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1. Xülasə 

Azərbaycan "İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında" Konvensiyanı ratifikasiya 

edən dövlət olaraq ədalət mühakiməsi hüququnu təmin etmək öhdəliyi daşıyır. Bu öhdəlik 

Konvensiyanın 6-cı maddəsində müəyyən edilmiş standartlar çərçivəsində icra olunmalıdır. Bu 

standartlara ədalətə çatımlılıq, qanunla təsis edilmiş müstəqil və qərəzsiz məhkəmə,  habelə 

prosessual ədalətlilik, aşkarlıq, ağlabatan müddət kimi ümumi təminatlar, təqsirsizlik prizumpsiyası 

və müdafiə hüquqları kimi spesfik təminatlar daxildir. Vəkillərin peşə fəaliyyəti də məhz bu 

maddənin təminatı altına düşür. 2020-ci ili də əhatə edən statistikaya əsasən1 Avropa Məhkəməsi 

Azərbaycana qarşı 84 işdə 6-cı maddənin tələblərinin pozuntusunu tanımışdır.  

Hesabatın hazırlanması üçün üçün vəkillərin peşə fəaliyyəti ilə bağlı yerli və beynəlxalq 

qanunvericilik nəzərdən keçirilmiş, yerli və beynəlxalq təşkilatların vəkillik və hüquq peşəsinin 

ümumi vəziyyətini təsvir edən hesabatlarına istinad edilmişdir,  həmçinin mediada çıxan 

məlumatlar araşdırılmış, siyasi motivli maneələrlə üzləşən vəkillər media monitorinqi və beynəlxalq 

hesabatlar əsasında müəyyənləşdirilmiş, onlarla sorğu  keçirilmişdir. 

Hesabatda təməl yerli qanunvericilik aktları “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanun, 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi, Mülki-Prosessual Məcəllə, İnzibati-

Prosessual Məcəllə və “Vəkillərin etik davranış qaydaları haqqında” Əsasnamə araşdırılıb və bir 

sıra qanunun keyfiyyəti prinsiplərinə cavab verməyən maddələr aşkarlanıb. 

“Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” qanunda mübahisə doğuran məqamlardan biri vəkillik 

fəaliyyətinin təminatı adlı 7-ci maddədir. Maddə vəkillə müdafiə etdiyi şəxs arasında 

konfidensiallığı qoruduğunu bəyan etsə də, məhkəmələr, dövlət orqanları və 3-cü şəxslər tərəfindən 

vəkilin peşə fəaliyyətinə maneələr törədildiyi təqdirdə hansı hüquqi nəticələrin olacağını təsbit 

etmir. 

Növbəti mübahisəli maddə Vəkillər Kollegiyasının vəzifələrini təsbit edən 9-cu maddədir. Bu 

maddədə Kollegiyanın məhkəmə, dövlət orqanları qarşısında olan vəzifələri təsbit olunsa da, 

müvəkkillər və vəkillər qarşısında Kollegiyanın bircə öhdəliyi belə nəzərdə tutulmamışdır. 

Xüsusilə problemli maddələrdən biri vəkil sirri anlayışını müəyyənləşdirən 17-ci maddədir, bu 

maddə çox geniş və ümumi təsbit olunub. Əlavə olaraq, digər intizam məsuliyyəti yaradan və 

vəkilin ifadə azadlığına müdaxilə əsası olan ibtidai istintaq sirrinin anlayışı, çərçivəsi ümumiyyətlə 

heç bir hüquqi aktla müəyyənləşdirilməmişdir. Təcrübədə isə ibtidai istintaq sirri çərçivəsini 

müstəntiq və ya prokuror tərəfindən müəyyən edilir. 

Ən problemli maddələrdən biri olan 22-ci maddənin 8-ci bəndi Kollegiyadan xaric olunma ilə bağlı 

Avropa Məhkəməsinə gedən şikayətlərin əsas məğzlərindən biridir. Belə ki, bu bənddə, 

ümumiyyətlə bu Qanunda hansı əsasların vəkillikdən xaric edilməyə səbəb ola biləcəyi və yaxud da 

VK-nın bu əsası müəyyən edərkən hansı meyarları rəhbər tutmalı olduğu təsbit olunmayıb.  

Prosessual qanunvericilikdə problemli məqamlardan birincisi vəkillərin dövlət qurumlarına 

ünvanladığı sorğulara və müraciətlərə cavab verilməsi müddətləri, cavab verilməmə halında 

məsuliyyət tədbirləri nəzərdə tutulmamasıdır. Müqayisə üçün deyək ki, İXM-nin 526-528-ci 

maddələrində məhkəmələrin, vəzifəli şəxslərin təqdimatlarına, sənədlərinə müvafiq müddətdə 

baxılıb tədbirlər görülməməsinə görə inzibati tənbeh nəzərdə tutur. Lakin müdafiə fəaliyyətinin 

əsası olan vəkilin sorğu və müraciətləri cavab vermək və ya vaxtında cavab vermək üçün belə bir 

sanksiya müəyyən edilməmişdir.  

 
1 https://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592020_ENG.pdf  

https://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592020_ENG.pdf
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Ən problemli məsələlərdən biri ekspertiza təyin etməklə əlaqəlidir. Belə ki, əgər müdafiə tərəfi 

ictimai və ya ictimai xüsusi ittiham qaydasında aparılan cinayət təqibi zamanı hər hansı bir xüsusi 

bilik tələb edən halın müəyyənləşdirilməsinin təqsirləndirilən şəxsin xeyrinə olacağı qənaətinə 

gələrsə, istintaqı aparan şəxsə vəsatətlə müraciət etməlidir. Belə məlum olur ki, müdafiə tərəfi 

sübutların toplanılması üçün qarşı tərəfin subyektiv mövqeyindən asılıdır. 

Azərbaycan Respublikasının “Vəkillərin etik davranış qaydaları haqqında” Əsasnaməsini Cənubi 

Qafqazın digər dövlətləri olan Gürcüstan və Ermənistan Respublikalarının Vəkillər Kollegiyasının 

vəkillərə aid etik davranış qaydaları ilə müqayisə etsək görərik ki, hər üç əsasnamədə müstəqillik, 

kofidensiallıq, peşəkarlıq, maraqların toqquşmasına yol verilməməsi, eləcə də etimad (bəzisində 

vicdanlı davranış) prinsipləri təsbit olunmuşdur. Lakin Azərbaycan vəkillərinin etik kodeksində 

digər qonşu ölkələrin vəkillərinin davranış qaydaları prinsipləri arasında yer almayan və tətbiqi 

kifayət qədər problemli prinsiplər də yer alır: loyallıq, ictimai etimad, mədəni davranış, maddi və 

qeyri-maddi nemətlərdən imtina, ictimailik.  

Sorğumuzda iştirak etmiş vəkillərin hamısı Əsasnamənin niyyətinin vəkilin ifadə azadlığını 

məhdudlaşdırmaq olduğu fikiri ilə razılaşıblar. Bundan əlavə, müstəqil media orqanları olan “VOA 

Azerbaijan”ın son 3 ildə (2018, 2019, 2020) olan media monitorinqi göstərir ki, Əsasnamənin 

qəbulundan sonra vəkillərin mediyaya çıxışlarının sayında azalma baş verib. 

Hesabatda vəkillətin təcrübədə üzləşdikləri çətinliklərdən də bəhs edilir. Belə ki, vəkillərin həm 

məhkəməyə qədər icraatda, həm də məhkəmə icraatında vəkillərin bir çox problem və qanunsuz 

hərəkətlə üzləşdiyi ortaya çıxıb. 

Vəkillərə müvəkkilinin görüşünə müxətlif bəhanələrlə imkan verilmir. Məsələn, “bu gün bazar 

günüdür”, “ bu gün şənbə günüdür”, “sanitariya-dezinfeksiya işləri aparılır”, “otaqlarda təmir işləri 

aparılır” və s kimi qanunsuz əsaslarla vəkillərin müdafiə etdikləri şəxslərlə görüşlərinə əngəl 

yaradılır. 

Həmçinin görüş hüququnun təmin edilməsi üçün praktikada “icazə məktubu” anlayışı yaranıb. 

Qanunvericiliyə əsasən güçün vəkilin səlahiyyətini təsdiq edən sənəd isə order olsa da, lakin 

praktikada vəkillərdən orderdən əlavə istintaqı aparan orqan tərəfindən, yəni ittiham tərəfindən 

verilmiş “icazə məktubları” da tələb edilir.  

Görüşə icazə verildikdə belə problemlər davam edir. Həbs yerlərinin intizam qaydalarına görə, həbs 

yerlərinə daxil olan şəxslərin üzərində yoxlanış və axtarış aparılır, amma təcrübədə vəkillərin 

üzərində yoxlanış aparmaqdan əlavə onların müvəkkilə aid konfidensial sənədləri açılır, hətta 

məzmunu oxunur və senzuradan keçirilir. Sorğumuzda iştirak edən vəkillərin 46.7%-i bütün siyasi 

işlərində cəzaçəkmə müəssisələri və ya istintaq təcridxanalarının əməkdaşları tərəfindən 

yoxlanmaya məruz qaldıqlarını və 80.7 %-i məhz siyasi işlərdə konfidensiallığın pozulduğunu 

bildiriblər.  

Praktikada növbəti mübahisəli məqam isə dövlət hesabına təyin edilmiş vəkildir. Xüsusilə, siyasi 

işlərdə dövlət hesabına təyin edilmiş və təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarının müdafiəsində elə də 

maraqlı olmayan bir vəkil işə cəlb olunur. O öz növbəsində bütün sənədləri imzalayır və heç bir 

prosessual tədbirə etiraz etmir ki, bu da sonrakı mərhələdə təqsirləndirilən şəxsin dolayısı ilə isə 

müdafiəçinin işinin çətinləşməsinə səbəb olur. 

Praktikada tərəflərin bərabərliyi prinsipi də pozulur. Belə ki, sorğumuzda iştirak etmiş vəkillərin 

93.8%-i vəsatətlərinin əsassız şəkildə təmin olunmadığını bildirib.  

Hesabatda son olaraq intizam icraatlarından danışılır. Vəkillərin qeydlərinə əsasən, intizam tədbiri 

üçün şikayət ən çox prokurorluq orqanları, məhkəmələr və penitensiar xidmət orqanlarından gəlir. 

Xüsusilə siyasi cəhətdən həssas işlərdə vəkillər istintaq dövründə dövlət orqanları tərəfindən baş 
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verən qanunsuz hərəkətlər barədə ictimaiyyətə məlumat verdikləri üçün və ya məhkəmə dövründə 

bu qanunsuzluqları araşdırması üçün hakim qarşsında tələb qoyduqları üçün onlar bərədə dərhal 

Vəkillər Kollegiyasına şikayət edilir və ya şikayət edilməklə təhdid edilirlər. 

Əlavə olaraq, qanunun tələbinə görə, intizam icraatı üçün əsas peşə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi 

ilə əlaqədar pozuntuya yol verilməsidir. Ancaq təcrübədə vəkillərin onların peşə fəaliyyəti həyata 

keçirmədikləri təqdirdə şəxsi mülahizələrinə və ifadələrinə görə də barələrində intizam icraatı 

başlandığı müşahidə olunub. 

Hesabatın gəldiyi yekun qənaətlər aşağıdakılardır: 

- qanunvericilik beynəlxalq standartlara, xüsusilə də AİHK-nın 6-cı maddəsinin tələblərinə 

uyğun deyil; 

- Penitensiar Xidmət, prokurorluq və polis orqanları, müxtəlif instansiya məhkəmələri istər 

məhkəməyə qədər, istərsə də məhkəmə icraatı zamanı qanunsuz vasitələrlə vəkillərə bu və ya digər 

şəkildə məhdudiyyətlər yaradırlar; 

- intizam icraatları vəkilə qarşı təqib və təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunur.  

 

Hesabatda aşağıdakı tövsiyələr yer alır: 

- qanunvericilik beynəlxalq standartlara, xüsusilə də AİHK-nın 6-cı maddəsinin tələblərinə 

uyğunlaşdırılsın; 

- vəkillərin peşə fəaliyyətinə yaradılan maneələrin və intizam icraatlarının başlıca səbəbi olan 

etik kodeks beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılsın, vəkillərin müstəqilliyinin qorunması əsas 

prioritet halına gətirilsin; 

- Ədliyyə Nazirliyinin, Baş Prokurorluğunun və DİN-in tabeliklərində olan strukturlar və 

onların əməkdaşları tərəfindən vəkillərin görüş hüququna və sübutlara çatımlılığına yaradılan 

maneələrə qarşı; istintaqın əsassız yubadılması və müvəkillərin işgənəcə və pis rəftara məruz 

qalmasıyla bağlı effektiv tədbirlər görülsün, ictimaiyyətə bu hadda məlumat verilsin; 

- məhkəmə proseslərinin ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ standartlarına uyğun 

aparılması təmin olunsun. 
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2. Giriş 

Con Lokkun ictimai müqavilə nəzəriyyəsinə görə, insanlar cəmiyyət halında yaşamağa qərar 

verəndə bəzi hüquqlarını, o cümlədən hökm (cəza) vermə hüququnu, dövlətə, başqa sözlə 

məhkəməyə güzəştə gediblər. Ədalət üçün hüquqlarını dövlətə güzəştə gedən insan öz işi ilə bağlı 

mübahisədə qərar vermə hüququnu itirsə də, bunun əvəzinə insanın başqa bir hüququ yaranır: öz işi 

ilə bağlı mübahisəyə ədalətli baxılmasını tələb etmə hüququ. 

Bu təməl insan haqqı müasir beynəlxalq və yerli sənədlərdə, doktrinalardə ədalətli məhkəmə 

araşdırması hüququ adlanır. Bu, öz mühakiməsi zamanı bir şəxsin dövlətdən gözlədiyi həmin 

mühakimənin ədalətli şəkildə həyata keçirilməsidir. Mühakimənin ədalətli olması üçün standartlar 

məhz ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun ünsürləri ilə müəyyən olunur. Bəs bir mühakiməni 

ədalətli edən ünsürlər nədir və bu standartlar harada yer alıb? 

Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ ilk dəfə 1215-ci ildəki Böyük azadlıqlar haqqında Xartiyanın 

(Magna Charta) 39-cu maddəsində yer alıb: “Heç bir azad şəxs hüquqi mühakimə və ölkənin hüquqi 

tənzimləmə prosedurları xaricində həbs edilə bilməz, hüquqi mühakimə zamanı ədalət rədd edilə və 

ertələnə bilməz”. 

Sözügedən hüququn ilk dəfə geniş təsbit olunuduğu sənəd 1789-cu ilə aid “İnsan və vətəndaş 

hüquqları” Bəyannaməsidir: 

“Bir şəxs ona istinad edilən ittiham barədə məlumat əldə etmək, onu təqsirləndirənlər və şahidlərlə 

üzləşmək, öz lehinə sübut təqdim etmək, öz əleyhinə sübut təqdim etməyə məcbur edilməmək, 

müstəqil tribunal tərəfindən ağlabatan müddətdə mühakimə edilmək hüququna malikdir”. 

  Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 10-cu maddəsi ədalətli məhkəmə araşdırması 

hüququna həsr olunmuşdur: 

“Hər bir insan öz hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirmək üçün və ona qarşı qaldırılan cinayət 

ittihamının əsaslandırılmış olub-olmamasını aydınlaşdırmaq üçün ona qarşı qaldırılan işə müstəqil 

və qərəzsiz məhkəmə tərəfindən tam bərabərlik əsasında, açıq və ədalətin bütün tələblərinə riayət 

olunmaqla baxılmasını tələb etmək hüququna malikdir”. 

  Ədalətli məhkəməsi araşdırması hüququnun geniş təsbit olunduğu və dövlət tərəfindən mühakimə 

zamanı əməl edilməli olan standartların ətraflı müəyyən edildiyi beynəlxalq sənəd Mülki və siyasi 

hüquqlar haqqında beynəlxalq Pakt2, regional sənəd isə İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların 

müdafiəsi haqqında Konvensiyadır3.  

Pakt və Konvensyadan görünür ki, mühakiməni ədalətli edən standartlar təməldə üç qrupda 

təsnifləşdirilə bilər: institusional təminatlar, prosesual təminatlar və xüsusi təminatlar: 

  

 
2 https://www.coe.int/az/web/compass/the-international-covenant-on-civil-and-political-

rights?p_p_id=2_WAR_kaleodesignerportlet&p_p_lifecycle=0 

3 https://www.echr.coe.int/documents/convention_aze.pdf 

https://www.coe.int/az/web/compass/the-international-covenant-on-civil-and-political-rights?p_p_id=2_WAR_kaleodesignerportlet&p_p_lifecycle=0
https://www.coe.int/az/web/compass/the-international-covenant-on-civil-and-political-rights?p_p_id=2_WAR_kaleodesignerportlet&p_p_lifecycle=0
https://www.echr.coe.int/documents/convention_aze.pdf
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İnstitutsional təminatlar Ədalətli məhkəmə Açıq məhkəmə 

Qanunla yaradılmış məhkəmə Tərəflərin bərabərliyi Açıq məhkəmə prosesi 

Müstəqil məhkəmə Tərəflərin çəkişməsi Açıq məhkəmə qərarı elanı 

Qərəzsiz məhkəmə Əsaslandırılmış qərar Ağlabatan müddətdə araşdırma 

 

Konvensiyanın 6-cı maddəsinin digər tələbləri müdafiə tərəfi üçün xüsusi təminatlar təsbit edir. 

Müdafiə tərəfinə verilən təminatların birbaşa Konvensiyada bu qədər geniş təsbit edilməsi 

müdafiənin effektivliyinin bir mühakiməni ədalətli edəcək əsas ünsür olduğunu göstərir.  

Barəsində mühakimə aparılan şəxsin şəxsən və ya özünün seçdiyi müdafiəçi vasitəsilə təmsil 

olunmaq hüququ var. Bu baxımdan şəxsin vəkil seçiminə hörmətlə yanaşılmalı, dövlət hesabına 

vəkil yalnız şəxsin maddi imkanı olmadıqda və müdafiəçinin iştirakı zəruri olduqda, yaxud şəxs 

müdafiəçi tələb etdikdə təyin olunmalıdır. Hər bir halda şəxsə dövlət tərəfindən təyin edilən vəkil 

formal deyil, praktiki və səmərəli hüquq müdafiəsi sərgiləməli və ədalət mühakiməsinin 

maraqlarına xidmət etməlidir.  

Ədalət mühakiməsinin gedişinə və yekun qərara təsir göstərə bilmələri üçün müdafiə tərəfi əleyhinə 

ifadə verən şahidləri dindirmək, həm də lehinə şahidlərin çağırılması və dindirilməsi hüququna 

malik olmalıdırlar.  

Dövlətdə şəxslərin ədalətli mühakiməyə, müstəqil məhkəməyə inamı onu müdafiə edəcək şəxsin 

savadından, peşəkarlığından asılı olduğu kimi, nə dərəcədə müstəqil fəaliyyət göstərə biləcəyindən 

də asılıdır. 

Bu səbəbdən, vəkillik fəaliyyəti və müstəqil vəkillərə yaradılan maneələrin cəmiyyətdə kifayət 

qədər aktual məsələ olduğu və araşdırılmağa ehtiyacı olduğu qənaətindəyik. 

Vəkillərin peşə fəaliyyətinə siyasi motivli maneələr adlı hesabat üç hissədən ibarətdir:  

- Birinci hissədə vəkillərə qanunvericiliklə yaradılan maneələr araşdırılmış, bu sahədəki əsas 

yerli qanunvericilik aktları həm qonşu ölkələrin uyğun aktları, həm də beynəlxalq standartlarla 

müqayisə olunmuşdur. 

- İkinci hissədə vəkillərin peşə fəaliyyətləri zamanı onlara dövlət orqanları və məhkəmələr 

tərəfindən yaradılan maneələr araşdırılmışdır. 

