
Müdafi əsiz müdafi əçilər: 
Azərbaycanda vəkillik sənətinin 
sistematik problemləri

BHK Missiya Hesabatı 2016

ISBN 978-92-9037-244-8



Digər Komissiya Üzvləri:

Prof. Kyon-Van An, Koreya Respublikası 
Hakim Adolfo Azkuna, Filippin 
Cənab Məhəmməd Əl-Hassani, Suriya
Dr . Katerina de Albukerke, Portuqaliya 
Cənab Əbdüləziz Benzakur, Mərakeş
Hakim İan Binni, Kanada
Cənab Hakim Nikolas Bratsa, Birləşmiş Krallıq 
Prof . Migel Karbonel, Meksika
Hakim Moses Çinhengo, Zimbabve
Hakim Elizabet İvat, Avstraliya
Canab Roberto Garreton, Çili 
Prof. Mihelo Hansungule, Zambiya
Xanım Gulnora İşanxanova, Özbəkistan 
Cənab Şavan Cabarin, Fələstin 
Hakim Kaltum Kennou, Tunis
Prof. Devid Kretsmer, İsrail 
Prof . Sezar Landa, Peru
Hakim Ketil Lund, Norveç

BHK Komissiya Üzvləri
Noyabr 2016-cı il (yenilənmiş siyahı üçün www.icj.org/commission ünvanına
müraciət etməyinizi xahiş edirik)

Prezident:
Cənab Prof. Naycl Rodli, Birləşmiş Krallıq

Vitse -Prezident: 
Prof. Robert Goldman, Amerika Birləşmiş Ştatları 
Hakim Mişel Rive, Kanada  

İcraedici Komitə:
Prof . Karlos Ayala, Venesuela
Hakim Azhar Kaçalia, Cənubi Afrika
Hakim Radmila Diçic, Serbiya
Prof. Cenny E. Goldşmit, Niderland 
Xanım Imrana Cəlal, Fici 
Xanım Hina Cilani, Pakistan
Cənab Belisariu dus Santus Junior, Braziliya

Növbətçi İcraedici Komitə:
Prof. Endryu Klapam, Birləşmiş Krallıq  
Prof. Marko Sassoli, İsveçrə 
Hakim Stefan Treksel, İsveçrə  

Dünyanın bir çox yerindən 60 nəfər tanınmış hakim və hüquqşünası 
özündə birləşdirən Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyası, yerli və 
beynəlxalq məhkəmə sistemlərinin inkişafı və güclənməsi yolunda 
hüququn aliliyi prinsipinə riayət edərək, özünəməxsus hüquq 
təcrübəsi vasitəsi ilə insan hüquqlarının qorunması və təbliğinə 
töhfələr verir.

1952-ci ildə təsis olunan BHK, beş qitədə fəaliyyət göstərməklə, 
beynəlxalq insan hüquqları və humanitar hüququn müddəalarının 
mütərəqqi inkişafı və səmərəli həyata keçirilməsi; insanların mülki, 
siyasi, iqtisadi, mədəni və sosial hüquqlarının realizə edilməsi; 
hakimiyyətin bölgüsü prinsipinin mühafi zəsi; və məhkəmə sistemi 
və hüquqşünaslıq peşəsinin müstəqilliyinin təmini uğrunda çalışır.

® Müdafi əsiz müdafi əçilər: Azərbaycanda vəkillik sənətinin 
sistematik problemləri — BHK-nın missiya hesabatı, 2016.

© Müəllif ik hüququ Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyasına 
məxsusdur, 2016

Qrafi k dizayn və tərtib: Yevqeni Ten 

BHK ona məxsus istənilən nəşrin hər hansı hissəsinin xəbərdarlıq 
edildikdən və istifadə edilən hissənin sürətinin çıxarış edilərək 
göstərilən baş ofi s ünvanına göndərildikdən sonra sərbəst yayımına 
icazə verir:

International Commission of Jurists
P.O. Box 91,
33, Rue des Bains,
Geneva,
Switzerland

Hakim Kinisil Mabuza, Svazilənd 
Hakim Xose Antonio Martin Payin, İspaniya 
Hakim Çarlz Mkandavayr, Malavi
Canab Katurima M’İnoti, Keniya
Hakim İvon Mokgoro, Cənubi Afrika
Hakim Sanci Monageng, Botsvana
Hakim Tamara Morsçakova, Rusiya
Xanım Karinna Moskalenko, Rusiya
Hakim Egbert Mayyer, Niderland  
Hakim Con Lorens O’Mili, Avstraliya 
Hakim Fatsah Ogerguz, Əlcəzair 
Dr. Yarna Petman, Finlandiya
Prof . Monika Pinto, Argentina
Prof . Viktor Rodrigez Ressia, Kosta Rika 
Hakim Acit Prakaş Şah, Hindistan 
Canab Raci Surani, Fələstin 
Hakim Filip Teksye, Fransa 
Prof. Rodrigo Uprimni Yepes, Kolumbiya 



Müdafiəsiz müdafiəçilər: 
Azərbaycanda vəkillik sənətinin 
sistematik problemləri

BHK Missiya Hesabatı 2016





MÜDAFİƏSİZ MÜDAFİƏÇİLƏR: AZƏRBAYCANDA VƏKILLIK SƏNƏTININ SISTEMATIK PROBLEMLƏRI 3

CONTENTS

GİRİŞ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

Azərbaycanda Vəkilliyin İnkişafı  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Mövcüd çətinliklər   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Beynəlxalq qanunvericilik çərçivəsində vəkillərin rolu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
BHK-nın Azərbaycandakı missiyası  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Hesabatın strukturu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

I FƏSİL: VƏKILLƏR KOLLEGIYASININ MÜSTƏQILLIYI 
VƏ STRUKTURU   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10

Beynəlxalq standartlar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Vəkillik fəaliyyətinin həyata keçirilməsi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Azərbaycanda Vəkillər Kollegiyasının müstəqilliyi və rolu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Vəkillər Kollegiyasının strukturu və idarə edilməsi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Ümumi Yığıncaq  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Vəkillər Kollegiyasının Sədri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Vəkillər Kollegiyası İxtisas Komissiyası   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
İntizam Komissiyası   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Nəticə  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

II FƏSİL: İXTISAS, ETIK DAVRANIŞ VƏ INTIZAM QAYDALARI  .  .  .21

Vəkil statusu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Peşə Etikası  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
İntizam tədbiri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Nəticə  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

III FƏSIL: İNTIZAM SISTEMINDƏ SUI-ISTIFADƏ HALLARI VƏ 
VƏKILLƏRIN FƏALIYYƏTINDƏ RASTLANAN DIGƏR ƏNGƏLLƏR  .  .  .30

Vəkillərə qarşı cinayət və intizam icraatları  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
İntiqam Əliyev   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Qurban Məmmədov   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Əlaif Həsənov  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Namizəd Səfərov, Hidayət Süleymanov və Lətifə Əliyeva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Osman Kazımov  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Aslan İsmayılov   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Xalid Bağırov  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Müzəffər Baxışov   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Elçin Namazov  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Şəfiqə Nağıyeva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Yalçın İmanov   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Vəkillərin müstəqil fəaliyyətinə digər vasitələrlə müdaxilələr   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36



MÜDAFİƏSİZ MÜDAFİƏÇİLƏR: AZƏRBAYCANDA VƏKILLIK SƏNƏTININ SISTEMATIK PROBLEMLƏRI4

Nəticə  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Uyğun olmayan və qanunsuz intizam icraatlarının tətbiqi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
İntizam icraatında prosessual ədalət  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

V FƏSİL: NƏTICƏ VƏ TÖVSIYYƏLƏR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40

Tövsiyyələr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Vəkillərə qarşı təzyiqlər  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Vəkillər Kollegiyasının müstəqilliyi və rolu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Vəkillik peşəsinə başlama   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
İntizam icraatı   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42



MÜDAFİƏSİZ MÜDAFİƏÇİLƏR: AZƏRBAYCANDA VƏKILLIK SƏNƏTININ SISTEMATIK PROBLEMLƏRI 5

GİRİŞ
Bu he sa bat, Bey nəl xalq Hü quq şü nas lar Ko mis si ya sı nın 2016-cı ilin iyun ay ın da 
hə yata ke çir di yi mis si ya nın nə ti cə ləri ni özün də eh ti va et mək lə, mil li qa nun ver-
ci li yə və mis si ya müd dətin də və kil lər lə gö rüş lər dən əldə et di yi mə lu mat lara 
əsas lan araq, Azər bay can da və kil lərin və və kil lik pe şə si nin və zi yyəti və müs tə-
qil liyi ni təh lil edir. He sa bat, və kil liyin ins ti tu si o nal müs tə qil liyi, həm çi nin Və kil lər 
Kol le gi ya sı nın ida rə çi lik sis temi, ey ni za man da, ayrı-ayrı və kil lərin öz pe şə ləri ni 
hə yata ke çir mə və öz müş tə ri ləri nin in san hü quq ları nın qo ru ya bil mə im kan ları 
kimi bir sıra mə sə lə ləri əhatə edir. Sözü ge dən mə sə lə lər Azər bay canın bey nəl-
xalq in san hü quq ları sa hə sin dəki öh də lik ləri və hü quq şü nas ların müs tə qil liyi 
sa hə sin də bey nəl xalq stan dard lar nə zə rə alın araq araş dı rıl mış dır.

Azərbaycanda Vəkilliyin İnkişafı
Və kil lər Kollegiyası Azərbaycanda vəkilliyin ilk idarəedici institutu olub, əsası 
1922-ci ildə So vet lər İt ti faqı vaxtın da qo yu lub 1. Kol le gi ya nın mü a sir ta rixi isə 
1980-ci il Azər bay can SSR Və kil ləri haq qın da Əsas na mə nin fə a liy yətə baş-
la ma sı döv rünə tə sa düf edir 2. 1991-ci ildə, So vet İt ti faqı nın da ğıl ma sın dan 
son ra 1999-cu il və kil lik lə bağ lı yeni qa nun veri ci liyin qə bulu na qə dər, di gər 
MDB öl kə lərin də ol duğu kimi, və kil lik lə bağ lı ida rə çi liyi hə yata ke çirən va hid 
bir orqan möv cud de yil di 3. 1999-cu ilə kimi, və kil lər fər di qay da da Əd liy yə 
Na zir liyin dən alı nan li sen zi ya ilə, və ya hü quq şir kət ləri nin nəz din də fə a liy yət 
gös tə rir di.

1999-cu il ye ni Və kil lər və Və kil lik Fə a liy yəti Haq qın da Qa nu nun qə bulun dan 
son ra, hü quq mü da fiə çi ləri yal nız Və kil lər Kol le gi ya sı na üzv ol maq la və kil sta-
tusu nu əl də edə və Qa nu nun nə zər də tut duğu im kan lar çə ri və sin də fə a liy yət 
gös tə rə bi lər di lər 4. Qanuna əsa sən, Azər bay can Res pub li ka sın da "və kil lik, hü-
quq mü da fiə fə a liy yəti ni pe şə kar ca sı na hə yata ke çir mə li olan müs tə qil hü quqi 
tə sisat dır” 5. 1999-cu il Və kil lər haq qın da Qa nuna görə, Və kil lər Kol le gi ya sı gə-
lə cək və kil lər üçün ix ti sas im ta han ları nın apa rıl ma sı, dav ra nış qay da ları nın mü-
əy yən ləş di ril məsi və in ti zam təd bir ləri nin hə yata ke çi ril mə si də da xil ol maq la 
bir sı ra va cib funk si ya ları hə yata ke çi rir.

Və kil lik pe şə si özü nü ida rə et mə və müs təqil fə a liy yət ta rixinə ma lik ol ma dığı 
üçün, ye ni qa nun qə bul edil dik dən son ra da müs tə qil bir güc ya rat ma ilə bağ lı 
bir sıra çə tin lik lər lə qar şı laş mış dır, və hələ də bu sa hə də möv cud olan ins ti tu si-
o nal zə if ik lər nə ti cə sin də üzv ləri nin pe şəkar fə a liy yəti nə qar şı edi lən öz başı na 
mü da xi lə lərə qar şı lay iqin cə mü da fiə oluna bil mə mək dən əziy yət çə kir.

 1 Azər bay can: Məhkəmələrdə İfadə Azadlığı, aprel 2014, Beynəlxalq Vəkillər Assosiasiyasının İn san Hü-
quq ları İns ti tutu http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=e1192b49-6a7c-410d-a833- 
a17f5fd4bcbb .

 2 Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının İnternet səhifəsi, http://www.azerbaijans.com/content_1801_
en.html .

 3 BHK-nın Hesabatı, Mərkəzi Asiyada Vəkilliyin Müstəqilliyi, http://icj2.wpengine.com/wp-content/
uploads/2013/09/Independence-of-the-Legal-Profession-in-CA-Eng.pdf; Rusiya Fe de ra si ya-
sın da Daha Güclü Vəkilliyə Doğru, http://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/11/Russia- 
Towards-a-Stronger-Legal-Profession-Publication-2015-Eng.pdf .

 4 Və kil lər Kol le gi ya sı nın üzvü olan və kil lər və Kol le gi ya nın üzvü ol ma yan, la kin hü quqi xid mət gös tə rən 
di gər hü quq şü nas lar ara sın da fərq qo yul ma lı dır. Hü quq şü nas lar di gər şəxs lər kimi, Azər bay canın bir 
çox məh kə mə lərin də nü ma yən də kimi çı xış edə bi lər lər.

 5 Azərbaycan Respublikası Vəkillər və Vəkillik Fəaliyyəti haqqında Qanun, 28 dekabr 1999, № 783-IQ, 
maddə 1.
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http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2013/09/Independence-of-the-Legal-Profession-in-CA-Eng.pdf
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2013/09/Independence-of-the-Legal-Profession-in-CA-Eng.pdf
http://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/11/Russia-Towards-a-Stronger-Legal-Profession-Publication-2015-Eng.pdf
http://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/11/Russia-Towards-a-Stronger-Legal-Profession-Publication-2015-Eng.pdf
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Mövcüd çətinliklər
Bu gün və kil lər, öz peşə fə a liy yət ləri ni icra edər kən müx tə lif çe şid li gün də lik 
çə tin lik lər lə qar şı la şır lar. Bu çə tin lik lərə və kil lərin həbs xa na lar da öz müş tə ri ləri 
ilə əlaqə sax la yar kən üz ləş dik ləri ma ne ə lər və mü da fiə za manı mə ruz qal dıq-
ları tə qib lər da xil dir. Bu prob lem lər, əda lət li məh kəmə araş dır ma sı nı tə min edə 
bil mə yən əd liy yə sis te min dəki uğur suz luq lar la əla qə dar dır 6. Ci na yət sa hə sin də 
fə a liy yət gös tə rən və kil lər xü susi lə bu sa hə də çə tin lik lər ilə üz lə şir lər, belə ki, 
apa rı lan sta tis ti ka ya əsa sən, ci na yət iş ləri üz rə təq sir lən di rilən şəxs lərin 99 fa-
izin dən çoxu məh kum olu nur 7. Bə ra ət üz rə fa iz lərin həd siz də rə cə də aşağı ol ma-
sı, eyni za man da və kil lərin ef ek tiv mü da fiə hü quq ları nın ta nın ma dığı nı, əda lət li 
mü ha kimə üzrə bir sıra stan dart lar dan məh rum ol duq ları nı və mü vək kil ləri nin 
təq sir siz lik pre zump si ya sı nı tə min edə bil mə dik ləri ni gös tə rir 8. Hət ta hü quq şü-
nas lar dan biri BHK-ya Azər bay can da və kil lik fə a liy yəti ilə məş ğul ol mağı, və kil-
lərin mü da fiə et di yi şəx lərin məh kum olun acaq ları nı bi lə rək on ları so na dək mü-
da fiə et mə mü ba ri zə ləri ni “Qütb də kənd tə sər rü fatı ilə məş ğul olmaq”-a və ya 
“Don Ki xot və qoyun”-a bən zət miş dir. Ci na yət iş lərin də Və kil lər it ti ham tə rəfi ilə 
bə ra bər hü quq lara ma lik de yil lər. Belə ki, BHKya mü sa hi bə ve rən hü quq şü nas lar 
bil di rib lər ki, Döv lər it ti ham çı ları olan pro ku ror lar rəs mi və qeyri-rəsmi şə kil də 
mü da fiə çi ləri üs tə lə yə rək məh kə mə pro sesin də əsas rol oy na yır lar 9 .
Son za man lar, müs tə qil və kil lərin və ziy yətin də əsas lı ge rilə mə baş ver miş dir. 
Belə ki, və kil lər bu və ya di gər for ma da ci na yət tə qib ləri nə mə ruz qa lır, on-
ların iş yer lərin də ax ta rış apa rı lır, və kil sta tus ları əl lərin də alı nır və ya və kil lik 
fə a liy yət ləri nə xi tam ve ri lir. Gös tə ri lən hal lar, ge niş mə na da in san hü quq ları 
mü da fiə çi lərinə və öl kə dəki və tən daş cə miy yəti təş ki lat ları na qar şı tə qib lərin 
nəz din də mey dana gəl miş dir 10. İn san hü quq ları nın mü da fiə si ilə məş ğul olan və 
Av ro pa İn san Hü quq ları Məh kə mə sinə (AİHM) şi ka yət gön də rən hü quq şü nas lar 
xü susi lə hə də-qor xu və tə qib lərin hə dəf ob yekti nə çev ri lib lər. Bu tə qib lər bir 
çox hal lar da əda lət siz məh kə mə id dia ları və qa nun suz in ti zam təd bir ləri şək lin-
də hə yata ke çi ri lir.
İn ti zam təd bir ləri nin və kil lərin fə a liy yəti nin məh dud laş dı rıl ma sın da önəm li bir 
alətə çev ril mə sinə bax maya raq, in san hü quq ları nın mü da fiə si sa hə sin də fə a-
liy yət gös tə rən hü quq şü nas lara qar şı hədə-qorxu və di gər tə qib va si tə ləri də 
is ti fa də edil mək də dir. Və kil lərin Kol le gi ya üzv lü yün dən xa ric edil mə si, on lara 
qar şı ci na yət tə qib ləri nin baş lan ma sı, ax ta rış ların hə yata ke çi ril mə si və ak tiv-
lərin don du rul ma sı kimi bu və di gər in zi bati qə ti im kan təd bir lərin gö rül mə si, 
yal nız və kil lərə qar şı de yil, həm çi nin, in san hü quq ları mü da fiə çi ləri, jur na list lər 
və QHT sa hə sin də fə a liy yət gös tə rən di gər şəxs lərə qar şı apa rı lan tə qib ləri ge-
niş şə kil də sü but edir.

 6 Mə sə lən, Av ro pa İn san Hü quq ları Məh kə mə sinə gön də rilən əri zə lərin üç də bir his sə si Kon ven si-
ya nın 6-cı mad də si nin po zun tu su ilə əla qə dar dır, http://echr.coe.int/Documents/Stats_violation_ 
1959_2015_ENG.pdf .

 7 Exo Xəbər Agentliyi, 1 faizdən daha az insan məhkəmələrdə bəraət alır, http://www.echo.az/ 
article.php/article.php?aid=79879, 6 mart 2015.

 8 Hakimlərin və vəkilərin müstəqilliyi üzrə Xüsuusi Məruzəçinin Hesabatı, Qabriela Knaul, 
A/HRC/26/32/Add.1, 30 aprel 2014, bənd 45.

 9 Mə sə lən, AİHM, Abdulqadirov Azərbaycana qarşı, Ərizə nömrə 24510/06, Qərar 20 iyun 2013, bənd
lər 44–49; ECtHR, Rafiq Əliyev Azərbaycana qarşı, Ərizə nömrə 45875/06, Qərar 6 dekabr 2011, 
bəndlər 97, 108–110.

 10 Mə sə lən, Av ro pa Şu ra sı Par la ment As samb le ya sı, Qət na mə 2062 (2015), Azər bay can da de mo kra
tik tə sisat ların iş lə mə funk si ya sı, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp? 
fileid=21953&lang=en .
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Və kil lər Kol le gi ya sı isə öz növ bə sin də yu xa rı da gös tə ri lən it ti ham və tə qib lərin 
qar şı sı nın alın ma sın da heç bir təd bir gör mə miş, ək si nə və kil lərə qar şı in ti zam 
təd bir ləri nin re al laş dı rıl ma sı və bey nəl xalq stan dart lara ca vab ver mə yən sə-
bəb lər dən Kol le gi ya üzvlü yün dən xa ric edil mə ilə bağ lı pro ses lər də əsas rol 
oy na mış dır. Bax ma ya raq ki, hü quq şü nas lara qar şı tə qib lər ilə bağ lı iş lər hər 
za man yer li və bey nəl xalq aləmin diq qət mər kəzin də ol muş dur, Azər bay can da 
Və kil lər Kol le gi ya sı nın müs tə qil liyi və onun və kil lərin müx tə lif tə qib lər dən, xü-
susi lə də döv lət or qan ları nın tə qib lərin dən mü da fi ə sin dəki rolu ilə bağ lı möv zu-
lar da çox az say da mü za kirə lər get miş dir.
Və kil lik fə a liy yəti sa hə sin də nə zə rə çar pan ən bö yük ça tış ma maz lıq Azər bay-
can da Və kil lər Kol le gi ya sı nın üzv ləri nin əha li nin sa yına nis bət də xey li az ol ma-
sı dır. Belə ki, yal nız 900 və kil rəs mi ola raq Kol le gi ya nın üzvü ola raq və kil kimi 
öl kə də fə a liy yət gös tə rir. Re gi on lara gəl dik də isə, bir sıra re gi on lar da və kil lərin 
sayı qeyri-mü tə na sib dir, belə ki, bəzi re gi on lar da ya ümu miy yət lə və kil yox dur, 
və ya yal nız ci na yət iş lərin də mü da fi ə ni hə yata ke çirən sta tusu olan bir və kil 
fə a liy yət gös tə rir. Bu hal əda lət mü ha ki mə si nin hə yata ke çi ril mə si nə, əda lətə 
çı xış im kan ları na və Azər bay can da xalqın sə mə rə li hü quq mü da fiə va si tə ləri nə 
çı xışı na açıq şə kil də mən fi tə sir gös tə rir. Bun dan əla və, bir çox hü quq şü nas lar 
mülki və in zi bati iş lər də təm sil çi lik üçün Kol le gi ya nın üzvü ol maq tə ləb olun-
ma dığı üçün, Və kil lər Kol le gi ya sı na üzv ol maq dan im ti na edir lər. Bu ten den si ya 
Və kil lər Kol le gi ya sı nı və onun və kil lik fə a liy yəti nin ida rə çi li yin də və və kil lərin 
mü da fiə sin də zə if ik ya ra dır.

Beynəlxalq qanunvericilik çərçivəsində vəkillərin rolu
Ha kim lər və pro ku ror lar la bir lik də, və kil lər qa nunun ali li yi və in san hü quq ları-
nın tə min edil mə sin də apa rı cı rol oy na yır lar 11. On ların bu hü quq ları müs tə-
qil və azad şə kil də icra edə bil mə ləri əd liy yə sis temi nin in san hü quq ları nın 
mü da fiə si ni, həm çi nin Mül ki və Si ya si Hü quq lar haq qın da Bey nəl xalq Paktın 
(MSHBP) 14-cü mad də sin də və Av ro pa İn san Hü quq ları Kon ven si ya sı nın (AİHK) 
6-cı mad də sin də nə zər də tu tu lan əda lət li məh kə mə araş dır ma sı hü ququ nu nə 
də rə cə də tə min edə bil mə sin dən ası lı dır.
Bey nəl xalq sə nəd lərin bir çoxu və kil lərin müs tə qil liyi və rolu ba rə sin dəki stan-
dart ları mü əy yən ləş dirir. Bu alət lərə Və kil lərin Rolu haq qın da BMT-nin Əsas 
Prin sip ləri ni 12, həm çi nin re gi o nal stan dart lar içə ri sin də isə Av ropa Şu ra sı Na-
zir lər Ko mi tə si nin və kil lik fə a liy yəti nin müs tə qil ic ra sı ilə bağ lı № R (2000) 21 
Töv siy yə ləri 13 daxil dir. Bu stan dart lar və kil lərin məh kə mə sis te min də və in-
san hü quq ları nın mü da fiə si sa hə sin dəki mü hüm rolu nu ta nı yır 14. Və kil lərin Rolu 
haq qın da BMT-in Əsas Prin sip ləri nə əsa sən, və kil lər “hər za man və kil lik pe şə si-
nin şə rəfi ni və lə ya qəti ni qo ru yan əda lət mü ha ki mə si nin əsas təm sil çi lər dir” 15 . 

 11 BMT İnsan Hüquqları Komitəsi, Məhkəmənin, andlı iclasçıların və expertlərin müstəqilliyi və qərəzsiz
liyi, 30 iyun 2015, A/HRC/29/L.11.

 12 Vəkillərin Rolu haqqında Əsas Prinsiplər, BMT Sənədi A/CONF.144/28/Rev.1, BMT-nin Ci na yət lərin 
Qar şı sı nın Alın ma sı və Ci na yət kar lar la Davra nış haq qın da Sək kizin ci Kon q resi tə rəfin dən qə bul edi lib, 
Ha va na, Kuba, 27 avqust – 7 sentyabr, 1990.

 13 Na zir lər Ko mi tə si nin və kil lik pe şə si nin azad ic ra edil mə si üzrə R (2000) 21 nömrəli Töv siy yə si, Na
zir lər Ko mi tə si tə rəfin dən 25 oktyabr 2000-ci il 727-ci iclasında qəbul edilib.

 14 BHKnın Praktik Hüquqşünaslar üçün Hakimlər, Vəkillər və Prokurorların Məsuliyyəti üzrə 1 nömrəli 
təlimatı, http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2012/04/International-Principles-on-the- 
Independence-and-Accountability-of-Judges-Lawyers-and-Procecutors-No.1-Practitioners-Guide-2009- 
Eng .pdf, səh. 63.

