
Fabula (hekayə) № 1: Vəkilin evində axtarış 

 

1. Cənab C. vəkildir.  

2. 2015-ci ilin yanvarında 1234 saylı cinayət işi açılmışdı ki və həmin iş üzrə 10 nəfər şübhəli 

şəxs qismində cəlb olunmuşdu. C-b C şübhəli bilinən/təqsirləndirilən şəxslərdən birinin vəkili 

idi. 

3. 2016-ci il 7 mart tarixində C.-nin mənzilində axtarış aparıldı. Axtarış məhkəmə qətnaməsi 

əsasında aparılmışdı ki, həmin qətnamədə də əsasən aşağıdakılar qeyd olunmuşdu:  
«C-b C. yaşayış yeri olan ….. ünvanında 1234 saylı cinayət işi ilə bağlı maraq kəsb edən əşya 

və sənədlərin ola biləcəyini nəzərə alaraq, c-b C.-nin yaşadığı …. ünvanında yerləşən mənzildə 

axtarış zamanı aşkar edilən əşya və sənədlərin götürülməsini qət edirəm ».  

4. Axtarışın əvvəlində c-b C.-yə məsləhət gördülər ki, X şirkəti ilə bağlı olan sənədləri versin. O, 

cavab verdi ki, onda belə sənədlər yoxdur. Axtarış aparıldıqdan sonra 30 sənəd və kompüterin 

sistem bloku götürüldü ki, c-b C.-nin fikrincə götürülən sənədlər şəxsi xarakterə malik 

sənədlər idi.  

5. Sənədlər və sistem bloku 1234 saylı cinayət işinin materiallarına əşyayi-dəlil qismində əlavə 

edildi.  

6. C-b C. məhkəməyə şikayət edərək bildirdi ki, sənədlərin, qeyd kitabçasının və sistem 

blokunun götürülməsi onun müdafiə etdiyi şəxsin müdafiə hüququna xələl gətirib. Məhkəmə 

bu şikayəti rədd edərək bildirdi ki, mənzildə axtarış əsaslı şəkildə aparılıb və bu zaman 

prosessual normalara əməl edilib, mənzildə aşkar edilən əşyaların dəlil qismində cinayət işinə 

əlavə edilməsi ilə bağlı qətnamədən isə şikayət vermək imkanı nəzərdə tutulmayıb.  

7. Tezliklə c-b C.-yə onun qeyd kitabçasını və götürülən əşyalardan bəzilərini geri qaytarırlar, 

lakin kompüterin sistem bloku geri qaytarılmır.  

8. Daha sonra c-b C. dəyən zərərin ödənilməsi ilə bağlı mülki iddia qaldırır, həmin iddiaya 

baxılması hələ başa çatmayıb. 

 

Aşağıda verilən faktiki halları Konvensiyanın 1 saylı Prokolunun 1-ci Maddəsi baxımından 

təhlil edin. Xüsusilə, aşağıdakı suallara cavab verin: 

1. (А) Bu işdə Konvensiyanın 1 saylı Protokolunun 1-ci Maddəsi baxımından əmlak mövcud 

idimi və (В) dövlət c-b C.-nin əmlakına hörmət hüququndan istifadə etməsinə müdaxilə 

etmişdimi? Cavab müsbətdirsə, bu müdaxilə məhz nədə özünü büruzə vermişdi
1
? 

2. Müdaxilə Konvensiya baxımından əsaslı idimi, xüsusilə: (А) qanunla nəzərdə 

tutulmuşdumu, (В) qanuni məqsədə xidmət edirdimi və (С) demokratik cəmiyyətdə zəruri 

idimi? 

 

  

                                                        
1
 Bu halda «müdaxilə» termini mütləq olaraq fəal hərəkəti ifadə etmir. Bununla da, burada söhbət həm 

dövlətin pozitiv, həm də neqativ öhdəliyindən gedə bilər. 



