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Ərizəçilər üçün Məlumat

Cavabdeh Hökumətə ərizə haqqında məlumat verilməsi
Ərizənizə qəbul edilmə meyarı üzrə ilkin baxışdan sonra Məhkəmə öz Qaydalarının 54 § 2 (b) 
maddəsinə əsasən Hökuməti ərizənizin bütövlükdə yaxud irəli sürdüyünüz şikayətlərdən birinin və ya 
bəzilərinin qəbuledilənliyi və mahiyyəti barədə yazılı şərhlərini təqdim etməyə dəvət etmişdir. 
Ərizənizin bir hissəsini qəbuledilməz elan edən qərar qəbul edilibsə, bu hissədəki şikayət(lər)in 
baxılmasına son qoyulur və siz ərizənizin qəbul olunmayan qisminə aid əlavə şərhlər 
göndərməməlisiniz.

BARIŞIQ MƏRHƏLƏSİ
1.  Hüquqi təmsilçilik və hüquqi yardım
Qaydaların 36 §§ 2 və 4 maddələrinə əsasən ərizəçi icraatın bu mərhələsində, Məhkəmə başqa qərar 
verməyibsə, Məhkəmədə “vəkil” tərəfindən təmsil olunmalıdır. Vəkil tapmaqda çətinlik çəkirsinizsə, 
yerli vəkillər kollegiyasına yardım üçün müraciət edə bilərsiniz. Hüquqi təmsilçilik üçün kifayət qədər 
vəsaitiniz olmadığı halda, Məhkəmənin hüquqi yardım sistemi (Qaydaların 105-ci maddəsi və 
əlavələr) çərçivəsində hüquqi yardım üçün müraciət edə bilərsiniz. Hüquqi yardım adətən qəliz fakt 
və hüquq məsələlərini əhatə edən işlərdə verilir, təkrarlanan xarakterli işlərdə verilmir. Məhkəmənin 
hüquqi yardım sistemi çərçivəsində edilən ödəniş bir dəfəyə ödənilən standart bir məbləğdən 
ibarətdir. Bu yardım hüquqi təmsilçilik xərclərinə bir yardım olaraq qəbul olunmalıdır. Nəticədə, 
hüquqi yardımın verilməsi o demək deyildir ki, Məhkəmə ərizəçi üçün nümayəndə təyin edəcək. 
Nümayəndənin tapılması və seçilməsi ərizəçinin öz öhdəsinə düşür.

Barışıq mərhələsində ərizəçi özü-özünü təmsil etməyi xahiş edə bilər. Belə bir xahiş baxılması üçün 
Sədrə təqdim edilir (Qayda 36 § 2 in fine).

2.  Dostcasına həll
Sizə bəyannamə göndərilibsə

Məhkəmənin presedent hüququ və təcrübəsinə əsasən bu iş tərəflər qoşmadakı bəyannamənin 
şərtlərini qəbul etdiyi təqdirdə, xüsusilə də Hökumət ərizəçiyə (ərizəçilərə) dəymiş zərəri (məsrəf və 
xərclər daxil olmaqla) ödədiyi halda dostcasına həll vasitəsi ilə nizamlana bilər.

12 həftə ərzində Məhkəmənin Katibliyinə bəyannamədəki təklifi qəbul edib-etmədiyiniz barədə 
məlumat verməlisiniz. Təklifi qəbul etdiyiniz təqdirdə, qoşmadakı bəyannaməyə tarix qoyduqdan və 
onu imzaladıqdan sonra geri göndərin. Hökumətə də eyni şərtlərlə məktub göndərilmişdir. Qoşmada 
Hökumətə göndərilən bəyannamənin layihəsinin surəti göndərilir.

Sizə bəyannamə göndərilməyibsə

Hər iki tərəfdən xahiş olunmuşdur ki, 12 həftə ərzində işinizin dostcasına həlli barədə öz mövqelərini 
bildirsinlər və bununla bağlı hər hansı təkliflərini təqdim etsinlər (Qayda 62). Tərəflər dostcasına həll 
tapmaqda maraqlı olarlarsa, Katiblik dostcasına həllin şərtləri barədə tövsiyə hazırlaya bilər. Hökumət 
dostcasına həll üçün hər hansı bir təklif verərsə, siz Hökumətin bu təklifinə şərhlər verməyə dəvət 
olunacaqsınız. Qaydaların 62 § 2 maddəsinə əsasən dostcasına həll üzrə danışıqlar tam məxfi olmalıdır. Bu 
barədə göndərilən hər hansı bir təklif yaxud məlumat ayrıca sənəd üzərində göstərilməlidir və bu sənədin 
məzmununa əsas icraatla bağlı digər sənədlərdə istinad edilməməlidir.



