Azərbaycan Respublikası adından
QƏTNAMƏ
İş № 2(103)-359/2015
Bakı şəhəri

07 aprel 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,
İsmayılova Türkan Novruz qızının katibliyi,
iddiaçı XXXnın, onun vəkili Süleymanov Elmar İslam oğlunun,
cavabdehlərin nümayəndəsi Paşayev Ceyhun Möhübbət oğlunun iştirakı ilə,
iddiaçı XXXnın cavabdehlər YYYna və YYYYna qarşı mənəvi zərərə görə
kompensasiyanın ödənilməsi və əmlak tələbinə dair Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon
Məhkəməsinin 2(008)-4941/2014 №-li mülki iş üzrə 31 iyul 2014-cü il tarixli
qətnaməsindən iddiaçı tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayətinə əsasən işə Bakı
Apellyasiya Məhkəməsinin binasında açıq məhkəmə iclasında baxaraq
MÜƏYYƏN ETDİ:
İddiaçı XXX cavabdehlər YYYna və YYYYna qarşı iddia ərizəsi və əlavə
ərizələrlə məhkəməyə müraciət edərək vurduqları mənəvi zərərin əvəzi olaraq 20000
manat kompensasiyanın cavabdeh YYYndan, 20000 manat kompensasiyanın cavabdeh
YYYYndan tutularaq ona ödənilməsi, sonuncunun dediyi sözlərə görə ondan üzr
istəməsi; cavabdehlərin əməlləri nəticəsində dərmanlara xərclədiyi 50 manatın və dövlət
rüsumu kimi ödədiyi 30 manatın cavabdehlərdən tutularaq ona ödənilməsi; hədiyyə
olaraq bağışlanmış dəyəri 4100 manat olan 48 qramlıq, 4 karat 800 sot brilyant qaşlı
qızıl dəstin (2 ədəd sırğa, 1 ədəd üzük, 1 ədəd boyunbağı və 1 ədəd qolbaq), bu dəstin
naturada verilməsi mümkün olmadıqda isə onun əvəzi olaraq 4100 manat pulun
cavabdehlərdən tutularaq ona ödənilməsi barədə qətnamə çıxarılmasını xahiş etmişdir.
İddiaçı tələbini onunla əsaslandırmışdır ki, cavabdeh YYY ilə 14.06.2013-cü il
tarixdə rəsmi nikaha daxil olublar. Toydan sonra cavabdehlərə məxsus Bakı şəhəri,
Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Deputat küçəsi, ev 3 ünvanındakı 5 saylı mənzilə
gəlin köçüb və cavabdehlərlə birgə bu mənzildə yaşayıb. Gəlin köçdükdən təxminən bir
həftə sonra cavabdehlər onu təhqir etməyə, YYY isə onu döyməyə başlayıb. Qaynanası
iddia ərizəsində sadaladığı çoxsaylı təhqiramiz küçə söyüşləri ilə onu daim söyərək
şərəf və ləyaqətini alçaldıb, daim əsəb və gərginlik içində saxlayıb. Gəlin köçdüyü evdə
demək olar ki, hər gün eşitdiyi təhqiramiz sözlərdən güclü stress və əsəb gərginliyi
keçirdiyinə görə müalicə üçün həkimə müraciət etməli olub və hazırda da müalicə alır.
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09.09.2013-cü il tarixdə Bakı Şəhəri Yasamal Rayon
Məhkəməsinin
qətnaməsi
əsasında YYYla nikahları pozulub. Beləliklə, cavabdehlər onu – xoşbəxt ailə qurmaq
arzusu ilə yaşayan 23 yaşlı qızı ailə qurmaq adı altında aldadaraq gəlin köçürmüş, 2
aydan sonra isə ailəni dağıdaraq onu bədbəxt etmişlər. Bu hadisələrdən sonra Bakı
şəhərində ailə qurması qeyri-mümkün olub. Bununla yanaşı, cavabdehlər ona nişan
gətirdikdə və 17.06.2013-cü il tarixdə toy mərasimində hədiyyə olaraq dəyəri 4100
manat olan 48 qramlıq, 4 karat 800 sot brilyant qaşlı qızıl dəst (2 ədəd sırğa, 1 üzük, 1
ədəd boyunbağı və 1 ədəd qolbaq) bağışlayıblar. Lakin cavabdehlər onu evdən
çıxardıqdan sonra həmin əşya gəlin köçdüyü və cavabdehlərə məxsus evdə qalıb.
Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 31 iyul 2014-cü il tarixli qətnaməsi ilə
iddia təmin edilməmişdir.
İddiaçı qətnamədən apellyasiya şikayəti verərək qətnamənin ləğv olunmasını və
iddia tələbinin təmin edilməsi barədə yeni qətnamə çıxarılmasını xahiş etmişdir.
Apellyasiya şikayəti onunla əsaslandırılmışdır ki, birinci instansiya məhkəməsində
ifadə vermiş şahidlərin ifadələrindən aydın olur ki, cavabdeh XXX başqa şəxslərin
yanında iddiaçını təhqir etmiş və onun ünvanına nalayiq və təhqiramiz ifadələr
işlətmişdir. İşin materiallarında olan arayış və ekspert rəyləri ilə müəyyən edilir ki,
iddiaçı depressiya və nevroz xəstəliyinə tutularaq mənəvi xəsarət almışdır. Birinci
instansiya məhkəməsinə təqdim edilmiş audioyazıdan XXXnın təhqiramiz ifadələr
işlətməsi açıq-aşkar görünür. İddiaçının tələb etdiyi qızıl-zinət əşyaları ona hədiyyə
edilmiş, iddiaçı gəlin köçdüyü evi tərk edərkən həmin əşyaları götürməmişdir.
