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Xülasə

Azərbaycanda nümayəndəlik intitunun ləğv edilməsi əhalinin hüquqi yardıma çatımlılığı ilə
bağlı bir sıra ciddi problemlər yaratmış oldu. Aztəminatlı şəxslərin effektiv hüquqi yardıma
çatımlılıqlarının əhəmiyyətli dərəcədə zəifləməsi, praktiki hüquqi fəaliyyətlə məşğul olan
hüquqşünas və qeyri-hüquqşünasların öz fəaliyyətlərindən məhrum edilməsi və ölkədə insan
haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan müstəqil şəxslərin bundan sonra məhkəmə proseslərindən
kənarda qalması bu problemlərdən bəziləridir. Bu hesabatın hazırlanmasında məqsəd həmin
problemlərin araşdırılması və onların aradan qaldırılması üçün təkliflərin irəli sürülməsidir.

Hesabat giriş, metodologiya, qanunvericiliyin dəyişdirilməsi, Vəkillər Kollegiyasında say
problemi və hüquqi xidmətə çatımlılıq, kollegiyaya qəbul zamanı yaranan problemlər, Gürcüstan
Respublikasında nümayəndəliyin və vəkilliyə qəbulun hüquqi vəziyyəti. Estoniya və Azərbaycanda
vəkilliyə qəbul prosesinin oxşar və fərqli cəhətləri, nəticə və tövsiyələr adlı 8 hissədən ibarətdir.

Giriş hissədə nümayəndəliyin anlayışı, Azərbaycanda nümayəndəlik institunun tarixi, həmçinin
2017-ci il 31 oktyabr tarixli Qanun və onun nəticələrinə qısa nəzər salınmışdır. Həmin Qanun
nümayəndələrin hüquqlarını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmış və məhkəmə proseslərində şəxslərin
təmsil edilməsini vəkillərin monopoliyasına vermişdir.

Metodologiya hissəsində hesabatın hazırlanmasında istifadə olunmuş üsul və vasitələr göstərilib.

Qanunvericiliyin dəyişdirilməsi hissəsində nümayəndəliyin ləğvi prosesi, onun nəticələri və
məsələ ilə bağlı bir sıra beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana dair sənədləri araşdırılmışdır. Belə
nəticəyə gəlinmişdir ki, qanun layihəsi ictimai müzakirələrə çıxarılmadan qəbul edilib, bu da
layihənin praktiki hüquq fəaliyyətinin müstəqilliyinin, özünütənzimləməsinin və bütövlüyünün
artırılmasına yönəlmədiyini, eləcə də beynəlxalq standartlara zidd olduğunu göstərir.

Vəkillər Kollegiyasında say problemi və hüquqi xidmətə çatımlılıq hissəsində ölkə əhalisi və
Kollegiya üzvlərinin sayı arasında tarazlıq məsələsi insanların hüquqi yardıma çatımlılığı
nöqteyi-nəzərindən araşdırılıb. Ölkə əhalisinin sayına nisbətdə vəkillərin sayının çox az olmasının
vətəndaşların hüquqi xidmətlərdən istifadəsini əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirdiyi və
nümayəndəliyin ləğvinin regionlarda yaşayan əhalinin hüquqi yardıma çatımlılığına xüsusilə mənfi
təsir göstərdiyi qeyd olunub.

Vəkillər Kollegiyasına qəbul zamanı yaranan problemlər hissəsində Kollegiyaya qəbul
imtahanının yazılı və şifahi mərhələlərinin təhlili, imtahanın qeyri-obyektiv cəhətləri və xüsusilə,
müsahibə mərhələsinin keçirilmə məqsədləri ilə bağlı fikirlər öz əksini tapır. Müsahibə mərhələsinin
“arzuolunmaz“ sayılan şəxslərin vəkilliyə qəbulunun qarşısını almaq məqsədi daşıdığı nəticəsinə
gəlinir.

Hesabatın növbəti hissəsində Gürcüstanda nümayəndəliyin və vəkilliyin hüquqi vəziyyəti, eləcə
də Avropanın keçmiş SSRİ ölkələrindən olan Estoniyada vəkilliyə qəbul proseduru Azərbaycanla
müqayisəli şəkildə araşdırılmışdır. Gürcüstan Qafqaz regionunda yerləşdiyi, Estoniya isə Avropa
Birliyinin postsovet ölkəsi olduğu üçün müqayisəli araşdırma üçün seçilmişdir. Müqayisə zamanı
məlum olur ki, Gürcüstan qanunvericilliyində nümayəndələrin iştirakçılığı daha geniş təsbit olunub.
Bundan başqa Gürcüstan və Estoniyada vəkilliyə qəbul prosesi daha şəffafdır.

Araşdırmanın yekununda nəticə hissəsi və nümayəndəlik fəaliyyətinin bərpası, Kollegiyaya
qəbul prosedurunda dəyişikliklər edilməsi, həmçinin dövlət hesabına hüquqi yardımla bağlı
qanunun qəbulu və bu yardıma görə vəkillərə ödənilən məbləğlə əlaqədar tövsiyələr verilmişdir.
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Giriş

Hüquqda “nümayəndələr” dedikdə hüquqi məsləhətin verilməsi, hüquqi sənədlərin hazırlanması,
insanların dövlət orqanlarında və məhkəmə proseslərində təmsil edilməsi və digər oxşar
fəaliyyətləri həyata keçirən şəxslər başa düşülür. SSRİ-nin tərkibində olduğu dövrdə Azərbaycanda
hüquqi yardım fəaliyyətini Vəkillər Kollegiyası həyata keçirirdi. 1977-ci il tarixli SSRİ
Konstitusiyasının 161-ci maddəsində göstərilirdi ki, vətəndaşlara və təşkilatlara hüquqi yardımın
göstərilməsi üçün vəkillər kollegiyaları mövcuddur.1 Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda
vəkillər tərəfindən vətəndaşlara ödənişsiz hüquqi yardım göstərilirdi. Vəkil olmayan şəxslər, həmin
Konstitusiyanın 162-ci maddəsinə görə, ictimai təşkilatların və ya əmək kollektivlərinin
nümayəndəsi kimi mülki və cinayət proseslərində iştirak edə bilərdilər. Oxşar müddəalar
Azərbaycan SSR-in 1978-ci il tarixli Konstitusiyasının 173 və 174-cü maddələrində də öz əksini
tapmışdı.2 Bundan əlavə, 30 noyabr 1979-cu il tarixli “SSRİ-də hüquq peşəsi haqqında” Qanunun
9-cu maddəsinə əsasən, vəkillər mülki və inzibati xətalarla bağlı işlər üzrə məhkəmədə, arbitrajda
və digər dövlət orqanlarında təmsilçiliyi həyata keçirirdilər.3

Müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycanda uzun illər nümayəndələr hüquq sahəsində praktiki
fəaliyyət həyata keçirmək hüququna malik oldular. Bu hal vətəndaşların məhkəmədə hüquqlarının
müdafiəsində və onların hüquqi savadının artırılmasında əhəmiyyətli rol oynayırdı. Lakin 31
oktyabr 2017-ci ildə Azərbaycan qanunvericiliyinə dəyişikliklər edildi və nümayəndələrin hüquqları
kəskin şəkildə azaldıldı. Həmin dəyişikliklərlə məhkəmə proseslərində insanların təmsil edilməsi
vəkillərin monopoliyası altına düşdü.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yuxarıda qeyd olunan tarixdə Mülki Prosessual və
İnzibati Prosessual Məcəllələrinə, "Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında" Qanuna dəyişikliklər
barədə qanun layihəsini qəbul etdi. Həmin dəyişikliklərlə məhkəmə proseslərində nümayəndələrin
iştirakına qadağa qoyulması, bu proseslərdə yalnız Vəkillər Kollegiyası (bundan sonra “VK”)
üzvlərinin iştirakına icazə verilməsi təsbit olundu.

Sözügedən dəyişikliklər vətəndaşların, xüsusən aztəminatlı ailələrin effektiv hüquqi yardıma
çatımlılığı, praktiki hüquqi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin öz fəaliyyətlərindən məhrum edilməsi
və ölkədə insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan şəxslərin bundan sonra məhkəmə
proseslərindən kənarda qalması baxımından müzakirələrə səbəb oldu. Məsələ ilə bağlı bir sıra
beynəlxalq və regional təşkilatlar Azərbaycanda hüquq fəaliyyəti və nümayəndəlik institutunun
ləğvi mövzularını əhatə edən hesabat və mövqe sənədləri yaydı.