3.  Birtərəfli bəyannamə
Dostcasına həll məqsədi ilə aparılan danışıqlar nəticə vermədikdə, Hökumət birtərəfli bəyannamə 
təqdim edə bilər. Hökumət birtərəfli bəyannamə təqdim etdiyi halda Məhkəmə Konvensiyanın 37-ci 
maddəsinin § 1 (c) bəndinə uyğun olaraq şikayətə baxmağı davam etdirməyə lüzum olub-olmaması 
barədə qərar qəbul edir. Ərizəçi birtərəfli bəyannamənin şərtlərini qəbul edərsə, Məhkəmə işə 
dostcasına həll prosesi qaydasında baxır.

İCRAAT MƏRHƏLƏSİ
Tərəflər yuxarıda göstərilən tarixə qədər işi dostcasına həll etməsələr, icraat mərhələsi başlayacaq. 
Məhkəmənin 36-cı qaydasının §§ 2 və 4 bəndlərinə uyğun olaraq, bu mərhələdə ərizəçi Məhkəmədə 
“vəkil” tərəfindən təmsil olunmalıdır. Dostcasına həll mərhələsində olduğu kimi, bu mərhələdə də 
ərizəçi özü tərəfindən təmsil olunmasını açıq şəkildə xahiş edə bilər. Belə bir xahiş baxılması üçün 
Sədrə təqdim edilir.

MƏLUMATIN QORUNMASI / ŞİKAYƏT ƏRİZƏSİNİN İCTİMAİYYƏT ÜÇÜN AÇIQ OLMASI
Nəzərinizə çatdırırıq ki, dostcasına həllə aid olan sənədlər istisna olmaqla, iş qovluğundakı bütün 
sənədlər ictimaiyyət üçün açıqdır1. Bundan başqa, qərar, qətnamə və faktların ifadəsi kimi bəzi 
sənədlər Məhkəmənin internet saytında çap olunur. 

Beləliklə, ərizə formasını və tərəflərin (əgər varsa üçüncü tərəflər də daxil olmaqla) sonradan təqdim 
etdiyi bütün sənədləri özündə cəmləşdirən iş qovluğundakı məlumatlarla hər kəs tanış ola bilər. 
Qovluqdakı sənədlərdə göstərilmiş hər hansı adların və şəxsi məlumatın açıqlana, tərcümə edilə və 
yayımlana biləcəyini nəzərə alın. Qovluğun məzmunu adları birbaşa çəkilməyən şəxsləri 
müəyyənləşdirməyə də imkan yarada bilər. 

Sənədlərdəki məlumatın ictimaiyyət üçün açıq olmasına etirazınız varsa və sizə nəzərən istisna tətbiq 
olunmasını istəyirsinizsə, Məhkəməyə mümkün qədər tez bir zamanda bu barədə məlumat 
verməlisiniz. İstisnanın tətbiq edilməsi üçün əsaslı səbəblər göstərməlisiniz. Bu halda Məhkəmənin 
sədri xahişinizə baxaraq iş qovluğundakı sənədlərin ictimaiyyət üçün açıq olmasına tam və ya qismən 
məhdudiyyət tətbiq edilməsi barədə qərar qəbul edəcək2. 

Şikayət ərizəsi barədə hər hansı bir məlumatı üçüncü tərəfə açıqlamaq istəyən tərəf Məhkəmənin 
məlumatın qorunması barədə siyasətinə (www.echr.coe.int/privacy) və müvafiq milli və beynəlxalq 
hüquq normalarına istinad etməlidir3.

1 Məhkəmə qaydalarının 33-cü və 47-ci maddələri
2 Məhkəmə qaydalarının 33 § 2 maddəsi təsbit edir: “Demokratik cəmiyyətdə mənəviyyat, ictimai qayda və ya 
milli təhlükəsizlik maraqları naminə azyaşlıların maraqlarının və ya tərəflərin və ya hər hansı bir şəxsin özəl 
həyatının qorunması lazım gəldikdə və ya, müstəsna hallarda, palatanın sədri sənədlərin açıqlanmasının ədalət 
mühakiməsinin maraqlarına zərər gətirəcəyini hesab edərək tam vacib bildiyi halda sənədin və ya sənədin hər 
hansı bir hissəsinin ictimaiyyət üçün açıq olmasına məhdudiyyətlər qoyula bilər.”
3 Avropa Şurasının “Şəxsi məlumatların sərbəst işlədilməsi baxımından şəxslərin qorunmasına dair 108 saylı 
Konvensiyası”nın (Convention no. 108 for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of 
Personal Data) 6-cı maddəsi təsbit edir: “İrqi mənşəyi, siyasi baxışları və ya dini yaxud digər baxışları, eləcə də 
səhhəti və seksual həyatı açıqlayan şəxsi məlumat, ölkədaxili qanunların belə bir məlumatın qorunmasını 
müvafiq şəkildə təmin etmədiyi halda, avtomatik olaraq istifadə edilə bilməz. Bu hal cinayət məhkumluğu 
barədə şəxsi məlumatlara da şamil edilir.”

http://www.echr.coe.int/privacy
https://rm.coe.int/1680078b37
https://rm.coe.int/1680078b37

