ərizəçi tutduğu torpaq üzərində hər hansı hüquqa malik olduğunu iddia edə bilməz; həmin 

torpaq o vaxtdan indiyə qədər Xəzinədarlığın mülkiyyətidir, çünki 1617 saylı Qanunun 18.2-ci maddəsinə 

görə, o, vicdanlı olmayan sahiblik vasitəsilə əldə edilə bilməzdi.  

Dinləmə zamanı Hökumət onu da vurğuladı ki, ərizəçinin iddialarının əksinə olaraq, evlərin tikilməsinə 

«amnistiyaların» (bəraətlərin) verilməsi qətiyyən seçkilərə aid məqsədlər daşımırdı, onlar sadəcə yoxsul 

evlərində ən zəruri xidmətlərin monitorinqini həyata keçirmək və və mövcud şəhər qovşağına 

inteqrasiyasını təmin etmək niyyətini güdürdü. İstənilən halda, Hökumət bildirdi ki, üzərində ərizəçinin öz 

evini tikdiyi torpaq sahəsinin qanunsuz olaraq zəbt edilməsi heç vaxt «adi amnistiya» verməklə təqdir edilə 

bilməzdi.  

136. Buna alternativ olaraq, Hökumət Məhkəmədən belə bir faktı nəzərə almağı xahiş etdi ki, sözügedən 

bədbəxt hadisədən az sonra ərizəçi ucuz qiymətə – cəmi 125.000.000 türk lirəsinə subsidiyalı evlə təmin 

olunub; həmin məbləğin dörddə bir hissəsi dərhal ödənilməli, qalan hissəsi isə uzun müddət ərzində aylıq 

ödəmələr şəklində ödənilməli idi: bu satış «bütünlüklə sosial məqsəd» daşıyırdı. Hökumət bir daha xatırlatdı 

ki, İnzibati Məhkəmə maddi ziyana görə ərizəçiyə əhəmiyyətli miqdarda kompensasiya təyin edib.  

 

B. Məhkəmənin verdiyi qiymət 

 

1. İlkin qeydlər  

138. Tərəflərin arqumentlərinin işığında və əlində olan sübutların işığında Məhkəmə öncə qeyd edir ki, bu 

işdə meydana çıxan daha ümumi məsələlər, məsələn, Türkiyədə qəbul edilmiş qanunların və ictimai tikinti 

prosesinin qaydaya salınması məsələləridir (bax:  b. 49, 50, 71, 131, 135); bunlar ümumi maraq doğuran 

məsələlərdir və bu sahədə dövlət orqanları tərəfindən görülmüş tədbirlərlə bağlı yarana bilən hər hansı 

şübhə, Məhkəmənin fikrincə, ictimai və siyasi müzakirələrin mövzusudur, yəni 1 saylı Protokolun 1-ci 

maddəsinin tətbiqinin əhatə dairəsindən kənara çıxır, bu məsələləri araşdırmaq onun vəzifəsi deyil. 

 

2. «Mülkiyyətin» mövcud olub-olmaması 

139. Məhkəmə bir daha xatırladır ki, 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsindəki «mülkiyyət» anlayışı müstəqil 

mənaya malikdir və əmlak sayıla bilən müəyyən hüquqlar və maraqlar da «mülkiyyət hüquqları» hesab 

edilə bilər və beləliklə, onlar sözügedən müddəanın məqsədləri baxımından «mülkiyyət» sayıla bilər (bax: 

İatridis Yunanıstana qarşı iş, b. 54; Beyeler İtaliyaya qarşı iş, b. 100).   

Bu bir həqiqətdir ki, mülkiyyət hüququnun müəyyən olunması və identifikasiya edilməsi milli hüquq 

sistemi vasitəsilə tənzimlənir və ərizəçi həm tələb etdiyi hüququn dəqiq xarakterini, həm də həmin 

hüquqdan sərbəst surətdə istifadə etmək imtiyazını müəyyənləşdirməlidir, lakin buna baxmayaraq, 

Məhkəmə hesab edir ki, istər daxili qanunlar tərəfindən şəxsi marağın «hüquq» kimi tanınmaması, istərsə 

də bu qanunlar tərəfindən həmin marağın «mülkiyyət hüququ» hesab edilməməsi faktı heç də bu marağın 1 

saylı Protokolun 1-ci maddəsinin mənası baxımından müəyyən hallarda «mülkiyyət» hesab edilməsinin 

qarşısını almır (bax: Tre Traktörer AB İsveçə qarşı iş, b. 53; Van Marle və b. Niderlanda qarşı iş, b. 40).  
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Araşdırılmalı olan məsələ bundan ibarətdir ki, bütövlükdə götürüldükdə, işin halları ərizəçiyə 1 saylı 

Protokolun 1-ci maddəsi ilə qorunan maddi hüquqi marağa malik olmaq hüququnu verirmi? (bax: 

Zverjinski Polşaya qarşı, b. 63).  