İddiaçı məhkəmə iclasında iddia ərizəsinin və apellyasiya şikayətinin məzmununa
uyğun izahat verərək, həmçinin bildirdi ki, gəlin gedənə qədər qayınanasının oğlunu
başqa qızla evləndirmək fikri olduğunu bilməyib. Sonradan qayınanası deyib ki,
əvvəlcədən fikri oğluna öz sevdiyi qızı almaq, sonra onu boşatdırıb özünün seçdiyi qızla
evləndirmək olub. 09 sentyabrda evdə söz-söhbət olub və atasını çağırıblar. Lakin atası
onu aparmayıb. Bundan sonra baldızı onu qapıdan çölə atıb, qapını da üzünə bağlayıb,
ona görə də atası ilə getməyə məcbur olub. Evdən xalatla çıxıb, evdən getmək fikri
olmadığından özü ilə heç nə aparmayıb. Qaynanasının səsini öz otağında telefon
qoyaraq yazıb. Hazırda həmin telefonu satıb.
İddiaçının vəkili məhkəmə iclasında ekspertiza nəticəsində də audioyazıda olan
səsin XXXya məxsus olmasının təsdiq edildiyini nəzərə alaraq, apellyasiya şikayətinin
təmin olunmasını xahiş etdi.
Cavabdehin nümayəndəsi məhkəmə iclasında verdiyi izahatında bildirdi ki, evdə
söz-söhbət olanda iddiaçının atası çağırılıb. İddiaçının atası iddiaçını evə apararkən
qızını müvəqqəti apardığını, ara sakitləşəndə geri gətirəcəyini bildirib. Cehiz əşyaları
iddiaçıya təhvil verilərkən qızıl-zinət əşyalarını tələb edib. Cavabdehlər bildiriblər ki,
qızılları iddiaçı gedərkən özü ilə aparıb. Diskin hansı formada, hansı şəraitdə yazılması
məlum deyil, kimin kimi söydüyü bilinmir. Ümumiyyətlə, həmin yazı qanunu pozmaqla
əldə edildiyindən iş üzrə sübut kimi qəbul oluna bilməz. İddiaçının iddia etdiyi qeyrietik ifadələrin həqiqətən şərəf və ləyaqəti ləkələyən ifadələr olduğunu
mübahisələndirmir, lakin səs yazısı cavabdeh XXXya aid deyil. Nümayəndə qeyd
edilənlərə əsasən apellyasiya şikayətinin təmin olunmamasını xahiş etdi.
İşdə olan yazılı sübutlar və tərəflərin izahatları əsasında mübahisəsiz qaydada
müəyyən edilir ki, YYY və XXX 14.06.2013-cü il tarixdə nikaha daxil olmuş, tərəflərin
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birgə nikahlarından uşaqları olmamış, nikah məhkəmə qaydasında 04.02.2014-cü il
tarixdə pozulmuş və 26.04.2014-cü il tarixdə ləğv edilmişdir.
İşdə olan sənədlərdən görünür ki, iddiaçı 22.02.2014 və 06.03.2014-cü il
tarixlərində Bakı şəhəri 16 saylı şəhər poliklinikasında “Nevroz, həyəcanlı depressiv
sindrom” diaqnozu ilə müayinə və müalicə olunmuşdur.
İş materiallarında olan 01.03.2014-cü il tarixli aktın məzmunundan görünür ki,
YYY XXXna məxsus olan cehiz əşyalarını həmin tarixdə iddiaçıya təhvil vermişdir.
Aktı YYY tərəfindən C.A.Kərimov, XXX tərəfindən X.Ç.Nəzərova imzalamışdır. Akt
vərəqinin aşağı hissəsində "XXXna aid olan zinət əşyaları bizə qaytarılmadı" qeydi
yazılmış və həmin qeyd X.Ç.Nəzərova tərəfindən imzalanmışdır.
Birinci instansiya məhkəməsinin iclasında iddiaçı və cavabdehlər tərəfindən
şahidlər dəvət olunmuş, iddiaçının şahidləri onun qızıl-zinət əşyalarının iddiaçı
tərəfindən aparılmadığını, cavabdehlərin şahidləri isə həmin əşyaların iddiaçı tərəfindən
evdən gedərkən aparıldığını bildirmişlər.
Həmçinin şahid qismində dindirilmiş iddiaçının qohumu X ifadəsində bildirmişdir
ki, cehizlərin geri qaytarılması prosesində iştirak edib. Onlar cehizləri götürən zaman
əşyalara baxıb yığıblar, qızıl-zinət əşyaları təhvil verilməyib. Cavabdehlər ona deyiblər
ki, bahalı qabları və qızılları XXX özü ilə aparıb. Buna görə də əvvəl aktı imza
etməkdən imtina edib, lakin qeyd yazıldıqdan sonra aktı imzalayıb. Həmin vaxt XXXın
qayınanası (Gülşən) onun ünvanına nalayiq ifadə işlədib. Şahid qismində dindirilmiş
cavabdehlərin qohumu Y isə ifadəsində bildirmişdir ki, XXX ilə YYY el adəti ilə toy
ediblər, sonradan aralarında olan mübahisə nəticəsində ayrılıblar. Nə YYY, nə də
YYYın anası Gülşən iddiaçının bildirdiyi qeyri-etik sözləri XXXa deməyib. Cehizlər
aparılan zaman da mübahisə olub, XXX və onunla gələnlər qızıl-zinət əşyalarını tələb
etdikləri halda, YYYın ailə üzvləri qətiyyətlə bildiriblər ki, qızılları XXX evdən çıxıb
gedərkən özü ilə aparıb. Lakin təhqiredici sözlər eşitməyib.
