
Kazus 

Faktlar: Ərazidə anti-terrorist əməliyyatları həyata keçirilirdi. 14 dekabr 1999-cu ildə  

şəxsiyyətin yoxlanması zamanı hərbi qulluqçu ərizəçinin və ailəsinin yaşadığı evindən yük 

maşınını və ona aid olan qeydiyyat sənədini ələ keçirdi. Ərizəçinin sözlərinə görə yük maşını 

saz və işlək vəziyyətdə idi. Hərbi qulluqçu bununla bağlı hər hansı sənədləşmə təqdim etmədi. 

1999 və 2000-ci il tarixlərində ərizəçinin atası hərbi və mülki hakimiyyət qurumlarına, eləcə 

də polisə və prokurorluğa yük maşının geri qaytarılması ilə bağlı müraciət etdi. Qeyri-

müəyyən tarixdə "Şərq" hərbi birləşməsinin komandiri general-mayor M. prokurora 

cavabında bildirmişdir ki, qeyd edilən yük maşını "N" saylı hərbi hissədə saxlanılır. 

Məktubda deyilir:"Hazırda həmin yük maşınından istifadə olunmur, möhürlənmiş vəziyyətdə 

müsadirə olunmuş və axtarılan nəqliyyat vasitələri meydançasında saxlanılır vəanti-terrorist 

əməliyyatları zamanı oğurlanmış, ələ keçirilmiş nəqliyyat vasitələrinin siyahısına uyğun 

olaraq mülkiyyətçisinin müəyyən edilməsi üçün aidiyyəti üzrə sorğular verilmişdir. Təsdiq 

edilmişdir ki, həmin yük maşını Nazirliyin və hərbi birləşmələrin balansında deyil və 

mülkiyyətçisi cənab X.-ə (red.: ərizəçinin atası) qaytarılmalıdır". Məktubda tarix, qeydiyyat 

nömrəsi və ştamp yox idi və məktublaşmalar kitabına daxil edilməmişdi.Hökümət iddia etdi 

ki, general-mayor M. heç vaxt "Şərq" hərbi birləşməsində qulluq etməmişdir. 24 aprel 2000-ci 

ildə yük maşını ərizəçiyə qaytarıldı. Həmin tarixdə "Şərq" hərbi birləşməsinin komandanı 

kapitan K. tərəfindən bununla bağlı akt tərtib edildi. Həmin aktda qeyd edilirdi ki, qeyd edilən 

yük maşını ərizəçiyə qaytarılır, lakin onun qeydiyyat sənədi və nömrələri hərbi hissədə olan 

zaman itirilmişdir. Ərizəçinin atasının iştirakı ilə şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndəsi 

tərəfindən yük maşınına zərər vurulması faktını təsdiq edən qiymətləndirmə akt tərtib olundu. 

Komissiya yük maşınında çatışmayan hissələri və onun dəyərini qeyd etdi. 2003-cü ildə 

həyata keçirilmiş müayinə zamanı müəyyən olundu ki, mühərrik nömrəsi pozulub. Qeyri-

müəyyən vaxtda ərizəçi yük maşınına mülkiyyət hüququnu təsdiq etmək üçün məhkəməyə 

müraciət etdi. Məhkəmə qeyd etdi ki, yük maşınına dair sənədlər hərbi qüvvələrdə olan zaman 

itirilmişdir və arxiv anti-terrorist əməliyyatı zamanı məhv edilmişdir. Ərizəçinin və iki şahidin 

ifadəsinə əsasən, məhkəmə həmin nəqliyyat vasitəsinə ərizəçinin mülkiyyət hüququnu tanıdı 

və qərar qüvvəyə mindi.  Ərizəçi hərbi qüvvələr tərəfindən yük maşınına vurulan ziyana görə 

inzibati qaydada müraciət etdi. Lakin cavabında həmin iddia ilə məhkəməyə müraciət etməli 

olduğu bildirildi. 2004-cü ildə ərizəçi "N" saylı hərbi hissəyə qarşı yük maşınını qanunsuz 

olaraq ələ keçirməyi ilə bağlı iddia qaldırdı. O, çatışmayan hissələrə görə və yük maşınından 

hərbi qüvvələr tərəfindən istifadəyə görə kompensasiya tələbi də irəli sürdü. Məhkəmə hərbi 

hissənin "müsadirə kitabı"nı araşdıraraq qeyd edilən nəqliyyat vasitəsinin həmin 14-16 dekabr 

1999-cu il tarixdə götürülməsi ilə bağlı qeyd olmadığını müəyyən etdi. Məhkəmə eyni 

zamanda hərbi hissənin həmin vaxt xidmət edən iki qulluqçusunun da ifadəsini aldı, onlar 

həmin vaxt hərbi hissədə kənar yük maşının olmadığını bildirdilər. Bu əsasla məhkəmə "Şərq" 

hərbi birləşməsinin komandiri general-mayor M.-in yük maşının hərbi hissədə olmasına dair 

qeyd edilən məktubuna tənqidi yanaşmışdır. Məhkəmə qeyd etdi ki, məktubda informasının 

mənbəyi göstərilməmiş, eləcə də icra nümayəndələrinin həmin qiymətləndirmə aktı əsasında 

zərər tutula bilməz, belə ki, onlar ekspert deyillər. Digər tərəfdən hərbi hissə qanuna əsasən iş 

üzrə cavabdeh ola bilməz. Beləliklə, məhkəmə iddianı rədd etdi. Qərar yerli məhkəmələr 

tərəfindən qüvvədə saxlandı.  



Ərizəçi AİHM-ə müraciət edərək 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsi üzrə mülkiyyət hüqununun 

pozuntusunu iddia etdi.  
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