
I Kazus: 

Ərizəçi şirkət 23 hektar kənd təsərrüfatlı torpaq sahəsinin sahibkarı kimi qeydə alınmışdı. Həmin sahəyə 

bitişik olan sahənin mülkiyyətçiləri 31 dekabr 1983-cü il tarixə həmin torpaq sahəsinə otlaq sahəsi kimi 

istifadə olunması haqqında müqavilə əsasında sahib olmuşdu. Müqavilənin müddəti bitən vaxt 

Qrehemlər torpağı sərbəst buraxmaq barədə xəbərdar edilirlər. Lakin buna baxmayaraq Qrehemlər 

həmin sahədən otlaq kimi istifadə etməkdə davam etdilər. 1997-ci ildə Qrehemlər torpaq komitəsinə 

müraciət edərək xəbərdarlıq ediblər ki, onlar uzun müddət torpaq sahəsindən istifadə etməklə ona 

sahiblik qazanıblar.  

Torpağın qanuni sahibi olan ərizəçi şirkət yerli məhkəmədə həmin xəbərdarlığın etibarsız hesab edilməsi 

və həmin torpaq sahəsi üzərində hüquqlarının müdafiəsi barədə iddia qaldırdılar. Qrehemlər isə «İddia 

müddəti haqqında» qanuna əsasən ərizəçi şirkətin iddiasını mübahisələndirdilər. Qanun nəzərdə tuturdu 

ki, 12 il ərzində torpağa sahiblik etmiş şəxs həmin torpaq sahəsi üzərində hüququnu qeydə aldıra bilər. 

Ölkədaxili məhkəmələr Qrehemlərin 1984-cü ildən torpaqdan mütəmadi istifadə etməsini əsas götürərək 

həmin sahə üzərində onların hüquqlarını tanıdı.  

Torpağın qanuni sahibi olan ərizəçi şirkət daha sonra Avropa Məhkəməsinə müraciət etdi. Sizcə 

Məhkəmənin mövqeyi necə olub? 

Cavab üçün BAX: “C.A.Pye Oxford Ltd şirkəti Birləşmiş Krallığa qarşı” iş) 

 

 

II Kazus: 

Ərizəçi ümumi mülkiyyət olan torpaq sahəsində ev tikdirmək üçün müvafiq icazələr almaqla və qanuni 

əsaslarla alır və həmin torpaq sahəsində evi tikir. Lakin digər mülkiyyətçilərdən ev tikmək barədə razılıq 

almadığına görə ümumi mülkiyyətin digər mülkiyyətçiləri evin sökülməsi barədə iddia qaldırırlar. 

Məhkəmələr ərizəçinin evinin sökülməsi barədə iddianı təmin etdikləri vaxt o evin tikildiyi sahənin ona 

düşən pay torpaq kimi ayrılması barədə ayrıca iddia qaldırıb. Evin sökülməsi barədə qərardan şikayət 

onun icrasının torpaq sahəsinin ayrılması barədə tələbinə baxılana qədər təxirə salınmasını xahiş edib. 

Lakin onun xahişi təmin olunmur və ev sökülür. Bundan sonra onun evin yerləşdiyi torpaq sahəsinin ona 

məxsus pay torpaq kimi ayrılması barədə tələbi təmin olunur.  

Ərizəçi evin sökülməsinin onun mülkiyyətdən maneəsiz istifadə hüququnun pozulması ilə bağlı Avropa 

İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət verir. Sizcə Məhkəmənin mövqeyi necə olub? 

Cavab üçün BAX: “Allart İsveçə qarşı “ iş 

 

 

III Kazus: 

Ərizəçi torpaq sahəsi almaq üçün müəyyən işlər görmüşdü. 1983-cü ildə o torpaq almaq barədə ilkin 

müqavilə bağlamış, müqavilələrə həqiqilik vermək üçün o müəyyən qədər pul vəsaiti də ödəmişdi. 

Lakin torpaq sahəsinin satılması 3 şərtlə şərtləndirilib. Şərtlərdən biri əqd üçün müvafiq inzibati razılığın 

alınması idi. 1983-cü ildə bələdiyyə orqanı tikinti layihəsinə tərəfdar olduğunu bildirib. Lakin son 

nəticədə inzibati razılıq barədə ilkin şərt yerinə yetirilməyib. 1991-ci ildə ərizəçi ona dəymiş ziyana görə 

kompensasiya ödənilməsi tələbi ilə məhkəməyə müraciət etdi. O bələdiyyənin onun layihə üzərində işdə 

dəstəklədiyini təsdiq etdi. Ərizəçi məhkəmədə işi uduzdu. Məhkəmə qeyd etdi ki, bələdiyyə Öz öhdəsinə 

heç bir konkret öhdəlik götürməyib. Ərizəçinin yuxarı instansiya məhkəmələrinə müraciətləri də 

uğursuz oldu.  

Ərizəçi daha sonra Avropa Məhkəməsinə müraciət etdi. Sizcə Məhkəmənin mövqeyi necə olub? 

Cavab üçün BAX: “Miray Fransaya qarşı”  iş 

 

 

Hazırladı: Şəfa Camalzadə 


