Azərbaycan Respublikası adından

QƏRAR
№ 2-1(103)-133/2016
12 yanvar 2016-cı il
Bakı şəhəri

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-iqtisadi kollegiyası
hakimlər Məmmədov Vidadi Məmməd oğlu (sədrlik edən və məruzəçi), Seyidova
Səriyyə Seyid qızı və Hüseynov Sərvət Qeybəli oğlundan ibarət tərkibdə,
iddiaçı XXXnun nümayəndəsi Əşrəfova Tünzalə Saday qızının iştirakı ilə
cavabdeh Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı şəhər ərazi idarəsinə qarşı torpaq
sahəsinə mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınmaqla çıxarışın verilməsi vəzifəsinin
həvalə edilməsi tələbinə dair iddia ərizəsi ilə bağlı 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi
Məhkəməsinin 2-1(82)-2405/2015 nömrəli iş üzrə 21 avqust 2015-ci il tarixli
qərarından cavabdeh tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayətinə əsasən inzibati işə açıq
məhkəmə iclasında baxaraq

müəyyən etdi:
İddiaçı XXX cavabdeh AR ƏMDK DƏDRX Bakı şəhər ərazi idarəsinə qarşı
məhkəməyə müraciət edərək, Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi
Molodyocnaya küçəsi ev 12 mənzil 21 ünvanın həyətində yerləşən 3,5 x 5 m. torpaq
sahəsinə dair plan və ölçünün verilməsi, həmin torpaq sahəsinə mülkiyyət hüquqlarının
adına daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınmaqla, bu barədə daşınmaz
əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi vəzifəsinin cavabdehə həvalə edilməsini
xahiş etmişdir.
2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 21.08.2015-ci il tarixli qərarı ilə
iddia təmin edilmişdir.
Qərarla razılaşmayan cavabdeh ondan apellyasiya şikayəti verərək, ləğv edilib,
iddianın rədd olunmasını xahiş etmişdir.
Apellyasiya şikayətinin dəlillərinə görə Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon İcra
Hakimiyyəti başçısının 499 nömrəli sərəncamı torpaq sahəsinin ayrılması ilə bağlı deyil,
qaracın iddiaçıya verilməsi barədədir. Torpaq sahəsinin qanuni əsaslarla ayrılmasına
dair hər hansı hüquqmüəyyənedici sənəd təqdim edilməmişdir. Torpaq sahəsi
çoxmərtəbəli yaşayış binasının həyətində yerləşir.
İşə apellyasiya qaydasında baxılarkən iddiaçının nümayəndəsi qərarın
dəyişdirilmədən saxlanılmasını xahiş etmişdir.
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Məhkəmə kollegiyası apellyasiya şikayətinin dəlillərini Azərbaycan Respublikası
İnzibati Prosessual Məcəlləsinin («İPM») 82-ci maddəsinə müvafiq qaydada iş
materialları ilə birlikdə araşdıraraq hesab edir ki, şikayət əsaslıdır.
Belə ki, «Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında» AR Qanununun 8.0.1-ci
maddəsinə əsasən daşınmaz əmlak üzərində hüquqların əmələ gəlməsinin, başqasına
keçməsinin, məhdudlaşdırılmasının (yüklülüyünün) və xitam verilməsinin dövlət
qeydiyyatı üçün qanunla müəyyən edilmiş qaydada icra hakimiyyəti və bələdiyyə
orqanları tərəfindən müvafiq olaraq dövlətə və ya bələdiyyələrə məxsus olan daşınmaz
əmlakın özgəninkiləşdirilməsinə, icarəsinə, istifadəsinə, ipoteka qoyulmasına dair qəbul
olunmuş aktlar əsas hesab olunur.
Göstərilən Qanunun 10.2-ci maddəsinə görə hüquqların dövlət qeydiyyatı üçün
qeydiyyat orqanına verilən ərizəyə aşağıdakılar əlavə olunur: 10.2.1. hüquqların dövlət
qeydiyyatı üçün bu Qanunun 8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslardan biri; 10.2.2.
torpaq sahəsinin planı və ölçüsü; 10.2.3. torpaq sahəsində yerləşən bina, qurğu,
tikililərin və digər daşınmaz əmlakın (onların tərkib hissələrinin) texniki pasportu, plancizgisi; 10.2.4. dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd.
İşdən görünür ki, iddiaçı Qanunun tələblərinə zidd olaraq, adına daşınmaz
əmlakın dövlət reyestrində ilkin hüquqi qeydiyyata alınmasını arzuladığı torpaq
sahəsinin ona ayrılmasına dair səlahiyyətli dövlət və ya bələdiyyə orqanının bu barədə
iradəsini əks etdirən müvafiq aktı cavabdehə təqdim etməmişdir.
İddiaçı sözügedən Qanunun 8.0.1 və 10.2.1-ci maddələrində nəzərdə tutulan əsas
kimi Sabunçu RİH-in iş materiallarında olan 30.03.1992-ci il tarixli 499 nömrəli
sərəncamına istinad edir. Lakin həmin sərəncamdan da
görünür ki, bu sənəd
Bakıxanov qəsəbəsi Molodyocnaya küçəsi 12 nömrəli evin həyətində yerləşən 3,5x5 m.
ölçüdə qaracın iddiaçıya verilməsi barədədir və torpaq sahəsinin ayrılması haqqında heç
bir qeyd ehtiva etmir.
Beləliklə, məhkəmə kollegiyasının araşdırması ilə sabit olmuşdur ki, sübutetmə
yükü qanunvericiliklə üzərinə düşən tərəf kimi cavabdeh tərəfindən iddiaçının ondan
tələb etdiyi inzibati aktın qəbul edilməsi ilə əlaqədar olmayan müəyyən hərəkətlərin
yerinə yetirilməməsinə əsas olmuş halların qanuniliyi, yəni cavabdehin imtinasını zəruri
edən faktiki şərtlərin mövcudluğu iş üzrə sübuta yetirilir (İPM-14.3), cavabdehin
imtinası mahiyyətcə qanuna zidd olmamış və bu səbəbdən iddiaçının hüquqlarını
pozmamışdır.
Lakin birinci instansiya məhkəməsi işin müzakirə edilən hallarına düzgün hüquqi
qiymət verməmiş, maddi hüquq normalarının pozuntusuna yol verməklə, səhv qərar
qəbul etmişdir.
Bu mənada məhkəmə kollegiyası apellyasiya şikayətinin dəlilləri ilə razılaşır.
Hazırkı inzibati işə apellyasiya qaydasında baxan məhkəmə kollegiyası yuxarıda
qeyd olunanlara məcmu halda hüquqi qiymət verərək hesab edir ki, apellyasiya
şikayətinin dəlilləri işin halları və qanunvericiliklə təsdiq olunur, dəlillər qərarın ləğvinə
əsas verir. Bununla bağlı olaraq şikayət təmin edilməli, birinci instansiya məhkəməsinin
qərarı ləğv edilməli, iş üzrə yeni qərar qəbul olunmalı, iddia əsassız olduğu üçün rədd
edilməlidir (İPM-87.6).
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Göstərilənlərə əsasən və İPM-in 68, 69, 87 və 94-cü maddələrini rəhbər tutaraq,
məhkəmə kollegiyası

