
3. MƏHKƏMƏ 

 

Xülasə 
 

Azərbaycanda üç pilləli məhkəmə sistemi fəaliyyət göstərir: birinci instansiya məhkəməsi, apellyasiya və 

kassasiya instansiyası məhkəmələri. 2000-ci ildən beynəlxalq təşkiltaların dəstəyi ilə bu sahədə  islahatlar 

həyata keçirilsə də, məhkəmə idarəetməsinin müasirləşdirilməsi və səmərəliliyinin artırılması üçün 

gediləsi uzun bir yol var.  

 

Daha çox nailiyyət əsasən resursların inkişaf etdirilməsi sahəsində əldə edilib. Bunlara texniki 

infrastrukturun (məhkəmə binaları və avandanlıqlar) və insan rusurslarının (hakimlərin seçim prosesi və 

təlimlər) inkişaf etdilməsi daxildir. Son 20 ildə məhkəmələrin, hakimlərin və müdafiə vəkillərinin sayında 

əhəmiyyətli dərəcədə artım olsa da,  hələ də bu göstərici orta Avropa standartından aşağıdır və eyni 

zamanda məhkəmələrin iş yükü çox olaraq qalır.  

 

Əvvəlki illərlə müqayisədə internet məkanında vahid məhkəmə portalının yaradılması və yüksək 

məhkəmə instansiyalarının qərarlarının onlayn qaydada dərci yolu ilə məhkəmələrin şəffaflığı artırılsa da, 

tam şəffaflığa yeni təsis ediləcək elektron məhkəmə sistemi ilə nail olunması nəzərdə tutulub.      

 

İşində yol verdiyi qeyri etik davranışa və nöqsana görə hakimlərin cəzalandırılması baş versə də, 

hakimlərin toxunulmazlığı ilə bağlı geniş təminatlar olduğu üçün, onları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək 

imkanları məhduddur.   

 

Məhkəmələrin müstəqilliyinin artırılması üçün onun dövlətin nəzarət və tarazlıq sistemində effektiv rol 

oynaması imkanları genişləndirilməli, Məhkəmə Hüquq Şurasının (məhkəmənin özünü idarəetmə orqanı) 

səlahiyyətləri artırılmalıdır. Buraya məhkəmələrin öz büdcələri üzərində səlahiyyətə sahib olmaları və 

vətəndaş cəmiyyəti ilə yaxın əməkdaşlıq yaradılması də daxildir.  
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Struktur və təşkilatlanma 

 

Azərbaycanda üç pilləli məhkəmə sistemi fəaliyyət göstərir: birinci instansiya məhkəməsi, apellyasiya və 

kassasiya instansiyası məhkəmələri.  

Birinci instansiya məhkəmələri kimi rayon (şəhər) məhkəmələri, ərazi yurisdiksiyası üzrə fəaliyyət 

göstərən hərbi, inzibati-iqtisadi məhkəmələr və ağır cinayətlər məhkəmələri fəaliyyət göstərir.  

Apellyasiya məhkəməsi mülki, inzibati və iqtisadi mübahisələrə dair, cinayət və inzibati xətalara dair işlər 

üzrə yuxarı instansiya məhkəməsidir. 

Kassasiya instansiyası kimi fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi ümumi 

və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin icraatına aid olan mülki (o cümlədən inzibati və iqtisadi 

mübahisələrə dair), cinayət işləri və digər işlər üzrə ali məhkəmə orqanıdır. 

Apellyasiya və kassasiya instansiya məhkəmələrində 4 kollegiya fəaliyyət göstərir: mülki, cinayət, hərbi 

və inzibati-iqtisadi kollegiyalar. 

Bununla yanaşı əsas məqsədi Konstitusiyanın aliliyini təmin etmək, hər kəsin əsas hüquq və azadlıqlarını 

müdafiə etmək olan ali konstitusiya ədalət mühakiməsi orqanı kimi Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 

Məhkəməsi fəaliyyət göstərir. 

Hakimlər çoxmərhələli imtahan qaydasında seçilir və Məhkəmə Hüquq Şurasının təqdimatı ilə 

Azərbaycan Respubliksaının Prezidenti tərəfindən təyin edilir. 

Məhkəmə sistemi aşağıdakı diaqramda ətraflı təsvir edilib1. 

 

 

  

                                                           
1
 Məhkəmə-Hüquq Şurasının İnternet saytı: http://jlc.gov.az/img/Stuktur_Qurulush.jpg  
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Qanunda Andlılar Məhkəməsinin yaradılmasını nəzərdə tutan bənd olsa da, lakin qanunun sözügedən 

bəndi kağız üzərində qalır və hətta müzakirə edilir ki, ləğv edilsin2.Başqa bir tərəfdən, e-məhkəmə 

sisteminin elementlərinin yaradılması üçün üçün nomativ hüquqi baza inkişaf etdirilir3. 

 

İnsan hüquq və azadlıqlarının pozulmasının qarşısını almaq və ya belə pozuntulara görə kompensasiya 

tələb etmək məqsədilə vətəndaşların məhkəmələrə müraciət etmək hüququ mövcuddur.   

Hüquq və azadlıqların qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları, bələdiyyə və 

məhkəmə aktları ilə pozulmasından Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət 

verilir. 

Cinayət işləri də daxil olmaqla, vətəndaşlar bütün yerli məhkəmə instansiyalarını keçdikdən sonra altı ay 

müddətində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək hüququna sahibdir. 

