
Məhkəmə-hüquq islahatlarının yeni mərhələsi 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən islahatlar nəticəsində ölkəmiz bütün sahələrdə dinamik inkişaf edir, yeni 
ictimai münasibətlər yaranır, mövcud olanlar isə keyfiyyətcə yeni xarakter alır. 
İctimai həyatda münasibətlərin yenilənməsi onların ədalətli, səmərəli və çevik 
tənzimlənməsi üçün müvafiq hüquqi norma və mexanizmlərin təkmilləşdirilməsini 
zəruri edir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən və keçiriləcək işləri Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Hüquq mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər 
üzrə köməkçisi-şöbə müdiri Fuad Ələsgərov AZƏRTAC-a şərh edərək deyib:  

-Möhtərəm cənab Prezident cari ilin mart ayında məhkəmə-hüquq islahatlarına 
ciddi ehtiyac olduğunu bəyan edərək onların yeni mərhələsinin başlanmasına 
təkan vermişdir. “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 3 aprel tarixli 
Fərmanı isə bu prosesin əsas istiqamət və prioritetlərini müəyyən etmişdir. 

https://azertag.az/


Fərmanda verilmiş tapşırıq və tövsiyələrin həyata keçirilməsi məqsədilə intensiv iş 
aparılmış, statistik məlumatlar təhlil edilərək ümumiləşdirilmiş, habelə qabaqcıl 
beynəlxalq təcrübə öyrənilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
islahatların institusional komponentini əhatə edən ilk qanunvericilik aktları paketini 
2019-cu il iyulun 19-da imzalamışdır.  

İslahatların Fərmanda nəzərdə tutulan digər komponentləri, yəni, qanunvericiliyin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı növbəti normativ hüquqi aktlar üzərində hazırda 
hərtərəfli iş aparılır, habelə praktiki sahədə verilən tapşırıq və tövsiyələrin yerinə 
yetirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.  

İmzalanan normativ hüquqi aktlar paketinə “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Mülki-Prosessual, İnzibati-Prosessual və 
Cinayət-Prosessual məcəllələrə dəyişikliklərin edilməsini nəzərdə tutan qanunlar, 
habelə həmin qanunların tətbiqini təmin edən müvafiq sərəncam və fərmanlar 
daxildir.  

“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
edilən dəyişikliklər ixtisaslaşmış məhkəmələrin iki sisteminin – inzibati 
məhkəmələr və kommersiya məhkəmələrinin yaradılmasının hüquqi təməlini 
formalaşdırır. Qeyd edilən qanunlar qüvvəyə mindiyi gündən, yəni, 2020-ci il 
yanvarın 1-dən etibarən mövcud inzibati-iqtisadi məhkəmələr sistemi ləğv 
ediləcəkdir.  

Məsələyə bir qədər tarixi rakursdan yanaşaq. 2005-ci ildə “İnzibati icraat 
haqqında” Qanunun, 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının İnzibati-
Prosessual Məcəlləsinin qəbulu və növbəti il inzibati-iqtisadi məhkəmələrin 
yaradılması ölkənin məhkəmə-hüquq sisteminin inkişafında əhəmiyyətli mərhələ 
olmuşdur. Bununla istənilən müasir cəmiyyətdə həyatın ən mühüm aspektlərindən 
olan inzibati münasibətləri, yəni, inzibati orqanlarla fiziki və ya hüquqi şəxslər 
arasındakı münasibətləri tənzimləyən normativ bazanın formalaşdırılması prosesi 
yekunlaşdırılmış, inzibati münasibətlərdən irəli gələn mübahisələrə məhkəmələrdə 
baxılması qaydası təsbit edilmişdir.  

Ötən dövr ərzində inzibati-iqtisadi məhkəmələr inzibati mübahisələrə baxılması 
sahəsində geniş təcrübə toplamış, iqtisadi mübahisələrin araşdırılması 
praktikasını daha da inkişaf etdirmişlər.  

Bununla belə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən ardıcıl olaraq 
həyata keçirilən dövlət idarəetməsi sisteminin təkmilləşdirilməsinə, iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsinə, xüsusilə onun qeyri-neft sektorunun inkişafına, kiçik və orta 
sahibkarlığın dəstəklənməsinə yönəlmiş islahatlar inzibati və iqtisadi sahələrdə 
ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin daha da artırılmasını labüd etmişdir. 