- Üçüncü hissədə vəkillərə qarşı intizam tədbirləri analiz edilmiş, bu intizam icraatlarının 

vəkillərin müstəqilliyinə yaratdığı maneələr təhlil edilmişdir. 
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3. Metodologiya 

Mövcud vəziyyətin dəyərləndirilməsi üçün vəkillərin peşə fəaliyyəti ilə bağlı yerli və beynəlxalq 

qanunvericilik nəzərdən keçirilmiş, yerli və beynəlxalq təşkilatların vəkillik və hüquq peşəsinin 

ümumi vəziyyətini təsvir edən hesabatlarına istinad edilmişdir,  həmçinin mediada çıxan 

məlumatlar araşdırılmış, siyasi motivli maneələrlə üzləşən vəkillər media monitorinqi və beynəlxalq 

hesabatlar əsasında müəyyənləşdirilmiş, onlarla sorğu  keçirilmişdir. Mövzunun məqsədi 

baxımından vəkillər seçilərkən ictimai-siyasi məzmunlu işlərdə müdafiəçi kimi çıxış edən və peşə 

fəaliyyətləri dövründə siyasi motivli maneələrə məruz qalmış şəxslər sorğuda  iştirak etmiş, əldə 

edilən məlumatlar analiz-sintez və müqayisəli təhlil metodları ilə qiymətləndirilmişdir. 

 

4. Abreviaturalar 

AR- Azərbaycan Respublikası 

NHA KQ- “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Konstitusiya Qanunu 

CPM-Cinayət Prosessual Məcəllə 

MPM-Mülki Prosessual Məcəllə 

İXM-İnzibati Xətalar Məcəlləsi 

İPM- İnzibati Prosessual Məcəllə 

VK- Vəkillər Kollegiyası 

AİHM- Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 

AİHK- Avropa əsas insan azadlıqları və hüquqları Konvensiyası 

RH- Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti 

BMCMİ - Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi 

Etik kodeks- 7 dekabr 2018-ci il tarixli “Vəkillərin davranış qaydaları haqqında” Əsasnamə 
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5. Qanunvericiliyin monitorinqi 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 127-ci maddəsinə əsasən müdafiə fəaliyyəti, dolayısı ilə 

vəkillik məhkəmə hakimiyyətinə aid sistemdir. Vəkillik fəaliyyətinin tənzimləyən təməl yerli 

qanunvericilik aktları “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanun, Azərbaycan 

Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi, Mülki-Prosessual Məcəllə, İnzibati-Prosessual 

Məcəllə və “Vəkillərin etik davranış qaydaları haqqında” Əsasnamədir. Belə ki, “Vəkillər və 

vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanun vəkillərin hüquqi statusunu (hüquqlarını, vəzifə və 

öhdəliklərini, məsuliyyətlərini) və özünüidarənin əsaslarını müəyyən edir. 

AR Cinayət-Prosessual Məcəlləsi vəkillərin müdafiə fəaliyyətlərini həyata keçirdikləri zaman 

yaranan prosesual münasibətləri tənzim edir.  

Etik davranış qaydaları haqqında Əsasnamə isə peşə fəaliyyətini həyata keçirən zaman (hətta peşə 

fəaliyyətindən kənar) vəkillərin davranışlara dair etik tələbləri müəyyən edir.  

 

Qeyd: vəkillərə qanunvericiliklə yaradılan maneələr yalnız yuxarıda sadalanan aktları əhatə 

etməyib digər qanun, qərar və prosesual aktlarda da təzahür etməkdədir. Lakin hesabatın 

həcminə qoyulan tələblər və məqsədləri baxımından biz,  sadəcə , təməl aktları təhlil edəcəyik. 

 

5.1. “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında”  Qanun 

AR Konstitusiyasının 148-ci maddəsindən təsbit olunan qanunvericilik iyerarxiyasına əsasən, 

“Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanun AR Konstitusiyasına, “Normativ hüquqi aktlar 

haqqında” Konstitusiya Qanununa, eyni zamanda beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun olmalıdır. 

Həmçinin “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanunun 2-ci maddəsində qeyd olunur: 

“Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasından, bu qanundan və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarından, 

habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir”. 

 

Qanunun 1-ci maddəsində vəkillik fəaliyyətinin prinsipləri belə təqdim olunur: “Vəkillik qanunun 

aliliyi, müstəqillik, demokratizm, humanizm, ədalət, aşkarlıq və konfidensiallıq prinsipləri əsasında 

fəaliyyət göstərir”.  

Hüquq nəzəriyyəsindən bizə məlumdur ki, qanunun ümumi prinsipləri həmin qanunun digər 

maddələri üçün rəhbər başlanğıclar rolunu oynayır. Bir sözlə, keyfiyyətli və bütöv qanunda 

maddələr prinsiplərə uyğun olmalıdır. Bu səbəbdən qanunun maddələrini düzgün təhlil etmək üçün 

həmin qanunun prinsiplərinin mahiyyətini açıqlamaq zəruridir. Belə ki, qanunun aliliyi tələb edir ki, 

hüquq və onun müəyyən etdiyi iradə cəmiyyətdə və dövlətdə hər kəsdən  və hər şeydən, o cümlədən 

siyasi iqtidar və səlahiyyətli şəxslərinin müəyyən etdiyi iradədən üstün olmalıdır. Bu səbəbdən vəkil 

fəaliyyəti zamanı üçüncü şəxslərin və ya dövlət hakimiyyətinin iradəsini yox, yalnız hüququn 

müəyyən etdiklərini rəhbər tutmalıdır. Həmçinin demokratizm prinsipi dövlətdə şəxsin varlığı, onun 

hüquqlarının və azadlıqlarının gerçəkləşdirilməsi və genişləndirilməsini əks etdirir. Bu baxımdan 

vəkil fəaliyyəti zamanı şəxsin, xüsusilə də müdafiə etdiyi şəxsin hüquqları və azadlıqlarının, qanuni 

mənafelərinin təmini və reallaşdırılması üçün çalışmalıdır. 
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Təsbit olunan prinsiplərin hər biri hüquqi dövlətin prinsipləri olduğu üçün bir-biri ilə qarşılıqlı 

əlaqədədir. Hüququ rəhbər tutmalı və azadlıq təmini üçün çalışan vəkil əlbəttə fəaliyyətində 

müstəqil olmalıdır. Hüququn müəyyən olunan dəyərlərini üçüncü şəxslərin və dövlətin təsirindən 

müstəqil şəkildə qorumalıdır. Vəkil müdafiə etdiyi şəxsin şəxsi həyat toxunulmazlığı baxımından 

konfidensiallıq, ədalət mühakiməsinin  xalqın adından həyata keçirilməsi və ədalət mühakiməsinin 

açıq olması baxmından isə aşkarlıq prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərməlidir.  

 

İndi isə Qanunun bəzi problemli maddələrini nəzərdən keçirək: 

 

Mübahisə doğuran ilkin məqam Qanunun 4-cü maddəsinin 3-cü bəndidir. Müvafiq bənd belə təsbit 

olunub: 

“Vəkillər hüquqi yardımın göstərilməsi ilə bağlı aşağıdakı məsələlərdə iştirak edirlər: 

- dövlət və qeyri-dövlət orqanlarında və təşkilatlarda, o cümlədən xarici ölkələrdə və 

beynəlxalq təşkilatlarda fiziki və hüquqi şəxslərin nümayəndəliyinin həyata keçirilməsində; 

- hüquqi məsələlərə dair şifahi və yazılı məsləhətlər, izahatlar və arayışlar verilməsində; 

- ərizələrin, şikayətlərin və hüquqi xarakterli sənədlərin tərtib edilməsində; 

- fiziki və hüquqi şəxslərə lazımi hüquqi yardım göstərilməsində, onların fəaliyyətinin hüquqi 

təminatının həyata keçirilməsində; 

- digər növ hüquqi yardım göstərilməsində”. 

Göründüyü kimi, vəkillərin göstərəcəyi hüquqi yardım təsnifləşdirilərək açıq dairədə təsbit olunub. 

Yəni vəkillər həm bu kateqoriyalardan hər hansına daxil olan, həm də bu bənddə nəzərdə tutulmasa 

belə, hüquq yardım xarakterinə malik fəaliyyət göstərə bilərlər.  

Bu, doğru təsbitdir, çünki vəkil müdafiə etdiyi şəxsin nümayəndəsidir və şəxslər Konstitusiyasının 

71-ci maddəsinə əsasən, “qanunla qadağan olunmayan hər şeyə icazə var” prinsipinə tabedir. Bu 

baxımdan göstəriləcək hüquqi yardımın xüsusiyyətləri işin hallarına və müdafiə olunan şəxsin 

ehtiyaclarına əsasən müəyyənləşir və əvvəlcədən qəti bir çərçivə ilə məhdudlaşdırıla bilməz. Lakin 

“hüquqi yardım” anlayışının ümumi mənası və çərçivəsi müəyyən edilməmişdir. Bu səbəbdən 

bəndin son kateqoriyası olan “digər növ hüquqi yardım göstərilməsində iştirak” aydın və birmənalı 

deyil. Məsələn, vəkil müdafiə etdiyi şəxsin işgəncəyə məruz qalma faktı ilə bağlı aidiyyati quruma 

müraciət edir. Bu zaman vəkilin bu fəaliyyəti hüquqi yardımın “ərizə və şikayət vermək” növünə 

aid ediləcək. Lakin sonrakı mərhələdə bu müaciətinə cavab ala biləməyən, effektiv tədbirlərin 

görülməsinə nail ola bilməyən vəkil şəxsin hüququnun (işgəncəyə məruz qalmamaq hüququ) təmini 

üçün məsələni ictimailəşdirmək, dövlət orqanının diqqətini problemin vacibliyinə və zəruriliyinə 

çəkmək üçün mediada çıxış edirsə, bu fəaliyyət “digər növ hüquqi yardım” hesab ediləcəkmi? 

Hüquqi yardım hüquq və azadlıqların təmini, həyata keçirilməsinə yardımdır. İşgəncəyə məruz 

qalmamaq hüququnun təmini üçün vəkilin bu fəaliyyəti məqsədi və mahiyyəti baxımından digər 

növ hüquqi yardım hesab edilməlidir. Lakin qanunda həddindən artıq ümumiləşdirici ifadənin 

çərçivəsinin müəyyən edilməməsi baxımından vəkillərin bu cür fəaliyyəti intizam tədbirlərinə səbəb 

olur.  

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Konstitusiya Qanununun 25-ci maddəsinin tələbinə görə, 

normativ hüquqi aktın normaları ifadə edilərkən həddindən artıq ümumiləşdirilmiş ifadələrdən 

istifadə olunmamalıdır.  

 

Digər bir maddə vəkillik fəaliyyətinin təminatı adlı 7-ci maddədir: 
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- Təşkilati formasından asılı olmayaraq idarə, müəssisə və təşkilatlar vəkillərə öz peşə 

borclarını yerinə yetirərkən yardım etməyə borcludurlar.  

- Məhkəmə, istintaq, təhqiqat və digər dövlət orqanlarının işçilərinin vəkil ilə hüquqi yardım 

göstərilən şəxs arasında hüquqi yardım göstərməklə əlaqədar vasitəçiliyinə yol verilmir. 

- Vəkili peşə borcunu həyata keçirməklə əlaqədar ona məlum olan hallar barədə dindirmək 

qadağandır. 

- Peşə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar vəkillər tərəfindən toplanılan sənədlər və 

digər sübutlar, vəkillik icraatları (dosye) istintaq və məhkəmə orqanları tərəfindən tələb edilə və 

götürülə bilməz. 

- Vəkil tutulduqda və ya onun cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi barədə qərar qəbul 

edildikdə bu barədə dərhal Azərbaycan Respublikasının baş prokuroruna və Vəkillər Kollegiyasının 

Rəyasət Heyətinə məlumat verilməlidir.   

 

IV. Vəkillərə və onların təşkilatlarına edilən bütün müraciətlər vəkillər tərəfindən sirr kimi 

qorunur: “Tutulan, həbs edilən və ya məhkum edilən şəxslərə hüquqi yardımın göstərilməsi üçün 

vəkil ilə təklikdə görüşlər və məsləhətləşmələr üçün lazımi şərait yaradılmalı, konfidensiallıq təmin 

olunmalıdır”. 

 

Əgər müstəqil medianı yaxından izləyirsinizsə, yuxarıdakı maddəni oxuduğunuz zaman ağlınıza ilk 

bu gələ bilər: “Vəkillik fəaliyyətinin təminatı adı altında təsbit edilən bütün məsələlər (dosyenin 

götürülməsi, konfidensial görüş, sorğuya və müraciətlərə cavablar) barədə ciddi şikayətlər və 

çatışmazlıqlar mövcuddur”.  

Bunun əsas səbəbi, vəkillik fəaliyyətinin təminatı maddəsində təminatların yox, sadəcə, bəyanların 

yer almasıdır. Təminat (mülki hüquqda zəmanət, cinayət hüququnda sanksiya şəklində təzahür edir) 

hər hansı hüquqi nəticədir. Yəni təminatların yer aldığı maddələr bəyanlar yerinə yetirilməzsə, hansı 

hüquqi nəticələrin olacağını təsbit edir. Müvafiq maddədə isə məhkəmələr, dövlət orqanları və 3-cü 

şəxslər tərəfindən vəkilin peşə fəaliyyətinə maneələr törədildiyi təqdirdə hansı hüquqi nəticələrin 

olacağı təsbit olunmayıb. Digər problemli maddə vəkilliyə qəbul məsələlərini təməl olaraq 

tənzimləyən 8-ci maddədir. Sözügedən maddənin ilk bəndi aşağıdakı kimi təsbit olunub: “Ali hüquq 

təhsilli, hüquqşünas ixtisası üzrə üç ildən az olmayaraq iş stajı olan və ya elmi və pedaqoji təhsil 

müəssisələrində hüquq sahəsində üç ildən az olmayan müddətdə fəaliyyət göstərən, İxtisas 

Komissiyasında peşə yararlılığının müəyyən edilməsi məqsədi ilə yazılı testdən və şifahi 

müsahibədən ibarət olan ixtisas imtahanını müvəffəqiyyətlə vermiş və müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının tədris-elm müəssisəsində icbari təlimi müvəffəqiyyətlə bitirmiş şəxs bu maddənin II 

hissəsində göstərilən hallara zidd olmamaq şərti ilə vəkil ola bilər. Əvvəllər vəkil (intizam 

qaydasında vəkillik fəaliyyətinə xitam verilmiş şəxslər istisna olmaqla) və ya hakim olmuş şəxslər 

yazılı testi vermədən və icbari təlimə cəlb olunmadan, şifahi müsahibədən keçdikdən sonra vəkil ola 

bilərlər. Hüquq elmləri doktoru elmi dərəcəsi olan şəxslər, habelə əvvəllər Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi, apellyasiya və kassasiya instansiyası 

məhkəmələrinin sədri vəzifəsində işləmiş şəxslər yazılı testi vermədən, şifahi müsahibədən 

keçmədən və icbari təlimə cəlb olunmadan vəkil ola bilərlər”. 

 

Yuxarıda qeyd edilən bənddəki problem ondan ibarətdir ki, bənd vəkilliyə ilk dəfə qəbul olunan və 

əvvəllər vəkil (hakim) olmuş şəxslərin qəbul prosedurunu tənzimləyir. Lakin intizam qaydasında 
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vəkillik fəaliyyətinə xitam verilmiş şəxslərin sonradan Kollegiyaya qəbul olunma proseduru təsbit 

olunmayıb. Belə ki, bu qrupa daxil olan şəxslər əvvəllər vəkil (hakim) olmuş şəxlərə tətbiq olunan 

güzəştdən istisna edilirlər. Eyni qaydada bu qrupa ilk dəfə vəkilliyə qəbul prosedurunun (yazılı test 

və şifahi imtahan) tətbiq olunub olunmadığı da aydın şəkildə əks olunmayıb. Bundan başqa, 

Vəkillər Kollegiyasının vəzifələrini təsbit edən 9-cu maddəyə nəzər salaq: 

 

“Vəkillər Kollegiyası aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir: 

- bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq Kollegiya üzvlüyünə qəbul olunma məsələsini həll 

edir;   

- bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq intizam nəzarətini həyata keçirir; 

- hüquq mühafizə orqanlarının və məhkəmələrin tələbi əsasında vəkillik fəaliyyəti ilə bağlı 

məsələlərə rəy verir; 

- vəkillərə münasibətdə öz səlahiyyətləri daxilində qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və 

hallarda cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 

terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı nəzarət orqanının funksiyalarını həyata keçirir;   

- bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq başqa məsələləri həll edir”.  

 

 Vəkillər Kollegiyası vəkillərin müstəqil peşə birliyidir. Qanunun 2-ci maddəsinə görə, vəkillərin, 

dolayısı ilə VK-nın əsas fəaliyyəti insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını qorumağa yönəlmişdir. 

Bu əsasın həyata keçirilməsi zamanı vəkil müdafiə edilən şəxsin qarşısında bilavasitə vəzifə daşıyır. 

Kollegiya isə vəkilin müstəqil və effektiv fəaliyyətinə təminat verməklə müdafiə edilən şəxs 

qarşısında dolayı, vəkil qarşısında isə bilavasitə vəzifə daşıyır. Lakin yuxarıdakı maddəyə nəzər 

saldıqda görürük ki, Kollegiyanın vəzifələri mahiyyətcə məhkəmə, dövlət orqanları qarşısında olan 

vəzifələrdir. Cəmiyyətdə müdafiə olunan və onları müdafiə edən şəxslər qarşısında Kollegiyanın 

bircə öhdəliyi belə nəzərdə tutulmamışdır. Düşünürük ki, praktiki fəaliyyətdə vəkillərin üzləşdiyi 

maneələrin əsas səbəbi məhz təminat müddəasının yetərsizliyi və Kollegiyanın maddi öhdəliklərinin 

təsbit olunmamasıdır. 

Vəkilin hüquqları adlı 15-ci maddədə isə bu hüquq belə təsnif olunur: “Vəkilin öz fəaliyyətində 

qanunvericiliklə qadağan olunmamış və vəkil etikasına zidd olmayan bütün üsullardan və 

vasitələrdən istifadə etmək hüququ vardır”. 

Vəkilin vəzifələri adlı növbəti - 16-cı maddədə qeyd edilir: “Vəkil müdafiə edilən və ya hüquqları 

təmsil edilən şəxsin mənafelərini qorumaq üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş bütün üsullardan 

istifadə etməlidir”. 

Bu maddələrdən aydın görünür ki, vəkilin fəaliyyəti zamanı yalnız qanunvericilikdə göstərilən 

üsullarla, yoxsa qanunvericiliklə qadağan olunmayan istənilən üsulla müdafiə fəaliyyəti həyata 

keçirməsi aydın deyil və maddələr arasında ziddiyyət var.  Həmçinin vəkilin hüquqlarının 

sadalandığı maddədə vəkillərin peşə fəaliyyətini həyata keçirməklə əlaqədar müstəqil araşdırmalar 

aparmaq, sənəd toplamaq, hüquqi yardım göstərmək üçün zəruri olan arayışları və digər sənədləri 

idarə, təşkilat və müəssisələrdən tələb etmək, onlarla tanış olmaq və həmin sənədlərin surətlərini 

çıxarmaq, “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğun olaraq, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin məlumatlarının alınması ilə bağlı əsaslandırılmış 

yazılı sorğular vermək hüququ təsbit olunub. Oxşar müddəa CPM-də sübutlar fəslində də əksini 

tapıb. Aydındır ki, vəkilin ədalət mühakiməsində istifadə edəcəyi müdafiə alətləri məhz araşdırma, 
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sorğular vermək, sənədlər toplamaqdır. Lakin bu sorğulara və müraciətlərə cavab verilməsi 

müddətləri, cavab verilməmə halında məsuliyyət tədbirləri nəzərdə tutulmamışdır. Müqayisə üçün 

deyək ki, İXM-nin 526-528-ci maddələrində məhkəmələrin, vəzifəli şəxslərin təqdimatlarına, 

sənədlərinə müvafiq müddətdə baxılıb tədbirlər görülməməsinə görə inzibati tənbeh nəzərdə 

tutulmuşdur. Eyni qayda isə müdafiə fəaliyyətinin əsası olan vəkilin sorğu və müraciətləri üçün 

müəyyən edilməmişdir.  