 

 

Qiymətləndirmə 
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Azərbaycanda And lılar  Məhkəməsi yaradılmayacaq, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli,  2 iyun  
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 “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 13 fevral 

2014, www.president.az   
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Resurslar (qanunda): 75 
 

Hakimlər üçün münasib vəzifə maaşları və iş şəraitini təmin edən müddəalar nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Məhkəmələrin büdcəsini, o cümlədən hakimlərin vəzifə maaşlarını və digər ödənişləri tənzimləyən hüquqi 

çərçivə kafi qiymətləndirilir və “Məhkəmələr və Hakimlər haqqında” qanuna
4

, “Konstitusiya Məhkəməsi 

haqqında” qanuna
5
 və digər müvafiq qanunvericilik aktlarına

6
 
7
 əsaslanır. “Məhkəmələr və Hakimlər haqqında” 

qanuna əsasən
8
, məhkəmələrin büdcəsi dövlət büdcəsində ayrıca maddə ilə müəyyən edilir, lakin, sabit olaraq 

ümumi büdcənin müvafiq faizinin məhkəmə sisteminə ayrılmasını müəyyən edən hüquqi mexanizm mövcud 

deyil. 

 

Qanuna əsasən yuxarı instansiya məhkəmələri növbəti il üçün öz büdcələri ilə bağlı təkliflərini göndərə 

bilərlər. “Məhkəmələr və Hakimlər haqqında” qanunun 90-cı maddəsinə görə9 müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanları məhkəmələrin fəaliyyətinin maliyyə və maddi-texniki təminatını vaxtında həyata keçirmək 

üçün zəruri tədbirlər görməlidir. Bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanları əlavə normativ aktlarla Nazirlər 

Kabineti və Ədliyyə Nazirliyi olaraq müəyyən edilib10,11. Birinci instansiya məhkəmələrinin təşkilati 

strukturu, kadr cədvəli, xərclərin smetası və əmək haqları Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir. 
 

Hazırda hakimlərin fəaliyyətlərinə kənar müdaxilələrin qarşısının alınması mexanizmlərinin müəyyən olunması, 

onların müstəqilliyinin daha da gücləndirilməsi məqsədi ilə səlahiyyətləri müddətində maaşlarının 

azaldılmasının qadağan edilməsi, məhkəmələrin büdcə layihələrinin hazırlanmasında Məhkəmə-Hüquqa 

Şurasının iştirakının təmin edilməsi barədə qanun layihəsi hazırlanmışdır
12

,
13

. 

 

Hakimlərin vəzifə maaşları qanunla müəyyən edilir. Buna görə də maaşların azaldılması yalnız Milli Məclisin 

müvafiq qanunlara dəyişikliklər etməsi ilə mümkündür. Hakimlərin məvaciblərinin inflyasiya ilə 

indeksləşdirilməsini müəyyən edən mexanizmlər mövcud olmasa da, bu məvaciblər davamlı olaraq artırılır. 

Məsələn, 2013-cü ildə  ildə Ali Məhkəmənin sədrinin vəzifə maaşı 1,785 manatdan
14

, 2,070 manata  qaldırılıb. 

Digər məhkəmə sədrlərinin maaşları Ali məhkəmənin sədrinə nisbətdə, digər hakimlərin maaşları isə öz 

sədrlərinin maaşlarına nisbətdə müəyyənləşir. Ədliyyə Nazirinin sözlərinə görə, 2000-ci illə müqayisədə 2011-ci 

il üçün hakimlərin vəzifə maaşları  30 dəfə artıb
15

. Hakimlərin vəzifə maaşlarını digər dövlət qulluqçularının 

maaşları ilə əlaqələndirən qanunlar mövcud olmasa da, hakimlər ən yüksək məvacib alan dövlət işçiləri 

qrupuna daxildirlər. Müqayisə üçün, dövlət qulluqçularının orta əmək haqqı 2012-ci ildə 447 manat təşkil edib 

(2013-cü ilin statistikası bu hesabat hazırlanan zaman hələ məlum deyildi)
16

. 

 

Vəzifə maaşlarından əlavə, hakimlər digər maddi təminatlardan da yararlanır. “Məhkəmələr və Hakimlər 

haqqında” qanun
17

 hakimlərin mənzillə təmin edilməsini nəzərdə tutur. 108-ci maddəyə əsasən,  təyin olunduğu 

yer üzrə mənzilə, həmçinin mənzil şəraitini yaxşılaşdırmağa ehtiyacı olan hakimlər bu vəzifəyə təyin olunduğu 
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gündən 6 ay müddətində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən mənzillə təmin edilməlidir. Həmin qanunun 

109-cu maddəsi hakimlərin sosial müdafiəsini müəyyən edir. Bu maddəyə əsasən, hakimlərin həyatı və 

sağlamlığı dövlət büdcəsi hesabına onların 5 illik əmək haqqı məbləğində sığorta edilir. Sığortanın təfərrüatları 

əlavə qanunvericilik aktında müəyyən edilib
18

. 2010-cu ildə qəbul edilmiş dəyişikliklərə görə səlahiyyətlərin 

yerinə yetirilməsi ilə bağlı xərclərin ödənilməsi üçün (ezamiyyət xərcləri, rabitə xərcləri, gündəlik xərclər və s.) 

hakimlərə  vergilərdən azad olunan aylıq pul təminatı verilir
19

.  

