
TEST 

1. 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsinin məqsədləri baxımından aşağıdakılar "əmlak 

hüququ" təşkil etmir: 

a) maddi fayda gətirəcək müəyyən halların baş verəcəyini hüquqa uyğun olaraq gözləmə; 

b) mülki hüquq pozuntusu əsasında vurulmuş ziyana görə kompensasiya tələbi; 

c) peşə fəaliyyəti sahəsində xidmət göstərən şirkətin müştəri aktivləri; 

d) restitusiya hüququ.  

 

2. 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsi ilə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır: 

a) 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsi baxımından "Mülkiyyət" anlayışı müstəqil məna 

daşıyır və daxili qanunvericiliyin ona verdiyi anlayışdan asılı deyil;  

b) "Mülkiyyət" anlayışı müvafiq qanuni hüquq mövcud olmadan 1 saylı Protokolun 1-ci 

maddəsi ilə qoruna bilməz;  

c) Həmin maddə əmlakın potensial qanun üzrə vərəsəliklə və ya miras qoyanın sərəncamı 

əsasında sağ ikən sərəncam verilməsi ilə əldə edilməsi hüququnu təmin edir;  

d) 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsi yalnız şəxsin hal-hazırda mövcud olan mülkiyyət 

barəsindəki tələblərinə şamil olunur; 

 

3. 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsi üzrə 2-ci normanın (qaydanın) tətbiqi ilə bağlı 

fikirlərdən hansı yanlışdır: 

a) ərizəçi tərəfindən mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin mövcudluğunun təsdiqi 

zəruridir;  

b) Qanunun tətbiqi nəticəsində mülkiyyətə aid hüquqlara (sahiblik, istifadə, sərəncam) 

xitam verilməsi faktı mülkiyyətdən məhrum etmə kimi qiymətləndirilə bilər;  

c) De facto müsadirə (özgəninkiləşdirmə) yox, de jure müsadirə (özgəninkiləşdirmə) 

olmalıdır;  

d) Bu norma təkcə dövlətin xeyrinə müsadirəni yox, həm də şəxslər (fiziki və/və ya 

hüquqi şəxslər) arasındakı münasibətlərə də tətbiq edilə bilər;  

 

4.  1 saylı Protokolun 1-ci maddəsi baxımından "qanunilik testi" ilə bağlı fikirlərdən hansı 

yanlışdır? 

a) müdaxilənin qanuni əsası olmalıdır, bu, təkcə daxili hüquqda olan qanunları deyil, 

digər normativ aktları, eləcə də normativ xarakterli aktları nəzərdə tutur;  



b) müdaxilənin qanuni əsasının olmaması avtomatik olaraq 1 saylı Protokolun 1-ci 

maddəsinin pozuntusu ilə nəticələnir;  

c) qanunilik testi təkcə dövlətin daxili qanunları ilə məhdudlaşmır, qanunun aliliyi 

baxımından qanunun keyfiyyəti məsələsi də araşdırılır;  

d) tətbiq edilən inzibati praktikanın mövcudluğu qanuni əsas hesab edilə bilər;  

 

5. Ədalətli balansa (tarazlığa) riayət edilməsini müəyyən etmək üçün zəruri faktorlar hansı 

doğrudur? 

a) Kompensasiyanın təyin olunması;  

b) səmərəli prosessual təminatların mövcudluğu;  

c) zərərçəkmişin üzərinə fərdi və ya həddən artıq ağır yük qoyulmaması;  

d) hamısı.  