Qeyd edilən sahələrdə yaranan mübahisələrə dair məhkəmə qərarlarının 
keyfiyyətinin artırılması üçün hakimlər yüksək peşəkarlıq səviyyəsinə, daha dərin 



hüquqi biliklərə və zəngin təcrübəyə malik olmalı, həm inzibati, həm də iqtisadi 
hüquq münasibətlərinin ən son təkamül meyillərindən xəbərdar olmalıdırlar.  

Məhz bu məqsədə nail olmaq üçün “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların 
dərinləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanında 
ədalət mühakiməsi sahəsində ixtisaslaşmanın dərinləşdirilməsi mühüm vasitə 
qismində müəyyən edilmişdir.  

Hazırda fəaliyyət göstərən inzibati-iqtisadi məhkəmələr sistemi yaradıldığı dövr 
üçün mütərəqqi yenilik olsa da, artıq öz missiyasını başa çatdırmış hesab edilə 
bilər. Həm inzibati, həm iqtisadi münasibətlərin hazırkı səviyyəsi və onların inkişaf 
potensialı baxımından müvafiq məhkəmələrin və hakimlərin daha yüksək 
ixtisaslaşma dərəcəsinə nail olunması vacibdir.  

İkili, yəni, ümumi (publik) və xüsusi hüquqi təbiətə malik inzibati-iqtisadi 
məhkəmələr əvəzinə ayrıca inzibati məhkəmələrin və kommersiya 
məhkəmələrinin yaradılması, məhkəmə-hüquq islahatlarının indiki mərhələsində 
ixtisaslaşmanın dərinləşdirilməsi üçün optimal üsul hesab edilir.  

İnzibati məhkəmələr müstəsna olaraq inzibati orqanların hərəkət və 
hərəkətsizlikləri, inzibati aktları ilə bağlı olan mübahisələrə, o cümlədən 
“Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanında nəzərdə tutulduğu kimi vergi və gömrük 
ödənişləri, məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının ödənilməsi ilə bağlı yaranan 
mübahisələrə baxacaqdır. Bununla da Fərmanda verilmiş tapşırıq, yəni, 
sahibkarların bütün dövlət qurumları, inzibati orqanlarla mübahisələrinə bu sahədə 
ixtisaslaşmış vahid bir məhkəmə instansiyasında baxılmasının təmin edilməsi 
üçün institusional çərçivənin yaradılması göstərişi yerinə yetirilmiş olacaqdır. 

Kommersiya məhkəmələri isə sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə 
əlaqədar olan mülki mübahisələrə baxmaqla, bu zaman mülki prosessual 
normaları rəhbər tutacaqlar. Bundan əlavə, prosessual qanunvericiliyə edilən 
dəyişikliklər nəticəsində kommersiya məhkəmələrinin aidiyyətinə həmçinin 
sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin maraqlarına toxunan və hazırda rayon (şəhər) 
məhkəmələri tərəfindən baxılan bir sıra digər kateqoriyalara daxil olan işlər də aid 
ediləcəkdir. Rayon (şəhər) məhkəmələri isə sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsi ilə əlaqədar olmayan bütün digər mübahisələrə dair işlərə baxacaqlar.  

Proqnozlaşdırmaq olar ki, kommersiya məhkəmələrinin yaradılması sahibkarların 
hüquqlarının təmin edilməsinin səmərəliliyini artırmaqla bütövlükdə ölkədə biznes 
mühitinin inkişafına önəmli töhfə verəcəkdir. 

Beləliklə, ayrıca inzibati və kommersiya məhkəmələrinin yaradılması həm onlarda 
ixtisaslaşmanın artırılmasına şərait yaradacaq, həm də rayon (şəhər) 
məhkəmələrinin üzərinə düşən iş yükünün müəyyən dərəcədə azaldılmasına 



imkan verəcəkdir ki, bununla da bütövlükdə məhkəmə sistemində iş yükünün 
daha balanslaşdırılmış olmasına yardım edəcəkdir. 

Ədalət mühakiməsi sistemi daxilində iki yeni elementin yaradılması yalnız birinci 
instansiya məhkəmələri səviyyəsini əhatə etsə natamam olardı və qarşıya 
qoyulmuş məqsədlərə çatmağa imkan verməzdi. Bu səbəbdən yeni dəyişikliklər 
bütün instansiya məhkəmələrini əhatə edir.  