Bu hesabatda nümayəndəlik institutunun ləğvi, onun ölkədə praktiki hüquq fəaliyyətinə təsiri,
VK-ya qəbulda zamanı yaranan problemlər, Gürcüstanda nümayəndəliyin və vəkilliyin hüquqi
vəziyyəti, Estoniya və Gürcüstanda vəkilliyə qəbul prosedurunun Azərbaycandakı ilə fərqli və oxşar
cəhətləri araşdırılıb.

3 Об адвокатуре в СССР. http://docs.cntd.ru/document/58807185
2 Конституция Азербайджанской ССР. https://nodussr.ru/konstituciya-azerbajdzhanskoj-ssr

1 Constitution (Fundamental Law) of the Union of Soviet Socialist Republics.
http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/1977toc.html
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Metodologiya

Hesabatın hazırlanmasında müqayisəli təhlil, təfsir, statistik, müsahibə və analitik metodlardan
istifadə olunub.

Sənədin hazırlanmasında istifadə edilən məlumatların toplanılması üçün nümayəndəliklə bağlı
əvvəlki və mövcud qanunvericiliyin monitorinqi aparılıb. Nümayəndəlik institutunun ləğvinə
qədərki və ləğvindən sonrakı prosesləri izləmək üçün medianın monitorinqi aparılıb, əsasən, hüquq
sahəsindəki dəyişikliklər barədə informasiya yayan veb-saytlara müraciət edilib. Azərbaycan
Respublikasında 2019 və 2020-ci illərdə bütün növ (mülki, inzibati, kommersiya və cinayət)
icraatlar üzrə baş tutmuş məhkəmə proseslərinin ümumi sayı, onların neçəsində vəkillərin iştirak
etməsi ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə və Məhkəmə-Hüquq Şurasına, həmçinin məhkəmə
mübahisələri üzrə dövlət hesabına vəkillə təmin edilmə barədə neçə müraciətin daxil olması və bu
müraciətlərdən neçəsinin təmin edilməsi, dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardıma görə vəkillərə
ümumilikdə nə qədər vəsaitin ödənilməsi ilə bağlı isə VK-ya sorğular göndərilib. VK-nın sorğuya
verdiyi cavabdan sənədin hazırlanmasında istifadə edilib, Ədliyyə Nazirliyinə və Dövlət Statistika
Komitəsinə göndərilən sorğular isə cavabsız qalıb.

Nümayəndə kimi fəaliyyət göstərmiş hüquqşünaslar ilə müsahibələr aparılıb. Nümayəndəlik
institutunun Azərbaycanda ləğv edilməsinə münasibət bildirən beynəlxalq təşkilatların hesabatları
araşdırılıb. Nümayəndəliklə bağlı digər ölkələrin təcrübəsi öyrənilib, o cümlədən beynəlxalq
standartlara istinad edilib. Əlavə olaraq, internetdə açar sözlər vasitəsilə onlayn axtarışlar aparılıb
və nəticələrdən sənəddə istifadə edilib.

Əldə edilən məlumatlar Azərbaycan qanunvericiliyi, həmçinin beynəlxalq hüquqi sənədlər ilə
əlaqəli şəkildə təhlil edilib.

Bu sənəddə təqdim edilən məlumatlar nümayəndəlik sahəsində mövcud vəziyyəti tamamilə
təqdim etmir. Burada qeyd edilən hallar, əsasən, ictimai tədqiqat müəlliflərinin, müsahibə aparılan
mütəxəssislərin diqqət çəkdiyi məqamlar və mediada aşkar edilə bilən informasiyalarla
məhdudlaşır.
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Qanunvericiliyin dəyişdirilməsi

2017-ci il 31 oktyabr tarixində eyni anda 3 qanuna – Mülki Prosessual Məcəlləyə, İnzibati
Prosessual Məcəlləyə, “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanuna dəyişikliklər edildi. Həmin
dəyişikliklərə qədər Vəkillər Kollegiyasına üzv olmayan hüquqşünaslar və qeyri-hüquqşünaslar
şəxsləri məhkəmədə təmsil edə bilərdilər. Dəyişikliklərdən sonra isə təmsilçilik fəaliyyəti Vəkillər
Kollegiyasının inhisarına verildi: indi yaxın qohumlar istisna olmaqla, yalnız VK üzvü olan
hüquqşünaslar – vəkillər məhkəmə təmsilçiliyi ilə məşğul ola bilərlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu dəyişikliklər bütün növ məhkəmə mübahisələrində nümayəndəlik
institutunun ləğvi ilə nəticələndi. Belə ki, “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanunun 4-cü
maddəsinin II hissəsi əvvəlki redaksiyada “cinayət işləri üzrə məhkəmə prosesində, ibtidai
istintaqda və ya təhqiqatda Azərbaycan Respublikasının prosessual qanunvericiliyinə müvafiq
olaraq müdafiəçi qismində yalnız vəkillər iştirak edə bilərlər” şəklində verilirdi və yalnız cinayət
işləri üzrə vəkillərin inhisarını təsbit edirdi. Yeni redaksiya isə cinayət işləri üzrə şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxsin müdafiəsi, məhkəmənin baxdığı inzibati xəta haqqında iş üzrə icraatda fiziki
şəxsin müdafiəsi, mülki işlər və inzibati mübahisələrə dair işlər üzrə şəxsin Azərbaycan
Respublikası Ali Məhkəməsində təmsil edilməsi, habelə hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə bağlı
şikayət vermiş ərizəçinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsində təmsil edilməsi
vəkillik fəaliyyətinin müstəsna dairəsidir”4 şəklində verildi və cinayət işləri ilə yanaşı, mülki və
inzibati işlərdə də VK-ya üzv olmayan hüquqşünasların nümayəndə kimi fəaliyyət göstərməsini
qadağan etdi.

Qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklər təmsilçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqşünasların
etirazlarına səbəb oldu. Hələ qanun layihəsi qəbul edilməzdən əvvəl hüquqi nümayəndəlik
təsisatının məhdudlaşdırılmasına dair dəyişikliklərin qəbul edilməsinin əleyhdarı olan bir sıra
praktik hüquqşünas müvəqqəti əsaslarla fəaliyyət göstərən “Praktik Hüquqşünaslar Qrupu” adlı
qeyri-formal birlik yaradaraq, qanun dəyişikliyi layihəsinə dair tənqidi mövqelərini əks etdirən
bəyanat yaydılar.5 Etiraz doğuran məqamlardan biri layihənin cəmiyyətdə kifayət qədər müzakirə
edilməməsi ilə bağlı idi. BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinin hakimlərin və vəkillərin
müstəqilliyi üzrə Xüsusi Məruzəçisi Vəkillər Kollegiyasının sədrinə ünvanlanmış müraciətində
nümayəndəlik barədə qanunvericiliyə düzəliş prosesində hüquq peşəsinin üzvləri ilə
məsləhətləşmələrin aparılmadığını qeyd edərək vurğuladı ki, hüquqşünasların fəaliyyətini və hüquq
peşəsini tənzimləyən qanunvericilik hüquq peşəsinin müstəqilliyinin, özünütənzimləməsinin və
bütövlüyünün artırılmasını hədəfə almalı, beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə qəbul edilməli,
inkişaf etdirilməli və həyata keçirilməlidir.6

Xatırladaq ki, sözügedən qanun dəyişikliyi layihəsi Ali Məhkəmənin sədri tərəfindən parlamentə
təqdim edilib. Layihənin Milli Məclisdəki müzakirələri zamanı çıxış edən Ali Məhkəmənin Mülki
Kollegiyasının sədri Şəlalə Məmmədova bildirib ki, son zamanlar ailə mübahisələri, nikahın 

6 Amendments to the Act on Bar of 27 January 2000 and other laws undermining access to justice and the independence
of the legal profession, Mandate of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers.
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IJudiciary/Communications/OL-AZE-1-2018.pdf