 15 Vəkillərin Rolu haqqında Əsas Prinsiplər, sit., prinsip 12.
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Sözügedən Prin sip lər mü əy yən edir ki, və kil lik fə a liy yəti nin ins ti tu si o nal müs tə-
qil liyi və özünü-ida rə çi liyi hər tə rəf i tə min olun ma lı 16, fər di sə viy yə də isə “və-
kil lərin öz pe şə öh də lik ləri ni heç bir ma neə, hədə-qorxu və mü da xi lə ol ma dan 
hə yata ke çir mə ləri nə” 17 döv lət tə mi nat ver mə li dir.
Bu stan dart lar bir-birin dən təc rid olun muş şə kil də de yil, Azər bay canın bey nəl-
xalq in san hü quq ları sa hə sin dəki, həm çi nin, əda lət mü ha ki mə si nin hə yata ke çi ril-
məsi hü ququ, azad lıq hü ququ, əda lət siz həb sə qar şa eti raz hü ququ, qeyri-insani 
və lə ya qəti al çal dan rəf tar dan azad olma hü ququ və ef ek tiv mü da fiə va si tə-
ləri nə çı xış hü ququ sa hə sin də gö tür dü yü öh də lik ləri ilə sıx əla qə li dir. Gös tə rilən 
hü quq ların mü da fiə si və kil lərin nə də rə cə də hü quq mü da fiə va si tə ləri ni vaxtın-
da, çe vik və müs tə qil hə yata ke çir mə yin dən asılı dır. Bu sə bəb dən də hər kə sin, 
po zul muş hü quq ları nın bər pa sı, on ların qar şı sı nın alın ma sı və əda lət mü ha kimə-
si nin tə min olun ma sı üçün həbs olun duğu an dan dər hal və kilə çı xış hü ququ tə-
min olun ma lı dır. Və kil lərin müs tə qil liyi, buna görə də qa nunun ali li yi nə və in san 
hü quq ları nın mü da fiə si nə əsas lan araq, əd liy yə sis temi nin tə mə li ni təş kil edir.
Be lə lik lə, bu he sa bat da və kil lərin rolu ilə bağ lı bey nəl xalq stan dart lar Azər-
bay canın üzv ol duğu bey nəl xalq in san hü quq ları sa hə sin dəki sə nəd lər əsasın-
da nə zər dən ke çi riləcək. On lara Mülki və Si ya si Hü quq lar haq qın da Bey nəl
xalq Pakt (MSHBP), İq ti sa di, So si al və Mə də ni Hü quq lar haq qın da Bey nəl xalq 
Pakt (İSMHBP) və İn san Hü quq ları nın və Əsas Azad lıq ların Mü da fiə si haq qın da 
Kon ven siya (AİHM) daxil dir. Bu ba xım dan Ha kim lər və Və kil lərin Müs tə qil liyi 
haq qın da BMT-nin Xü susi Mə ru zə çi si, Qa nun va si tə silə De mo kra ti ya haq qın da 
Av ro pa Şu ra sı nın Ve ne si ya Ko mis si ya sı (“Ve ne si ya Ko mis si ya sı”) və di gər bey-
nəl xalq ins ti tut ların he sa bat ları da əsas rolu oy nayır lar. Bu he sa bat, həm çi nin, 
bey nəl xalq hü quq və stan dart lar, eləcə də bey nəl xalq in san hü quq ları or qan ları 
hü quq ların dan da bəh rə lən miş dir.

BHK-nın Azərbaycandakı missiyası
Bu he sa bat, BHK-nın Azər bay can üz rə 20–23 iyun 2016-cı il ta rix lərin də hə yata 
ke çir diyi təd qi qat mis si ya sı na əsas lanır. Bu mis si ya son dövr lər Azər bay can da 
və kil lərə qar şı hə yata ke çi rilən və və kil lərin müs tə qil liyi ilə bağ lı bey nəl xalq 
stan dart lara və in san hü quq ları na uy ğun luğu mə sə lə sin də cid di na ra hat lıq do-
ğu ran tə qib lərə ca vab ola raq hə yata ke çi ril miş dir.
Mis si ya müd dətin də, BHK və kil lər və hü quq sa hə sin də di gər mü tə xəs sis lər ilə gö-
rüş müş, və kil lik fə a liy yəti nin ida rə çi liyi, və kil pe şə si nə yi yə lən mək, və kil liyə ix ti-
sas im ta han ları və in ti zam təd bir ləri ilə bağ lı mü za ki rə lər apar mış dır. Mis si ya nın 
gün də li yin də, həm çi nin, və kil lərin fə a liy yəti nə mü da xilə və on lara edi lən tə qib lər 
za manı on ların hü quqi mü da fiə sin də Və kil lər Kol le gi ya sı nın rolu da öz ək si ni tap-
mış dır. BHK Azər bay can dakı mis si ya sı müd dətin də gö rüş lər də və mü za ki rə lər də 
iş ti rak edən bü tün hü quq şü nas və mü tə xəs sis lərə gö rüş im kanı ya rat dıq ları və 
öz təc rü bə ləri ni BHK ilə bö lüş dük ləri üçün on lara öz tə şək kürünü bil di rir.

Hesabatın strukturu
Sözügedən he sa bat, Azər bay can da və kil lərin qar şı laş dığı prob lem ləri və bu 
prob lem lərin hü ququn ali liyi üçün nə ti cə ləri ni və in san hü quq ları nın mü da fiə si ni 

 16 Bax eyni zamanda, Vəkillərin Rolu haqqıda Əsas Prinsiplər, sit., prinsip 24; İnsan Hüquqları Komitə
si, Qətnamə 23/6, Məhkəmənin, andlı iclasçıların və expertlərin müstəqilliyi və qərəzsizliyi (2013), 
Müqəddimə.

 17 Vəkillərin Rolu haqqında Əsas Prinsiplər, sit., prinsip 16.
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qiy mət lən dir mək üçün bu sa hə dəki fər di iş lərə is ti nad edə rək, və kil lik fə a liy-
yəti ni, həm çi nin, və kil lərin fak tiki və ziy yəti ni tən zim lə yən Azər bay can qa nun-
veri ci liyi ni təh lil edir.
Bu he sa bat dörd fə sil dən iba rət dir. Birin ci fə sil Və kil lər Kol le gi ya sı nın ida rə e-
di ci or qan ları və on ların da xi li pro se du ra ları nı; İkin ci fə sil ix ti sas im ta han ları, 
in ti zam tən beh ləri və əla qə li mə sə lə ləri; Üçün cü fə sil in ti zam sis temin dən sui-
isti fadə hal ları ilə bağ lı mü ra ciət lər və və kil lərə tət biq olu nan di gər tə qib lər ilə 
bağ lı iş ləri; Dördün cü fə sil isə Azər bay can da və kil lərin müs tə qil liyi nin möh kəm-
lən di ril mə si məq sə di da şı yan töv siy yə lərin dən iba rət dir.
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I FƏSİL: Vəkillər kollegiyasının müstəqilliyi 
və strukturu

Beynəlxalq standartlar
Və kil lərin müs tə qil liyi ilə bağ lı möv cud olan bey nəl xalq stan dart lar və kil lik fə-
a liy yəti ilə əla qə dar ins ti tut lar da özünü ida rə nin əhə miy yəti ni vur ğu layır. Və
kil lərin Rolu ilə bağ lı BMTnin Əsas Prin sip ləri, əd liyə sis temi nin əda lət li və 
sə mə rə li ida rə çi liyi hə yata ke çir mək üçün və kil lər kol le gi ya ları nın müs tə qil-
li yi nin tə min olu ma sı nı xü susi lə vur ğu layır. Bu qə bil dən olan as so si a si ya lar 
bü tün xa ri ci tə sir lər dən, hö kü mət, ic ra or qan ları, par la ment və di gər fər di 
ma raq lar da da xil ol maq la, həm hü quqi, həm də fak tiki olaraq tam müs tə-
qil liyə ma lik ol ma lı dır lar. Xü susi lə də, “və kil lərin ic ra or qan ları öz üzvləri tə-
rəfin dən se çil mə li və funk si ya ları nı heç bir xa rici tə sir ol ma dan hə yata ke çir-
mə li dir lər” 18. Və kil lərin peşə ma raq ları nın təm sil edil mə sin dən əla və, və kil lər 
kol le gi ya sı və kil lərin da vam lı pe şə təh sil ləri nə təş viq edil mə si, və kil lərin pe şə 
bir liyi nin mü da fiə si 19 və müs tə qil liyi nin qo run ma sı mə sə lə ləri ilə bağ lı da mə-
su liy yət da şı yır 20 .
BMT Əsas Prinsipləri, həm çi nin və kil lər kol le gi ya ları nın döv lət or qan ları ilə 
əmək daş lıq et məyə təş viq edir: “və kil lərin pe şə bir lik ləri hər kə sin hü quqi xid-
mət lərə sə mə rə li və bə ra bər çı xış im kan ları ol duğunu tə min edə rək, və kil lərin 
bey nəl xalq stan dart lara və davra nış qay da ları na uy ğun olaraq öz müş tə ri ləri nə 
heç bir mü da xilə ol ma dan xid mət gös tər mə si üçün Hö kü mət lər lə əmək daş lıq 
et mə li dir lər” 21. Bu prin sip Döv lət lərin üzə ri nə tək cə və kil lərin pe şə fə a liy yəti nə 
qa nun suz mü da xi lə lər dən çə kin məyi de yil, həm də həmin bir lik lərin ya ra dıl ma-
sı na dəs tək və yar dım edil mə si ni bir başa öh də lik kimi qo yur 22 .

Vəkillik fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
Azərbaycan Və kil lər Kol le gi ya sın da üzv olaraq fə a liy yət gös tə rən və kil lərin sayı 
xey li az dır. Və kil lər Kol le gi ya sı nın üzvləri Ali Məh kə mə də daxil ol maq la, bütün 
məh kə mə in s tan si ya lar da müş tə ri ləri ni təm sil et mək hü quq ları na ma lik dir lər 23 . 
Ci na yət iş ləri və Ali Məh kə mə də ba xı lan iş lər lə əla qə dar Kol le gi ya üzv ləri nin 
müs təs na sə la hiy yət ləri var 24. Ci na yət iş ləri nə çıx ma yan bir çox hü quq ix ti sası 
də rə cə si nə ma lik olan mü da fiə çi lər Və kil lər Kol le gi ya sı na üzv ol maq dan ya yı-
nır lar.

 18 Vəkillərin Rolu haqqıda Əsas Prinsiplər, sit., prinsip 24. Bax həmçinin Ədliyyənin Müstəqilliyi barə
də Universal Bəyannamə Layihəsi (“Sinqvi Bəyannaməsi”), hazırlandı Dr L. V. Sinqvi tərəfindən, 
BMT-nin Məhkəmə Sisteminin Müstəqilliyinin Öyrənilməsi barədə Xüsusi Məruzəçi, bənd 97.

 19 Nazirlər Komitəsinin vəkillik peşəsinin azad icra edilməsi üzrə R (2000) 21 nömrəli Tövsiyyəsi, Nazir
lər Komitəsi tərəfindən 25 oktyabr 2000-ci il 727-ci Nazir Köməkçilərinin iclasında qəbul edilib, prin
sip V (3) və (4); Amerika ölkələri üzrə İnsan Hüquqları Məhkəməsi müəyyən etdi ki, peşə birlikləri 
peşə etikasını idarə və nəzarət edə bilən vasitələrə sahibdir. Bax Məsləhət Rəyi OC5/85, 13 noyabr 
1985, Seriya A, № 5, bənd 68.

 20 Nazirlər Komitəsinin vəkillik peşəsinin azad icra edilməsi üzrə R (2000) 21 nömrəli Tövsiyyəsi, sit ., 
prinsip V (4).

 21 Vəkillərin Rolu haqqıda Əsas Prinsiplər, sit., prinsip 25.
 22 Hakimlərin və vəkillərin rolu haqqında Xüsusi Məruzəçi, Leandro Despouy, BMT Sənədi A/64/181, 28 

iyul 2009, bənd 21.
 23 Və kil lər və Və kil lik Fə a liy yəti haqqında Qanun, sit., maddə 8(III).
 24 Cinayət Məcəlləsinə 2014-cü il də yi şik li yin dən son ra, yal nız no ta rial qay da da mə sul şəxs və ya zə-

rər çəkə nin ai lə üzv lərin dən biri tə rəfin dən təs diq edil miş or derə sa hib olan və kil lər ci na yət iş lərin də 
mü da fi ə çi qismin də çıxış edə bilər lər. Ali Məh kə mə yə mü ra ci ət et mək üçün də şəxs və kil ilə mü qa vi lə 
im za la ma lı və və kil or deri hə min mü qa vi lə yə əla və olun ma lı dır.
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Və kil lər Kol le gi ya sı na üzv olan və kil lərin fə a liy yəti “Və kil lər və Və kil lik Fə a liy-
yəti” haq qın da Azər bay can Res pub li ka sı nın Qa nunu ilə tən zim lə nir. Kol le gi ya-
ya üzv olan və kil lər is tər müs tə qil, is tər sə də hü quq məs lə hət xa na ları, hü quq 
fir ma ları (bun dan son ra “hü quq məs lə hət xa na ları” ad la na caq dır) kimi müx tə lif 
bir lik lər da xi lin də fə a liy yət gös tərə bi lər lər. Belə qu rum lar mü va fiq qa nun ve ri-
ci liyə, xü susi lə də Və kil lər və Və kil lik fə a liy yəti haq qın da qa nuna uy ğun olaraq 25 
və kil və ya və kil lər tə rəfin dən tə sis edil mə li dir 26. On ların fə a liy yəti döv lət qey-
diy yatı na alın dıq dan son ra qa nuna uy ğun ola raq möv cud olan is təni lən təş ki lati 
for ma lar dan biri şəklin də hə yata ke çiri lə bilər 27 .
Hüquq məsləhətxanaları müvafiq dövlət orqanı (Vergilər Nazirliyi) tə rəfin dən 
qey diy yata alın ma lı 28 və onun üzv ləri Və kil lər Kol le gi ya sı nın üzvü ol ma lı dır 29 . 
Məs lə hət xa na ların fə a liy yəti və təş ki lati mə sə lə ləri Kol le gi ya nın Ni zam na mə si-
nə uy ğun olaraq qə bul et dik ləri ni zam na mə lər va si tə si lə tən zim lə nir 30. Hü quq 
məs lə hət xa na sı nın tə sis çi ləri qu rumun rəh bəri ni se çir 31. Tə sis çi lər məs lə hət-
xa na nın tə sis edil mə si və təş ki lati fə a liy yəti ilə bağ lı mü qa vi lə im za la yır lar. 
Və kil lər Və kil lər Kol le gi ya sı na Kol le gi ya nın Rə ya sət He yəti tə rəfin dən mü əy-
yən ləş di rilən mü va fiq qay da və for ma ya ma lik sta tis tik he sa bat təq dim et mə-
li dir lər 32 .
Azərbaycanda na ra hat lıq do ğu racaq sə viy yə də az hü quq məs lə hət xa na ları 
möv cud dur. Belə ki, öl kə üzrə 64 re gi onun yal nız 25-ində hü quq məs lə hət xa na-
ları fə a liy yət gös tə rir 33. Məs lə hət xa na ların az lığın dan baş qa, fə a liy yət gös tə rən 
və kil lərin sayı da az lıq təş kil edir. Fə a liy yət gös tə rən və kil lərin əsas ək sə riy yəti 
Ba kı da fə a liy yət gös tə rir: 2014-cü ilin gös tə ri ci ləri nə əsasən, 834 və kil dən yal-
nız 234-ü re gi on lar da iş lə yir di 34. Azər bay can da hü quqi xid mət lərə və yar dıma 
çı xış mə sə lə si uzun illər dir ki cid di çə tin lik lər və ma ne ə lərlə mü şa hi də olu nur 35 .
Vəkil lərin say ın dakı cid di ça tış ma maz lığa bax ma y araq, Kol le gi ya ya yeni üzv-
lərin qə bul edil mə si prob lem li bir pro sesə çev ri lib. Azər bay can da və kil lik lə bağ lı 
uzun müd dət əv vəl dərc olunan he sa bat da və ziy yət bu cür təs vir edi lir:

“1999cu il Və kil lər və Və kil lik Fə a liy yəti haq qın da qa nunun qə bulun dan 
bəri İx ti sas Ko mis si ya sı ya ra dıl ma mış dır. Bu sə bəb dən də, Və kil lər Kol le gi
ya sı na im ta han lar və ye ni na mi zəd lərin qə bulu hə yata ke çi ril mir. Rə ya sət 
He yəti öz funk si ya ları nı ye ri nə ye tir mək də da vam et mə sinə bax mayaraq, 

 25 Və kil lər və Və kil lik Fə a liy yəti haqqında Qanun, sit., maddə 5(VI).
 26 Ibid., maddə 5(VI).
 27 Ibid .
 28 Vəkillər Kollegiyası haqqında Əsasnamə, maddə 9.2.
 29 Ibid .
 30 Ibid., maddə 9.3.
 31 Ibid., maddə 9.4
 32 Ibid., maddə 9.
 33 Və tən daş lar key fiy yət li hü quqi yar dım ala bilir lər mi? — MÜSAHİBƏ, http://olaylar.az/news/

musahibe/44674 .
 34 Azər bay can da Və kil li yin Və ziy yəti, Ən nağı Ha cı bəy li, 24 sentyabr 2014, HDIM.NGO/0112/14, 

http://www.osce.org/ru/odihr/124151?download=true, səh. 1.
 35 Apa.az xə bər agent li yi, Azər Ta ğı yev: “La kin bə zi böl gə lər də və kil lərin sa yı az dır. Bu nun birin ci sə bəbi 

odur ki, hə min əra zi dən çox az say da və kil iş lə mək is tə yən var. Biz kimi sə məc buri şə kil də han sı sa 
böl gə yə təh kim edə bil mə rik. Gə rək mü ra ci ət ol sun ki, biz də həmin yerə və kil gön də rək. Prob lem 
on da dır ki, bəzi böl gə lər də və kil lərə eh ti yac çox de yil. Elə böl gə lər var ki, il ər zin də cə mi 1 ci na yət 
işi ya olur, ya ol mur. Buna gö rə və kil ge dib ora da da i mi iş lə yə bil mir. Di gər bir sə bəb və kil lərə ve-
ri lən qo no rarın aşağı ol ma sı dır” (http://apa.az/xeber-az/hadise/azerbaycanda-vekillerin-sayi-teleb- 
olunandan-10-defe-azdir-arasdirma.html).

http://olaylar.az/news/musahibe/44674
http://olaylar.az/news/musahibe/44674
http://www.osce.org/ru/odihr/124151?download=true
http://apa.az/xeber-az/hadise/azerbaycanda-vekillerin-sayi-teleb-olunandan-10-defe-azdir-arasdirma.html
http://apa.az/xeber-az/hadise/azerbaycanda-vekillerin-sayi-teleb-olunandan-10-defe-azdir-arasdirma.html
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ye ni üzv ləri qə bul et mir və bunu onun la izah edir ki İx ti sas Ko mis si ya sı 
tə yin olun duğu za man, im ta han lar ke çi ril mə si hə yata ke çi ril əcək” 36 .

Bu sə bəb dən də, 1999 və 2005-ci illər ər zin də Və kil lər Kol le gi ya sı na heç bir ye-
ni üzv qə bul edil mə miş di. Həmin dövr lər ər zin də ye ni üzv lərin qə bul edil mə mə-
si öl kə də hal-ha zır ki və kil ça tış ma maz lığı nın nə ti cə si kimi qiy mət lən di rilə bi lər. 
Bu prak ti ka nın ölkə üz rə əda lət mü ha ki mə si nə çı xış im kan ları na cid di zə rər ləri 
ol muş dur.
Azərbaycanda və kil lərin sayı nın az ol ma sı nın di gər bir sə bəbi, mü da fiə in s-
ti tutu nun məh kə mə sis temin də ye tərin cə nü fu za ma lik ol ma ma sı dır. Və kil lik 
pe şə si əd liy yə sis temin də yük sək qiy mət lən di ril mə mək lə bə ra bər, həm də Və-
kil lər Kol le gi ya sı di gər müs tə qil hü quq şü nas lar tə rəfin dən eti bar lı bir or qan he-
sab edil mir. Bu sa hə də sta tis ti ka nın möv cud ol ma ma sı na bax mayaraq, BHK-nın 
Azər bay can dakı mis si ya sı müd dətin də mü sa hi bə al dığı hü quq şü nas ları nın ver-
di yi mə lu mat lara əsa sən, Azər bay can da xey li hü quq şü nas Və kil lər Kol le gi ya sın-
dan kə nar da hü quq məs lə hət çi si və ya məh kə mə də mülki və ya in zi bati iş lər 
üz rə nü ma yən də olaraq çı xış et mə yi da ha üs tün tu tur lar.

Azərbaycanda Vəkillər Kollegiyasının müstəqilliyi və rolu
“Və kil lər və və kil lik fə a liy yəti haq qın da” Qa nuna əsa sən “və kil lik hü quq mü da fiə 
fə a liy yəti ni pe şə kar ca sı na hə yata ke çir məli olan müs tə qil hü quqi tə si sat dır” 37 . 
Və kil lik qa nunun ali li yi, müs tə qil lik, de mo kra tizm, hu ma nizm, əda lət, aş kar lıq 
və kon fi den si al lıq prin sip ləri əsasın da fə a liy yət gös tə rir 38 .
Və kil lər Kol le gi ya sı qa nun veri ci lik əsasın da tə sis edi lən, əsas ida rə e di ci or qan 
olub 39, və kil li yin pe şə si nin ida rə edil mə si ilə bağ lı əsas funk si ya ları hə yata keçi-
rir 40. Kol le gi ya Azər bay can Res pub li ka sın da qeyri-döv lət, müs tə qil, özünü ida rə 
edən və bü tün və kil lərin da xil ol du ğu bir qu rum dur 41 .
Və kil lər və və kil lik fə a liy yəti haq qın da Qa nuna əsasən, Və kil lər Kol le gi ya sı nın 
funk si ya ların dan biri və kil lərin və on ların bir li yi nin pe şə kar fə a liy yəti nə pro ku-
ror luq, məh kə mə, di gər döv lət or qan ları, ic ti mai bir lik lər, hər han sı mü əs si sə, 
ida rə, təş ki lat və və zi fə li şəxs tə rəfin dən mü da xi lə yə və təz yiqə yol ve ril mə-
mə si dir 42. Kol le gi ya nın Ni zam na mə si isə, öz növ bə sin də, Və kil lər Kol le gi ya sı nın 
və kil lər lə bağ lı rolu sa hə sin də ay dın bir dilə sa hib ol ma yıb, sa də cə Və kil lər Kol-
le gi ya sı “öz üzv ləri ni mü da fiə edir” ifa də si ni nə zər də tutur 43. Və kil lər və və kil-
lik fə a liy yəti haq qın da Qa nuna əsa sən, və kil lik pe şə si nin əsas və zi fə si fi ziki və 
hü quqi şəxs lərin hü quq ları nın, azad lıq ları nın və qa nun la qo ru nan mə na fe ləri nin 
mü da fiə edil mə sin dən və on lara yük sək key fiy yət li hü quqi yar dımın gös tə ril-
mə sin dən iba rət dir 44. Və kil lər Kol le gi ya sı nın Ni zam na mə si nə əsa sən, Və kil lər 
Kol le gi ya sı nın və onun üzv ləri nin əsas və zi fə si hər bir şəxsin hü quq və azad lıq-
ları nın, qa nun la qo ru nan mə na fe ləri ni mü da fiə et mək, on lara pe şəkar, yük sək 

 36 Azərbaycanda Hüquq Peşəsi İslahatları İndeksi (HPİİ), fevral 2005, Amerika Hüquqşünaslar Assosi
asiyası, https://apps.americanbar.org/rol/publications/azerbaijan-lpri-2005.pdf, səh. 23.

 37 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun, sit., maddə 1(I).
 38 Ibid., maddə 1(II). 
 39 Ibid., maddə 9(III).
 40 Ibid., maddə 9.
 41 Ibid., maddə 9(I); Vəkillər Kollegiyası haqqında Əsasnamə, sit., maddə 1.1.
 42 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun, sit., maddə 1(III).
 43 Vəkillər Kollegiyası haqqında Əsasnamə, sit., maddə 3.1.
 44 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun, sit., maddə 3.

https://apps.americanbar.org/rol/publications/azerbaijan-lpri-2005.pdf


MÜDAFİƏSİZ MÜDAFİƏÇİLƏR: AZƏRBAYCANDA VƏKILLIK SƏNƏTININ SISTEMATIK PROBLEMLƏRI 13

key fiy yət li, vic dan lı hü quq yar dım gös tə ril mə si ni tə min et mək və və kil lik pe şə-
si nin nü fu zu nu yük səlt mək dən iba rət dir 45 .
Bunlarla ya na şı, Və kil lər Kol le gi ya sı sözü ge dən Qa nunun tə ləb ləri nə uy ğun ola-
raq Kol le gi ya üzv lü yünə qə bul olun ma mə sə lə si ni həll edir; in ti zam nə za rəti ni 
hə yata ke çi rir; hü quq-mü ha fi zə or qan ları nın və məh kə mə lərin tə ləbi əsasın da 
və kil lik fə a liy yəti ilə bağ lı mə sə lə lərə rəy ve rir; və kil lərə mü na sibət də öz sə la hiy-
yət ləri da xi lin də qa nun la nə zər də tu tul muş qay da da və hal lar da ci na yət yolu ilə 
əldə edil miş pul və sa it ləri nin və ya di gər əm lakın le qal laş dı rıl ma sı na və ter ror çu-
luğun ma liy yə ləş di ril mə si nə qar şı nə za rət or qanı nın funk si ya ları nı hə yata ke çi rir; 
və sözü ge dən Qa nunun tə ləb ləri nə uy ğun ola raq baş qa mə sə lə ləri həll edir 46 .
Kol le gi ya nın müs tə qil liyi nə qa nun la zə ma nət ve ril mə si nə bax mayaraq, prak ti ka-
da Kol le gi ya və kil lərin mü da fi ə si za manı ins ti tu si o nal zə if ik gös tə rə rək ye tə rin-
cə ba ca rıq və ya ira də nü ma yiş et dirə bil mir. BHK hü quq şü nas lar la gö rüş lər za-
manı Və kil lər Kol le gi ya sı nın müs tə qil liyi və Əd liy yə Na zir liyin dən bir ba şa və ya 
do layı olaraq ası lı ol maı ilə bağ lı cid di na ra hat lıq ol duğu ba rə də fi kir lər eşit di. 
BHK-nın irə li sü rü lən id di a nı təs diq lə mə iq ti darın da ol ma ma sı na bax mayaraq, 
Və kil lər Kol le gi ya sı nın və kil lərin in ti zam təd bir ləri va si tə si lə tə qib edil mə sin-
də oy na dığı rol onun in s ti tu si o nal zə if iyi nin açıq gös tə ri ci si dir (bax IV Fəsil).
Həm çi nin qeyd olun ma lı dır ki, Və kil lər Kol le gi ya sı hü quq şü nas lar ara sın da hə qiqi 
özü nü ida rə or qanı ola raq qə bul edil mir. Ək si nə, BHK-nın bir çox və kil lər dən əl də 
et diyi mə lu mat lara əsa sən, on lar Və kil lər Kol le gi ya sı nın qə rar qə bul et mə pro-
sesinə tə sir im kanı na ma lik de yil lər. Bəzi və kil lər, Və kil lər Kol le gi ya sın dan və kil-
lərin özünü ida rə et mə si nin tə min edil mə sin də sə mə rə siz he sab edi lən “So vet tər
zi” bü ro kra si ya va si tə si ilə xa ric edi lib lər. Və kil lər Kol le gi ya sı nın üzvü tə rəfin dən, 
2014-cü il he sa batın da qeyd edi lir ki “Və kil lər Kol le gi ya sı nın av to ri tar ida rə çi lik 
sis temi və kil li yin in ki şafın da cid di ma ne ələr ya ra dır” 47. Bu sə bəb lər dən Və kil lər 
Kol le gi ya sı nn “məh kə mə sis temin dəki yeri de ko ra tiv” olaraq sə ciy yə lən diri lir 48 .
Buna bax maya raq qeyd olun ma lı dır ki Və kil lər Kol le gi ya sı ta mami lə boş luq da 
möv cud de yil. Tə əc cüb lü de yil ki, Kol le gi ya tər kib his sə si ol du ğu əd liy yə sis te mi-
nin ça tış ma maz lıq ları nı əks et dir mək im hanı na ma lik dir. BHK 2002-ci ildə apar dığı 
araş dır ma da belə bir nə ti cə yə gəl miş di ki: “...Azər bay can da bir çox ic ti mai qu-
rum lar kimi, Və kil lər Kol le gi ya sı da de facto ic ra edi ci or qanın tə siri al tın da dır” 49 və 
bu sə bəb dən “Və kil lər Kol le gi ya sı na üzv olan və kil lər fə a liy yət və ödə niş lərin də 
qu rumun bir ba şa nə za rəti al tın da dır lar” 50. Bu Mis si ya müd dətin də də, BHK həmin 
qiy mət lən dir mə dən bəri çox az də y işik lik lərin baş ver di yi ni mü şa hi də et miş dir.