 

Qanunun 17-ci maddəsi isə vəkil sirri barədədir: 

I. Vəkilin peşə vəzifələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar aldığı məlumatlar, verdiyi 

məsləhətlər və arayışlar vəkil sirrini təşkil edir.  

II.  Peşə vəzifələrini həyata keçirərkən məlum olan ibtidai istintaqın sirrini təşkil edən 

məlumatların vəkil tərəfindən yayılması yalnız prokurorun və yaxud müstəntiqin icazəsi ilə ola 

bilər. 

III. İbtidai istintaqın sirrini təşkil edən məlumatların yayılmasında təqsirli olan vəkillər 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 

 

Vəkilin intizam məsuliyyətinin əsaslarından biri də vəkil və ibtidai istintaq sirrinin yayılmasıdır. İlk 

olaraq qeyd edilməlidir ki, “vəkil sirri” anlayışı qanunda çox geniş və ümumi təsbit olunmuşdur. 

Peşə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı aldığı məlumatlar (məsələn, şəxsə işgəncə verilməsi 

haqda şəxsin özündən məlumat alıbsa), verdiyi məsləhət və arayışlar (məsələn, dövlət orqanlarına 

bu və ya digər məsələnin həlli ilə bağlı müraciət edibsə), barəsində etdiyi açıqlamalar vəkil sirrinə 

daxildir və  yayılması intizam məsuliyyətinə səbəb olur. Oxşar qaydada vəkilin ibtidai istintaq 

sirrini yayması da intizam məsuliyyətinin əsası kimi çıxış edir. Vəkil sirrindən fərqli olaraq digər 

intizam məsuliyyəti yaradan və vəkilin ifadə azadlığına müdaxilə əsası olan ibtidai istintaq sirrinin 

anlayışı, çərçivəsi ümumiyyətlə heç bir hüquqi aktla müəyyənləşdirilməmişdir. Təcrübədə ibtidai 

istintaq sirri hər bir işin halları və xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla müstəntiq və ya prokuror 

tərəfindən müəyyən edilir. Belə olan halda ibtidai istintaqla bağlı paylaşılan hər hansı məlumat 

istənilən halda ibtidai istintaq sirri adı altında vəkilə qarşı təqib əsası ola bilər. Başqa bir maddə 

Qanunun 18-ci maddəsi - digər intizam məsuliyyəti əsası olan vəkil etikası barədədir.  

 

“Vəkil etikası, etik davranışları haqqında” Əsasnamə barədə ikinci yarımbölmədə ətraflı şərh 

veriləcək. Amma 18-ci maddədə vəkil etikası müddəası ilə bağlı toxunmaq istədiyimiz məqam 

başqadır. Qanunun sözügedən maddəsi isə belədir: 

“Vəkil peşə fəaliyyətini həyata keçirərkən bu Qanunla müəyyən edilmiş qaydada öz vəzifələrini 

mükəmməl icra etməli, vəkil sirrindən özünün şəxsi və başqalarının tamahkarlıq və digər 

məqsədləri üçün istifadə etməməli, hüquq müdafiə fəaliyyəti ilə bir araya sığmayan hərəkətlərə, 

qanunsuz hərəkətlərin törədilməsinə çağırışlara, insanın şərəf və ləyaqətini alçaldan kobud, 

təhqiramiz hərəkətlərə və sözlərə yol verməməli, məhkəmə iclasında hakimə mane olmamalı, bu 

iclasda çıxış edənlərin sözlərini kəsməməli, iclasın iş qaydasını pozmamalı və Vəkillər 

Kollegiyasının ümumi yığıncağı tərəfindən qəbul olunmuş “Vəkillərin davranış qaydaları 

haqqında” Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş vəkil etikasının digər tələblərinə riayət etməlidir”.   

 

“Öz vəzifələrini mükəmməl icra etməlidir” standartı vəkil etikasının bir tələbi kimi qoyulub. Yəni 

vəkil öz vəzifəsini mükəmməl icra etmirsə, vəkil etikasını pozmuş hesab edilir və bu onun 
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barəsində intizam icraatı üçün əsas ola bilir. Burada “mükəmməl” sözü özlüyündə ümumi və bədii 

ifadə olub obyektiv meyarlarla ölçülə bilməyən standartdır. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” 

Konstitusiya Qanunun 56-cı maddəsinin tələbinə görə, normativ hüquqi aktın mətnində anlaşılmaz 

söz birləşmələri, ümumiləşdirilmiş düşüncələr, çağırışlar, bədii müqayisələr, epitetlər, metaforalar 

istifadə edilə bilməz. Oxşar şəkildə həmin müddəada “hüquq müdafiə fəaliyyəti ilə bir araya 

sığmayan fəaliyyət” ifadəsi də qeyri-dəqiq və çərçivəsi geniş olan ifadədir.  

Vəzifənin mükəmməl icrası dedikdə nəyin nəzərdə tutulduğu, habelə hansı fəaliyyətlərin hüquq 

müdafiə fəaliyyəti ilə bir araya sığmayan olması bu və ya digər hüquqi aktda təsbit olunmamışdır. 

Belə çıxır ki, fəaliyyətin hüquqi müdafiə ilə bir araya sığıb-sığmadığını intizam icraatı aparan 

orqan, yəni VK müəyyən edəcək.  

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Konstitusiya Qanununun tələbinə görə, vəzifəli şəxsin 

diskresion səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi zamanı subyektiv qiymətləndirmə xassəli 

kateqoriyalardan istifadə edilə bilməz. Eyni zamanda, qanunla dəqiq şəkildə müəyyən olunmadığı 

üçün, peşə fəaliyyətini həyata keçirən vəkil hərəkətlərinin mükəmməl icra tələbini ödəyib-

ödəmədiyini, hüquqi müdafiə fəaliyyəti ilə bir araya sığıb-sığmadığını müəyyən edə bilməyəcək, 

öncədən görə bilməyəcək. Bu  isə hüquqa müdaxilənin ilk tələbi olan qanunla nəzərdə tutulma 

prinsipinə ziddir.  

 

Sonuncu təhlil ediləcək maddə vəkillərin intizam məsuliyyətini müəyyən edən Qanunun 22-ci 

maddəsidir: 

I. Vəkil peşə borcunu həyata keçirərkən bu qanunun və digər qanunvericilik aktlarının 

tələblərinin, vəkillərin davranış qaydaları haqqında Əsasnamənin, o cümlədən vəkil etikası 

normalarının pozulması halları aşkar olunduqda, o, intizam məsuliyyətinə cəlb edilir.  

II. Vəkil yalnız vəkillərin İntizam Komissiyasının rəyinə əsasən Vəkillər Kollegiyasının 

RəyasətHeyəti tərəfindən intizam məsuliyyətinə cəlb edilir.  

III. Vəkil haqqında intizam tənbehi intizam pozuntusunun aşkar edildiyi gündən altı ay, 

törədildiyigündən isə bir il müddətində tətbiq edilə bilər.  

IV. Vəkillər barəsində intizam icraatı Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətində başlanır. 

V. İntizam komissiyası intizam icraatının başlandığı gündən bir ay müddətində, bir qayda 

olaraq,vəkilin iştirakı ilə araşdırma aparır və müvafiq rəyini Rəyasət Heyətinə təqdim edir. 

VI. İntizam Komissiyasının rəyi əsasında Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti tərəfindən vəkilə 

aşağıdakı intizam tənbehləri tətbiq edilə bilər:  

- irad tutma; 

- töhmət; 

- üç aydan bir il müddətinədək vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmanın dayandırılması; 

 

Vəkilin hərəkətində pozuntu müəyyən edilmədikdə və ya icraata başlama müddəti keçdikdə intizam 

icraatına xitam verilir. 

VII. Barəsində vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmanın dayandırılması haqqında qərar qəbul 

edilmişşəxs Vəkillər Kollegiyasının seçkili orqanlarında vəzifəyə seçilə bilməz. Üç aydan bir il 

müddətinədək vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmanın dayandırılması haqqında qərardan məhkəməyə 

şikayət vermək olar.  

VIII. Vəkillər Kollegiyasından xaric edilməyə səbəb ola biləcək əsaslar olduqda 

İntizamKomissiyasının rəyi əsasında Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti məsələnin həlli 
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üçünməhkəməyə müraciət edərək həmin məsələ ilə bağlı məhkəmə qərarı qanuni qüvvəyə 

minənədəkvəkilin fəaliyyətini dayandıra bilər. 

 

Maddə ilə bağlı ilk problem 7-ci bənd ilə bağlıdır. İntizam tənbehlərindən yalnız vəkillik fəaliyyəti 

ilə məşğul olmaq hüququnun dayandırılması ilə bağlı qərardan məhkəməyə şikayət vermək olar. 

Qanunun bu müddəasının qrammatik təfsirindən bu nəticə çıxır ki, digər intizam tənbehləri olan 

irad tutma və töhmət qərarına məruz qalan vəkil bunu məhkəmə qaydasında mübahisələndirə 

bilməz. Halbuki Konstitusiyanın 61-ci maddəsi ilə hər kəsin hüquq və azadlıqlarının inzibati 

qaydada və məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilir. Eyni zamanda, “Normativ hüquqi aktlar 

haqqında” Konstitusiya Qanununun 64-cü maddəsinin tələbinə görə, vəzifəli şəxsə (bu kontekstdə 

Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti) qərar qəbul edilməsi zamanı öz mülahizələrinə görə 

hərəkət etmək imkanı verən normativ hüquqi aktdakı diskresion səlahiyyətlər özbaşına həyata 

keçirilə bilməz, yəni məhkəmə yoxlanılmasına tabe tutulmalıdır.  

Maddə ilə bağlı növbəti problem Kollegiyadan xaric olunma ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə gedən 

şikayətlərin əsas məğzlərindən biri olan 8-ci bənddir. Belə ki, bu bənddə, ümumiyyətlə bu Qanunda 

hansı əsasların vəkillikdən xaric edilməyə səbəb ola biləcək əsaslar olduğu və yaxud da VK-nın bu 

əsası müəyyən edərkən hansı əsasları və meyarları rəhbər tutmalı olduğu təsbit olunmamışdır.  

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Konstitusiya Qanununa görə, normativ hüquqi aktda lazım 

olduğundan yüksək və artıq tələblərin irəli sürülməsinə, fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən təqdim 

edilən sənədlərin, yaxud başlanmış inzibati prosedur çərçivəsində ona imtina üçün əsasların açıq 

(natamam) siyahısının mövcudluğuna, hüququn həyata keçirilməsinə imtina üçün subyektiv 

qiymətləndirici ifadələrdən istifadə olunmasına yol verilmir. Eyni zamanda, Konstitusiyanın 71-ci 

maddəsi təsbit edir ki, vəzifəli şəxslər və inzibati orqanlar tərəfindən hər kəsin hüquq və azadlıqları 

bu Konstitusiyada və qanunlarda müəyyən edilmiş əsaslarla, habelə digərlərinin hüquq və 

azadlıqları ilə məhdudlaşır. Hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması dövlət tərəfindən gözlənilən 

nəticəyə mütənasib olmalıdır. Yuxarıda qeyd olunanlardan göründüyü kimi, ən ağır intizam tənbehi 

olan və hüququ məhdudlaşdıran tədbir olan vəkillikdən xaric edilmənin əsasları Konstitusiyanın 

tələbinə zidd olaraq qanunla dəqiq şəkildə müəyyən edilməmişdir. 

Eyni zamanda, hüquqa müdaxilənin qanuni olması üçün müdaxilənin sadəcə formal olaraq qanunda 

yer alması yetərli deyil. Bu müdaxilənin əsasları, nəticələri qanunda keyfiyyətli, açıq, aydın və 

birmənalı şəkildə təsbit olunmalıdır. Şəxs hansı hərəkət və davranışları etdiyi təqdirdə müdaxilə ilə 

üzləşəcəyini bilməli, fəaliyyətini bu qaydalara görə öncədən tənzimləyə bilməlidir. 

 

5.2. Prosesual qanunvericiliyin monitorinqi 

Cinayət-prosesual qanunvericilikdə ən problemli və təcrübədə vəkillərə maneə yaradan 

maddələrdən biri CPM-də vəkilin (müdafiəçinin) cinayət prosesinə qoşulma vaxtı ilə bağlıdır. Belə 

ki, CPM-nin 90 və 91-ci maddələri şübhəli və təqsirləndirilən şəxslər barəsində yalnız tutulduğu, 

həbsə alındığı və ittiham elan olunduğu andan müdafiəçiyə malik olmaq hüququnu təsbit edir. 

Qısaca, CPM müdafiəçiyə malik olmaq hüququnu şəxsin şübhəli və ya təqsirləndirilən statusuna 

malik olması ilə əlaqələndirir. Lakin təcrübədə şəxs ilk öncə şahid kimi dindirilir və ya axtarış 

aparılır. Bu zaman o, faktiki olaraq kifayət qədər ittihamedici münasibətə məruz qalsa da, müdafiəçi 

ilə təmin edilmir. İstintaq orqanları CPM-nin məhz yuxarıdakı maddəsini əsas gətirərək şəxsin hələ 

şübhəli və ya təqsirləndirilən olmaması və bu səbəbdən müdafiəçi ilə təmin etmək öhdəliklərinin 
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olmadığını bildirirlər. Bu səbəbdən, qənaətimizcə, cinayət işinin icrasında müdafiəçinin iştirakı 

şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin formal statusu ilə əlaqəli olmamalıdır; müdafiə hüququ həmin 

şəxs barəsində onun hüquq və azadlıqlarına təsir göstərən istənilən prosessual tədbirin həyata 

keçirildiyi andan etibarən meydana gəlir. Müvafiq olaraq, müdafiəçinin cinayət işinə daxil olduğu 

vaxt prosessual məcburiyyət tədbirlərinin və ya həmin şəxsin hüquq və azadlıqlarına təsir göstərən 

digər prosessual tədbirlərin icrasının başlandığı andan, o cümlədən törədilmiş və ya hazırlanmış 

cinayət əməlinə dair məlumatların yoxlanılması mərhələsində müəyyən edilir. Bildiyimiz kimi, 

vəkilin cinayət prosesi zamanı müdafiə alətləri kifayət qədər məhduddur. Sorğular vermək, 

müraciət və şikayətlər vermək, sənədlər toplamaq barədə dövlət orqanlarının heç bir cavab 

öhdəliyinin olmamasından və təminatların yetərsizliyindən yuxarıda bəhs etmişdik. Müdafiə 

fəaliyyətinə digər bir maneə vəkilin (və ya müdafiə tərəfinin) ibtidai istintaq zamanı ekspertiza 

təyin edə bilmək hüququnun olmamasıdır. AR CPM-nin 264.3-cü maddəsində təsbit olunmuşdur ki, 

ekspertiza müstəntiqin qərarına və ya cinayət təqibi xüsusi ittiham qaydasında həyata keçirildiyi 

halda müdafiə tərəfinin yazılı müraciətinə əsasən aparılır. Belə ki, əgər müdafiə tərəfi ictimai və ya 

ictimai xüsusi ittiham qaydasında aparılan cinayət təqibi zamanı hər hansı bir xüsusi bilik tələb edən 

halın müəyyənləşdirilməsinin təqsirləndirilən şəxsin xeyrinə olacağı qənaətinə gələrsə, istintaqı 

aparan şəxsə vəsatətlə müraciət etməlidir. İstintaqı aparan şəxs ittiham tərəfidir və təbii olaraq, 

ittihamedici sübutların toplanmasında maraqlıdır. Bu halda, təqsirlənidirilənin xeyrinə olacaq hər 

hansı bir halın ortaya çıxarılması üçün ekspertiza təyin etməkdə maraqlı olacaqmı? Hər bir halda, 

ekspertiza kimi mühüm dəlil mənbəyi olan prosessual tədbirlərin həyata keçirilməsinin ancaq 

ittiham tərəfinin qərarından asılı olması müdafiə olunmaq hüququnu zədələyir. Belə məlum olur ki, 

müdafiə tərəfi sübutların toplanılması üçün qarşı tərəfin subyektiv mövqeyindən asılıdır. Bundan 

əlavə, “Məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” AR Qanunun 21-ci maddəsinə əsasən, vəkil 

mülki və inzibati proses zamanı istənilən halda, cinayət prosesi zamanı isə yalnız xüsusi ittiham 

xarakterli işlərdə ekspertiza keçirilməsi haqqında sifariş verə bilər. Qanunun bu müddəasının 

qrammatik təfsirininin xeyli məhdudlaşdırıcı olmasından əlavə müddəanın mövcud halı belə pratiki 

fəaliyyətdə effektiv şəkildə tətbiq edilmir.  

Eyni zamanda, sübutların mümkünlüyü şərtlərini təsbit edən 125-ci maddənin 8-ci maddəsi də 

cinayət prosesi zamanı müdafiə tərəfinin işini xeyli çətinləşdirir. Sözügedən bənd aşağıdakı şəkildə 

təsbit olunub: “Bu Məcəllənin tələblərinə riayət olunmaqla sübutlar əldə edildikdə, onların qəbul 

olunmasının yolverilməzliyinin əsaslandırılması mübahisə edən tərəfin üzərinə düşür”. 

 

CPM-nin 125.8-ci maddəsi sübutların mümkünsüzlüyünün əsaslandırılması yükünü mübahisə edən 

tərəfin üzərinə qoyur. Yəni, əgər təqsirləndirilən şəxs yaxud onun müdafiəçisi sübutların işgəncə 

altında alındığına istinad edərək, bu sübutun yolverilməzliyini mübahisələndirirsə, o zaman bunu 

əsaslandırmaq vəzifəsi müdafiə tərəfinin üzərinə düşür. Belə bir yükün qanunla müdafiə tərəfinin 

üzərinə qoyulması ittiham tərəfinin özbaşınalığını daha da artırır. Məsələn, işgəncə altında alınan 

ifadələrin altına şəxsə zorla imza çəkdirilir. Bu, zahirən bütün formal və prosesual tələblərin yerinə 

yetirildiyi mötəbər sübut kimi görünür. Və prosesual tələbləri ödəyən sübutün mümkünsüzlüyünü 

iddia edən müdafiə tərəfi özü sübut etməlidir ki, sübut qanun normalarının pozuntusu ilə əldə edilib. 

Müdafiə tərəfinin, dolayısı ilə vəkilin onsuz da prosesual alətləri kifayət qədər məhduddur. Belə 

olan halda işgəncə və ya digər pozuntunu sübut etmək vəkil üçün kifayət qədər çətinlik yaradır.  
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Qənaətimizcə, müdafiə tərəfi sübutun mümkünsüzlüyünü iddia etdiyi təqdirdə, ittiham tərəfi isbat 

etməlidir ki, vəkilin iddiası əsassızdır. İttiham tərəfi vəkilin iddiasının əsassızlığını lazımi şəkildə 

sübuta yetirə bilmədikdə, ittiham tərəfinin sübutları mümkünsüz hesab edilməlidir.  

 

Məlum olduğu kimi, məhkəmə nəzarətini həyata keçirən məhkəməyə cinayət prosesini həyata 

keçirən orqanın prosessual hərəkətlərindən və ya qərarlarından şikayət verilə bilər. Bu zaman 

məhkəmə ya barəsində şikayət verilmiş hərəkət və ya qərarı qanuni hesab edir, ya da qanunsuz 

hesab edilməsi və ləğv edilməsi barədə qərar qəbul edir. Hesab edirik ki, məhkəmə hərəkətin və ya 

qərarın qeyri-qanuniliyi haqqında qənaətə gəldiyi zaman, o, CPM-nin 125.2.2-ci maddəsinə uyğun 

olaraq, təkcə barəsində şikayət edilən hərəkətin qeyri-qanuniliyinin tanınması haqqında deyil, həm 

də bu yolla alınan sübutun, həmçinin onun əsasında alınan sübutların mümkünsüzlüyü haqqında 

dərhal qərar qəbul etməli və onları cinayət işinin materiallarından çıxarmalıdır.  

