Azərbaycan Respublikası adından
QƏTNAMƏ
İş № 2(103)-5457/2015
Bakı şəhəri

12 oktyabr 2015-ci il
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki kollegiyası

Hakimlər Hüseynov Abiddin Qabil oğlunun sədrliyi və məruzəsi ilə,
Abdullayeva Aygün Abdulla qızından və Xəlilov İsmayıl Kamil oğlundan ibarət
tərkibdə,
Abdullayev Emin Ağamusa oğlunun katibliyi,
iddiaçının nümayəndələrinin,
cavabdehin nümayəndəsi Məmmədov Fərid Xudayar oğlunun iştirakı ilə,
iddiaçı XXXnun cavabdeh “Paşa Həyat Sığorta” ASC-yə qarşı sığorta ödənişinin
verilməsi tələbinə dair Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin 2(006)-3282/2015 №li mülki iş üzrə 26 may 2015-ci il tarixli qətnaməsindən iddiaçı tərəfindən verilmiş
apellyasiya şikayətinə əsasən mülki işə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin binasında açıq
məhkəmə iclasında baxaraq
MÜƏYYƏN ETDİ:
Hazırkı işin mübahisəsiz halları ondan ibarətdir ki, XXX(bundan sonra - iddiaçı)
ilə “Azəriqazbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (hal-hazırda “AG Bank” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti) arasında 11.08.2009-cu ildə iddiaçıya 300 ay müddətinə 41000 manat pulun
verilməsi barədə ipoteka müqaviləsi bağlanmışdır.
25.11.2012-ci il tarixli, M-Lİ-4853/12 saylı ipoteka götürən şəxslər üçün həyat
sığortası şəhadətnaməsinə əsasən iddiaçı ilə «Paşa Həyat Sığorta» Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti (bundan sonra - cavabdeh) tərəfindən 25.11.2012-ci il tarixdən 25.11.2015-ci
il tarixədək 31597 manat məbləğində sığortalanmışdır. Şəhadətnaməyə əsasən bədbəxt
hadisə və xəstəlik nəticəsində sığortalının ümumi əmək qabiliyyətinin daimi tam və
qismən itirilməsi hallarında sığorta ödənişinin verilməsinə təminat vermişdir.
Müqavilədə əmək qabiliyyətinin tam itirilməsi üzrə müqavilənin qüvvədə olduğu
müddətdə sığorta olunanın əmək qabiliyyətinin daimi tam itirilməsi nəticəsində həmin
müddət ərzində ssuda üzrə borcun qalığı həcmində, qismən itirilmə üzrə ödəniş
cədvəlinə əsasən sığortalıya ödəniş ediləcəyi şərti göstərilmişdir.
İddiaçı 1992-ci ildən “bud sümüyünün başlarının ostioxondropatiyası” diaqnozu
ilə III qrup əlil olmuşdur. Müvafiq həkim komissiyası tərəfindən 10.06.2014-cü il
tarixdə iddiaçı ümumi xəstəlik (spino-serebelyar ataksiya) səbəbindən əmək
qabiliyyətsiz hesab edilmiş, ona 01.07.2015-ci il tarixədək II qrup əlillik təyin
edilmişdir.
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İddiaçı bununla bağlı sığorta ödənişinin verilməsi üçün cavabdehə müraciət etmiş,
sığortaçı 28.11.2014-cü il tarixli məktubla ödəniş etməkdən imtina etmişdir. İmtina
onunla əsaslandırılmışdır ki, iddiaçının baş vermiş hadisə üzrə təqdim olunmuş tibbi
sənədlərə əsasən müqavilənin qüvvədə olduğu dövrdə deyil, əvvəlki tarixdən, yəni
1992-ci ildən xəstə olmuşdur. Halbuki sığorta şəhadətnaməsinə əlavə olunmuş
19.04.2013-cü il tarixli ərizə formasında iddiaçı hipertoniya, diabet, nevroloji və ya
psixi pozğunluq, qara ciyərin xəstəlikləri (hepatit), son iki ildə xəstəlik, xəstəlik
vərəqəsinə çıxmaqla bağlı və ya stasionarda yatmaqla 3 həftə ərzində durmadan müalicə
qəbul etmədiyi və sağlamlıq vəziyyətinə görə əlillik qrupu almağa heç bir əsas
olmadığını öz imzası ilə təsdiq etmişdir. Qeyd olunanları və sığorta şəhadətnaməsinin
şərtlərini nəzərə alaraq, cavabdeh hesab etmişdir ki, iddiaçıya sığorta ödənişi həyata
keçirə bilməz.