5 Praktik Hüquqşünaslar Qrupunun Bəyanatı. https://smdtaz.org/az/praktik-huquqsunaslar-qrupunun-b%C9%99yanati/
4 “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanun. http://www.e-qanun.az/framework/257
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pozulması, uşaqların ölkədən çıxarılması, valideynlik hüququndan məhrumetmə kimi mülki
mübahisələr artıb və bu mübahisələri, əsasən, ailəyə yaxın tərəflər bildiyindən hüquqşünasların
nümayəndə kimi fəaliyyət göstərməsinə ehtiyac yoxdur.7 VK-nın sədri BMT-nin İnsan Hüquqları
Komitəsinin hakimlərin və vəkillərin müstəqilliyi üzrə Xüsusi Məruzəçisinə göndərdiyi cavab
məktubunda bildirib ki, təhsillərinə görə, əsasən, hüquqşünas olmayan və VK-ya üzv olmayan
şəxslərin məhkəmə təmsilçiliyi və onlar tərəfindən tərtib edilən, yoxlanılması əhəmiyyətli dərəcədə
uzun müddət tələb edən qeyri-peşəkar hazırlanmış şikayətlər məhkəmələrdə xeyli geriləmə
yaratdığından, eləcə də praktiki fəaliyyət göstərənlərin əksər hissəsi VK-nın üzvü olmadığı və peşə
məsuliyyəti daşımadığı üçün həmin şəxslər tərəfindən çoxlu sayda saxtakar əməllər törədildiyindən,
bu dəyişiklik layihəsi Ali Məhkəmə tərəfindən irəli sürülüb.8

Dəyişikliklərdəki çatışmazlıqlardan biri keçid dövrünün tam əhatə edilməməsi ilə bağlı idi. Belə
ki, Mülki və İnzibati Prosessual Məcəllələrə edilən dəyişiklərin keçid müddəalarında belə bir
göstəriş vardı ki, nümayəndəlik institutunun ləğv edilməsi məhkəmələrdə baxılmaqda olan işlər
üzrə nümayəndə qismində iştirak edən şəxslərə həmin işlər müvafiq instansiya məhkəmələrində
mahiyyəti üzrə həll edilənədək şamil olunmur.9 Ancaq bu göstəriş nümayəndəliklə məşğul olan
şəxslərin iştirak etdiyi məhkəmə mübahisələrinin sayı və ölkədəki kəskin vəkil qıtlığı kontekstində
keçid dövrünü tam əhatə etmirdi və qənaətbəxş sayıla bilməzdi. Dəyişiklik qüvvəyə minməzdən
əvvəl prosesin zəruri və yetərli ölçüdə bir keçid dövrü olmadan həyata keçirilərsə, VK-ya qoşulmaq
üçün real imkanı olmayan bir çox təcrübəli hüquqşünasın praktiki hüquq fəaliyyətinə xitam
verəcəyi ilə bağlı narahatlıq yaratdı.10

Dəyişikliklərin qəbulundan əvvəl hüquqşünaslar VK-nın hər hansı bir ixtiyari müdaxiləsindən
daha çox qorunurdular. Dəyişikliklər bütün praktiki hüquqşünasları Kollegiyanın çətiri altına yığdı
ki, bu da təcrübədən göründüyü kimi, hakimiyyətin insan haqları pozuntularını ifşa etməyə çalışan
vəkillərə qarşı vaxtaşırı intizam tədbirləri başlatmağında tez-tez istifadə olunur.11

Ümumilikdə, dəyişikliklərin nəticələrini qiymətləndirmək üçün nə dövlət orqanları, nə QHT-lər,
nə də beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən heç bir araşdırma aparılmadı və layihə nümayəndəlik
institutu əsasında təmsilçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqşünaslarla lazımi məsləhətləşmələr
etmədən, şəffaflıq prinsipinə riayət olunmadan qəbul edildi. Bundan əlavə, nümayəndəlik
institutunun ləğvi Konstitusiyanın “Hüquqi yardım almaq hüququ” adlanan 61-ci maddəsi ilə
nəzərdə tutulan dövlətin pozitiv öhdəlikləri ilə bir araya sığmır və şəxslərin yüksək keyfiyyətli
hüquqi yardım almaq hüquqlarını təhlükə altında qoyur.

11 What now for lawyers in
Azerbaijan?,http://ehrac.org.uk/wp-content/uploads/2019/08/EHRAC-Summer-2018-Eng.pdf#page=6

10 Azerbaijan: briefing paper on new legislation restricting court representation by lawyers,
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/12/Azerbaijan-legalsubmission-accesstoalawyer-2017-eng.pdf

9 https://president.az/articles/25784/print, https://president.az/articles/25786/print

8 The letter of Permanent Mission of the Republic of Azerbaijan to the UN Office and other International Organizations
to the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers,
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IJudiciary/Communications/AzerbaijanReply26March2018.pdf

7 Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin VIII sessiyası iclasının protokolu № 48.
https://meclis.gov.az/?/az/stenoqram/467
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Vəkillər Kollegiyasında say problemi – hüquqi xidmətə çatımlılıq

Qanun dəyişikliyinin səbəb olduğu əsas problem məhkəmə mübahisələrində iştirak edən
hüquqşünasların sayının kəskin şəkildə azalması idi. Belə ki, bəzi hesablamalara görə, il ərzində
baxılan 250 min mülki və inzibati işin 90%-ə qədərini VK-nın üzvü olmayan hüquqşünaslar
aparırdı.12

VK-ya üzv olmayan hüquqşünaslara çatımlılıq asan olduğundan və yaxud vəkil çatışmazlığı
səbəbindən 2000-ci ildən bəri vəkil olmayan hüquqşünaslar tərəfindən məhkəmə təmsilçiliyi geniş
yayılmış praktika idi. 2014-cü ilə qədər qeyri-hökumət təşkilatları insan hüquqları pozuntularına
məruz qalan şəxslərə hüquqi yardım edirdilər, həmin il QHT-lərin fəaliyyətinə kəskin
məhdudlaşdırmalar tətbiq edildikdən sonra vəkil olmayan hüquqşünaslar fərdi qaydada hüquqi
xidmət göstərməyə davam edirdilər və hüquqi mübahisələrin böyük hissəsi onların öhdəsinə
düşürdü.13

VK-nın veb-saytına əsasən, hazırda fəaliyyət göstərən VK üzvlərinin sayı 1844 nəfərdir.14

2021-ci il fevral ayında VK-ya qəbulla bağlı ixtisas imtahanının ikinci – şifahi müsahibə
mərhələsini uğurla keçmiş 94 namizədin üçüncü mərhələni tamamladıqdan sonra vəkillik statusu
qazanması gözlənilir.15 Regionlarda fəaliyyət göstərən vəkillərin sayı 395 nəfərdir ki, bunlardan 95
nəfəri fərdi vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olur. Paytaxtda isə fəaliyyət göstərən vəkillərin sayı 1396
nəfərdir, bunlardan da 103 nəfəri fərdi vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olur. Həmçinin Bakı şəhərində
VK-nın 56, regionlarda isə 37 vəkil qurumu fəaliyyət göstərir.16 Bundan əlavə, VK üzvü olan,
amma faktiki vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmayan vəkillər də var, ancaq onların ümumi sayı
barədə hər hansı açıq məlumat verilmir. Vəkillərin sayının artım dinamikasına gəldikdə isə, 2010-cu
ildə VK-ya qəbul edilənlərin sayı 15, 2011-ci ildə 9, 2012-ci ildə 121, 2013-cü ildə 12, 2014-cü ildə
149, 2015-ci ildə 12, 2016-cı ildə 22, 2017-ci ildə 17, dəyişikliklərdən sonrakı - 2018-ci ildə isə
553 nəfər olmuşdur.17 Hədəf ölkədəki vəkil sayını on minə çatdırmaqdır, lakin ildə 500-600 hüquq
məzunu ilə bu prosesin xeyli vaxt alacağı güman edilir.18 Bunun da əsas səbəblərindən biri hüquq
təhsilinin dövlət tərəfindən inhisara alınması – yalnız dövlət universitetlərində hüquq fənninin
tədrisinə icazə verilməsi ilə bağlıdır.