 

Resurslar (təcrübədə):  75 

 

Məhkəmə sistemi səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün təcrübədə müvafiq maliyyə resursları, kadr 

potensialı və infrastruktura sahibdirmi? 

 

Avropa Birliyi ölkələrinin büdcələri ilə müqayisədə Azərbaycan məhkəmə sisteminin büdcəsi xeyli 

aşağıdır, bununla yanaşı məhkəmələrin büdcəsi ilbəil artır20, 2007-ci ildən başlayaraq Dünya Bankının 

dəstəyi ilə21 ölkədə məhkəmə infrastrukturu və resurslarının inkişafına yönəlmiş bir neçə iri miqyaslı 

layihələr həyata keçirilir və bu layihələrin ümumi büdcəsi 400 milyon dollar həcmindədir22. Hazırda bu 

layihələr çərçivəsində müasir tələblərə cavab verən 3 yeni məhkəmə binası inşa edilmiş, 4 məhkəmə 

binasının və 2 məhkəmə kompleksinin inşasına başlanmışdır, habelə 30 yeni məhkəmə binası 

layihələndirilmişdir. 23   

 

Yeni məhkəmə binalarının inşasına iri sərmayə yatırılıb və bu, 2008-2010-cu illər üzrə məhkəmə 

sisteminin bütün büdcəsinin 22,8%-ini təşkil edir24. Lakin bəzi yerli və regional məhkəmələrdə kiçik iclas 

otaqları məhkəməyə gələn vətəndaşlar üçün hələ də çətinliklər yaradır25. 

 

Yeni təsis edilmiş Ədliyyə Akademiyası hakimlərin hüquqi biliyinin və məhkəmə bacarıqlarının, o 

cümlədən məhkəmə və iş idarəçiliyinin artırılmasına yönəlmiş, eləcə də maraqlar münaqişəsi ilə bağlı 

yaxşı hazırlanmış proqram və kurslar təklif edir. Akademiya 2009-cu ildə Prezident fərmanı əsasında26 

təsis edilib və məqsədi ədliyyə, prokurorluq və məhkəmə orqanları, vəkillik fəaliyyəti üçün ixtisaslı 

kadrların hazırlanmasıdır. Belə hesab edilir ki, Akademiya həm özü, həm də digər dövlət orqanları ilə 

birlikdə yaxşı təlim proqramları təklif edir27. Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti ilə birgə 

hakimlər və digər hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşları üçün şübhəli bank əməliyyatlarının 

aşkarlanması ilə bağlı birgə təlim buna misal ola bilər28. 
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2013-cü ilin sonunda maaşlarının artmasına29 baxmayaraq, məhkəmə katibləri və digər məmurlar hələ 

də aşağı məvacib alır, onların bacarıqlarının artırılması üçün xüsusi təlim proqramlarına ehtiyac 

duyulur30.  

 
Mövcud qaydalara görə ödənişli hüquqi yardıma çıxışı olmayan şəxslər dövlət hesabına hüquqi yardımla təmin 

olunur. Lakin Hökumət dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardıma görə hər iş saatı üçün 2 manat müəyyən 

etmişdir ki, bu da olduqca azdır. Tərcüməçi, mütəxəssis və ekspert üçün isə bu məbləğ ümumiyyətlə rəmzi 

xarakter daşıyır: hər iş saatı üçün 0,35 manat.
31

   Bunlarla yanaşı dövlət büdcəsi hesabına hüquqi yardımın 

tənzimlənməsinə dair daha konkret  hüquqi qaydaların olmaması bu cür yardıma çatımlıqda bəzi çətinliklər 

yaradır.
32

 

 

Azərbaycanda ildən ilə məhkəmələrin sayı artır. 2000-2011-ci illərdə ölkədə 20 yeni regional məhkəmə, 

o cümlədən apellyasiya, ağır cinayətlər, inzibati-iqtisadi məhkəmələr təsis edilsə də33, hər 100,000 

nəfərə 1 məhkəmə nisbəti ilə Azərbaycanın orta Avropa göstəricisinə çatmasına hələ çox var34.  

İndiyədək 4 seçim prosesində məhkəmələrə daha 307 yeni hakim təyin olunsa da, məhkəmələrin iş 

yükünün çoxluğu baxımından hakimlərin sayının artırılması öz aktuallığını saxlayır.35 Müdafiə vəkillərinin 

sayının artması ümumilikdə məhkəmə sisteminin inkişafına xidmət etmiş olar. Odur ki, Vəkillər 

Kollegiyası ilə vəkillərinin sayının artırılması fəal formada təşviq olunmalıdır.36. 

 

Hakimlərin hazırkı məvacibi dövlət quluqçuları ilə müqayisədə xeyli yüksək olsa da, praktikası olan 

vəkillərin gəlirləri ilə nisbətdə xeyli azdır. Belə ki, Vəkillər Kollegiyasının geniş təcrübəsi olan üzvləri bir 

işə görə 300 manatdan, 5,000 manatadək qonorar alırlar37. Onların əmək haqqları ümumilikdə hüquq 

sahəsində çalışan digər peşəkarlarla müqayisədə də o qədər yüksək deyil.38 

 

Məhkəmələrin modernizasiya prosesləri getdiyindən, onların komputer və kitabxanalar ilə təchizatı eyni 

səviyyədə deyil39. 