 

5.3. “Vəkillərin etik davranış qaydaları haqqında” Əsasnamə 

Cəmiyyətdə insanlar düşüncələri, duyğuları və dəyərləri ilə mövcuddur. Cəmiyyət halında 

birgəyaşayışın mümkün olması üçün toplumdakı insanların bir-birinə, dövlətə, ədalətə inamı 

olmalıdır. Dövlət və ədalət bir məhfum olmaqla əsas etibarilə həmin səlahiyyətləri həyata keçirən 

şəxslərin timsalında özünü göstərir. Bu məqsədlə,cəmiyyətdə ictimai əhəmiyyət kəsb edən bəzi peşə 

qruplarına xas etik qaydalar müəyyən edilir. Fərdin dövlətə inamı və güvəni dövlətin funksiyalarını 

həyata keçirən dövlət qulluqçularının timsalında baş verir və bu səbəbdən, dövlətin fərdə düzgün 

xidmət göstərilməsini, onun sui-istifadədən qorunmasının təmini üçün digər dövlətlərdə olduğu 

kimi AR-da da dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları mövcuddur. Oxşar qaydada cəmiyyəti 

yaradan fərdlərin mühakiməsinin ədalətli aparılması, fərdlərin ədalətə və məhkəməyə inamı üçün 

hakimlər və vəkillər üçün də etik davranış qaydalarının müəyyən edilməsi zəruridir. Peşə üçün etik 

davranış qaydalarının əsas məqsədi həmin peşəni yerinə yetirən şəxslər üçün əxlaqi və etik 

çərçivəni müəyyənləşdirmək, xidmət göstərilməsi zamanı peşəni yerinə yetirən şəxslərin sui-istifadə 

hərəkətlərinin qarşısını almaq, xidmət göstərilən fərdə layiqli xidmət göstərilməsini təmin etmək, 

cəmiyyətdə həmin peşəyə inamı və nüfuzu yüksəltməkdir.  

 

Əvvəlki bölmədə qeyd etdiyimiz kimi, vəkil tapşırıq əsasında müstəqil xidmət edən, həmçinin 

“Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanunun 2-ci maddəsində göstərildiyi kimi əsas məqsədi 

şəxsin hüquq və azadlıqlarını, qanuni mənafelərini müdafiə etmək vəzifəsi daşıyan şəxsdir. Şəxsin 

vəkillə bağladığı müqavilə fidusiar (etimada əsaslanan) əqddir. Şəxs vəkilə onu aldatmayacağı, sui-

istifadə etməyəcəyi, qanunla qadağan olunmayan bütün üsullarla onu müdafiə edəcəyi, onun savadı 

və digər məsələlər barədə etimad edir. Bu səbəbdən, vəkillər haqqında etik davranış qaydaları məhz 

bu istiqamətə yönəlməli, vəkillərə dair əxlaqi çərçivə məhz vəkillər tərəfindən ediləcək peşə 

əxlaqına zidd, sui-istifadə hərəkətlərinə aid olmalıdır.  

Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası tərəfindən 7 dekabr 2017-ci ildə qəbul olunan 

“Vəkillərin etik davranış qaydaları haqqında” Əsasnamənin yuxarıda qeyd olunan əsaslara 

uyğunluğunu müəyyən etmək üçün ilk olaraq onu Cənubi Qafqazın digər dövlətləri olan Gürcüstan 

və Ermənistan Respublikalarının Vəkillər Kollegiyasının vəkillərə adi etik davranış qaydaları ilə, 

sonra isə Avropa Vəkillər Kollegiyaları və Hüquq Birlikləri Şurasının Avropada vəkil peşəsinə dair 

əsas prinsiplər haqqında Xartiya və Avropa vəkillərinin davranış Kodeksi ilə müqayisə olunacaq. 
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5.3.1. Regional müqayisə 

Hər 3 ölkənin əsasnamələri əsas etibarilə 3 təməl bölmədən ibarətdir: davranış qaydalarının 

prinsipləri, vəkillə müştəri arasında münasibətlər, vəkillə digər vəkillər, o cümlədən institusional 

qurumlar arasında (həmçinin məhkəmə) münasibətlər.  

İlk olaraq vəkillərin davranış qaydalarının ümumi prinsiplərini tənzim edən və hər 3 ölkənin 

əsasnaməsində ilk bölümü ehtiva edən hissəyə nəzər salaq. Belə ki, hər üç ölkənin vəkillər 

kollegiyasının etik kodeksi vəkilin fəaliyyəti zamanı rəhbər tutmalı olduğu prinsipləri aşağıdakı 

kimi sadalayır: 

 

Gürcüstan Ermənistan Azərbaycan 

Müstəqillik Qanunilik Müstəqillik 

Etimad Müstəqillik Vicdanlı davranış 

Konfidensiallıq Peşəkarlıq Peşəkarlıq 

Müştəri marağının üstünlüyü Peşə nüfuzuna hörmət Loyallıq 

Maraqların toqquşmaması Konfidensiallıq İctimai etimad 

Kollegiallıq  Konfidensiallıq 

  Hüquqlara hörmət 

  Mədəni davranış 

  Qərəzsizlik 

  İctimailik 

  Maddi nemətlər əldə etməmə 

 

 
Hər üç əsasnamədə müstəqillik, kofidensiallıq, peşəkarlıq, maraqların toqquşmasına yol 

verilməməsi, eləcə də etimad (bəzisində vicdanlı davranış) prinsipləri təsbit olunmuşdur. Lakin 

Azərbaycan vəkillərinin etik kodeksində digər qonşu ölkələrin vəkillərinin davranış qaydaları 

prinsipləri arasında yer almayan və tətbiqi kifayət qədər problem yarada biləcək prinsiplər: loyallıq, 

ictimai etimad, mədəni davranış, maddi və qeyri-maddi nemətlərdən imtina, ictimailik 

prinsipləridir. Həmin prinsipləri analiz edək.  

Loyallıq prinsipi bizim əsasnamədə aşağıdakı şəkildə verilir: “Vəkil peşə fəaliyyətini həyata 

keçirərkən və ya peşə fəaliyyətindən kənar davranışında vəkilliyin nüfuzunu aşağı sala biləcək 

hərəkətlərə yol verməməlidir. Vəkil qanunvericilikdə vəkillik fəaliyyəti ilə bağlı nəzərdə tutulmuş 

məhdudiyyətlərə əməl etməli, başqa vəkillərin fəaliyyəti ilə əlaqədar (qanunsuz fəaliyyət istisna 

olmaqla) tənqidi ictimai mülahizələrdən, çıxışlardan və onların fəaliyyətinə ictimai qiymət 

verilməsindən çəkinməlidir”. 

Gürcüstan Respublikasının əsasnaməsində bu bənd kollegiallıq prinsipi ilə eynidir: “Vəkil öz 

kolleqalarına qarşı hörmətlə davranmalı, professional dəyərləri rəhbər tutmalı, həmkarlarının şərəf 

və ləayaqətini alçaltmamaldır”. 
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Ermənistan Respublikasına aid əsasnamədə bu məsələ “vəkillər arasında münasibətlər” bəndi ilə 

tənzimlənir: “Vəkil həmkarının şərəf və ləyqətinə toxunan, eləcə də onun profesional 

reputasiyasısını aşağılayan ifadələrdən çəkinməli, həmçinin həmkarının müştərisini özü ilə 

müqavilə bağlamağa təhrik etməməlidir”.  

Göründüyü kimi, bizdən başqa qalan iki dövlət bir vəkilə digər həmkarı barədə yalnız aşağılayıcı, 

alçaldıcı və şərəf və ləyaqəti alçaldan ifadələri qadağan edir. AR VN-nin Əsasnaməsində isə bir 

vəkilə digər vəkilin fəaliyyəti barəsində (şəxsiyyəti, şərəfi, peşəkarlığı alçaltmasa belə) 

ümumiyyətlə çıxış etməyi, ictimai mülahizə səslənidirməyi qadağan edir. Halbuki “Havana 

prinsipləri”ndə qeyd olunur ki, vəkillər cəmiyyətdə hüququn və ədalətin inkişafına töhfə vermək 

üçün hüquq islahatlarında iştirak etmək, xüsusilə hüququn və ədalətin vəziyyəti haqqında ictimai 

mülahizələr səsləndirmək hüququna malikdir.  

 

Mədəni davranış prinsipinə nəzər salaq: “Vəkil peşə fəaliyyətini həyata keçirərkən və peşə 

fəaliyyətindən kənar bütün şəxslərlə münasibətdə mədəni, nəzakətli, diqqətli və səbirli olmalıdır”. 

Qeyd edək ki, Ermənistan və Gürcüstan Respublikalarında vəkillərin məhkəməyə, ədliyyə 

funksiyasına yerinə yetirən işçilərə hörmətlə yanaşması prinsipi nəzərdə tutulsa da, “mədəni 

davranış” xüsusilə də “peşə fəaliyyətindən kənarda mədəni davranış” ümumiyyətlə “peşə 

fəaliyyətindən kənar” həyatın əsasnamə ilə tənzimlənməsi məsələsi mövcud deyildir.  

Vəkil “mədəni, nəzakətli, diqqətli, səbrli” olmalıdır ifadəsi xüsusilə də “həm peşə fəaliyyəti, həm də 

peşə faəliyyətindən kənar” aid  edilməklə, kifayət qədər ümumi, obyektiv ölçülükdən məhrum və 

sui-istifadəyə uyğun maddədir. “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanunda deyilir ki, 

vəkilin etik kodeksə riayət etməməsi intizam məsuliyyətinə səbəb olur. Mədəni, diqqətli və səbrli 

olmaq etik kodkesin tələbidir və məsələn, vəkil ictimai nəqliyyatda yaşlı insana yol verməyərək 

cəmiyyətdə qəlib halında olan “nəzakətsizlik” etsə və yaxud küçə ilə gedərkən telefonda əsəbiləşib 

bərkdən nalayiq ifadə işlətsə, habelə “diqqətli” olmayıb müqavilə tarixini səhv yazsa, bu, o 

deməkdir ki, vəkil mədəni davranış prinsipini, dolayısı ilə etik kodeksi pozub və intizam 

məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Nəzarət orqanı tərəfindən pozuntu olub-olmaması müəyyən edilə 

bilməyən, obyektivlikdən uzaq bu maddənin kodeksdə yer alması kifayət qədər absurddur.  

Maddi və qeyri-maddi nemətlərin, imtiyazların və ya güzəştlərin əldə edilməsinə yol verilməməsi 

prinsipinə nəzər salaq: “Peşə fəaliyyətini həyata keçirməklə bağlı vəkillərin, qanuna zidd olaraq, 

maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə etməyə yönəlmiş hərəkət 

(hərəkətsizlik) etməsi qadağandır”. 

Digər iki ölkənin əsasnamələrində vəkilə bu cür əldə etmə ilə bağlı heç bir məhdudlaşdırıcı maddə 

yer almayıb. Bu məzmunlu  maddə “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” 

Əsasnamədə də verilib. Dövlət qulluqçuları, eləcə də hakimlər qərəzsiz şəkildə vətəndaşa xidmət 

göstərməli, ədalət mühakiməsini obyektiv şəkildə həyata keçirməli olan, əmək haqqları dövlət 

büdcəsindən dolayısı ilə hər bir vətəndaşın vergisindən toplanan dövlət işçiləridir. Bu səbəbdən bu 

kateqoriya şəxslər bir vətəndaşa digərindən üstün davranmamalı, onların obyektivlik və 

qərəzsiliyinə şübhə yaradacaq maddi və digər nemətlər qəbul etməməlidirlər. Lakin vəkillərin 

statusu digər iki peşə qrupunun vəziyyətindən əsaslı dərəcədə fərqlidir. Vəkillik müstəqil peşədir və 

ictimai əhəmiyyət kəsb etsə də, bu və ya digər şəkildə reklam edilə bilən kommersiya fəaliyyətidir. 

Bu peşəni yerinə yetirən şəxslərin vətəndaşlar qarşısında qərəzsizlik, obyektivlik kimi vəzifəsi 

mövcud deyildir. Hüquqi xidmət “satan” özəl bir vəkilə belə bir maddi məhdudlaşdırmanın 

gətirilməsi anlaşılan deyil. Bundan başqa, hər bir məhdudlaşdırma müəyyən bir legitim məqsəd 



Vəkillərin Peşə Fəaliyyətinə  

Siyasi Motivli Maneələrə dair Hesabat 
Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu (IDI) 

 

20 

 

daşımalıdır. Hakimlər və digər dövlət qulluqçularına vətəndaşlara xidmətdə subyektiv ayrı-

seçkiliklərə yol verilməsin deyə mühakimə qərəzsiz aparılıb, ədalət bərqərar olsun deyə maddi və 

digər nemətlərin imtinası qadağa edilib. Vəkilə belə bir qadağa hansı legitim məqsəd güdür? Bir 

vəkil müdafiə etdiyi şəxsə bəraət alır və şəxs vəkilə bunun əvəzində ev və ya bahalı hədiyyə 

bağışlayır. Bu hadisənin cəmiyyət, həmçinin ədalət mühakiməsinin effektivliyi və obyektivliyi üçün 

ictmai təhlükəsi nədir?  

“Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanun özü təsbit edir ki, vəkillə müştərisi arasında 

yaranan münasibət könüllü tapşırıq müqaviləsi ilə tənzimlənir. Ermənistan Respublikası vəkillə 

müştərisi arasındakı könüllü münasibətə yalnız müəyyən hədlərdə müdaxilə edir, hansı ki bu 

müdaxilə vəkilin müştərinin etimadını doğrultmasına xidmət edir: məsələn, qanunla qadağan 

olunmayan bütün üsullardan istifadə edərək maksimal müdafiəni həyata keçirmək, eyni anda apara 

biləcəyindən çox iş qəbul etməmək, işin nəticələri ilə bağlı əvvəlcədən xəbərdar etmək, mütləq 

qarantiya verməkdən çəkinmək və işin halları barədə doğru və dolğun məlumat vermək...  

Lakin istər hüquqi xidmət qarşılığında alınacaq qonorar, istərsə də əlavə ödəniş və ya maddi 

nemətlərin qəbulunda məhdudiyyətlə bağlı müddəa yoxdur.  

Vəkillərin ifadə azadlığı ilə bağlı ən çox problemlərə yol açan müddəa ictimailik prinsipidir: “Vəkil 

zərurət yarandıqda konfidensiallıq və digər əsas peşə prinsiplərinə zidd olmayaraq göstərdiyi 

hüquqi yardımlarla əlaqədar ictimaiyyəti düzgün məlumatlandırmaq öhdəliyi daşıyır. Vəkil cinayət 

işləri üzrə istintaq sirri təşkil edən və ya qapalı keçirilən məhkəmə prosesləri barədə məlumatları 

ictimailəşdirməməlidir. Vəkil mənafeyi təmsil edilən və ya müdafiə edilən şəxsin icazəsi olmadan 

hüquqi yardımın göstərilməsi ilə əlaqədar vəkilə məlum olan faktları və sənədləri, eləcə də 

mənəviyyata, demokratik cəmiyyətdə ictimai qaydaya və ya dövlət təhlükəsizliyinə ziyan vura bilən, 

həmçinin yetkinlik yaşına çatmayanların mənafeləri və ya tərəflərin şəxsi və ailə həyatının 

müdafiəsi tələb edərsə, belə məlumatları ictimailəşdirməməlidir. Vəkil kütləvi informasiya 

vasitələrində, sosial şəbəkələrdə və ictimai yerlərdə vəkilliyin nüfuzunu ləkələyən, Vəkillər 

Kollegiyasının orqanlarının qərarları barədə cəmiyyətdə yanlış təsəvvürlər yarada bilən 

hərəkətlərdən və ictimai çıxışlardan, təhqir və böhtan xarakterli məlumatların yayılmasından 

çəkinməlidir. Vəkil kütləvi informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə və kütləvi çıxışlarda dövlət, 

qeyri-dövlət və onların vəzifəli şəxsləri barəsində əsassız, böhtan xarakterli məlumatların 

yayılmasına yol verməməli və həmin şəxslərə qarşı qeyri-etik ifadələr işlətməməli və davranışlara 

yol verməməlidir”. 

 

Maddə ilk olaraq vəkil üçün istintaq sirri və qapalı keçirilən məhkəmə prosesləri barədə 

məlumatları ictimailəşdirməmək öhdəliyini müəyyən edir. Qeyd edək ki, istintaq sirri anlayışı 

ibtidai istintaq və məhkəmə istintaqını özündə ehtiva edir. Yuxarıda qanunvericilik monitorinqində 

qeyd etdiyimiz kimi, ibtidai istintaq sirri qanunla deyil, təcrübədə istintaqı aparan şəxsin 

mülahizəsinə əsasən müəyyənləşən çərçivədir. Bu halda vəkilin ibtidai istintaqa aid verdiyi istənilən 

məlumat ibtidai istintaq sirrinin yayılması iddiası ilə ona qarşı intizam tədbiri əsası ola bilər. 

Məhkəmə istintaqına gəldikdə isə açıq keçirilən məhkəmənin istintaq məlumatlarını 

ictimailəşdirmək vəkilə niyə qadağan olunmalıdır?  

Digər problemli məsələ budur ki, etik kodeks vəkilləri həm VK, həm də dövlət orqanları barədə 

təhqir və böhtan xarakterli məlumatları yaymasını qadağan edir. İlk olaraq bildirək ki, təhqir və 

böhtan cinayət əməlidir və bir ifadənin təhqir ya da böhtan olduğunu müəyyən edən qurum VK yox, 

məhkəmədir. Lakin 3-cü hissədə daha geniş bəhs edəcəyimiz intizam icraatlarına nəzər saldıqda 
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görürük ki, dövlət orqanı vəkilin böhtan xarakterli ifadələr işlətdiyi ilə bağlı VK-ya təqdimat verir 

və VK ifadənin böhtan olduğunu məhkəmə qərarına ehtiyac duymadan müəyyən edib, həmin vəkili 

cəzalandırır. Problem yaradan başqa məqam odur ki, etik kodeks vəkillərə Kollegiyanın qərarları 

barədə yalnış təsəvvür yarada bilən ictimai çıxışları və dövlət orqanları və onların vəzifəli şəxsləri 

barədə əsassız ifadələr işlətməyi qadağan edir. Başqa sözlə, vəkilin ictimai maraq doğuran bu cür 

müzakirələrdə iştirakı ona baha başa gələ bilər. Halbuki beynəlxalq qanunvericilik vəkilin ifadə 

azadlığını aşağıdakı şəkildə təsbit edir: 

- Vəkillərin fəaliyyətinə dair Havana prinsiplərinin 23-cü maddəsi təsbit edir ki, vəkillərin digər 

vətəndaşlar kimi ifadə, birləşmə və toplaşma azadlığı var. Vəkillər xüsusilə, hüquq peşəsinin 

vəziyyəti, ədliyyə sisteminin və insan haqlarının müdafiəsinin təkmilləşməsi ilə bağlı mövzularda 

ictimai müzakirələrə qatılma və bunun nəticəsində heç bir peşə və digər məhdudiyyətə məruz 

qalmama hüququna sahibdir.  

Avropa Şurasının “Vəkillik peşəsinin icrası zamanı azadlıqlar haqqında” 9 nömrəli Tövsiyə 

qərarının ilk prinsipində qeyd olunur ki, vəkillər fikir və ifadə azadlığına sahib olmalıdırlar. 

Xüsusilə də, ədalət mühakiməsinin effektivliyinin təmin edilməsi və hüquqla bağlı mübahisələrdə 

yer alma, hüquq islahatları barədə tövsiyələr vermə hüququna sahib olmalıdırlar. Öz peşəsinin 

ondan tələb etdiyi davranışa görə vəkil təqib oluna bilməz. 