140. Ərizəçinin tikmiş olduğu evin yerləşdiyi torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququ Xəzinədarlığa 

məxsus idi. Bundan başqa, ərizəçi hər hansı mülkiyyət hüququna malik olduğunu sübut edə, yaxud 

sözügedən torpaqla bağlı iddia tələbi irəli sürə bilməyib; eləcə də o, vicdanlı olmayan sahiblik vasitəsilə 

əldə edilmiş mülkiyyət hüququnu sübuta yetirmək üçün hər hansı məhkəmə prosesinə başladığını da 

göstərə bilməyib (bax:b 11, 131). Buna görə də, Məhkəmə də Hökumət kimi (bax: 135-ci bəndə) belə 

hesab edir ki, 775 saylı Qanunun 21-ci maddəsi əsasında ərizəçiyə sözügedən torpaq sahəsi üzərində 

hüququn ona ötürülməsini tələb etmək hüququnun verildiyi barədə nəticə çıxarmaq üçün iş üzrə 

materiallarda heç bir sübutun olmadığı nəzərə alınarsa (bax: 50-ci bəndə), habelə 1 saylı Protokolun 1-ci 

maddəsi yalnız şəxslərin mövcud olan mülkiyyətlərinə tətbiq edildiyinə və mülkiyyətçiyə çevrilmək 

hüququna təminat vermədiyinə görə bununla bağlı onun bəslədiyi ümidlərin əsassız olduğu nəzərə alınarsa, 

(bax: 131-ci bəndə), Xəzinədarlığa məxsus olan torpağın ərizəçi tərəfindən təxminən beş il ərzində zəbt 

edilməsi faktı 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsinin mənası baxımından «mülkiyyət» hesab oluna bilməz 

(bax: Marks Belçikaya qarşı, b. 50; Zverjinskinin işi, b. 61).  

141. Yəni, sözügedən torpaq sahəsində ərizəçinin tikdiyi evə fərqli qiymət verilməlidir. Ölkə daxilindəki 

bütün hüquq normalarının işığında sözügedən evlə bağlı hüquqi mövqeyin müəyyənləşdirilməsi, əlbəttə ki, 

Məhkəmənin vəzifəsi deyil; lakin hər halda Məhkəmənin öz təşəbbüsü ilə toplaya bildiyi az miqdarda 

sübutlar göstərir ki, ərizəçinin qurduğu ev şəhərsalma qaydalarını pozub (bax: b. 50, 51, 131). Üstəlik, 

ərizəçi də buna etiraz etmir. Lakin etiraf etmək lazımdır ki, şəhərin planlaşdırılması qaydalarının 

pozulmasına və hər hansı etibarlı hüquqi sənədin olmadığına baxmayaraq, hər halda, ərizəçi tikdiyi evə sərf 

olunmuş materialların, evdəki daşınar əşyaların və avadanlıqların sahibi idi və oradakı bütün ev təsərrüfatı 

ləvazimatları və şəxsi əşyalar ona məxsus idi. 1988-ci ildən bəri o, dövlət orqanları tərəfindən heç bir 

xəbərdarlıq almadan həmin evdə yaşayırdı (bax: b. 28, 80, 86), bu, o demək idi ki, o, digər ödənişlərlə 

yanaşı, heç bir icarə haqqı ödəmədən öz qohumlarını orada yerləşdirə bilərdi. Ərizəçi orada sosial mühit, 

habelə ailə mühiti yaratmışdı və 28 aprel 1993-cü il tarixli bədbəxt hadisəyə qədər özünün və ailəsinin elə 

həmin yerdə qalacağına ümid etməsinə mane olan heç nə yox idi. Bu amillər və məsələn, qeyd edildiyi 

kimi, adekvat tədbirlərin görülməməsi (bax: b. 87, 146) Önəryıldızın vəziyyətinə dövlət orqanlarının 

dolayısı ilə dözümlülük nümayiş etdirməsi demək idi, bu isə cari işi xanım Çepmenin işindən (bax: Çepmen 

Birləşmiş Krallığa qarşı) fərqləndirməyə imkan verir; həmin işdə mənşəcə qaraçı olan ərizəçinin 

məskunlaşdığı torpaq sahəsini tərk etməsi barədə order verilmişdi; ərizəçi qanuni yaşayış yeri üçün daxili 

qanunvericiliyin tələb etdiyi icazəni almadan özünün köçəri ev avadanlıqlarını (furqonunu) orada 

yerləşdirmişdi və həmin yeri tərk etməzdən əvvəl iki dəfə cərimə olunmuşdu. Həmin işin spesifik 

kontekstində Məhkəmə qeyd etdi ki, qanunun qoyduğu qadağalara bilərəkdən məhəl qoymayan şəxslərə 

Konvensiyanın 8-ci maddəsi üzrə müdafiə təqdim edilməsi düzgün olmazdı və həmin işin hallarını nəzərə 

alaraq, bu nəticəyə gəldi ki, bu işdə ərizəçiyə tətbiq edilən məhkəmə tədbirləri, ətraf mühiti mühafizə etmək 

vasitəsilə «digər şəxslərin hüquqlarının müdafiəsindən» ibarət qanuni məqsədə mütənasib hesab edilə bilər 

(bax: 82, 102 və 105-ci bəndlərə). 