İddiaçı «Azbetonit» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində 01.04.2008-ci il tarixdən
17.03.2015-ci il tarixinədək informasiya texnologiyaları üzrə mühəndis vəzifəsində
işləmiş, xəstəliyı ilə əlaqədar olaraq 29.11.2014-cü il tarixdən 17.03.2015-ci il
tarixinədək öz hesabına məzuniyyətdə olmuş, 18.03.2015-ci il tarixindən etibarən isə öz
xahişi ilə işdən azad olunmuşdur.
Müvafiq həkim komissiyası tərəfindən 12.06.2015-ci il tarixdə iddiaçı ümumi
xəstəlik səbəbindən əmək qabiliyyətsiz hesab edilmiş, ona 12.06.2017-ci il tarixədək I
qrup əlillik təyin edilmişdir, kənar şəxsin qulluğuna ehtiyacı var.
Baxılan iş üzrə iddiaçı cavabdehə qarşı iddia ərizəsi və əlavə ərizə ilə məhkəməyə
müraciət edərək 30000 manat sığorta haqqının və ödənilmiş 30 manat dövlət rüsumunun
tutulması barədə qətnamə çıxarılmasını xahiş etmişdir.
İddiaçı tələbini onunla əsaslandırmışdır ki, cavabdeh sığorta ödənişindən imtinanı
onun 1992-ci ildən xəstə olması ilə əsaslandırıb. Əslində həmin xəstəliyinin hazırkı
xəstəliyinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Hesab edir ki, əmək qabiliyyətini tam itirdiyindən
ona ssuda borcunun qalığı həcmində sığorta məbləği ödənilməlidir. İpoteka müqaviləsi
üzrə ona verilmiş 42000 manat kreditdən bu günədək 12000 manat ödəyib, hal-hazırda
borcu 30000 manat təşkil edir.
Cavabdeh iddiaya yazılı etiraz təqdim edərək iddianın rədd olunmasını xahiş
etmişdir. Etiraz sığorta ödənişini ödəməkdən imtinanın əsaslarına uyğun
əsaslandırılmış, əlavə olaraq qeyd edilmişdir ki, sığorta şəhadətnaməsinin şərtlərinə
əsasən sığortalı əmək qabiliyyətini xəstəlik səbəbindən deyil, bədbəxt hadisə
səbəbindən müvəqqətı tam itirdikdə ödəniş aparılır. İddiaçıya ümumi xəstəlik
səbəbindən bir il müddətinə II qrup əlillik (əmək qabiliyyətsiz sayılmaqla) təyin
olunmuşdur. Halbuki sığortalıya əlillik növbəti müayinə göstərilmədən (müddətsiz)
təyin olunduqda fakt sığorta hadisəsi sayılır və sığorta ödənişi həyata keçirilir.
Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin 26 may 2015-ci il tarixli qətnaməsi ilə
iddia təmin edilməmişdir.
İddiaçı apellyasiya şikayəti verərək, qətnamənin ləğv edilməsi və iddianın təmin
olunması barədə yeni qətnamə çıxarılmasını xahiş etmişdir.
Apellyasiya şikayəti onunla əsaslandırılmışdır ki, 18.03.2015-ci ildən etibarən
xəstəliyi ilə əlaqədar işdən azad olunub, hal-hazırda 1-ci qrup əlildir. Həyat sığortası
şəhadətnaməsi 25.11.2012-ci ildən 25.11.2015-ci il tarixədək qüvvədə olduğundan
sığortalı tərəfindən sığorta məbləğinin ödənilməsi təmin edilməlidir. İddiaçı 1992-ci
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ildən xəstə olsaydı 2004-cü ildə Texniki Universitetə daxil olaraq, həmin universiteti
qurtardıqdan sonra 01.04.2008-ci il tarixdən 17.03.2015-ci il tarixinədək ''Azbentonit''
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində informasiya texnologiyaları üzrə mühəndis
vəzifəsində işləyə bilməzdi.