 

Müstəqillik (qanunda):  75 

 

Qanunvericiliyə görə məhkəmə sistemi nə dərəcədə müstəqildir? 

 

Məhkəmə hakimiyyətinin idarəçiliyi özünüidarə prinsiplərinə əsaslanır və Məhkəmə-Hüquq Şurası 

tərəfindən həyata keçirilir.40  Hakim vəzifəsinə namizədlərin seçkisinin təşkili, hakimlərin ilkin və davamlı 

tədrisinin təşkili, fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, iş yerinin dəyişdirilməsi, vəzifədə irəli çəkilməsi, 
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 Prezidentin dövlət qulluqçularının maaşını artırdığı rəsmən təsdiqləndi / http://modern.az/articles/48498/1/  
30

 “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının Gəncə, Lənkəran və Şəkidə Hüquq Resurs Mərkəzlərinin hüquqşünaslarının şəxsi təcrübəsi. 
31

AR Nazirlər Kabinetinin Müdafiəçilərə, tərcüməçilərə, mütəxəssislərə və ekspertlərə ödənilməli olan məbləğlərin miqdarı haqqında 
1 fevral 2001-ci il  tarixli 31 saylı qərarı 
http://e-qanun.az/print.php?internal=view&target=1&docid=2641&doctype=0 
32

 “Hüquq və İnkişaf” İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənovun hesabat müəllifi ilə müsahibəsi, 22 May 2014-cü il 
33 Dövlət Vahid İstintaq Komitəsi və Andlılar Məhkəməsinin yaradılması istisna deyil, Lent.az, 15 mart 2013,   http://news.lent.az/news/119243  
34 Eastern Partnership: Enhancing Judicial Reform in the Eastern Partnership Countries, Project Report by Working Group on Efficient Judicial 
Systems, Strasbourg, March 2013, 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/cooperation/Eastern_partnership/FINAL%20efficient%20judicial%20systems%20EN%20March%
202013.pdf 
35

 “Hüquq və İnkişaf” İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənovun hesabat müəllifi ilə müsahibəsi, 22 May 2014-cü il 
36 Rule of Law by Monica Martinez, in the  Spotlight on Azerbaijan, edited by Adam Hug, publication by Foreign Policy Centre, London, May 
2012,  www.fpc.org.uk  
37  Müstəqil hüquqşünas  Samir İsayevin hesabat müəllifi ilə müsahibəsi, 22 Aprel 2014-cü il 
38

 Hüquqşünas Samirə Ağayevanın hesabat müəllifi ilə müsahibəsi , 23 Sentyabr 2014  
39

  Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının Gəncə, Lənkəran və Şəkidə fəaliyyət göstərən Hüquqi Resurs mərkəzlərinin şəxsi təcrübəsi   
40

 Məhkəmə Hüquq Şürasının veb səhifəsi http://www.judicialcouncil.gov.az/mhs.php  
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intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi və onların fəaliyyəti ilə bağlı digər məsələlər qanunla bu orqanın 

səlahiyyətinə aid edilmişdir. 41  

 

Konstitusiya məhkəmələrin müstəqilliyini və toxunulmazlığını təmin edir42. “Konstitusiya Məhkəməsi 

haqqında” qanunun 14-cü maddəsinə əsasən43, Konstitusiya Məhkəməsinin 9 hakimi Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 15 il 

müddətinə təyin edilir, Sədri və Sədrin müavinini isə Milli Məclisin təyin etdiyi hakimlərin sırasından 

Prezident təyin edir. Vəzifə səlahiyyətləri müddəti başa çatdıqdan sonra Konstitusiya Məhkəməsinin 

hakimi təkrarən eyni vəzifəyə təyin edilə bilməz. 

 

Hakim vəzifəsinə hakimlər ilk dəfə beş il müddətinə təyin olunurlar. Həmin müddət ərzində onlar ildə ən 

azı bir dəfə tədris kurslarına cəlb edilirlər. Bu müddətin sonunda hakimlərin fəaliyyəti qiymətləndirilir. 

Qiymətləndirmə nəticəsində hakimin fəaliyyətində peşəkar çatışmazlıq aşkar edilməzsə Məhkəmə-

Hüquq Şurasının təklifi ilə onun səlahiyyətləri son yaş həddinə - 65 yaşınadək uzadılır. Son yaş həddinə 

çatmış hakimin peşəkarlığından istifadə edilməsinə ehtiyac olduqda Məhkəmə-Hüquq Şurasının təklifi ilə 

onun səlahiyyət müddəti 70 yaşınadək artırıla bilər.44  

 

Birinci instansiya məhkəmələrinin hakimlərini Azərbaycan Respublikası Prezidenti, apellyasiya və Ali 

Məhkəmənin hakimlərini isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi təyin edir. Yuxarı instansiya məhkəmələrin hakimi vəzifələrinə bir qayda 

olaraq ən azı 5 il birinci instansiya məhkəmələrinin hakimi işləmiş şəxslər təyin oluna bilərlər.45  

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 127-ci və “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” qanunun 

97-ci maddəsinə əsasən hakimlər səlahiyyət müddətində dəyişilməzdirlər. Qanunla müəyyən edilmiş 

əsaslar istisna olmaqla, hakimlər vəzifədən kənarlaşdırıla və onların səlahiyyətlərinə xitam verilə bilməz. 