142. Xülasə, Məhkəmə hesab edir ki, ərizəçinin tikdiyi ev və onun ailəsi ilə birlikdə oradakı yaşayış yeri 

onlar üçün mühüm iqtisadi maraq kəsb edirdi. Dövlət orqanlarının uzun müddət ərzində yol verdikləri bu 

maraq 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsinin birinci cümləsində əks olunmuş normanın mənası baxımından 

«mülkiyyətə» bərabərdir (bax: İatridisin işi üzrə qərara, b. 55).  

 

3. Müdaxilə baş vermişdimi? 

143. Cari işdə ərizəçi dövlətin hərəkətindən yox, hərəkətsizliyindən şikayət edib. Onun bildirdiyinə görə, 

mülkiyyətin itirilməsi bütünlüklə dövlət orqanlarının səhlənkarcasına hərəkətsizliyi sayəsində baş verib. 

Hökumət bu arqumentə etiraz etdi. 

144. Məhkəmə öz qərarlarında dəfələrlə bildirib ki, Konvensiyanın bir çox normalarının əsas məqsədi 

dövlət orqanlarının əsassız müdaxiləsindən fərdi qorumaqdır; bundan əlavə, həmin orqanlar müvafiq 

hüquqlara səmərəli surətdə əməl edilməsindən irəli gələ bilən pozitiv öhdəliklər daşıyırlar. O, hesab edir ki, 

belə öhdəliklər 2-ci maddədən (bax: 62-ci bəndə), 3-cü maddədən (bax: Assenov və başqaları Bolqarıstana 

qarşı, b. 102), 8-ci maddədən (bax: 65-ci və 85-ci bəndlərə; Botta İtaliyaya qarşı, b. 33). 10-cu maddədən 

(Özgür Gündəm Türkiyəyə qarşı, b. 43) habelə 11-ci maddədən (“Həkimlər həyat uğrunda” platforması» 

təşkilatı Avstriyaya qarşı məhkəmə işi, b. 32).  
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145. Məhkəmə 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsində təsbit olunmuş hüququn çox mühüm olduğunu bir daha 

xatırladır və hesab edir ki, həmin hüququn real və səmərəli həyata keçirilməsi sadəcə dövlətin müdaxilə 

etməmək üzrə öhdəliyindən asılı deyil, bu, həm də pozitiv müdafiə tədbirlərini tələb edə bilər. Pozitiv 

öhdəliklərin mövcud olub-olmadığını müəyyən edərkən cəmiyyətin ümumi marağı ilə fərdin maraqları 

arasında ədalətli tarazlığın gözlənilməsinə diqqət yetirilməlidir, bu tarazlığın axtarılması Konvensiyanın 

bütün mətni üçün səciyyəvidir. Bu öhdəlik, ərizəçinin dövlət orqanlarından gözlədiyi tədbirlərlə ərizəçinin 

öz mülkiyyətindən istifadə etməsi arasında birbaşa əlaqə olan hallarda qaçılmaz olaraq yaranır. 

146. Məhkəmə bir daha xatırladır ki, bu işdə bu cür səbəbli əlaqənin mövcud olması 28 aprel 1993-cü il 

tarixli bədbəxt hadisə barəsində artıq müəyyən edilib (bax: 81-ci bəndə). Sözsüz ki, eyni sözlər ərizəçinin 

evinin uçqunun altında qalmasına da aiddir. Məhkəmə qərara alır ki, metan qazının partlaması təhlükəsinin 

və onun nəticəsi olan torpaq sürüşməsinin qarşısını almaq üçün zəruri tədbirlərin görülməsi ilə bağlı 

inzibati idarəetmə orqanlarının davamlı hərəkətsizliyi (bax: 87-ci bəndə) də 1 saylı Protokolun 1-ci 

maddəsi ilə təmin edilən hüququn «praktiki və səmərəli» müdafiəsi barədə tələblə bir araya sığmır. Belə 

vəziyyət ərizəçinin öz «mülkiyyətindən» dinc istifadə hüququnun açıq-aydın pozulmasına bərabərdir və 

ərizənin bu hissəsinin araşdırılması məqsədləri baxımından «müdaxilə» hesab edilə bilər.  

 

4. Müdaxiləyə haqq qazandırmaq mümkün idimi?  

147. Yuxarıdakılarla bağlı Məhkəmə bir daha xatırladır ki, ərizəçi açıq-aydın öz evindən və gündəlik ailə 

həyatını sürməsi üçün istifadə edilən bütün əmlakdan məhrum olub. Bununla əlaqədar olaraq, sadəcə onu 

qeyd etmək lazımdır ki, evdən və əmlakdan məhrum olmaya səbəb olmuş dövlət orqanlarının 

səhlənkarcasına hərəkətsizliyi Türkiyənin inzibati və cinayət qanunvericiliyi əsasında cəzalandırılıb (bax: 

33-cü və 39-cu bəndlərə). Beləliklə, sözügedən müdaxilə daxili qanunvericiliyi açıq-aşkar pozub. 