CEPEJ-in (Avropa Şurası, Ədalətin Səmərəliliyi üzrə Avropa Komissiyası) dəyişikliklərdən
əvvəlki - 2014-cü il hesabatına görə, Azərbaycan Avropa Şurası ölkələri arasında adambaşına düşən
vəkil sayına görə sonuncu yerə sahib idi: Avropada 100.000 nəfərə düşən ortalama vəkil sayı 139,
Azərbaycanda isə 100.000 nəfərə 10 idi.19 Dəyişikliklərdən sonra vəkillərin sayının artırılması ilə

19 CEPEJ Report. “European judicial systems—Edition 2014 (2012 data): Efficiency and quality of justice”

18 Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Dunja Mijatovic, Report following her visit to Azerbaijan
from 8 to 12 July 2019.
https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-azerbaijan-from-8-to-12-july-2019-by-dunja-mija/168098e108

17 Yenə orada
16 https://barassociation.az/azecollegium
15 https://barassociation.az/news/657
14 https://barassociation.az/news/643

13 Azerbaijan: Legislative proposal restricting activities of independent lawyers.
https://www.humanrightsclub.net/wp-content/uploads/2017/11/Azerbaijan_Legislative_Proposal.pdf

12 Azerbaijan: briefing paper on new legislation restricting court representation by lawyers,
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/12/Azerbaijan-legalsubmission-accesstoalawyer-2017-eng.pdf
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bağlı bir sıra tədbirlər görüldü və CEPEJ-in 2020-ci il hesabatına görə, Azərbaycan Kipr, Gürcüstan
və Moldova ilə birlikdə 2010-2018-ci illər arasında vəkillərin sayında 50%-dən 100%-ə qədər
artıma nail olan ölkələrdən biri idi.20 Bununla belə, vəkillərin sayının artması öz-özlüyündə açıqca
müsbət bir inkişaf olsa da, bu artıma fərdi şəxslərin məhkəmələrdə təmsil olunmasını VK-nın
üzvləri (və yaxın qohumlar) ilə məhdudlaşdıran dəyişikliklərin inhisarçı xarakteri və vətəndaşların,
xüsusən aztəminatlı ailələrin effektiv hüquqi yardıma çatımlılığı kontekstində baxmaq lazımdır.

“Azərbaycan Respublikasında vəkilliyin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 22 fevral 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə VK-nın maddi-texniki təminatı
ilə bağlı məsələlərin həlli üçün tədbirlər görülməsi, ixtisas imtahanlarının müntəzəm keçirilməsini
təşkil etməklə VK-ya yeni üzvlərin, xüsusən gənc hüquqşünasların qəbul edilməsi üçün şərait
yaradılması, göstərilən hüquqi xidmətlərin keyfiyyətinin daim yüksəldilməsi məqsədilə vəkillərin
peşə hazırlığının və ixtisasının artırılması ilə bağlı zəruri tədbirlər görülməsi nəzərdə tutulmuşdur.21

Sərəncamın qəbul edilməsindən sonra bütün vətəndaşlar tərəfindən hüquqi xidmətə çatımlılığın
təmin edilməsi məqsədilə VK-nın regional ofisləri açıldı. Bununla belə, VK-nın paytaxtdakı və
regionlardakı üzvlərinin sayı arasındakı fərq hələ də əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Bundan əlavə,
regionlarda qeydiyyatda olan vəkillərin bəziləri faktiki olaraq Bakıda fəaliyyət göstərir.

BMT tərəfindən qəbul edilmiş “Vəkillərin Rolu haqqında Baza Prinsiplər”ə görə, dövlətlər öz
ərazilərindəki və yurisdiksiyalarına tabe olan bütün şəxslərin vəkillərə effektiv və bərabər şəkildə
çatımlılığını təmin etmək üçün səmərəli prosedurlar və mexanizmlər işləyib hazırlamalıdır.22 Bu
prinsip həm də ölkə ərazisində kifayət qədər vəkilin olmasını ehtiva edir. Əgər ölkə ərazisində vəkil
çatışmazlığı olarsa, dövlətlər öz ərazilərindəki və yurisdiksiyalarına tabe olan bütün şəxslərin
müstəqil hüquq peşəsi tərəfindən göstərilən hüquqi xidmətlərə effektiv çatımlılığını və ya praktiki
hüquq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin VK-ya ədalətli, obyektiv və aydın meyarlar əsasında
qəbulunu təmin etməlidir.

Dəyişikliklər insan hüquqlarının qorunması sahəsində də bir sıra mənfi nəticələrə səbəb oldu.
Belə ki, insan hüquqlarının qorunması xeyli dərəcədə hüquqşünasların çevik və maneəsiz hüquqi
xidmət göstərmək imkanından asılıdır. Azərbaycanda isə vəkil sayının əhali ilə müqayisədə çox az
olması şəxslərin effektiv təmsil və müdafiə edilməsinə kəskin mənfi təsir göstərib.23 Dəyişikliklər
nəticəsində nümayəndəlikdən kənarda qalan hüquqşünaslar arasında Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsinə (bundan sonra AİHM) müraciət etmək məqsədi ilə milli məhkəmələrə insan haqları
ilə bağlı ərizələr təqdim edən hüquqşünaslar da var idi. Bu səbəbdən də VK-nın üzvlərinin sayının
hətta 50%-dən 100%-ə qədər artırılması belə nümayəndəlik institutunun ləğv edilməsinin mənfi
nəticələrini yüngülləşdirə bilmədi.

23 Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Dunja Mijatovic, Report following her visit to Azerbaijan
from 8 to 12 July 2019,
https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-azerbaijan-from-8-to-12-july-2019-by-dunja-mija/168098e108

22 Basic Principles on the Role of Lawyers. https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx

21 “Azərbaycan Respublikasında vəkilliyin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı. https://president.az/articles/27127

20 European Judicial Systems. CEPEJ Evaluation Report.
https://rm.coe.int/rapport-evaluation-partie-1-francais/16809fc058
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Hüquqi təmsilçiliklə bağlı çatışmazlıqlar təkcə kəmiyyət məsələsi deyil, həm də keyfiyyət
məsələsi idi. Belə ki, bəzi vəkillər müştərilərini səmərəli təmsil etmirdilər. AİHM-in Avropa İnsan
Hüquqları Konvensiyasının 6-cı maddəsinin 3-cü bəndinə aid işlərdə vurğuladığı kimi,
təqsirləndirilən şəxs nəzəri və ya xəyali deyil, praktik və təsirli olan hüquqi yardım almaq hüququna
malikdir. Məhkəmə bir sıra işlərdə dövlət tərəfindən təyin edilən vəkilin təmsilçiliyinin formal
xarakteri səbəbindən şəxslərin effektiv hüquqi yardım hüququnun pozulduğunu təsbit edib.24 Bir
neçə işdə isə məhkəməyəqədərki mərhələdə hüquqi yardım çatışmazlığı səbəbindən pozuntu
tanınıb.25

Dəyişikliklər insan alveri, məişət zorakılığı qurbanları, əlilliyi olan şəxslər və məcburi köçkünlər
kimi əhalinin müəyyən həssas qruplarına vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri tərəfindən göstərilən
hüquqi xidmətlər üçün də təsirsiz ötüşmədi. Belə ki, bir çox gənc hüquqşünas sadalanan qrupları
dəstəkləmək üçün yerli QHT-lərlə əməkdaşlıq edirdi və vəkilliklə məşğul olan şəxslərlə müqavilə
bağlamaq çox xərc tələb etdiyi üçün həmin qruplar gənc hüquqşünasların xidmətlərindən
faydalanırdı. Dəyişikliklər əhalinin bu cür həssas və aztəminatlı qrupları üçün məhkəmə
təmsilçiliyini, demək olar ki, qeyri-mümkün etdi.26

Narahatlıq doğuran başqa bir məsələ Azərbaycanda ödənişsiz hüquqi yardımla bağlı qanunun
hələ də qəbul edilməməsi və pulsuz hüquqi yardım göstərən vəkillər üçün ödənişin yetərli olmaması
ilə bağlıdır. Belə ki, qanunvericiliyə edilən 2017-ci il dəyişiklikləri nüməyəndəlik institutunu ləğv
etsə də, mülki və inzibati işlər üzrə birinci və apelyasiya instansiyalarında dövlət hesabına vəkillik
təminatı ilə bağlı norma yoxdur. VK-dan sorğumuza verilən cavabda bildirilib ki, 2019-cu ildə
qəbul edilmiş dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardıma görə vəkillərə ödəniş edilməsini nəzərdə
tutan icrası təmin edilməmiş qərarların bir qismi VK tərəfindən 2020-ci ildə icra edilib, həmin
qərarların 3732-si məhkəmə qərarları, 425-i isə cinayət prosesini həyata keçirən digər orqanların
qərarları olub. Dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardıma görə vəkillərə 2019-cu ilin dekabrın
31-dək ödənişlərin edilməsi yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata keçirilib, qeyd olunan
tarixədək olan bu növ ödənişlər yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən edildiyindən, həmin dövr
üzrə mərkəzləşdirilmiş uçotun tam formada aparılması mümkün olmayıb. 2019-cu il üzrə qəbul
edilmiş 3732 məhkəmə qərarı və 425 cinayət prosesini həyata keçirən digər orqanlar (təhqiqat,
istintaq və prokurorluq orqanları) tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar üzrə VK tərəfindən ümumilikdə
(bank xidməti daxil) 630948,17 manat ödənilib. 2020-ci ildə qəbul edilmiş dövlət hesabına
göstərilən hüquqi yardıma görə vəkillərə haqqın ödənilməsini nəzərdə tutan 17471 məhkəmə
qərarının və cinayət prosesini həyata keçirən digər orqanların 285 qərarının icrası VK tərəfindən
təmin edilib və həmin qərarlar üzrə VK tərəfindən ümumilikdə (bank xidməti daxil) 2033219,06
manat vəkil qurumlarına və fərdi qaydada fəaliyyət göstərən vəkillərə ödənilib. Beləliklə də,
2020-ci il ərzində dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardıma görə ümumilikdə 62 vəkil qurumunda
fəaliyyət göstərən vəkillərə və 43 fərdi qaydada fəaliyyət göstərən vəkilə ödənişi nəzərdə tutan
21913 qərar icra edilməklə, həmin qərarlar üzrə ümumilikdə 2664167 manat vəsait xərclənib.

