
KAZUS 

 

Ərizəçi 1925-ci ildə Buxarestdə doğulub və hal-hazırda Fransada yaşayır. 1952-ci ildə qəbul 

olunan Milliləşdirmə haqqında Dekretə görə ərizəçinin valideynlərinə (etnik yəhudilər) aid bina 

dövlətin mülkiyyətinə keçdi.  

 

Binanın qanunsuz sahiblikdən geri alınması ilə bağlı iddia 

18 sentyabr 1998-ci ildə ərizəçi 1-ci instansiya məhkəməsində mülkiyyətin qytarılması ilə bağlı 

iddia qaldırdı.  Cavabdeh qismində Buxarest şəhər icra hakimiyyəti, İcarəyə verilən daşınılmaz 

əmlak  üzərində idarə Departamenti və həmin bina üzərində sərəncam verən dövlət müəssisəsi 

“Titan” çıxış edirdi. Ərizəçi bildirir ki, xüsusi kateqoriya vətəndaşların mülkiyyəti milliləşdirilə 

bilməz və onun valideynləri də bu qrupa daxildir. 1-ci instansiya məhkəməsi ərizəçinin iddiasını 

təmin etdi və bildirdi ki, dövlət əsassız olaraq binanı ələ keçirmişdir, onun üzərində hüququ 

yoxdur və həm bina, həm də torpaq sahəsinin ərizəçiyə qaytarılmasını tələb etdi. Apellyasiya 

Məhkəməsi də 1-ci instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı və mer binanın ərizəçiyə 

qaytarmaq qərarına gəldi. 

 

Ərizəçinin bina üzərində sahibliyi əldə etmək cəhdləri  

İcarə müqaviləsinin etibarsız elan edilməsi üzrə iddia  

9 noyabr 2000-ci ildə ərizəçi məhkəmə icraçıları ilə birgə bina üzərində sərəncam hüququnun 

tətbiq olunması üçün oraya yollandılar, lakin oranın “Lokato” dövlət müəssisəsilə imzalanmış 

icarə müqaviləsi əsasında United States — Peace Corps adlı təşkilat tərəfindən tutulduğunu 

görür və icarə müqaviləsinin etibarsız elan edilməsi üçün məhkəməyə müraciət edir. 1-ci 

instansiya məhkəməsi ərizəçinin iradını rədd etdi, belə ki, bina meriyanın balansından 1992-ci 

ildən çıxarılaraq həmin təşkilata verilmişdir və icarə müqaviləsi qanuni əsaslarla bağlanmışdır və 

2002-ci ildə bitəcəkdir. Aylıq icarə haqqı 4907 dollardır. Ərizəçi Buxarestin Bələdiyyə 

Məhkəməsinə müraciət etdi və 05.11.2001-ci il tarixli qərar ilə məhkəmə ərizəçinin iddiasını 

təmin etdi. 31.01.2002-ci ildə məhkəmə icraçıları “Lokato” şirkətinə binanı boşaltmaq haqda 

order verdi. Lakin “Lokato” şirkəti icarə müqaviləsinin qanuni əsaslara söykəndiyini bildirərək 

oranı icarəyə götürən təşkilatın diplomatik immunitetə malik olmasını əsas gətirərək orderin 

həyata keçirməyəcəyini və bu mübahisənin Rumıniyanın beynəlxalq imicinə mənfi təsir 

göstərdiyini bildirdi. Nəzarətedici hakim binanın geri qaytarılmasını mümkünsüz saydı və 

kompensasiya tələb etməyi təklif etdi. 12.03.2002-ci il tarixli qərarla Apellyasiya Məhkəməsi 

“Lokato” təşkilatının tələbini təmin etdi. Məhkəmə icarə müqaviləsinin etibarlılığını təsdiq etdi 

və bildirdi ki, onun bağlanmasında tərəflər vicdanla hərəkət etmişdirlər. Belə ki, dövlət şirkəti 

müqavilənin imzalanması zamanı binanın mülkiyyətçisi olmamasına baxmayaraq onun 

mülkiyyətçi olması görünüşü vardı. 21.03.2002- ci ildə 1-ci instansiya Məhkəməsi ərizəçinin 

məhkəmə icraçısının 1999-cu il qərarının həyata keçirilməsi üçün lazımi tədbirlər görməməsi ilə 

bağlı iddiasını rədd etdi. Məhkəmə bildirdi ki, qərarın icrasına maneə törədən amil yurisdiksiya 

immuniteti idi və buna görə də məhkəmə icraçısının qərarı yerinə yetirməkdə aktiv addım 

atmamasını imtina kimi qiymətləndirmək olmaz.  

 

Ərizəçinin № 10/2001 Qanun əsasında binanın ona qaytarılması ilə bağlı tələb  

9.08.2001-ci ildə “06.03.1945-22.12.1989-cu il tarixlərində qanunsuz milliləşdirilən daşınmaz 

əmlakın hüquqi statusu” haqqında Qanuna əsasən,  ərizəçi “Lokato”şirkətindən binanın ona geri 

qaytarılmasını tələb etdi. İddia rədd edildi. O, yenidən Bələdiyyə Məhkəməsinə şirkətin binadan 

çıxarılması ilə bağlı ərizə ilə müraciət etdi. Ərizəçi bunu onunla əsaslandırdı ki, 24.06.1999 

tarixli qərar onun lehinə çıxmışdır. Məhkəmə binanı onun mülkiyyətinə verilməsi ilə bağlı qərar 

verdi, lakin United States — Peace Corps  mübahisədə tərəf olmadığına görə icarəçinin 

çıxarılması ilə bağlı iddianı rədd etdi. “Lokato” qarşılıqlı iddia qaldırdı. Rumın hökumətinin 

30.05.2002-ci il qərarı ilə “Lokato” Avtonom Dövlət Təşkilatına çevrildi. Nəticədə bina dövlət 

mülkiyyəti kimi qiymətləndirildi. 31.03.2004-cü ildə Apellyasiya Məhkəməsi cavabdehin 



tərəfini tutaraq ərizəçinin iddiasını rədd etdi. Qərar onunla əsaslandırıldı ki, ərizəçi binanın ona 

mirasla keçdiyini və 1959-cu il Fransa və Rumıniya arasında Fransa vətəndaşlarına Rumıniyada 

milliləşdirilmiş mülkiyyət üçün kompensasiya imkanı verən Müqavilə  əsasında kompensasiya 

almadığını sübut edə bilmədi. 07.07.2005-ci ildə Ali Məhkəmə ərizəçinin iddiasını təmin edərək 

işin yenidən araşdırılması üçün Apellyasiya Məhkəməsinə geri göndərdi. Lakin Apellyasiya 

Məhkəməsi hələ ki, mahiyyəti üzrə qərar verməyib.  

 

 AİHM-də işin baxılması zamanı bina ətrafında vəziyyət  

2005-ci ildə dövlət şirkəti yenidən təşkil olundu.  Bina dövlət mülkiyyətindədir. İcarə müqaviləsi 

2002-ci ildə bitdiyinə baxmayaraq, United States - Peace Corps  binanı boşaltmadı və dövlət 

icarənin hansı əsasda uzadılmasını təsbit edə bilmədi.  Ərizəçi mülkiyyətçi kimi bütün rüsum və 

vergiləri ödəyirdi. Lakin 2004-cü və 2005-ci ildə dövlət müəssisəsi də binadan istifadəyə görə 

vergiləri ödəyirdi.  
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