İş materiallarında olan Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin
professoru Niyazi Mehdi Musa oğlu tərəfindən imzalanmış 30.07.2014-cü il tarixli
rəydə qeyd olunur ki, iddiaçının barəsində deyilmiş ifadə nalayiq, şərəf və ləyaqəti
alçaldan və şəxsiyyəti təhqir edəcək ifadə hesab edilir.
İddiaçı tərəfindən birinci instansiya məhkəməsinə toy və digər ziyafətlərdə
çəkilmiş fotoşəkillər təqdim edilərək iş materiallarına əlavə edilmişdir.
İşin apellyasiya baxışı zamanı təyin edilmiş məhkəmə-fonoskopik ekspertizası üzrə
02.03.2015-ci il tarixli rəyin nəticə hissəsində qeyd olunmuşdur ki, ekspertizaya təqdim
olunmuş 1 ədəd “DMS” markalı CD diskdə olan mübahisəli fonoqramdakı danışığın
məzmunu tədqiqi hissədə verilmiş yazılı mətndən ibarətdir. Fonoqramın tədqiqi
hissəsində verilən yazılı mətndə Q1 kimi işarə olunmuş diktorun səsi və nitqi –
YYYYna məxsusdur. Fonoqramda montaj əlamətlərinin olub-olmadığını tədqiqi
hissədə göstərilən səbəblərə görə (yazı qurğusu ekspertizaya təqdim olunmadığından)
müəyyən etmək mümkün olmadı.
Məhkəmə kollegiyası tərəflərin izahatlarını dinləyib, аpеllyаsiyа şikаyətinin
dəlillərini və iş mаtеriаllаrını аrаşdırаrаq hеsаb еdir ki, apellyasiya şikayəti qismən
təmin edilməlidir.
İddiaçının qızıl-zinət əşyaları (və ya onların dəyəri) və dərmanlara xərclədiyi pul
tələbinə münasibətdə nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycan Respublikası Mülki
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Məcəlləsinin (bundan sonra – Mülki Məcəllə) 225.2-ci və Ailə Məcəlləsinin 34.1-ci
maddələrinə müvafiq olaraq nikaha girənədək ər-arvaddan hər birinə mənsub olmuş
əmlak, habelə onlardan birinin nikah dövründə hədiyyə kimi və ya vərəsəlik qaydasında
aldığı əmlak onun mülkiyyətidir. Məcəllənin 157.2-ci maddəsinə əsasən mülkiyyətçi
özgəsinin qanunsuz sahibliyindən öz əmlakını geri tələb edə bilər.
MPM-ə əsasən hakim bütün hallarda prosesin çəkişmə prinsipini təmin etməlidir.
O, öz qərarını yalnız tərəflərin çəkişmə prinsipinə əsasən müzakirə etdiyi dəlillərlə,
onların verdiyi izahatlarla, sənədlərlə əsaslandırmalıdır. Məhkəmə, qərarını tərəfləri
dəvət etmədən özünün qulluq mövqeyinə görə irəli sürdüyü hüquqi dəlillərlə əsaslandıra
bilməz (maddə 9.3). Məhkəmə yalnız tərəflərin təqdim etdikləri sübutları araşdırmalı və
onlardan istifadə etməlidir (maddə 14.2). Hər bir tərəf öz tələblərinin və etirazlarının
əsası kimi istinad etdiyi halları sübut etməlidir (maddə 77.1).
Sadalanan hüquq normalarının mənasına görə baxılan iş üzrə iddianın göstərilən
hissədə təmin edilməsi üçün iddiaçı tələb etdiyi əmlakın mövcudluğunu, birgə nikah
dövründə əldə edildiyi və ya hədiyyə edildiyini, həmçinin tələb olunan qızıl-zinət
əşyalarının iddia ərizəsində göstərilən dəyərdə olduğunu və hal-hazırda cavabdehlərin
qanunsuz sahibliyində olduğunu, habelə ona göstərilən məbləğdə maddi zərər
vurulduğunu sübuta yetirməlidir.
Mülki işin məhkəmə baxışı zamanı iddiaçı qızıl-zinət əşyalarının onda olmadığını
və hal-hazırda cavabdehlərdə saxlandığını bildirmişdir. Qarşı tərəf tələb olunan qızılzinət əşyalarının mövcudluğunu mübahisələndirməsə də, həmin əşyaların onlarda
olmadığını, nikah dövründə cavabdehin özündə saxlandığını və evdən gedərkən özü ilə
apardığını bildirmişlər.
Ona görə də qanunun göstərişinə əsasən tələb olunan qızıl-zinət əşyalarının halhazırda həqiqətən cavabdehlərdə olduğunu sübut etmə yükü iddiaçının üzərinə düşür.
İddiaçı isə öz tələbini təsdiq edən sübut qismində birinci instansiya məhkəməsinə
yalnız toy və digər mərasimlər zamanı çəkilmiş fotogörüntüləri və şahidlər təqdim
etmişdir. Nəzərə alınmalıdır ki, təqdim olunmuş fotoşəkillər özü-özlüyündə tələb edilən
qızıl-zinət əşyalarının cavabdehlərdə olduğunu təsdiq edən sübut kimi qəbul oluna
bilməz. Həmçinin cavabdehlərin təqdim etdiyi şahidlər iddiaçının qızıl-zinət əşyalarını
özü ilə apardığını bildirmişlər. Həmçinin iş materiallarından görünür ki, iddiaçı
şahidlərin iştirakı ilə cavabdehlərə məxsus evdə olan əşyalarını götürmüş, həmin vaxt
da tərəflər arasında qızıl-zinət əşyalarının kimdə olması ilə bağlı mübahisə yaranmışdır.
