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I  kazus: 

Ərizəçi 2008-ci ilin oktyabrında həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Lakin 6 ay sonra ciddi xəstələnərək 

hospitala düşüb. Daha sonra onun qara ciyərində əməliyyat ediblər və dinc dövrdə hərbi xidmətə 

yararsızlığına görə həkim ekspert komissiyasının rəyi əsasında hərbi xidmətdən vaxtından əvvəl 

təxris olunub. Ərizəçi əmək qabiliyyətini tamamilə itirdiyi üçün ona əlillik dərəcəsinin verilməsi 

məqsədilə yerli sosial müdafiə şöbəsinə müraciət edir. Sonuncu da öz növbəsində ərizəçiyə I qrup 

əlillik təyin edir, amma onun səbəbi kimi ümumi xəstəlik göstərir. Ərizəçi ona təyin olunan əlillik 

dərəcəsinə görə qanunla belə şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş sığorta ödənişini almaq üçün müvafiq 

dövlət orqanına müraciət edir. Amma həmin orqan əlilliyin hərbi xidmət zamanı qazanmadığını əsas 

gətirərək ona sığorta ödənişi verməkdən imtina edir. ərizəçinin şikayəti əsasında onun əlillik 

vərəqəsindəki qeyd dəyişdirilərək əlilliyin hərbi xidmət zamanı qazanıldığı qeyd edilir. Amma bu 

dəfə də səlahiyyətli dövlət orqanı sığorta ödənişinin verilməsi üçün qanunla müəyyən edilmiş 3 illik 

müddətin ötürülməsini rəhbər tutub ödənişi verməkdən imtina edib.  

Ərizəçinin hansı hüquqları pozulub? 

 

II kazus: 

22 oktyabr 2010-cu ildə Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən Ərizəçiyə onun mülkiyyətində olan 

evin və mağazanın sökülməsi və həmin əmlakın kv.metri üçün 1500 (min beş yüz) manat 

kompensasiya verilməsinin nəzərdə tutulması barədə rəsmi bildiriş göndərilib. Həmin vaxta qədər 

ərizəçi artıq 1 ilə yaxın demək olar ki, bütün kommunal vasitələrdən məhrum edilmişdi. Onun evinin 

də yerləşdiyi bütün küçənin telefon, qaz, su və işıq xətləri kəsilmiş, yollar yarasız hala salınmışdı. O, 

bu barədə bir neçə aidiyyatı orqanlara müraciət etsə də, bir nəticəyə nail ola bilməmişdi. 

Kompensasiya ilə razılaşmayan və müqaviləyə qol çəkməyən qonşuların evlərinin bildiriş 

göndəriləndən bir neçə gün sonra içindəki əşyalarla birlikdə buldozerin qabağına verilib dağıdıldığını 

görən ərizəçi Bakı ŞİH-nin verdiyi məbləğlə razılaşmalı olur və alqı-satqı müqavilələsinə qol çəkir. 

Ərizəçinin himayəsində 2 azyaşlı uşağı və əmək qabiliyyətsiz valideynləri var.  

Ərizəçinin hansı hüquqları pozulub? 

 

III kazus: 
Ümidvarov Bəxtsiz Hədər oğlu 2005-ci ildən bəri mobil telefon aksessuarlarının satışı şəklində kiçik 

sahibkarlıqla məşğul olurdu. 10 ildə qənaətlə qazandığı 50 min manat  sahibkarlıq fəaliyyətini daha 

da genişləndirmək üçün kifayət etmirdi. Buna görə də o, 2016-ci ilin əvvəlllərində yaşadığı evi 

ipoteka ilə yüklü edərək bankdan daha 30 min ABŞ dolları kredit götürür. Həmin vəsait hesabına 

mobil telefonların Azərbaycana gətirilib satışını təşkil etmək üçün Çindəki bir şirkətlə müqavilə 

bağlayır. Sifariş üzrə göndərilən telefonlar Azərbaycana daxil olmamış ölkədə milli valyutanın 50%-ə 

qədər devolvasiyası baş vermiş və nəticədə sahibkara külli miqdarda ziyan dəymiş və o, müflis 

olmuşdur. 

Krediti ödəyə bilmədiyi üçün bank Bəxtsizi məhkəməyə vermiş və ödəmənin ipoteka predmeti olan 

mənzilə yönəldilməsini tələb etmişdir.  

Bəxtsiz də öz növbəsində Maliyyə Nazirliyinin timsalında dövləti məhkəməyə verərərk bildirmişdir 

ki, dövlət milli valyutanın devolvasiyaya uğrayacağı barədə xalqa məlumat versəydi, o da kredit 

götürməz və xarici valyuta ilə məhsul almazdı.  