Belə ki, hazırda Ali Məhkəmədə və apellyasiya məhkəmələrində mülki, inzibati-
iqtisadi, cinayət və hərbi kollegiyalar fəaliyyət göstərir. İnzibati və kommersiya 
məhkəmələri sistemlərinin ayrılması prinsipinin apellyasiya və kassasiya 
instansiyalarında da öz məntiqi davamını tapması üçün mövcud məhkəmə 
kollegiyalarının quruluşunda müvafiq dəyişikliklər edilərək, yuxarı instansiya 
məhkəmələrində də iki müvafiq kollegiya yaradılır. 

Yuxarı instansiya məhkəmələrində fəaliyyət göstərən digər iki kollegiya, yəni, 
cinayət kollegiyası və hərbi kollegiya cinayət-prosessual normaları rəhbər 
tutmaqla aşağı instansiya məhkəmələrinin cinayət işləri üzrə hökm və digər yekun 
qərarlarından şikayət və ya protestlərə baxır. Burada yeganə fərqli cəhət hərbi 
kollegiyaların müharibə və hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər, habelə hərbi 
qulluqçular tərəfindən törədilmiş cinayətlər üzrə ixtisaslaşmasıdır. Həmçinin 
statistik rəqəmlərin müqayisəsi göstərir ki, hərbi kollegiyalarda baxılan işlərin sayı 
kifayət qədər azdır.  

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, apellyasiya və kassasiya instansiya 
məhkəmələrində hərbi və cinayət kollegiyalarının birləşdirilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur. Burada xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, bu dəyişiklik birinci instansiya 
hərbi məhkəmələrinin fəaliyyətini əhatə etmir, onlar hazırkı qaydada fəaliyyətlərini 
davam etdirəcəklər.  

Bundan əlavə, prosessual qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklərin digər bir istiqaməti 
işin məhkəmə aidiyyətinə dair mübahisələrə baxılma prosedurlarının 
səmərəliliyinin artırılması və müddətlərinin qısaldılması ilə bağlıdır.  

Hazırda işin inzibati-iqtisadi və ya rayon (şəhər) məhkəməsinə aid olmasına dair 
mübahisələrə ardıcıl olaraq üç instansiyada – birinci, apellyasiya və kassasiya 
instansiyalarında baxılır.  

Məhkəmə aidiyyətinə dair mübahisələrə baxılması prosedurunun sadələşdirilməsi 
üçün belə mübahisələrə baxan instansiyaların sayının azaldılması nəzərdə 
tutulmuşdur. Yeni qanunla müəyyən edilmişdir ki, birinci instansiya 
məhkəmələrinin məhkəmə aidiyyətinə dair mübahisələr üzrə qərarlarından verilən 
şikayətlərə birbaşa Ali Məhkəmə baxacaqdır. 

Ali Məhkəmədə bu kateqoriyadan olan şikayətlərə mülki, kommersiya və inzibati 
kollegiyalara daxil olan hakimlərin qarışıq tərkibində tərəflərin təqdim etdiyi 



sənədlər əsasında baxılacaqdır. Belə şikayətlərə baxılması üçün nəzərdə 
tutulmuş müddət də 2 aydan 10 günədək qısaldılır. Nəticədə aidiyyətlə bağlı 
mübahisələrə baxılmasında yubatma və süründürməçilik, heç bir zərurət olmadan 
aidiyyətlə bağlı çoxsaylı şikayətlərin verilməsi hallarının qarşısı alınacaqdır.  

Nəzərdə tutulan dəyişikliklər bir tərəfdən məhkəmə kollegiyaları strukturunun 
optimallaşdırılmasına, digər tərəfdən isə istər cinayət işləri, istərsə də aidiyyətlə 
bağlı mübahisələr üzrə vahid məhkəmə təcrübəsinin formalaşdırılması üçün daha 
əlverişli şəraitin yaradılmasına səbəb olacaqdır. 

Ümumilikdə, qeyd edə bilərik ki, qəbul olunmuş qanunvericilik aktları paketi 
məhkəmə-hüquq islahatlarının hazırkı mərhələsində aşağıdakı məqsədlərə nail 
olunmasına şərait yaradacaqdır: 

-ayrıca inzibati və kommersiya məhkəmələri sistemlərinin yaradılması yolu ilə 
məhkəmələrdə ixtisaslaşmanın dərinləşdirilməsi; 

-inzibati, kommersiya və rayon (şəhər) məhkəmələri arasında iş yükünün 
balanslaşdırılması; 

-məhkəmə quruluşunun optimallaşdırılması; 

-məhkəmə aidiyyətinə dair mübahisələrə baxılması prosedurlarının 
sadələşdirilməsi və müddətlərinin qısaldılması; 

-məhkəmə aidiyyətinə dair mübahisələr üzrə vahid məhkəmə təcrübəsinin 
formalaşdırılması üçün əlavə mexanizmlərin təsbit edilməsi. 