Fabula № 2: Müsabiqə idarəedicisi tərəfindən pozuntular 

 

1. Cənab K.-nın özəl bankda əmanət hesabı var idi və həmin hesabın barəsində müsabiqə icraatı 

başladılmışdı.  

2. Milli qanunvericiliyə əsasən cənab K imtiyazlı kreditor idi və müvafiq olaraq, onun digər 

imtiyazlı kreditorlarla birlikdə aktivlərin müəyyən bir hissəsini, yəni ona olan borc məbləğinə 

proporsional olan məbləği prioritet qaydada əldə etmək hüququ var idi. Lakin, kreditorlar 

komitəsinin qərarına əsasən müsabiqə idarəedicisi prioritet qaydada milli qanunvericilikdə 

göstərilən kateqoriyaya deyil, digər kateqoriyaya daxil olan şəxslərin (əlillər, veteranlar, 

ehtiyacı olan şəxslər və ləğvetmə prosedurunda fəal iştirak edən şəxslər) tələblərini təmin 

edir. Nəticədə bankın aktivlərindən imtiyazlı krediorlarının tələblərinin tam şəkildə təmin 

olunması üçün istifadə edilir. Cənab K. nəticədə tələb etdiyi məbləğin 1%-indən də az məbləğ 

ala bilir. 

3. 2015-ci ilin aprel ayında cənab K. K kommersiya məhkəməsində iddia qaldırır və aktivlərin 

paylanmasını mübahisələndirir. Məhkəmə müəyyən edir ki, müsabiqə idarəedicisi qanunu 

pozmuşdur və pozuntunu aradan qaldırmağı onun üzərinə öhdəlik kimi qoyur, lakin məhkəmə 

qərarı icra edilmədən qalır, belə ki, bankın aktivləri yox idi. 

4. 2016-ci ildə cənab K. kommersiya məhkəməsində müsabiqə idarəedicisinə qarşı zərərin 

ödənilməsinə dair şəxsi iddia qaldırır. Lakin məhkəmələr cənab K.-nın bu iddiasını təmin 

etmirlər.  

5. Birincisi, onlar qeyd edirlər ki, belə iddianı kommersiya məhkəməsində deyil, ümumi 

məhkəmələrdə qaldırmaq lazımdır. İkincisi məhkəmələr qeyd edirlər ki, cənab K-nın iddiası 

təmin edilə bilməz, belə ki, həmin iddia bankın ləğv edilməsindən əvvəl irəli sürülmüşdü və 

buna görə hər iki iddianın təmin edilməsi halında ikiqat ödəməyə gətirib çıxara bilərdi 

(burada söhbət birinci iddia üzrə bank tərəfindən zərərin ödənilməsi və ikinci iddia üzrə isə 

müsabiqə idarəedicisi tərəfindən ödənilməsindən gedir). 

 

Aşağıda verilən faktiki halları Konvensiyanın 1 saylı Prokolunun 1-ci Maddəsi baxımından 

təhlil edin. Xüsusilə, aşağıdakı suallara cavab verin: 

1. (А) Bu işdə Konvensiyanın 1 saylı Protokolunun 1-ci Maddəsi baxımından əmlak mövcud 

idimi və (В) dövlət cənab C.-nin əmlakına hörmət hüququndan istifadə etməsinə müdaxilə 

etmişdimi? Cavab müsbətdirsə, bu müdaxilə məhz nədə özünü büruzə vermişdi
2
? 

2. Müdaxilə Konvensiya baxımından əsaslı idimi, xüsusilə: (А) qanunla nəzərdə 

tutulmuşdumu, (В) qanuni məqsədə xidmət edirdimi və (С) demokratik cəmiyyətdə zəruri 

idimi? 

 

 

 

Hazırladı: Maksim Timofeyev 

 

                                                        
2
 Bu halda «müdaxilə» termini mütləq olaraq fəal hərəkəti ifadə etmir. Bununla da, burada söhbət dövlətin 

həm pozitiv, həm də neqativ öhdəliyindən gedə bilər. 