 

Müstəqillik (təcrübədə): 25 
 

Məhkəmələr dövlət və ya digər qüvvələrin müdaxiləsi olmadan təcrübədə nə dərəcədə müstəqil fəaliyyət 

göstərir? 

 

Bəzi beynəlxalq
46

,
47

,
48

 və yerli
49

 ekspertlərin rəyinə görə məhkəmə hakimiyyəti dövlətin nəzarət və tarazlıq 

sistemində əsas qollardan biri kimi çıxış edə bilmir. Qanunvericilikdə yuxarıda müzakirə olunan boşluqlar 

olduğundan, icraedici hakimiyyətin Məhkəmə Hüquq Şurasına hakimlərin seçilməsi və məhkəmələrin 

büdcələrinin idarə olunması ilə bağlı incə müdaxilə imkanları mövcuddur.   

 

Bununla belə, bir neçə məhkəmə işi ümidverici təsir bağışlayır və məhkəmələrin tam müstəilliyinin təmin 

edilməsi məqdəsilə islahatların həyata keçirildiyini göstərir. Ümumiyyətlə isə yeni yaradılmış inzibati-iqtisadi 
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 Məhkəmə və Hüquq Şurası Haqqında Azərbaycan respublikasının qanunu, 28 Dekabr 2004-cü il, 21 dekabr 2012-ci il 
tarixli  dəyişiklikləri http://e-qanun.az/print.php?internal=view&target=1&docid=7303&doctype=0  
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 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Maddə 127 və 128, 12 noyabr 1995 (qüvvəyə minmə tarixi 27 noyabr 1995), www.e-
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 Konstitusiya Məhkəməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 23 dekabr 2003, www.e-qanun.az  
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 Məhkəmələr və hakimlər haqqında qanunun 96-cı maddəsi,  10 iyun 1997-ci il. www.e-qanun.az    
45
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48Adam Hug, Introduction to Spotlight on Azerbaijan, edited by Adam Hug, publication by Foreign Policy Centre, London, May 2012,  
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http://e-qanun.az/print.php?internal=view&target=1&docid=7303&doctype=0
http://www.e-qanun.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.jlc.gov.az/
http://www.bti-project.de/
http://www.europarl.europa.eu/


məhkəmələrin fəaliyyəti ilə bağlı statistik məlumatlar göstərir ki, bu məhkəmələrdə vətəndaşların dövlət 

orqanlarına qarşı qaldırdıqları iddiaların 80%-dən artığı vətəndaşların xeyrinə təmin olunur
50

,
51

.  

 

Şəffaflıq (qanunda):  75 
 

Məhkəmələrin fəaliyyəti və qərar qəbuletmə prosesləri haqqında ictimaiyyətin müvafiq informasiya əldə 

etməsini təmin edən müddəalar nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Məhkəmə sisteminin şəffaflığı “İnformasiya əldə etmə haqqında” qanunla52 , müvafiq prosessual 

qanunvericiliklə, eləcə də məhkəmə fəaliyyətinə dair digər normativ aktlarla tənzimlənir. Qanunvericilər 

“Məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında informasiya əldə etmək barədə” qanun layihəsinin 53 qəbulu ilə bağlı 

əhəmiyyətli dərəcədə cəhdlər göstərsələr də, 2010-cu ilin ortalarında ikinci oxunuşdan sonra heç bir 

yenilik yoxdur. Qanunun 2011-ci ilin yanvarın 1-də qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulmuşdu. 

 

Mövcud hüquqi çərçivə məhkəmələrin açıq keçirilməsini nəzərdə tutur. İstisna hallar kimi dövlət, 

kommersiya və peşə sirləri, şəxsi və ailə məsələləri ilə bağlı məhkəmələr qapalı keçirilir. 

 

“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” qanunun 5-ci maddəsi kassasiya və apellyasiya instansiyası 

məhkəmələrinin bütün qərarlarının qəbul olunduğu gündən bir aydan gec olmayaraq dərc edilməsini və 

elektron daşıyıcılarda yayılmasını nəzərdə tutur. Bu qərarlarla birlikdə aşağı instansiya məhkəmələrinin 

ləğv edilmiş və ya dəyişdirilmiş qərarları da dərc edilməlidir. Birinci instansiya məhkəmələrinin qanuni 

qüvvəyə minmiş qərarları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş üsullarla açıqlanır. 

 

Qanuna əsasən, qapalı məhkəmələrin qərarları da dərc edilməli və ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır. 

Qanun eyni zamanda məhkəmələrin fəaliyyəti və qərarları barədə ictimaiyyətin vaxtında 

məlumatlandırılmasını nəzərdə tutur54. 