 

6.  1 saylı Protokolun 1-ci maddəsi baxımından aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır? 

a) bu maddə fərdə konkret məbləğ tələb etmək hüququ verən maddə kimi şərh oluna 

bilər; 

b) bu maddə gələcəkdə mülkiyyət almaq hüququnu təmin etmir; 

c) Səhmdarlar şirkətə dəyən ziyanla bağlı bu maddəyə əsasən tələb irəli sürmək 

hüququna malik deyillər. Bu qaydadan istisnalara yalnız müstəsna hallarda, məsələn 

şirkət tələblərini öz orqanları və ya ləğvediciləri vasitəsilə irəli sürə bilmədikdə və ya 

şəxs yeganə səhmdar olduqda yol verilə bilər; 

d) Əgər mülkiyyət cəmiyyətdə sosial ədalətin möhkəmləndirilməsinə yönələn siyasətin 

həyata keçirilməsi məqsədilə özgəninkiləşdirilirsə, bunu cəmiyyətin maraqları naminə 

özgəninkiləşdirmə hesab etmək olar və bu qanuni məqsədlər bazar dəyərindən aşağı 

məbləğdə kompensasiya ödənilməsinə imkan verə bilər;  

7. "Qiymətləndirmə sərbəstliyi" ilə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır? 

a) Milli hakimiyyət orqanları "cəmiyyətin maraqlarını" və ya "ümumi maraqları" 

qiymətləndirməkdə geniş səlahiyyətlərə malikdirlər;  

b) Milli hakimiyyət orqanları "qiymətləndirmə sərbəstliyi" qeyri-məhduddur;  

c) Konvensiyanın bərqərar etdiyi insan hüquqlarının qorunması sisteminə əsasən, 

cəmiyyətdə narahatlıq doğuran və müvafiq tədbirlər görülməsini tələb edən problemin 

mövcud olub-olmadığını qiymətləndirmək vəzifəsi, ilk növbədə, məhz milli hakimiyyət 

orqanlarının üzərinə düşür;  

d) milli hakimiyyət orqanları vəziyyəti öz mülahizələri əsasında sərbəst şəkildə 

qiymətləndirə bilərlər;  



8. Yaşayış yerinə “mülkiyyəti”n mövcud olduğunu təsdiq edən prima facie sübutlara 

aiddir: 

 a) texniki pasport; 

b) əsl şəhadətnamənin surəti və ya mülkiyyətə dair arayışlar və ya satınalma haqqında 

müqavilələr; 

c) torpaq üzərində mülkiyyəti təsdiq edən sənədlər, torpaq və ya vergi reyestrindən 

çıxarışlar, yerli idarəetmə orqanlarının sənədləri, planları, fotoşəkillər və təmir işlərinə 

dair qəbzlər, habelə poçt göndərişləri barədə bildirişlər, şahid ifadələri; 

 d) hamısı;     

 e) heç biri; 

 

9. Hüquqi müəyyənlik və qanunun aliliyi prinsipi ilə bağlı ilə bağlı fikirlərdən fikirlərdən 

hansı yanlışdır? 

a) müdaxilə  edilərkən dövlətdaxili qanunda nəzərdə tutulan qaydaya riayət edilməlidir, 

özü də daxili qanunvericilik Konvensiyaya uyğun olmalıdır; 

b) heç bir qanunsuz qərar heç bir şəraitdə hüquqa uyğun sayıla bilməz; 

c) Qanun anlayışı həm statut hüququnu, həm də presedent hüququnu birləşdirən 

anlayışdır; 

d) mülkiyyət hüququna müdaxilə hüquqa uyğunluq tələbinə uyğun olmasa da, qanunsuz 

olmamalıdır.  

 

10. Subsidiarlıq prinsipi nəyi nəzərdə tutur: 

a) Konvensiya ilə yaradılmış müdafiə mexanizmi ilk növbədə insan hüquqlarının təminatı 

üzrə milli sistemlərə köməkçi funksiyasını yerinə yetirir. Məhkəmə iştirakçı dövlətlərin 

Konvensiyaya əsasən öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət etməklə məşğuldur; 

b) Milli hakimiyyət orqanlarının qərar qəbul edilməsi zamanı işin hallarını 

qiymətləndirməkdə daha əlverişli vəziyyətdədirlər; 

c) Dövlət hakimiyyət orqanları geniş qiymətləndirmə sərbəstliyinə malikdirlər; 

d) qeyri-münasib və ya səmərəsiz olan hüquqi müdafiə vasitələrinə müraciət etmək 

öhdəliyi yoxdur; 

 


