QƏRARDAD

№ 2-1(103)-897/2018
26 aprel 2018-ci 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 SAAnun nümayəndəsi SAAnun, cavabdeh Azərbaycan Respublikası
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri
Xidməti Bakı şəhər ərazi idarəsinin nümayəndəsi Kəlbiyev İbrahim Xeyrulla oğlunun
iştirakı ilə
torpaq sahəsinə aid plan-ölçünün tərtib edilməsi, dövlət reyestrindən çıxarışın
verilməsi və həmin daşınmaz əmlaka ünvan verilməsi vəzifəsinin həvalə edilməsi
tələbinə dair iddia ərizəsi ilə bağlı 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2-1(82)5367/2017 nömrəli iş üzrə 27 dekabr 2017-ci il tarixli qərarından cavabdeh tərəfindən
verilmiş apellyasiya şikayətinə əsasən inzibati işə açıq məhkəmə iclasında baxaraq

müəyyən etdi:
İddiaçı cavabdehə qarşı məhkəməyə müraciət edərək, Axundov Mirzəli Məhsud
oğlunun adına Bakı şəhəri Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi 211 nömrəli ərazidə yerləşən
0,12 ha. torpaq sahəsinə dair plan-ölçünün tərtib edilərək dövlət reyestrindən çıxarışın
verilməsi və daşınmaz əmlaka ünvan verilməsi vəzifəsinin cavabdehə həvalə olunmasını
xahiş etmişdir.
2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 27.12.2017-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, torpaq sahəsinə dair yerləşmə cizgisi və
faktiki yerləşməsi arasında uyğunsuzluq mövcuddur və İdarənin elektron kadastr baza
məlumatına əsasən torpaq sahəsi bağlar massivində (300 saylı bağların ərazisində)
yerləşir. Bundan əlavə, təqdim edilmiş sərəncamda hüquq sahibinin adı və ata adı
fərqlidir.
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İşə apellyasiya qaydasında baxılarkən cavabdehin nümayəndəsi apellyasiya
şikayətinə uyğun izahat vermiş, iddiaçının nümayəndəsi birinci instansiya
məhkəməsinin qərarının dəyişdirilmədən qüvvədə saxlanılmasını xahiş etmişdir.
Məhkəmə kollegiyası apellyasiya şikayətinin dəlillərini iş materialları ilə birlikdə
araşdıraraq, aşağıdakıları qeyd edir.
İlk olaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun
«Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 372-ci maddəsinin
apellyasiya baxışının hədləri barədə müddəalarının həmin Məcəllənin 372.1. və 372.7-ci
maddələrinin tələbləri baxımından şərh edilməsinə dair» 20.05.2011-ci il tarixli
Qərarına əsasən apellyasiya instansiyası məhkəməsi prosessual hüquq normalarına
riayət olunub-olunmamasını apellyasiya şikayətinin obyektindən və predmetindən asılı
olmayaraq yoxlayır.
Belə bir yoxlamadan hərəkətlə, inzibati mühakimə icraatı qaydasında baxılan
iddianın hüquqi cəhətdən yoxlanılması iki hissəyə ayrılır: 1) mümkünlük; 2) əsaslılıq.
Mümkünlüyün yoxlanılması zamanı məhkəmə formal prosessual şərtləri araşdırdığı
halda, iddianın əsaslı olub-olmamasının yoxlanılması çərçivəsində iddiaçının cavabdehə
qarşı hər hansı bir maddi-hüquqi tələbinin olub-olmaması yoxlanılır. İddianın
əsaslılığının araşdırılması üçün ilkin şərt iddianın mümkün olmasıdır. Mümkünlük
şərtlərinin mövcudluğunu məhkəmə tərəflərin bunu tələb edib-etməməsindən asılı
olmayaraq xidməti vəzifəsinə görə yoxlayır.
Bu baxımdan, öhdəliyin icrası haqqında iddianın mümkün sayılması üçün: 1.
mübahisə inzibati məhkəmələrin səlahiyyətinə aid olmalı; 2. iddianın məqsədi inzibati
orqan tərəfindən inzibati aktın qəbul edilməsi ilə əlaqədar olmayan əlverişli faktiki
xarakterli hərəkətlərin edilməsi yaxud inzibati orqanlar tərəfindən ümumi hüquqi
öhdəliklərin pozulması nəticəsində vurulmuş ziyana görə kompensasiyanın ödənilməsi
ilə bağlı olmalı; 3. iddia qaldırılmazdan əvvəl inzibati orqana ərizə ilə müraciət
edilməli; 4. iddiaçının hüquqlarının pozulması əsaslandırılmalıdır (İPM-2.2.3, 34.1,
35.1).
İşdən görünür ki, Bakı Şəhəri Əzizbəyov Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının
26.07.1994-cü il tarixli 646 nömrəli sərəncamına əsasən Axundov Mirzəəli Məsud
oğluna Buzovna qəsəbəsində 211 nömrəli sahədə fərdi ev tikmək üçün 1.200 kv.m.