Beləliklə, iddiaçı qızıl-zinət əşyalarının cavabdehdə saxlandığını və hal-hazırda da
cavabdehlərdə olduğunu, habelə cavabdehlərin hərəkətləri nəticəsində ona 50 manat
maddi zərər vurulduğunu təsdiq edən mötəbər sübutları məhkəməyə təqdim edə
bilməmişdir.
Ona görə də Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, birinci instansiya məhkəməsi
iddia tələbini qızıl-zinət əşyalarının (və ya onların dəyərinin) və dərmanlara xərclənmiş
pulun qaytarılması hissəsində təmin etməməklə qanuni və əsaslı nəticəyə gəlmişdir,
apellyasiya şikayətinin dəlilləri qətnamənin həmin hissədə ləğvi üçün əsas təşkil etmir.
İddia tələbinin vurduqları mənəvi zərərin əvəzi olaraq 20000 manat
kompensasiyanın cavabdeh YYYndan, 20000 manat kompensasiyanın cavabdeh
YYYYndan tutularaq iddiaçıya ödənilməsi, sonuncunun dediyi sözlərə görə iddiaçıdan
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üzr istəməsi hissəsinə münasibətdə isə Məhkəmə kollegiyası aşağıdakıların qeyd
olunmasını zəruri hesab edir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının (bundan sonra – Konstitusiya) 46-cı
maddəsinə müvafiq olaraq hər kəsin öz şərəf və ləyaqətini müdafiə etmək hüququ
vardır. Şəxsiyyətin ləyaqəti dövlət tərəfindən qorunur. Heç bir hal şəxsiyyətin
ləyaqətinin alçaldılmasına əsas verə bilməz.
Mülki Məcəlləyə əsasən fiziki şəxs onun şərəfini, ləyaqətini və ya işgüzar
nüfuzunu ləkələyən, şəxsi həyatının sirrini və ya şəxsi toxunulmazlığını pozan
məlumatların məhkəmə qaydasında təkzib olunmasını tələb edə bilər, bu şərtlə ki,
həmin məlumatları yaymış şəxs onların həqiqətə uyğun olduğunu sübuta yetirməsin.
Şərəfini, ləyaqətini və işgüzar nüfuzunu ləkələyən məlumatlar yaymış fiziki şəxsin
həmin məlumatların təkzibi ilə yanaşı, onların yayılması nəticəsində vurulmuş zərərin
əvəzini ödənilməsini tələb etmək hüququ vardır (maddə 23.1, 23.4).
«Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 21 və 23-cü maddələrinin şərh
edilməsinə dair» Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin 31 may 2002-ci
il tarixli qərarında ifadə olunmuş hüquqi mövqelərə görə mənəvi zərər adətən
vətəndaşların şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarının pozulması nəticəsində əmələ gəlir. Mənəvi
zərər qeyri-əmlak zərəri olmaqla, iqtisadi məzmun və dəyər kəsb etməyən hüquq
pozuntusudur. Belə zərər vətəndaşa anadangəlmə və ya qanun əsasında ona məxsus olan
qeyri-maddi nemətlərə aid (şərəf, ləyaqət, işgüzar nüfuz, şəxsi ailə sirri, hərəkət etmək
azadlığı, yaşayış yeri seçmə, ad hüququ, müəlliflik hüququ, sair şəxsi qeyri-əmlak
hüquqlar və digər maddi nemətlər) hüquqlarını pozmaqla fiziki şəxsə mənəvi sarsıntı,
iztirab verir. Mənəvi zərər bilavasitə zərər vuran şəxsin hərəkətlərindən sonra
zərərçəkmişin şüuruna təsir göstərməklə mənfi psixoloji reaksiyaya səbəb olur. Mənəvi
zərər vətəndaşların hüquqlarının pozulmasının müstəqil nəticəsidir. O həm vurulmuş
əmlak zərəri ilə birlikdə, yaxud əmlak zərəri vurulmadığı hallarda kompensasiya edilir.
Mənəvi zərər ödənilərkən mənəvi və fiziki iztirabların xarakteri və dərəcəsi, eləcə də
cavabdehin təqsiri, əmlak vəziyyəti və s. vacib halların nəzərə alınması zəruridir və hər
bir konkret halda belə zərərin ödənilməsi ilə bağlı xüsusatlar məhkəmənin mülahizəsinə
görə müəyyən olunmalıdır.