4-cü prinsipdə qeyd olunur ki, vəkillərin müstəqil peşə birlikləri vəkillərin müstəqilliyini təmin 

etməli və vəkillərin müstəqilliyinə qarşı yaranan təhlükələri aradan qaldırmalıdır.  

Vəkillərə demək olar ki, istənilən subyektiv tənqidi və mülahizəni qadağan edən bu Əsasnamə 

barədə sorğuda iştirak edən vəkillərin qənaətləri bu yerdədir: 

 
 



Vəkillərin Peşə Fəaliyyətinə  

Siyasi Motivli Maneələrə dair Hesabat 
Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu (IDI) 

 

22 

 

 
 
Eyni zamanda, sorğuda iştirak edən 17 vəkildən 8-i hal-hazırda VK üzvüdür və həmin 8 şəxsdən 5-i 

bildirib ki, Əsasnamənin qəbulundan sonra məcburi olaraq (intizam tədbirinə məruz qalmamaq 

üçün) ifadələrinə senzura tətbiq edib. 

Bundan əlavə, müstəqil media orqanları olan “VOA Azerbaijan”ın son 3 ildə (2018, 2019, 2020) 

olan media monitorinqi göstərir ki, Əsasnamənin qəbulu, həqiqətən də, vəkillərin ifadə azadlığına 

əsaslı şəkildə təsir edib: 

 

“VOA Azerbaijan” media qurumunun MONİTORİNQİ 

2018, 2019, 2020 

1.  
İL 

2. 

Vəkilləri

n ümumi 

çıxışların

ın sayı 

3. Vəsatət 

və 

şikayətlərin 

təmin 

olunmaması 

ilə bağlı 

çıxışlar 

 

4. Dövlət və 

məhkəmə 

orqanlarının 

qanunsuzluq

ları barədə 

çıxışlar 

5. Görüş 

hüququna 

maneələrlə 

bağlı 

çıxışlar 

6. VK-na 

dair tənqidi 

mülahizələr 

və inzitizam 

icraatları ilə 

bağlı çıxışlar 

7. Məhbusların 

vəziyyəti, 

məhkəmə 

iclaslarının 

tarixi və s 

barədə 

məlumatlandır

ıcı çıxışlar 

2018 179 71 21 12 20 55 

2019 99 27 29 9 14 20 

2020 113 50 22 7 9 28 
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Bundan başqa, əsasnamənin vəkillərlə məhkəmə və digər orqanların münasibətlərini tənzimləyən 

müddəasında qeyd olunur ki, vəkillər dövlət qurumlarında “tələb olunan” davranış qaydalarına 

riayət etməlidir. Qeyd edək ki, Ermənistan və Gürcüstan Respublikalarının əsasnamələrində qeyd 

olunur ki, vəkillər istintaq, məhkəmə və digər dövlət orqanlarında qanunauyğun davranış 

sərgiləməlidirlər.  Tələb olunan davranış ilə qanunauyğun davranış anlayışları fərqlidir. Məsələn, 

vəkil Nemət Kərimli feysbuk sosial şəbəkəsində özünəməxsus profil hesabında status paylaşmışdı 

ki, istintaq təcridxanasına daxil olan zaman təcridxana işçiləri onun üzərində axtarış aparmağa və 

konfidensial sənədləri yoxlamağa cəhd ediblər. Lakin vəkil etiraz etdiyi üçün ona qarşı zorakılıq baş 
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verib. Bu zaman, təcridxana rəsmi açıqlama verərək bildirdi ki, bu cür “yoxlanış” təcridxananın 

qaydasıdır (harada təsbit olunduğu bəlli deyil), vəkil daha əvvəllər də belə yoxlanışlara məruz qalıb. 

Bu səbəbdən, o artıq bu qaydalarla tanış olduğu halda boşu-boşuna “hay-küy” yaradır. Bu zaman 

vəkil əsasnamənin təsbit etdiyi kimi, istintaq orqanı tərəfindən illeqal olaraq təcrübədə formalaşan 

və “tələb olunan” qaydalara riayət edərək, müştərisinə aid bütün konfidensial məlumatların 

təcridxana tərəfindən yoxlanılmasına razı olmalıdır. Əks halda etiraz edərsə, əsasnamənin 

tələblərini pozduğu üçün intizam məsuliyyətinə cəlb edilə bilər. 

 

  



Vəkillərin Peşə Fəaliyyətinə  

Siyasi Motivli Maneələrə dair Hesabat 
Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu (IDI) 

 

25 

 

6. Təcrübədə yaranan problemlər 

6.1. Məhkəməyəqədərki icraatda yaranan problemlər 

6.1.1. Görüş hüququ ilə bağlı 

Avropa Məhkəməsinin presedent hüququna əsasən, həbs yerlərində olan şəxslərin öz müdafiəçiləri 

ilə istər şifahi görüşləri, istər yazılı xəbərləşmə və məsləhətləşmələri şəxsi həyat başlığı altında 

Konvensiyanın 8-ci maddəsinin tətbiq dairəsinə düşür. Məhkəmə qət edib ki, müdafiəçilərlə 

müdafiə edilənlərin görüş və yazışmaları özündə şəxsi, məhrəm və həssas mövzuları əhatə edir. 

Həm şəxsi həyat səbəbilə, həm də şəxslərin məruz qaldıqları işgəncə, qısnama və digər mənfi hallar 

barədə müdafiəçilərini daha yaxşı bilgiləndirmələri üçün bu görüş və yazışmaların konfidensiallığı 

maksimum dərəcədə təmin olunmalı, dövlət mümkün müdaxilələrdən çəkinməlidir. Vəkillə 

müvəkillin konfidensial görüş və yazışmalarına müdaxilədə dövlətlərin mülahizə sərbəstliyi çox 

dardır. Həbs yerlərində təhlükəsizliyin önəmli dərəcədə pozula biləcəyi və vəkilin qanunsuz 

hərəkətə ortaqlıq etməsi kimi istisna hallar xaricində bu hüquqa müdaxilə demək olar ki, 

yolverilməzdir4. 

Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında AR 

Qanununun 19-cu maddəsinə əsasən, tutulmuş və ya həbs edilmiş şəxs tutulduğu və ya barəsində 

həbs qətimkan tədbiri seçilməsi haqqında qərar elan olunduğu andan görüşlərin sayı və müddəti 

məhdudlaşdırılmadan müdafiəçisi və qanuni nümayəndəsi ilə təklikdə görüşə və konfidensial 

ünsiyyət saxlaya bilər. 

Həmin Qanunun 17-ci maddəsinə əsasən,  tutulmuş və ya həbs edilmiş şəxslərin müdafiəçi və ya 

qanuni əsaslarla hüquqi yardım göstərən digər şəxslərlə yazışmaları istisna olmaqla, onların 

aldıqları və göndərdikləri digər yazışmalar hazırlanan cinayətlərin qarşısını almaq, cinayət təqibini 

və şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə cinayət prosesini həyata keçirən orqanın və ya 

həbs yerində rejimi təmin etmək zərurəti yarandıqda həbs yerinin müdiriyyətinin əsaslandırılmış 

qərarı ilə məhdudlaşdırıla və ya senzuradan keçirilə bilər. 

Həmçinin Avropa penitensiar qaydalarının 23.4-cü maddəsinə əsasən, məhbusların öz vəkilləri 

ilə məsləhətləşməsi və istənilən ünsiyyəti, onların yazışması da daxil olmaqla məxfi xarakter 

daşıyır. 

Hesabat üçün aparılan media monitorinqi və vəkillər arasında sorğu nəticələrindən aydın olur ki, 

Azərbaycanda, xüsusilədə siyasi cəhətdən həssas işlərdə müdafiəçilərlə müvəkillərin konfidensial 

görüş hüququna ciddi maneələr var. Belə ki, vəkillə müvəkkilinin görüşünə müxətlif bəhanələrlə 

imkan verilmir. Məsələn, “bu gün bazar günüdür”5, “ bu gün şənbə günüdür”6, “sanitariya-

dezinfeksiya işləri aparılır7”, “otaqlarda təmir işləri aparılır8” və s kimi qanunsuz əsaslarla vəkillərin 

müdafiə etdikləri şəxslərlə görüşlərinə əngəl yaradılır. 

 
4 Altay Türkiye kararı 49-51 

5 https://www.azadliq.org/a/30126923.html 

6 https://www.amerikaninsesi.org/a/5607475.html 

7 https://www.azadliq.org/a/29854345.html 

8 https://www.azadliq.org/a/29261598.html 

https://www.azadliq.org/a/30126923.html
https://www.amerikaninsesi.org/a/5607475.html
https://www.azadliq.org/a/29854345.html
https://www.azadliq.org/a/29261598.html
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Son olaraq belə koronavirus tədbirləri bəhanəsi ilə vəkil Cavad Cavadov öz müvəkkili ilə görüşə 

bilməyib. Lakin vəkilin sözlərinə görə, eyni gün ona icazə verilmədiyi halda başqa bir iş üzrə 

müstəntiqə görüş icazəsi verilib9.  

Bu cür texniki bəhanələrdən əlavə görüş hüququnun təmin edilməsi üçün praktikada “icazə 

məktubu” anlayışı yaranıb 10. Belə ki, “Həbs yerlərinin daxili intizam Qaydaları”nın 17-ci 

maddəsinə görə, vəkil istintaq təcridxanasına onun şəxsiyyətini və səlahiyyətlərini təsdiq edən 

sənədi təqdim etdikdən sonra buraxılır. Görüş üçün vəkilin səlahiyyətini təsdiq edən sənəd isə 

orderdir. Lakin praktikada vəkillərdən orderdən əlavə istintaqı aparan orqan tərəfindən verilmiş 

“icazə məktubları” da tələb edilir. Bu cür məktublar adətən, Bakı şəhər Baş Polis İdarəsi, 

prokurorluq orqanları, DTX kimi istintaqı aparan orqanlar tərəfindən verilir (bəzən isə verilmir). 

Nəzərə almaq lazımdır ki, bu orqanlar ittiham tərəfidir və müdafiə tərəfinin görüş hüququnun 

təmin edilməsinin qanunsuz olaraq bu orqanlardan asılı edilməsi tərəflərin bərabərliyi prinsipinin 

ciddi pozuntusudur.  

Vəkillər deyirlər ki, bu tələbin qanunsuz olduğunu dəfələrlə qeyd edibər, lakin yaranmış 

praktikaya  görə müdafiə etdikləri şəxslə görüşə bilsinlər deyə tələblə razılaşmağa məcbur 

olurlar11.  

Bəzi hallarda isə dövlət orqanları və məhkəmələr “icazə məktubunun” verilməsi məsələsini bir-

birinin “üstünə ataraq” həyati önəm daşıyan hallarda görüş hüququnun təminini gecikdirirlər. 

Əgər iş ibtidai istintaqdadırsa, Penitensiar Xidmətə tabe olan istintaq təcridxanaları istintaq 

orqanından alınmış məktubu tələb edir. Yox, əgər ibtidai istintaq bitib və iş məhkəmədədirsə, 

onda işə baxan məhkəmədən alınmış icazə məktubunu tələb edirlər. Belə hallarda isə məhkəmə 

bir qayda olaraq bildirir ki, görüşə icazə verilməsi Penitensiar Xidmətin səlahiyyətinə aiddir12. 

Yekunda isə görüş ya verilmir, ya da müəyyən müddət keçdikdən sonra verilir.  

Görüş hüququna həmçinin şəxs məhkum edildikdən sonra da maneələr davam edir. Yəni, 

məhkəmənin hökmü qüvvəyə mindikdən sonra məhkum olunmuş şəxs cəza çəkmək üçün 

cəzaçəkmə müəssisələrinə göndərilir. Vəkil bu müəssisələrdə müvəkkili ilə görüşə bilmək üçün 

Penitensiar Xidmətdən mütləq icazə məktubu almalıdır. Halbuki Cəzaların İcrası Məcəlləsinin 

81.9-cu maddəsinə əsasən vəkil və ya hüquqi yardım göstərmək hüququna malik olan digər şəxs 

cəzaçəkmə müəssisəsinə onun şəxsiyyətini və səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi təqdim etdikdə 

buraxılır. Bu halda şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd vəkil vəsiqəsi, səlahiyyəti təsdiq edən sənəd isə 

vəkil orderidir.  

Vəkillərin görüşlərinin yubadılması və gecikdirilməsinin müvəkkilərin məruz qaldıqları işgəncə 

izlərinin keçməsinin təmini üçün edildiyi iddia olunur.13 

Bundan əlavə, bəzi hallarda istintaq dövründə istintaqı aparan orqan tərəfindən şəxsin yaxınları və 

qohumları ilə ünsiyyət və əlaqəsinə qadağa qoyulur. Belə ki, bu qadağa istintaqı aparan orqan 

tərəfindən əsaslandırılmış qərar (həbs yerinin təhlükəsizliyi, törədiləcək cinayətin qarşsının alınması 

və s.) ilə tətbiq edilə bilər. Lakin təcrübədə bu qadağanın heç bir rəsmi qərar olmadan tətbiq 

edildiyi, rəsmi qərar olsa belə, əsaslandırılmadığı hallar olur. Belə ki, işin ibtidai istintaqı dövründə 

 
9 https://www.azadliq.org/a/divara-fu-m%C9%99zi-yazan-f%C9%99alla-v%C9%99kilin-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%C3%BCn%C9%99-

icaz%C9%99-verilm%C9%99yib/30481440.html 

10 https://www.azadliq.org/a/29546712.html 

11 https://www.azadliq.org/a/v%C9%99kil-h%C9%99bsxanalara-burax%C4%B1lmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1-deyir-

/29969908.html 

12 https://www.azadliq.org/a/beynelxalq-bankdan-goturulen-kreditler/29815186.html 

13 https://www.amerikaninsesi.org/a/mehkeme/4305092.html 

https://www.azadliq.org/a/divara-fu-m%C9%99zi-yazan-f%C9%99alla-v%C9%99kilin-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%C3%BCn%C9%99-icaz%C9%99-verilm%C9%99yib/30481440.html
https://www.azadliq.org/a/divara-fu-m%C9%99zi-yazan-f%C9%99alla-v%C9%99kilin-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%C3%BCn%C9%99-icaz%C9%99-verilm%C9%99yib/30481440.html
https://www.azadliq.org/a/29546712.html
https://www.azadliq.org/a/v%C9%99kil-h%C9%99bsxanalara-burax%C4%B1lmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1-deyir-/29969908.html
https://www.azadliq.org/a/v%C9%99kil-h%C9%99bsxanalara-burax%C4%B1lmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1-deyir-/29969908.html
https://www.azadliq.org/a/beynelxalq-bankdan-goturulen-kreditler/29815186.html
https://www.amerikaninsesi.org/a/mehkeme/4305092.html
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istintaq sirrinin yayılması bəhanəsi ilə şəxsin görüş və telefon danışıqları məhdudlaşır və bu 

məhdudlaşma üçün hansı zərurətlərin olduğu qərarda əsaslandırılmır. Həmçinin işin ibtidai istintaqı 

yekunlaşandan və məhkəməyə təqdim edildikdən sonra “ibtidai istintaq sirri”nin yayılması bəhanəsi 

ilə məhdudiyyətlər qanunsuz olaraq davam edir14.  

Bu kimi hallarda vəkillər istintaqı aparan orqanın bu qərarından məhkəmə nəzarəti qaydasında 

şikayət verərək qərarın əsassız və qanunsuz olduğunu mübahisələndirirlər, lakin məhkəmələr 

müstəntiqin arqumentlərini təkrarlayır, müdafiə tərəfindən təqdim edilən sübutları gözardı edərək 

istintaq orqanının qərarını qüvvədə saxlayırlar15. 

Təcrübədə görüş hüququna yaradılan bu qədər məhdudiyyətlərdən sonra vəkillər son çarə olaraq 

Ombdusman aparatına müraciət edirlər. Sorğu nəticəsində məlum olmuşdur ki, vəkillər əsasən 

müvəkillərinin ailə üzvləri və yaxınları ilə görüş və telefon danışıqlarına qoyulan məhdudiyyətlərin 

aradan qaldırılması və ya özlərinin müdafiə etdikləri şəxslə görüşlərinin təmin edilməsi üçün 

Ombdusman aparatının bəzi hallarda effektiv olduğu qənaətindədirlər. Bu son mərhələ də görüş 

hüququnun təmini üçün effektiv olmadıqda vəkillər artıq məsələni ictimailəşdirmək 

məcburiyyətində qaldıqlarını ifadə edirlər16. 

Qeyd edək ki, görüşlə bağlı problemlər, sadəcə, görüş hüququnun verilməsi mərhələsində yox 

həmçinin görüş zamanı da yaranır. Belə ki, həbs yerlərinin intizam qaydalarına görə, həbs yerlərinə 

daxil olan şəxslərin üzərində yoxlanış və axtarış aparılır, amma təcrübədə vəkillərin üzərində 

yoxlanış aparmaqdan əlavə onların müvəkkilə aid konfidensial sənədləri açılır, hətta məzmunu 

oxunur və senzuradan keçirilir:  

 

Buna etiraz edən vəkillər barəsində isə “istintaq təcridxanasının əməkdaşlarını təhqir etmək”, 

“əməkdaşlara maneə törətmək”17 və s. əsaslarla VK-ya şikayət edilir18. Əksər hallarda Penitensiar 

 
14 https://www.azadliq.org/a/cahangir-hac%C4%B1yev-d%C3%B6rd-ayd%C4%B1r-ail%C9%99-%C3%BCzvl%C9%99riml%C9%99-n%C9%99-

g%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%C3%BCr%C9%99m-n%C9%99-d%C9%99-dan%C4%B1%C5%9F%C4%B1ram-/29722166.html 

15 https://www.azadliq.org/a/c%C9%99bh%C9%99%C3%A7il%C9%99rin-aylard%C4%B1r-dediyini-prokurorluq-3-ay-sonra-

t%C9%99sdiql%C9%99di/29467908.html 

16 https://www.azadliq.org/a/axcp-uzvu-qarabaq-qazisi-babek-husenyova-hebsxanada-gorush-qadaqasi/29341793.html 
17 https://www.azadliq.org/a/fuad-agayev/29355323.html 

https://www.azadliq.org/a/cahangir-hac%C4%B1yev-d%C3%B6rd-ayd%C4%B1r-ail%C9%99-%C3%BCzvl%C9%99riml%C9%99-n%C9%99-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%C3%BCr%C9%99m-n%C9%99-d%C9%99-dan%C4%B1%C5%9F%C4%B1ram-/29722166.html
https://www.azadliq.org/a/cahangir-hac%C4%B1yev-d%C3%B6rd-ayd%C4%B1r-ail%C9%99-%C3%BCzvl%C9%99riml%C9%99-n%C9%99-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%C3%BCr%C9%99m-n%C9%99-d%C9%99-dan%C4%B1%C5%9F%C4%B1ram-/29722166.html
https://www.azadliq.org/a/c%C9%99bh%C9%99%C3%A7il%C9%99rin-aylard%C4%B1r-dediyini-prokurorluq-3-ay-sonra-t%C9%99sdiql%C9%99di/29467908.html
https://www.azadliq.org/a/c%C9%99bh%C9%99%C3%A7il%C9%99rin-aylard%C4%B1r-dediyini-prokurorluq-3-ay-sonra-t%C9%99sdiql%C9%99di/29467908.html
https://www.azadliq.org/a/axcp-uzvu-qarabaq-qazisi-babek-husenyova-hebsxanada-gorush-qadaqasi/29341793.html
https://www.azadliq.org/a/fuad-agayev/29355323.html
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Xidmət iddia etdiyi təhqir, maneə kimi hərəkət və ifadələrin əsası olan video görüntülərini müxtəlif 

bəhanələrlə təqdim etmir19.  