Apellyasiya baxışı zamanı cavabdeh apellyasiya şikayətinə yazılı etiraz təqdim
etmiş, etiraz birinci instansiya məhkəməsinə təqdim olunmuş etirazın dəlillərinə uyğun
əsaslandırılmışdır. 10.09.2015-ci il tarixdə cavabdeh etiraza əlavə (vəsatət) təqdim
etmişdir. Ərizədə qeyd olunmuşdur ki, birinci instansiya məhkəməsinə təqdim edilmiş
etirazda iddianın təmin edilməməsi əsaslarından biri kimi iddiaçıya əlilliyin müddətli
təyin olunduğu göstərilmiş, lakin məhkəmə öz qətnaməsində həmin hala
toxunmamışdır. Halbuki iddiaçının əlilliyinin müddətsiz deyil, müddətli təyin olunması
iddianın rədd olunması üçün əsasdır.
İddiaçının nümayəndəsi məhkəmə iclasında iddia ərizəsinin və şikayətin
məzmununa uyğun izahat verərək, həmçinin bildirdi ki, hal-hazırda iddiaçı sərbəst
hərəkət edə bilmir, 18.03.2015-ci il tarixdən iş qabiliyyətini tam itirib. Nümayəndə qeyd
edilənlərə əsasən apellyasiya şikayətinin təmin olunmasını xahiş etdi.
İddiaçının nümayəndəsi məhkəmə iclasında bildirdi ki, iddiaçının atasıdır.
Oğlunun xəstəliyi getdikcə güclənir və ümidsiz vəziyyətdədir, apellyasiya şikayətinin
təmin olunmasını xahiş edir.
Cavabdehin nümayəndəsi məhkəmə iclasında yazılı etiraza uyğun izahat verdi,
həmçinin bildirdi ki, iddiaçının sığorta müqaviləsinin bağlanması barədə ərizəsinin
müqavilənin bağlanmasından bir neçə ay sonra imzalanması sənədləşmə işlərində
gecikmə ilə əlaqədar ola bilər. Belə ki, sığorta müqaviləsi İpoteka fondunun tələbi
olduğu üçün sənədləşmə işlərində gecikmələr ola bilər. Sığorta müqaviləsinə əsasən
sığortalının xəstəlik nəticəsində əmək qabiliyyəti daimi olaraq tam və ya qismən
itirildiyi halda ona sığorta ödənilir. Baxılan iş üzrə iddiaçı əmək qabiliyyətini tam itirsə
də, ona əlillik müvəqqəti təyin olunub və növbəti müayinə tarixi 01.07.2017-ci il
müəyyən edilib. Ona görə də iddia təmin oluna bilməz. Nümayəndə qeyd edilənlərə
əsasən birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsinin dəyişdirilmədən saxlanılmasını
xahiş etdi.
İşin apelyasiya baxışı zamanı müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs kimi işə
cəlb olunmuş, ipoteka müqaviləsi üzrə kreditor (müvəkkil bank) “AG Bank” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Kərimov Əsgər Elyaz oğlu 29.09.2015-ci il tarixli
məhkəmə iclasında verdiyi izahatında bildirmişdir ki, iddiaçı tərəfindən Banka qrafikə
uyğun mütəmadi ödənişlər edilir. Ödənişlərdə gecikmə yoxdur. Mübahisə üzrə hər hansı
qərarın qəbul edilməsini Məhkəmə kollegiyasının mülahizəsinə buraxır.
İşin apelyasiya baxışı zamanı 6 №-li Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasına
ünvanlanmış sorğuya cavab olaraq bildirilmişdir ki, iddiaçı 12.06.2015-ci il tarixində
Komissiyada spino-serebral ataksiya, hər iki bud sümükləri başının osteoxontropatiyası
diaqnozu ilə təkrar müayinədən keçib, ona ümumi xəstəlik səbəbi ilə 2 il müddətinə
birinci dərəcə əlillik təyin edilib, iddiaçı əmək qabiliyyətini tam itirib və ona əlillik iki il
müddətinə təyin edilib.
Məhkəmə kollegiyası tərəflərin nümayəndələrini dinləyib, аpеllyаsiyа şikаyətinin
dəlillərini və iş mаtеriаllаrını аrаşdırаrаq hеsаb еdir ki, apellyasiya şikayəti təmin
edilməlidir.