26 What now for lawyers in Azerbaijan?,
http://ehrac.org.uk/wp-content/uploads/2019/08/EHRAC-Summer-2018-Eng.pdf#page=6

25 “Hüseyn və digərləri Azərbaycana qarşı”, “İbrahimov və digərləri Azərbaycana qarşı”, “Əsədbəyli və digərləri
Azərbaycana qarşı” və s. işlər

24 “Hüseynli və digərləri Azərbaycana qarşı”, “Qafqaz Məmmədov Azərbaycana qarşı” və s. işlər
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Aztəminatlı şəxslərə pulsuz hüquqi yardım göstərilməsinə görə dövlət tərəfindən vəkillərə
ödənilən məbləğ Prezidentin 22 fevral 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə üç dəfə artırıldı və hüquqi
yardım üçün ödəniş 1 saat üçün 6 manat müəyyənləşdirildi (sərəncama qədər isə 1 saat hüquqi
yardım üçün 2 manat məbləğ müəyyən edilmişdi). Lakin vəkillər bu məbləğdən vergi ödəyirlər ki,
bu da özlüyündə aşağı olan məbləğin daha da azalmasına səbəb olur. Nəticə etibarilə vəkillər tez-tez
ödənişsiz işlərin qəbul edilməsindən qaçmağa, yaxud da mümkün qədər çox işə çıxmağa çalışırlar
və bu zaman çox səthi davranırlar, bu isə onların təmsil etdikləri şəxsin maraqlarını bacardıqları ən
yaxşı formada qorumaq öhdəliklərinə ziddir.27

Ümumilikdə, Azərbaycanda nümayəndəlik institutunu ləğv edən dəyişikliklər kifayət qədər
keçid tənzimləmələri olmadan, kəskin vəkil çatışmazlığı olduğu, insan hüquqlarının qorunması
sahəsində problemlərin mövcudluğu şəraitində qəbul edildi, həmçinin əhalinin həssas və aztəminatlı
qruplarının hüquqi xidmətə çatımlılığı, eləcə də əməyinin qarşılığı lazımınca ödənilməyən vəkillərə
düşəcək iş yükü nəzərə alınmadı.

27 Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Dunja Mijatovic, Report following her visit to Azerbaijan
from 8 to 12 July 2019,
https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-azerbaijan-from-8-to-12-july-2019-by-dunja-mija/168098e108
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Kollegiyaya qəbul zamanı yaranan problemlər

“Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanunun 8.1-ci maddəsinə əsasən28, VK-ya qəbulla
bağlı ixtisas imtahanı yazılı testdən və şifahi müsahibədən ibarətdir. İxtisas imtahanlarının yazılı
test mərhələsindən müvəffəqiyyətlə keçmiş namizədlər müəyyən sənədləri VK-nın sənəd qəbulu
komissiyasına təqdim etməklə müsahibə mərhələsində iştirak haqqı qazanırlar.29 İmtahanın bu iki
mərhələsini uğurla başa vuran namizədlər vəkil olmaq üçün Ədliyyə Nazirliyinin Akademiyasında
icbari təlimi də müvəffəqiyyətlə başa vurmalıdırlar.

VK üzvlüyünə qəbulla bağlı ixtisas imtahanlarının keçirilməsi qaydalarında30 imtahanın yazılı
test mərhələsi ilə bağlı ümumi test sayı, ikinci mərhələyə keçə bilmək üçün tələb olunan doğru
cavabların sayı, hər düzgün cavabın neçə balla qiymətləndirildiyi və s. qeyd olunsa da, qaydaların
mətnindən görünür ki, şifahi mərhələ ilə bağlı həmin məsələlər aydın şəkildə əks olunmayıb.
Əvvəla, namizədlərə veriləcək sualların dəqiq sayı göstərilməyib. İkincisi, sualların hansı mövzuları
əhatə edəcəyi konkret yox, həddindən artıq ümumi formada (“... məntiqi nəticələr çıxarmaq
qabiliyyətini, ümumi dünyagörüşünü və bilik səviyyəsini müəyyən edən suallar..”) qeyd olunub.
Üçüncüsü, namizədin verdiyi cavablar üçün qeyri-dəqiq və tamamilə komissiya üzvlərinin
subyektiv mülahizəsinə bağlı olan bir qiymətləndirmə sistemi “məqbul” və “qeyri-məqbul”
müəyyən edilib. Bundan əlavə, ixtisas imtahanları tərkibi beş vəkil, üç hakim və üç hüquqşünas
alimdən ibarət olan Vəkillərin İxtisas Komissiyası tərəfindən keçirilir. Namizədin müsahibədən
keçə bilməsi üçün Komissiya üzvlərinin əksəriyyəti tərəfindən ona “məqbul” qiyməti verilməlidir.
Komissiyanın vəkil olan üzvləri VK Rəyasət Heyəti, hakim olan üzvləri Azərbaycan Respublikası
Ali Məhkəməsinin Plenumu, hüquqşünas alim olan üzvləri isə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyi tərəfindən təyin edilir. Başqa sözlə, üzvlərin yarıdan çoxu icra və məhkəmə kimi dövlət
hakimiyyət orqanları tərəfindən seçilir. Bütün bunlar isə, öz növbəsində, imtahanın müsahibə
mərhələsinin qeyri-obyektiv olması ilə bağlı əsaslı şübhələr doğurur.

Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyası imtahan proseduru ilə bağlı öz hesabatında qeyd edib ki,
imtahan prosesində aydın metodologiya yoxdur və onun sistemsiz olduğu görünür. İmtahan zamanı
verilən suallar təsadüfi ola bilər və imtahan götürənin seçimlərindən asılıdır. Müsahibə müəyyən
edilmiş standartlara və şəffaf, ədalətli imtahan qaydalarına əsasən sual verməklə məhdudlaşmır.31

Komissiya 2017-ci ildəki hesabatında parlamentin etdiyi dəyişikliklərdən bir neçə gün sonra VK-ya
üzv olmayan hüquqşünaslara fəaliyyətlərini davam etdirməyin təqibə səbəb ola biləcəyi barədə
hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən xəbərdarlıq edilməsindən xüsusilə narahat olduğunu bildirib.32

İmtahanın keçirilməsi ilə bağlı qaydalardan, həmçinin beynəlxalq sənədlərdən belə bir nəticə
çıxarmaq olar ki, ikinci, yəni müsahibə mərhələsi “arzuolunmaz” şəxslərin VK-ya qəbulunun
qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulub. Test və müsahibə mərhələlərinin nəticələrini müqayisə

32 Azerbaijan: briefing paper on new legislation restricting court representation by lawyers.
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/12/Azerbaijan-legalsubmission-accesstoalawyer-2017-eng.pdf

31 Defenseless Defenders: Systemic Problems in the Legal Profession in Azerbaijan.
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/11/Azerbaijan-Systemic-problems-Legal-Prof

30 Vəkillər Kollegiyası üzvlüyünə qəbulla bağlı ixtisas imtahanlarının keçirilməsi Qaydaları.
http://barassociation.az/uploads/attachments/qebul_qaydalari.pdf

29 https://barassociation.az/recruitment
28 http://www.e-qanun.az/framework/257
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etdikdə aydın olur ki, insan hüquqları sahəsində çalışan müstəqil hüquqşünaslar imtahanın yazılı
test mərhələsini uğurla keçsələr də, fəaliyyətlərinə və VK-nı ictimaiyyət qarşısında tənqid
etdiklərinə görə müsahibə mərhələsindən keçə bilməyiblər.33 Müsahibə mərhələsində iştirak etmək
üçün namizədlərdən, xüsusilə, şəxsi məlumatlarının – tərcümeyi-hal və yaxın qohumlar (ata, ana,
arvad (ər), uşaqlar, qayınata, qayınana, qardaşlar, bacılar, qayın və baldızlar, onların ərləri və
arvadları) haqqında məlumat34 – tələb edilməsi də müsahibənin biliyin ölçülməsi üçün yox,
namizədin şəxsi həyatının və siyasi hakimiyyətə tənqidi münasibətinin öyrənilməsi məqsədilə
aparıldığına aid əsaslı şübhələr yaradır.

