Azərbaycan Respublikası adından
QƏTNAMƏ
İş № 2(103)-5885/2015
Bakı şəhəri
07 oktyabr 2015-ci il
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyası,
hakimlər Namiq Cəfərov (sədrlik edən), Cəmilə Səfiyeva və Vüqar
Həsənovdan ibarət tərkibdə,
Arzu İsmayılovanın katibliyi,
iddiaçı XXXun və cavabdehin nümayəndəsi Taleh Həsənovun iştirakı
ilə,
iddiaçı XXXnun cavabdeh YYYna qarşı “borc pulun qaytarılması və
zərərin əvəzinin ödənilməsi barədə” iddiasına dair mülki iş üzrə Bakı şəhəri Xətai
Rayon Məhkəməsinin 28.04.2015-ci il tarixli qətnaməsindən cavabdeh tərəfindən
verilmiş apellyasiya şikayətinə açıq məhkəmə iclasında baxaraq
müəyyən etdi:
İddia ərizəsində tələb olunmuşdur ki, cavabdehən iddiaçının xeyrinə
göstərilən pul vəsaitləri tutulsun: 1) borc verilmiş pul kimi 3.000 manat; 2) həmin
pulun vaxtında qaytarılmamasına görə bank faizinə uyğun hesablanmış faiz;3)
maddi zərərin əvəzi, yəni borc verilmiş pulu geri almaq üçün iddiaçının RF-dan
Azərbaycana gəlib-getməsi ilə əlaqədar çəkdiyi xərcin əvəzi kimi 328,36 manat;
4) mənəvi zərərin əvəzi kimi 3.000 manat. Qətnamə ilə qət olunmuşdur ki, iddia
qismən təmin edilsin, 74.460 rus rublu məbləğində borc manatla cavabdehdən
tutularaq iddiaçıya verilsin, iddianın qalan hissəsi təmin edilməsin. Apellyasiya
şikayətində tələb olunmuşdur ki, qətnamə ləğv edilsin və iddia rədd olunsun.
Məhkəmə iclasında iştirak edən cavabdehin nümayəndəsi apellyasiya
şikayətinin əsaslı olduğunu, iddiaçı isə apellyasiya şikayətinin əsassız olduğunu
bildirdi.
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Apellyasiya şikayəti əsassızdır.
Belə ki, müəyyən olunur ki, 2012-ci ildə iddiaçı RF-da olarkən
Azərbaycanda olan cavabdehə bank vasitəsilə 74.460 rubl məbləğində pul
göndərmişdir. Pul iki dəfəyə göndərilmişdir, birinci dəfə - 20.07.2012-ci ildə
49.980 rubl, ikinci dəfə - 25.07.2012-ci ildə 24.480 rubl. Bunu təsdiq edən bank
sənədləri mövcuddur (iş v. 14-17). O cümlədən cavabdehin özü də iddiaçının
bank vasitəsilə ona həmin tarixdə və həmin məbləğədə pul göndərdiyini etiraf
edir.
İddiaçı bildirir ki, pulu cavabdehin xahişi əsasında borc kimi
göndərmişdir. Belə ki, o, RF-da olarkən cavabdeh Azərbaycandan ona zəng
edərək bildirmişdir ki, anası vəfat edib, yas mərasimini yola vermək üçün ona
borc pul lazımdır. Cavabdehin qardaşı onun dostu olduğuna və cavabdehə etibar
etdiyinə görə pulu bank vasitəsilə cavabdehə göndərmişdir. Sonradan pulun geri
qaytarılması üçün dəfələrlə cavabdehə müraciət etsə də cavabdeh pulu geri
qaytarmamışdır.
Cavabdeh iddiaya etiraz edir. O, etirazı belə əsaslandırır ki, iddiaçının
adından bank vasitəsilə ona pul göndərilsə də, pul qardaşı Vaqif Fərzəliyevə
məxsus olan puldur, 2012-ci ildə qardaşı pulu RF-da iddiaçıya verərək xahiş
etmişdir ki, onu bank vasitəsiləAzərbaycana (cavabdehə) göndərsin.
Cavabdehin qardaşı Vaqif Fərzəliyev şahid qismində dindirilərkən
bildirmişdir ki, 2012-ci ildə RF-da olarkən anasının vəfat etdiyini eşitmiş,
Azərbaycana gəlməyə hazırlaşmış, yas mərasimi ilə bağlı xərcləri ödəmək üçün
pul lazım olmuş, özündə lazım olan məbləğdə pul olsa da qatarla gəldiyi üçün
74.460 rubl məbləğində pulu bank vasitəsilə iddiaçının adından qardaşına –
cavabdehə göndərmiş, qardaşı Azərbaycanda həmin pulu almışdır.