148. Bu nəticə Məhkəmənin bu başlıq altında araşdırmanı davam etdirməsini lüzumsuz edir (bax: İatridisin 

işi, b. 62); 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsinin pozuntusu baş verib.  

Belə olan halda, Məhkəmə bu məsələ ilə bağlı həm də onu araşdırmalıdır ki (bax: 88-ci bəndə), ərizəçinin 

şikayətinin dövlətdaxili səviyyədə həll edildiyini hesab etmək olarmı?  

 

5. Ərizəçinin şikayətlərinə görə əvəz ödənişi 

149. Bununla əlaqədar olaraq Məhkəmə qeyd edir ki, 30 noyabr 1995-ci il tarixli məhkəmə qərarına əsasən 

(bax: 39-cu bəndə), maddi ziyana görə ərizəçiyə 10.000.000 türk lirəsi (təxminən 210 avro) təyin olunub; 

bu məbləğ ev təsərrüfatı əşyalarının yalnız bir kateqroiyasını əhatə edir: inzibati məhkəmə qərara alıb ki, o, 

evinə görə kompensasiya tələb edə bilməz, çünki onun evi heç vaxt bələdiyyə işçiləri tərəfindən 

sökülməyib; eləcə də o, ev təsərrüfatına aid elektrik avadanlıqlarının məhv olması ilə bağlı dəymiş ziyana 

görə kompensasiya tələb edə bilməz, çünki ev elektrik enerjisi ilə təchiz olunmamışdı. 

İşin halları baxımından bu qiymət Məhkəməni qane etmir. 

150. Birincisi, inzibati idarəetmə orqanlarının müvafiq qaydalara əsasən ərizəçinin evini istənilən vaxt 

uçura bilməsi arqumenti (bax: yuxarıda 50-ci bəndə) o qədər də sanballı arqument deyil. Mühüm məqam 

bundan ibarətdir ki, yuxarıda qeyd olunan müddət ərzində sözügedən dövlət orqanlar hər hansı belə tədbiri 

nə görmüş, nə də nəzərdə tutmuşdular (bax: 50, 106 və 141-ci bəndlərə) və Önəryıldızın ailəsinə imkan 

vermişdilər ki, öz mülkiyyətindən tamamilə salamat (uçurulmamış) vəziyyətdə istifadə etsinlər. Hətta 

dövlət orqanları evin uçurulmasını nəzərdə tutsaydılar belə, ümumi maraqdan doğan tələblərlə fərdin 

hüquqlarından irəli gələn tələblər arasındakı tarazlığı gözləmək üçün bütün səyləri göstərməyə borclu 

idilər; bu halda cavabdeh dövlət Məhkəməni inandırmalı idi ki, bu tədbir ictimai marağa əsaslanan qanuni 

məqsəd daşıyır və 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsinin tələblərini həyata keçirmək üçün qarşıya qoyulan 

məqsədə mütənasibdir (bax: «Pressos Kompaniya Navyera S.C.»  və başqaları Belçikaya qarşı, b. 38). Cari 

işdə Məhkəmə hesab edir ki, bu cür tədbir görüldüyu halda, dövlət orqanlarından tələb olunur ki, ərizəçinin 

evdən çıxarılması ən azı onun öz maraqlarını müdafiə etməsi üçün, yaxud mümkün qədər çox əmlakını, o 

cümlədən evdən çıxarıla bilən müəyyən tikinti materiallarını xilas etməsi üçün kifayət edən ağlabatan 

müddətdə baş versin. Lakin bu məsələlərə inzibati məhkəmə tərəfindən heç vaxt baxılmayıb. Öz 

araşdırmasını dövlət orqanlarının verdiyi ifadələrlə məhdudlaşdıran inzibati məhkəmə dövlət orqanlarının 

müdafiə arqumentlərinə qarşı sübutedici dəlillərin olmasına baxmayaraq, Kazım Qarabəkir məhəlləsinin 

elektrik şəbəkəsinə qoşulub-qoşulmadığını öyrənmək əziyyətinə qatlaşmadan araşdırma predmeti olan ev 

təsərrüfatı əşyalarının sırasından elektrik avadanlıqlarını xaric etməklə də işə xələl gətirib (bax: b. 10, 72). 

151. Məhkəmə bir daha xatırladır ki, iddia edilən pozuntuya görə adekvat kompensasiyanın təyin edilib-

edilməməsi məsələsini həll edərkən inzibati prosesin uzun surməsi də nəzərə alınmalı olan amildir (bax: 
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Gilleminin işi, b. 54; Erkner və Hofauer Avstriyaya qarşı, b. 76). Artıq yuxarıda Məhkəmənin müəyyən  

etdiyi kimi, ərizəçinin kompensasiya almaq hüququ ağlabatan müddətdə tanınmayıb (bax: 115-ci bəndə). 