Təcrübədə konfidensial görüşün dinlənilməsi isə vəkillərə yaradılan ayrı bir maneədir. Sorğu 

nəticəsində məlum olmuşdur ki, sorğuda iştirak edən bütün vəkillərin konfidensial görüşünə 

müdaxilə olub və onlatın 80.7 %-i qeyd edir ki, bu, yalnız və ya əsasən siyasi həssas işlərdə olub:  

 

Sonuncu dəfə konfidensial görüşü dinlənilən və hətta bu görüşün dinlənilməsi nəticəsində əldə 

olunan məlumatla barəsində VK-ya şikayət edilən vəkil Elçin Sadıqov olub. (“Gəncə işi”, Yunis 

Səfərovun müdafiəçisi olan zaman).  

Qeyd edək ki, həmin vəkilin konfidensial görüşünün dinlənilməsi nəticəsində tərtib edilən bir 

şikayət əsasında  Vəkillər Kollegiyası tərəfindən töhmət növündə intizam tənbehi ilə 

cəzalandırılmışdır.   

6.1.2. İbtidai istintaqın əsassız yubadılması 

AİHK-nın 5.3-cü maddəsinə əsasən, tutulmuş və həbs edilmiş şəxslər ağlabatan müddətdə işinin 

araşdırılması hüququna malikdir. Apardığımız media monitorinqinə əsasən müəyyən olunmuşdur 

ki, siyasi cəhətdən həssas işlərdə şəxslər tutulduqdan və ya həbs olunduqdan sonra sadəcə bir neçə 

istintaq hərəkəti aparılır. Sonra istintaq hərəkətlərinin aparılması dayanır və istintaq əsassız 

yubadılır. Qeyd etməliyik ki, həbs dövründə, xüsusilə siyasi işlərdə həbs edilmiş şəxslərin görüş 

hüququna, ailə üzvləri və yaxınları ilə telefon danışıqlarına məhdudiyyətlər qoyulur, şəxslər bu və 

ya digər pis rəftara və işgəncəyə məruz qalırlar. Bu qədər hüquqi məhrumiyyətlə müşahidə edilən 

həbs dövründə istintaqın əsassız yubadılması həm azadlıq  hüququnun, həm də müdafiə hüququnun 

ciddi pozuntusudur.   

6.1.3. İstintaq hərəkətlərində vəkilin iştirakı ilə bağlı 

Vəkillərlə apardığımız sorğu nəticələrinə görə, işə müdafiəçi kimi qoşulduqdan sonra istintaq 

hərəkətlərində iştiraka o qədər də maneələr olmur.  

 
18 https://www.amerikaninsesi.org/a/penitensiar-xidm%C9%99t-v%C9%99kil-nem%C9%99t-k%C9%99rimli-il%C9%99-ba%C4%9Fl%C4%B1-

v%C9%99kill%C9%99r-kollegiyas%C4%B1na-m%C3%BCraci%C9%99t-edib-/5096328.html 
19 https://d9mc3ts4czbpr.cloudfront.net/ru/article/vekil-fariz-namazli-cezalandirila-biler/ 

 

https://www.amerikaninsesi.org/a/penitensiar-xidm%C9%99t-v%C9%99kil-nem%C9%99t-k%C9%99rimli-il%C9%99-ba%C4%9Fl%C4%B1-v%C9%99kill%C9%99r-kollegiyas%C4%B1na-m%C3%BCraci%C9%99t-edib-/5096328.html
https://www.amerikaninsesi.org/a/penitensiar-xidm%C9%99t-v%C9%99kil-nem%C9%99t-k%C9%99rimli-il%C9%99-ba%C4%9Fl%C4%B1-v%C9%99kill%C9%99r-kollegiyas%C4%B1na-m%C3%BCraci%C9%99t-edib-/5096328.html
https://d9mc3ts4czbpr.cloudfront.net/ru/article/vekil-fariz-namazli-cezalandirila-biler/
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Eyni zamanda, vəkillər bu qənaətdir ki, əsasən aşağıdakı prosesual məcburiyyət tədbiri və istintaq 

hərəkətlərində müstəqil vəkilin iştirakına mane olunur: 

 

 
Yuxarıda qeyd olunan istintaq hərəkətləri CPM-nin tələblərinə əsasən, tutulmadan sonra dərhal 

aparılmalıdır. Və bu istintaq hərəkətlərində şübhəli şəxsin hüququ vardır ki, müdafiəçi ilə iştirak 

etsin.  

Siyasi işlərdə istintaq orqanları sonradan “problem” yaranmasın deyə bu cür istintaq hərəkətlərində 

bir şəkildə də olsa müdafiəçinin iştirakını təmin edirlər. Məsələn, CPM-nin 232.2-2-ci maddəsinə 

əsasən, əgər tutulmuş şəxs müdafiəçidən imtina etməyibsə, dindirmə zamanı onun müdafiəçinin 

iştirakı olmadan verdiyi etirafedici ifadələrə məhkəmə istintaqı zamanı sübut kimi istinad oluna 

bilməz. Bu baxımdan, istintaqı aparan orqanlar həm məhkəmədə sübutun mötəbərliyi ilə bağlı 

problem çıxmasın, həm də istədikləri ifadəni, sübutu ala bilsinlər deyə yeni üsulla çıxış edirlər: 

dövlət hesabına təyin edilmiş vəkil. 

Dövlət hesabına vəkilin təyin edilməsi əsasları ilə müstəqil vəkilin bu tipli istintaq hərəkətlərinə 

buraxılmamasının əsasları eynidir.  

Qeyd etməliyik ki, dövlət hesabına vəkil anlayışı hüquqi anlayış olub, CPM-də müdafiəçi ilə təmin 

olunmaq üçün yetərli vəsaitə sahib olmayan amma müdafiəçi istəyən şəxslərə təqdim edilən dövlət 

xidmətidir. Lakin siyasi işlərdə şəxslərin maddi vəsaiti olmasına baxmayaraq onlara dövlətin “israrlı 

tutulma
ilkin 

dindirmə

axtarış və 

götürmə
üzləşdirmə
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xüsusi qayğısı” nəticəsində dövlət hesabına vəkil təyin olunur.20 Nəticədə, dövlət hesabına təyin 

edilmiş və təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarının müdafiəsində elə də maraqlı olmayan bir vəkil işə 

cəlb olunur. O öz növbəsində bütün sənədləri imzalayır və heç bir prosessual tədbirə etiraz etmir ki, 

bu da sonrakı mərhələdə təqsirləndirilən şəxsin dolayısı ilə isə müdafiəçinin işinin çətinləşməsinə 

səbəb olur.21 

 

Bu kimi hallara vəkillər etiraz edəndə isə onlar barəsində Kollegiyaya şikayət olunur. Məsələn, 

“Gəncə işi” ibtidai istintaqı zamanı vəkil Zibeydə Sadıqova şəxsin öz hesabına tutduğu vəkili 

olduğu halda dövlət hesabına vəkilin iştirakı ilə dindirildiyini və yenidən özünün iştirakı ilə 

dindirilməsi barədə vəsatət verib. Bu zaman, müstəntiq vəkili digər vəkil həmkarının fəaliyyətini 

şübhə altına alması iddiası ilə vəkillərin etik kodeksini pozduğu əsası ilə VK-ya şikayət edib.  

Zibeydə Sadıqova qeyd edir ki, bu tələbdə heç bir qanunsuzluq yoxdur. Sadəcə, bu cür əsaslarla 

olunan şikayətlərin əsas səbəbi müstəqil vəkilləri işdən kənarlaşdırmaqdır. 

 

6.1.4. Vəkilin ibtidai istintaqda sübutlar toplaması 

Qanunvericiliyin monitorinqi hissəsində qeyd etdiyimiz kimi, həm müdafiə tərəfinin ekspertiza 

təyin etmək hüququnun olmaması22, həm dövlət orqanlarına vəkillərin sorğuları və müraciətləri ilə 

bağlı cavab vermək öhdəliyinin qoyulmaması özünü təcrübədəki çətinliklərdə əks etdirir. Sorğu 

zamanı vəkillər bildirirlər ki, dövlət orqanına bu və ya digər sənədin, sübutun, video və görüntülərin 

alınması üçün müraciət etdikdə ya cavab verilmir, ya da müxtəlif bəhanələrlə rədd edilir. Eyni 

zamanda, vəkillər deyirlər ki, ibtidai istitnaq zamanı onların 88%-dən çoxu siyasi xarakterli 

işlərində işgəncə faktları və digər qanunsuzluqlar ilə rastlaşıb. Lakin bu barədə nə yuxarı istitnaq 

orqanına verilən şikayətlər, nə də məhkəməyə verilən şikayətlər araşdırılır.  

İbtidai istintaqdakı qanunsuzluqlardan biri də şəxsin tutulduqdan sonra adətən bir müddət “yoxa 

çıxması” və onun hansı bölməyə aparılıb saxlanması barədə məlumatın vəkil tərəfindən vaxtında 

alına bilməməsidir. Həmin müddət ərzində şəxs tutulur, dindirilir, axtarılır, lakin vəkili onun harada 

olduğu barədə məlumat əldə edə bilmir.  

Təbii ki, istintaqda vəkillərə yaradılan maneələr müxtəlif xarakterlidir və işin mürəkkəbliyi və 

ictimai-siyasi məzmunundan asılı olaraq dəyişir. Biz bu hesabatda sadəcə əsas maneələri 

işıqlandırırıq. 

 

  

 
20 https://www.azadliq.org/a/t%C9%99qsirl%C9%99ndiril%C9%99n-d%C3%B6vl%C9%99t-v%C9%99kilind%C9%99n-niy%C9%99-imtina-

ed%C9%99-bilmir/30105958.html 

21 https://www.azadliq.org/a/29695366.html  

22 http://www.e-qanun.az/framework/91 Məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında Qanun, 21.3 

 

https://www.azadliq.org/a/t%C9%99qsirl%C9%99ndiril%C9%99n-d%C3%B6vl%C9%99t-v%C9%99kilind%C9%99n-niy%C9%99-imtina-ed%C9%99-bilmir/30105958.html
https://www.azadliq.org/a/t%C9%99qsirl%C9%99ndiril%C9%99n-d%C3%B6vl%C9%99t-v%C9%99kilind%C9%99n-niy%C9%99-imtina-ed%C9%99-bilmir/30105958.html
https://www.azadliq.org/a/29695366.html
http://www.e-qanun.az/framework/91
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6.2. Məhkəmə icraatında yaradılan maneələr 

6.2.1. Tərəflərin bərabərliyi və çəkişmə prinsipinin pozulması 

6-cı maddənin pozulması ilə bağlı AİHM tərəfindən tanınan pozuntular arasında ən çox yer alan öz 

müdafiəsini hazırlamaq üçün yetərincə vaxta və imkana malik olmaq, hüquqi yardım almaq və 

əsaslandırılmış qərara malik olmaq hüququdur. İlk iki təminatın pozuntusuna ən çox ibtidai 

istintaqda rast gəlinidiyini və bu halların təcrübədə necə əks olunduğunu yuxarıda qeyd etmişdik.  

Şəxsin əsaslandırılmış qərara malik olmaq hüququ isə yekun qərarı verən yerli məhkəmələr 

tərəfindən pozulur. Bir qayda olaraq, şəxsin əsaslandırılmış qərara malik olmaq hüququnun 

pozulması məhkəmə istintaqında müdafiə tərəfinə yaradılan süni maneələrlə əlaqədardır.  

Məhkəmənin dəfələrlə qeyd etdiyi kimi 6-cı maddə işığında AİHM rolu məhkəmə araşdırmasını 

sübutların əldə edilməsi və dinlənilməsi də daxil olmaqla, bir bütün olaraq dəyərləndirmək, müdafiə 

və ittiham tərəfləri arasında çəkişmə və tərəflərin bərabərliyi prinsipinin təmin edilib-edilməməsini, 

ərizəçinin sübutlara çatımlılığının, məhkəmə qərarına təsir etmək imkanının təmin edilib-

edilmədiyini müəyyənləşdirməkdir. Belə ki, yerli məhkəmələr ədalət mühakiməsini həyata keçirən 

zaman gəldikləri yekun nəticə və ya qərarın əsaslarını və səbəblərini yetərincə göstərməlidirlər. 

(Garcia Ruiz v.Spain, no.30544/96, {26}). Məhkəmənin vəzifəsidir ki, işin hallarını, bu hallara 

müvafiq qanunun tətbiqinin əsaslılığını və zəruriliyini səbəbləri ilə birgə tərəflərə bildirsin. (Jalloh 

v. Germany,no.54810/00,{96}) Lakin Azərbaycanda yerli məhkəmələr xüsusilə siyasi xarakterli 

inzibati və cinayət işlərində müdafiə tərəfinin təqdim etdiyi və işin obyektiv araşdırılması üçün 

əhəmiyyət kəsb edən vəsatətləri heç bir ağlabatan səbəb göstərmədən təmin etmir.  

Aparılan sorğu nəticəsində bəlli olmuşdur ki, siyasi xarakterli həssas işlərdə verilən vəsatətlərin 

əksəriyyəti təmin olunmur: 

 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, vəkillərin ibtidai (xüsusilə də siyasi işlərdə) dövlət orqanlarına 

müraciət edərək sübut əldə etməsi demək olar ki, mümkünsüzdür. Bu halda vəkillər son çarə olaraq 

məhkəmədə sübutları əldə edə bilmədikləri, lakin iş üçün əhəmiyyətli olduğu və bu səbəbdən də 

məhkəmənin sübutları toplamada köməyi üçün vəsatətlər qaldırırlar. Lakin yerli məhkəmələr bu 

sübutların toplanması və araşdırılmasında maraqlı olmurlar.  

Məhkəmə həqiqətə nail olmaq üçün -nəinki sübutları toplamaqda müdafiə tərəfinə köməklik edir, 

əksinə müdafiə tərəfinin əldə etdiyi və təqdim olunan sübutları belə qiymətləndirmir, müdafiə 

tərəfinin şahidlərini çağırmır, yekun qərar zamanı onlara istinad etmir. Bu səbəbdən vəkillər bu 
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qənaətdədir ki, siyasi işlərdə vəkilin məhkəmənin yekun qərarına təsiri olmur və ya çox cuzi təsiri 

olur: 

 
 
Yerli məhkəmələrdə əsas problemlərdən biri də ibtidai istintaq zamanı baş verən pozuntuların 

araşdırılmamasıdır. Belə ki, hakimlər ittiham tərəfinə tamamilə başqa cür münasibət ortaya 

qoyurlar. Müdafiə tərəfi ibtidai istintaqda sübutların mümkünlüyü şərtlərini pozaraq (xüsusilə 

işgəncə və pis rəftar, qanunsuz telefon və digər şəxsi əşyaların ələ keçirilməsi, yoxlanılması və s) 

əldə edilən sübutları mübahisələndirdikdə, hakimlər bu halı araşdırmaq əvəzinə vəkillərə “oturun 

yerinizə”, “sizə kim icazə verib iş materialları arasına bu bəyanat və media xəbərlərini əlavə 

edəsiniz” kimi ifadələrlə ittiham tərəfini xüsusi “qoruyur”. 

Yerli məhkəmələrdə başqa bir problem qətimkan tədbirləri ilə bağlıdır. CPM-ə əsasən, bir şəxs 

barəsində seçilə biləcək ən sərt qətimkan tədbiri həbsdir. Eyni zamanda, Ali Məhkəmənin 3 noyabr 

2009-cu il tarixli “Təqsirləndirilən şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı 

təqdimatlara baxılarkən məhkəmələr tərəfindən qanunvericiliyin tətbiqi praktikası haqqında”  

Plenum qərarında qeyd olunur ki, yerli məhkəmələr istisna hallardan başqa həbsin tətbiqindən 

qaçmalı, ona alternativ olan ev dustaqlığı qətimkan tədbirini seçməyə meyilli olmalıdırlar. Bundan 

əlavə qeyd edilir ki, həbsin seçilməsi zamanı ittiham tərəfi bu qətimkan tədbirinin zəruriliyini 

yetərli faktlarla əsaslandırmalı, bu zaman ümumi məzmunlu ifadələrə istinad etməməlidir. 

Həmçinin AR CPM-in 155-ci maddəsinə əsasən həbs qətimkan tədbiri təqsirləndirilən şəxsin 

istintaqdan yayınmaq, istintaqın normal gedişinə mane yaratmaq, şəxslərə qanunsuz təsir göstərmək 

və cəmiyyət üçün ictimai təhlükəli olması hallarına ehtimal verməyə kifayət qədər əsas olduqda 

tətbiq olunur. Lakin təcrübədən məlumdur ki, bir qrup şəxslər üçün həbs qətimkan tədbiri xüsusi 

streotip xarakteri almışdır. Yerli məhkəmələr vəkillərin həbsin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsi 

vəsatətini birmənalı olaraq rədd edirlər. Hətta həbs şəxsin sağlamlığını ağırlaşdırsa belə və ya şəxsin 

istintaqdan yayınacağına, şahidlərə təsir edəcəyinə dair ittiham tərəfinin sübutu və faktı olmasa belə 

yerli məhkəmələr tərəfindən həbs qərarı seçilir və yaxud da qüvvədə saxlanılır.  

6.2.2. Məhkəmə proseslərinin mediaya qapalı olaraq keçirilməsi 

AİHM ilk dəfə Lingens Avstriya işində qeyd etmişdir ki, media cəmiyyətin “gözətçi iti”dir (public 

watchdog). Məhkəmə bildirmişdir ki, cəmiyyətin ictimai marağında olan məsələlər barədə insanları 

məlumatlandırmaq öhdəliyi baxımından (xüsusilə siyasi məsələlərdə) medianın iştirkı olduqca 

vacibdir. 
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AR CPM-nin 27-ci maddəsinin tələbinə görə məhkəmə iclasları istisna hallar olmaqla (dövlət, peşə 

və kommersiya sirlərinin, habelə vətəndaşların şəxsi və ailə sirlərinin qorunması halları istisna 

olmaqla) Azərbaycan Respublikasında cinayət işləri və cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallar üzrə 

ədalət mühakiməsi bütün məhkəmələrdə açıq aparılır. Amma təcrübədə jurnalistlər və media açıq 

keçirilən və ictimai maraq kəsb edən işlərdə məhkəmə iclaslarına buraxılmırlar. Media məhkəmə 

prosesinə, xüsusilə də hakim və ittiham tərəfinin davranışına ictimai nəzarəti təmin edir ki, bu 

səbəbdən vəkillər medianın iştirakında maraqlı olurlar.  

 
Jurnalistlərin məhkəmə prosesinə buraxılması barədə vəkillər tərəfindən verilən vəsatətlər isə digər 

xarakterli vəsatətlərin taleyini bölüşür. Xaraktercə açıq, mediaya isə qapalı olan ictimai-siyasi 

məzmunlu məhkəmə prosesləri barədə məlumatları məcburən vəkillər ictimaiyyətə çatdırırlar. Bu 

isə nəticədə onlara qarşı intizam tədbiri və ya “siyasiləşmiş vəkil” damğasının vurulması ilə başa 

çatır. Ümumiyyətlə, siyasi həssas işlərə çıxan vəkillərin 68.8 %-i qeyd edir ki, ibtidai və məhkəmə 

istintaqında onlara bu kimi təsniflər edilir və əsas etibarı ilə onların şəxsiyyəti müdafiə etdikləri 

şəxsin şəxsiyyəti ilə eyniləşdirilir: 
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7. İntizam icraatları vəkillərin peşə fəaliyyətinə  

əsas maneələrdən biri kimi 

7.1. İntizam icraatının başlanması mərhələsindəki problemlər 

“Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanunun 22-ci maddəsində bildirilir ki, vəkil barəsində 

intizam icraatı Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin intizam icraatın başlanması haqqında 

qərarı ilə başlanır. Lakin təcrübədə inzitam icraatının ilk mərhələsi olan başlanma ilə bağlı xeyli 

problemlər mövcuddur. Bir qayda olaraq bu haqda qərar ümumiyyətlə vəkilə təqdim edilmir. 