34 https://barassociation.az/web/uploads/files/Kardlarin_ucotu_vereqi.pdf

33 Left without a defence: Azerbaijan’s purge of human rights lawyers.
https://oc-media.org/features/left-without-a-defence-azerbaijans-purge-of-human-rights-lawyers/
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Gürcüstan Respublikasında nümayəndəliyin və vəkilliyə qəbulun hüquqi vəziyyəti. Estoniya

və Azərbaycanda vəkilliyə qəbul prosesinin oxşar və fərqli cəhətləri

a) Gürcüstan qanunvericiliyində nümayəndələrin məhkəmə proseslərində iştirakını tənzimləyən

normalar

Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən, mülki və inzibati icraatlar üzrə məhkəmə proseslərində
nümayəndə qismində yalnız fiziki şəxslərin yaxın qohumları, hüquqi şəxslərin işçiləri, yaxud
müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş şəxsləri və vəkillər çıxış edə bilərlər. Qonşu Gürcüstan
dövlətinin qanunvericiliyində isə nümayəndələrin iştirakına icazə verilən halların dairəsi daha geniş
təsbit olunub.

Gürcüstan Konstitusiyasının 31-ci maddəsinə əsasən, hər kəsin məhkəmədə öz hüquqlarını
şəxsən, vəkil vasitəsilə və ya qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda, nümayəndə vasitəsilə müdafiə
etmək hüququ vardır.35 Nümayəndələrin məhkəmə proseslərində iştirakı Mülki-Prosessual və
İnzibati Prosessual Məcəllələrlə tənzimlənir.

Gürcüstanın Mülki-Prosessual Məcəlləsinin (bundan sonra: GMPM) 93.1-ci maddəsinə əsasən,
vətəndaşlar məhkəmə proseslərində şəxsən, hüquqi şəxslər və digər təşkilatlar isə müvafiq qaydalar
və ya nizamnamə ilə hüquqi şəxsin və ya digər təşkilatın adından hərəkət etmək səlahiyyəti verilmiş
rəsmilər vasitəsilə iştirak edə bilərlər.36 Həmin maddənin 2-ci bəndinə görə isə, tərəflər məhkəmə
proseslərində, həmçinin etibarnamə verilmiş şəxs vasitəsilə də iştirak edə bilərlər. GMPM-in 94-cü
maddəsi məhkəmədə nümayəndə kimi iştirak edə bilən şəxslərin dairəsini müəyyənləşdirir:

- vəkillər;

- dövlət və yerli hakimiyyət orqanlarının və təşkilatların işçiləri – həmin orqanlara və ya təşkilatlara
aid işlər üzrə;

- birgə tərəflərdən biri – digər birgə tərəflərin razılığı ilə;

- hüquq qabiliyyəti olan digər şəxslər – yalnız birinci instansiya məhkəməsində tərəflərin
nümayəndəsi kimi işdə iştirak edə bilərlər.

GMPM-in 97.1-ci maddəsinə əsasən, məhkəmə vəkil olmayan bir şəxsin tərəfi təmsil etmək və
onun maraqlarını qorumaq üçün lazımi keyfiyyətlərə malik olmadığını təsbit edərsə, həmin şəxsin
prosesdə nümayəndə kimi iştirakını qəbul etməkdən imtina edə bilər. Həmin maddənin 3-cü
bəndinə görə, vəkil olmayan şəxsin nümayəndə kimi qəbul edilməsindən imtina barədə
məhkəmənin qərarından apelyasiya şikayəti verilə bilər.

Gürcüstanın Ümumi İnzibati Məcəlləsinin (bundan sonra: GÜİM) 86.1-ci maddəsinə əsasən, hər
kəsin nümayəndə vasitəsilə dövlət orqanı ilə əlaqə qurmaq, habelə müdafiəçinin köməyindən
faydalanmaq hüququ vardır.37 Həmin Məcəllənin “inzibati proseslərdə nümayəndələr” adlanan 87-ci
maddəsinin 1-ci bəndinə görə isə, əgər ərizəçi və ya digər maraqlı tərəf nümayəndə təyin edibsə,
inzibati orqan maraqlı tərəf üçün bütün sənədləri nümayəndəyə təqdim edəcəkdir. 2-ci bənddə isə

37 Law of Georgia Generel Administrative Code of Georgia. https://matsne.gov.ge/en/document/view/16270
36Civil Procedure Code of Georgia. https://matsne.gov.ge/en/document/view/29962
35 Constitution of Georgia. https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=36
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qeyd olunur ki, bu qanunla başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, inzibati orqan inzibati icraatla bağlı
bütün məsələlərlə əlaqədar nümayəndəyə müraciət edəcəkdir.

Göründüyü kimi, Gürcüstanın prosessual qanunvericiliyində nümayəndənin yalnız yaxın qohum
və ya müvafiq müəssisənin işçisi olmasını tələb edən norma yoxdur. Həmçinin “hüquq qabiliyyəti
olan digər şəxslərin” yalnız birinci instansiya məhkəməsində nümayəndə kimi iştirakına icazə
verilməsi şəxslərin növbəti instansiyalarda hüquqlarını səmərəli və effektiv şəkildə müdafiə edə
bilmələri üçün mütləq müəyyən ödəniş edərək vəkil xidmətindən istifadə etməli olduqları kimi başa
düşülməməlidir. Belə ki, Gürcüstanda “Hüquqi yardım haqqında” 19 iyun 2007-ci il tarixli qanun
mövcuddur və onun 1-ci maddəsində qeyd olunub ki, qanunun məqsədi Gürcüstanın Konstitusiyası
və beynəlxalq razılaşmalarla nəzərdə tutulmuş müdafiə hüququnu təmin etmək üçün vacib olan
sosial tələblərə yönəlmiş davamlı və etibarlı hüquqi yardım sistemi yaratmaqdır.38 Sözügedən qanun
mülki, inzibati və cinayət işlərində dövlət hesabına hüquqi yardımın göstərilməsi qaydalarını
tənzimləyir. Qanunun xüsusilə diqqət çəkən tərəflərindən biri də odur ki, benefisiar kimi yalnız
Gürcüstan vətəndaşları deyil, həm də vətəndaşlığı olmayan şəxslər və xarici ölkə vətəndaşları da
nəzərdə tutulub ( 2 (f) maddəsi).

b) Gürcüstan qanunvericiliyində Vəkillər Kollegiyasına qəbul prosesinin tənzimlənməsi

Gürcüstanın “Vəkillər haqqında” Qanununun (bundan sonra: GVQ) 10.1-ci maddəsinə əsasən,
vəkil olmaq istəyən şəxs aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:39

- Gürcüstan vətəndaşı olmalı;

- Ali hüquq təhsilinə malik olmalı;

- Bu qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada Vəkillər Kollegiyasına qəbul imtahanını və ya hakimlər
üçün nəzərdə tutulmuş imtahanı keçməli;

- Hüquqşünas və ya vəkil yanında təcrübəçi kimi ən az 1 il iş təcrübəsinə malik olmalıdır.

Gürcüstan Vəkillər Kollegiyasına qəbul olmaq üçün yalnız test imtahanı nəzərdə tutulmuşdur.
GVQ-nin 11-ci maddəsi vəkillərin yazılı test imtahanlarını tənzimləyir. Həmin maddəyə əsasən, ali
hüquq təhsilinə malik olan istənilən şəxsin yazılı testdə iştirak etmək hüququ var. Yazılı test ildə iki
dəfə təşkil edilir. İmtahan ya ümumi (bir neçə hüquq fənnini əhatə edən), ya da xüsusi bir sahəyə
(mülki və ya cinayət) aid mövzuları əhatə edir.