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun "Mənəvi zərərin ödənilməsi
barədə qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi haqqında" 03 noyabr
2008-ci il tarixli 7 saylı Qərarında göstərilir ki, zərərçəkən fiziki şəxsin mənəvi sarsıntı
keçirməsi dedikdə ona qarşı törədilən qanunsuz hərəkətin və ya hərəkətsizliyin şüurunda
müəyyən mənfi psixi reaksiyaya səbəb olması, iztirab keçirməsi dedikdə isə onun
sağlamlığının pozulması nəticəsində fiziki əzab çəkməsi anlaşılır. Mənəvi zərərin
ödənilməsi ilə əlaqədar qanunvericiliyin müddəaları nəzərə alınmaqla şəxsə mənəvi
zərər vurulması onun yaxın qohumlarını və ya iş yerini itirməsi, fəal ictimai həyat
tərzindən məhrum olması , şəxsi, ailə və tibbi sirlərinin açıqlanması, şərəf , ləyaqət və
işgüzar nüfuzunun ləkələnməsi, hər hansı başqa hüquqlarının müvəqqəti olaraq
məhdudlaşdırılması və ya həmin hüquqlardan məhrum olması, sağlamlığına xəsarət
yetirilməsi və s. hallarda özünü büruzə verə bilər... Şəxsə mənəvi zərərin vurulması
mənəvi sarsıntı və iztirablara səbəb olan istənilən xarakterli qeyri-hüquqi hərəkət və ya
hərəkətsizlikdə (mülki, cinayət, inzibati və s. hüquq pozmalarda) ifadə oluna bilər...
Məhkəmə mənəvi zərərin ödənilməsi barədə tələblərə baxdıqda mülki
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məsuliyyətin yaranması əsaslarını müəyyən etməklə bərabər zərərçəkənin mənəvi
sarsıntı və iztirablara məruz qalmasının nədə ifadə olunmasını, bunların hansı şəraitdə
və hansı hərəkət (hərəkətsizlik) nəticəsində baş verməsini, zərərvuran şəxsin təqsirini,
zərərçəkən şəxsin hansı mənəvi sarsıntı və iztirablar keçirməsini, zərərçəkənin
bunları hansı
məbləğdə və
sair
maddi
formada qiymətləndirməsini
aydınlaşdırmağa borcludur... Mənəvi zərərin miqdarı işin konkret hallarından asılı
olaraq məhkəmə tərəfindən müəyyən edilir. Bu zaman mənəvi zərərin baş verməsinə
səbəb olmuş hərəkətin və ya hərəkətsizliyin təhlükəlilik dərəcəsi, bunun nəticəsində
zərərçəkənin keçirdiyi mənəvi iztirab və sarsıntıların xarakteri və ağırlığı,
zərərvuran şəxsin təqsiri (qəsd və yaxud ehtiyatsızlıq) və əmlak vəziyyəti, zərərçəkən
şəxsin fərdi xüsusiyyətləri (azyaşlı və yaxud qadın olması, səhhəti ilə əlaqədar mənəvi
sarsıntı və iztirablara dözümü, peşə və sənəti, cəmiyyətdə nüfuzu və s.), habelə işin
sair diqqətəlayiq halları nəzərə alınmalıdır. Zərərin məbləği ağlabatan və ədalətli
olmalıdır. Mənəvi zərərin ödənilməsi barədə işlərə baxıldıqda mülki və mülki
prosessual qanunvericiliyin ümumi müddəaları ilə bərabər xüsusi qanunvericilikdə
müəyyən olunmuş müddəalar, habelə adətlər, əxlaq normaları da nəzərə alınmalıdır.
Qeyd olunmalıdır ki, həm şərəf, həm də ləyaqət insanda yüksək mənəvi
keyfiyyətləri göstərən xassələrin məcmusudur. Bununla yanaşı, əgər şərəf bu
xüsusiyyətlərə görə hər hansı şəxsə ətrafdan verilən dəyəri, qiyməti ehtiva edirsə,
ləyaqət həmin xassələrin dəyərini dərk edən şəxsin özünə qarşı duyduğu ehtiram
hissidir. Bu baxımdan şəxsin şərəfinin alçaldılmış hesab edilməsi üçün yalan
məlumatların və ya həqarətedici ifadələrin ən azı bir neçə şəxs arasında yayılması tələb
edilirsə, ləyaqətin alçaldılmış hesab edilməsi üçün belə ifadələrin üçüncü şəxslərin
iştirakı olmadan şəxsə söylənilməsi də kifayət edir. Bu baxımdan hətta üçüncü şəxslərin
iştirakı olmadan ünvanlandığı şəxsin şəxsiyyətinə uyğun olmayan, onu açıq-aşkar
alçaldan, adi əxlaq qaydaları çərçivəsindən kənara çıxmaqla söylənilən ifadələr
zərərçəkənin ləyaqətini alçaltmaqla onun mənəvi iztirab və sarsıntı keçirməsinə, başqa
sözlə mənəvi zərərə məruz qalmasına səbəb ola bilər.
Baxılan iş üzrə iddiaçı cavabdehlərdən onu ailə qurmaq adı altında aldatdıqlarına,
təhqir etdiklərinə və döydüklərinə görə mənəvi zərərə məruz qaldığını, onların hər
birindən mənəvi zərərin əvəzi qismində 20000 manat pul ödənilməsini, habelə cavabdeh
XXXnın ondan üzr istəməsini tələb edir.
İlk növbədə nəzərə alınmalıdır ki, hər hansı şəxslə bağlanmış nikahın qısa müddət
ərzində pozulması özü-özlüyündə şəxsə mənəvi zərərin vurulmasını təsdiq edən
birmənalı əsası kimi çıxış edə bilməz. Nikahın pozulması o zaman mənəvi zərərin
vurulması əsası kimi çıxış edə bilər ki, tərəflərdən birinin ailə qurmaq niyyəti olmadan,
nikaha qısa müddət sonra onu pozmaq niyyətilə daxil olduğu sübuta yetirilmiş olsun.
Baxılan iş üzrə iddiaçı tərəfindən məhkəməyə belə sübutlar təqdim edilməmiş, əksinə
iddiaçı YYY Babayevin onunla ciddi niyyətlə nikaha daxil olduğunu, lakin digər
cavabdeh XXX bu nikaha qarşı olduğundan sonradan münasibətlərinin pozulduğunu
bildirmişdir.