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Birinci instansiya məhkəməsi müəyyən etmişdir ki, iddiaçı cavabdehlə sığorta
müqaviləsi bağlayarkən son iki ildə hər hansı bir xəstəlikdən müalicə almadığını,
sağlamlıq vəziyyətinə görə əlillik qrupu almağa heç bir əsasın olmadığını, sağlamlıq
haqqında verildiyi məlumatların tam və doğru olduğunu cavabdehə bəyan etmiş və
bununla da sığortaçıya yanlış məlumat vermişdir.
Məhkəmə işin müəyyən etdiyi hallarına Azərbaycan Respublikası Mülki
Məcəlləsinin (bundan sonra – Mülki Məcəllə) 911.1, 911.2, 915, 922.1, 926.1, 935.1.6cı maddələrini tətbiq etməklə belə qənaətə gəlmişdir ki, iddiaçı sığorta üzrə ərizə
forması yazarkən özündə olan xəstəlik barədə sığortaçıya bəyan etmədiyindən və
bununla da sığortaçıya qəsdən yanlış məlumat verməklə sığortaçının sığorta riskini
qiymətləndirmək imkanından məhrum etdiyindən, cavabdeh təşkilat tərəfindən sığorta
ödənişinin verilməsindən imtina tam əsaslı olmuşdur.
Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən maddi
hüquq normaları düzgün tətbiq edilmədiyindən, məhkəmənin gəldiyi nəticə üçün
mühüm əhəmiyyəti olan bütün faktiki hallar aydınlaşdırılmadığından qətnamə ləğv
edilməli və iş üzrə yeni qətnamə çıxarılmalıdır.
Mülki Məcəlləyə müvafiq olaraq sığorta müqaviləsi yazılı formada: tərəflərin
müvafiq sığorta qaydaları əsasında sığorta müqaviləsi adlanan sənədi tərtib edərək
qarşılıqlı imzalaması yolu ilə; müvafiq sığorta qaydaları ilə sığortalının razı olmasını
təsdiq etməsi şərti ilə sığortaçı tərəfindən ona sığorta şəhadətnaməsinin verilməsi yolu
ilə və icbari sığorta qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər qaydada bağlanır (maddə
899.1). Sığorta haqqının miqdarı və ya onun hesablanması və ödənilməsi qaydası
könüllü sığortada sığorta müqaviləsi ilə, icbari sığortada isə icbari sığorta qanunları ilə
müəyyən edilir (maddə 903.1-903.2). Sığorta müqaviləsi bağlanarkən sığortalı özünə
məlum olan və sığortaçının müqavilədən imtina etmək, yaxud onu məzmunu
dəyişdirilmiş şəkildə bağlamaq qərarına təsir göstərə bilən bütün hallar barədə
sığortaçıya məlumat verməlidir (maddə 911.2). Mülki Məcəllənin 935.2-ci maddəsi
nəzərə alınmaqla, sığorta predmeti, həmçinin sığorta olunan şəxs və (və ya) sığorta
hadisəsi barəsində sığortalının sığortaçıya qəsdən yanlış məlumat verməsi nəticəsində
sığortaçının sığorta riskini qiymətləndirmək, həmçinin sığorta hadisəsinin səbəblərini və
(və ya) dəyən zərərin həcmini müəyyənləşdirmək imkanından tam və ya qismən
məhrum olması sığortaçının sığorta ödənişinin verilməsindən imtina etməsi üçün əsasdır
(maddə 935.1.6).
“Fiziki şəxslərə təqdim edilən kredit müqavilələri üzrə borcalanın həyatının ölüm
halından və əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığortası” Qaydalarına əsasən
həmin normativ hüquqi akt kredit müqavilələri üzrə borcalanın həyatının ölüm halından
və əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından könüllü sığortası üzrə fiziki şəxslərə
təqdim edilən sığorta növünün aparılmasının əsaslandığı, bütün sığortaçılar üçün
məcburi olan qayda və şərtləri müəyyən edir (1.1). Qaydalar nəzərdə tutur ki, əmək
qabiliyyətinin itirilməsi – sığortalının və ya sığorta olunanın hərəkət, ünsiyyət, öz
davranışına nəzarət imkanlarına, habelə əmək funksiyalarını normal icra etməsinə mane
olan fizioloji və ya psixoloji vəziyyətdir (2.0.14). Bu Qaydalara əsasən təqdim olunan
sığorta təminatı şəxsi sığortaya aid olan aşağıdakı sığorta siniflərinə aid edilirlər:
həyatın ölüm halından sığortası; əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığorta (3.0).