Cavabdehin etirazı o halda əsaslı sayıla bilərdi ki, iddiaçı ilə
cavabdehin qardaşının arasında tapşırıq müqaviləsinin bağlandığı və iddiaçının
ona verilən tapşırığı yerinə yetirdiyi, yəni cavabdehin qardaşının cavabdehə
göndərmək üçün ona verdiyi pulu cavabdehə göndərdiyi müəyyən olunsun. Lakin
belə hallar müəyyən edilmir. Məhkəmə yalnızcavabdehin izahatına və cavabdehin
qardaşının ifadəsinə əsaslanaraq həmin halları müəyyən olunmuş saya bilməz,
çünki cavabdeh və onun qardaşı işin nəticəsində maraqlıdırlar.
Pul da əşyadır (Mülki Məcəllə, maddə 135.1), əşya olaraq kiməsə
məxsusdur. Lakin nəzərə alınmalıdır ki, pulun bir neçə funksiyası var (dəyər
ölçüsü funksiyası, tədavül vasitəsi funksiyası, yığım funksiyası və s.), əgər pul
iddiaçının adından bank vasitəsilə cavabdehə göndərilirsə, artıq tədavül
funksiyası baxımından onu göndərən şəxsə məxsus hesab edilir, çünki pul onu
göndərən şəxsə məxsus olmasayıdı o, pulun üzərində sərəncam verərək onu
göndərə bilməzdi. Başqa sübutlar olmadığına görə, bank vasitəsilə
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göndərilən74.460 rublməbləğində pul onu göndərən şəxsə, yəni iddiaçıyaməxsus
olan puldur.
Müəyyən olunur ki, iddiaçı 74.460 rubl məbləğində pulu cavabdehə
borc vermişdir. Mülki Məcəllənin 739.1-ci maddəsində borcalanın (kredit alanın)
vəzifəsi belə göstərilib: “... digər iştirakçı (borc alan) isə aldıqlarını müvafiq
olaraq pul və ya eyni keyfiyyətdə və miqdarda olan eyni növlü əşyalar şəklində
borc verənə qaytarmağı öhdəsinə götürür”. Sübutetmə vəzifəsinin bölgüsü
baxımından öhdəliyin icra edildiyini sübut etmə vəzifəsi öhdəlik daşıyan şəxsə
aiddir, odur ki, borc alınmış pulun qaytarıldığını sübut etmə vəzifəsi cavabdehin
üzərinə düşür. Lakin cavabdeh bu barədə heç bir sübut təqdim etməmişdir.
Tərəflər 74.460 rubl məbləğində pulu qaytarmaq vəzifəsinin icrası
müddəti barədə məhkəməyə sübut təqdim etməmişlər. Ona görə də belə hesab
olunur ki, öhdəliyin icrası müddəti təyin edilməyib. Mülki Məcəllənin 427.2-ci
maddəsinə görə əgər öhdəliyin icrası müddəti təyin edilməyibsə və ya şəraitə görə
onu təyin etmək mümkün deyildirsə, kreditor öhdəliyin dərhal icrasını tələb edə
bilər, borclu isə onu ağlabatan müddətdə icra etməyə borcludur. Odur ki, iddiaçı
74.460 rubl məbləğində pulun dərhal qaytarılmasını tələb edə bilər.
Beləliklə, birinci instansiya məhkəməsi 74.460 rubl məbləğində pulun
cavabdehdən alınaraq iddiaçıya verilməsini qət etməklə düzgün nəticəyə
gəlmişdir, qətnamənin həmin hissəsinin ləğv edilməsi üçün əsas yoxdur.
Qətnamənin qalan hissəsi – iddianın rədd edilən hissəsi mübahisələndirilmədiyinə
görə həmin hissənin əsaslılığı apellyasiya qaydasında yoxlanlmadı.
Yuxarıda göstərilənlərə əsasən, məhkəmə
qət etdi:
Apellyasiya şikayəti təmin edilməsin.
Hazırkı mülki iş üzrə Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin
28.04.2015-ci il tarixli qətnaməsi mübahisələndirilən hissədə dəyişdirilmədən
saxlanılsın.
Qətnamədən 2 ay müddətində Bakı Apellyasiya Məhkəməsi vasitəsilə
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə kassasiya şikayəti verilə bilər.
Sədrlik edən: /imza/
Hakimlər: /imzalar/
Əsli ilə düzdür.
Sədrlik edən:

Namiq Cəfərov