Vəkillər Kollegiyasının strukturu və idarə edilməsi
Və kil lər Kol le gi yasının əsas orqanları aşağıdakılardır:
 • Vəkillər Kollegiyası üzvlərinin ümumi yığıncağı (konfrans);
 • Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti;

 45 Vəkillər Kollegiyası haqqında Nizamnamə, sit., maddə 2.2.
 46 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun, maddə 9 (V). Həmçinin bax, Vəkillər Kollegiyası 

haqqında Nizamnamə, sit., Maddə 3.1.
 47 Azərbaycanda Vəkilliyin Vəziyyəti, Ənnağı Hacıbəyli, sit., səh. 2.
 48 Ibid., səh. 3.
 49 BHK Azərbaycan — Ədalətə Təqiblər, http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2012/03/

azerbaijan_attacks_justice_27_08_2002.pdf, səh. 37.
 50 Ibid., səh. 38.

http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2012/03/azerbaijan_attacks_justice_27_08_2002.pdf
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2012/03/azerbaijan_attacks_justice_27_08_2002.pdf
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 • İxtisas Komissiyası;
 • İntizam Komissiyası;
 • Vəkillər Kollegiyasının Sədri.
Və killər Kol le gi ya sı nın Res pub li ka nın 64 re gi onun dan yal nız 25-də hü quq məs-
lə hət xa na ları möv cud dur 51 .

Ümumi Yığıncaq
Ümumi Yığıncaq Və kil lər Kol le gi ya sı nın əsas özünü ida rə or qan ların dan biri dir. 
Qa nuna əsa sən, Və kil lər Kol le gi ya sı nın ümu mi yı ğın cağı üç il də iki də fə dən az 
ol ma ya raq, və kil lər Kol le gi ya sı nın Rə ya sət He yəti tə rəfin dən ça ğı rıl ma lı dır 52 . 
Və kil lər Kol le gi ya sı nın növ bə dən kə nar ümu mi yı ğın cağı isə iki il də bir də fə-
dən çox ol ma maq şərti ilə Və kil lər Kol le gi ya sı nın üzv ləri nin üç də biri nin tə ləbi 
əsasın da ça ğı rı la bi lər 53 .
Ümumi Yı ğın cağın və kil li yin tən zim lən mə si sa hə sin də, xü susi lə də aşağı dakı 
mə sə lə lər lə bağlı müstəsna səlahiyyətləri vardır:
 • Və kil lər Kol le gi ya sı nın Ni zam na mə si ni, İx ti sas və İn ti zam Ko mis si ya ları nın 

əsas na mə ləri ni və və kil lərin davra nış qayda ları haq qın da əsas na mə ni qə-
bul et mək, on lara əla və və də yişik lik lər et mək;

 • Və kil lər Kol le gi ya sı nın Rə ya sət He yəti nin sədri ni, sədr mü avin ləri ni və di-
gər üzv ləri ni, İn ti zam Ko mis si ya sı nın sədri ni və üzv ləri ni seç mək;

 • Və kil liyin rəs mi emb le mi ni və və kil lərin xü su si gey im for ma sı nın təs viri ni 
təs diq et mək;

 • Və kil lər Kol le gi ya sı nın büd cə si ni və üzv lük haq qı nın həc mi ni mü əy yən et-
mək 54 .

Qa nuna əsa sən Yı ğın cağın hər üç il də iki də fə dən az ol ma yaraq ke çi ril mə si nin 
nə zər də tu tul ma sı na bax mayaraq, Ümu mi Yı ğın caq 2004-cü il dən bəri ke çi-
ril mə yib 55. 5 oktyabr 2009-cu il ta rixin də Rə ya sət He yəti, həmin ilin no yabr 
ay ın da ke çi ril mə si nə zər də tutulan Ümu mi Yı ğın cağın ta rixi ni Mil li Məc lis tə-
rəfin dən “Və kil lər və və kil lik fə a liy yəti haq qın da” qa nunu na dəy işik lik edi lə cək 
müd dətə dək tə xirə sa lın ma sı haq qın da qə rar qə bul et miş dir. Rə ya sət He yəti, 
2010-cu ilin iyun ay ın da ye ni dən həmin ərə fə də Kol le gi ya ya im ta han ların ke çi-
ril mə si ni əsas gə ti rə rək Ümumi Yı ğın cağın ke çi ril mə si ni ikin ci də fə tə xi rə sal dı. 
Be lə lik lə, 2012-ci ilə dək müx tə lif əsas lar la Ümu mi Yı ğın cağın ke çi ril mə sin dən 
im ti na edil di. 2004-cü il də Mil li Məc lis Və kil lər Kol le gi ya sı üzv ləri nin sa yı nın 
500 nə fər dən çox ola cağı təq dir də, Kol le gi ya üzv ləri nin Ümu mi Yı ğın cağı nın 
da ha yığ cam, Nü ma yən də lər lə təm sil olu nan Konf rans la əvəz oluna bi lə cə yi ilə 
bağ lı Və kil lər və və kil lik fə a liy yəti haq qın da qa nuna dəy işik lik edil mə si tək lifi ni 
qə bul et di 56. Bu nun nə ti cə sin də, 2012-ci il də Ümu mi Yı ğın caq ye ri nə Konf rans 

 51 Vətəndaşlar keyfiyyətli hüquqi yardım ala bilirlərmi? — MÜSAHİBƏ, http://olaylar.az/news/musahibe/ 
44674 .

 52 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun, maddə 10(III).
 53 Ibid .
 54 Ibid, maddə 10(I).
 55 Ibid .
 56 Bax: Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanuna əlavə və dəyişikliklər təklifi, 

http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/646; Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun, 
maddə 10(I).

http://olaylar.az/news/musahibe/44674
http://olaylar.az/news/musahibe/44674
http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/646
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ke çi ril di. Hal-ha zır da ic ti maiy yətə açıq, rəs mi təs diq edil miş bir sta tis ti ka nın ol-
ma ma sı na bax mayaraq, Və kil lər Kol le gi ya sı üzv ləri nin 900 nə fər dən çox ol duğu 
gü man edi lir 57 .
Və kil lər Kol le gi ya sı nın hal-ha zır ki sədri Ümu mi Yı ğın cağın ke çi ril mə mə si ni ma-
liy yə prob lem ləri nin möv cud luğu ilə əsas lan dır araq mə sə lə ni bu nun la izah et-
di: “Ümu mi Yı ğın cağın ke çi ril mə mə si bizim lə əla qə dər bir mə sə lə dir. 800 nə fər 
və kili bir ara ya gətir mək büd cə mizə zi yan vura bi lər” 58. BHK-nın görüş dü yü 
hü quq şü nas lar və və kil lər Ümu mi Yı ğın cağın Konf rans la əvəz lən mə si ilə bağ lı 
na ra hat lıq ları nı bu nun la izah et di lər ki bir çox müs tə qil və kil lər təm sil çi lik qay-
da sı na görə ida rə çi lik dən kə nar da qa lır. Belə ki, Kol le gi ya ya bir çox hal lar da 
lo yal mü na si bət gös tə rən və kil lər Konf rans da iş ti rak et mə yə haqq qa za nır və 
di gər ləri nə mü za ki rə olu nan mə sə lə lər lə bağ lı iş ti rak et mək im kanı ya ra dıl mır.
2012-ci il dən bəri Ümu mi Yı ğın caq və ya Konf ransın uzun il lər ke çi ril mə mə si nin 
nə ti cə sin də Ümu mi Yı ğın cağın sə la hiy yətin də olan bir çox mə sə lə lər yeri nə ye-
ti ril mə miş qal maq da dır. 2012-ci il dən 3 il keç məsi ni nə zə rə ala raq qeyd et mək 
olar ki, Yı ğın caq və ya Konf ransın hə lə də hə yata ke çi ril mə im kanı var dır.
Ümumi Yı ğın caq və ya Konf ransın uzun müd dət ər zin də öz sə la hiy yət ləri ni hə-
yata ke çirə bil mə mə si, Və kil lər Kol le gi ya sı nın di gər or qan ları na — Rə ya sət He-
yəti və Və kil lər Kol le gi ya sı sədri və zi fə si nə — seç ki lərin keçiri lə bil mə mə si ilə 
nə ti cə lən miş və on ların le gi tim li yini su al al tın da qoy muş dur. Ümu mi Yı ğın ağın 
ke çi ril mə mə si, həm çi nin, Və kil lər Kol le gi ya sı nın üzv ləri tə rəfin dən ma liy yə ləşən 
büd cə nin is ti fa də si mə sə lə ləri nin də şəf af ığı nı şüb hə al tına sa lır.

Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti
Və kil lər Kol le gi ya sı nın Rə ya sət He yəti üç il dən az ol ma yan müd dət ər zin də və-
kil kimi fə a liy yət gös tər miş və kil lər dən iba rət ol maq la, Və kil lər Kol le gi ya sı nın 
ida rə e di ci or qanı dır. Və kil lər Kol le gi ya sı na, Kol le gi ya nın üzv ləri arasın da nü fu za 
ma lik olan şəxs lər Və kil lər Kol le gi ya sı nın Rə ya sət He yəti nin sədri, sədr mü a vin-
ləri və di gər üzv ləri se çi lə bi lər lər 59. Rə ya sət He yəti nin sədri, sədr mü a vin ləri 
və di gər üzv ləri Və kil lər Kol le gi ya sı üzv ləri nin ümu mi beş il müd dəti nə se çi lə 
bi lər lər 60. “Üzv lər arasın da nü fu za ma lik olan” şəxs Rə ya sət He yəti nin üzvü se-
çi lə bi lər. Bu ra da “nü fuz” de dik də ifa də nin ma hiy yəti nin seç ki za manı ne cə və 
han sı me yar lar ilə öl çül mə si ay dın de yil. Bun dan əla və, seç ki lər gü nün ədək in-
ti zam tən behi olan şəxs lər Və kil lər Kol le gi ya sı nın Rə ya sət He yəti nin sədri, sədr 
mü a vin ləri və üzv lü yünə se çi lə bil məz lər 61 .
Rəyasət Heyətinin aşağıdakı funksiyaları vardır:
 • Ümumi Yığıncağı çağırır və onun qərarlarının icrasını təşkil edir;
 • Və kil lər Kol le gi ya sı nın üzv lü yünə qə bul olun ma və üzv lük dən xa ric edil mə-

si mə sə lə ləri ni həll edir;

 57 2015-ci ildə 706 namizəd vəkilliyə imtahan üçün müraciət etdi. On lar dan 215 nə fəri ilk mər hə ləni 
keç mə yə mü vəf əq ol sa da ikin ci tur da yal nız 154-ü və kil sta tusu ala bil di. Bu nun la da və kil lərin 
sa yı art araq 934 nə fər təş kil et di. Qeyd olu nan, 154 nə fər na mi zəd lərin yal nız 30 %-ı təş kil edir. 
https://www.meydan.tv/az/site/politics/5398/ . 

 58 APA Xə bər Agent li yi, Azər Tağıyev: “Və kil lər Kol le gi ya sı qa nun çər çi və sin də fə a liy yət gös tə rir”, 
24 fev ral 2011, http://ru.apa.az/novosti-azerbaydjana/proisshestvie-v-azerbaydjane/azer-tagiev- 
kollegiya-advokatov-dejstvuet-na-osnove-zakona-.html .

 59 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun, sit., maddə 11(I).
 60 Ibid., maddə 11(II).
 61 Ibid., maddə 11(I).

https://www.meydan.tv/az/site/politics/5398/
http://ru.apa.az/novosti-azerbaydjana/proisshestvie-v-azerbaydjane/azer-tagiev-kollegiya-advokatov-dejstvuet-na-osnove-zakona-.html
http://ru.apa.az/novosti-azerbaydjana/proisshestvie-v-azerbaydjane/azer-tagiev-kollegiya-advokatov-dejstvuet-na-osnove-zakona-.html
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 • Döv lət he sabı na hü quqi yar dım gös tə rən və kil lərin növ bət çi lik si ya hı ları nı 
tər tib edir;

 • Və kil lik fə a liy yəti nin hə yata ke çi ril mə si mə sə lə ləri nə dair me to dik töv si yə-
lər ha zır layır;

 • Və kil lər haq qın da in ti zam ic ra atı nı baş la dır 62 .

Həm qa nun üz rə, həm də təc rü bə də Rə ya sət He yəti Və kil lər Kol le gi ya sı nın və-
kil lik pe şə si nin müs tə qil liyi ni tə min et mək üzrə mə su liy yət da şı yan mə sul or-
qan dır. Belə ki, və kil Kol le gi ya dan Rə ya sət He yəti tə rəfin dən və ya onun rəyi 
əsasın da çı xa rı la bi lər 63. Ümu mi Yı ğın caq və ya Konf ransın ke çi ril mə si Rə ya sət 
He yəti nin əsas funk si ya ların dan biri dir. Lakin, yu xa rı da da qeyd edil di yi kimi, 
Rə ya sət He yəti təc rü bə də mü əy yən müd dət üçün bu fun k si ya sı nı hə yata ke-
çir mə miş dir. Bu sə bəb dən də, Rə ya sət He yəti nin öz fun k si ya ları nı sə mə rə siz 
şə kil də hə yata ke çir mə si cid di na ra hat çı lıq doğu ran mə sə lə lər dən dir 64 .

Mis si ya müd dətin də, də fə lər lə Rə ya sət He yəti nin müs tə qil ol ma ma sı və səd rin 
Kol le gi ya nın üzv ləri üzə rin də cid di tə siri ol ma sı haq qın da fikir lər səs lən di ril di. 
Sözü gedən fi kir lər, BHK-nın 2002-ci il araş dır ma sın da da öz ək si ni tap mış dır. 
Belə ki, Ko mis si ya belə bir nə ti cə yə gəl miş dir ki “Əd liy yə Na zir liyi nin Və kil lər 
Kol le gi ya sı üzərin də mik ro ida rə çi liyi hə yata ke çir mə diyi nə bax mayaraq, Kol le-
gi ya si ya sı həs sas lıq tə ləb edən mə sə lə lər də Pre zi dent Ad mi ni s t ra si ya sı və ya 
Əd liy yə Na zir liyi ni nə zə rə alır” 65. BHK mis si ya müd dətin də, Rə ya sət He yəti nin 
si ya si mo tiv li iş lər də təz yiq lərə dö züm süz ya naş dığı ilə əla qə dar fikir lər eşit di. 
Xü susi lə də, bu ten den si ya nı Rə ya sət He yəti nin sə la hiy yəti çər çi və sin də öz pe-
şə ləri ni bey nəl xalq in san hü quq ları və Azər bay can qa nun ve ri ci liyi çər çi və sin də 
hə yata ke çirən və kil lərin şüb hə doğuran əsas lar la Kol le gi ya dan xa ric edil mə si 
hal ları na əsas lan araq qeyd et mək olar (bax III Fəsil).

Mis si ya müd dətin də, Rə ya sət He yətinə qar şı onun Və kil lər Kol le gi ya sı nın 
ida rə çi yin dəki rolu ba rə sin də tən qid lər eks pert lər tə rəfin dən də səs lən di ril-
di. Xü susi lə, Və kil lər Kol le gi ya sı nın büd cə mə sə lə lərin dəki şəf af ığı, daha də-
qiq de sək, xərc lərin he sa bat lı lığı nın tə min edil mə mə si vur ğu la nır dı. Və kil lərin 
mü tə ma di ol araq əhə miy yət li məb ləğ də üzv lük haq qı ödə diyi ni nə zərə al saq, 
büd cə nin şəf af ığı ilə əlaqə dar he sa bat lı lıq görü nür ki, və kil lər ara sın da əsas 
na ra hat lıq doğu ran mə sə lə lər dən biri dir. Rə ya sət He yəti nin üzvü nün ver di yi 
mü sa hi bə sin də və kilin ödəmə li ol duğu ödə niş lə bağ lı bun ları de yir: “məh kə mə 
pro sesi ni udub-ud ma ma sın dan ası lı ol ma ya raq və kil lər hər ay Və kil lər Kol le gi-
ya sı na 42 manat üzv lük haq qı ödə yir lər. Və kil, qo no ra rı nın 20 fa izi ni ver gi kimi 
ödə yir, 3 faiz pen si ya fondu na kö çü rü lür, əmək haq qı üçün isə 14 faiz ver gi 
ödəni lir. Hü quq məs lə hət xa na ların da iş lə yən və kil lər isə orada iş lə mək üçün 
70–150 manat pul ödə yir lər. Bu pul mü ha si bat iş ləri və mə i şət xid məti üçün 
ödə ni lir” 66 .

 62 Ibid., maddə 11(III).
 63 Ibid., maddə 23(II).
 64 Rə ya sət He yəti nin vaxtın da seç ki lər keçir mə mə si ilə əla qə dar fə a liy yətin də ki le gi tim li yi mə sə lə si 

2012-ci il seç ki lər za manı qal dı rıl mış dı. Bax APA Xə bər Agent li yi, Azər Tağıyev: “Və kil lər Kol le gi ya-
sı qa nun çər çi və sin də fə a liy yət gös tə rir”, 24 fev ral 2011, http://ru.apa.az/novosti-azerbaydjana/ 
proisshestvie-v-azerbaydjane/azer-tagiev-kollegiya-advokatov-dejstvuet-na-osnove-zakona-.html .

 65 BHK, Azərbaycan — Ədalətə Hücumlar, sit., http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2012/03/
azerbaijan_attacks_justice_27_08_2002.pdf, səh. 37.

 66 Qafqaz Xəbər Agentliyi, “Vəkillər Kollegiyası ancaq üzvlük haqqı yığmaqla məşğuldur”, 26 avqust 
2015, http://qafqaznews.az/2015/08/v-kill-r-kollegiyasi-ancaq-uzvluk-haqqi-yigmaqla-m-sguldur/ .

http://ru.apa.az/novosti-azerbaydjana/proisshestvie-v-azerbaydjane/azer-tagiev-kollegiya-advokatov-dejstvuet-na-osnove-zakona-.html
http://ru.apa.az/novosti-azerbaydjana/proisshestvie-v-azerbaydjane/azer-tagiev-kollegiya-advokatov-dejstvuet-na-osnove-zakona-.html
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2012/03/azerbaijan_attacks_justice_27_08_2002.pdf
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2012/03/azerbaijan_attacks_justice_27_08_2002.pdf
http://qafqaznews.az/2015/08/v-kill-r-kollegiyasi-ancaq-uzvluk-haqqi-yigmaqla-m-sguldur/
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Vəkillər Kollegiyasının Sədri
Və kil lər Kol le gi ya sı Rə ya sət He yəti nin sədri ey ni za man da mü va fiq olaraq Və-
kil lər Kol le gi ya sı nın sədri he sab olu nur 67. Sədr, se çil mək üçün və kil Rə ya sət 
He yəti nin üzv ləri üçün nə zərə də tutu lan me yar lara ca vab ver mə li dir 68. Sədr və 
mü a vin lər Və kil lər Kol le gi ya sı üzv ləri nin Ümu mi Yı ğın cağın da se çi lir lər 69 . On lar 
iki də fə dən ar tıq sədr və mü a vin və zi fə si nə se çi lə bil məz lər 70 .
Və kil lər Kol le gi ya sı nın Rə ya sət He yəti sə la hiy yət ləri da xilin də aşağı dakı bu və 
di gər mə sə lə ləri həll edir:
 • Vəkillər kollegiyasını təmsil edir;
 • Rəyasət Heyətinin işini təşkil edir və aparatının işinə rəhbərlik edir;
 • Bu Qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada kollegiyaya qəbul, və-

kil lərin Kol le gi ya dan xa ric edil mə si nə dair mə sə lə ləri Rə ya sət He yəti nin 
ic las ların da ba xıl ma sı üçün ha zır layır və təq dim edir;

 • Rəyasət Heyətinin iclaslarına sədrlik edir;
 • Statistika hesabatının təhlilini təşkil edir.71

Vəkillər Kol le gi ya sı nın ha zır ki sədri, Azər Ta ğı yev, ilk olaraq 1994-cü il də, və kil-
lik pe şə si nin va hid qu rum al tın da bir ləş di ril mə sin dən əv vəl Azər bay can Və kil-
lər Kol le gi ya sı nın sədri və zi fə si nə keç di. Həmin vaxt lar hü quq şü nas lar Əd liy yə 
Na zir liyin dən al dıq ları li sen zi ya ilə ya müs tə qil, ya da hü quq fir ma ları nəz din də 
fə a liy yət gös tə rir di lər. Azər Ta ğı yev 1999-cu il Və kil lər və və kil lik fə a liy yəti 
haq qın da Azər bay can Res pub li ka sı Qa nunu nun qə bul edil mə si ilə bir lik də, ar tıq 
16 il dir ki, ye ni va hid qu rum olan Və kil lər Kol le gi ya sı nın sədri olaraq fə a liy yət 
gös tə rir. Mis si ya müd dətin də, BHK qa nun ve ri ci liyə əsasən Azər Ta ğı yevin sədr-
lik müd dəti nin bit mə si nə bax mayaraq, onun hələ də öz və zi fə sin də qal ma sı ilə 
bağ lı tən qi di fikir lər eşit di. Mis si ya sı müd dətin də, BHK səs lən di ri lən fikrin doğ-
ru luğu nu təs diq edə cək əsas lar əl də edə bil mə di. İzahın nə ilə bağ lı ol ma sın dan 
ası lı ol mayaraq, hal-ha zır ki və ziy yət is tər Və kil lər və və kil lik fə a liy yəti haq qın-
da Qa nuna, is tər sə də Və kil lər Kol le gi ya sı haq qın da Ni zam na mə nin tə ləb ləri nə 
zid dir. Bu, həm çi nin, Və kil lər Kol le gi ya sı na azad seç ki lərin ke çi ril mə si ilə bağ lı 
bey nəl xalq stan dart lar la zid di yət təş kil edir 72. BHK qa nun la mü əy yən edil miş 
müd dət ləri aşaraq Və kil lər Kol le gi ya sı na uzun müd dət seç ki lərin ke çi ril mə mə-
si nə to le rant lıq gös tə ril mə si ni cid di na ra hat lıq la qar şı layır.