Məsələn, 2020-ci ildə vəkil Adil İsmayılov barədə intizam icraatı başlananda vəkil bu icraatın 

hüquqi əsası olan qərarı tələb etmiş, lakin qərar ona təqdim edilmədiyi üçün izahat verməkdən 

imtina etmişdir.23  

Bundan başqa, Rəyasət Heyəti tərəfindən intizam icraatının başlanması barədə ilkin qərar qəbul 

edilməzdən əvvəl vəkillərə məlumat verilmir, onların rəyləri öyrənilmir. Vəkil onun barəsində 

icraatın artıq başlanıldığını izahata çağırılarkən və ya digər hallarda öyrənir.24    

İntizam icraatının başlanmasına səbəb olan şikayət və müraciətlər müxtəlif mənbələrdən daxil olur. 

VK-nın 2018-ci ilə dair yaydığı statistik hesabata görə, barələrində intizam icraatı başlanan 274 

şikayət və müraciətin 227-si (82.8%-i) vətəndaşlar tərəfindən göndərilmiş, 12%-i dövlət 

orqanlarından, 5.1%-i QHT-lərdən daxil olmuşdur. Qeyd edək ki, bu intizam icraatları ilə bağlı VK 

tərəfindən ictimaiyyətə açıqlanan son məlumatdır25.  

Son illərə aid apardığımız media monitorinqi nəticəsində məlum olmuşdur ki, Vəkillər Kollegiyası 

xüsusilə siyasi həssalıq göstərən işlərə çıxan vəkillərlə bağlı intizam icraatını əsassız və ya 

qanunsuz məlumatlar əsasında başlayır.  

 

7.1.1. İntizam icraatının qanunsuz başlandığı hallar: 

22-ci maddənin 1-ci bəndinə görə vəkillər peşə borcunu həyata keçirərkən riayət etməli olduqları 

normaları pozarlarsa, intizam məsuliyyətinə cəlb edilirlər. Yəni qanunun tələbinə görə, intizam 

icraatı üçün əsas peşə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar pozuntuya yol verilməsidir. 

Ancaq təcrübədə rast gəlinir ki, vəkillərin onların peşə fəaliyyəti həyata keçirmədikləri təqdirdə 

şəxsi mülahizələrinə və ifadələrinə görə də barələrində intizam icraatı başlanır. Məsələn, 2019-cu 

ildə vəkil Əsabəli Mustafayev müxalifət fəalı Gözəl Bayramlı ilə bağlı feysbuk sosial şəbəkəsində 

özünə məxsus profil hesabında status paylaşmış, dövlət orqanları tərəfindən Bayramlıya lazımı tibbi 

yardımın göstərilmədiyini ifadə etmişdir. Bu zaman Mustafayev sözügedən şəxsin işində 

ümumiyyətlə vəkil deyildi. Gözəl Bayramlı tanınmış müxalifət fəalıdır və onun səhhəti ilə əlaqədar 

yaşanan problemlərlə bağlı əksər insan vətəndaş olaraq fikirlər paylaşmışdır. Vəkil Əsabəli 

Mustafayev də vətəndaş olaraq şəxsi fikirlərini ifadə etmək, dövlət orqanlarının fəaliyyətinə dair 

qiymətləndirici mülahizə hüququndan istifadə etmişdir. Dövlət hakimiyyəti, onun qərar və 

hərəkətləri qanunverici və məhkəmə nəzarətindən başqa həm də vətəndaşların ictimai nəzarətində, 

tənqidində olmalıdır. Lakin buna baxmayaraq Vəkillər Kollegiyası vəkilin bu açıqlaması ilə bağlı 

 
23https://www.azadliq.org/a/adil-ismayilov-izahat-vermekden-imtina-edir/29819394.html   

24 https://www.azadliq.org/a/adil-ismayilov-izahat-vermekden-imtina-edir/29819394.html  

25 https://barassociation.az/statistikdata 

https://www.azadliq.org/a/adil-ismayilov-izahat-vermekden-imtina-edir/29819394.html
https://www.azadliq.org/a/adil-ismayilov-izahat-vermekden-imtina-edir/29819394.html
https://barassociation.az/statistikdata
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Baş Prokurorun 1-ci müavinin şikayəti əsasında dövlət orqanları barədə əsassız və çaşdırıcı ifadələr 

yaydığı üçün fəaliyyətini 1 il müddətinə dayandırmışdır26.  

Oxşar hal 2020-ci ilin sonlarına yaxın Aqil Layıc barədə də baş vermişdir. Belə ki, vəkil sosial 

media hesabında Vüsal Məmmədov adlı bir jurnalist haqqında (bu jurnalist Xədicə İsmayılın şəxsi 

həyat görüntülərinin mediada yayılması və müzakirəsi ilə tanınır) şəxsi mülahizələrini dilə 

gətirmişdir. Jurnalistin vəkilin onu təhqir etməsi əsası ilə müraciətindən sonra VK Rəyasət Heyəti 

Layıc barədə intizam icraatı başlamışdır27. Vəkilin ifadələri vəkillik fəaliyyəti ilə əlaqədar 

işlətmədiyi və Qanunun 22-ci maddəsinin tələbinə əsasən intizam icraatı üçün əsasın peşə fəaliyyəti 

zamanı pozuntuya yol vermə olmasına baxmayaraq icraatın başladılmasının intizam icraatlarının 

vəkillərə təqib və təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunduğunu göstərir. Təsadüfi deyil ki, “Vəkillərin 

davranış qaydaları haqqında” Əsasnamə həm peşə, həm də peşədənkənar fəaliyyəti tənzimləyir. 

Qanunvericiliyin təhlili hissəsində də qeyd etdiyimiz  və yaranan praktikadan da göründüyü kimi bu 

cür tənzimləmə vəkillərə total nəzarəti və istənilən pozuntu ilə bağlı intizam icraatı başlamağı 

leqallaşdırıb. İntizam icraatı üçün əsasın qanunda tam nəzərdə tutulmamasından əlavə, həmçinin 

qanunsuz yolla əldə edilən məlumat əsasında da icraatın başlandığı hallar olub. Məsələn, 2018-ci 

ildə vəkil Elçin Sadıqov barədə intizam icraatının başlanmasına səbəb olan məlumat məhz vəkilin 

müdafiə etdiyi şəxslə konfidensial görüşünün dinlənilməsi nəticəsində əldə edilmişdi. Həbs 

yerlərinin daxili intizam Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə AR Nazirlər Kabinetinin 26 fevral 

2014-cü il tarixli qərarına əsasən, həbs edilmiş şəxsin digər şəxslərlə yazışmaları, görüşləri 

cinayətin qarşısını almaq və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün məhdudlaşdırıla və senzurdan keçirilə 

bilər, lakin müdafiəçisi ilə görüşü dinlənə bilməz və senzuradan keçirilə bilməz.  

Yerli və beynəlxalq ictimaiyyətdə “Gəncə işi” adı ilə tanınan siyasi işdə Elçin Sadıqovun müdafiə 

etdiyi Yunis Səfərovla konfidensial görüşü dinlənilmiş, vəkilin müdafiə etdiyi şəxsə məruz qaldığı 

işgəncə haqqında şikayət verməsi barədə israrı əsas gətirilərək barəsində Kollegiyaya şikayət 

edilmişdir. Rəyasət Heyəti isə vəkilin konfidensial görüşünün niyə dinlənildiyi, hansı 

təxirəsalınmaz zərurətin bunu tələb eydiyini aydınlaşdırmamış, vəkilin müdafiə etdiyi şəxsə şikayət 

verməsi barədə hüquqi yardım xarakterində olan məsləhətinin niyə şikayətə əsas olduğunu 

araşdırmadan vəkil barəsində töhmət növündə intizam tənbehi seçmişdir28. 

 

İntizam icraatının ilə bağlı digər bir problem VK RH-nin dövlət orqanlarından daxil olan şikayətlər 

əsasında yetərli əsas və sübut olmadan vəkil barəsində intizam icraatı başlamasıdır.  

 

2019-cu ilin aprel ayında Penitensiar Xidmət vəkil Fariz Namazlı barəsində Kollegiyaya şikayət 

edərək bildirmişdir ki, vəkil Qobustan həbsxanasında saxlanılan müvəkkilləri ilə görüşə gedəndə 

onun üzərində yoxlama aparmaq istəyən həbsxana əməkdaşlarını təhqir edib, təxribat xarakterli 

ifadələr işlədib. Məsələn, “bu diktatura rejimi gedəcək, bizə qoşulun” və s. ifadələrdən istifadə 

etdiyi iddia olunur. Bu şikayətdən dərhal sonra vəkil Penitensiar Xidmətdən iddia etdikləri ifadələri 

əks etdirən video görüntüləri təqdim etmələrini istəyib, lakin video görüntülər müxtəlif bəhanələrlə 

təqdim edilməyib. Bu işdə VK RH iddia edilən ifadələri əks etdirən görüntü olmamasına rəğmən, 

hər hansı araşdırma aparmadan, sadəcə, yazılı bir şikayət əsasında vəkil barəsində intizam icraatının 

 
26 https://www.azadliq.org/a/adil-ismayilov-izahat-vermekden-imtina-edir/29819394.html  

27 https://www.azadliq.org/a/30946315.html  

28 https://www.azadliq.org/a/vekil-elcin-sadiqov-tohmet/29789901.html 

https://www.azadliq.org/a/adil-ismayilov-izahat-vermekden-imtina-edir/29819394.html
https://www.azadliq.org/a/30946315.html
https://www.azadliq.org/a/vekil-elcin-sadiqov-tohmet/29789901.html
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başlanması haqqında qərar qəbul etdi. Doğrudur, bu intizam icraatına sonradan xitam verildi, lakin 

VK-nın dövlət orqanından heç bir sübutla müşahidə olunmayan hər məlumata görə intizam 

icraatının başlanması haqqında qərar qəbul etməsi onsuz da dövlət orqanları qarşısında kifayət 

qədər zəif olan vəkillərin mövqeyini daha da zəiflədir, onların peşə fəaliyyətlərinə potensial 

müdaxilələri artırır29.  

7.2. İntizam icraatı dövründəki problemlər 

7.2.1. Kollegiya daxilində yaranan problemlər 

Rəyasət Heyətinin intizam icraatının başlanması haqqında qərarından sonra Kollegiyanın nəzdində 

olan və xüsusilə intizam məsələləri üzrə ixtisaslaşmış qurum İntizam Komissiyası 1 ay ərzində 

araşdırma aparararaq öz rəyini Rəyasət Heyətinə təqdim edir. “ 

Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanuna görə İntizam Komissiyasının bu araşdırması 

vəkilin iştirakı ilə aparılmalıdır. Qanunun tələbinə görə, vəkil barəsində irad tutma, töhmət, vəkillik 

fəaliyyətini dayandırma növündə intizam tənbehi İntizam Komissiyasının rəyinə əsasən VK Rəyasət 

Heyəti tərəfindən tətbiq edilir. 

Vəkillikdən xaric etmə növündə intizam tənbehi isə VK-nın təqdimatına əsasən məhkəmə 

tərəfindən tətbiq edilir. Əsas etibarilə, barələrində intizam icraatı açılmış vəkillər kollegiya 

daxilində gedən mərhələ zamanı onlar barədə şikayət edən qurumlar tərəfindən göndərilən 

şikayətlərin surətlərini, eləcə də VK İntizam Komissiyasının rəyinin surətini almaqda, həmçinin 

sənədlərə və qərarlara çatımlılıqda çətinlik çəkirlər.  

Məsələn, hazırda vəkillikdən xaric edimliş Yalçın İmanov barəsində intizam icraatı aparılan zaman  

mediaya açıqlamasında bildirmişdir ki, intizam icraatının açılmasına əsas olmuş Penitensiar 

Xidmətin şikayətini, VK İntizam Komissiyasının rəyini və vəkillikdən xaric edilməsi üçün 

məhkəməyə müraciət qərarını AVK RH-dən ala bilmir. Bu səbəblə də hansı qanunun hansı 

normasını pozduğu barədə məlumatlı deyil. Eyni zamanda, bir aydan çox keçməsinə baxmayaraq, 

qərarın surəti və iclasın stenoqramı ona verilməyib30.  

İntizam icraatları sənədlərinin əldə edilməsi ilə bağlı oxşar hallar daha əvvəl vəkillikdən xaric 

edilmiş Elçin Namazovun işində də baş vermişdi. Belə ki, hakimin şikayəti əsasında barəsində 

intizam icraatı başlanan vəkil hakimin Kollegiyaya müraciət qərarını və iclas stenoqramlarını ala 

bilməmişdi. Eyni zamanda İntizam Komissiyasının iclasında vəkil onunla hakim arasında 

mübahisəyə şahidlik etmiş digər vəkillərin dinlənilməsini tələb etsə də, bu tələb təmin edilməmişdir. 

Baxmayaraq ki, şikayətin əsası olan halın həqiqiliyini müəyyənləşdirmək üçün bu mötəbər bir sübut 

ola bilərdi. Bundan əlavə, İntizam Komissiyasının həmin iclasında vəkilə hakimlə arasında baş 

verən mübahisə barədə hazırladığı müdafiəsini səsləndirməyə imkan verilməmişdi31. Eyni hal vəkil 

Yalçın İmanovun işində də baş vermişdir. O, “Nardaran işi” üzrə məhkum olunmuş Abbas 

Hüseynovun Qobustan həbsxanasında işgəncələrə məruz qalmasını onun müdafiəçiləri olan digər 

vəkillərin də gördüyünü, ona görə də bu vəkillərin də izahatının İntizam Komissiyası tərəfindən 

alınmasının vacibliyini komissiyaya verdiyi vəsatətində bildirsə də, buna əhəmiyyət verilməmişdir. 

Bundan əlavə, vəkillikdən xaric edilməklə bağlı AİHM qərarlarında təsbit olunmuşdur ki, bir qayda 

 
29 https://www.azadliq.org/a/i%CC%87ctimai-siyasi-f%C9%99allar%C4%B1n-daha-bir-v%C9%99kili-c%C9%99zalana-

bil%C9%99r/29919438.html  

30 https://d9mc3ts4czbpr.cloudfront.net/ru/article/yalcin-imanov-ceza-qerarini-ala-bilmir/ 

31 Case of Namazov v. Azerbaijan; 16;17: application no.74354/13 http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-200444 

https://www.azadliq.org/a/i%CC%87ctimai-siyasi-f%C9%99allar%C4%B1n-daha-bir-v%C9%99kili-c%C9%99zalana-bil%C9%99r/29919438.html
https://www.azadliq.org/a/i%CC%87ctimai-siyasi-f%C9%99allar%C4%B1n-daha-bir-v%C9%99kili-c%C9%99zalana-bil%C9%99r/29919438.html
https://d9mc3ts4czbpr.cloudfront.net/ru/article/yalcin-imanov-ceza-qerarini-ala-bilmir/
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-200444
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olaraq İntizam Komissiyasının və Rəyasət Heyətinin iclaslarında vəkillər intizam icraatı ilə əlaqəli 

olmayan “müxalif partiaya üzv olması”, “hüquqşünasdan daha çox siyasətçi kimi davranması”, 

“mediada tez-tez görünərək məsələləri siyasiləşdirməsi” kimi açıq şəkildə tənqidi ifadələrə məruz 

qalırlar və Məhkəmə bu halla bağlı öz narahtlığını ifadə edir32. 

7.3. Vəkillikdən xaric edilmə ilə bağlı məhkəmədə yaranan problemlər 

Vəkillikdən xaric edilmə ilə bağlı yerli məhkəmələrdəki icraatda ən əsas problemlərdən biri 

məhkəməyəqədərki intizam dövründə baş verən prosesual pozuntuların araşdırılmamasıdır. İntizam 

Komissiyasının araşdırması və AVK RH-nın dəyərləndirməsi mərhələsində yol verilən pozuntular 

olan şahidlərin çağırılıb dinlənilməməsi, qərarların, stenoqramların və əsas aidiyyatı sənədlərin 

vəkilə təqdim edilməməsi, şikayətə əsas olan hərəkət və ifadənin olduğu iddia edilən video 

görüntülərin qiymətləndirilməməsi kimi məsələlər yerli məhkəmələr tərəfindən də araşdırılmır33.  

Məhkəməyəqədərki mərhələdə yol verilən pozuntuları araşdırmamaqdan əlavə yerli məhkəmələrin 

özləri də şahidləri çağırmır, işin həllində əhəmiyyət kəsb edən sübutları araşdırmaqda və tələb 

etməkdə maraqlı olmur. İşin araşdırılması zamanı demək olar ki, İntizam Komissiyasının rəyinə və 

AVK RH-nin qərarına əsaslanaraq digər sübutları və halları gözardı edilir. Bundan başqa, yerli 

məhkəmələr vəkil barəsində digər yumşaq sanksiyaların deyil, məhz ən ağır intizam cəzası olan 

vəkillikdən xaric edilmə qərarını niyə verdiklərini, qərarın işin hallarına adekvatlığını  əsaslandıra 

bilmir. Bir vəkilin vəkillikdən xaric edilməsi üçün demokratik cəmiyyətdə hansı təxirəsalınmaz 

sosial ehtiyacın olduğu bir qayda olaraq bu cür məhkəmə qərarlarında əksini tapmır. Yerli 

məhkəmələr vəkillikdən xaric edilmə ilə bağlı qərarın adekvat olduğunu bildirmək üçün bəzən 

hazırki işi araşdırıb qiymətləndirmək əvəzinə vəkilin bundan əvvəl xəbərdarlıqla tənbeh edildiyinə 

və ya başqa növ inzibati tədbirlər tətbiq edilməsinə istinad edirlər. Bu isə AİHM tərəfindən 

qəbuledilməz hesab edilib və bildirilibki, vəkilin daha əvvəl intizam tənbehinə məruz qalması onu 

vəkillikdən xaric etmək üçün demoktatik cəmiyyətdə proporsionallıq əsası kimi qiymətləndirilə 

bilməz. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, VK-nın intizam icraatları barədə yaydığı son statistika 2018-ci ilə 

aiddir. Bu səbəbdən son iki ildə ümumiyyətlə vəkillər barədə intizam icraatlarının ən çox hansı 

mənbələrdən gələn şikayətlər əsasında başladığı barədə məlumatlı deyilik. Lakin apardığımız media 

monitorinqi bizə deməyə əsas verir ki, bir qayda olaraq, ictimai-siyasi məzmunlu işlərə çıxan 

vəkillər barədə başladılan intizam icraatlarının əksəriyyəti onların ifadə azadlığı məsələsi ilə bağlı 

olur. Belə ki, xüsusilə siyasi cəhətdən həssas işlərdə vəkillər istintaq dövründə dövlət orqanları 

tərəfindən baş verən qanunsuz hərəkətlər barədə ictimaiyyətə məlumat verdikləri üçün və ya 

məhkəmə dövründə bu qanunsuzluqları araşdırması üçün hakim qarşsında tələb qoyduqları üçün 

onlar bərədə dərhal Vəkillər Kollegiyasına şikayət edilir və ya şikayət edilməklə təhdid edilirlər:  

 

1. Yalçın İmanov 22 fevral 2019-cu ildə vəkillikdən xaric edilib. Onun  barəsində intizam icraatının 

başlanmasına əsas Penitensiar Xidmətin rəis əvəzi Oqtay Məmmədovun vəkilin guya dövlət orqanı 

əməkdaşlarına böhtan atdığı və hüquq-mühafizə orqanlarının ictimai nüfuzunu zədələdiyi barədə 

Vəkillər Kollegiyasına şikayəti olub. Vəkil “Nardaran iş”ində müdafiəçisi olduğu Abbas 

Hüseynovun ona işgəncə verildiyi barədə məlumatını aldıqdan və işgəncə izlərinə şahid olduqdan 

 
32 Case of Namazov v. Azerbaijan; 49: application no.74354/13 http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-200444 

33 Case of Aslan Ismayilov v.Azerbaijan; 44: application no. 18498/15 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201642 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-200444
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201642
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sonra bu barədə müvafiq hüquqi addımlar atmaqla yanaşı, həm də məsələ barədə yerli mediaya 

açıqlamalar vermişdi.  