152. Belə olan halda Məhkəmə razılaşa bilməz ki, maddi ziyanla bağlı ərizəçinin tələbləri, onun faktiki 

olaraq məruz qaldığı itkiyə mütənasib olan kompensasiyanın təyin edilməsi nöqteyi-nəzərindən, diqqətlə və 

cəld araşdırılıb, xüsusən ona görə ki, cari işdə faktları müəyyən edən məhkəmə məhz ərizəçinin əmlakının 

məhv olması barədə onun təqdim etdiyi şikayətlə bağlı inzibati idarəetmə orqanlarının hər hansı şəkildə 

məsuliyyət daşıdığını müəyyən etməyib (bax: 21, 39, 129-cu bəndlərə).  

153. Məhkəmə Konvensiyanın 41-ci maddəsinin tətbiqinin mümkünlüyünə verəcəyi qiymətdən asılı olaraq 

hesab edir ki, istər indiyə qədər heç bir ödəniş həyata keçirməyən dövlət orqanlarına qarşı məcburi icra 

prosedurlarına başlamış olduğu halda ərizəçiyə ödənilə bilən məbləğ (bax: b. 40, 48, 116-118), istərsə də 

ərizəçiyə satılan evin dəyərinin ödənilməsi üçün qoyulan əlverişli müddət (bax: b. 29, 133, 136) dövlət 

orqanlarının iddia edilən pozuntunu təsdiq etdikləri barədə və sonra onun əvəzini ödədikləri barədə nəticə 

çıxarmaq üçün kifayət deyil.  

154. Buna görə də, Məhkəmə bu nəticəyə gəlir ki, 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsinin pozuntusu baş verib.  

 

VI. Konvensiyanın 41-ci maddəsinin tətbiqi 

155. Konvensiyanın 41-ci maddəsində bunlar nəzərdə tutulur: 

«Məhkəmə Konvensiya və onun Protokollarının pozulduğunu, lakin Razılığa gələn Yüksək Tərəfin 

daxili hüququnun yalnız bu pozuntunun nəticələrinin qismən aradan qaldırılmasına imkan verdiyini 

müəyyən edirsə, Məhkəmə zəruri halda, zərərçəkən tərəfə əvəzin ədalətli ödənilməsini təyin edir».  

 

A. Ziyan 

1. Tərəflərin arqumentləri 

156. Ərizəçi özünün və üç azyaşlı uşağının məruz qaldıqları maddi ziyanla bağlı ümumilikdə 400.000 ABŞ 

dolları məbləğində pul tələb etdi; həmin məbləği o, aşağıdakı kimi bölüşdürdü: 

1) 2.000 ABŞ dolları – ölmüş olan doqquz nəfər ailə üzvünün dəfninə görə. Bununla bağlı ərizəçi qəzet 

məqaləsinə istinad etdi; həmin məqalədə məlumat verilirdi ki, eyni bədbəxt hadisənin başqa bir qurbanının 

öz arvadını və dörd uşağını dəfn etməsi üçün şəhər şurası tərəfindən ona 550.000.000 türk lirəsi ayrılıb; 

2) 100.000 ABŞ dolları – qanuni arvadının və rəsmi nikaha girmədən onunla birgə yaşayan qadının ölümü 

nəticəsində maliyyə dəstəyini itirdiyinə görə (onlar tam iş günü müddətində xadimə işində çalışırdılar);  

3) 150.000 ABŞ dolları – ölmüş olan doqquz uşağının gələcəkdə ona göstərə biləcəyi maliyyə yardımını 

itirdiyinə görə; 

4) 50.000 ABŞ dolları – sağ qalan uşaqların anasının gələcəkdə onlara göstərə biləcəyi maliyyə dəstəyini 

itirdiyinə görə; 

5) 98.000 ABŞ dolları – evinin və ev təsərrüfatı əşyalarının bütünlüklə məhv olmasına görə. Ərizəçi etiraf 

edir ki, bu başlıq altında («Ziyan») irəli sürdüyü tələblərin müdafiəsi üçün hər hansı sübut təqdim etmək 

iqtidarında deyil və müvafiq ziyanı qiymətləndirməyi Məhkəmənin ixtiyarına buraxdı.  

Ərizəçi öz adından və sağ qalmış uşaqlarının adından mənəvi ziyana görə 800.000 ABŞ dolları tələb etdi. 

157. Hökumət nümayəndələri əsas arqument qismində iddia etdilər ki, cari işdə heç bir əvəz ödənişinə 

ehtiyac yoxdur. Buna alternativ olaraq, onlar Məhkəmədən xahiş etdilər ki, ərizəçinin tələblərini rədd etsin, 

belə ki, onlar həmin tələbləri əsassız və mücərrəd hesablamalara əsaslanan tələblər hesab edirlər.  

Maddi ziyanla bağlı onlar bildirdilər ki, qəzetdən çıxarış dəfn xərcləri barədə tələb üçün əsas rolunu oynaya 

bilməz. Maliyyə dəstəyinin itirilməsi barədə iddialara gəldikdə, onlar bunu bildirməklə kifayətləndilər ki, 

tələb sadəcə spekulyativ xarakter daşıyır.  