Vəkillər Kollegiyası İxtisas Komissiyası
Və kil lərin İx ti sas Ko mis si ya sı Və kil lər Kol le gi ya sı nın or qa nı olub, Və kil liyə na-
mizəd lərin Və kil lər və və kil lik fə a liy yəti haq qın da Qa nun da nə zər də tu tul muş 
tə ləb lərə uy ğun luğu nu və pe şə ha zır lığı nın mü əy yən edil mə si üçün ya ra dı lır 73 . 
Ko mis si ya beş və kil, üç ha kim və üç hü quq şü nas alim dən iba rət ol maq la, ümu-
mi lik də on bir üzv dən iba rət tər kib də fə a liy yət gös tə rir 74. Onun və kil üzv ləri 

 67 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun, maddə 11(II).
 68 Ibid., maddə 11(I).
 69 Ibid., maddə 11(I).
 70 Ibid., maddə 11(II).
 71 Ibid., maddə 12.
 72 Vəkillərin Rolu ilə bağlı Əsas Prinsiplər, sit., Prinsip 24; Sinqvi Bəyannaməsi, sit., bənd 97.
 73 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun, sit., maddə 13(I).
 74 Ibid., maddə 13(II).
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Və kil lər Kol le gi ya sı Rə ya sət He yəti tə rəfin dən 75, ha kim üzv ləri Azər bay can Res-
pub li ka sı Ali Məh kə mə si nin Ple numu, hü quq şü nas alim olan üzv ləri isə “mü-
va fiq ic ra ha ki miy yəti or qanı” tə rəfin dən tə yin olunur 76. İx ti sas Ko mis si ya sı nın 
Və kil lər Kol le gi ya sı nın or qanı ol duğunu nə zə rə ala raq, Ko mis si ya nın üzv ləri nin 
bir ço xu nun və kil ol ma ma sı ix ti sas se çim lərin də şəf af ığı nı şüb hə al tına alır.
Eyni za man da, İx ti sas Ko mis si ya sı və kil liyə na mizəd lərin pe şə ya rar lı lığı nın 
mü əy yən edil mə si məq sədi ilə müt ləq ix ti sas im ta hanı təş kil edir 77 . Ko mis si ya
nin zə ruri hal lar da ba xılan mə sə lə lər üzrə döv lət or qan ların dan, di gər hü quqi 
və fi ziki şəxs lər dən mü va fiq sə nəd lər və mə lu mat lar tə ləb et mək sə la hiy yəti 
var dır 78. İx ti sas Ko mis si ya sı və kil liyə na mi zəd lərin pe şə ya rar lı lığı nı mü əy yən 
et dik də Və kil lər Kol le gi ya sı nın Rə ya sət He yəti nə mü va fiq rəy təq dim edir 79. Və-
kil liyə na mi zəd Və kil lər Kol le gi ya sı nın üzv lü yünə qə bul et mək dən im tina haq-
qın da qə rar dan məh kə mə yə şi ka yət verə bi lər 80. İx ti sas im ta hanı nı verə bil mə-
yən şəxs, İx ti sas Ko mis si ya sı nın rəyi əsasın da, bir il dən tez ol ma maq la tək rar 
im ta hana bu ra xı la bi lər 81 .
İx ti sas Ko mis si ya sı Və kil lər Kol le gi ya sı nın Ümu mi yı ğın cağı tə rəfin dən qə bul 
edi lən Əsas na mə yə mü va fiq olaraq fə a liy yət gös tə rir 82. İx ti sas im ta hanı nın 
qay da la rı isə Və kil lər Kol le gi ya sı nın Rə ya sət He yəti tə rəfin dən mü əy yən edi lir 83 .
Uzun müd dət Və kil lər və və kil lik haq qın da Qa nuna zidd olaraq, bu sa hə də qay-
da lar mü əy yən ləş di ril mə miş və İx ti sas Ko mis si ya sı nın işi tən zim lən mə miş dir 84 . 
İx ti sas im ta hanı ilə bağ lı pro ses su al qay da lar ic ti ma iy yətə açıq de yil, on lar nə 
Və kil lər Kol le gi ya sı nın, nə də di gər in ter net sə hi fə lərin də yer ləş di ril mə yib. Bir 
çox və kil lərin hət ta bu sə nə din möv cud luğun dan xə bər siz ol duğu da görü nür. 
Və kil lik pe şə si ni tən zim lə yən ən va cib sə nəd lər dən biri nin heç bir ic ti mai do-
men də ta pıl ma ma sı MDB öl kə si və Av ro pa Şu ra sı üz vü olan bir öl kə üçün qə bul 
olun maz də rə cə də qey ri-adi və ma raq do ğu ran bir hal dır.
İx ti sas Ko mis si ya sı nın ha zır ki fə a liy yəti ye ni üzv lərin qə bulu eh ti ya cı nı qar-
şı la ya caq də rə cə də məq sədə mü va fiq de yil. Və kil lər Kol le gi ya sı nın üzv ləri nin 
sayı di gər Av ro pa Şu ra sı na üzv Döv lət lər lə mü qa yi sə də xey li aşağı dır. Av ro pa 
Şu ra sı öl kə ləri üzrə və kil lərin or ta he sab la sayı hər 100.000 nə fə rə 139 və kil 
nis bətin də dir sə, Azər bay can da bu say hər 100.000 nə fə rə 10 və kil şək lin də bö-
lü nür 85. Yu xa rı da da qeyd edil di yi kimi, 2000 və 2005-ci il lər ara sın da İx ti sas 
Ko mis si ya sı nın da ol ma ma sı sə bəbin dən Kol le gi ya ya ye ni na mizəd lərin qə bulu 
hə yata ke çi ril mə miş di 86. İx ti sas Ko mis si ya sı fə a liy yəti ni hal-ha zır da da vam 
et mə si nə bax mayaraq, öl kə nin və kilə olan tə ləbatı nı ödə yə cək ki fa yət qə dər 

 75 Ibid., maddə 11(III).
 76 Ibid., maddə 13(III).
 77 Ibid., maddə 13(IV).
 78 Ibid .
 79 Ibid., maddə 13(V).
 80 Ibid., maddə 13(VII).
 81 Ibid., maddə 13(VIII).
 82 Ibid., maddə 13(X).
 83 Ibid., maddə 13(IX)
 84 Vəkil Peşəsi İslahat İndeksi, sit., səh. 22.
 85 CEPEJ Hesabat “Avropa məhkəmə sistemi — 2014 Nəşr (2012): ədliyyənin səmərəliliyi və keyfiyyəti”, 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf, səh. 377. 
 86 Azərbaycanda vəkilliklə üzrə islahat indeksi, sit., səh. 23; İlk im ta han 6 fevral 2005-ci il də keçi ril di. 

Bu nun nə ti cə sin də 300 na mi zəd dən 141 nə fər mü sa hi bə yə keç mək im kanı əl də et di, Azər bay can Tə-
lə bə Qə bulu üzrə Döv lət Ko mis si ya sı: http://tqdk.gov.az/commission/history/2005-2006/ .

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
http://tqdk.gov.az/commission/history/2005-2006/
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hü quq şü nasın və kil sta tusu al ma sı nı tə min et mir. Rəs mi sta tis tik mə lu mata 
əsas lan ma sa da, Ko mis si ya nın ic las ları nın na dir hal lar da ke çi ril di yi və na mizəd-
lərin ix ti sas də rə cə ləri nin aşağı ol duğu id dia edi lir. İx ti sasa qə bul pro sesi nin 
im ta han lar və bey nəl xalq stan dart lar çər çi və sin də ke çi ril mə si Və kil lər Kol le-
gi ya sı ix ti sas ko mis si ya ları nın sə la hiy yətin də olan mə sə lə olsa da, “hər kəsin 
hü quqi xid mət lərə sə mə rə li və bəra bər im kan ları nın ol ma sı” 87 im kan ları Və kil lər 
Kol le gi ya sı nın öh də li yi dir. Və kil lərin sayı nın Azər bay can da ol duğu kimi nə zə-
rə çar pa caq şə kil də az ol ma sı cə miy yətin hü quqi xid mət lərə çı xış im kan ları nı 
məh dud laş dı rır. Ha zı rki status quo ümu mi lik də məh kə mə sis te mi nə cid di zə rər 
vur maq la ya naşı, in san hü quq ları qur ban ları nın da əda lət li məh kə mə araş dır-
ma sı və əda lətə çı xışı na ma neə tö rə dir.

İntizam Komissiyası
Rəyasət He yəti nin in ti zam təd biri gör mə si nə bax mayaraq, yal nız İn ti zam Ko-
mis si ya sı nın rəyi əsasın da Kol le gi ya nın üzv ləri nə qar şı in ti zam təd bir ləri hə yata 
ke çiri lə bi lər 88. Və kil lərin İn ti zam Ko mis si ya sı bu Qa nuna və onun əsasın da Və-
kil lər Kol le gi ya sı nın Ümu mi Yı ğın cağı tə rəfin dən qə bul edi lən Əsas na mə yə mü-
va fiq olaraq fə a liy yət gös tə rir 89. İn ti zam Ko mis si ya sı nın üzv ləri Ümu mi Yı ğın-
caq (Konf rans) tə rəfin dən se çi lir. Ko mis si ya sədr, mü a vin və di gər və kil lər dən 
iba rət tər kib də fə a liy yət gös tə rir 90. İn ti zam Ko mis si ya sı haq qın da Əsas na mə 
Ko mis si ya ya üzv lərin sayı nı də qiq şə kil də müəy yən ləş dir mir.

Əsas na mə Ko mis si ya nın üzv ləri nin aşağı dakı hü quq və və zi fə ləri ni müəy yən 
edir:

 • In ti zam Ko mis si ya sı na da xil olan şi ka yət və mü ra ci ət lərin araş dı rıl ma sın da 
iş ti rak et mək;

 • İn ti zam Ko mis si ya sı nın ic la sın da ba xıl ma sı nə zər də tu tu lan ma te ri al lar la 
ta nış ol maq və on lar dan çı xa rış lar et mək;

 • İntizam Komissiyası iclasının vaxtı və yeri barədə məlumat almaq;

 • İntizam Komissiyasının ərizə və şikayətlərə baxılmasında iştirak etmək;

 • Baxılan məsələlər üzrə məruzə etmək;

 • Də vət olun muş şəx lərə su al lar ver mək, ma te ri al ların tə ləb edil mə si ba rə də 
və sa tət ver mək, öz də lil və mü la hi zə ləri ni təq dim et mək;

 • Mə su liy yət mə sə lə si ba xı lan və kilə qo hum luq və ya qə rəz li mü na si bət ol-
duq da öz-özünə eti raz et mək;

 • İn ti zam Ko mis si ya sı nın qə rarı nın qə bul edil mə si ilə əla qə dar səs ver mə də 
iş ti rak et mək;

 • İn ti zam Ko mis si ya sı tə rə din dən qə bul edil miş qə rara xü su si rə yini əla və 
et mək.

Gös tə ri lən ge niş sə la hiy yət lərə bax mayaraq, real lıq da, İn ti zam Ko mis si ya sı Rə-
ya sət He yəti nin tö rə mə or qa nı kimi fə a liy yət gös tə rir. Ko mis si ya öz tə şəb büsü 

 87 Vəkillərin Rolu ilə bağlı Əsas Prinsiplər, prinsip 25; Na zir lər Ko mis tə si nin üzv döv lət lərə və kil li ix ti
sası nın azad hə yata keçi ril mə si haq qın da № R (2000) 21 Tövsiyyəsi, sit., prinsip IV; Sinqvi Bəyan
naməsi, bənd 99(i).

 88 Vəkillərin İntizam Komissiyası haqqında Əsasnamə, maddə 1.3.
 89 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun, sit., maddə 21(II).
 90 Vəkillərin İntizam Komissiyası haqqında Əsasnamə, sit., maddə 2.
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ilə ic ra ata baş la maq iq ti darın da de yil və onun qə rar ları ye kun qə rar he sab 
olun mur: Ko mis si ya nın sə la hiy yəti hər han sı iş ba rə sin də rəy ver mək dən iba rət 
olsa da, ye kun qə rar Rə ya sət He yəti tə rəfin dən ve ri lir.

Nəticə
Və kil lərin müs tə qil özünü ida rə çi liyi və və kil lik fə a liy yəti nin yük sək stan dart lar 
əsasın da möv cud ol ma sı üçün ki fa yət qə dər hü quqi baza ol ma sı na bax ma ya raq, 
təc rü bə də Və kil lər Kol le gi ya sı ins ti tu si o nal zə if ik gös tə rə rək öz funk si ya ları nı 
adek vat şə kil də yeri nə ye tirə bil mir. Və kil lər Kol le gi ya sı or qan ları nın məh dud 
çər çi və lər də möv cud luğu on ların öz fun k si ya ları nı müs tə qil şə kil də hə yata ke-
çir mə yə ma neə ya ra dır. Və kil lər Kol le gi ya sı ida rə edi ci or qan lara ye ni üzv lərin 
qə bulu, və kil lərin pe şə və fə a liy yəti ilə əla qə dar la zımi sə nəd lərin qə bulu ilə 
bağ lı mü hüm təd bir lərin gö rül mə sin də mü vəf ə qiy yət siz lik nü ma yiş et di rir. Bü-
tün bun lar Kol le gi ya nın bü töv lük də fə a liy yəti nin le gi tim liyi ni su al al tın da qo yur 
və və kil lik fə a liy yəti nin sə mə rə li ida rə edil mə si rolun da əsas lı şüb hə lər ya ra dır.
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II FƏSİL: İxtisas, etik davranış və intizam qaydaları

Vəkil statusu
Bey nəl xalq stan dart lar mü əy yən edir ki döv lət lər, və kil lərin pe şə bir lik ləri və 
təh sil müəs si sə ləri şəx sin və kil lik sta tusu nu əl də et mə və və kil lik fə a liy yəti ilə 
məş ğul ol ma sı na ma neə ya ra da caq hər han sı ayrı-seç ki li yin qar şı sı nı al maq və-
zi fə si da şı yır lar 91. Sözü ge dən öl kənin və tən daş lığı ilə bağ lı qo yu lan tə ləb is tis na 
ol maq la, bu ayrı-seç ki li yə iş fə a liy yəti müd dətin də ir qi, cinsi, et nik, dini, si ya si, 
mil li və so si al sta tusa, mül ki, do ğum yeri, cinsi se çim və ya gen der kim liyi nə, əlil-
li yə və ya iq ti sa di və ziy yəti nə, bu və ya di gər əsas lar la ayrı-seç ki li yə yol ve ril mə-
mə si da xil dir 92. Və kil lik fə a liy yəti ilə məş ğul ol maq is tə yən şəxs lərin və kil ol ma sı 
və və kil lik fə a liy yəti ni da vam et mə si üçün ilk ola raq “zə ruri xü su siy yət lərə, vic-
dan lı dav ra nışa və təq dirə layiq əx laqa sa hib ol ma sı da ey ni də rə cə də va cib dir” 93 .
Nazirlər Ko mi tə si nin üzv döv lət lərə R (2000) 21 say lı Töv siy yə sin də və kil sta-
tusu na yi yə lən mə pro se sin də müs tə qil liyi nin va cib liyi ni vur ğu lanır: “Və kil lik fə-
a liy yəti ilə məş ğul olma və ya bu pe şə yə yiyə lən mə hü ququ ve rən qə rar lar 
müs tə qil or qan lar tə rəfin dən ve ril mə li dir. Belə qə rar ların müs tə qil və ya müs-
tə qil ol ma yan or qan tə rəfin dən ve ri lib-ve ril mə mə sin dən asılı ol ma yaraq, müs-
tə qil və qə rəz siz məh kə mə or qanı tə rəfin dən nə zər dən ke çi ril mə li dir” 94 .
Azər bay can da və kil liyə qə bul Və kil lər Kol le gi ya sı nın İx ti sas Ko mis si ya sı tə rəfin-
dən hə yata ke çiri lir (bax I Fəsil). Və kil liyə qə bul ilə bağ lı qay da lar qa nun ve ri ci-
lik lə tən zim lən mə sə də, Və kil lər Kol le gi ya sı Rə ya sət He yəti tə rəfin dən mü əy-
yən ləş diri lir 95 .
Qanuna Əsa sən, və kil liyə na mi zəd lər aşağı da gös tə ri lən tə ləb lərə ca vab ver-
mə li dir:
 • Ali hüquq təhsili olmalı;
 • Hü quq şü nas ix ti sası üz rə üç il dən az ol mayaraq iş stajı olan və ya elmi 

və pe da qoji təh sil mü əs si sə lərin də hü quq sa hə sin də üç il dən az ol ma yan 
müd dət də fə a liy yət gös tər mə li;

 • Ix ti sas im ta hanı nı mü vəf fə qiy yət lə vermiş olmalı;
 • Müvafiq icra hakimiyyəti or qanı nın təd ris-elm mü əs si sə sin də ic bari tə limi 

mü vəf fə qiy yət lə bi tir mə li 96 .
Əv vəl lər və kil (in ti zam təd biri nə ti cə sin də və kil lik fə a liy yəti nə xi tam ve ril miş 
şəxs lər is tis na ol maq la) və ya ha kim ol muş şəxs lər dən yal nız şi fahi mü sa-
hibə dən keç mək tə ləb olu nur 97. Hü quq elm ləri dok toru alim lik də rə cə si olan 

 91 Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, maddə 26; Avropa İnsan Hü quq ları Kon ven si
ya sı, mad də 14; Və kil lər Rolu haq qın da Əsas Prin sip ləri, sit ., prin sip 10; Həm çi nin bax Sinq vi Bə
yan na mə si, sit., bənd 77; Əlil li yi olan Şəxs lərin Hü quq ları haq qın da Kon ven si ya, mad də 4,5; BHK, 
Cin si ori en ta si ya, Gen der Kim li yi və Bey nəl xalq İn san Hü quq ları — Tət biqi Tə li mat, 4 nöm rə li Prak tiki 
Tə li mat, 2009.

 92 Vəkillər Rolu haqqında Əsas Prinsipləri, sit., prinsip 10; Həm çi nin bax Sinq vi Bə yan na mə si, sit ., 
bənd 77.

 93 Sinqvi Bəyannaməsi, sit., bənd 80.
 94 Nazirlər Komistəsinin üzv Dövlətlərə vəkilli ixtisasının azad həyata keçirilməsi haqqında R (2000) 21 

nöm rə li Töv siy yə si, sit., prinsip I.2.
 95 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun, sit., maddə 13(IX).
 96 Ibid., maddə 8(I).
 97 Ibid .
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şəxs lər, ha be lə əv vəl lər Azər bay can Res pub li ka sı Kon s ti tu si ya Məh kə mə si nin 
ha kimi, apel lya si ya və kas sa si ya ins tan si ya sı məh kə mə ləri nin sədri və zi fə-
sin də iş lə miş şəxs lər ya zılı testi ver mə dən, şi fa hi mü sa hi bə dən keç mə dən və 
ic bari tə limə cəlb olun ma dan və kil ola bi lər lər 98. İkili və tən daş lığı, di gər döv-
lət lər qar şı sın da öh də lik ləri olan 99, qa nun la mü əy yən edil miş qay da da fə a liy-
yət qa bi liy yəti ol ma yan və ya məh dud fə a liy yət qa bi liy yət li he sab olun muş, 
qa nun ve ri ci lik lə mü əy yən edil miş qay da da alınan tib bi rə yə əsa sən əqli qü-
sur ları na görə və kil lik fə a liy yəti ni hə yata ke çir mə yə qa dir ol ma yan qəs dən az 
ağır, ağır və ya xü susi lə ağır ci na yət tö rət mə yə görə məh kum luğu ödə nil mə-
miş və ya gö tü rül mə miş, ba rə sin də tib bi xa rak ter li məc buri təd bir lərin tət biq 
edil mə si haq qın da qa nuni qüv və yə min miş məh kə mə qə rarı olan şəxs lər və kil 
ola bil məz lər 100 .
Döv lət qul luğun da ça lışan şəxs lər yal nız tut duq ları və zi fə dən azad edil dik dən 
və sözü ge dən qa nun la mü əy yən edil miş qay da da və kil sta tusu əl də et dik dən 
son ra və kil lik fə a liy yəti ilə məş ğul ola bi lər lər 101. Və kil sta tusu nu əl də et mə miş 
şəxs tə rəfin dən və kil adın dan qa nun suz is ti fa də olun ma sı qa nun ve ri ci lik lə mü-
əy yən edil miş qay da da mə su liy yətə sə bəb olur 102 .
BHK-nın bir sıra hü quq şü nas lar la gö rüş lərin dən ay dın ol du ki, ix ti sas im ta han-
ları düz gün təş kil olun mur və na mi zəd lərin se çi min də ix ti yari qə rar lar ve ri lir. 
Belə ki, İx ti sas Ko mis siyası tə rəfin dən na mi zədin bi lik və ba ca rığı nı qiy mət-
lən dir ər kən is ti fa də edə bi lə cəyi me yar lar ba rə də heç bir tə li mat möv cud de yil. 
Bun dan əla və, yu xa rı da da qeyd olun duğu kimi, ix ti sas im ta han ları uzun il lər 
mü tə ma di ol araq ke çi ril mə di yi üçün və kil lərin say tər ki bin də öl kə üz rə cid di ça-
tış ma maz lıq qal maq da dır.
Xüsusən, Bey nəl xalq Hü quq şü nas lar Ko mis si ya sı ilə söh bət lər də hü quq şü nas-
lar tə rəfin dən şi fahi im ta han la bağ lı na ra hat lıq lar səs lən di ril di. İd di a lara əsa-
sən, ve ri lən su al lar ya ix ti yari xa rak ter da şı yır, ya da fər di olaraq im ta han 
gö tü rən şəxsin is tə yin dən asılı olaraq se çi lir. İm ta han Ko mis si ya sı na su al lar 
ve rər kən ve ri lən su al ların əda lət li, şəf af ıq prin sip ləri nə əsas lan ma lı ol ma sı 
haq qın da hər han sı məh du diy yət qo yul ma mış dır. Bə zən, prak ti ka da hü quq sa-
hə si nə ai diy yatı ol ma yan su al ların ve ril mə si hal ları na rast gə lin di yi də qeyd 
olu nur. Na mi zəd lərin se çil mə si ilə bağ lı hər han sı tə li mat möv cud de yil. Bu sə-
bəb dən də, im ta han pro sesi ay dın me to do lo gi ya ya ma lik olam yıb, sis tem li xa-
rak ter da şı mır.
İm ta han ların qiy mət lən dir mə sis temi də prob lem li dir. Mis si ya müd dətin də 
BHK-ya bal lar üz rə qiy mət lən di ril mə nin hər han sı stan dart lara, ob yek tiv qay-
da lara əsas lan ma dığı və şəf af ol ma dığı bil di ril di. Bun dan əla və, nə ti cə lərin İm-
ta han Ko mis si ya sı nın öz şəxsi mü la hi zə ləri nə əsas lan dı rıl dığı da səs lə nən fi kir-
lər için də idi. Bu cür hal, nə ti cə lərin bi lik və ba carı ğa əsas lan ma yan, öz ba şı na 
qiy mət lən dir mə nin nə ti cə si ol duğu nu de mə yə im kan ve rir. Mə sə lən, BHK-ya 
bil di ril di ki peşə təc rü bə sin də mü əy yən sa hə lər də iş təc rü bə si nə ma lik ol maq 
və kil li yə qə bul pro sesin də ma neə rolunu oy na ya bi lər, on lara QHT-lərdə, hö kü-
mətə mü xa lif he sab edi lən hü quq şü nas lar la (“mü xalif hü quq şü nas lar” da ad-
lan dı rı lır) bir gə fə a liy yət gös tər məyi mi sal gös tər mək olar.

 98 Ibid .
 99 Qanun bu öhdəliklərin nələrdən ibarət olmasını qeyd etmir.
 100 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun, sit., maddə 8(II).
 101 Ibid., maddə 8(IV).
 102 Ibid., maddə 8(V).



MÜDAFİƏSİZ MÜDAFİƏÇİLƏR: AZƏRBAYCANDA VƏKILLIK SƏNƏTININ SISTEMATIK PROBLEMLƏRI 23

Peşə Etikası
Və kil qu rum ları nın ən va cib fun k si ya ların dan biri “və kil pe şə si nin şə rəf və lə ya-
qəti ni, vic dan lı lığı nı, sə riş tə li liyi ni, etik davra nış qay da ları nı və in ti zamı nı tə min 
et məkdir” 103 . BMT Əsas Prin sip lərin də qeyd olun duğu kimi, və kil lərin pe şəkar 
davra nış qay da ları hə min pe şə üz rə mə sul qu rum va si tə si lə, və ya qa nun ve ri ci-
lik lə mü əy yən ləş di ril mə li dir 104. Möh kəm davra nış ko deksi və kil lərin bey nəl xalq 
stan dart lara uy ğun ol araq, yük sək pe şə stan dart ları nın tə min edil mə si və cə-
miy yət də və kil liyin mü dafi ə si üz rə davra nış qay da ları nın mü əy yən edil mə sin də 
va cib alət lər dən he sab olu nur 105 .
Bey nəl xalq stan dart lara əsa sən, və kil pe şə kar fə a liy yəti ni qa nun ve ri ci li yə, 
stan dart lara və pe şə eti ka sı na uy ğun olaraq yük sək mə su liy yət ilə yeri nə ye ti-
ril mə li dir 106. Bu ra da əsas diq qət və kil lər üçün pe şə öh də lik ləri kimi ta nı nan vic-
dan lı davra nış və dü rüst lü yə yö nəl dil mə li dir 107. Və kil lər qay da lara, stan dart lara 
və etik nor ma lar əsasın da müş tə ri ləri nin is tək ləri uy ğun olaraq azad, qor xu suz 
və cə sa rət lə fə a liy yət gös tər mə li dir lər 108 .
BMT Əsas Prin sip ləri qeyd edir ki “və kil lər müş tə ri ləri nin ma raq ları na hör mət lə 
ya naş ma lı dır lar” 109. Prin sip lər həm çi nin qeyd edir ki, və kil lər müş tə ri ləri qar şı-
sın dakı və zi fə və öh də lik ləri ni hər za man dü rüst, müs tə qil və ən pe şə kar sə viy-
yə də hə yata ke çi ril mə li dir 110. Ən yük sək sə viy yə də hü quqi xid mət lər gös tə ril-
mə si de dik də: “(a) Müş tə ri lərin hü quq və öh də lik ləri nə uy ğun olaraq və kil lərin 
hü quq və və zi fə ləri, həm çi nin hü quq sis temi nin fə a liy yət da i rə si çər çi və sin də 
məs lə hət lər ver mək; (b) Müş tə ri lərə bü tün im kan lar da xi lin də yar dım et mək və 
on ları ma raq ları nın mü da fiə si üçün la zımi ad dım lar at maq; (c) Eh ti yac olar sa, 
müş tə ri ləri məh kə mə lər də, tri bu nal lar və ya in zi bati or qan lar qar şı sın da təm sil 
və mü da fiə et mək” 111 .
Və kil lər və və kil lik fə a liy yəti haq qın da qa nuna əsa sən, və kil lər müs tə qil dir lər və 
yal nız Qa nunun tə ləb ləri nə ta be dir lər 112. Qa nuna mü əy yən edir ki və kil lər hü-
quqi yar dım üçün mü ra ci ət edən fi ziki və hü quqi şəxs lərin mü da fi ə çi si ol maq; 
on ların mə na fe ləri ni təh qi qat, is tin taq, məh kə mə, di gər döv lət or qan ların da, 
təş ki lat ların da, qey ri-döv lət təş ki lat ların da, xa ri ci öl kə lər də və bey nəl xalq təş-
ki lat lar da təm sil et mək; öz fə a liy yətin də qa nun ve ri ci lik lə qa da ğan olun ma mış 
və və kil eti ka sı na zidd ol ma yan bü tün üsul lar dan və va si tə lər dən is ti fa də et-
mək; pe şə fə a liy yəti ni hə yata ke çir mək lə əla qə dar müs tə qil araş dır ma lar apar-
maq; müx tə lif or qan lar dan və mü əs si sə lər dən sü but lar top la maq; xü susi bi lik 
tə ləb edən mə sə lə lərin araş dı rıl ma sı üçün mü tə xəs sis lər dən rəy al maq; qa-
nun ve ri ci lik lə nə zər də tu tul muş qay da da tex ni ki va si tə lər dən is ti fa də et mək; 

 103 Sinqvi Bəyannaməsi, sit., bənd 99(b).
 104 Vəkillərin Rolu ilə bağlı Əsas Prinsiplər, sit., prinsip 26.
 105 Şərq Tə rəf daş lığı La yi hə si He sa batı, Şərq Tə rəf daş lığı Öl kə lərin də Məh kə mə İs la hat ları nın Güc lən

di ril mə si, İş çi Qrup “Tək mil Məh kə mə Sis temi”, İn san Hü quq ları və Qa nunun Ali li yi Baş İda rə si, 
səh. 68, Strazburq, may 2012.