 

Bunlarla yanaşı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin 

yaradılması haqqında  Sərəncamında  məhkəmə proseslərinin audio, video və digər yazan texniki 

vasitələrdən istifadə etməklə qeydə alınması və onları onlayn rejimdə müşahidə etmək imkanının 

yaradılması da nəzərdə tutulur.55 

2005-ci ildə qəbul edilən qanuna əsasən56, dövlət məmurları, o cümlədən hakimlər öz gəlir və əmlak 

bəyannamələrini Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına təqdim etməlidirlər57. Hakimlərin gəlir 

və əmlak bəyannamələrini təqdim etməsini təmin edəcək tədbirlər 2008-ci ildə bəyan edilsə də58, hüquqi 

mexanizmlər hələ də müəyyən edilməyib – Nazirlər Kabineti bu günə kimi forma və qaydaları 

                                                           
50 Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev. İnsan hüquqları və azadlıqlarının təminatında mühüm mərhələ http://www.azerbaijan-
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 Nigar Rəsulbəyova Ali Məhkəmənin hakimi. Dövlət orqanı vətəndaşlarla münasibətini dəqiq və aydın şəkildə müəyyən olunmuş 
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 İnformasiya əldə etmə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 30 sentyabr 2005, www.e-qanun.az  
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müəyyənləşdirə bilməyib. Beləliklə, hüquqi çərçivə mövcud olsa da, köməkçi normativ aktların olmaması 

onun icrasına maneə törədir. 

 

Şəffaflıq (təcrübədə):  50 

 

Məhkəmələrin fəaliyyətinə və məlumatlarına təcrübədə ictimaiyyətin nə dərəcədə çıxışı var? 

 

Yerli QHT-lərdən biri 2012-ci il üzrə bütün məhkəmələrin İnternet saytlarının monitorinqini aparıb və 

məhkəmələrin onlayn şəffaflığı ilə bağlı hesabat hazırlayıb. Hesabatın gəldiyi əsas qənaət59 budur ki, 

məhkəmələrin öz saytlarına hansı bilgiləri yerləşdirməli olması barədə vahid forma və qaydalar yoxdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi istisna olmaqla, məhkəmələr öz fəaliyyətləri barədə heç 

illik izahlı hesabat da təqdim etmirlər. Hesabatın nəticələrinə görə60, məhkəmələrin orta şəffaflığı 30% 

ətrafındadır.  

 

Bununla yanaşı vətəndaşlara hüquqi xidmətin yaxşılaşdırılması məqsədilə məhkəmə sisteminin vahid 

internet portalı (www.courts.az) yaradılıb. Bu portal vasitəsilə vətəndaşlara məhkəmələrə onlayn 

rejimində müraciət etmək və cavab almaq, iddia ərizələri və digər məhkəmə sənədlərinin nümunələrini 

əldə etmək, qəbul günləri və s. barədə ətraflı məlumat almaq imkanı yaradılıb61. 

 

Qanunda göstərildiyi kimi dövlətə xəyanət və casusluq işləri istisna olmaqla62, həm yerli, həm də xarici 

müşahidəçilər təcrübədə məhkəmə proseslərini sərbəst şəkildə izləyə bilirlər 63 . Bunlarla yanaşı 

məhkəmə prosesində audio və videoyazılar aparılmasında müəyyən manelər də mövcuddur.64 

 

Hesabatlılıq (qanunda):  75 
 

Məhkəmələrin öz hərəkətlərinə görə hesabatlılığı və cavabdehlik daşımasını təmin edən hüquqi 

müddəalar nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Məhkəmə hakimiyyətinin özünüidarə orqanı olan Məhkəmə-Hüquq Şurasının tərkibi 15 nəfərdən 

ibarətdir və əsasən hakimlərdən, habelə ölkə Prezidentinin, Milli Məclisin, Prokurorluğun, Vəkillər 

Kollegiyasının nümayəndələrindən formalaşdırılır. Təəssüf ki, Şurada vətəndaş cəmiyyətinin 

nümayəndələri yoxdur. Şuranın vətəndaş cəmiyyətinin rəyini öyrənməsi üçün mexanizmləri də mövcud 

deyil.  

 

Hakimlər barədə intizam icraatının başlanılması, onların intizam məsuliyyəninə cəlb edilməsi bilavasitə 

Şura tərəfindən həyata keçirilir. Hakim vəzifələrinə namizədlərin seçilməsi üçün isə Şura tərəfindən 

Hakimlərin Seçki Komitəsi yaradılmışdır65. 

 

Qanun hakimlərin ədalətsiz qərar (hökm, qətnamə və s.)  çıxarmasına qarşı ciddi məsuliyyət müəyyən 

edir. Cinayət Məcəlləsinin 295-ci maddəsinə görə bilə-bilə ədalətsiz hökm çıxaran hakimlər ən azı 5,000 
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manat cərimə və ən çoxu 3 il həbs cəzası ilə üzləşə bilərlər. Hakimin çıxardığı ədalətsiz hökm azadlıqdan 

məhrum etmə ilə əlaqədar olduqda qərar və hökm başqa ağır nəticələrə səbəb olduqda isə, hakim 5 

ildən 8 ilə kimi həbs cəzası ala bilər. Milli Məclis bu müddəaları daha da sərtləşdirmək istiqamətində 

tədbirlər nəzərdə tutur və həbs müddətini müvafiq olar 6 ilə, ciddi nəticələr yaranan hallarda isə 8 ildən 

12 ilə kimi qaldırmaq istəyir66.  

   

Hesabatlılıq (təcrübədə): 25 

 

Məhkəmə üzvləri öz hərəkətləri üçün təcrübədə nə dərəcədə hesabatlıdır və cavabdehlik daşıyır? 