Sığorta müqaviləsi bağlanarkən sığortaçı sığortalıya hamı tərəfindən asanlıqla başa
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düşülən üslubda tərtib edilmiş və aşağıdakıları əks etdirən yaddaş vərəqi verməlidir:
sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın baş verdiyi zaman necə hərəkət etməyin lazım
olduğunu; sığortaçının sığorta ödənişindən imtina etməsinin qanuni əsaslarını. Sığorta
müqaviləsi bağlanarkən sığortalı özünə məlum olan, habelə sığortaçının yazılı surətdə
tələb etdiyi və müqavilədən imtina etmək, yaxud onun məzmunu dəyişdirilmiş şəkildə
bağlamaq qərarına təsir göstərə bilən bütün hallar barədə sığortaçıya məlumat
verməlidir. Sığorta müqaviləsi bağlanarkən sığortaçı sığorta olunan şəxsin səhhətinin
mövcud vəziyyətini qiymətləndirmək məqsədilə onun sığorta müqaviləsinin şərtlərindən
asılı olaraq öz hesabına və ya sığortalının hesabına müayinə olunmasını tələb edə bilər
(6.5-6.7). Sığorta müqaviləsində sabit sığorta məbləğinin müəyyən edildiyi halda
sığorta ödənişi 16.3-cü bəndi nəzərə alınmaqla aşağıdakı kimi həyata keçirilir: sığorta
olunan öldükdə sığorta məbləğinin 100 faizi həcmində; sığorta olunanın əmək
qabiliyyətini itirdiyi halında ona təyin edilən əllillik dərəcəsindən asılı olaraq sığorta
müqaviləsində əvvəlcədən razılaşdırılmış miqdarda. Sığorta müqaviləsində azalan
sığorta məbləğinin nəzərdə tutulduğu halda sığorta ödənişi aşağıdakı kimi həyata
keçirilir: sığorta olunan öldüyü halda qalıq borc məbləğində; sığorta olunanın əmək
qabiliyyətini itirdiyi halda ona təyin edilən əllillik dərəcəsindən asılı olaraq qalıq borc
məbləğinin sığorta müqaviləsində əvvəlcədən razılaşdırılmış hissəsində (16.1, 16.2).
Sığortaçı bu Qaydaların 16.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş sığorta ödənişinin qalıq borc
məbləğində hissəsini borc verənə verir. Sığorta ödənişi qalıq borc məbləğindən çox
olduqda qalan məbləğ sığorta olunana və ya onun vərəsələrinə ödənilir (16.3). Bu
Qaydaların 18.2-ci bəndi nəzərə alınmaqla, sığorta predmeti, həmçinin sığorta olunan
şəxs və (və ya) sığorta hadisəsi barəsində sığortalının sığortaçıya qəsdən yanlış məlumat
verməsi nəticəsində sığortaçının sığorta riskini qiymətləndirmək, həmçinin sığorta
hadisəsinin səbəblərini və (və ya) dəyən zərərin həcmini müəyyənləşdirmək imkanından
tam və ya qismən məhrum olması sığortaçının sığorta ödənişinin verilməsindən imtina
etməsi üçün əsasdır (18.1.3). Bu Qaydaların 18.1.3-cü yarımbəndində nəzərdə tutulmuş
məlumatların yanlışlığı sığorta müqaviləsi bağlanarkən sığortaçıya məlum olduqda və
ya sığortalı yanlış məlumatların verilməsində təqsirli olmadıqda, habelə sığortalanma
haqqında ərizə formasında tələb olunan sorğulara sığortalının cavab verməməsinə
baxmayaraq, sığorta müqaviləsi bağlanmış olduğu halda sığortaçı sığorta ödənişinin
verilməsindən imtina üçün yanlış məlumatın verilməsi və ya tələb olunan məlumatın
verilməməsi faktına əsaslana bilməz (18.2).