Birgə nikah dövründə iddiaçının şərəf və ləyaqətinin alçaldılması barədə dəlilə
münasibətdə isə nəzərə alınmalıdır ki, iddiaçı bu halı təsdiq edən yeganə sübut qismində
məhkəməyə özünün qeydə aldığı audio yazını təqdim etmiş və həmin yazıda ifadə
olunmuş sözlərin cavabdeh XXXya məxsus olduğunu bildirmişdir. İşin apellyasiya
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baxışı zamanı keçirilmiş məhkəmə-fonoskopik ekspertizası nəticəsində həmin səsin
XXXya məxsus olduğu müəyyən edilmişdir. Halbuki əvvəlki məhkəmə iclaslarında
cavabdehin nümayəndəsi səsin təmsil etdiyi şəxsə məxsus olmadığını bildirmişdir.
Ekspert rəyi ilə səs yazısında montaj əlamətlərinin olub- olmamasının müəyyənləşdirilə
bilmədiyinə münasibətdə qeyd olunmalıdır ki, səs cavabdeh XXXya məxsus olduğu
halda audio yazıda olan mətnin birbaşa və ya ayrı-ayrı vaxtlarda söylənildiyinin işin
mahiyyəti üzrə həllinə təsiri yoxdur.
Həmçinin nəzərə alınmalıdır ki, iş üzrə tərəflər audio yazıdakı ayrı-ayrı sözlərin
şərəf və ləyaqəti alçaldan ifadələr olduğunu mübahisələndirməmişlər.
Məhkəmə kollegiyası da istinad olunan mətnin məzmununa, onların ünvanlandığı
şəxsin şəxsiyyətinə, yaşına və cinsinə qiymət verərək cəmiyyətdə ümumi qəbul edilmiş
əxlaq və davranış qaydaları, milli mentalitet baxımından həmin ifadələri şərəf və
ləyaqəti alçaldan ifadələr hesab edir.
İddiaçının təqdim etdiyi audio yazının sübut kimi qəbuledilənliyi məsələsinə
münasibətdə isə Məhkəmə kollegiyası aşağıdakıların qeyd olunmasını zəruri hesab edir.
Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin (bundan sonra – MPM)
76-cı maddəsinə əsasən tərəflərin tələb və etirazlarını əsaslandıran halların və işi düzgün
həll etmək üçün əhəmiyyəti olan başqa halların mövcud olduğunu və ya olmadığını
məhkəmə müəyyən edərkən bu Məcəllədə və başqa qanunlarda müəyyən olunmuş
qaydada əldə etdiyi məlumatlar sübutlar hesab olunur. Bu məlumatlar yazılı və maddi
sübutlarla, ekspertlərin rəyləri ilə, yerində müayinə keçirməklə, səs və video yazıları ilə,
şahidlərin ifadələri ilə, işdə iştirak edən şəxslərin izahatları ilə müəyyən edilir. Qanunu
pozmaqla əldə edilmiş sübutlardan istifadə olunmasına yol verilmir.
Məcəllə, həmçinin müəyyən edir ki, şəxsi yazışma və şəxsi teleqraf məlumatları
yalnız onların ünvanlandığı şəxslərin razılığı ilə açıq məhkəmə iclasında açıqlana bilər.
Göstərilən qaydalar şəxsi xarakterli məlumat daşıyan səs və video yazıların tədqiqində
də tətbiq olunur (maddə 10.10). Qanunla icazə verilən hallardan başqa, gizli yolla əldə
edilmiş səs və ya video yazılardan sübut kimi istifadə oluna bilməz (maddə 95.2).
Kollegiya hesab edir ki, qanunvericiliyin güddüyü məqsədlər və baxılan işin halları
baxımından iddiaçının təqdim etdiyi səs yazısı qanunsuz və ya gizli yolla əldə edilmiş
sübut kimi qiymətləndirilməməlidir.
İlk növbədə nəzərə alınmalıdır ki, prosessual qanunvericiliyin qanunu pozmaqla
əldə edilmiş səs yazılarının sübut kimi qəbul edilməsini qadağan edən normaları hər
kəsin şəxsi toxunulmazlıq hüququnun, şəxsi və ailə həyatının qorunması
təminatlarından biri kimi çıxış edir və Konstutusiyanın 32-ci maddəsindən irəli gəlir.
Belə ki, Konstitusiyanın şəxsi toxunulmazlıq hüququna təminat verən 32-ci
maddəsinə əsasən hər kəsin şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır. Hər kəsin şəxsi və ailə
həyatının sirrini saxlamaq hüququ vardır. Qanunla nəzərdə tutulan hallardan başqa şəxsi
və ailə həyatına müdaxilə etmək qadağandır. Hər kəsin şəxsi və ailə həyatına qanunsuz
müdaxilədən müdafiə hüququ vardır. Öz razılığı olmadan kimsənin şəxsi həyatı
haqqında məlumatın toplanılmasına, saxlanılmasına, istifadəsinə və yayılmasına yol
verilmir. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, heç kəs onun xəbəri olmadan
və ya etirazına baxmadan izlənilə bilməz, video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər
bu cür hərəkətlərə məruz qoyula bilməz.
