
Kazus 

Faktlar: Ərizəçi 1975-ci ildə B. kəndində altı hissədən ibarət ümumi sahəsi 4,79 ha olan kənd 

təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsi satın almıĢdır. Altı hissədən yalnız birində bir ev, anbar və 

meyxana vardı. Torpaq sahəsi çayların arasında yerləĢirdi. 1976-cı ildə Mənzərə Parkı yaradıldı. 

1979-cu ildə ərizəçi torpaq sahəsinin hüdudlarını geniĢləndirərək 3 hissədən ibarət daha 7,5 ha 

sahəsi olan üç hissədən ibarət əkinçilik məqsədli (təyinatlı) torpaq sahəsi aldı. Bu torpaq 

sahəsinin üzərində heç bir tikili yox idi. 1988-ci ildə Nazirlər ġurasının qərarı ilə Milli Park 

yaradıldı. Ərizəçinin torpaq sahələri həmin parkın əhatə dairəsinə daxil edildi. Ərizəçi iddia etdi 

ki, torpaq sahəsinin Milli Parkın ərazisinə daxil edilməsindən həmin vaxt xəbərdar edilməmiĢ və 

nəticə etibarilə onu mübahisələndirmək imkanından məhrum olmuĢdu. Ərizəçi ona məxsus 

torpaq sahəsini 64 hissəyə böldü, bir hissəsini satdı, bir hissəsini qohumlarına bağıĢladı. Hazırda 

o, torpaq sahəsinin bir hissəsinin mülkiyyətçisidir. 1994-cü ildə yerli bələdiyyə tərəfindən yerli 

inkiĢaf planı qəbul edildi və həmin plana əsasən, ərizəçiyə məxsus sahələr tikinti məqsədləri 

üçün istifadə edilə bilməzdi. 1999-cu ildə Milli Parkın Direktoru ərizəçini xəbərdar etdi ki, onun 

torpaq sahəsi Milli Parkın ərazisinə daxildir və yerli inkiĢaf planı ərazidə limanların və 

çimərliklərin su ehtiyatlarının təmin edilməsindən baĢqa, digər tikinti iĢlərinin həyata 

keçirilməsini qadağan edir. Elə həmin ildə Parkın Direktoru ərizəçinin ona məxsus torpaq 

sahəsini Parka satmasına dair ofertasını cavablandıraraq, qiyməti yenidən nəzərdən keçirməsini 

xahiĢ etmiĢ, bunu onunla əsaslandırmıĢdır ki, qiymət orada tikinti iĢlərinin həyata keçirilə 

biləcəyi meyara əsasən müəyyən edilmiĢdir, halbuki həmin ərazilər ancaq meĢə və əkinçilik 

məqsədli torpaq sahələridir. Ərizəçiyə həm də xəbərdarlıq edildi ki, onun torpaq sahəsi iki çay 

arasında mühafizə zolağında yerləĢdiyindən orada hər hansı tikinti iĢlərinin həyata keçirilməsi 

yolverilməzdir. Ərizəçi bildirdi ki, 1999-cu ildən 2004-cü ilədək olan dövrdə onun qonĢuluğunda 

olan torpaq sahələrində dörd yaĢayıĢ evi tikilmiĢdir. Hökumət bildirdi ki, Milli Parkın Direktoru 

ancaq mövcud tikililərin geniĢləndirilməsinə, fermalarının yardımçı tikililərinin inĢasına icazə 

vermiĢdir. 1999 və 2000-ci illərdə ərizəçi fermanın yerləĢdiyi hissəni üç yerə böldü və satdı. 

Yeni mülkiyyətçilər həmin torpaq sahəsindəki tikililəri yenidənqurmaq üçün müraciət etdilər və 

onlara bununla bağlı icazə verildi. 1994-cü ildə təsdiq olunmuĢ yerli inkiĢaf planının müddəti 