Cavabdehin iddiaçıya sığorta ödənişinin verilməsindən imtina etməsinin ilk əsası
ondan ibarət olmuşdur ki, iddiaçı müqavilənin qüvvədə olduğu dövrdə deyil, əvvəlki
tarixdən, yəni 1992-ci ildən xəstə olmuş, sığorta şəhadətnaməsinə əlavə olunmuş ərizə
formasında son iki ildə xəstəlik, xəstəlik vərəqəsinə çıxmaqla bağlı və ya stasionarda
yatmaqla 3 həftə ərzində durmadan müalicə qəbul etmədiyi və sağlamlıq vəziyyətinə
görə əlillik qrupu almağa heç bir əsas olmadığını öz imzası ilə təsdiq etmişdir.
Cavabdeh imtinasını Mülki Məcəllənin 911.2 və 935-ci maddələri ilə əsaslandırmışdır.
Lakin apellyasiya baxışı zamanı müəyyən edilmişdir ki, cavabdehin istinad etdiyi
ərizə sığorta şəhadətnaməsinin təsdiqindən təxminən altı ay sonra imzalanmışdır. Başqa
sözlə iddiaçı cavabdehlə sığorta müqaviləsini bağlayarkən ona sağlamlığı ilə bağlı
qəsdən heç bir yanlış məlumat verməmişdir. Cavabdeh isə sığortalanma haqqında ərizə
formasında tələb olunan sorğulara sığortalının cavab verməməsinə baxmayaraq, sığorta
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müqaviləsini bağlamışdır. Bütün sığortaçılar üçün məcburi olan “Fiziki şəxslərə təqdim
edilən kredit müqavilələri üzrə borcalanın həyatının ölüm halından və əmək
qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığortası” Qaydalarının 18.2-ci bəndinə müvafiq
olaraq isə belə halda sığortaçı sığorta ödənişinin verilməsindən imtina üçün yanlış
məlumatın verilməsi və ya tələb olunan məlumatın verilməməsi faktına əsaslana bilməz.
Ona görə də cavabdehin yuxarıda göstərilən əsasla sığorta ödənişini ödəməkdən
imtina etməsi qanunsuz və əsassızdır.
Cavabdehin sığorta ödənişindən imtina üçün məhkəmə baxışı zamanı irəli sürdüyü
ikinci əsas isə ondan ibarətdir ki, tərəflər arasında təsdiq olunmuş sığorta
şəhadətnaməsində əmək qabiliyyətinin daimi tam və ya qismin itirilməsinə sığorta
təminatı verilmişdir. İddiaçı əmək qabiliyyətini tam itirsə və əlil olsa da, ona əlillik
müvəqqəti təyin olunduğundan əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş, sığorta hadisəsi
baş verməmişdir.
Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, tərəflər arasında imzalanmış sığorta
şəhadətnaməsinin əmək qabiliyyətinin daimi itirilməsi barədə şərti qeyri-müəyyən
(qeyri-adi) olduğu üçün əhəmiyyətsizdir.
Ümumi bəlli olan faktdır ki, şəxs əmək qabiliyyətini itirdikdə, xüsusən də bunun
nəticəsində ona əlillik dərəcəsi verildikdə heç də bütün hallarda həmin anda onun əmək
qabiliyyətini daimi və ya müvəqqəti itirdiyini müəyyən etmək mümkün deyildir. Əmək
qabiliyyətinin daimi və ya müvəqqəti itirildiyi yalnız müvafiq həkim komissiyası
tərəfindən təyin olunan növbəti yoxlamanın nəticəsindən asılı olaraq müəyyən edilə
bilər. Belə yoxlamalar isə əmək qabiliyyətinin itirilmə səbəbindən asılı olaraq bir neçə il
sonraya da təyin oluna bilər. Növbəti müayinə vaxtının təyin edilməsi isə əmək
qabiliyyətinin müvəqqəti itirildiyi anlamına gələ bilməz, çünki bu sualın cavabı məhz
gələcəkdə keçiriləcək yeni müayinənin nəticəsindən asılıdır.
Baxılan iş üzrə tərəflər arasında imzalanmış şəhadətnamənin cavabdehin istinad
etdiyi şərtləri baxımından əgər müvafiq həkim komissiyasının sənədində yeni müayinə
tarixi göstərilibsə, əmək qabiliyyətinin istənilən itirilməsi (hətta I qrup əlillik təyin
edildikdə belə) müvəqqəti itirilmə hesab olunacaq və sığorta təminatı ilə əhatə
olunmayacaq.