Yazılı testdən uğurla keçən hüquqşünas müvafiq sahədə vəkil kimi praktiki fəaliyyəti həyata
keçirmək hüququ qazanır. İmtahanı uğurla vermiş şəxslərə bununla bağlı sertifikat təqdim olunur.
Şəxs kollegiya imtahanını keçdikdən sonra yeddi il ərzində vəkillik fəaliyyətinə başlamazsa, həmin
sertifikat qüvvədən düşmüş hesab olunur.

GVQ-nin 21-ci maddəsinə əsasən, Vəkillər Kollegiyasına üzv olmaq üçün ərizə ilə müraciət
etmək lazımdır. Ərizədə ad, soyad, doğum tarixi, yaşadığı ünvan, telefon nömrəsi, ixtisaslaşdığı
hüquq sahəsi və imtahan nəticəsi ilə əlaqədar məlumatlar əks olunmalıdır. Vəkillər Kollegiyasının

39 Law of Georgia on Lawyers. https://matsne.gov.ge/en/document/download/15472/15/en/pdf
38 Law of Georgia on Legal Aid. https://matsne.gov.ge/en/document/view/21604?publication=16
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İdarə Heyəti müraciətə bir ay müddətində baxaraq ərizəçinin Kollegiyaya qəbul edilməsi və ya
qəbuldan imtina edilməsi barədə qərar çıxarır.

Həmin maddənin 3-cü bəndinə əsasən, şəxsin Vəkillər Kollegiyasına üzvlüklə bağlı müraciətinə
imtina aşağıdakı əsaslara görə verilir:

- Gürcüstan vətəndaşı deyilsə;

- Test imtahanından uğurla keçə bilməyibsə;

- Qəsdən ağır cinayət törətdiyinə görə məhkum olunubsa və məhkumluğu ödənilməyib və ya
götürülməyibsə;

- Kollegiyaya qəbul imtahanını keçdikdən sonra yeddi illik müddət ötübsə;

Azərbaycan və Gürcüstan qanunvericiliklərində vəkilliyə qəbul şərtlərini müqayisə etsək, əsas
fərqlər kimi aşağıdakıları qeyd etmək olar:

a) Hüquq sahəsində vəkilliyə qədər tələb olunan minimal iş təcrübəsi müddəti: Azərbaycanda 3 il,
Gürcüstanda 1 il;

b) İl ərzində qəbul imtahanlarının sayı: Azərbaycanda minimum 1 dəfə, Gürcüstanda isə ildə 2
dəfə;

c) Qəbul imtahanlarının forması: Azərbaycanda ikimərhələli – test və şifahi, Gürcüstanda isə yalnız
test;

d) Azərbaycanda qəbul imtahanını keçən namizədlər icbari təlimlərə cəlb olunurlar və həmin
təlimləri uğurla başa vurmalıdırlar. Gürcüstanda isə bu cür prosedur nəzərdə tutulmayıb;

e) Kollegiyaya üzvlüklə əlaqədar tələb olunan şəxsi məlumatlar: Azərbaycanda tərcümeyi-hal və
yaxın qohumlar (ata, ana, arvad (ər), uşaqlar, qayınata, qayınana, qardaşlar, bacılar, qayın və
baldızlar, onların ərləri və arvadları) haqqında məlumat, Gürcüstanda isə şəxsiyyət vəsiqəsi və
tərcümeyi-hal (“CV”);

f) Cinayət törətməklə əlaqədar kollegiyaya qəbul etməkdən imtina: Azərbaycanda qəsdən az ağır,
ağır və ya xüsusilə ağır cinayət törətməyə görə məhkumluğu ödənilməmiş və ya götürülməmiş
şəxslər, Gürcüstanda isə qəsdən ağır cinayət törətdiyinə görə məhkum olunmuş və məhkumluğu
ödənilməmiş və ya götürülməmiş şəxslər.

c) Estoniyada vəkilliyə qəbul prosesi və Azərbaycanla oxşar və fərqli cəhətlər

Estoniyanın “Vəkillər Kollegiyası haqqında” Qanununun 22.3-cü maddəsinə əsasən, bu Qanunla
başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, Estoniyada yalnız Estoniya Vəkillər Kollegiyasının (bundan
sonra: EVK) üzvləri vəkil kimi hüquqi xidmətlər göstərə bilərlər40. Qanunun 23.1-ci maddəsinə
görə, EVK-ya qəbul olmaq istəyən şəxs aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

- aktiv hüquq qabiliyyətinə malik olmalı;

40 Bar Association Act of the Republic of Estonia.
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/530102013022/consolide#:~:text=(1)%20Estonian%20Bar%20Association%2C,leg
al%20person%20in%20public%20law.
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- Estoniyada yaşamalı və ya Estoniya Respublikasının, yaxud Avropa Birliyinə üzv olan bir dövlətin
vətəndaşı olmalı;

- Eston dilində şifahi danışıq və yazı biliyinə malik olmalıdır;

- dürüst olmalı, yüksək mənəvi xarakterə, həmçinin vəkil kimi işləmək üçün lazım olan bacarıq və
fərdi xüsusiyyətlərə malik olmalıdır.

Sözügedən Qanunun 27-ci maddəsi EVK-ya qəbuldan imtina edilməsi üçün əsasları müəyyən
edir. Belə ki, şəxs:

- vəkillər üçün nəzərdə tutulan tələblərə cavab vermirsə;

- kollegiyadan və ya notarius vəzifəsindən kənarlaşdırılıbsa;

- qəsdən törədilmiş cinayətə görə cinayət prosesi qaydasında cəzalandırılıbsa;

- dövlət qulluğundadırsa, yaxud əmək və ya xidmət müqaviləsi ilə çalışırsa (tədris və ya tədqiqat
sahəsində çalışmaq istisna olmaqla);

- müflisdirsə;

- vəkillərin peşə etikası tələblərinə və ya müstəqillik prinsipinə zidd olan bir peşədə fəaliyyət
göstərirsə,

EVK-ya qəbul edilməyəcəkdir.

Estoniyada vəkillik imtahanları zəruri hallarda, lakin ildə bir dəfədən az olmayaraq təşkil olunur.
İmtahan yazılı və şifahi hissələrdən ibarətdir. Vəkillik imtahanları və nəticələrin qiymətləndirilməsi
Peşə Yararlılığının Qiymətləndirilməsi Komitəsi tərəfindən həyata keçirilir. Komitənin 11 üzvü
vardır. Üzvlərdən 6-sı EVK İdarə Heyəti tərəfindən təyin olunur. Digər 5 üzvün 2-si hakim, 1-i
Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi, 1-i dövlət ittihamçısı, digəri isə Tartu Universitetinin Hüquq
Fakültəsinin Şurası tərəfindən təyin olunmuş hüquqşünasdır.

Beləliklə, Azərbaycan və Estoniyada vəkilliyə qəbulla bağlı prosedurları müqayisə etsək,
aşağıdakı əsas oxşar və fərqli cəhətləri görə bilərik:

1) Hər iki ölkədə nümayəndəlik fəaliyyətini (yaxın qohumlar və təşkilatların səlahiyyətli şəxsləri
istisna olmaqla) yalnız kollegiyanın üzvü olan şəxslər həyata keçirə bilərlər;

2) Estoniya qanunvericiliyində hüquq sahəsində vəkilliyə qədər tələb olunan minimal iş təcrübəsi
müddəti göstərilməyib;

3) Hər iki ölkədə qəbul imtahanları yazılı və şifahi hissələrdən ibarətdir;

4) Azərbaycanda qəsdən az ağır, ağır və ya xüsusilə ağır cinayət törətməyə görə məhkumluğu
ödənilməmiş və ya götürülməmiş şəxslər, Estoniyada isə qəsdən törədilmiş cinayətə görə cinayət
prosesi qaydasında cəzalandırılmış şəxslər vəkil ola bilməzlər;

5) İl ərzində qəbul imtahanlarının sayı hər iki ölkədə ildə 1 dəfədən az olmayaraq müəyyən olunub;

6) Estoniyada dövlət qulluğunda çalışan şəxslər kollegiyaya qəbul edilmirlər. Azərbaycanda isə,
dövlət qulluğunda çalışan şəxslər yalnız tutduqları vəzifədən azad edildikdən və qanunla müəyyən
edilmiş qaydada vəkil statusu əldə etdikdən sonra vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər;
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7) Estoniyada əmək və ya xidmət müqaviləsi ilə çalışan şəxslər kollegiyaya qəbul edilmirlər.
Azərbaycanda isə vəkilliklə bağlı belə bir qadağa yoxdur;