 106 Vəkillərin Rolu ilə bağlı Əsas Prinsiplər, sit., prinsip 14.
 107 Avropa Vəkilləri Davranış Qaydaları 28 ok tyabr 1988-ci ildə Av ro pa Və kil lər Kol le gi ya sı və Hü quq Cə-

miy yət ləri Şu ra sı (AVLHCŞ) Ple nar İc la sı tə rəfin dən qə bul edi lib və 28 no yabr 1998, 6 de kabr 2002 
və 19 may 2006-cı illərdə AVLHCŞ tə rəfin dən də yiş di ri lib, Ümumi Prin sip lər 2.2.

 108 Sinqvi Bəyannaməsi, sit., bənd. 83.
 109 Vəkillərin Rolu ilə bağlı Əsas Prinsiplər, sit., prinsip 15.
 110 Ibid., prinsip 14.
 111 Ibid., prinsip 13.
 112 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun, sit., maddə 15(I).
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qa nun ve ri ci lik lə mü əy yən olun muş qay da da mü da fiə və ya təm sil edi lən şəxs lə 
tək lik də, ma ne ə siz gö rü şüb da nış maq hü quq ları na ma lik dir lər 113 .
Eyni za man da, qa nun və kil lərin üzəri nə mü əy yən və zi fə lər də qo yur. Pe şə fə-
a liy yəti ni hə yata ke çi rən və kil qa nunun tə ləb ləri ni ic ra et məli, mü da fiə edi lən 
və ya hü quq ları təm sil edilən şəxsin mə na fe ləri ni qo ru maq üçün qa nun ve ri ci-
lik lə nə zər də tu tul muş bü tün üsul lar dan is ti fa də et mə li dir; və kil sir rini qo ru ma lı, 
və kil an dı na və və kil eti ka sı na ri a yət et mə li dir; hü quqi yar dımın gös tə ril mə si 
üçün mü ra ci ət et miş şəxsin ma raq ları na zidd və hü quq ları nın hə yata ke çi ril mə-
si nə ma ne olan hər hansı hə rə kəti, mü da fi ə çi si ol duğu şəxsin mə na fe yi nə zidd 
olaraq onun tö rə dil miş ci na yət lə əla qə si ni və təq siri ni təs diq; zə rər çək miş lə ba-
rı şığı nı elan və; ona qar şı qal dı rıl mış mülki id di a nı qə bul et mə mə li, mü da fi ə si nə 
yö nəl miş şi ka yəti geri gö tür mə mə li dir 114. Bun dan əlavə, və kil lər mə na fe yi təm sil 
edi lən və ya mü da fiə edi lən şəxsin ica zə si ol ma dan hü quqi yar dımın gös tə ril-
mə si ilə əla qə dar və kilə mə lum olan fakt ları və sə nəd ləri, elə cə də mə nə viy yata, 
de mok ra tik cə miy yət də ic ti mai qay da ya və ya döv lət təh lükə siz liyi nə zi yan vu-
ra bi lən; həm çi nin yet kin lik yaşı na çat ma mış ların mə na fe ləri və ya tə rəf ərin 
şəxsi və ailə hə yatı nın mü da fi ə si tə ləb edər sə belə ona mə lum olan mə lu mat-
ları yay ma ma lı dır 115. Və kil lər pe şə və zi fə ləri nin hə yata ke çi ril mə si ilə əla qə dar 
əl də et di yi mə lu mat lar dan, ver diyi məs lə hət lər və ara yış lar dan öz məq səd ləri 
və ya üçün cü şəxs lərin mə na fe ləri üçün is ti fa də edə bil məz 116. Və kil öz öh də li yi-
nə gö tür dü yü iş dən son ra dan im tina edə bil məz 117. Qa nun xü susi lə qeyd edir ki, 
və kil “Ci na yət yolu ilə əl də edil miş pul və sa it ləri nin və ya di gər əm la kın le qal-
laş dı rıl ma sı na və ter ror çu luğun ma liy yə ləş di ril mə si nə qar şı mü ba ri zə haq qın da” 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Qa nunun dan irə li gələn tə ləb lərə əməl et mə li dir 118 .
Qanuna əsasən, və kil qa nun po zun tu su na yol ver mə si nə ti cə sin də mü vək ki li nin 
və ya xud təm sil et diyi şəxsin əm lakı na vur duğu zə rərə görə zə rər çək miş qar-
şı sın da mad di mə su liy yət da şı yır 119. Və kilə mü ra ci ət et miş fi ziki və hü quqi şəxs-
lərə məx sus və id dia ob yek ti olan əm lakın və hü quq ların və kil tə rəfin dən öz 
adı na və ya baş qa şəxs lər üçün alın ma sı və baş qa yol la əl də edil mə si qa da ğan-
dır 120. Və kil lər mü tə madi olaraq təd ris-elm mü əs sisə sin də pe şə ha zır lığı na və 

 113 Ibid., maddə 15(II). 
 114 Ibid., maddə 16(I).
 115 Ibid .
 116 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti hqqında Qanun, maddə 17, vəkil sirri adlanır və deyilir:
  I. Və kilin pe şə və zi fə ləri nin hə yata keçi ril mə si ilə əla qə dar al dığı mə lu mat lar, ver di yi məs lə hət lər və 

ara yış lar və kil sir ri ni təş kil edir.
  II. Pe şə və zi fə ləri ni hə yata keçi rər kən mə lum olan ib ti dai is tin taqın sir ri ni təş kil edən mə lu mat ların 

və kil tə rəfin dən ya yıl ma sı yal nız pro ku rorun və ya xud müs tən ti qin ica zə si ilə ola bilər.
  III. İb ti dai is tin taqın sir ri ni təş kil edən mə lu mat ların ya yıl ma sın da təq sir li olan və kil lər Azər bay can 

Res pub li ka sı nın qa nun ve ri ci li yi ilə mü əy yən edil miş qay da da mə su liy yət daşı yır lar.
  IV. Mü ra ci ət et miş şəxsə hü quqi yar dı mın gös tə ril mə si ilə əla qə dar ol araq və kilə mə lum ol muş hal lar 

ba rə də o, şa hid kimi çağı rı la və din di ri lə bil məz. Və kil gös tə ri lən hal lar ba rə də iza hat ver mə mə li 
və ona eti bar edən şəxsin bil dir di yi mə lu matı yay ma ma lı dır.

  V. Və kil sir ri ni təş kil edən mə lu mat lar və kilin hü quqi yar dım gös tər di yi ci na yət, mülki və in zi bati 
iş lər üz rə, həm çi nin həmin və kilin iş ti rakı ilə apa rı lan məh kə mə pro sesin də sübut kimi qiy mət-
lən di rilə bil məz.

  VI. Bu mad də nin IV və V his sə lərin də və kil lər üçün nə zər də tu tul muş tə mi nat lar dan baş qa di gər tə-
mi nat lar Azər bay can Res pub li ka sı nın ci na yət-pro ses su al qa nun ve ri ci li yi ilə mü əy yən edi lir.

 117 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti hqqında Qanun, sit., maddə 16(I).
 118 Ibid . 
 119 Ibid., maddə 16(II).
 120 Ibid., maddə 16(IV).
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ix ti sası nın ar tı rıl ma sı na cəlb edil mə li dir lər 121. Bun dan əla və, və kil lərin Davra nış 
Qay da ları nə za kət li və ob yek tiv ol maq, və si ya sı bi tə rəf iyi qo ru maq kimi və-
kilə qar şı son ra dan sui-is ti fa də oluna bi lə cək qey ri-mü əy yən və şüb hə do ğu ran 
əla və tə ləb lər də mü əy yən ləş di rir. Xü susi lə, nə za kət li ol maq ifa də si sub yek tiv 
də yər lən dir mə yə açıq bir məf hum dur. Bun dan əla və, si ya si bi tə rəf iyi qo ru-
maq tə ləbi də prob lem li an lay ış lar dan he sab olu nur, belə ki, ha kim lər dən fərq li 
olaraq mü da fiə et diyi şəxsin hü quq ları nın par ti zan qay da da mü da fiə et mək və-
kil li yin əsas pe şə xü susiy yət lərin dən biri ol duğu üçün və kil lərin bi tə rəf ol ma-
sı ümü mi lik də tə ləb olun ma ma lı dır. Ha kim və Və kil lərin Müs tə qil liyi ba rə sin də 
BMT-nin Xü susi Mə ru zəçi si qeyd et miş dir ki: “Və kil lər dən ha kim lər dən tə ləb 
olun duğu kimi bi tə rəf ol maq tə ləb olun mur, la kin on lar da ha kim lər kimi is tə ni-
lən xa rici tə sir lər dən və mü da xi lə dən azad ol ma lı dır lar” 122 .
Təc rü bə də Davra nış Ko deksi və kil lərin davra nış qay da ları nın tən zim lən mə sin də 
sə mə rə li va si tə de yil dir. BHK bu Ko deksin iş lək bir tə li mat ol maq əvəzi nə, sa-
də cə de ko ra tiv məq səd lə möv cud ol duğu nu dü şü nür. Ko mis si ya ya bə zən və-
kil lərin ad ları nın bir çox hal lar da kor rup si ya hal ların da çə kil di yivə ya on ların 
mü da fiə et diyi şəxsin ma raq ları na de yil, is tin taqın ma raq ları na xid mət et mə si 
ba rə də mə lu mat lar da xil ol muş dur. Sözü ge dən kor rup si ya hal ları na müş tə ri yə 
düz gün ol ma yan ödə niş lər lə xid mət gös tər mək; is tin taq la əmək daş lıq et mək; 
iş ti rak et mə diyi işin və ya gö rüş mə diyi şəxsin mü da fiə si işin də sə nəd lərə qol 
çək mək da xil dir.
Yu xa rı da gös tə rilən hal ların baş ver mə sə bəb lərin dən biri ci na yət iş ləri nə çı-
xan və kilə bir sa at üçün ödə ni lən haq qın xey li aşağı — 2 ma nat (təq ri bən bir 
Avro) ol ma sı dır. Bu məb ləğ və kilin re al lıq da öz və zi fə ləri ni yeri nə ye tirə bil mə-
sə belə, süni şə kil də ar tı rıl mış iş lər gö tür mə si nə sə bəb olur. Di gər bir sə bəb 
isə, və kil lərin öz müş tə ri ləri nin mü da fi ə si üçün möv cud məh kə mə sis temi nin 
qay da ları na uy ğun şə kil də fə a liy yət gös tər mək məc bu riy yətin də qal ma ları dır. 
Gös tə rilən lər de mə yə əsas ve rir ki, bu və ya di gər sə bəb dən və kil lər in san 
hü quq ları nın mü da fi ə si ni tə min edə bil mir lər. Mə sə lən, bey nəl xaq hü quq və 
stan dart lara görə həbs qə tim kan təd biri nin qay da yox, is tis na ol ma sı na bax-
may araq, Azər bay can da həbs qə tim kan təd biri nin se çil mə də rə cə si çox yük-
sək dir 123. Həbs qə tim kan təd biri ilə bağ lı çı xa rı lan qə rar lar dan və kil lər tə rəfin-
dən çox na dir hal lar da eti raz edi lir. Həm çi nin, və kil lərin etik davra nış qay da ları 
çər çi və sin də müş tə ri ləri nin po zul muş hü quq ları nın mü da fi ə si üçün ça lış ma sı 
uğur suz ad dım he sab olunur. Buna görə də, müş təri da ha çox işin uğur la nə ti-
cə lən mə si üçün “hə qi qət ax ta rışın da” olan və kil de yil, is tə ni lən va si tə lər lə ona 
yar dım edə bi lə cək və kilin kö mə yin dən is ti fa də et mə yi üs tün tu tur. Bu hal da, 
və kilin ha kim, pro ku ror və ya is tin taqı apa ran şəxs lər lə sıx əla qə si yar dım çı 
fak tor rolunu oy naya bi lir .
Və kil lərin fə al liy yət gös tər dik ləri re al lığın ümu mi mən zə rə si, prin sip ləri nə sa-
diq olan və kil lər üçün uğur əldə et mək də xey li çə tin lik lər ya ra dır. Hal-ha zır ki 

 121 Ibid., maddə 16(1).
 122 Hakim və Vəkillərin Müstəqilliyi barəsində BMTnin Xüsusi Məruzəçisinin Hesabatı, 28 iyul 2009, sit., 

A/64/181, bənd 12. Hakim və Vəkillərin Müstəqilliyi barəsində BMT-nin Xüsusi Məruzəçisi BMT İn san 
Hü quqları Şurası tərəfindən hakim, vəkil və məhkəmə işçilərinə qarşı hücumların araş dı rıl ma sı və 
on ların müstəqilliyin qorunması üçün əldə edilən inkişafın məruzə edilməsi üçün müstəqil təyin olun-
muş və mandat əldə etmiş mütəxəssisdir. Bax: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/
IDPIndex.aspx .

 123 MSHBP, maddə 9.3; İnsan Hüquqları Şurası, Ümumi Şərh 36, bənd. 38; AİHM, Kaszczynieç Polşaya 
qarşı, İş nömrə 59526/00, 22 may 2007. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/IDPIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/IDPIndex.aspx
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və ziy yətə hələ də dö züm lü lük nü ma y iş et diri lir və bu yön də heç bir müs bət ad-
dım atıl mır.

İntizam tədbiri
BMT Əsas Prin sip lər inə görə, in ti zam təd bir ləri və kil lik, müs tə qil or qan və ya 
məh kə mə tə rəfin dən ya ra dı lan müs tə qil və qə rəz siz qu rum tə rəfin dən hə yata 
ke çi ril mə li və müs tə qil məh kə mə ba xı şı na tabe ol ma lı dır 124. İc ra at lar bu prin-
sip lərin nəz din də və kil lərin davra nış qay da ları haq qın da ko deksə və di gər etik 
davra nış qay da ları na və stan dart lara uy ğun apa rıl ma lı 125 və əda lət li məh kə mə 
araş dır ma sı na uy ğun olaraq çe vik və əda lət lə hə yata ke çi ril mə li dir 126. Av ro pa 
Şu ra sı Na zir lər Ko mi tə si nin R (2000) 21 say lı Töv siy yəsi öz başı na tət biq edi lən 
in ti zam təd biri ni qa da ğan edir və və kil lərin “pe şə fə a liy yət ləri ni hə yata ke çir-
ər kən hər han sı mü da xi lə dən, məh du diy yət dən, bir-başa və do la yı yol la edi lən 
hədə-qor xu dan azad, və kil lərin müs tə qil liyi ni təmin edən sis temin ya ra dıl ma-
sı nı tə ləb edir” 127 .
İn ti zam təd biri ni hə yata ke çirən or qanın, məh kə mə nin və ya tri bu nalın həm 
ins ti tu si o nal, həm də fər di müs tə qil liyi nin ol ma sı tə ləb olunan di gər şərt lər dən 
biri dir. İn s ti tu si o nal müs tə qil lik de dik də, in ti zam təd biri görən qu rumun təş kil 
olun ar kən və ida rə edi lər kən ic ra və ya di gər or qan ların xa rici mü da xi lə si nin 
qar şı sı nı al maq iq ti da rın da ol ma sı nə zər də tu tu lur. Fər di müs tə qil lik və qə rəz-
siz li yə gəl dik də isə, in ti zam təd biri gö rən qu rumun üzv ləri nin qə rar qə bul et-
mə də müs tə qil ol ma sı başa dü şü lür 128 .
1-ci Fə sil də də qeyd edil di yi kimi, in ti zam təd bir ləri Və kil lər Kol le gi ya sı nın tö rə-
mə or qanı olan İn ti zam Ko mis si ya sı tə rəfin dən hə yata ke çi ri lir. Bu sə bəb dən də, 
onun müs tə qil liyi qa nun ve ri ci lik lə mü əy yən ləş di ri lir. İn ti zam Ko mis si ya sı və kilin 
in ti zam mə su liy yəti nə cəlb edil mə si və Kol le gi ya ya üzv lük dən çı xa rıl ma sı haq-
qın da, on lar tə rəfin dən peşə fə a liy yəti nin hə yata ke çi ril mə si ilə bağ lı yol ve ri lən 
in ti zam po un tu ları na da ir şi ka yət və mü ra ci ət lərə, həm çi nin in ti zam cə za sı nın 
vax tın dan əv vəl gö tü rül mə si ba rə də və kilin əri zə si nə ba xır 129. Və kil lər Kol le gi ya-
sı Rə ya sət He yəti tə rəfin dən gön də ri lən şi ka yət lərə in ti zam ic ra atı nın baş lan dığı 
gün dən bir ay müd dətin də ba xı lır 130. İn ti zam Ko mis si ya sı Və kil lər Kol le gi ya sı 
Rə ya sət He yəti va si tə si ilə məh kə mə lər dən, prokurorluq or qan ların dan, po lis 
or qan ların dan, mü əs si sə, ida rə və təş ki lat lar dan və Əsas na mə də gös tə rilən di-
gər sub yekt lər dən zə ruri olan mə lu maq və sə nəd ləri ala bi lər 131. Ko mis si ya həm 
də Rə ya sət He yəti va si tə si ilə eks pert rəyi al maq sə la hiy yəti nə də ma lik dir 132 .
Və kil lər aşa ğı dakı po zun tu lara yol ver dik də də in ti zam mə su liy yəti nə cəlb edilə 
bilər lər:
 • Və kil pe şə borcu nu hə yata ke çi rər kən Və kil lər və və kil lik fə a liy yəti haq qın-

da Qa nunun;

 124 BMTnin Vəkillərin Rolu bağlı Əsas Prinsipləri, sit., prinsip 28.
 125 Ibid., prinsip 29.
 126 Ibid., prinsip 27.
 127 Nazirlər Komitəsinin üzv Dövlətlərə vəkillik ixtisasının azad həyata keçirilməsi haqqında R (2000) 21 

nömrəli Tövsiyyəsi, Avropa Şurası, sit., Müqəddimə.
 128 İnsan Hüquqları Şurası, Ümumi Şərh 32, bənd 19–21.
 129 Vəkillərin İntizam Komissiyası haqqında Əsasnamə, sit., maddə 3.1.
 130 Ibid., maddə 6.1. 
 131 Ibid., maddə 3.2.
 132 Ibid .
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 • Digər qanunvericilik aktlarının tələblərinin;
 • Vəkillərin davranış qaydaları haqqında Əsasnamənin;
 • Vəkil etikası normalarının pozulması halları aşkar olunduqda 133 .
İn ti zam mə su liy yəti nə cəlb et mə yə əsas ve rən hal lar ba rə də si ya hı nın uzun luğu 
na ra hat lıq doğu ran mə sə lə dir. Bey nəl xalq in san hü quq ları nın ən va cib prin sip-
lərin dən biri in san hü quq ları na hər han sı for ma da tə sir edən təd bir lərin ay dın 
və bir mə na lı ya zıl mış qa nuna uy ğun luğu nu tə ləb edən qa nun çu luq prin sipi dir. 
İc ra atın qa nuna uy ğun luğu de dik də, bu qa nunun tək cə möv cud luğun dan yox, 
həm də key fiy yətin dən bəhs edi lir 134. Xü susi lə onu qeyd et mək la zım dır ki, hü-
quq ön gö rü lən ol ma lı dır, çün ki “əgər hər han sısa nor ma və tən daş lar üçün öz 
hə rə kət və ya hə rə kət siz liyi ni tən zim ləyə cək də rə cə də ki fa yət qə dər açıq şə kil-
də ifa də  edil mə miş dir sə, “qa nun” olaraq qə bul edilə bil məz: şəxs — əgər zə ruri 
hü quqi məs lə hətə eh ti yac var sa — həmin şə ra it də nə ti cə lər do ğura bil əcək ən 
uy ğun ha lı ön gör mə li dir” 135 .
Və kilə qar şı tət biq edi lən hər han sı in ti zam təd biri onun in san hü quq ları na, 
şəxsi hə yata hör mət, fi kir və top laş ma azad lığı na təsir edə bilər. Bunu nə zə rə 
alaraq se çil miş in ti zam təd biri nin əsas ları ki fa yət qə dər açıq və qa nuna uy ğun 
ol ma lı dır. İn ti zam mə su liy yəti qa nun la və ya mə cəl lə ilə “ümu mi və he sab-
lan mış şə kil də tət biqi ni” nə zər də tut duq da, sözü ge dən təd birin uzaq görən lik 
tə ləbi nə ca vab ver mə si şüb hə doğu ra bi lər 136. Si ya hı dan da görül dü yü kimi, 
“Di gər qa nun ve ri ci lik akt ları nın tə ləb ləri nin po zul ma sı” ka te qo ri ya sı da da xil ol-
maq la, in ti zam ic ra atı nın baş lan ma sı üçün ki fa yət qə dər ge niş əsas lar mü əy-
yən ləş di ril miş dir. Həm çi nin, qeyd et mək la zım dir ki, İn ti zam Ko mis si ya sı haq-
qın da Əsas na mə də bu ka te qo ri ya nın in ti zam ic ra atı nın baş lan ma sı üçün əsas 
kimi gös tə ril mə miş dir 137. Di gər əsas lar və kil lərin han sı hal lar da in ti zam ic ra atı-
na baş lanıl acağı nı gör mə yə im kan ver mə yə rək, on ların ey ni də rə cə də və ge niş 
şə kil də şərh edil mə si nə im kan ya ra dır.
İn ti zam ic ra atı Və kil lər Kol le gi ya sı Rə ya sət He yəti tə rəfin dən irə li sü rü lür 138. İn-
ti zam Ko mis si ya sı in ti zam ic ra atı nın baş lan dığı gün dən bir ay müd dətin də, bir 
qay da olaraq, və kilin iş ti rakı ilə araş dır ma apa rır və mü va fiq rəyi ni Rə ya sət He-
yəti nə təq dim edir 139. İn ti zam Ko mis si ya sı nın sədri in ti zam ic la sı nın ha zır lığın-
da mə su liy yət da şı yır. O, ic la sın ye ri, vaxtı, gün də liyi ni və ic la sa də vət edi lən 
şəxs lərin si ya hı sı nı mü əy yən edir 140. İn ti zam Ko mis si ya sı nın üzv ləri nə və də vət 
olu nan şəxs lərə ic la sa ən ge ci iki gün qal mış, mə su liy yət mə sə lə si nə ba xı lan 
və kilə isə ən geci üç gün qal mış ic la sın vaxtı və yeri ba rə də xə bər dar lıq edi lir 141 . 
Mə su liy yət mə sə lə si nə ba xı lan və kilin ic la sın günü ba rə də mü va fiq qay da da xə-
bər edil mə mə si və ya üzr lü sə bəb dən ic la sa gəl mə mə si mə sə lə yə ba xıl ma sı nı 
tə xirə sa lır 142. İc las ko mis si ya üzv ləri nin ya rı sın dan çoxu iş ti rak et dik də eti bar lı 

 133 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun, maddə 22(I).
 134 Malone Birləşmiş Krallığa qarşı, AİHM, Ərizə nömrə 8691/79, 2 avqust 1984-ci il Qərar, bənd 67.
 135 Ibid., bənd 66.
 136 Oleksandr Volkov Ukraynaya qarşı, AHİM, Ərizə nömrə 55480/00, 9 yanvar 2013-cü il Qərarı, 

bənd 178.
 137 Vəkillərin İntizam Komissiyası haqqında Əsasnamə, sit., maddə 1.2.
 138 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun, sit., maddə 22(V).
 139 Ibid., maddə 22(IV).
 140 Vəkillərin İntizam Komissiyası haqqında Əsasnamə, sit., maddə 6.2.
 141 Ibid., maddə 6.3.
 142 Ibid., maddə 6.4. 
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he sab edi lir 143. İn ti zam Ko mis si ya sı tə rəfin dən rəy qə bul edil mə si üçün səs 
çox luğu tə ləb olu nur, İn ti zam Ko mis si ya sı nın ic la sın da axı rın cı səsi ona sədr-
lik edən şəxs tə rəfin dən veri lir 144. Ko mis si ya nın rəyi ko mis si ya da iş ti rak et miş 
bü tün üzv lər tə rəfin dən im za la nır 145. İn ti zam Ko mis si ya sı nın üzvü nün xü susi 
rəyi ol duq da hə min rəy İn ti zam Ko mis si ya sı nın rə yinə əla və olu nur 146 . Ko mis
si ya sı nın rəyi elan edil di yi gün dən qə bul edil miş he sab edi lir və dər hal Və kil lər 
Kol le gi ya sı nın Rə ya sət He yəti nə təq dim edi lir 147 .
İn ti zam Ko mis si ya sı nın ic la sın da işinə ba xı lan və ki lin aşağı dakı hü quq ları var dır:
 • Ərizə və müraciət və digər materiallarla tanış olmaq;
 • İzahat və vəsatətlər təqdim etmək;
 • İntizam Komissiyasının iclasının vaxtı və yeri barədə məlumatlanmaq;
 • İntizam Komissiyasının hər hansı üzvünün qərəzsizliliyinə şübhə doğuran 

hallar olduqda ona qarşı etiraz etmək;
 • İntizam Komissiyasının iclasında iştirak etmək, izahat və vəsatətlər ver

mək, sənədlər təqdim etmək;
 • İntizam Komissiyasının rəyinin surətini almaq 148 .
Və kilin hə rə kətin də po zuntu mü əy yən edil mə dik də və ya ic ra ata baş la ma müd-
dəti keç dik də in ti zam ic ra atı na xi tam ve ri lə bi lər 149. Və kil haq qın da in ti zam tən-
behi in ti zam po zuntu su nun aş kar edil di yi gün dən altı ay, tö rə dil di yi gün dən isə 
bir il müd dətin də tət biq edilə bi lər 150 .
Vəkil yal nız Və kil lərin İn ti zam Ko mis si ya sı nın rəyi nə əsa sən Və kil lər Kol le gi ya sı-
nın Rə ya sət He yəti tə rəfin dən in ti zam mə su liy yəti nə cəlb edi lir 151. Və kil lər Kol-
le gi ya sı nın Rə ya sət He yəti tə rəfin dən və kilə aşağı dakı in ti zam tən beh ləri tət biq 
edilə bilər:
 • irad tutma;
 • töhmət;
 • üç aydan bir il müddətinədək vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmanın da yan-

dı rıl ması 152 .
İn ti zam ic ra atı üçün mü əy yən olunan qay da lar İn ti zam Ko mis si ya sı nın nəz din də 
ic ti ma iy yətə açıq olsa da, BHK Rə ya sət He yəti tə rəfin dən in ti zam mə su liy yəti 
tət biq edilən və kil ba rə sin də qə rar qə bul et mə ilə əla qə dar in ti zam ic ra atı nı 
tən zim lə yən hər han sı sə nə din möv cud luğun dan xə bər dar de yil.
Və kil lər Kol le gi ya sın dan xa ric edil mə yə sə bəb ola bil əcək “əsas lar” ol duq-
da, İn ti zam Ko mis si ya sı nın rəyi əsasın da Və kil lər Kol le gi ya sı nın Rə ya sət He-
yəti mə sə lə nin həl li üçün məh kə mə yə mü ra ci ət edə rək hə min mə sə lə ilə bağ lı 

 143 Ibid., maddə 6.7.
 144 Ibid., maddə 6.10.
 145 Ibid., maddə 6.11.
 146 Ibid., maddə 6.12.
 147 Ibid .
 148 Ibid., maddə 5.
 149 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun, sit., maddə 22(VI).
 150 Ibid., maddə 22(III).
 151 Ibid., maddə 22(II).
 152 Ibid., maddə 22(VI).
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məh kəmə qə rarı qa nuni qüv və yə mi nə nə dək və kilin fə a liy yəti ni da yan dıra bi-
lər 153. Bu sə bəb lə də mə sə lə ilə əla qə dar qə rar yal nız məh kə mə tə rəfin dən ve-
ri lə bi lər. Qa nun da və ya di gər nor ma tiv akt lar da gös tə ri lən əsas ların nə lər dən 
iba rət ol ma sı və da ha cid di po zuntu nun də rə cə ləri qey ri-mü əy yən olaraq qa lır. 
3-cü Fə sil də də mü za kirə edil di yi kimi, bu tip hal lar təc rü bə də və kil lərin əsas sız 
olaraq fə a liy yət ləri nə son qo yul ma sı na və on lara qar şı öz başı na cə za ların tət-
biqi ni yol açır.
Vəkilin Və kil lər Kol le gi ya sın dan xa ric edil mə si onun və kil lik fə a liy yəti nin xi tam 
olun ma sı na gəti rib çı xa rır 154. Ba rə sin də və kil lik fə a liy yəti ilə məş ğul ol ma nın 
da yan dı rıl ma sı haq qın da qə rar qə bul edil miş şəxs Və kil lər Kol le gi ya sı nın seç ki li 
or qan ların da və zi fə yə se çi lə bil məz 155. Və kil lərin fə a liy yəti nə Və kil lər Kol le gi-
ya sı nın Rə ya sət He yəti nin qə rarı ilə xi tam ve ri lir. Və kil lər Kol le gi ya sı nın üzv lü-
yün dən xa ric edil mə və üzv lük haq qını altı ay dan ar tıq müd dət də üzür süz sə-
bəb dən ödə məmə hal ları ol duq da və kil lərin fə a liy yəti nə xi tam ve ril mə si yal nız 
və kilin Kol le gi ya dan xa ric olun ma sı ba rə də məh kə mə nin qa nuni qüv və yə min-
miş qə rarı əsasın da hə yata ke çiri lə bi lər 156 .