Halbuki yuxarıda istinad olunan “Fiziki şəxslərə təqdim edilən kredit müqavilələri
üzrə borcalanın həyatının ölüm halından və əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından
sığortası” Qaydalarında ümumiyyətlə əmək qabiliyyətinin daimi və ya müvəqqəti
itirilməsi anlayışı yoxdur, yalnız əmək qabiliyyətinin tam və ya qismən itirilməsindən
asılı olaraq sığorta təminatının şərtləri dəyişilə bilər.
Bununla yanaşı, Qaydaların 16-cı maddəsi tələb edir ki, sığorta müqaviləsində həm
sabit sığorta məbləğinin, həm də azalan sığorta məbləğinin nəzərdə tutulduğu halda
sığorta olunanın əmək qabiliyyətini itirdiyi halda ona təyin edilən əlillik dərəcəsindən
asılı olaraq sığorta müqaviləsində əvvəlcədən razılaşdırılmış miqdarda və ya qalıq borc
məbləğinin sığorta müqaviləsində əvvəlcədən razılaşdırılmış hissəsində sığorta məbləği
ödənilməlidir. Göründüyü kimi Qaydalar sığortaçının üzərində hər bir halda təyin edilən
əlillik dərəcəsindən asılı olaraq sığorta müqaviləsində sığorta məbləğinin əvvəlcədən
razılaşdırılmış miqdarını müəyyən etmək öhdəliyi qoyur.
Lakin baxılan iş üzrə sığortaçı kimi cavabdeh tərəfindən təklif edilmiş sığorta
müqaviləsində (şəhadətnamədə) Qaydaların tələblərinə əsasən təyin edilən əlillik
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dərəcəsindən asılı olaraq sığorta məbləği müəyyən edilməmiş, sığorta təminatı əmək
qabiliyyətinin daimi itirilməsi kimi qeyri-müəyyən şərtdən asılı edilməklə, sığortalı
demək olar ki, əksər hallarda sığorta təminatından məhrum edilmişdir.
Mülki Məcəlləyə əsasən müqavilələrin standart şərtlərinin formaca qeyri-adi
olduğuna görə digər tərəfin nəzərdə tuta bilmədiyi müddəaları müqavilənin tərkib
hissəsinə çevrilmir. Müqavilənin standart şərtləri təfsir edilərkən rast gəlinən bütün
qeyri-müəyyənliklər, onları özündə əks etdirən şərtlərin müqaviləyə daxil edilməsini
təklif etmiş tərəfin ziyanına (əleyhinə) təfsir edilir (maddə 419). Müqavilənin standart
şərti müqaviləyə daxil edilmiş olsa da, etimad və vicdanlılıq prinsiplərinə zidd olaraq
müqavilənin digər tərəfi üçün zərərlidirsə, etibarsızdır. Bu zaman həmin şərtlərin
müqaviləyə daxil edildiyi şərait, tərəflərin qarşılıqlı maraqları və sair nəzərə alınmalıdır
(420.2).
Beləliklə, Məhkəmə kollegiyası mülki qanunvericiliyin 419 və 420.2-ci
maddələrini, yuxarıda ifadə edilmiş mövqeyi nəzərə alaraq hesab edir ki, hazırkı iş üzrə
tərəflər arasında sığorta şəhadətnaməsində nəzərdə tutulmuş əmək qabiliyyətinin daimi
itirilməsi barədə şərt etibarsızdır və tərəflər arasında bağlanmış sığorta müqaviləsinin
tərkib hissəsinə çevrilməmişdir.
Bununla yanaşı, iş materiallarından görünür ki, müvafiq həkim komissiyası
tərəfindən 10.06.2014-cü il tarixdə iddiaçı ümumi xəstəlik (spino-serebelyar ataksiya)
səbəbindən əmək qabiliyyətsiz hesab edilmiş, ona 01.07.2015-ci il tarixədək II qrup
əlillik təyin edilmişdir. Növbəti müayinə tarixinədək isə iddiaçının səhhəti daha da
pisləşmiş, artıq 12.06.2015-ci il tarixdə həkim komissiyası tərəfindən, onda əmək
qabiliyyətsizliyi ilə yanaşı 12.06.2017-ci il tarixədək I qrup əlillik təyin edilmiş, kənar
şəxsin qulluğuna ehtiyacının olduğu müəyyən edilmişdir.