8) Estoniyada müflis olmuş şəxslər kollegiyaya qəbul edilmirlər. Azərbaycanda isə vəkilliklə bağlı
belə bir qadağa yoxdur;

9) Hər iki ölkədə kollegiyaya qəbul prosesini həyata keçirən qurumun tərkibi 11 nəfərdən ibarətdir.
Lakin, həmin qurumun üzvlərinin yarıdan çoxunu (6 nəfərini) Estoniyada kollegiya, Azərbaycanda
isə dövlət hakimiyyət orqanları təyin edir.
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Nəticə

31 oktyabr 2017-ci il dəyişiklikləri nümayəndələrin hüquqlarını əhəmiyyətli dərəcədə azaltdı və
məhkəmə proseslərində şəxslərin təmsil edilməsini vəkillərin monopoliyasına verdi. Dəyişikliklərin
qəbul edilməsi aztəminatlı şəxslərin effektiv hüquqi yardıma çatımlılıqlarının əhəmiyyətli dərəcədə
zəifləməsi, praktiki hüquqi fəaliyyətlə məşğul olan hüquqşünas və qeyri-hüquqşünasların öz
fəaliyyətlərindən məhrum edilməsi və ölkədə insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan müstəqil
şəxslərin bundan sonra məhkəmə proseslərindən kənarda qalması ilə nəticələndi.

Sözügedən qanun layihəsi ictimai müzakirələrə çıxarılmadan qəbul edilib. Bu da layihənin
praktiki hüquq fəaliyyətinin müstəqilliyinin, özünütənzimləməsinin və bütövlüyünün artırılmasına
yönəlmədiyini, eləcə də beynəlxalq standartlara zidd şəkildə qəbul edildiyini göstərir.

Vəkillərin sayına gəldikdə deyə bilərik ki, təxminən 10 milyon əhalisi olan bir ölkədə cəmi 1844
vəkilin olması vətəndaşların hüquqi xidmətlərdən istifadəsini əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirir.
Nümayəndəliyin ləğvi rayonlarda yaşayan əhalinin hüquqi yardıma çatımlılığına xüsusilə mənfi
təsir göstərdi. Belə ki, kollegiya üzvlərinin cəmi 395 nəfəri rayonlarda fəaliyyət göstərir.

Bundan əlavə, bir çox gənc hüquqşünas əhalinin müəyyən həssas qruplarını dəstəkləmək üçün
yerli təşkilatlarla əməkdaşlıq edirdi və vəkilliklə məşğul olan şəxslərlə müqavilə bağlamaq çox xərc
tələb etdiyi üçün həmin qruplar gənc hüquqşünasların xidmətlərindən faydalanırdı. Beləliklə,
nümayəndəliyin ləğvi həm də insan alveri, məişət zorakılığı qurbanları, əlilliyi olan şəxslər və
məcburi köçkünlər kimi əhalinin müəyyən həssas qruplarına vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri
tərəfindən göstərilən hüquqi xidmətlər üçün də təsirsiz ötüşmədi.

VK-ya qəbul prosesinin müsahibə mərhələsinin təşkili qaydalarına nəzər saldıqda aydın olur ki,
bu mərhələ hökumət üçün “arzuolunmaz“ sayılan şəxslərin vəkilliyə qəbulunun qarşısını almaq
məqsədi daşıyır. Belə ki, suallarla bağlı konkret mövzuların iştirakçılara bildirilməməsi, cavabların
qeyri-obyektiv (şəxsi mülahizələrə əsaslanan) formada qiymətləndirilməsi və müsahibə götürən
şəxslərin yarıdan çoxunu kollegiyanın üzvü olmayan hökumət nümayəndələrinin təşkil etməsi
həmin məqsədin mövcudluğu ilə bağlı əsaslı şübhələr yaradır.

Araşdırma zamanı xarici ölkələrin vəkillik və nümayəndəlik fəaliyyəti ilə bağlı
qanunvericiliklərinin araşdırılmasında əsas məqsəd Azərbaycanla müqayisə apararaq oxşar və fərqli
cəhətlərin müəyyən olunması, həmçinin sözügedən fəaliyyətlərin tənzimləmə qaydalarının
dəyişdirilməsi ilə bağlı veriləcək tövsiyələr üçün nümunələr əldə etmək olmuşdur. Gürcüstanın
seçilmə səbəbi bu ölkənin Azərbaycan kimi Qafqaz regionunda yerləşməsi, Estoniyanın seçilməsinə
səbəb isə Avropa Birliyinin Azərbaycan kimi post-sovet ölkəsi olan üzvlərindən birinin
qanunvericiliyinin araşdırılması olmuşdur. Müqayisə zamanı Gürcüstan qanunvericiliyində
nümayəndəlik institutunun daha geniş təsbit olunduğu aşkarlanmışdır. Həmçinin, Gürcüstan və
Estoniyada Vəkillər Kollegiyasında qəbulun daha şəffaf olduğu məlum olmuşdur. Bundan əlavə
hər iki ölkənin təcrübəsindən tövsiyələrin hazırlanması zamanı istifadə edilmişdir.
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Tövsiyələr

1. Yalnız hüquq üzrə ali təhsili olan şəxslərin (vergi orqanında müvafiq fəaliyyət kodu ilə qeydə
alınmaqla) fəaliyyətinə icazə verilməklə nümayəndəlik institutu bərpa edilməlidir.

2. Vəkillər Kollegiyasına qəbul prosedurunda müsahibə mərhələsi şəffaf və obyektiv şəkildə
keçirilməlidir. Bunun üçün:

- müsahibə zamanı hansı mövzular üzrə sualların veriləcəyi hazırda olduğu kimi ümumi deyil,
konkret olaraq müəyyən olunmalı və ictimaiyyətə açıq şəkildə paylaşılmalıdır;

- namizədlərin cavablarına verilən qiymətlər “məqbul” və “qeyri-məqbul” olaraq mücərrəd deyil,
aydın formada (məsələn, 1-10 bal intervalında və hər balın söz ilə qarşılığı – yaxşı, çox yaxşı, orta
və s. – göstərilməklə) müəyyən olunmalı və ictiamiyyətə açıq şəkildə paylaşılmalıdır;

- İxtisas Komissiyasının tərkibinin yarıdan çoxunu dövlət hakimiyyət orqanlarının deyil, VK-nın
üzvü olan vəkillər təşkil etməlidir;

- müsahibə prosesi video çəkilişlə qeydə alınmalı və video material müsahibənin nəticəsindən
şikayət vermək istəyən şəxslərə, tələb olunduğu halda, sübut kimi təqdim edilməlidir.

3. Mülki, inzibati və kommersiya işlərində dövlət hesabına hüquqi yardımın təmin edilməsilə bağlı
qanun qəbul edilməlidir.

4. Vəkillərə dövlət hesabına ödənilən hüquqi yardımın məbləği artırılmalıdır.

5. Kollegiyaya qəbul imtahanlarının hər il üçün nəzərdə tutulan sayı artırılmalı və qanunda konkret
formada göstərilməlidir.

6. Kollegiyaya qəbul olmaq üçün tələb edilən minimal iş təcrübəsi müddəti 3 ildən 1 ilə
endirilməlidir.
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https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IJudiciary/Communications/AzerbaijanReply26M
arch2018.pdf;

30. Vəkillər Kollegiyası üzvlüyünə qəbulla bağlı ixtisas imtahanlarının keçirilməsi Qaydaları.
http://barassociation.az/uploads/attachments/qebul_qaydalari.pdf;

31. What now for lawyers in
Azerbaijan?,http://ehrac.org.uk/wp-content/uploads/2019/08/EHRAC-Summer-2018-Eng.pd
f#page=6;

32. Конституция Азербайджанской ССР. https://nodussr.ru/konstituciya-azerbajdzhanskoj-ssr;
33. Об адвокатуре в СССР. http://docs.cntd.ru/document/58807185.
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Azərbaycanda Nümayəndəlik İnstitutunun
Ləğvinin Nəticələrinə dair Hesabat Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu (IDI)

Sənəd Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun (IDI) apardığı araşdırmalar əsasında tərtib olunub.

IDI araşdırmanın aparılmasına və sənədin ərsəyə gəlməsinə töhfə verən hər kəsə dərin təşəkkürünü
bildirir.

Məlumatlardan istifadə edərkən IDI-yə istinad etmək zəruridir.

Əlaqə məlumatları:

Tel: +99450 435 95 42

Web: www.idi-aze.org

E- poçt: idi.azerbaijan@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/DTI.IDI
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