Sonda bir daha vurğulanmalıdır ki, hazırda məhkəmə-hüquq islahatları 
çərçivəsində növbəti normativ hüquqi aktlar toplusu üzərində iş davam edir.  

Bu sənədlər toplusuna cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cinayətlərin 
dekriminallaşdırılması, mülki prosessual qanunvericiliyin kompleks şəkildə təhlili 
və təkmilləşdirilməsi, Ali Məhkəmə tərəfindən vahid məhkəmə təcrübəsinin 
formalaşdırılması üçün yeni mexanizmlərin təsbit edilməsi, məhkəmə 
ekspertizasının təyin edilməsi və keçirilməsi ilə bağlı müddəaların, habelə 
məhkəmə qərarlarının icrası mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
qanunvericilik aktlarının layihələri daxil olacaqdır. Həmçinin məhkəmə, cinayət 
təqibi və məhkəmə qərarlarının icrası orqanlarının fəaliyyətində informasiya-
kommunikasiya texnologiyalarının, o cümlədən “Elektron məhkəmə”, “Elektron 
icra” sistemlərinin tətbiqinin genişləndirilməsinə yönəlmiş qanunvericilik və praktiki 
tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. 

Eyni zamanda, yeni məhkəmələrin yaradılması, apellyasiya və kassasiya 
instansiyası məhkəmələrində kollegiyaların tərkibinin dəyişməsi ilə bağlı müvafiq 
kadr islahatları da aparılacaqdır. Yeni hakim vəzifələrinə namizədlərin seçilməsi 



prosesi zamanı onların peşəkarlıq səviyyəsi qiymətləndiriləcək, müvafiq sahələrdə 
yüksək nəzəri və praktiki hazırlığının olmasına xüsusi diqqət yetiriləcəkdir. Bu isə 
dövrün tələbləri ilə ayaqlaşan hüquqşünasların hazırlanması üzrə işin 
gücləndirilməsini şərtləndirir, o cümlədən hüquq təhsili qarşısında yeni tələblər 
qoyur. 

İctimai münasibətlər daim dəyişməkdədir. Yeni informasiya texnologiyalarının və 
innovasiyaların tətbiq edildiyi müasir dövrdə ictimai münasibətlərin inkişaf sürəti 
dəfələrlə artmışdır. Belə olan halda hətta ən mükəmməl qanun çoxşaxəli və 
mürəkkəb münasibətlərin bütün detallarını mütləq dəqiqliklə tənzimləyə bilməz. Bu 
baxımdan hüququn tətbiqi təcrübəsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və hakimlər bu 
prosesdə olduqca böyük rol oynayırlar. Onlar məhkəmələrdə baxılan mübahisələri 
həll edərkən yalnız qanunun hərfi mənasını deyil, həmçinin ictimai münasibətlərin 
mahiyyətini və “qanunun ruhunu” nəzərə almalıdırlar. Yalnız bu halda məhkəmələr 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 3 aprel tarixli Fərmanında 
nəzərdə tutulmuş ideyaların həyata keçirilməsinə nail olacaq, hüquqi məsələlərin 
həllinə yanaşmanın sabitliyini və məhkəmə qərarlarının daha proqnozlaşdırılan 
olmasını təmin edəcəklər.  

Bütövlükdə, qədəm qoyduğumuz məhkəmə-hüquq islahatları Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların 
dərinləşdirilməsi haqqında” Fərmanında verilmiş tapşırıq və tövsiyələrə müvafiq 
olaraq, vətəndaşların hüquqlarının məhkəmələrdə daha etibarlı müdafiəsini təmin 
etməklə məhkəmələrə etimadın və məhkəmə sisteminin nüfuzunun daha da 
yüksəldilməsinə səbəb olacaqdır. Aparılan islahatlar ədalət mühakiməsinin 
keyfiyyətini və səmərəliliyini artırmaqla, ümumilikdə, hüquq sisteminin inkişafına 
mühüm təsir göstərəcəkdir. 

22.07.2019 

 

 