2003-cü ildə baĢa çatır. 2003-cü ildə ərizəçi torpaq sahəsində tikinti iĢlərini həyata keçirə 

bilmədiyi üçün bələdiyyədən kompensasiya ödənilməsini tələb etdi. Bələdiyyə ərizəçiyə cavab 

verdi ki, 1994-cü ildə yerli bələdiyyə tərəfindən yerli inkiĢaf planı ancaq təyinatı dəyiĢdirilmiĢ 

torpaq sahəsi mülkiyyətçilərinə kompensasiya ödəniĢini nəzərdə tuturdu, ərizəçinin torpaq 

sahəsinin təyinatı isə həmin inkiĢaf planına əsasən dəyiĢdirilməmiĢdi, ərizəçinin torpaq sahəsi elə 

əvvəlcədən əkinçilik məqsədli idi. 2002-ci ildə ərizəçi torpaq sahəsində tikinti iĢlərinin həyata 

keçirilməsi ilə bağlı icazə almaq üçün müraciət etdi və mer tələb olunan icazəni verməkdən 

imtina etdi və imtinanın onunla əsaslandırdı ki, nəzərdə tutulan tikinti kommersiya məqsədli 

qonaq evi idi və bu, Parkın məqsədlərinə ziddir. Ərizəçi həmin imtinadan Ģikayət etdi və iddia 

etdi ki, qonĢuluqdakı torpaq sahəsi mülkiyyətçiləri ilə münasibətdə ona qarĢı ayrı-seçkiliyə yol 

verilmiĢdir, belə ki, onlara tikinti üçün icazə verilmiĢdir. Məhkəmələr ərizəçinin iddiasını rədd 

etdi və bildirdilər ki,qonĢuluqdakı torpaq sahələrində bəzi tikililər artıq mövcud idi və onlara 

yeni tikililərin inĢasına icazə verilməmiĢdir. Yeni tikililərin inĢasına dair tikililərə gəlincə, həmin 

icazələrin ləğv və etibarsız hesab edilməsi üçün icraata artıq baĢlanmıĢdır. 

2004-cü ildə Təbiətin mühafizəsi haqqında qanun qəbul olundu və həmin qanuna müvafiq olaraq 

2006-cı ildə yeni inkiĢaf planı təsdiq olundu.Həmin plana əsasən də, ərizəçiyə məxsus sahədə 



tikinti iĢlərinin aparılması qadağan olunurdu. 2006-ci ildə ərizəçi bələdiyyənin inkiĢaf planın 

qanuniliyini mübahisələndirərək ləğv edilməsi üçün məhkəməyə müraciət etdi və iddia etdi ki, 

həmin plan Parkın Direktorunun diktəsi ilə tərtib olunub və de fakto ona məxsus olan torpaq 

sahəsinin müsadirəsi deməkdir. Həmin qaydalar (inkiĢaf panı) nəinki onun tikinti iĢlərini həyata 

keçirməsini qeyri-mümkün edir, onun əmlak hüquqlarını o dərəcədə məhdudlaĢdırır ki, onun 

mülkiyyət hüquqları xəyali hüquqa çevrilir. Həmin qaydalar onu əlveriĢsiz vəziyyətə salmıĢdır 

və o, qonĢulardan anbar icarəyə götürmək məcburiyyətində qalmıĢdır. QonĢuluqda altı ferma var 

idi, hamısında yaĢayıĢ evləri var idi və torpaq sahələri kənd təsərrüfatı məqsədilə istifadə 

olunurdu və kanalizasiya sisteminin də çəkilməsi nəzərdə tutulmuĢdu.Məhkəmələr iddianı rədd 

etdi.  

Ərizəçi AĠHM-ə müraciət edərək 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsi üzrə 2-ci norma (qayda) 

əsasında iĢə baxılmasını xahiĢ etdi və ona məxsus torpaq sahəsində tikinti iĢlərinin həyata 

keçirilməsinə dair icazə verilməsindən imtina edilməsi ilə de fakto mülkiyyətindən məhrum 

edildiyini iddia etdi.  

 

AġAĞIDAKI SUALLAR AYDINLAġDIRILMALIDIR. 

1) ĠĢə 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsi üzrə hansı norma tətbiq ediləcəkdir. 

2) Mülkiyyətə müdaxilə varmı? Əgər varsa: 

 qanunidirmi? 

 qanuni məqsəd daĢıyırmı? 

 ədalətli balansa (tarazlığa) riayət edilmiĢdirmi? - ərizəçinin üzərinə fərdi və ya həddən 

 ağır yük qoyulmuĢdurmu? 
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