Evə və daşınar əmlaka gəldikdə, Hökumət vurğuladı ki, ərizəçi bu tələbi təsdiq edən heç bir sübut təqdim 

etmədi. Hökumət nümayəndələri bildirdilər ki, ərizəçi sözügedən ev üzərində heç vaxt mülkiyyət hüququ 

əldə etməyib və bir daha xatırlatdılar ki, həmin vaxt 9.237 ABŞ dollarına (9.966 avroya) bərabər olan 

məbləğin müqabilində Əlibəyköy rayonunda əvvəlkindən qat-qat rahat mənzil ərizəçiyə təklif edilib; onlar 

həmin rayonda analoji mənzillər haqqında elanların nümunələrini təqdim etdilər; mənzillərin qiymətləri 

orta hesabla 11.000.000.000 türk lirəsi ilə 19.000.000.000 türk lirəsi (müvafiq surətdə, təxminən 7.900 və 

13.700 avro) arasında idi. Eləcə də onlar şəhər şurasının tərtib etdiyi siyahını təqdim etdilər; həmin siyahı 

göstərirdi ki, Əlibəyköy-Çobançeşmə ərazisində evlərin qiymətləri 9.100.000.000 türk lirəsi ilə 

13.000.000.000 türk lirəsi (müvafiq surətdə, təxminən 6.600 və 9.400 avro) arasında idi. Ev təsərrüfatı 

əşyalarına gəldikdə, Hökumət bu cür əşyaların kataloqunu təqdim etdi və diqqəti buna cəlb etdi ki, bu bənd 

üzrə İnzibati Məhkəmənin təyin etdiyi kompensasiyanı nəzərə almaq lazımdır.  
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Mənəvi ziyan bəndinə gəldikdə, Hökumət bildirdi ki, tələb Konvensiyanın 41-ci maddəsinin ruhuna zidd 

olaraq həddən artıq yüksəkdir və ədalətsiz varlanma meylini əks etdirir. Hökumət nümayəndələri ərizəçiyə 

irad tutdular ki, o, İnzibati Məhkəmənin bu bənd üzrə təyin etdiyi kompensasiyanı tələb etmir və ümid edir 

ki, Məhkəmə tərəfindən ona daha yüksək məbləğin təyin edilməsi şansı daha çoxdur.  

 

2. Məhkəmənin verdiyi qiymət 

158. Maddi ziyanla əlaqədar olaraq, Məhkəmənin presedent hüququ ilə bərqərar edilib ki, tələb ziyana görə 

tələb olunan əvəz ödənişi ilə Konvensiyanın pozuntusu arasında səbəbli əlaqə mövcud olmalıdır və maliyyə 

dəstəyi ilə bağlı kompensasiya da bura daxil edilə bilər (bax:Barbera, Messegü, Habardo İspaniyaya qarşı, 

b. 16-20; Salman Türkiyə qarşı, b. 137; Dəmiray Türkiyəyə qarşı, b. 67).  

159. Öncə 2-ci maddənin pozuntusu ilə əlaqədar olaraq Məhkəmə hesab edir ki (bax: 122-ci bəndə), dəfn 

xərclərinin kompensasiyası ilə bağlı bu cür əlaqənin mövcudluğu lazımi qaydada sənədləşdirilməyib. Bu 

bənd üzrə ərizəçinin tələbi lazımi qaydada sənədləşdirilməsə də, Məhkəmə Konvensiyanın 41-ci maddəsi 

üzrə ziyanı ədalət əsasında qiymətləndirərək, onu 1.000 avro məbləğində müəyyən edir.  

İş üzrə materiallarda, həlak olmalarından qabaq ərizəçinin arvadının, nikahsız yaşadığı qadının və 

uşaqlarının gəlirləri barədə heç bir sübut yoxdur. Buna görə də, bənd üzrə tələb olunan məbləğlər, 

Hökumətin qeyd etdiyi kimi, spekulyativ xarakterlidir. Lakin ərizəçinin ailəsinə və sosial vəziyyətinə aid 

olan sübutları nəzərə alaraq, Məhkəmə etiraf edir ki, əgər mərhumlar indi sağ olsaydılar, ailəyə yardım 

göstərmək iqtidarında olardılar. Buna görə də, Məhkəmə hesab edir ki, bu bənd üzrə kompensasiya təyin 

edilməlidir və ümumilikdə 16.000 avro təyin edir. 

160. Mənəvi ziyanla əlaqədar olaraq, Məhkəmə hesab edir ki, ərizəçi, şübhəsiz ki, 2-ci maddənin Məhkəmə 

tərəfindən müəyyən edilmiş pozuntusu ucbatından böyük mənəvi ziyana məruz qalıb: o, təkcə bir neçə ailə 

üzvünü itirməyib, həm də məsuliyyət daşıyan şəxslər barəsində ədalət mühakiməsinin qənaətbəxş olmayan 

işi qarşısında acizlik hissi keçirib. Lakin Məhkəmə Hökumətlə razıdır ki, tələb olunan məbləğlər həddən 

artıqdır. Buna görə də, o, işin konkret hallarını, ərizəçidən başqa həm də onun sağ qalmış üç uşağının 

məruz qaldığı iztirabları, habelə öncə daxili məhkəmələr tərəfindən mənəvi ziyana görə ərizəçiyə təyin 

edilmiş kompensasiyanı nəzərə almaqla, yalnız ədalət əsasında qərar qəbul edə bilər (bax:39-cu bəndə). 