Nəticə
Azər bay can da və kil lərə qar şı in ti zam ic ra atı, davra nış qay da ları üzrə stan dart-
lar və ix ti sas im ta han ları ob yek tiv me yar lar dan, şəf af ıq dan və uzaq görən lik 
prin sipin dən uzaq dır. Həm çi nin, da ha sərt cə za ların tət biqi ilə bağ lı qa nun da, 
təc rü bə də və ya tə li mat lar da açıq me yar ların ol ma ma sı da cid di na ra hat lıq do-
ğu rur. Stan dart lar dakı boş luq lar təc rü bə də prob lem lərin ya ran ma sı na, və kil lik 
sta tusu na yi yə lən mə də və və kil lərin in ti zam ic ra atı va si tə si lə “qur bana” çev ril-
mə sin də öz başı na və qeyri-bə ra bər öl çü lərin ya ran ma sı na sə bəb olur.
Hətta açıq-aydın stan dart lar ol duğu təq dir də belə, on lara ri a yət edil mə si prak-
ti ka sı çox zə if dir. Mi sal olaraq, İn ti zam Ko mis si ya sı haq qın da Əsas na mə də 
və kil lərin in ti zam ic ra atı ilə bağ lı hü quq ları nın sa da lan ma sı müs bət hal kimi 
qiy mət lən di ril sə də, təc rü bə də həm Azər bay can qa nun ve ri ci li yi nə, həm də bey-
nəl xalq in san hü quq ları və Və kil lərin Rolu haq qın da BMTnin Əsas Prin sip ləri
nə (prin sip 27) zidd olaraq, hə min hü quq lara əməl edil mə mə si hal ları na rast 
gə li nir. İn ti zam ic ra atı və stan dart ların fak tiki tət biqi və on ların Azər bay canın 
bey nəl xalq in san hü quq ları qar şı sın da öh də li yi nə uy ğun luğu mə sə lə si növ bəti 
fə sil də mü za kirə olun acaq.

 153 Ibid., maddə 22(VIII).
 154 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun, maddə 22(II). Vəkilin fəaliyyətinə bu hallarda xi tam 

ve ri lə bilər: öz arzusu ilə fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə yazılı ərizə verildikdə; barəsində məh-
kə mə nin qanuni qüvvəyə minmiş ittihamedici hökmü və ya tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tət-
biqi nə dair qərarı olduqda; fəaliyyət qabiliyyətsizliyi və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətliliyi məhkəmə 
tə rəfin dən müəyyən edildikdə; vəfat etdikdə və ya məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edildikdə və ya 
it kin düşmüş elanedildikdə; Vəkillər kollegiyasının üzvlüyündən xaric edildikdə; bu qanunla vəkilliyə 
na mi zəd lər üçün müəyyən edilmiş tələblərə uyğun gəlmədiyi aşkar edildikdə; üzvlük haqqını altı ay-
dan artıq müddətdə üzürsüz səbəbdən ödəmədikdə.

 155 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanun, sit., maddə 22(VII).
 156 Ibid., maddə 23(II).
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III FƏSIL: İntizam sistemində sui-istifadə halları 
və vəkillərin fəaliyyətində rastlanan digər əngəllər
Və kil lərin müs tə qil liyi ilə bağ lı bey nəl xalq stan dart lara əsa sən, döv lət lər və kil-
lərin öz hü quq və və zi fə ləri ni təh lükə siz şə kil də hə yata ke çirə bil mə ləri nə tə-
mi nat ver mə li və qo ru ma lı dır. BMTnin Və kil lərin rolu ilə bağ lı Əsas Prin sip ləri 
hö kü mət lər dən tə ləb edir ki və kil lər: “(a) öz fə a liy yət ləri ni heç bir hə də-qor xu, 
ma neə, tə qib və ya əsas sız mü da xi lə ol ma dan hə yata ke çirə bil sin lər; (b) azad 
şə kil də ölkə da xilin də və öl kə dən kə nar da müş tə ri ləri nə hü quqi xid mət gös-
tər mək üçün sə ya hət edə bil sin lər; və (c) qa nunla mü əy yən edi lən və zi fə ləri ni, 
stan dart ları və etik davra nış qay da ları nı hə yata ke çirər kən, heç bir it ti hama 
və ya in zi bati, iq ti sadi və di gər san k si ya lar la hə də-qor xu ya və ya məh du diy-
yət lərə mə ruz qal ma ya caq lar” 157. Bu mü da fiə mü xa nizm ləri sə mə rə li hü quqi 
xid mət lərin gös tə ril mə si üçün çox mü hüm əhə miy yət kəsb edir 158 .
Döv lət və kil lərin öz pe şəkar fə a liy yəti ni hə yata ke çi rər kən təm sil et diyi şəxs lə 
və ya mü da fiə et di yi şəxsin it ti ham olun duğu işə görə ey ni ləş di ril mə mə si nə 
tə mi nat ver mə li dir. Av ro pa Şu ra sı Na zir lər Ko mi tə si nin R (2000) 21 say lı Töv-
siy yə sin də döv lət lərin gör mə li ol duğu təd bir lər belə sa da la nır “...döv lət Av-
ro pa İn san Hü quq ları Kon ven si ya sı nın müd də a ları nı əsas gö türə rək, və kil lər 
pe şə fə a liy yəti ni heç bir ayrı-seç kili yə mə ruz qal ma dan və döv lət və ic ti mai 
mü da xi lə ol ma dan hə yata ke çir mə si nə hör mət et mə li, onu mü da fiə və təb liğ 
et mə li dir”.
Aşağı da da mü za ki rə edil di yi kimi, və kil lərin təm sil et dik ləri şəxs lərin in san 
hü quq ları nın, həm çi nin in san hü quq ları mü da fi ə çi ləri nin öz ləri nin əsas sız tə qib-
lər dən qo run ma sı bey nəl xalq in san haq ları nın öh də liyi altına dü şür. Və kil lərə 
və hü quq şü nas lara olan tə qib lər, on ların təm sil et dik ləri şəxs lərin aşa ğı dakı 
hü quq ları nın po zuntu su na gəti rib çıxa rır: əda lət li məh kə mə araş dır ma sı hü-
ququ (AİHM, mad də 6; MSHBP, mad də 14), ya şa maq hü ququ (AİHM, mad də 5; 
MSHBP, mad də 9), iş gən cə və pis rəf tar dan azad ol maq hü ququ (AİHM, mad-
də 3; MSHBP, mad də 7). İn ti zam ic ra atı və kil lərin əda lət li məh kə mə araş dır ma-
sı hü ququ ilə uy ğun luq təş kil et mə li və və kil lərin in san hü quq ları nın po zuntu-
su na sə bəb ola caq san k si ya ların tət biqi nə gəti rib çıxar ma ma lı dır. Bu hü quq lara, 
ifa də azad lığı (AİHM, mad də 10; MSHBP, mad də 19), top laş ma azad lığı (AİHM, 
mad də 11; MSHBP, mad də 22), şəxsi hə yata hör mət hü ququ (AİHM, mad də 8; 
MSHBP, mad də 17), eyni za man da Fərd lərin, Qrup və Qu rum ların Cə miy yətin 
Ha mı lıq la Ta nın mış Fun da men tal İn san Hü quq ları və Azad lıq ları nı Qo ru yan Hü-
quq və Mə su liy yəti haq qın da Dek la ra si ya sın da in san hü quq ları nı mü da fiə edən 
və kil lərə də şa mil olu nan hü quq lar da xil dir.
Azər bay can da və kil lər ci na yət it ti hamı, in ti zam ic ra atı və di gər in zi bati təd bir lər 
də da xil ol maq la müx tə lif üsul lar ilə tə qib lərə mə ruz qa lır lar. İn san hü quq ları nı 
mü da fiə edən və kil lərin və kil lik dən xa ric edil mə si, ci na yət it ti hamı, ax ta rış lar, 
ak tiv ləri nin don du rul ma sı, yal nız və kil lərə qar şı de yil, jur na list lər də da xil ol-
maq la, bü tün di gər in san hü quq ları mü da fi ə çi ləri nı qar şı edi lən tə ca vüzün ba riz 
nü mu nə si dir. Hər bir hal da, in ti zam təd bir ləri in san hü quq ları nın mü da fi ə si ilə 
məş ğul olan və Və kil lər Kol le gi ya sı nın üzvü olan və kil lərə qar şı əsas cə za lan-
dır ma me todu ola raq qalır.

 157 BMTnin vəkillərin rolu ilə bağlı Əsas Prinsipləri, sit., prinsip 16.
 158 Ibid., prinsiplər 16(b), 22.
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Azər bay can da və kil lərə qar şı in ti zam tən beh ləri mü tə ma di olaraq tət biq edi lir. 
BHK-a bil di ril di ki, si ya si mo tiv li və ya həs sas iş lər is tis na ol maq la, Kol le gi ya, 
hü quq-mü ha fi zə or qan ları nın və məh kə mə lərin gös tər diyi təz yiq lərə dö züm lü 
ya na şa bilir. Bu cür iş lər də, Kol le gi ya, və kil lərin müs tə qil liyi ni mü da fiə et mə-
yə qa dir olur və hət ta bəzi iş lər də hü quq-mü ha fi zə or qan ları tə rəfin dən təz yiq 
gös tə ri lən və kil ləri uğur la mü da fiə edə bilir.
Di gər iş lər və kil lərin etik davra nış ko deksi ni gün dəmə gə ti rən kor rup si ya hal-
ları ilə bağ lı müş tə ri lər dən gələn şi ka yət lər dən iba rət dir. BHK-ya Kol le gi ya nın 
bir çox hal lar da kor rup si ya ilə bağ lı şi ka yət ləri gör mə məz lik dən gəl di yi bil di ril di. 
Di gər ge niş ya yı lan ənənə də odur ki, bir çox və kil lər po ten si al mü na qi şə ya-
ran ma sı na və ya müş tə ri ləri nin ma raq ları ilə zid di yət təş kil et mə si nə bax may-
araq, hü quq-mü ha fi zə or qan ları ilə əmək daş lıq edir lər. Bü tün bun lar Və kil lər 
və Və kil lik Fə a liy yəti haq qın da Qa nun la zid di yət təş kil edir və be lə ki, və kil lər: 
“...hü quqi yar dımın gös tə ril mə si üçün mü ra ci ət et miş şəxsin ma raq ları na zidd 
və hü quq ları nın hə yata keçi ril mə si nə ma ne olan hər han sı hə rə kəti et mə mə li” 159 
və “in san ların hü quq və azad lıq ları nı, qa nuni ma raq ları nı po zan, on ların şə rəf, 
lə ya qət və iş gü zar nü fu zunu lə kə lə yə bi lə cək hə rə kət lərə (və ya hə rə kət siz liyə) 
yol ver mə mə li dir” 160 .
Qa nunun bir başa müd də a ları na bax may araq, Bey nəl xalq Hü quq şü nas lar Ko-
mis si ya sı na mü hüm say da və kil lərin hü quq-mü ha fi zə or qan ları ilə əmək daş-
lıq edib, təm sil et dik ləri in san ların iş gən cə və pis-rəf tar, qa nun suz azad lıq dan 
məh rum et mə kimi in san hü quq ları po zuntu ları na yol ver dik ləri bil di ril miş dir. 
Hal buki, bü tün bun lar həmin və kil lərin in ti zam mə su liy yəti nə cəlb edil mə si nə 
sə bəb olan hal lar sı ra sı na aid edil mir. Və kil lər Kol le gi ya sı ya bu cür hal lara qar şı 
çox dö züm lü mü na si bət gös tə rir, ya da əsas və zi fə lərin dən biri olan və kil lərin 
pe şə to xu nul maz lığı nı qo ru maq mə su liy yəti ni yeri nə ye tirə bil mir 161 .
Mis si ya müd dətin də BHK-ya müx tə lif mən bə lər dən ve ri lən mə lu mata əsa sən, 
bəzən bir və kilin rəs mi ola raq ey ni za man da on lar la işin üzə rin də iş lədi yi, la kin 
prak ti ka da sə mə rə li hü quqi xid mət gös tə rə bil mə di yi mə lum ol du. La zımi sə-
nəd lərə im za ata raq, və kil gös tər di yi xid mət lərin mü qa bi lin də ödə niş (qo no rar) 
alır. Bu hə rə kət lər və kil lərin pe şə eti ka sı na zidd ol maq la ya naşı, mü da fiə et di yi 
şəxs lərin əda lət li məh kə mə araş dır ma sı hü ququ nu po za raq, onları cinayət ic ra-
atın da sə mə rə li mü da fiə dən məh rum edir. Bu təc rü bə nin və kil lər ara sın da ya-
yıl mış bir prak ti ka ol ma sı na bax may araq, on lara qar şı heç bir in ti zam təd bir ləri 
gö rül mür.
Son za man lar xü susi lə ge niş vü sət alan üçün cü ka te qo ri ya iş lər, müx tə lif əsas-
lar la in san hü quq ları mü da fi ə çi ləri nə qar şı yö nə lən iş lər dir. Bir çox iş lər ha kim-
lər tə rəfin dən irəli sü rül müş iş lər dir ki, hə min iş lər də və kil lərin məh kə mə pro-
sesi za manı etik davra nış qay da ları nı poz duğu id dia olu nur. Mis si ya müd dətin də 
Bey nəl xalq Hü quq şü nas lar Ko mis si ya sı na yük sək nü fuz lü və ya si ya si xa rak-
ter li iş lər də Və kil lər Kol le gi ya sı nın və kil ləri mü da fiə et mək iq ti darın da olma dığı 
və ya sa də cə is tə mə di yi bil di ril di. Və kil lər Kol le gi ya sı si ya si ak tiv in san ları, in-
san hü quq ları mü da fi ə çi ləri ni və ya si ya si li der ləri mü da fiə edən və kil lərə qar şı 
alət rolun da çıxış edə rək, on ların və kil lik dən uzaq laş dı rıl ma sı na və ya on lara 
qar şı hər han sı sa in ti zam təd biri gö rül mə si nə na il olur. Bun dan əla və, in ti zam 

 159 Vəkillər və Vəkillik Fəaliyyəti haqqında Qanun, sit., maddə 16.I.
 160 Vəkillərin davranış qaydaları haqqında Əsasnamə, maddə 8.2.
 161 Sinqvi Bəyannaməsi, sit., bənd 99(b); Nazirlər Komistəsinin üzv Dövlətlərə vəkilli ixtisasının azad 

hə yata keçirilməsi haqqında R (2000) 21 nömrəli Tövsiyyəsi, sit., prinsip V.4(g).
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ic ra atı əda lət li bir pro sesin ke çi ril mə si nə tə min ver mə yə bi lər. Belə ki, qə rara 
qar şı ap pe lya si ya şi ka yəti qa nun suz əsas la ve ril miş qə rarın yox la nıl ma sın da 
sə mə rə li va si tə rolu nu oy na mır. Və kil lərin yük sək pe şə stan dart ları nı tə min et-
mək yeri nə, on ların fun k si ya ları nı hə yata ke çir mə yə ma ne çi lik tö rə dən qa nun-
suz və sub yek tiv əsas lı in ti zam ic ra at ları nın hə yata ke çi ril mə si BHK da da xil ol-
maq la, ət raf da cid di na ra hat lıq la qar şı lanır. Bu na ra hat lıq Ko mis si ya nın mis si ya 
müd dətin də eşit diyi şa hid ifa də lərin də də öz təs diqi ni tap mış dır.
Bir sıra iş lər də və kil lərə qar şı şüb hə li ci na yət ic ra at ları nın baş la dıl ma sı on ların 
fə a liy yəti nə tə qib və re pres si ya va si tə ləri he sab edi lir. İt ti ham lar bir çox hal-
lar da in ti zam ic ra atı nın baş lan ması və və kilin Kol le gi ya dan xa ric olun ma sı ilə 
nə ti cə lənir.
Aşağı da ümu mi ləş di rilən ayrı-ayrı iş lər müx tə lif va si tə lər lə və kil lərə qar şı olan 
təz yiq lərin ümu mi mən zə rə si ni təs vir et məyə xid mət edir.

Vəkillərə qarşı cinayət və intizam icraatları

İntiqam Əliyev 162

Ta nın mış in san hü quq ları mü da fi ə çi 163, Hü quq Ma a rif çi liyi Cə miy yəti nin rəh bəri, 
İn ti qam Əli yev qa nun suz sa hib kar lıq, ver gi dən ya yın ma və və zifə sə la hiy yət-
ləri ni aş maq da it ti ham edi lə rək 22 aprel 2015-ci il ta rixin də Bakı Ağır Ci na yət lər 
Məh kə mə si tə rəfin dən 7 il ya rım müd dəti nə həbs cə za sı ilə azad lıq dan məh rum 
edil miş dir. İ. Əli yevə qa rşı it ti ham ların əsas eti bari lə si ya si xa rak ter da şı dı ğı 
gü man edi lir. Re al lıq da Əli yevin həbsi nin onun in san hü quq ları nın, həm çi nin 
mü xa li fət li der ləri nin və in san hü quq ları mü da fi ə çi ləri nin mü da fi ə sin dəki rolu na 
qar şı ca vab olaraq hə yata ke çi ril di yi de yi lir 164. İn ti qam Əli yev həbs də olar kən, 
onun iş yerin də aparı lan ax ta rış lar nə ti cə sin də təm sil et di yi şəxs lərə məx sus 
sə nəd lər, ey ni za man da Av ro pa İn san Hü quq ları Məh kə mə si nə gön də ri lən iş lər 
is tin taq or qan ları tə rəfin dən AİHK-nın 34-cü mad də si və 1 nöm rə li Pro to kolu-
nun 3-cü mad də si po zul araq gö tü rül müş dür 165. Qa pa lı şə kil də ke çiri lən ic las da, 
Ali Məh kə mə, Baş Pro ku rorun və sa tə tin dən son ra İn ti qam Əli yevi ona qar şı 
tət biq edi lən cə za nın müd dəti ni beş ilə dək azal da raq şərti olaraq azad lığa bu-
rax dı 166. Hal-ha zır da iş Av ro pa İn san Hü quq ları Məh kə mə si nə gön də ri lib.

Qurban Məmmədov
2012-ci ilin sen tyabr ay ın da, Qur ban Məm mə dov av to mo bili ilə qə za ya uğ ra mış və 
nə ti cə də qə za av to mo bil da ya na ca ğın da iş lə yən gö zət çi nin ayağı nın zə də al ma sı-
na sə bəb ol muş dur. Qə za dan xey li son ra, 2013-cü ilin iyun ay ın da, hü quq mü da-
fi ə çi si Qur ban Məm mə dov həbs olun du. O da ha son ra 3 il müd dəti nə azad lıq dan 

 162 İntiqam Əliyev 1999-cu il Qanunun qəbulu ilə birlikdə Vəkillər Kollegiyasının üzvlüyünə qəbul edil
məkdən imtina edilmişdi.

 163 İntiqam Əliyev, Ənnağı Hacıbəyli və Fərman Hüseynli Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən verilən lisenziya ilə 
fəaliyyət göstərirdilər. Onlar 2004-cü ildə lisenziyanın ləğvindən sonra Vəkillər Kollegiyasına qəbul 
edilmədilər.İddia edilir ki, lisenziya ilə çalışan digər şəxslər Kollegiyaya qəbul edilmişdilər.

 164 Azərbaycan: BHK insan hüquqları müdafiəçisi İntiqam Əliyevin azadlığa çıxmasını alqışlayır: 
http://www.icj.org/azerbaijan-icj-welcomes-release-of-human-rights-lawyer-intigam-aliyev/; Həm-
çi nin bax: BHKnın Ənnağı Hacıbəyli Azərbaycana qarşı və digər 28 ərizə ilə bağlı təqdimatları, 
http://www.icj.org/icj-submits-annagi-hajibeyli-v-azerbaijan-and-28-other-applications/ .

 165 Ənnağı Hacıbəyli Azərbaycana qarşı, Ərizə nömrə 2204/11, Qərar, Strazburq, 22 oktyabr 2015-ci il, 
bənd 87.

 166 Azərbaycan: BHK hüquqşünas İntiqam Əliyevin azadlığa çıxmasını alqışlayır, sit ., http://www.icj.org/
azerbaijan-icj-welcomes-release-of-human-rights-lawyer-intigam-aliyev/; Həmçinin bax: BHKnın 
Ən na ğı Hacıbəyli Azərbaycana qarşı və digər 28 ərizə ilə bağlı təqdimatları, sit .

http://www.icj.org/azerbaijan-icj-welcomes-release-of-human-rights-lawyer-intigam-aliyev/
http://www.icj.org/icj-submits-annagi-hajibeyli-v-azerbaijan-and-28-other-applications/
http://www.icj.org/azerbaijan-icj-welcomes-release-of-human-rights-lawyer-intigam-aliyev/
http://www.icj.org/azerbaijan-icj-welcomes-release-of-human-rights-lawyer-intigam-aliyev/
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məh rum edil miş, la kin son ra dan 2014-cü ilin de kabr ay ın da azad lığa bu ra xıl mış dır. 
Bir çox müs tə qil eks pert lər he sab edir lər ki, Məm mə dovun həbsi onun si ya si iş ləri 
təm sil et di yi nə və ha ki miy yəti tən qid et di yi üçün si ya si si fa riş li ol muş dur.

Əlaif Həsənov
Və kil Əla if Hə sənov məh kum luğu ol duğu əsas gə tiril ərək Və kil lər Kol le gi ya sın dan 
çıxa rıl mış dır. Cə nab Hə sənov Ley la Yu nus, Xə di cə İs ma yıl və İl qar Məm mə dov 
kimi bir çox ta nın mış hü quq mü da fi ə çi ləri nin məh kə mə iş lərin də on ları təm sil 
et miş dir. Ley la Yu nusun həbsi za manı, Əla if Hə sə nov öz Face book he sa bın dan 
Yu nusun ka me ra yol daşı tə rəfin dən təz yiqə mə ruz qal ma sı ba rə də mə lu mat 
yay mış dır. Bun dan son ra, Əla if Hə sə no va qar şı 6 noyabr 2014-cü il də it ti ham 
irə li sü rü lür və o ver di yi bə yanat lara görə Ci na yət Mə cəl ləsi nin 147.1 (böh tan) 
mad də si ilə 240 sa at lıq ic ti mai iş lərə cəlb olunur. Üzə rin də it ti ham hök münün 
ol ma sı əsası ilə, Hə sənov 3 iyul 2015-ci il ta rixin də Və kil lər Kol le gi ya sı nın üzv-
lü yün dən xa ric edi lir. Və kil id dia edir ki, Rə ya sət He yəti da da xil ol maq la, Kol-
le gi ya da məh kum luğu olan bir sıra üzv ləri ol ma sı na və on ların iş ləri ni da vam 
et mə lə rinə bax may araq, yal nız onun işin də ayrı-seç ki li yə yol veri lib. Bun dan 
əla və, Əla if Hə sənov Rə ya sət He yəti nin sözü ge dən ic las ba rə də ona mə lu mat 
ve ril mə di yi ni və fə a liy yəti nin da yan dı rıl ma sı ba rə də xə bəri xə bər sayt ların-
dan al dığı nı bil dir di. Xə bər sayt ların dan birin də Rə ya sət He yəti nin ic la sın da bir 
üzvün iş ti rakı nı şüb hə al tına alan xə bərin çıx ma sı, Hə sə novun ic la sın ümu miy-
yət lə keçi ril mə si faktı nı şüb hə altına al ma sı na sə bəb ol muş du. O id dia edir ki, 
o nə İn ti zam Ko mis si ya sı nın ic la sı na çağı rı lıb, nə də ki ona irə li sü rü lən it ti ham-
lar ilə bağ lı su al lar ve ri lib. Bu sə bəb dən də, və kil vur ğu la yır ki, və kil lik dən xa ric 
edil mə sə bəbi ta ma mi lə qey ri-mü əy yən dir 167 .
Bu mə sə lə lər BHK-nın mü şa hi də çi ləri nin də iş ti rak et di yi 23 iyun 2016-cı il ta-
rixin də Bakı İn zi bati-İq ti sadi Məh kə mə sin də Əla if Hə sənovun işi ilə bağ lı keçi-
rilən məh kə mə ic la sın da qal dırıl dı. İc las za manı, Və kil lər Kol le gi ya sı nın nü ma-
yən də si İn ti zam Ko mis si ya sı ic la sı nın qeyd ləri nin xü la sə si ni ha kimə və Əla if 
Hə sənova təq dim et sə də, bü töv qeyd lərin ol ma dığı nı təs diq et di. Xü la sə nin ki-
fa yət et mə si əsası ilə, məh kə mə, id di a çı nın Və kil lər Kol le gi ya sı tə rəfin dən da ha 
çox sə nəd lərin təq dim edil mə si ilə bağ lı və sa təti ni rədd et di. Ha kim, həm çi nin, 
id di a çı nın ic la sın keçi ril di yini təs diq edə cək və şa hid qismin də ifa də verə bil əcək 
İn ti zam Ko mis si ya sı nın di gər üzv ləri nin ça ğı rıl ma sı tə ləbin dən də im tina et di. 
İn zi bati-İq ti sadi Məh kə mə id di a çı nın onun və kil lik dən xa ric edil mə si ilə bağ lı 
qə rarın ləğv edil mə si tə ləbi nə dair id di a sı nı bü tov lük də rədd etdi.

