
TEST 

1. 8-ci maddə baxımından "qanunilik testi" ilə bağlı fikirlərdən hansı doğrudur: 

a) müdaxilənin dövlətdaxili hüquqda əsasının olmasının araşdırılması; "Hüquq" dedikdə, təkcə 

normativ aktlar yox, normativ xarakterli aktlar da nəzərdə tutulur;  

b) "qanunilik testi" təkcə müdaxilənin dövlətdaxili hüquqda əsasının olmasını araşdırmır, həm də 

hüququn - qanunun keyfiyyəti məsələsini nəzərdən keçirir; 

c) özbaşına müdaxilənin (məsələn, telefon danışıqlarına qulaq asılmasının və ya 

korrespondensiyaya sair formada nəzarətin həyata keçirilməsinin) səmərəli aradan qaldırılması 

üçün hüquqi müdafiə vasitələrinin mövcudluğu; 

d) hamısı; 

 

2. 8-ci maddə baxımından "məqsədəmüvafiqlik testi" ilə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır: 

a) əgər müdaxilə "qanunilik testi"nə uyğundursa, məhkəmə həmin müdaxilənin 8-ci maddənin 2-

ci bəndində göstərilmiş məqsədlərdən hər hansı birinə nail olmağa xidmət etdiyini araşdırır; 

b) Müdaxiləyə milli təhlükəsizlik, ictimai asayiş və ölkənin iqtisadi rifah maraqları naminə, 

iğtişaş və ya cinayətin qarşısını almaq üçün, sağlamlığı, yaxud mənəviyyatı qorumaq üçün və ya 

digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarını müdafiə etmək üçün qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda 

yol verilir; 

c) Müdaxiləyə dövlətin ərazi bütövlüyünü qorumaq, ədalət mühakiməsinin nüfuz və 

qərəzsizliyini təmin etmək üçün yol verilir.  

d) Müdaxilənin həyata keçirilməsinə yol verən 8-ci maddənin 2-ci bəndində göstərilmiş 

məqsədlərin genişləndirici şərhinə yol verilmir. 

 

3. 8-ci maddə baxımından "zərurilik testi" ilə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır:  

a) Məhkəmə müdaxiləni demokratik cəmiyyətdə zəruri hesab etsə, yol verilən hesab edəcək; 

b) fərdin maraqları ilə ictimaiyyətin maraqları arasındakı proporsional balansın tapılmasını 

nəzərdə tutur, yəni fərdin maraqları ilə həyata keçirilən məqsəd arasındakı proporsionallıq; 

c) hər ikisi; 

d) heç biri. 

 

4. Hansı hüquqlar 8-ci maddənin təsir dairəsinə düşmür?: 

a) Şəxsi və ailə həyatın toxunulmazlığı; 



b) Mənzil toxunulmazlığı; 

c) Yazışma sirrinin toxunulmazlığı; 

d) istənilən mülkiyyətin toxunulmazlığı; 

 

5. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?: 

a) “Şəxsi həyat” anlayışı kvazi-ailə, yəni qismən ailə münasibətlərini də əhatə edir; 

b) əmək münasibətləri 8-ci maddənin təsir dairəsinə düşür; 

c) 8-ci maddə nikaha daxil olmaq və ailə qurmaq hüququnu təmin edir; 

d) 8-ci maddə şərəf və nüfuzun müdafiəsi hüququnu təmin edir; 

 

6. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır? 

a) 8-ci maddəni pozmaqla əldə edilmiş sübut nəticəsində aparılmış istintaq və məhkəmə prosesi 

hər bir halda avtomatik olaraq Konvensiyanın 6-cı maddəsi (ədalətli məhkəmə araşdırması) 

baxımından ədalətli deyil; 

b)  Şəxsi həyat anlayışı şəxsin fiziki və psixi (psixoloji) vəziyyətini də əhatə edir; 

c) Konvensiyanın 1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsindəki mülkiyyət anlayışı ilə 8-ci maddədəki 

"ev" anlayışı heç də həmişə eynimənalı deyil; 

d) 8-ci maddə Konvensiyanın dəyişikliklərə ən çox açıq maddələrindən biridir. 

 

7. "Şəxsi həyat" anlayışı ilə bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır: 

a) Şəxsi həyat şəxsin istədiyi həyat tərzi ilə bağlı, fiziki və/və ya mənəvi cəhətdən zərərli belə 

olsa, seçim etmək hüququdur; 

b) Şəxsi həyat şəxsin sağlam ətraf mühitdə yaşaması hüququnu təmin edir; 

c) Şəxsi həyat şəxsin fiziki və mənəvi toxunulmazlığı, cinsi və sosial mənsubiyyəti, seksual 

həyatı və oriyentasiyası hüququnu təmin edir; 

d) Şəxsi həyat şəxsin nikahdankənar övladı ilə olan münasibətlərini əhatə etmir; 

 

8. Aşağıdakılardan hansı azadlıqdan məhrum etmə yerində saxlanılan şəxsin 8-ci maddəyə 

əsasən hüquqlarına aid deyil: 

a) telefon danışıqlarını həyata keçirmək; 



b) ailə üzvləri ilə yazışmaq; 

c) vəkillə və ya maraqlarını müdafiə edən hüquqşünasla yazışmaq;  

d) ailə üzvü olmayan şəxslərlər yazışmaq; 

 

9. 8-ci maddə ilə bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?: 

a) Konvensiyada təsbit olunmuş nisbi hüquqlardan biridir; 

b) həmin hüquqdan hər hansı şəraitdə geriçəkilməyə yol verilmir; 

c) Nikaha daxil olmaq hüququ bu maddə ilə əhatə olunmur; 

d) Konvensiyanın ən çox evalutiv təvsirə məruz qalan maddəsidir.  

 

10. 8-ci maddə kontekstində "mənzil" anlayışı ilə bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı 

yanlışdır? 

a) "mənzil" anlayışı şıxsin daimi yaşadığı və ya yetərli və davamlı əlaqəsəsinin olduğu məkanı 

bildirir; 

b) Mənzilə dair mülkiyyət hüququ olmalıdır; 

c) şəxsin kirayəçi qismində məskunlaşdığı mənzil bu anlayışı əhatə edə bilər; 

d) bu hüququn heç bir halda məhdudlaşdırılmasına yol verilmir; 

 

11. Məhkəmənin presedent hüququna əsasən aşağıdakılardan hansı"mənzil" anlayışını 

əhatə etmir?: 

a) binanın ümumi yaşayış sahəsində müştərək mülkiyyətçilərə məxsus olan və yalnız lazımi 

hallarda istifadə edilmək üçün nəzərdə tutulan sahə; 

b) şirkətin qeydiyyata alınmış ofisi, filialları və ya digər tikililəri; 

c) qeyri-ənənəvi yaşayış yerləri, məsələn, furqonlar və ya hərəkət edən digər yaşayış vasitələri; 

d) şəxsin tətil dövründə keçirdiyi evlər, uzun müddət qaldığı ikinci evlər və otellər 
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