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Nəzərə alınmaldır ki, adı çəkilən maddənin III hissəsində nəzərdə tutulan
məhdudiyyət hər kəsin şəxsi təhlükəsizlik hüququnun qanuni əsaslar olmadan əsassız
məhdudlaşdırılmasına, şəxsi və ailə həyatı sirrinə dövlət tərəfindən və digər şəxslərdən
tərəfindən qanunsuz müdaxilələrə qarşı yönəlmişdir.
Bu baxımdan şəxsi toxunulmazlıq hüququna qanunusuz müdaxilə nəticəsində əldə
olunmamış, şəxsi və ailə həyatı sirrini özündə əks etdirməyən hər bir səs yazısı özüözlüyündə Konstitusiyanın 32-ci maddəsinin mənası baxımından şəxsi toxunulmazlıq
hüququna qanunsuz müdaxilə kimi qiymətləndirilə bilməz.
Baxılan işdə iddiaçı gələcəkdə öz hüquqlarının pozulduğunu sübut etmək və
onların bərpasını təmin etmək məqsədilə özünə məxsus olmuş mobil telefon aparatı
vasitəsilə birgə yaşadığı qayınanası XXXnın onun ünvanına söylədiyi ifadələri
sonuncunun xəbəri və razılığı olmadan qeydə almışdır. Səs yazısının yazıldığı şəraitdə
üçüncü şəxsin iştirakı müəyyən edilmir, həmçinin yazıda XXXnın iddiaçı ilə
münasibətlərindən kənar şəxsi və ailə həyatı sirrinə dair hər hansı məlumatlar əks
olunmayıb. İşin hallarından göründüyü kimi iddiaçı cavabdeh XXX tərəfindən şərəf və
ləyaqətinin alçaldığını başqa qaydada sübut edə bilmək imkanından məhrum olmuşdur.
Belə bir şəraitdə iddiaçının səs yazısı barədə onun ləyaqətini alçaldan şəxsi
məlumatlandırmaq vəzifəsinin olduğu barədə qənaətə gəlmək əsassızdır.
Milli qanunvericilikdə özündə şəxsi və ailə həyatına qanunsuz müdaxilə etmədən
və bu məqsədlə hərəkət etmədən iki nəfər arasında aparılmış söhbətin onlardan birinin
xəbəri və ya razılığı olmadan qeydə alınmasını birbaşa qadağan edən norma mövcud
deyildir. Başqa sözlə, belə bir yazı yalnız o halda qanunsuz hesab edilə, o cümlədən
məhkəmə baxışında sübut kimi yolverilməz sayıla bilər ki, şəxsi pozunulmazlıq
hüququna qanunusuz müdaxilə məqsədləri üçün qeydə alınsın və istifadə edilsin.
Qeyd olunanlardan əlavə hər kəsin malik olduğu şəxsi toxunulmazlıq hüququ, o
cümlədən, öz xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan səs yazısına məruz qoyula
bilməmək konstitusiya təminatı mütləq hüquq olmamaqla qanuni məhdudiyyətlərə
məruz qala bilər
Belə ki, “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının həyata
keçirilməsinin tənzimlənməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Qanununun 3.6-cı maddəsinə müvafiq olaraq Konstitusiyada göstərilən digər əsaslarla
yanaşı, Konstitusiyanın 32-ci maddəsində göstərilən hüquq digər şəxslərin hüquq və
azadlıqlarının qorunması üçün məhdudlaşdırıla bilər.
Konstitusiyanın 46-cı maddəsinə görə hər kəsin öz şərəf və ləyaqətini müdafiə
etmək hüququ vardır. Şəxsiyyətin ləyaqəti dövlət tərəfindən qorunur. Heç bir hal
şəxsiyyətin ləyaqətinin alçaldılmasına əsas verə bilməz.
Sonuncu maddənin mənasına görə şəxsiyyətin ləyaqəti eyni dərəcədə həm də digər
şəxslər tərəfindən müdafiə edilir.
İddiaçı səs yazısını öz şərəf və ləyaqətinin müdafiə olunması məqsədilə qeydə
almışdır. Həmçinin nəzərdən yayınmamalıdır ki, cavabdehin səs yazısına məruz qalmış
hərəkəti də başqa şəxsin qanunla qorunan mənafelərinə qəsd etməyə yönəlməklə
qanunsuz olmuşdur.
Bu mənada Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, yaranmış vəziyyətdə şəxsin
konstitusiya hüquqlarının qorunması məqsədilə həmin hüquqlara qanuna zidd qəsd edən
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digər şəxsin səsini onun razılığı olmadan qeydə alması Konstitusiyanın 32-ci maddənin
III hissəsinin təsir dairəsinə düşmür.
Nəhayət Kollegiya nəzərə alır ki, iddiaçının təqdim etdiyi səs yazısı hazırkı
mübahisə üzrə həqiqətin müəyyən olumasını təmin etməyin yeganə vasitəsi kimi çıxış
edir və məhkəmə tərəfindən həmin sübutun qəbul edilməməsi məhkəmə icraatının
Konstitusiya ilə müəyyən edilmiş məqsədlərinə riayət etməmək kimi qiymətləndirilə
bilər. Belə ki, Konstitusiyanın 125-ci maddəsinin VII-ci hissəsinə müvafiq olaraq
məhkəmə icraatı həqiqətin müəyyən edilməsini təmin etməlidir.
Beləliklə Məhkəmə kollegiyası Konstitusiyanın 32-ci maddəsində müəyyən
edilmiş məhdudiyytin məqsədləri, 46-cı maddənin təminatları, habelə 125-ci
maddəsinin VII hissəsinin ifadə olunmuş həqiqətin müəyyən edilməsini prinsipinin
tələbləri baxımından baxılan iş üzrə iddiaçı tərəfindən təqdim olunmuş səs yazısının əks
olunduğu sübutu mümkün hesab edir.