Göstərilənlərdən əlavə nəzərə alınmalıdır ki, “Əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının
məhdudluğunun
qiymətləndirilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14.09.2015-ci il tarixli, 595 №li Fərmanına
əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə birinci dərəcə əlilliyin və tibbi
göstəriş olan xüsusi hallarda ikinci və üçüncü dərəcə əlilliyin müddətsiz təyin
edilməsini, ikinci və üçüncü dərəcə əlilliyin təyinat müddətinin 5 ildən az olmayaraq
artırılmasını və təkrar müayinə sayının azaldılmasını nəzərdə tutmaqla, əlilliyin
müəyyən olunması meyarlarında iki ay müddətində dəyişikliklər edilməsi tapşırılmışdır
(bənd 6).
Göründüyü kimi ölkədə təsis edilmiş yeni nizamlamaya əsasən birinci dərəcə
əlilliyin səbəbindən asılı olmayaraq müddətsiz təyin edilməsi nəzərdə tutulur. Beləliklə,
artıq 14.09.2015-ci il tarixdən qüvvəyə minən yeni tənzimləməyə əsasən iddiaçının
əmək qabiliyyətini daimi itirdiyi müəyyən edilir.
Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, 10.06.2014-cü
il tarixdə iddiaçının ümumi xəstəlik (spino-serebelyar ataksiya) səbəbindən əmək
qabiliyyətsiz hesab edilməsi ilə sığorta hadisəsi baş vermiş və cavabdehin 25.11.2012-ci
il tarixli, M-Lİ-4853/12 saylı həyat sığortası şəhadətnaməsinə əsasən xəstəlik
nəticəsində sığortalının ümumi əmək qabiliyyətinin tam itirilməsi halına görə, yəni
müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə sığorta olunanın əmək qabiliyyətinin tam
itirilməsi nəticəsində ssuda üzrə borcun ümumi sığorta məbləğindən çıx olmayan qalığı
həcmində ödəniş etmək öhdəliyi yaranmışdır.
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Üçüncü şəxsin məhkəməyə təqdim etdiyi ödəniş qrafiki əsasında müəyyən edilir
ki, sığorta hadisəsinin baş verdiyi 10.06.2014-cü il tarixinə iddiaçının ipoteka
müqaviləsi üzrə qalıq borcu 37959,50 manat təşkil etmişdir. Sığorta şəhadətnaməsinə
əsasən sığorta məbləği 31597 manat müəyyən edilmişdir. Bununla yanaşı, iddiaçı öz
tələbində 30000 manat sığorta haqqını tələb etdiyindən Məhkəmə kollegiyası hesab edir
ki, sığortaçının üzərinə məhz tələb olunan həcmdə sığorta ödənişini ödəmək öhdəliyi
qoyulmalıdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin (bundan
sonra – MPM) 218.3-cü maddəsinə müvafiq olaraq hakim işdə iştirak edən şəxslərin
verdiyi tələblər üzrə qətnamə çıxarır. Lakin hakim qanunda göstərilən müstəsna hallarda
iddia tələblərindən kənara çıxa bilər.
Yuxarıda göstərilənlərə əsasən və MPM-nin 382, 384, 392, 393 və 405-ci
maddələrini rəhbər tutaraq, Məhkəmə kollegiyası
QƏT ETDİ:
İddiaçı XXXnun apellyasiya şikayəti təmin edilsin.
Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin 2(006)-3282/2015 №-li mülki iş üzrə 26
may 2015-ci il tarixli qətnaməsi ləğv edilsin. İş üzrə yeni qətnamə qəbul edilsin.
İddia təmin edilsin.
30000 manat sığorta ödənişi və ödənilmiş 30 manat dövlət rüsumunun əvəzi, cəmi
30030 (otuz min otuz) manat pul “Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən
tutularaq XXXna ödənilsin.
Qətnamədən rəsmi qaydada verildiyi gündən 2 (iki) ay müddətində Bakı
Apellyasiya Məhkəməsi vasitəsilə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki
kollegiyasına kassasiya şikayəti verilə bilər.
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