2. Nemət Kərimlinin vəkillik fəaliyyəti 23 aprel 2018-ci il tarixində bir il müddətinə dayandırılıb. 

Barəsində intizam icraatnın başlanmasına əsas Baş Prokurorun 1-ci müavini Rüstəm Usubovun 

şikayəti olub. Qeyd edək ki, vəkil yerli mediaya açıqlamasında müdafiə etdiyi şəxs Əfqan 

Muxtarlının istəyi ilə və ona istinad edərək Gürcüstandan Azərbaycana oğurlanaraq gətirildiyini 

demişdi. 

3. Nemət Kərimli ilə bağlı  9 dekabr 2019-cu il tarixində başlanmış intizam icraatına xitam verilərək 

xəbərdarlıq edilib. İntizam icraatının başlanmasına əsas Bakı şəhər Prokurorluğundan verilən 

şikayət olub.  Qeyd edək ki, vəkil 19 oktyabr 2019-cu il mtinqində həbs olunan Tofiq Yaqublunun 

Nəsimi Rayon Polis İdarəsində işgəncəyə məruz qaldığını bildirmişdi. Vəkilin sözlərinə görə, 

Yaqublu özü ona döyüldüyünü deyib və bunu ictimailəşdirməsini istəyib. Tofiq Yaqubluya işgəncə 

verilməsi haqda məlumatı qızı Nigar Həzi də paylaşmışdı.  

4. Nemət Kərimli – 24 sentyabr 2019-cu ildə başlanmış intizam icraatına xitam edilərək vəkilə 

xəbərdarlıq edilib. İntizam icraatının başlanmasına əsas Penitensiar Xidmətdən daxil olan 

şikayətidir. Vəkil müdafiə etdiyi Əfqan Muxtarlı ilə görüşə gedən zaman xidmət əməkdaşlarının 

onunla sərt davranması, zorakılığa məruz qalması və müəyyən müddət ərazidən çıxışının 

məhdudlaşdırılması ilə bağlı sosial şəbəkədə paylaşım etmişdi. Qeyd edək ki, vəkil dediklərinin 

əsassız olmadığını və baş verən hadisələrin sübutu qismində video görüntüləri tələb etsə də, təqdim 

edilməmişdir. 

5. Əsabəli Mustafayev – 23 aprel 2018-ci ildə vəkillik fəaliyyəti bir il müddətinə dayandırılıb. 

Barəsində intizam icraatnın başlanmasına əsas Baş Prokurorun 1-ci müavini Rüstəm Usubovun 

şikayəti olub. Vəkil tanınmış siyasi müxalif fəal Gözəl Bayramlı barəsində aparılan istintaq 

hərəkətindəki pozuntulara, ona lazimi tibbi yardım göstərilməməsinə dair etirazını feysbuk 

profilində paylaşmışdı.  

6. Elçin Sadıqov – 14 sentyabr 2018-ci ildə töhmət növündə inzibati tənbeh ilə cəzalandırılıb. İntizam 

icraatının başlanmasına səbəb isə Baş Prokurorluğun şikayəti olub. Belə ki, Vəkil Sadıqov müdafiə 

etdiyi şəxs Yunis Səfərova baş verən hüquq pozuntuları ilə bağlı hüquqi proseduru izah edib və 

şikayət vermək hüququnun olduğunu bildirib. Lakin, Prokurorluq Kollegiyaya şikayət edərək 

bildirib ki, vəkil müdafiə edilən şəxsə şikayət verməsi üçün israr edir və onun iradəsinə təsir 

göstərir. Vəkillə müdafiə edilən şəxs arasında sözügedən söhbət barədə məlumat isə konfidensial 

görüşün dinlənilməsi nəticəsində əldə edilmişdi.  

7. Elçin Sadıqov - 10 iyul 2019-cu ildə  barəsində başlanmış intizam icraatı xitam edilərək xəbərdarlıq 

alıb. Vəkil barəsində intizam icraatının başlanmasına səbəb digər vəkil  Sərdar Qasımovun şərəf və 

işgüzar nüfuzunun ləkələnməsi ilə bağlı onun həyat yoldaşı Kəmalə Qasımova tərəfindən verilən 

şikayət olub. VK tərəfindən bu intizam icraatına yalnız vəkil tərəfindən  sözügedən status 

silindikdən sonra xitam verilib.  

8. Elçin Sadıqov – 26 sentyabr 2020-ci ildə fərdi vəkillik fəaliyyəti dayandırılaraq vəkil bürosuna 

təhkim  edilib. Səbəb isə Gürcüstan vətəndaşının ondan şikayət etməsi olub. Sadıqov bildirib ki, bu 

VK tərəfindən təzə “oyundur” - vətəndaşlardan şikayətçi düzəltmək. Dediyinə görə, əsas məqsəd  

onu siyasi məhbusların işindən uzaqlaşdırmaq olub. 

9. İradə Cavadova - 2018-ci ildə Kollegiya üzvlüyündən xaric edilib. Elçin Sadıqovun 2020-ci ildə 

qeyd etdiyi “vətəndaşlardan şikayətçi düzəltmək” ənənəsi görünür ilk deyilmiş. 2018-ci ildə 

BMCMİ-nin qanunsuz həbs etdiyi və bu idarədə saxlanmasını inkar etdiyi vətəndaşın vəkili olan 
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İradə Cavadova bu barədə mediada daxili işlər nazirinə müraciət edib, daha sonra isə həmin 

vətəndaş həbsdən buraxılıb və onun BMCMİ-də saxlanması barədə İ.Cavadovanın “yalan məlumat” 

yaymasından şikayəti əsasında vəkillikdən xaric edilib. Qeyd edək ki, İradə Cavadova xaric olunan 

anadək heç bir intizam tənbehinə məruz qalmayıb, amma Kollegiya ilk şikayətdən sonra onun 

barəsində xaric edilmə ilə bağlı məhkəməyə təqdimat verib. 2017-ci ildə İradə Cavadova Yalçın 

İmanovun Kollegiyadan çıxarılmasına etiraz edən yeganə VK RH üzvü olub.  

10.  Şəhla Hümbətova - üzvlük haqqının ödənilməməsi və məhkəməyə saxta sənəd təqdim etməsi 

səbəbilə vəkillikdən xaric edilib. Halbuki indiyə qədər heç bir intizam tədbirinə məruz qalmamışdı 

və ona qarşı ilk dəfədən xaric edilmə təqdimatının verilməsi proporsionallıq prinsipinin pozuntusu 

idi.  

11. Zibeydə Sadıqova - “Gəncə işi”ndə müdafiə etdiyi şəxsin dövlət hesabına vəkil yox özünün iştirakı 

ilə dindirilməsi ilə bağlı vəsatətinə görə müstəntiqin şikayəti ilə icraat başlayıb, sonra isə bu icraata 

xitam verilib.  

12.  Fəxrəddin Mehdiyev - 2018-ci ildə vəkillik fəaliyyəti 1 il müddətinə dayandırılıb. Belə ki, 

cəzaçəkmə müəssisəsində olan Mərkəzi Bankın keçmiş sədri Cahangir Hacıyevin özündə istintaq 

məlumatlarını da əks etdirən yazısının mətbuatda dərc olunmasındakı kömək üçün vəkil Baş 

Prokurorun 1-ci müavini Rüstəm Usubovun şikayəti üzrə cəzalandırılıb. Müavin iddia edib ki, vəkil 

məktubu mediaya verməklə istintaq sirrini pozub. Halbuki artıq Hacıyev barəsində məhkəmə qərarı 

var idi və istintaq sirrindən söhbət gedə bilməzdi.  

13.  Aqil Layıc – yuxarıda qeyd edilən iş üzrə - cəzaçəkmə müəssisəsində olan Mərkəzi Bankın keçmiş 

sədri Cahangir Hacıyevin özündə istintaq məlumatlarını da əks etdirən yazısının mətbuatda dərc 

olunmasındakı kömək etdiyi iddiası ilə töhmət növündə inzibati tənbehə məruz qalıb.14. 

14. Cavad Cavadov – “Yasamal hadisələri” zamanı baş verən tutulma və işgəncə faktları ilə bağlı 

müdafiə etdiyi şəxsdən məlumat alınması (özünə məxsus profildə canlı yayım etməsi) səbəbilə VK 

tərəfindən xəbərdarlıq edilib və bildirilib ki, gələcəkdə bu hal davam etsə, daha ciddi tədbirlər 

görüləcək.15. 

15. Adil İsmayılov - 2019-cu il 19 sentyabr tarixində vəkillik fəaliyyəti 1 il müddətinə dayandırılıb. 

İntizam icraatına əsas olaraq sosial şəbəkədə Vəkillər Kollegiyası haqqında böhtan xarakterli 

məlumatların yayması və 2 vəkilin ondan VK-ya şikayəti olub. Adil İsmayılov Kollegiyanın 

toplanan maliyyə vəsaitlərini necə idarə etdiyini və hara xərclənidiyini sosial şəbəkədə 

sorğulamışdı. VK sədri vəkilə bu barədə məsələni ictimailəşdirmək yerinə rəsmi sorğu ilə müraciət 

etməli olduğunu bildirmişdir. Lakin vəkilin nə sosial şəbəkədəki, nə də rəsmi müraciətlə edilən 

sorğusuna cavab verilib, əvəzinə barəsində intizam icraatı başlanılıb. Ancaq sonradan onun 

barəsində tətbiq edilən 1 illik vəkil fəaliyyətinin dayandırılması qərarı ləğv edilib.  

 

Yuxarıda sadalananlar son illərin intizam tədbirləridir. Bundan əlavə, əvvəlki illərdə Xalid Bağırov, 

Əlayif Həsənov, Aslan İsmayılov, Elçin Namazov, Müzəffər Baxışov, Əfqan Məmmədov, Fərhad 

Mehdiyev də vəkillikdən xaric ediliblər.  

Vəkillərin qeydlərinə əsasən, intizam tədbiri üçün şikayət ən çox prokurorluq orqanları, 

məhkəmələr və penitensiar xidmət orqanlarından gəlir. Həmin orqanlardan vəkil barədə gələn 

şikayətlərin əsası işgəncə və pis rəftarla, orqanların qanunsuzluqları ilə bağlı vəkilin ictimaiyyətə 

açıqladığı məlumatlardır. Həm Əsasnamənin qəbul edilməsi, həm də yuxarıda göstərilən orqanların 

şikayətlər əsasında intizam tədbirlərinin başlanması səbəbindən işgəncə, pis rəftar barədə edilən 
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açıqlamalar, ictimaiyyətin maraq dairəsində olan, lakin qapalı keçirilən məhkəmə prosesləri barədə 

çıxışların sayı azalıb. “Azadlıq Radiosu”nun media monitorinqinə nəzər salaq: 
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qapalı məhkəmə iclasları işgəncə və pis rəftar faktları ilə bağlı
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8. Nəticə və tövsiyələr 

Azərbaycanda özünü idarə edən vəkil peşəsi yeni bir sahə olsa da, bu sahə nəzərə çarpacaq dərəcədə 

inkişafdan geri qalmış və nəticədə vəkillər kollektiv şəkildə ölkədə ədalət mühakiməsinin 

optimallaşdırılması üçün vəkillik peşəsinin səmərəli idarəetməsinə nail ola bilməmişdir. Peşə 

fəaliyyətlərinin müxtəlif mərhələləri və aspektlərində onlara bu və ya digər maneələr yaradılmışdır.   

Araşdırma nəticəsində məlum olmuşdur ki, vəkillərin peşə fəaliyyətini tənzimləyən normativ 

hüquqi aktlar və davranış qaydalarını tənzim edən etik kodek beynəlxalq standartlara cavab vermir. 

“Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanunun bəzi maddələri məsul şəxslərin öhdəliklərinin 

təsbit olunmaması, hüquqi-linqivistik sui-istifadəyə məruz qalması, aydın və birmənalı olmaması 

səbəbindən, etik kodeks isə vəkillərin müstəqillik prinsipindən uzaqlığı və beynəlxalq standartlara 

uyğunsuzluğu səbəbindən vəkillərə peşə fəaliyyəti boyunca problemlərin mövcudluğuna şərait 

yaratmışdır. Həmçinin təcrübədə vəkillərin peşə fəaliyyətlərini həyata keçirilməsi zamanı, xüsusilə 

görüş hüququ, ilkin istintaq hərəkətlərində iştirak, sorğu və müraciətlərinə cavab almaq, məhkəmə 

tərəflərin bərabərliyinin təmin olunaması və ifadə azadlığı mövzularında dövlət orqanları və 

məhkəmələr tərəfindən maneələr yaradılmışdır. Vəkillər Kollegiyası isə bir qayda olaraq, xüsusilə 

siyasi motivli işlərə çıxan vəkillərə qarşı yaradılan maneələrə qarşı effektiv tədbir görməmiş, 

vəkillərin mənafelərini qoruma öhdəliyini yerinə yetirə bilməmişdir.  

Bundan əlavə, xüsusilə siyasi işlərə çıxan vəkillər barədə Vəkillər Kollegiyası tərəfindən qanunsuz 

və əsassız intizam icraatları başlanılmış, tətbiq edilən intizam tənbehləri vəkilləri cəzalandırmaq və 

onların fəaliyyətinə çəkindirici effekt yaratma niyyəti güdmüşdür. Xüsusilə siyasi işlərə çıxan 

vəkillər barədə seçilən intizam tənbehləri işin halları ilə adekvat olmamış və onların prosessual 

hüquqlarının pozuntuları ilə müşayiət edilmişdir. Bu hesabat çərçivəsində aparılan araşdırma 

nəticəsində yuxarıda qeyd olunan əsas problemin təməl səbəbləri müəyyən edilmiş və aşağıdakı 

tövsiyyələr verilmişdir: 

1. Qanunvericiliyin aydın, birmənalı və keyfiyyətli olmaması istər “Vəkillər və vəkillik 

fəaliyyəti haqqında” Qanun, istərsə də Cinayət-Prosesual Məcəllədə özünü göstərir. Belə ki, hər iki 

qanunda müdafiə tərəfinin onsuz da çətin olan mövqeyini daha da ağırlaşdıran müddəalar 

mövcuddur. Bu tip problemli müddəalarda əsas məsələ bəzi ifadələrin həddindən artıq 

ümumiləşdirici və bədii xarakterdə olması, bəzi maddələrdə dövlət qurumlarının məsuliyyəti və 

Vəkillər Kollegiyasının maddi öhdəliklərinin təsbit olunmamasıdır. Həmçinin bəzi müddəalarda 

qrammatik və linqvistik problemlər olmasa belə, məzmun cəhətdən tərəflərin bərabərliyini pozan və 

müdafiə tərəfini əlverişsiz vəziyyətə salan ifadələrə də rast gəlinir. 

Tövsiyə- AR Milli Məclisinə tövsiyə edirik ki, hesabatın qanunvericilik monitorinqi hissəsində 

analiz etdiyimiz qanunlar nəzərə salaraq, həmin aktları beynəlxalq standartlara, xüsusilə də 

AİHK-nın 6-cı maddəsinin tələblərinə uyğunlaşdırsın. 

 

2. Vəkillərin etik kodeksindəki problemlər. Bir qayda olaraq kodeksin tərtibi zamanı vəkillərin 

peşə fəaliyyətinin müstəqil və kommersiya xarakteri unudulmuş, Əsasnamədə Dövlət 

qulluqçularının etik davranış qaydalarının demək olar ki, eynisi əks olunmuşdur. Məhz bu 

səbəbdəndir ki, Azərbaycan Respublikasının vəkillərin davranış qaydalarının müəyyən edən 

Əsasnaməsi, həm regional qonşu dövlətlərin etik kodekslərindən, həm vəkillərin peşə fəaliyyətinə 

dair əsas prinsiplərin təsbit olunduğu “Havana prinsipləri”  və 9 nömrəli Tövsiyə qərarı ilə müəyyən 
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edilən qaydalardan əsaslı şəkildə fərqlənir. Vəkillər Kollegiyasının rəhbəri müstəqil və iqtidar 

mediasına verdiyi açıqlamalarda etik kodeksin beynəlxalq standartlara uyğun (Avropa Vəkillərinin 

davranış qaydaları və bu barədə Xartiya- CCBE) hazırlandığını vurğulayır. Doğrudur, həmin 

Xartiyada ictimailik, loyallıq prinsipləri var, amma həmin loyallıq prinsip müştəriyə loyallığı təsbit 

edir. Eyni zamanda, biz Xartiyadakı və həmin Xartiyaya uyğun hazırlanan Gürcüstan və Ermənistan 

Respublikalarının etik kodekslərində ictimailik prinsipi başlığı altında vəkillərə hər hansı tənqidi və 

ya əsassız çıxışı qadağa edən normaya və ya maddi nemətlərin qəbulunu məhdudlaşdıran hər hansı 

müddəaya rast gəlmədik. 

Tövsiyə - Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasına tövsiyə edirik ki, vəkillərin peşə 

fəaliyyətinə yaradılan maneələrin və intizam icraatlarının başlıca səbəbi olan etik kodeks 

beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılsın, müddəaların yenidən tərtibi zamanı dövlət orqanlarının 

nüfuzunun yox, vəkilin müstəqilliyinin “qeydinə qalınsın”. 

 

3. Təcrübədə yaranan problemlər. Vəkillər peşə fəaliyyətinin icrası zamanı dövlət orqanları və 

məhkəmələr tərəfindən bu hesabatın ikinci bölməsində təhlil etdiyimiz maneələrə məruz qalırlar. 

Əsas etibarilə Penitensiar Xidmət, prokurorluq və polis orqanları və müxtəlif instansiya 

məhkəmələri istər məhkəməyə qədər, istərsə də məhkəmə icraatı zamanı təcrübədə formalaşan 

qanunsuz vasitələrlə vəkillərə bu və ya digər məhdudiyyətlər yaradırlar. 

Tövsiyə - AR Ədliyyə Nazirliyinə, AR Baş Prokurorluğuna, AR DİN-ə tövsiyyə edirik ki, 

tabeliklərində olan struktur bölmələr və əməkdaşları tərəfindən vəkillərə görüş hüququ, 

müvəkillərinin işgənəcə və pis rəftara məruz qalmaqla bağlı iddiaları, istintaqın əsassız 

yubadılması, vəkilin sübutlara çatımlılığında yaradılan maneələrlə bağlı effektiv tədbirlər 

görülsün və bu barədə ictimaiyyət məlumatlandırılsın. 

Tövsiyə - AR Məhkəmələrinə və AR Ədliyyə Nazirliyinə, AR Məhkəmə-Hüquq Şurasına tövsiyə 

edirik ki, məhkəmə proseslərinin ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun təməl standartlarına 

uyğun aparılması təmin olunsun. 

 

4. İntizam icraatları. İntizam icraatı ədalətli, obyektiv və Azərbaycanda vəkillərin 

müstəqilliyini müdafiə etmə məqsədi güdməlidir; yüksək peşəkarlıq standartlarının, bütövlüyün və 

vəkillərin müstəqilliyinin təmin edilməsindən başqa digər məqsədlərə xidmət edən intizam icraatı 

istisna edilməlidir. Lakin hesabatın 3-cü bəndində də təhlil etdiyimiz kimi intizam icraatları vəkilə 

təqib və təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunur.  

Tövsiyə - AR Vəkillər Kollegiyasına tövsiyə edirik ki, intizam icraatının qanunsuz və əsassız 

başlanması hallarının qarşısı alınsın, intizam icraatına məruz qalan vəkillərin prosessual 

hüquqları tərəflərin bərabər çəkişmə prinsipi əsasında, həmin vəkilin təqdimatlarını nəzərə alan 

faktların qərəzsiz və müstəqil qiymətləndirilməsi vasitəsilə təmin edilsin. Vəkillərin işdə 

iştiraklarını təmin etmək və müdafiələrinə kifayət qədər hazırlanmaları üçün, onlar barələrində 

çıxarılacaq işin iclası barədə vaxtında məlumatlandırılmalıdırlar. İntizam sanksiyalarının 

tətbiqini təmin edən qərarlar əsaslandırılmalı və işin hüquqi və faktiki hallarına adekvat 

olmalıdır. 
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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. 
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