Namizəd Səfərov, Hidayət Süleymanov və Lətifə Əliyeva
2005 və 2006-ci il lər də, Və kil lər Kol le gi ya sı nın üç üzvü: Na mi zəd Sə fərov, Hi da-
yət Sü ley ma nov və Lə ti fə Əli yeva Kol le gi ya dan uzaq laş dı rıl dı. Rə ya sət He yəti-
nin ic la sın da və kil lərin pe şə fə a liy yət ləri ni hə yata keçi rər kən po zuntu lara yol 
ver dik ləri bil di rilir di. Və kil lər id dia edir lər ki, on lar heç vaxt ic la sa də vət edil mə-
miş dir, belə ki, və kil lik dən xa ric edil mə ilə əla qə dar qə rar sü rət li və qısa şə kil də 
hə yata keçi ril miş di. Həm çi nin, və kil lər onu da id dia edir ki, on ların və kil lik dən 
xa ric edil mə sin dəki əsas sə bəb, on ların Və kil lər Kol le gi ya sı haq qın da səs lən dir-
dik ləri tən qidi fi kir lər idi 168 .

 167 BHK Əlaif Həsənovun 23 iyun 2016-cı ildə keçirilən məhkəmə iclasında iştirak etdi.
 168 İnsan Hüquqları Evi, Aəzrbaycanda Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında QHT Hesabatı, dekabr 

2015, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/AZE/INT_CCPR_ICO_AZE_ 
22692_E.pdf, səh. 20.

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/AZE/INT_CCPR_ICO_AZE_22692_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/AZE/INT_CCPR_ICO_AZE_22692_E.pdf
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Osman Kazımov
Bir çox tanın mış si ya si li der ləri məh kə mə də təm sil et miş Os man Ka zımov ba rə-
sin də 2011-ci ilin may ay ın da Və kil lər Kol le gi ya sın dan çıxa rıl ma sı ba rə də qə rar 
qə bul edil miş dir. Baş Pro ku rorun mü a vini tə rəfin dən qal dı rılan və sa tət əsasın da, 
Və kil lər Kol le gi ya sı tə rəfin dən in ti zam ic ra atı na baş lanıl mış dır. Şi ka yətin əsası 
və kilin mü da fiə et di yi şəxs lər dən biri nin din di ril mə si za manı təh rifə yol ve ril-
di yini he sab edə rək sə nə də im za at maq dan im tina et mə si ol muş dur. Qa nun da 
belə bir öh də lik mü əy yən edil mə di yi hal da, və kilin in zi batı hü quq po zuntu su tö-
rət mə si id di a sı ilə ba rə sin də Və kil lər Kol le gi ya sı na təq dimat ya zıl mış dır. Os man 
Ka zımov Və kil lər Kol le gi ya sı tə rəfin dən is tin taq or qanı nın təq di matı ilə və kil lik-
dən xa ric edil miş dir. Ka zımov Və kil lər Kol le gi ya sı nın rəy in də uy ğun üs lub dan is-
ti fa də edil mə di yi ni əsas gəti rə rək et raz edir. O, məh kə mə ic la sı za manı qə rarın 
uy dur ma ol duğu nu, Rə ya sət He yəti tə rəfin dən də ona qə rarın ve ril mə di yi ni bil-
di rir 169. Məh kə mə ic la sın da, Və kil lər Kol le gi ya sı nın nü ma yən də si qismin də çıxış 
edən Al tay Mu radov bil dir miş dir ki, din dir mə nin pro to kol ları na im za at maq dan 
boyun qaçır maq la, cə nab Ka zımov “və kil liyin etik davra nış qay da ları nı poz muş 
və şəxsin mü da fi ə sin dən ya yın mış dır”. Sə nəd lərə im za at ma maq müş tə ri nin 
haq sız yerə if şa sı na, ümu mi lik də qa nuni bir hə rə kət he sab olun araq, mü da fiə 
et di yi şəxsin hü quq ları nın zə rər gör mə mə si nə də xid mət edə bilər. Sözü ge dən 
hal, Və kil lər Kol le gi ya sı nın və məh kə mə nin və kilin öz müş tə ri si nin ma raq ları-
nı ən yük sək sə viy yə də mü da fiə et mə öh də liyi nə zidd olan belə bir möv qe dən 
çıxış et mə si tə əc cüb lü dür 170 .

Aslan İsmayılov
Ta nın mış hü quq şünas, ey ni za man da Azər bay can da məh kə mə sis temi nin tən-
qid çi si, As lan İs ma yı lov 10 sentyabr 2013-cü il ta rixin də Nə ri manov Ray on Məh-
kə mə si nin qə rarı ilə Və kil lər Kol le gi ya sın da xa ric edil miş dir. Bu qə rar Və kil lər 
Kol le gi ya sı Rə ya sət He yəti nin və kilin fə a liy yəti nin da yan dı rıl ma sı ilə bağ lı 8 may 
2013-cü il ta rix li qə rarın dan və ray on məh kə mə si nə mü ra ci ətin dən son ra çıxa-
rıl mış dır. Növ bəti gün, onun sa hibi ol duğu “As lan və Part nyor ları” hü quq fir ma-
sı nın bağ lan ma sı ba rə də qə rar qə bul edil miş dir. As lan İs ma yı lovun və kil lik dən 
uzaq laş dı rıl ma sı Sə ba il Ray on Məh kə mə si nin ha kimi El nur Hə sə novun şi ka yəti 
əsasın da hə yata ke çi ril miş di. Ha kimin şi ka yəti nə əsasən, As lan İs ma yılov onu 
“təh qir” et miş di. Bun dan bir müd dət əv vəl, As lan İs ma yılov sözü ge dən ha kimin 
hə rə kətin dən Əd liy yə Na zir liyi nə şi ka yət edə rək onu qə rəz li ol maq da gü nah-
lan dır mış dır 171 .

Xalid Bağırov
Ta nın mış in san hü quq ları mü da fi ə çi si, Xa lid Ba ğı rovun və kil sta tusu 10 de kabr 
2014-cü il ta rixin də mü va fiq və kil ge yimi ge yin mə diyi nə, məh kə mə zalın da uy-
ğun ol ma yan ifa də lər iş lət diyi nə və və kil lərin davra nış qay da ları na uy ğun ol ma-
yan davra nış lar gös tər di yi id di a sı ilə da yan dı rı lıb. Və kil lər Kol le gi ya sı Rə ya sət 
He yəti nin mü ra ci əti əsasın da 10 iyul 2015-ci il ta rixin də Ni zami Ray on Məh kə-
mə si Xa lid Ba ğı rovun və kil lik fə a liy yəti nə son ve ril mə si haq qın da qə rar çıxar dı. 
Şi ka yət Xa lid Ba ğı rovun mü da fiə et di yi şəxs lər dən biri İl qar Məm mədova qar-
şı çıxa rıl mış məh kə mə qə rarı nın əda lət li olub-ol ma ma sı nı sor ğu la yar kən və kil 
eti ka sı nı poz duğu id di a sı ilə Şə ki Ra yon Məh kə mə si tə rəfin dən gön də ril miş di. 

 169 Osman Kazımovun vəkillik statusu 2011-ci ilin iyul ayında bərpa edildi.
 170 Vəkillərin Rolu Haqqında Əsas Prinsiplər, sit., prinsip 13(b).
 171 Məhkəmə Aslan İsmayılovun vəkil statusunu ləğv edib, http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/25739/ .

http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/25739/
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İl qar Məm mə dov küt ləvi ix ti şaşa səs lə mə it ti hamı ilə 2013-cü ildə həbs olun-
muş dur 172. BHK İn ti zam Ko mis si ya sı nın Xa lid Ba ğı rov la bağ lı ic la sın da iş ti rak 
et miş və 13 iyul 2015-ci il bə ya natın da Ba ğı rovun “və kil lik dən çıxa rıl ma sı nı 
onun yük sək nü fuz lu iş lər də, xü susən in san hü quq ları mü da fi ə çi ləri ni təm sil 
et mə si ilə əla qə lən dir miş dir” 173 .

Müzəffər Baxışov
Mü zəf ər Ba xı şovun və kil lik fə a liy yəti Ali Məh kə mə nin ha kimi Ta tya na Qold-
manın şi ka yəti əsasın da, 1 aprel 2016-cı il ta rixin də Və kil lər Kol le gi ya sı Rə ya-
sət He yəti nin qə rarı ilə da yan dı rılıb. Onun və kil lik dən xa ric edil mə si 2016-cı ilin 
may ay ın da Nə ri manov Ray on Məh kə mə si tə rəfin dən təs diq lən di. Şi ka yət də 
id dia olu nur du ki, Mü zəf ər Ba xı şov və kil lərin davra nış qay da ları haq qın da nor-
ma ları po za raq, Ali Məh kə mə nin ic la sın da ha kimə və məh kə mə ça lı şan ları na 
qar şı “hör mət siz lik” nü ma yiş et di rib.
Mü zəf ər Ba xışov id di a ları doğ ru he sab et mə yib və qə rarın çıxa rıl ma sı na sə bəb 
kimi onun 17 noyabr 2015-ci il ta rixin də moderator.az saytı na ver di yi mü sa hi-
bə sin də məh kə mə sis temin də olan qa nun suz luq ları dilə gətir mə si ni və Ali Məh-
kə mə nin ha kimi Ra miz Rza yevi tən qid et mə si ni gös tə rir.
Mü zəf ər Ba xışov id dia edir ki, İn ti zam Ko mis si ya sı nın ic la sın da ona hü quq ları 
düz gün izah edil mə miş dir. O, sözü ge dən Ali Məh kə mə nin məh kə mə ic lası na 
dair va cib he sab edi lən məh kə mə qeyd ləri nin ol duğu nu yal nız İn ti zam Ko mis-
si ya sı nın ic la sın da söy lə yə bil miş dir. BHK bun dan əv vəl Mü zəf ər Ba xı şovun 
Kol le gi ya üzvlü yün dən xa ric edil mə si ni onun ifa də azad lığı nı poz ma sı ilə bağ lı 
bə ya nat da səs lən dir miş dir 174 .

Elçin Namazov
16 sen tyabr 2011-ci ildə, Və kil lər Kol le gi ya sı nın Rə ya sət He yəti İn ti zam Ko mis si-
ya sı nın çıxar dığı rəy əsasın da El çin Na mazovun və kil lik dən uzaq laş dı rıl ma sı ba-
rə də qə rar qə bul edib. İn ti zam Ko mis si ya sı nın rə yin də bil di ri lir di ki, E. Na mazov 
Nə simi Ray on Məh kə mə si nin ic la sın da etik davra nış qay da ları nı po zub. Ko mis-
si ya bu rəyi ha kim Şa hin Abdul la yevin və kilin cə za lan dı rıl ma sı üçün Və kil lər 
Kol le gi ya sı na gön dər di yi qə rar əsasın da çıxarıb. Hakim qə rarın da gös tə rib ki, 
və kil məh kə mə yə hör mət siz lik edə rək və kil eti ka sı nı po zub. El çin Na mazov id-
dia edir ki Rə ya sət He yəti nin onun işi ilə bağ lı ic la sın da, Rə ya sət He yəti məh-
kə mə qeyd ləri nə və ha kimin id di a sı na əsas lanıb və qə rar yal nız bu əsas lar la 
çıxa rılıb. E. Na mazov onu da bil dir miş di ki, məh kə mə qeyd ləri də qiq de yil di və 
qə rar də yiş di ril miş di. İnti zam Ko mis si ya sı nın ic la sın da və kil və sa tət ve rə rək 
məh kə mə ic la sın da iş ti rak edən di gər və kil lərin də iş ti rakı nın tə min edil mə si ni 
is tə sə də, Ko mis si ya bun dan im ti na et miş dir. El çin Na mazov və kil lik dən xa ric 
edil mə ilə bağ lı Ko mis si ya nın rə yi nin və ar dın dan Rə ya sət He yəti nin qə rarı nın, 
məh kə mə qeyd ləri nə və və kil eti ka sı nı po za raq məh kə mə yə hör mət siz lik et di yi 
id di a sı ilə ha kim tə rəfin dən çıxa rılan qə rar əsasın da ve ril di yi ni id dia et miş di 175 .

 172 Azərbaycan: vəkillikdən çıxarılma vəkillərin müstəqilliyini şübhə altına alır, http://www.icj.org/
azerbaijan-disbarment-of-a-lawyer-undermines-independence-of-the-legal-profession-2/ .

 173 Ibid .
 174 BHK vəkillikdən xaric edilmə hallarında ifadə azadlığına hörmətlə yanaşılmasına çağırır, 

http://www.icj.org/azerbaijan-icj-calls-for-respect-of-lawyers-freedom-of-expression-in-disbarment- 
case/ .

 175 Protectiononline, İnsan Hüquqları Müdafiəçisi Elçin Namazov; Vəkillikdən Xaric edildi və Həbs Təh
lükəsi Altındadır, 9 oktyabr 2011, http://protectionline.org/2011/10/09/elchin-namazov-human-rights- 
defender-lawyer-disbarred-and-facing-imprisonment/ .

http://www.icj.org/azerbaijan-disbarment-of-a-lawyer-undermines-independence-of-the-legal-profession-2/
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http://www.icj.org/azerbaijan-icj-calls-for-respect-of-lawyers-freedom-of-expression-in-disbarment-
case/
http://protectionline.org/2011/10/09/elchin-namazov-human-rights-defender-lawyer-
disbarred-and-facing-imprisonment/
http://protectionline.org/2011/10/09/elchin-namazov-human-rights-defender-lawyer-
disbarred-and-facing-imprisonment/
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Şəfiqə Nağıyeva
Və kil lər Kol le gi ya sı Rə ya sət He yəti üzvü nün ver di yi mə lu mat lara əsasən Kol le-
gi ya ya da xil olan “çox say lı şi ka yət lər” əsasın da və kil Şə fi qə Na ğı yeva nın və-
kil lik fə a liy yəti 21 iyul 2016-cı il ta rix li Rə ya sət He yəti nin qə rarı ilə da yan dı rı lıb. 
Həm çi nin id dia olu nur ki, Ş. Na ğı yeva “ça lış dığı hü quq məs lə hət xa na sın da bir 
çox hü quq po zun tu ları na yol ver miş di” 176. Şə fi qə Na ğı yeva isə öz növ bə sin də 
id dia edir ki, o Rə ya sət He yəti nin ic la sı na ça ğı rıl ma yıb və və kil lik fə a liy yəti-
nin da yan dı rıl ma sı ilə bağ lı qə rarı xə bər sayt ların dan öy rənib. Və kilin mü əy-
yən müd dət səh hətin dəki prob lem lər uc ba tın dan xəs tə xa na da ol ma sı və üzr lü 
sə bəb lər dən ic las da iş ti rak edə bil mə mə si nə bax may araq, qə rar onun iş ti rakı 
ol ma dan çıxarı lıb 177 .

Yalçın İmanov
2007-ci ildən eti barən Və kil lər Kol le gi ya sı nın üzvü olan Yal çın İma nov, Xə di cə 
İs ma yı lova da da xil ol maq la, bir sı ra yük sək nü fuz lu mü xa li fət çi lərin iş lərin də 
mü da fi ə çi qismin də çıxış et miş dir. 12 fevral 2016-cı ildə, İmanov ba rə sin də 
“etik ol ma yan” davra nış lar gös tər di yi üçün in ti zam təd biri gö rül mə si ilə bağ-
lı Nə ri manov Ray on Məh kə mə si nin ha kimi tə rəfin dən şi ka yət gön dəril miş di 178 . 
Bu he sa batın ha zır lan ma sı dövrün də Yal çın İma nova qar şı in ti zam təd biri gö-
rül mə miş dir, la kin bun dan son ra və kilə qar şı qal dı rıl acaq hər han sı in ti zam ic-
ra atı ona qar şı zo ra kı lıq kimi qiy mət lən di ril mə yə əsas ve rə bi lər.

Vəkillərin müstəqil fəaliyyətinə digər vasitələrlə müdaxilələr
Azər bay can da və kil lər on lara qar şı tət biq olu nan ci na yət və in zi bati ic ra at lar-
la yana şı, öz fə a liy yət lərin də bir sı ra di gər mü da xi lə lərə və təz yiq lərə də mə-
ruz qa lır lar. Və kil lər As lan İs ma yı lovun tim sa lın da ol duğu kimi, fi ziki zo ra kı lığa 
və ya hədə-qor xu lara mə ruz qala bilər lər. As lan İs ma yılov 2013-ci ilin may ay-
ın da Baş Mü tə şək kil Ci na yət kar lığa Qar şı Mü ba rizə ida rə si nə ça ğı rıl mış, ora da 
ona hədə-qor xu gə lin miş və fi ziki zo ra kı lığa mə ruz qal mış dı. İda rə də ona bil di-
ril miş di ki, bu ona sa də cə “xə bər dar lıq” xa rak teri da şı yır dı.
Və kil lər ey ni za man da öl kə dən çıx mağa qa dağa və ya ak tiv lərin don du rul-
ma sı kimi qa dağa lar la in zi bati tən beh təd bir ləri nə də mə ruz qa la bilər lər. 
Belə ki, De mo kra ti ya və İn san Hü quq ları Re surs Mər kəzi nin rəh bəri Əsa bə-
li Mus ta fa yevin öl kə dən çıxışı na qa dağa qo yul ma sı nı gös tər mək olar. 8 iyul 
2016-cı il ta rixin də Sum qa yıt İn zi bati-İq ti sadi Məh kə mə si 2 say lı Re gi o-
nal Vergi De par ta menti nin Əsa bə li Mus ta fa yevin öl kə dən çıxışı na qa dağa 
qoyul ma sı ilə bağ lı mü ra ci əti ni təmin et di. Və kili isə id dia edir ki, bu qa-
dağa, Av ro pa İn san Hü quq ları Məh kə mə si nin Azər bay can la bağ lı onun gön-
dər di yi 13 iş üzrə çıxar dığı qə rar lar la əlaqə li dir 179. AİHM-nin qə rar ları nın 
dər cin dən son ra, hü quq şü nas dər hal növ bəti gün Sum qa yıt Şə hər Məh kə-
mə si nə çağı rıl dı.

 176 Report Informasiya Agentliyi, Məşhur vəkilin fəaliyyəti dayandırılıb, onunla bağlı Baş Prokurorlu
ğa müraciət göndərilib, http://report.az/hadise/meshur-vekilin-fealiyyeti-dayandirilib-onunla-bagli- 
bas-prokurorluga-muraciet-gonderilib/ .

 177 Şəfiqə Nağıyeva Kollegiyadan çıxarıldı — Şok ittiham, http://www.qafqazinfo.az/kriminal-5/sefiqe- 
nagiyeva-kollegiyadan-cixarildi-sok-ittiham-154520 .

 178 DİHM, Azərbaycan: İdman üçün Hüquqlar: Digər insan hüquqları müdafiəçisi Azərbaycanda vəkil
likdən xaric edilmə təhlükəsi altındadır, https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/
azerbaijan-sport-for-rights-another-human-rights-lawyer-at-risk-of .

 179 Əsabəli Mustafayev: Məhkəmə qərarı mənim AİHM-də müvəfəqiyyət qazandığım işlərlə əla qə dar dır, 
http://www.contact.az/docs/2016/Social/070100160843en.htm#.V9-HhJCKRjd .

http://report.az/hadise/meshur-vekilin-fealiyyeti-dayandirilib-onunla-bagli-bas-prokurorluga-muraciet-gonderilib/
http://report.az/hadise/meshur-vekilin-fealiyyeti-dayandirilib-onunla-bagli-bas-prokurorluga-muraciet-gonderilib/
http://www.qafqazinfo.az/kriminal-5/sefiqe-nagiyeva-kollegiyadan-cixarildi-sok-ittiham-154520
http://www.qafqazinfo.az/kriminal-5/sefiqe-nagiyeva-kollegiyadan-cixarildi-sok-ittiham-154520
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/azerbaijan-sport-for-rights-another-human-rights-lawyer-at-risk-of
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/azerbaijan-sport-for-rights-another-human-rights-lawyer-at-risk-of
http://www.contact.az/docs/2016/Social/070100160843en.htm#.V9-HhJCKRjd
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Bəzi hal lar da, və kil lər qa nun veri ci li yə uy ğun ola raq təm sil et dik ləri iş lər dən qa-
nun suz olaraq uzaq laş dı rılır 180. Bu cür ad dımın atıl ma sın da əsas məq səd və kil-
lərin mü da fiə et dik ləri iş lər də şa hid qis min də gös tə ril mə si ol muş dur. Mə sə lən, 
30 sen tyabr 2014-cü il də, Anar Qa sım lı, Fa riz Na maz lı və Əla if Hə sənov İn ti-
qam Əli yevin işin dən (bax yuxarı) və kil kimi uzaq laş dı rıl mış və əsas olaraq da 
on ların iş ma te ri al larına şa hid qismin də əla və olun ma sı gös tə ril miş dir. Ey ni lə, 
12 mart 2015-ci il də Yal çın İmanov (bax yuxarı) şa hid qismin də işə da xil edil-
dik dən son ra, Xə di cə İs ma yı lova nın işin dən və kil olaraq uzaq laş dı rıl dı. Bu hal 
iki iş dən birin də və kil şa hid qismin də din di ril mə li ol duq da iş lərin ey ni ic ra at da 
bir ləş di ril mə sin dən son ra ya ra na bil əcək ma raq ların toq quş ma sı nın qar şı sı nın 
alın ma sı məq sədi lə hə yata keçi ril miş di. Lakin, və kil lərin bilə rək dən iş lərə şa hid 
qismin də da xil edil mə si və on ların mü da fi ə dən uzaq laş dı rıl ma sı və kil lərin rolu 
üz rə bey nəl xalq stan dart lara, xü susi lə və kil və müş təri ara sın da kon fi den si al lıq 
prin sipi nin qo run ma sı na zid dir 181 .

Nəticə

Uyğun olmayan və qanunsuz intizam icraatlarının tətbiqi
Yuxarıda sa da lanan iş lər dən də ay dın olur ki, in ti zam və ci na yət ic ra at ları və-
kil pe şə si nin müs tə qil şə kil də ic ra edil mə si nə zidd olaraq tət biq edi lir. Bu təd-
bir lər və kil lərin öz və zi fə ləri ni hə yata keçir mə si nə ca vab olaraq və ya təz yiq 
va si tə si kimi hə yata keçi ril miş, elə cə də bey nəl xalq stan dart lara zidd olaraq 
təm sil et dik ləri şəxs lər ilə ey ni ləş di ril mə si nə sə bəb ol muş dur. Bu ra dan ay dın 
olur ki, və kil lər bir çox hal lar da haq sız yerə, müş təri ni inam la mü da fiə et di-
yinə və in san hü quq ları nı qo ru duğu na görə hə dəf olaraq se çil miş dir. Di gər 
hal lar da isə, və kil lər sa də cə ifa də azad lığı nı re al laş dır dıq ları na görə sank si ya-
lara mə ruz qal mış lar. Qə rəz li şəkil də tət biq edi lən in ti zam təd bir ləri və kil lərin 
öz pe şə ləri ni müs tə qil şə kil də hə yata keçir mə ləri nə ma neə olur. Bu, Və kil lər 
Kol le gi ya sı nı və kil lik fə a liy yəti ni qo ru yan və tən zim lə yən or qan dan, in san hü-
quq ları nı qo ru yan və kil lərə qar şı təz yiq aləti nə çev ri lən bir qu rum və ziy yəti-
nə gəti rib çıxa rır. Və kil lər Kol le gi ya sı nın in ti zam ic ra at ları nın tət biqin dəki rolu 
xü susi lə na ra hat lıq doğu rur. Belə ki, Kol le gi ya, in ti zam təd bir ləri va si tə si ilə, 
müş tə ri ləri nin lay iq li mü da fi ə si üçün hə yata keçir mə li olan va cib hə rə kət lər 
kimi ye rinə yeti rən ən sə riş tə li üzv ləri nin ara dan gö tü rül mə sin də yar dım çı rol 
oy na yır.
Bu nun la əla qə dar, BHK qeyd et mək is tər di ki, və kil lərin və zi fə si müş tə ri ləri-
nin ma raq ları nı əzm lə mü da fiə et mək dən və la zım gəl dik də, çə kiş mə pro sesi 
za manı sərt söz lər və ar qu ment lər səs lən dir mək dən qaç ma maq dır 182. Av ro pa 
Ha kim ləri Məş və rət Şu ra sı tə rəfin dən 13–15 no yabr 2013-cü il ta rixin də qə bul 
olu nan Av ro pa Və kil lər və Hü quq Cə miy yət ləri Şu ra sı nın və kil lər və ha kim lər-
lə bağ lıb 16 saylı rə yin də (2013) de yi lir ki, “və kil məh kə mə yə qar şı hör mət və 
nə za kət gös tər mə li, mü da fiə et dik ləri şəxs lərin ma raq ları nı öz ma raq ların dan 
kə nar və ya ona və ya di gər şəxsə qar şı ya ran acaq nə ti cə lərin dən asılı ol ma-
dan qor xu suz ca və vic dan la mü da fiə et mə li dir lər. Və kil bi lər ək dən məh kə mə yə 
yal nış və təh rif olun muş mə lu mat ver mə mə li dir”.

 180 Misal olaraq, 29 oktyab 2013-cü ildə Cavad Cavadov və Xalid Bağırov Baş Prokurorluğun qərarı ilə 
Leyla Yunusun müdafiəsi işindən uzaqlaşdırılmışdı.