 

Təcrübədə hakimlər öz hərəkətlərinə görə cavabdehlik daşıyırlar. Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədrinin 

(eyni zamanda Ədliyyə naziri) sözlərinə görə, Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən  kobud pozuntulara və 

digər neqativ hallara yol verən 70 hakim məhkəmə sistemindən kənarlaşdırılmış, hakimlər barədə 161 

intizam icraatı başlanılmışdır.67  2000-ci ildən hər hansı hakimə qarşı korrupsiyaya görə  hüquq-mühafizə 

orqanları tərəfindən cinayət işi açılması halına rast gəlinməsə də68, hakimlər digər qanun pozuntularına 

görə cəzalandırılıb69. 

 

Bununla yanaşı, bəzi hüquqşünaslar bildirirlər ki, müəyyən hakimlərin qanunsuz əməlləri və qeyri-

peşəkarlığı barəsində Məhkəmə-Hüquq Şurasına edilən şikayətlər heç də hər zaman müsbət həll 

olunmur70. 

 

Dürüstlük (qanunda): 75 
 

Məhkəmə üzvlərinin dürüstlüyünü təmin edəcək hüquqi mexanizmlər nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Hakimlərin fəaliyyətini tənzimləyən etik normaların prinsip və standartlarından ibarət Hakimlərin Etik 

Davranış Kodeksi mövcuddur. 

 

Hakimlərin seçilməsi proseduru yazılı və şifahi imtahandan, ardınca namizədlər üçün əsaslı təlimdən, 

müsahibədən və sonda hakim vəzifəsinə təyin edilmədən ibarətdir71. Bu prosedur Məhkəmə-Hüquq 

Şurasının72 formalaşdırdığı Hakimlərin Seçki Komitəsi73 tərəfindən həyata keçirilir. Vətəndaş cəmiyyətinin 

nümayəndələrinin fikrincə imtahanlar şəffaf mühitdə təşkil edilir və vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən 

monitorinq olunur74. Lakin qanun təlim kursunun müddətini müəyyən etmir. Təcrübədə təlim kursu altı 

ay çəkir habelə daha altı ay məhkəmə praktikası ilə davam edir75. Kursu uğurla başa vuran namizədlər 

son müsahibəyə dəvət edilir.  
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Lakin “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” qanunun 93-3-cü maddəsində göstərilən bu prosedurdan 

kənar hakimlərin təyin edilməsi üçün hüquqi mexanizm də mövcuddur. Həmin qanunun 93-4-cü 

maddəsində göstərilir ki, ümumi tələblərə cavab verən, hüquq sahəsində nüfuza, hüquqşünas ixtisası 

üzrə 20 illik iş təcrübəsinə, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olan şəxslər bu qanunun 93-3-cü 

maddəsində nəzərdə tutulmuş prosedurlardan kənar Məhkəmə-Hüquq Şurasının təklifinə əsasən 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yüksək hakim vəzifələrinə təyin edilə bilərlər. Lakin, son 5 ildə 

heç bir belə təyinat aparılmamışdır.76 

 

Hakimlərin seçilməsi prosedurları şəffaf olsa da, onların vəzifədə yüksəlməsi ilə bağlı prosesdurlar 

çoxmərhələli və mürəkkəbdir.77 Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında qanunda ümumi normalar78 müəyyən 

edilsə də hakimlərin yuxarı vəzifələrə çəkilməsi qaydaları ətraflı qaydada, tənzimlənmir.  

 

Beynəlxalq müşahidəçilərin fikrincə hakimlərin toxunulmazlığını müəyyən edən hüquqi müddəaların dili 

xeyli ümumidir. Hakimlərin törətdiyi iddia edilən qanun pozuntularının ibtidai istintaqı, eləcə də 

Məhkəmə-Hüquq Şurası qarşısında hakimlərin toxunulmazlığına xitam verilməsi üçün hüquq-mühafizə 

orqanlarının müraciət etməsi məqsədilə kifayət qədər materialların toplanmasına imkan yaradılması 

üçün qanunvericilikdə dəyişikliklər edilməlidir79. Hazırda hakimlərin toxunulmazlığı prokurorların istintaq 

aparmasına imkan vermir, eləcə də ibtidai istintaq zamanı kifayət qədər sübut toplanmadan prokurorlar 

hakimlərin toxunulmazlığına xitam verilməsi məqsədilə müraciət edə bilmirlər. 

 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının tövsiyələrinə əsasən, Azərbaycan “Korrupsiyaya qarşı 

mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” çərçivəsində qanunvericiliyə müvafiq 

dəyişikliklər edəcəyi barəsində öhdəlik götürüb80 və hal-hazırda əlavə təfərrüatlar məlum olmasa da 

proses davam etməkdədir81.  

 

İş yükünün hakimlər arasında təsadüfi bölüşdürülməsi üçün elektron sistemin tətbiqi təqdirəlayiq 

addımdır, lakin məhkəmə idarəçiliyində ixtiyari qərarların qəbulu hallarının qarşısını almaq məqsədilə 

prosedurların daha da inkişaf etdirilməsinə ehtiyac var82. 

 

Dürüstlük (təcrübədə):  50 

 

Məhkəmə üzvlərinin dürüstlüyü təcrübədə nə dərəcədə təmin edilib? 