Məhkəmə kollegiyası cavabdeh XXX tərəfindən iddiaçıya ünvanlanmış ifadələrin
məzmun və mənasını, həmin ifadələrin açıq-aşkar iddiaçının şəxsiyyətinə uyğun
olmadığını və onun ləyaqətini alçaltdığını qəbul etməklə hesab edir ki, XXX həmin
ifadələrlə ona mənəvi sarsıntı və iztirab vermiş, qeyd olunan ifadələr iddiaçının
şüurunda mənfi psixoloji reaksiyaya səbəb olmuşdur.
Qeyd olunanlardan əlavə nəzərə alınmalıdır ki, iddiaçı digər cavabdeh YYY
Babayev tərəfindən onun şərəf və layəqətini alçaldan hərəkətlərə yol verildiyi barədə
hər hansı sübut təqdim etmədiyindən həmin cavadehə aid hissədə iddianın təmin
olunması üçün əsas yoxdur.
Ona görə iddia bu hissədə qismən təmin olunaraq dəymiş mənəvi zərərin əvəzi
kimi XXXdan iddiaçının xeyrinə ağlabatan məbləğ kimi 2500 manat pul tutulmalıdır.
Məhkəmə zərərin məbləğini müəyyən edərkən cavabdehin işlətdiyi ifadələrin iddiaçı
üçün ağırlığını, bunun nəticəsində iddiaçının keçirdiyi sarsıntıların xarakterini, onun
gənc yaşlı qadın olmasını və həmin sarsıntıların səhhətinə təsir göstərdiyini,
cəmiyyətimizdə qəbul edilmiş adət və əxlaq normalarını, habelə işin
digər diqqətəlayiq hallarını nəzərə alır. Kollegiya, həmçinin oxşar işlər üzrə belə bir
ümumi prinsipi nəzərə alır ki, tutulan mənəvi ziyanın məbləği bir tərəfi həddən artıq
varlandırmamalı, digər tərəfi isə müflis etməməlidir.
Cavabdeh XXXnın dediyi sözlərə görə iddiaçıdan üzr istəməsi tələbinə
münasibətdə qeyd olunmalıdır ki, iddiaçının ləyaqətini alçaldan ifadələr yayılmamış və
iddiaçıya təklikdə söylənilmişdir. Bu baxımdan həmin tələb faktiki olaraq icra üsulu
qeyri-müəyyən olan məhkəmə aktının qəbul olunmasını şərtləndirir.
Halbuki mülki prosessual qanunvericiliyin iddianın verilməsinə və təmin
olunmasına dair müddəaları tələb edir ki, hər bir cavabdehə qarşı yönələn və ya təmin
edilmiş tələb konkret və aydın olmalıdır. Belə aydınlıq həm də məhkəmə qətnaməsinin
müəyyənliyi və icrasının mümkünlüyü baxımından vacib əhəmiyyət daşıyır.
Məhkəmə kollegiyası həmçinin nəzərə alır ki, hazırkı qətnamə ilə iddiaçının
ləyaqətinə cavabdeh XXX tərəfindən qanunsuz müdaxilə edilməsi faktı nəticəsində
birincinin hüququnun pozulduğu məhkəmə qaydasında tanınmış və ona pul
kompensasiyanın ödənilməsi qərara alınmışdır. Kollegiya hesab edir ki, həmin hallar
iddiaçının pozulmuş hüququn bərpa olunması üçün yetərli vasitə kimi çıxış edir. Ona
görə də iddia sözügedən hissədə təmin olunmamalıdır.
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MPM-in 119-cu maddəsinə əsasən məhkəmə xərcləri ödənilmiş tələblərin
məbləğinə münasib olaraq işdə iştirak edən şəxslərə aid olduğundan iş üzrə keçirilmiş
ekspertiza tədqiqatının dəyəri cavabdeh YYYYndan tutulmalıdır.
Yuxarıda göstərilənlərə əsasən və MPM-nin 382, 384, 387, 392, 393 və 405-ci
maddələrini rəhbər tutaraq, Məhkəmə kollegiyası
QƏT ETDİ:
İddiaçı XXXnın apellyasiya şikayəti qismən təmin edilsin.
Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2(008)-4941/2014 saylı iş üzrə 31 iyul
2014-cü il tarixli qətnaməsi mənəvi zərərin əvəzi olaraq 20000 manat kompensasiyanın
cavabdeh YYYYndan tutulması tələbinin təmin olunmaması hissəsində ləğv edilsin.
İddia həmin hissədə qismən təmin edilsin.
Vurulmuş mənəvi zərərin əvəzi olaraq 2500 (iki min beş yüz) manat kompensasiya
cavabdeh YYYYndan tutularaq iddiaçı XXXna ödənilsin.
Qətnamə qalan hissədə dəyişdirilmədən saxlanılsın.
İşin apellyasiya baxışı zamanı keçirilmiş ekspertiza tədqiqatının dəyəri olan 350
(üç yüz əlli) manat məbləğində pul cavabdeh YYYYndan tutularaq Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Büdcəsinə ödənilsin.
Qətnamədən rəsmi qaydada verildiyi gündən 2 (iki) ay müddətində Bakı
Apellyasiya Məhkəməsi vasitəsilə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə
kassasiya şikayəti verilə bilər.
Sədrlik edən hakim
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Hakim
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Abiddin Hüseynov
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Abiddin Hüseynov