Məhkəmə bu məsələləri nəzərə alaraq, dəymiş ziyanı 133.000 avro məbləğində qiymətləndirir. 

161. 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsi üzrə Məhkəmənin müəyyən etdiyi pozuntu ilə əlaqədar olaraq (bax: 

154-cü bəndə), Məhkəmə qeyd edir ki, pozuntu ilə ərizəçinin mülkiyyətdən məhrum olması arasında 

birbaşa səbəbli əlaqə var. Ərizəçinin bu barədə tələbləri ilə bağlı Məhkəmə qeyd edir ki, ərizəçi tələbini 

itkilər barədə, yaxud onların dəyəri barədə heç bir sübutla təsdiq etmədən ümumi məbləği 98.000 ABŞ 

dolları olan pul tələb edib. Sözügedən hadisələrin predmetinin yaşayış yeri olduğunu nəzərə alaraq, 

Məhkəmə hesab edir ki, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlərin olmaması vurulmuş ziyanı 

qiymətləndirməkdə həlledici amil deyil. O, həmçinin qəbul edir ki, evi dağılan və xarabalığa çevrilən 

ərizəçi öz tələbini təsdiq etmək üçün sübutların təqdim edilməsində müəyyən çətinliklərlə üzləşə bilərdi. 

Yəni Məhkəmə Hökumətlə razıdır ki, ərizəçinin tələb etdiyi 98.000 ABŞ dolları ağlabatan məbləğ deyil.  

Maraqlı tərəflərin məruz qaldığı maddi ziyanı qiymətləndirərkən, Məhkəmə müqayisə oluna bilən işlərdə 

istifadə edilmiş hesablama metodlarını (bax: Akdivar və başqaları Türkiyəyə qarşı, Menteş və başqaları 

Türkiyəyə qarşı); iş üzrə materiallardakı sübutları, yəni maddi ziyana görə təyin edilən kompensasiyanın 

məbləğinə aid sübutları (bax: 39-cu bəndə); şəhər şurası tərəfindən ərizəçiyə satılmış mənzilin şəraitini 

(bax: 29-cu bəndə); Çobançeşmə ərazisində mənzillərin bazar qiymətini (bax: 157-ci bəndə); Məhkəməyə 

təqdim edilmiş kataloqda göstərilən müəyyən ev təsərrüfatı əşyalarının qiymətini; habelə Türkiyəyə aid 

iqtisadi məlumatları nəzərə almalıdır. Bu sübutların məhdud olduğu nəzərə alınarsa, Məhkəmənin verdiyi 

qiymət qaçılmaz olaraq müəyyən dərəcədə spekulyativ xarakterli olacaqdır. 

162. Evin itirilməsi barədə iddiaya gəldikdə, Məhkəmə qiymətləndirməni Çobançeşmə ərazisində şəhər 

şurası tərəfindən təklif edilən rahat mənzilin qiymətinin 50%-i əsasında həyata keçirir (bax: 157-ci bəndə). 

İnflyasiya və valyuta mübadiləsi üzrə əldə olan rəqəmlərə və məzənnələrə uyğun olaraq, evinin dəyərinə 

görə əvəz ödənişi vəsaitlərindən ərizəçinin əldə edə biləcəyi iqtisadi mənfəətin məbləği həmin məbləğdən 

çıxılır. Məhkəmə öz hesablamaları əsasında belə hesab edir ki, evinin uçulmasına görə ərizəçinin məruz 

qaldığı real itkinin məbləğinin 2.500 avroya bərabər olması ilə razılaşmaq olar. 

163. Daşınar əmlakın dəyərinə gəldikdə, habelə ərizəçi tərəfindən heç bir sübutun təqdim edilmədiyinə 

baxmayaraq, Məhkəmə hesab edir ki, ədalət mülahizələri və gəlirləri az olan ailənin yaşayış şəraiti nəzərə 

alınarsa, bu bənd üzrə ərizəçiyə 1.500 avro təyin edilməlidir. 



 21 

164. Yekun olaraq, Məhkəmə maddi və mənəvi ziyana görə ərizəçiyə 154.000 avro təyin edir; nəzərdə 

tutulur ki, ödəniş həyata keçirilən tarixdə bu məbləğ türk lirəsinə çevriləcək, habelə bütün vergi və 

rüsumlardan azad olacaqdır. 