 

Qlobal Korrupsiya Barometrinin 2013-cü ilin83 nəticələrinə görə, səhiyyə sistemi ilə yanaşı məhkəmələr 

ən çox korrupsiyalaşmış qurumlar biri hesab edilir. Məhkəmə hesabatda 5 ballıq sistemlə 3.1 bal ilə 

qiymətləndirilib. (1 az korrupsiyalaşmış, 5 çox korrupsiyalaşmış). 2010-cu ildə bu göstərici bir qədər 

yüksək 3.2 bala qiymətləndirilmişdi.84  Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə QHT-lərin Məlumatlandırma və 

Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin85  məlumatına görə vətəndaşların şikayətlərinin əksəriyyəti məhkəmələrdə 
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korrupsiya halları ilə bağlıdır.86 Bu məlumat “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının 2005-ci ildən bəri əhaliyə 

pulsuz hüquqi yardın təklif edən Hüquq Resurs Mərkəzlərində qarşılaşdığı təcrübə ilə üst-üstə düşür. 

Lakin bu şikayətlərin əksəriyyətinin məhkəmədə uduzan tərəflərin məyusluğundan qaynaqlanmadığını 

da demək çətindir87.  

 

Etika ilə əlaqəli təlimlər hakimlər üçün təşkil edilsə də
88

, bu təlimlərin məzmunu, eləcə də hakimlərin konkret 

situasiyalarda etik prinsipləri pozmamaq üçün davranış qaydaları ilə bağlı necə təlimat alması haqqında 

ictimaiyyətə çox az informasiya məlumdur
89

.  

 

 

İcraedici hakimiyyətə nəzarət: 25 

 

Məhkəmələr icraedici hakimiyyət üzərində səmərəli nəzarəti nə dərəcədə həyata keçirə bilir? 

 

Qanuna əsasən icraedici hakimiyyətin hərəkətlərini məhkəmələrin nəzərdən keçirmək səlahiyyətləri var, 

lakin bu barədə olduqca az informasiya ictimaiyyətə açıqdır. 

 

Korrupsiyaya istintaqı:50 
 

Məhkəmələr istintaq və digər fəaliyyətlər vasitəsilə korrupsiyaya qarşı mübarizəyə nə dərəcədə bağlıdır? 

 

Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsi yeganə dövlət orqanıdır ki, məhkəmələrə 

göndərilən işlərlə bağlı statistik informasiya açıqlayır. Lakin korrupsiya ilə bağlı məhkəmələrin baxdığı 

işlərlə bağlı məhkəmələrin İnternet saytlarında heç bir statistik informasiya yoxdur. 

 

2011-ci ildə korrupsiya cinayətləri ilə bağlı məhkəmə qərarlarının ümumiləşdirilməsi prosesinin 

başlanması ilə bağlı məlumatlar verilirdi. Qeyd olununurdu ki, ümumiləşdirmə zamanı məhkəmələrin bu 

cinayət işləri ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlarda yol verilən nöqsanlar və hüquq pozuntularının araşdırılması 

nəzərdə tutulub90. Analizin nəticələrinin Ali Məhkəmə tərəfindən dərci nəzərdə tutulsa da planın icrası ilə 

bağlı məlumat yoxdur.  

 

Tövsiyələr:  

 

Məhkəmə sistemində islahatlar davam etdirilməli və Məhkəmə Sisteminin İslahatı Proqramının müddəti 

uzadılmalıdır.  

 

Qanunvericilikdə dəyişikliklər etməklə: 
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 məhkəmələrin büdcəsini artırmaq və məhkəmə sisteminin büdcəsi ilə ümumi dövlət büdcəsi 

arasında sabit nisbət yaratmaq və məhkəmələrin büdcəsi üzərində nəzarəti ya məhkəmələrin 

özlərinə ya da Məhkəmə Hüquq Şurasına həvalə etmək.    

 Hakimlərin seçkisində çoxmərhələli və mürəkkəb qaydaları azaltmaq və sadələşdirmək; 

Hakimlərin müsabiqədən kənar təsdiq edilməsi ilə bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 

mexanizmi aradan qaldırmaq;  hakimlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini və onların daha 

yuxarı vəzifələrə çəkilməsini tənzimləyəcək qaydalar qəbul etmək;  

 məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında informasiya əldə etmək barədə qanun qəbul etmək və 

ictimaiyyət üçün açıq olan məlumatların aydın standart və formalarını müəyyən etmək; 

 hakimlərin toxunulmazlığının sərhədlərini müəyyən edəcək qanunvericilik aktları hazırlamaq. 

 

Digər addımlar: 

 

 məhkəmə məmurlarını müvafiq təlim proqramları ilə təmin etmək və onların maaşlarını 

əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq; 

 məhkəmələrin korrupsiya hüquqpozmaları ilə baxdığı işlərinin statistikasını hazırlamaq və dərc 

etmək; 

 Məhkəmə-Hüquq Şurasına vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini daxil etmək; Məhkəmə Hüquq 

Şurası tərəfindən müəyyən dövrüliklə məhkəmə qərarlarının monitorinqini aparılmaq və bu 

prosesə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının nümayəndələrini cəlb etmək; 

 hakimlər arasında iş yükünün təsadüfi bölüşdürülməsi üçün elektron sistemi daha da 

təkmilləşdirmək;  

 Məhkəmələrin iş yükünə müvafafiq olaraq hakimlərin sayını artırmaq 

 Dövlət hesabına hüquqi yardımın göstərilməsinə dair ayrıca qanun qəbul etmək və vəkillərin 

sayını artırmaq. 

 əhalinin məhkəmə sisteminə münasibətini və bu münasibətin səbəblərini öyrənmək məqsədilə 

ölkə ərazisində ictimai rəy sorğusu aparmaq.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