 181 Digər sənədlərlə yanaşı, bax: BMT İHŞ Ümumi Şərh 32, sit., bənd 34; Vəkillərin Rolu üzrə Əsas Prin
sip lər, sit., prinsiplər 8 və 22.

 182 Bax AİHM, Nikula Finlandiyaya qarşı, Ərizə nömrə 31611/96, 21 mart 2002, səh. 54.
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İfadə azad lığı ilə bağ lı bir sıra iş lər də və kil lərə qar şı tət biq edi lən sank si ya lar 
həm in san hü quq ları nın po zuntu su, həm də ida rə et məni və qa nunun ali li yi-
ni təh lükə al tına alır. Və kil lər də, di gər fərd lər kimi ifa də azad lığı na ma lik dir 
və bu hü ququ öz pe şə fə a liy yət ləri ni hə yata keçir ər kən də hə yata keçir mə li-
dir lər 183. Və kil lərin ifa də azad lığı nın mü da fi ə si on ların de mo kra tik cə miy yət də 
mü hüm əhə miy yət kəsb edən hü quq, əda lət mü ha ki mə si və in san hü quq ları-
nın qo run ma sı və təb liği ilə bağ lı mə sə lə lər ilə əla qə dar oy na dığı mü hüm rolu 
qo ru yur. Və kil lərin Rolu ilə bağ lı BMT Əsas Prin sip ləri mü əy yən edir ki “və kil lər 
hü quq, əda lət mü ha kimə si və in san hü quq ları nın qo run ma sı və təb liği ilə bağ lı 
mə sə lə lər ilə əla qə dar ic ti mai mü za ki rə lər də iş ti rak et mə li dir lər...” Av ro pa İn-
san Hü quq ları Məh kə mə si vur ğu la yır ki, və kil lər əda lət mü ha ki mə si ilə bağ lı 
ic ti ma iy yətə mü əy yən həd ləri keç mə mək şərti ilə tən qi di şərh lər ve rə bilər lər. 
Bu şərh lər əda lət mü ha ki mə si nin şə rəf, lə yaqət, to xu nul maz lıq və vic dan lı lıq 
prin sip ləri nə əsas lan ma lı dır 184. Bü tün bun ların çər çi və sin də, və kil lərin məh kə-
mə zalın da və di gər yer lər də in san hü quq ları, əda lət mü ha ki mə si, məh kə mə 
sis temi nin müs tə qil liyi ilə bağ lı səs lən dir dik ləri fi kir lərə görə və kil lik dən xa ric 
edil mə si, on ların ifa də azad lığı nın po zuntu su he sab olun ma lı dır.

İntizam icraatında prosessual ədalət
Və kil lərin rolu ilə bağlı bey nəl xalq stan dart lara uy ğun ol araq, və kil lərə qar şı 
in ti zam təd bir ləri on ların əda lət li məh kə mə araş dır ma sı hü ququ nu tə min edən 
sü rət li və əda lət li ic ra at çər çi və sin də hə yata keçi ril mə li dir 185. Və kil lərə qar şı 
olan ic ra at lar Azər bay canın da bey nəl xalq öh də lik da şı dığı, AİHK-in 6-cı mad-
də si və MSHBP-nin 14-cü mad də si ilə qo ru nan əda lət li məh kəmə araş dır ma sı 
hü ququ na uy ğun ol ma lı dır. Və kil lərə qar şı in ti zam ic ra atı açıq və qa nun ve ri ci lik-
lə ya ra dıl mış müs tə qil və qə rəz siz məh kəmə tə rəfin dən baxıl ma lı və müs tə qil 
məh kəmə baxışı na təq dim olun ma lı dır 186. İc ra at çəkiş mə xa rak ter li ol ma lı və 
tə rəf ərin çəkiş mə prin sipi nə uy ğun ol araq, hər tə rəfin bə ra bər im kan lar la pro-
ses də iş ti rak et mək, bir tə rəfin di gər tə rəf qar şı sın da əl ve riş siz və ziy yətə düş-
mə mə si üçün qar şı tə rəfin irə li sür dü yü sü but və ar qu ment lərə qar şı lıq ver mək 
im kanı nı ta nı ma lı dır 187 .
Bu prin sip lərə əsasən, və kil lər on lara qar şı irə li sü rü lən in ti zam ic ra atı nın əsas-
ları, işə aid olan sə nəd lər lə ta nış edil mə li; on lara və nü ma yən də ləri nə işin 
mü da fi ə si nin ha zır lan ma sın da bə ra bər im kan lar yaradılmalı 188; və on lara sü-
but ları təq dim et mə im kanı ya ra dıl maq la, və kilə qar şı olan id di a lara və sü but-
lara etiraz et mək üçün şa hid lərin ça ğı rıl ma sı na şə ra it ya ra dıl ma lı dır 189. Əda lət li 
məh kə mə araş dır ma sı hü ququ na çıxış im kan ları prak tik və sə mə rə li ol ma lı dır. 
Bu im kan tə ləb edir ki, məh kə mə lər iş lərə mü va fiq qay da da bax ma lı və hər 
iki tə rəfin təq dim et di yi sü but lar və təq di mat ları lazımi qay da da nə zərə al-
ma lı dır lar 190. Nə ha yət, əda lət li məh kə mə araş dır ma sı hü ququ na əsasən, qə rar 

 183 MSHBP, maddə 19; AİHK, maddə 10.
 184 AİHM, Morice Fransaya qarşı, Ərizə nömrə 29369/10, 23 aprel 2015, bəndlər 132–139.
 185 Vəkillərin Rolu Haqqında Əsas Prinsiplər, sit., prinsip 27.
 186 Ibid., prinsip 28; AİHK, maddə 6; MSHBP, maddə 14.
 187 BMT İHŞ, Ümumi Şərh 32, səh. 13; Dombo Beheer Niderlanda qarşı, Ərizə nömrə14448/88, Qərar 

27 oktyabr 1993, səh. 33.
 188 AİHM, Kraçmar və digərləri Çexiyaya qarşı, Ərizə nömrə 35376/97, Qərar 2 mart 2000, səh. 42.
 189 AİHM, Dombo Beheer Niderlanda qarşı, Ərizə nömrə 14448/88, Qərar 27 oktyabr 1993, bənd

lər 31–35; Bax ümumilikdə BVA, Şikayətlərin Yazılması, Saxlanması və İntizam İcraatı barədə Təli
mat, bəndlər 7 və 8.

 190 AİHM, Perez Fransaya qarşı, Ərizə nömrə 47287/99, Qərar 12 fevral 2004, səh. 80.
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əsas lan dı rıl mış şə kil də, işə aid bü tün mə sə lə lər mü va fiq qay da da nə zər dən ke-
çi ril ərək ve ril mə li dir 191 .
Yu xa rı da adı çəkilən ayrı-ayrı iş lər dən də gör mək olur ki, İn ti zam Ko mis si ya sı 
və Və kil lərin Rə ya sət He yəti nin tət biq et di yi in ti zam ic ra atı təc rübə də əda lət li 
məh kə mə araş dır ma sı hü ququ nu eh tiva edən bey nəl xalq stan dart lara ca vab 
ver mir. Xüsusi ol araq, di gər na ra hat edi ci mə qam lar dan biri və kil lik dən xa-
ric edi lən və kil lərin ic las ba rə də xə bər dar lıq edil mə mə si və bu sa hə də on ların 
Və kil lər Kol le gi ya sı na məx sus la zımi sə nəd lərə çıxışı nın məh dud laş dı rıl ma sı dır. 
Tə rəf ərin çəkiş mə prin sipi nin po zul ma sı bu mə sə lə də ay rı bir möv zu ol araq qa-
lır. Di gər bir mə qam isə və kil lərə son ra dan məh kə mə lərə şi ka yət et mək im kanı 
ya ra dan Rə ya sət He yəti nin qə rarı nın ve ril mə mə si dir.
Və kil lik fə a liy yəti nə xi tam ve ril mə si ilə bağ lı baş ve rən son hal lar dan da ay dın 
olur ki, yük sək nü fuz lu və ya si ya si həs sas lıq tə ləb edən iş lər qar şı sın da Və kil lər 
Kol le gi ya sı öz üzv ləri ni hədə-qor xu lar və təz yiq lər dən qo ru maq iq ti darın da ol-
mur və ya buna is tək siz ya naşır. Si ya si li der ləri, si ya si fə al şəxs ləri və ya in san 
hü quq ları mü da fi ə çi ləri ni mü da fiə edən və kil lərə qar şı in ti zam ic ra atı əs lin də 
cə za aləti ro lunu oy na yır. Bun dan əlavə, qa nun suz ve ri lən qə rar lar dan şi ka yət-
lər za manı məh kə mə lər və kil li yin müs tə qil li yi ni təh lükə al tına qoy araq, sə mə-
rə li yox la ma me xa nizmi qismin də çıxış et mə di yi üçün bu kimi iş lər də in ti zam 
ic ra atı pro sesin əda lət li şə kil də hə yata keçi ril əcə yi ni şüb hə al tına alır.

 191 AİHM, Boldea Rumıniyaya qarşı, Ərizə nömrə 19997/02, 15 fevral 2007, səh. 29; AHİM, Helle Fin
landiayay qarşı, 19 dekabr 1997, Hesabatlar 1997-VIII, səh. 2930, bənd 60.
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V FƏSİL: Nəticə və tövsiyyələr
Azər bay can da özünü ida rə edən və kil pe şə si çox ye ni bir sa hə ol sa da, bu sa hə 
nə zərə çarp acaq də rə cə də in ki şaf dan geri qal mış və nə ti cə də və kil lərin kol lek-
tiv şə kil də öl kə də əda lət mü ha ki mə si nin op ti mal laş dı rıl ma sı üçün və kil lik pe-
şə si nin sə mə rə li ida rə et mə si nə na il ola bil mə miş dir. Bu ge ri li yə, həm çi nin, və-
kil lərin məh kə mə sis temi va si tə si lə in san hü quq ları nın mü da fi ə sin də la zımi rol 
oy na ya bil mə mə si də da xil dir. Öl kə də əda lətə çıxış im kanı nı məh dud laş dıran və 
in san hü quq ları nın sə mə rə li mü da fi ə si nə ma neə olan və kil lərin say az lığı ami li 
Və kil lər Kol le gi ya sı nın ins ti tu si o nal zə if i yi nin kəs kin for ma da gös tə ri ci si dir. Və-
kil lər Kol le gi ya sı nın çətin bir mü hit də fə a liy yət gös tər mə si doğ ru ol sa da, qə bul 
et mək la zım dır ki, Kol le gi ya nın da xili pro blem ləri və ça tış ma maz lıq sları uzun 
il lər ər zin də onun müs tə qil li yi ni sar sıt mış dır. Və kil lər Kol le gi ya sı nın rəh bər li yi 
və kil lik pe şə si nin mü da fi ə si üçün mü ba rizə apar ma mış, ins ti tu si o nal zə i fi yi ni 
güc lən dir mək və məh kə mə sis temin də di gər tə rəf mü qa bil ləri ilə bə ra bər şərt-
lər də fə a liy yət gös tər mək üçün am bi si ya lara ma lik ol ma mış dır.
Prak ti kada, Və kil lər Kol le gi ya sı onun tən zim lə yən qa nun ve ri ci lik ba za sı nın əsas 
ele ment ləri ni yeri nə ye tir mə yə rək, seç kili or qan ları na üzv lərin se çil mə si ni 
vaxtın da ke çir mə miş, və ya və kil lik pe şə si nin tən zim lən mə si ilə əla qə dar la-
zımi sə nəd ləri qə bul et mə miş dir. Bir çox öl kə lər dən fərq li ol araq, Azər bay can da 
özünü tən zim lə yən Və kil lər Kol le gi ya sı möv cud dur, la kin Kol le gi ya özü nü i da rə-
çi li yə məx sus alət lər dən ye tərin cə is ti fa də et mək də çə tin lik çə kir.
Ümu miy yət lə, və kil lik pe şə si nin müs tə qil li yi ni qo ru maq və yük sək etik davra nış 
stan dart ları nı tə min et mək üçün tə sis edil miş, və və kil lərin müs tə qil özünü ida-
rə edən ins ti tutu olan Və kil lər Kol le gi ya sı nın rolu hal ha zır da qə na ət bəxş de yil-
dir. Ha zır ki Və kil lər Kol le gi ya sı ək sər hal lar da bü ro kra tik şə kil də fə a liy yət gös-
tə rə rək öz üzv ləri nin ma raq ları nı qo ru mur. Büd cə nin şəf af ığı, Kol le gi ya üzv ləri 
qar şı sın da ca vab deh li yi, və kil lərin de mo kra tik iş ti rakı və və kil lərin on lara qar şı 
edi lən zo ra kı lıq və tə qib lər dən mü da fi ə si sa hə sin də cid di çə tin lik lər möv cud dur. 
Və kil lər Kol le gi ya sı bu cür mü hit də fə a liy yət gös tə rə rək, və kil lərin müs tə qil li yi-
ni mü da fiə et mək əvəzi nə on ların müs tə qil li yi nə təz yiq gös tə rir.
Vacib mə sə lə lər dən biri kimin və ne cə və kil sta tusu əl də et mə si dir. İx ti sas Ko-
mis si ya sı nın bü töv lük də və kil lər dən iba rət ol ma ma sı və belə bir tə ləbi nin qo yul-
ma ma sı, müs tə qil ix ti sas se çim ləri nin ke çi ril mə si nin qar şı sı nı alır. İx tisasa yi yə-
lən mə pro sesi da ha güc lü, şəf af və sis tem li bir ya naş ma tə ləb edir. 1999-cu il də 
Və kil lər və Və kil li Fə a liy yəti haq qın da Qa nunun qə bulun dan bu gün ədək İx ti sas 
Ko mis si ya sı nın ya ra dıl ma sı nın son nə ti cə si öl kə də əsas lı şə kil də və kil ça tış ma-
maz lığı şəklin də təz ahür et miş dir. İx ti sas im ta han ları özü-öz lü yün də na mi zəd-
lərin qiy mət lən di ril mə sin də ob yek tiv qiy mət lən dir mə me yar ları nın ol ma ma sın-
dan və on ların qə rəz li tət biqin dən do la yı əziy yət çə kir. İx ti sas Ko mis si ya sı nın 
üzv ləri və na mi zəd lər üçün mü va fiq qay da ların və tə li mat ların qə bulu ge niş 
mə na da ix ti sas im ta hanı pro sesin də ob yek tiv li yi və əda ləti tə min edəcək dir.
İn ti zam ic ra atı xü susən və kil lik pe şə si ni nin zə if nöq tə si dir. Və kil lərə qar şı qal dı-
rılan bir çox ye ni in ti zam ic ra at ları Kol le gi ya da xilin də ye tər li müs tə qil li yin və ya 
mü va fiq pro se dur ların ol ma ma sı ba rə də na ra hat lıq ya ra dır. Ey ni za man da, in ti-
zam təd bir ləri qə rəz li ol araq, in san hü quq ları nı mü da fiə edən və ya si ya si mə-
sə lə lər də təm sil çi lik edən və kil lərə qar şı təz yiq aləti kimi is ti fa də olunur. Etik 
Davra nış Qay da ları nın re al lıq da müs tə qil və kil lərə qar şı han sı məq səd lə tət biq 
olun ma sı şüb hə lərə sə bəb olur: Ko deks həmin və kil lərin öz müş tə ri ləri nə qar şı 
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əzm li, vic dan lı və prin si pi al ol ma sı nı və on ların in san hü quq ları po zuntu ları nı 
ic ti ma iy yətə çat dır maq la in san hü quq ları po zuntu ları nı ara dan qal dır maq məq-
sədi lə is ti fa də edi lir: və ya həmin Ko deks de facto və kil lərin etik davra nışı ilə 
bağ lı bey nəl xalq stan dart lara ca vab ve rən və kil lərin hə rə kət ləri nə qar şı cə za 
aləti ol araq is ti fa də edi lir. Və kil lər Kol le gi ya sı nın han sı möv qe dən çıxış et mə si-
nin, onun və kil lik pe şə si nin for ma laş ma sın da və əda lət mü ha kimə si nin və in-
san hü quq ları nın mü da fi ə sin də sə mə rə li və əda lət li alət kimi xid məti nə tə siri 
ol acaq dır.

Tövsiyyələr
Bey nəl xalq Hü quq şü nas lar Ko mis si ya sı, ha zır la dığı he sa batın nə ti cə ləri nə 
əsasən Və kil lər Kol le gi ya sı və mü va fiq döv lət or qan ları na aşağı dakı ad dım ları 
at mağı töv siy yə edir:

Vəkillərə qarşı təzyiqlər
 • Bü tün döv lətin qu rum ları — icra, qa nun ve ri ci, məh kə mə və di gər döv lət 

qu rum ları — tə rəfin dən və kil lərin rolu və müs tə qil li yi nə hör mət lə ya na şıl-
ma lı dır. Heç bir ic ra e di ci və ya məh kə mə or qanı və kil lərə bey nəl xalq sə-
viy yə də ta nı nan pe şə və zi fə ləri, stan dart ları və eti ka sı çər çi və sin də et di yi 
hə rə kət lərə görə ci na yət, in zi bati, iq ti sadi və ya di gər sank si ya lar tət biq 
et mə mə li və ya on lara bu ba rə də hədə-qorxu gəl mə mə li dir.

 • Və kil lərin müş tə ri ləri ni təm sil et mə və zi fə si hör mət lə qar şı lan ma lı dır; və-
kil lər, si ya si möv qeyi hö kü mət lə zid di yət təş kil edən şəxs ləri təm sil edər-
kən, on lar la və ya on ların tö rət dik ləri iş lər lə ey ni ləş di ril mə mə li dir lər.

 • Hö kü mətin ic ra e di ci or qan ları Və kil lər Kol le gi ya sı və və kil lər ilə qar şı lıq-
lı məs lə hət ləş mə və əmək daş lıq et mə li və on ların hər han sı hədə-qorxu, 
ma neə, tə qib və ya di gər mü da xi lə lər dən qo run ma sı üçün va cib ad dım lar 
at ma lı dır lar.

Vəkillər Kollegiyasının müstəqilliyi və rolu
 • Və kil lər Kol le gi ya sı və kil lik pe şə si nin ida rə edil mə sin dəki rolunu bir da ha 

nə zər dən ke çir mə li dir. Kol le gi ya məs lə hət ləş mə yolu ilə, və kil lərin müs-
tə qil li yi prin sipi nə və və kil lik pe şə si nin də yük sək stan dart ları na əsas lan-
maq la, və kil lərin hədə-qorxu, ma neə, tə ca vüz və ya di gər mü da xi lə lər dən 
qo run ma sı və üzv ləri nin de mo kra tik qay da lar la iş ti rakı nın tə min edil mə si 
üçün da xi li is la hat lar ke çir mə li dir. Bu pro ses Kol le gi ya nın üzv ləri nin, di gər 
yer li və bey nəl xalq iş ti rak çı lar da da xil ol maq la, eks pert lər, aka de mik lər, 
məh kə mə və Əd liy yə Na zir li yi üzv ləri nin, həm çi nin əd liy yə sis te min də ça-
lışan di gər mü tə xəs sis lər, in san hü quq ları, əda lət mü ha kimə si sa hə sin də 
fə a liy yət gös tə rən yer li və bey nəl xalq və tən daş cə miy yəti və bey nəl xalq 
təş ki lat ların üzv ləri nin iş ti rakı ilə hə yata ke çi ril mə li dir.

 • Və kil lər Kol le gi ya sı öz üzv ləri və ic ti ma iy yət qar şı sın da şəf faf lığı ar tır ma-
lı dır. Bu nun üçün, sə mə rə li şə kil də fə a liy yət gös tə rən İn ter net sə hi fə si nin 
ya ra dıl ma sı və ora ya Və kil lər Kol le gi ya sı nın işi, və kil li yin tən zim lən mə si, 
ix ti sas və in ti bati ic ra at haq qın da qay da ların, Kol le gi ya nın fə a liy yəti haq-
qın da he sa bat ların və üzv lər üçün stan dart lar və pro se dur lar haq qın da 
va cib əhəm iy yət kəsb edən sə nəd lər yer ləş di ril mə li dir.

 • Və kil lər Kol le gi ya sı və kil lik pe şə si nin və ix ti sasa yi yə lən mə pro sesi nin 
təb liği va si tə si lə, Azər bay canın bü tün re gi on ların da in san hü quq ları nın 
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po zuntu su ha lı baş ve rər sə əda lətə ça tım lı lıq prin sipi ni və sə mə rə li mü-
da fiə va si tə ləri nə çıxış hü ququ nu rəh bər tutaraq hü quqi xid mət gös tə-
rən ki fa yət qə dər və kilin fə a liy yət gös tər mə si ni tə min et mə li dir. Həm çi nin, 
Kol le gi ya və kil lərin əda lət li məh kə mə araş dır ma sı hü ququ na uy ğun ola
raq ci na yət iş lərin də müs tə qil və sə mə rə li hü quqi xid mət lər gös tər mə si ni 
tə min et mə li dir.

 • Və kil lər və Və kil lik Fə a liy yəti haq qın da Qa nuna əsasən Və kil lər Kol le gi ya sı-
nın seç ki li or qan ları na seç ki lər vaxt lı-vaxtın da keçi ril mə li dir; Heç bir seç kili 
və zi fə qa nun da nə zər də tu tul duğu müd dət dən çox da vam edə bil məz.

 • Qa nunun tə ləbi nə əsasən Ümu mi Yı ğın caq və Konf rans kimi keçi ril mə si 
va cib ic las ların le gi tim li yi ni şüb hə al tına al ma maq üçün bu cür təd bir lərin 
vaxtın da ke çi ril mə si nə xü susi diq qət edil mə li dir.

 • Və kil lər Kol le gi ya sı və onun or qan ları və kil lik pe şə si nin ida rə edil mə si üçün 
qa nuna uy ğun ol araq, zə ruri olan bütün qaydaları və prosedurları qəbul et
məlidirlər; Bu qay da lar və pro se dur lar hər kəsin əl də edə bilə cə yi şə kil də olub, 
və kil lərin rolu ilə bağ lı bey nəl xalq hü quqa və stan dartlara uy ğun ol ma lı dır.

Vəkillik peşəsinə başlama
 • İx ti sas Ko mis si ya sı nın ins ti tu si o nal müs tə qil li yi ni tə min et mək üçün Ko-

mis si ya nı tən zim lə yən qa nun ve ri ci lik ba za sın da is la hat lar edil mə li dir; 
İx ti sas Ko mis si ya sı nı üzv ləri nin ha mı sı nın və kil ol ma dığı nı nə zərə al araq, 
bey nəl xalq stan dart lara əsa sən, onun bü tün üzv ləri Və kil lər Kol le gi ya sı nın 
üzv lərin dən se çil mə li dir.

  • Xüsusi olaraq ix ti sas im ta han ları üçün nə zər də tu tul muş qay da lar və tə li-
mat lar tək mil ləş di ril mə li və ic ti ma iy yət üçün əl ça tan edil mə li dir. Ey ni za-
man da, im ta han ların ke çi ril mə qay da sı tək mil ləş di ril mə li və ida rə et mə də 
ayrı-seç ki li yə yol ve ril mə dən yük sək sə riş tə gös tə rən na mi zəd lərin Kol le-
gi ya ya da xil ol ma sı na im kan ya ra dıl ma lı dır. İx ti sas Ko mis si ya sı nın üzv ləri 
im ta han ların ke çi ril mə sin də bu qay da lara cid di şə kil də ri a yət et mə li dir lər. 
İm ta han lar əda lət li və ob yek tiv li yi şüb hə do ğur ma yan, eti bar lı və şəf faf 
for ma da ke çi ril mə li dir.

 • Na mi zəd lərin qiy mət lən di ril mə si sis temi tək mil ləş di ril mə li dir. Bu qay da lar 
həm və kil lərin, həm də və kil li yə na mi zəd lərin im ta hanı keç mək üçün han sı 
bilik və ba ca rıq lara sa hib ol ma ları na da ir mə lu mat lan dır mağa xid mət et-
mə li dir.

İntizam icraatı
 • İn ti zam ic ra atı əda lət li, ob yek tiv və Azər bay can da və kil lərin müs tə qil li yi-

ni mü da fiə et mə məq sədi güd mə li dir; yük sək pe şə kar lıq stan dart ları nın, 
bü töv lü yün və və kil lərin müs tə qil li yi nin tə min edil mə sin dən baş qa di gər 
məq səd lərə xid mət edən in ti zam ic ra atı is tis na edil mə li dir.

 • İn ti zam or qan ları və kil lərin in ti zam ic ra atı na sə bəb ola bil əcək etik ol ma-
yan davra nış for ma ları nın və və kil lik dən çıxa rıl mağa sə bəb olan əsas ların 
ay dın tə limat ları nı özün də eh tiva edən stan dart ları tək mil ləş dir mə li dir. 
Bu stan dart lar bey nəl xalq hü quq və stan dart lara uy ğun ol ma lı və prak ti-
ka da qə ti şə kil də tət biq edil mə li dir.

 • İn ti zam ic ra atına mə ruz qa lan və kil lərin pro ses su al hü quq ları tə rəf lərin 
bə ra bər çə kiş mə prin sipi əsasın da, həmin və kilin təq di mat ları nı nə zə rə 
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alan fakt ların qə rəz siz və müs tə qil qiy mət lən di ril mə si va si tə si lə tə min edil-
mə li dir. Və kil lərin iş də iş ti rak ları nı tə min et mək və mü da fi ə ləri nə ki fa yət 
qə dər ha zır lan ma ları üçün, on lar ba rə lərin də çıxa rıl acaq işin ic la sı ba rə də 
vaxtın da mə lu mat lan dı rıl ma lı dır lar.

 • İn ti zam sank si ya ları nın tət biqi ni tə min edən qə rar lar əsas lan dı rıl ma lı və 
apel lya si ya or qan ları tə rəfin dən ət raf lı öy rə nil mə si və Etik Davra nış Ko-
dek si nin tək mil ləş di ril miş şə kil də tət biqi ba rə də mə lu mat ve ril mə si üçün 
ic ti ma iy yətə açıq ol ma lı dır.
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beynəlxalq insan hüquqları və humanitar hüququn müddəalarının 
mütərəqqi inkişafı və səmərəli həyata keçirilməsi; insanların mülki, 
siyasi, iqtisadi, mədəni və sosial hüquqlarının realizə edilməsi; 
hakimiyyətin bölgüsü prinsipinin mühafi zəsi; və məhkəmə sistemi 
və hüquqşünaslıq peşəsinin müstəqilliyinin təmini uğrunda çalışır.
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