torpaq sahəsi ayrılmışdır.
İddiaçı, hazırda ölmüş, yəni mülki hüquq qabiliyyəti xətm edilmiş şəxsin
(Axundov Mirzəəli Məsud oğlunun, iddia ərizəsində Axundov Mirzəli Məhsud oğlu
kimi qeyd olunmuşdur) adına mülkiyyət hüquqlarının rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı
Məhkəməyə müraciət etmişdir. Halbuki, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin
25.2-ci maddəsinə əsasən fiziki şəxsin hüquq qabiliyyəti onun doğulduğu an əmələ gəlir
və ölümü ilə xətm edilir. Beynin fəaliyyətinin dayanması ölüm anı sayılır.
Bundan əlavə, «Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında» AR Qanununun
22.2-ci maddəsinə əsasən müqavilə və ya digər əsaslara görə, daşınmaz əmlak üzərində
mülkiyyət və ya digər əşya hüququnu əldə etmiş şəxs həmin hüququ təsdiq edən çıxarış
almadan öldükdə onun qanun və ya vəsiyyət üzrə vərəsəsinə hüququn ölmüş şəxsə
məxsus olması haqqında arayışı qeydiyyat orqanı verir. Hüquqların dövlət qeydiyyatı
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haqqında çıxarış həmin arayış əsasında verilmiş vərəsəlik sənədləri təqdim edən
vərəsənin adına rəsmiləşdirilir.
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1321-ci maddəsinə görə vərəsəliyə
çağırılmış şəxslər mirasın açıldığı yerdəki notariat orqanından vərəsəlik şəhadətnaməsi
tələb edə bilərlər. Qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda vərəsəlik şəhadətnaməsinin
alınması məcburidir. Vərəsəlik şəhadətnaməsində vərəsə kimi qeyd olunan şəxsin
həmin şəhadətnamədə göstərilən hüquqa malik olması qəbul edilir. Bu, vərəsəlik
şəhadətnaməsində vərəsə kimi qeyd olunan şəxsdən onun miras payına aid olan hər
hansı bir predmeti, belə predmetlə bağlı hüququ və ya miras payına daxil olan hər hansı
bir hüquqdan azad etməni əldə edən şəxsin xeyrinə də qüvvədədir, bir şərtlə ki, əldə
edən vərəsəlik şəhadətnaməsinin düzgün olmadığını bilməmiş olsun.
Göründüyü kimi, qanunvericiliyin birmənalı tələbi ondan ibarətdir ki, daşınmaz
əmlak üzərində mülkiyyət və ya digər əşya hüququnu əldə etmiş şəxs həmin hüququ
təsdiq edən çıxarış almadan öldükdə, mərhumun hüquqlarının ona keçdiyini irəli sürən
vərəsəsi hüququn ölmüş şəxsə məxsus olması haqqında arayışın verilməsi üçün
daşınmaz əmlakın qeydiyyatını aparan orqana müraciət etməli, bu arayış əsasında
vərəsəlik sənədləri onu təqdim edən vərəsənin adına rəsmiləşdirilməli, bundan sonra
həmin vərəsə vərəsəlik sənədlərini qeydiyyat orqanına təqdim etməli və daşınmaz əmlak
üzərində hüquq onun adına dövlət qeydiyyatına alınmalıdır.
Lakin işdən görünür ki, iddiaçı, vəfat etmiş atası M.Axundova ayrılmış torpaq
sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun öz adına dövlət qeydiyyatına alınması üçün
əvvəlcə ona sözügedən arayışın verilməsindən ötrü cavabdehə müraciət etməmişdir.
Digər tərəfdən, o, yalnız bu arayış və vərəsəlik şəhadətnaməsini əldə etdikdən sonra və
hər bir halda, hüquqların ölmüş şəxsin deyil, məhz öz adına qeydiyyata alınmasını
cavabdehdən tələb edə bilərdi.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun «M.Bağırovun
şikayəti üzrə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Mülki işlər üzrə məhkəmə
kollegiyasının 04.05.2007-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair» 30.07.2008-ci il
tarixli Qərarına görə mülki mübahisənin qanuni həlli üçün işə baxan məhkəmə, o
cümlədən tam hüquqlu məhkəmə kimi apellyasiya instansiyası məhkəməsi ilk növbədə
iddia qaldırmış şəxsin müvafiq subyektiv hüquqa malik olub-olmamasını araşdırmalıdır.
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun «İnzibati məhkəmə
icraatında iddianın mümkünlüyünə dair» 10.04.2015-ci il tarixli 5 nömrəli Qərarının
2.3, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 8.5 və 8.6-cı bəndləri ilə məhkəmələrin diqqətinə çatdırılmışdır ki,
məhkəmələr ilk növbədə iddiaçının həmin iddia tələbi üzrə subyektiv hüququnun olubolmamasını, cavabdehin həmin iddiaya cavab verməli olub-olmamasını,
qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu hallarda cavabdehin imtinasının olub-olmamasını,
İPM-də nəzərdə tutulmuş iddia müddətlərinə riayət edilib-edilmədiyini, prosessual
həmiştirakçılığın yol verilənliyini, tələblərin bir iddiada birləşdirilməsinin
mümkünlüyünü İPM-in 37-ci maddəsinə uyğun yoxlamalıdırlar (2.3). Hüququn
həqiqətən pozulub-pozulmadığının müəyyən olunması məsələsinin eyni zamanda
iddianın əsaslılığının yoxlanılmasını tələb etdiyini nəzərə alaraq məhkəmələr bu meyar
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üzrə mümkünlüyün yoxlanılması mərhələsində diqqətli olmalı, belə yoxlamanı
əsaslılığın yoxlanılması qaydasında aparmamalıdırlar (4.2). İddianın mümkünlüyü
baxımından hüququn pozulması o halda mövcud olur ki, hüquqa müdaxilə aşkar şəkildə
baş verir və birmənalı nəzərə çarpır (5.1). İddianın mümkünlüyü baxımından hüququn
pozulub-pozulmadığının müəyyən olunmasının qiymətləndirilməsi zamanı iddiaçının
hüquqi marağı, başqa sözlə konkret halda hüquqi müdafiəyə ehtiyacının olub-olmadığı
da nəzərə alınmalıdır (6.1). İddiaçının hüquqi marağı yalnız o halda mövcud olacaqdır
ki, onun çatmaq istədiyi məqsədə qaldırılmış iddianın uğurlu olması ilə nail olmaq
mümkün olsun (6.2). İddianın mümkün sayılmaması və iddianın mahiyyəti üzrə həll
edilməsi iddiaçı üçün fərqli hüquqi nəticələr yaratdığından, məhkəmələr mümkünlük
şərtlərinə əməl edilməməsi əsaslarından çıxış edərək iddianı rədd etməkdə haqlı
deyildirlər və bu cür hallarda iddia mümkün sayılmamalıdır (8.5). İddianın mümkünlük
şərtləri icraatın bütün mərhələlərində yoxlanılmalı, həmin şərtlər mübahisənin
mahiyyəti üzrə qərar çıxarıldığı anda mövcud olmalıdırlar (8.6).
Beləliklə, məhkəmə kollegiyasının araşdırması ilə sabit olmuşdur ki, iddiaçı
indiki mərhələdə mübahisə predmeti (ölmüş şəxsin adına çıxarışın verilməsi) ilə bağlı
cavabdehə qarşı öz hərəkətlərinə hüquqi ixtiyar, ondan tələb hüququ və müdafiə hüququ
kimi üç elementin məcmusundan ibarət olan subyektiv hüquqa malik olmadığından,
onun bu tələbi mümkün sayılmamalı idi.
Lakin şikayət olunan qərardan görünür ki, birinci instansiya məhkəməsi işin şərh
olunan hallarına düzgün hüquqi qiymət verməmiş, mümkün olmayan iddiaya mahiyyəti
üzrə baxaraq, səhv nəticəyə gəlmişdir.
Bu mənada məhkəmə kollegiyası apellyasiya şikayəti ilə, şikayətin mübahisənin
bilavasitə mahiyyəti ilə bağlı olan dəlillərinin müzakirəsinə lüzum görmədən, birinci
instansiya məhkəməsinin qərarının ləğvi hissədə qismən razılaşır.
Hazırkı inzibati işə apellyasiya qaydasında baxan məhkəmə kollegiyası yuxarıda
qeyd olunanlara məcmu halda hüquqi qiymət verərək hesab edir ki, birinci instansiya
məhkəməsinin mümkün sayılmayan iddiaya mahiyyəti üzrə baxaraq qəbul etdiyi qərar
prosessual hüquq normalarının tətbiqi baxımından qanunsuz olduğu üçün ləğv edilməli
(İPM-87.6), iddia mümkün sayılmamalı (İPM-35), apellyasiya şikayəti qismən təmin
edilməlidir.
Göstərilənlərə əsasən və İPM-in 35, 68, 80, 87 və 94-cü maddələrini rəhbər
tutaraq, məhkəmə kollegiyası

qərara aldı:
2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2-1(82)-5367/2017 nömrəli iş üzrə
27 dekabr 2017-ci il tarixli qərarı ləğv edilsin.
İddiaçı SAAnun cavabdeh Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı şəhər ərazi
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idarəsinə qarşı Axundov Mirzəli Məhsud oğlunun adına Bakı şəhəri Xəzər rayonu
Buzovna qəsəbəsi 211 nömrəli ərazidə yerləşən 0,12 ha. torpaq sahəsinə dair planölçünün tərtib edilərək dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi və daşınmaz əmlaka
ünvan verilməsi vəzifəsinin cavabdehə həvalə olunması tələbinə dair iddiası mümkün
sayılmasın.
Cavabdehin apellyasiya şikayəti qismən təmin edilsin.
Qərardaddan təqdim olunduğu gündən 10 (on) gün 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.

HAKİMLƏR

Vidadi Məmmədov