 

B. Məhkəmə xərcləri və digər məsrəflər 

165. Ərizəçi 1 saatlıq iş üçün İstanbul Vəkillər Kollegiyasının minimum qonorar cədvəli üzrə müəyyən 

etdiyi 150 ABŞ dolları dərəcəsi əsasında, vəkillərinin gördüyü 200 saatlıq işə görə qonorar qismində 

30.000 ABŞ dolları tələb etdi. Eləcə də o, fotosurətçıxarma, tərcümə, vergi və digər xərclərə görə əvəz 

ödənişi tələb edərək onları ümumilikdə 790 ABŞ dolları məbləğində qiymətləndirdi; bunlardan 200 ABŞ 

dolları Ankaradakı Ali İnzibati Məhkəməyə edilən səfərlərin xərci idi. Tələblərinin təsdiqi qismində ərizəçi 

poçt ödənişlərinin və tərcümə xidmətlərinə görə ödəniş qəbzlərinin (çeklərin) surətlərini təqdim etdi. 

166. Hökumət bildirdi ki, məhkəmə xərcləri və digər məsrəflərlə bağlı ərizəçinin tələbləri də həddən 

artıqdır və əsassızdır. Bundan başqa, Hökumət nümayəndələri iddia etdilər ki, Ankara ilə İstanbul arasında 

səfərlərə görə istənilən 200 ABŞ dollarının cari işə birbaşa aidiyyəti yoxdur və tərcümə xərclərinə görə 

tələb olunan 500 ABŞ dolları qəbuledilməzdir, çünki müvafiq ödəniş qəbzi yalnız 240.000.000 türk lirəsinə 

aiddir, bu isə təxminən 184 ABŞ dolları edir.  

167. Məhkəmə öncə qeyd edir ki, ərizəçi vəkillərinin çalışdığı saatların miqdarına aid sxemi (cədvəli) 

təqdim etməyib, habelə xərclər və qonorarlar barədə heç bir ödəniş qəbzi təqdim etməyib. Buna görə də, 

Məhkəmə Reqlamentinin 60-cı Qaydasının 2-ci bəndinə əsasən, Məhkəmə mahiyyət etibarilə bu tələbi 

qəbul edə bilməz. Lakin fakt faktlığında qalır ki, Məhkəmədəki yazılı və şifahi proseslərdə onu təmsil 

etmək üçün vəkillərinin gördüyü işə görə ərizəçi, şübhəsiz ki, xərc çəkib (bax: Labita İtaliyaya qarşı, b. 

210). Məhkəmə ədalət əsasında qərar qəbul edərək və sübutlarla təsdiq edilən digər məsrəfləri nəzərə 

alaraq, hesab edir ki, Avropa Şurası tərəfindən hüquqi yardım qismində ödənilmiş 2.286,50 avro 

çıxılmaqla, ərizəçiyə 10.000 avro təyin edilməsi ağlabatandır. Bu məbləğ ödəniş tarixində qüvvədə olan 

məzənnə üzrə türk lirəsinə çevrilməli, habelə bütün vergi və rüsumlardan azad olmalıdır.  

 

C. İcranın gecikdirilməsinə görə faiz 

168. Məhkəmə bunu məqsədəuyğun hesab edir ki, icranın gecikdirilməsinə görə faiz Avropa Mərkəzi 

Bankının borc dərəcəsinin yuxarı həddinə əsaslanmalıdır və həmin miqdara üç faizlik miqdar əlavə 

olunmalıdır. 

 

Bu əsaslara görə Məhkəmə 

 

1. İki səsə qarşı beş səslə qərara aldı ki, Konvensiyanın 2-ci maddəsi pozulub; 

2. Yekdilliklə qərara aldı ki, Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndi üzrə, habelə 8-ci və 13-cü 

maddələr üzrə verilmiş şikayətləri ayrıca araşdırmağa ehtiyac yoxdur; 

3. Üç səsə qarşı dörd səslə qərara aldı ki, Konvensiyanın 1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsi pozulub; 

4. İki səsə qarşı beş səslə qərara aldı ki:  

a) bu qərar Konvensiyanın 44-cü maddəsinin 2-ci bəndi əsasında qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra üç ay 

ərzində cavabdeh dövlət maddi və mənəvi ziyana görə ərizəçiyə 154.000 (yüz əlli dörd min) avro 

ödəməlidir; 

5. Yekdilliklə qərara aldı ki:  

a) cavabdeh dövlət məhkəmə xərclərinə və digər məsrəflərə görə ərizəçiyə, 4-cü bənddəki şərtlərlə eyni 

şərtlər əsasında, 10.000 (on min) avro ödəməlidir; Avropa Şurasından yardım qismində alınmış 2.286,50 

avro (iki min iki yüz səksən altı avro əlli sent) bu məbləğdən çıxılmalıdır; 

b) yuxarıda qeyd edilən üç aylıq müddət bitdikdən sonra öhdəliyin tam icrasına qədər Avropa Mərkəzi 

Bankındakı borc dərəcəsinin yuxarı həddinə bərabər olan illik adi faiz dərəcəsi, üstəgəl üç faiz həmin 

məbləğlərin üzərinə əlavə edilməlidir.  

6. Əvəzin ədalətli ödənilməsi haqqında ərizəçinin qalan tələblərini yekdilliklə rədd etdi. 

 

Fransız dilində icra edilib və Məhkəmə Reqlamentinin 77-ci Qaydasının 2-ci və 3-cü bəndlərinə əsasən 18 

iyun 2002-ci ildə yazılı məlumatlar verilib. 