Yerli məhkəmələr Bəxtsizin bu tələbini rədd edir. Buna görə də o, bəxtini Avropa Məhkəməsində 

sınamaq istəyir. Sizcə, burada onun bəxtinin gətirmə şansı nə qədərdir? 

 

 

IV  kazus: 

Vətəndaş 2006-cı ildə fərdi yaşayış evi tikmək üçün alqı-satqı müqaviləsi əsasında Binəqədi 

bələdiyyəsindən 0,6 ha torpaq sahəsi alıb. Daha sonra orada ev tikib və artıq 3 ildir ki, fasiləsiz olaraq 

6 nəfərdən ibarət ailəsi ilə birlikdə orada yaşayır. 2009-cu ilin əvvəlində özünü “Binəqədi Oil 

Company”nin əməkdaşları kimi təqdim edən şəxslər qəsəbəyə gələrək bu ərazinin ARDNŞ-ə məxsus 

olduğunu bildiriblər və könüllü şəkildə tikdiyi evləri sökmələrini tələb ediblər. Bu zaman sakinlərdən 
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kim həmin şəxslərə rüşvət veribsə (təxminən 5000 manat) onlara heç etməyiblər. Adıçəkilən vətəndaş 

da daxil olmaqla rüşvət verməyənlərə münasibətdə isə məhkəmədə iddia qaldıraraq heç bir 

kompensasiya ödənilmədən həmin torpaqlarda tikilmiş evlərin məcburi sökülməsini tələb ediblər.  

Binəqədi rayon Məhkəməsinin 26 dekabr 2009-cu il tarixli Qətnaməsilə iddia tələbi təmin edilib və 

kompensasiya ödənilmədən vətəndaşın evinin sökülməsi  qət edilib. Daha sonra apellyasiya və 

kassasiya instansiya məhkəmələri tərəfindən həmin qətnamə qüvvədə saxlanılıb.  

Ərizəçinin hansı hüquqları pozulub? 

 

V  kazus: 

2012-ci ilin yanvar ayında Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi Ələt-Astara avtomobil 

yolunun mühafizə zolağına düşən torpaqların genişləndirilməsi məqsədilə Salyan rayonunun Arbatan 

kəndində yerləşən yolboyu ümumi 8 ha torpaq sahəsini bir qrup mülkiyyətçidən TƏCİLİ (2 həftə 

ərzində) “dövlətin müəyyən etdiyi qiymətlə” onlara məcburi satması barədə RƏSMİ bildiriş 

göndərib. Mülkiyyətçilər qeyd edilən məbləğin bazar qiymətlərinə uyğun gəlmədiyini bildiriblər və 

buna etiraz ediblər. 

Lakin buna baxmayaraq Nəqliyyat Nazirliyi mülkiyyətçilərin adına Kapital bankda hesab açdıraraq 

“diktə etdiyi” məbləği oraya köçürüb və onların etirazlarına baxmayaraq ərazidə yolu 

genişləndirməyə başlayıblar. Bu zaman mülkiyyətçilərin bağ və bostanları məhv edilir. 

Bir müddət sonra mülkiyyətçilərə məhkəmədən iddia ərizəsi göndərilib.  Belə məlum olub ki, 

Nəqliyyat Nazirliyinin podratçısı olan “Azəryolservis” ASC mülkiyyətçiləri məhkəməyə verərək 

tələb edib ki, “mülkiyyətçi Filankəsov Bəhmankəsin xüsusi mülkiyyətində olan 1,2 ha torpaq 

sahəsinin dəyərinin bazar qiyməti (cəmi 1.600 manat) ona ödənildiyi üçün həmin torpaq 

sahəsinə cavabdeh Filankəsov Bəhmankəsin mülkiyyət hüququna xitam verilməklə dövlət 

ehtiyacları üçün verilməsi barədə qətnamə qəbul edəsiniz”. 

Biçarə Bəhmankəs də düşünüb ki, burada söhbət “dövlət ehtiyacından” gedirsə, heç bir hüquq və 

məhkəmə ona bundan artıq kompensasiya verməyəcək. Amma yenə də ümidini itirməyib torpağa dair 

həqiqi bazar qiymətinin ödənilməsi barədə qarşılıqlı iddia ilə məhkəməyə müraciət edir. Təəssüf ki, 

Bəhmankəsin ümidləri boşa çıxır. Yerli məhkəmələr “Azəryolservis” ASC-nin ilkin iddiasını tam 

təmin edir, qarşılıqlı iddianı isə rədd edir.  

Bəhmankəs son çarə olaraq bu işin Avropa Məhkəməsində perspektivinin olub-olmamasını öyrənmək 

üçün Sizə müraciət edir. Ona məsləhətiniz nə olardı? 

 

 

 

Hazırladı: Şəfa Camalzadə 

 