qərara aldı:
Cavabdeh Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti Bakı şəhər ərazi idarəsinin apellyasiya
şikayəti təmin edilsin.
2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2-1(82)-2405/2015 nömrəli iş üzrə
21 avqust 2015-ci il tarixli qərarı ləğv edilsin.
İş üzrə yeni qərar qəbul edilsin.
İddiaçı XXXnun cavabdeh AR ƏMDK DƏDRX Bakı şəhər ərazi idarəsinə qarşı
Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Molodyocnaya küçəsi ev 12 mənzil 21
ünvanın həyətində yerləşən 3,5 x 5 m. torpaq sahəsinə dair plan və ölçünün verilməsi,
həmin torpaq sahəsinə mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində
qeydiyyata alınmaqla, bu barədə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın
verilməsi vəzifəsinin cavabdehə həvalə edilməsi tələbləri barədə iddiası rədd edilsin.
Qərardan təqdim olunduğu gündən 1 (bir) ay müddətdə Bakı Apellyasiya
Məhkəməsi (AZ1073 Bakı şəhəri Z.Xəlilov küçəsi 540-cı məhəllə) vasitəsi ilə Azərbaycan
Respublikası Ali Məhkəməsinin İnzibati-iqtisadi kollegiyasına (AZ1025 Bakı şəhəri
Y.Səfərov küçəsi 14, 1193-cü məhəllə) kassasiya şikayəti verilə bilər.
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Vidadi Məmmədov

