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GİRİŞ 
 

Bu Hesabat “Azərbaycanda aztəminatlı və həssas əhali qrupuna hüquqi yardım xidmətinin 

yaxşılaşdırılması” təşəbbüsü çərçivəsində Niderland Krallığının  Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən  

maliyyələşdirilən və Qafqaz Tədqiqat və Resurs Mərkəzi-Gürcüstan təşkilatı tərəfindən icra 

olunan “Vətəndaş Cəmiyyətinə Dəstək Proqramı”nın dəstəyilə hazırlanıb.  

Araşdırmanın məqsədi Azərbaycanda pulsuz hüquqi yardım xidmətinin təşkili sahəsindəki 

mövcud hüquqi baza və praktikanın öyrənilməsi və bu sahədə islahatların sürətləndirilməsi və 

islahat gündəliyinin formalaşdrılmasına töhfə verməkdən ibarətdir.  

Hüquqi yardım qanun qarşısında bərabərlik və ədalətli mühakimə olunma hüququ ilə ifadə olunan 

ədalətə çıxış prinsipinin institusional əsasını təşkil edir. Müşahidələr göstərir ki, hər kəsin ədalətə 

bərabər çıxışı, hüquqi yardıma əlçatanlığının təmin edilməsi kimi konstitusion hüquqlar həm 

qanunvericilikdən, həm də praktikadan doğan xeyli problemlər səbəbindən doğrulmur. Dövlət 

hesabına hüquqi yardımı nəzərdə tutan müddəalar Azərbaycanın müxtəlif qanunvericilik 

aktlarında təsbit edilib. Qanunviricilik dövlət hesabına hüquqi yardımı zəruri edən 2 fundamental 

prinsipi - ədalət məhkəməsinin maraqlarının təmin olunması və müdafiə olunan şəxsin ödəmə 

qabiliyyətsizliyi halını nəzərdə tutur. Bununla belə, dövlət hesabına hüquqi yardım sahəsində 

aşağıdakı əsas  problemlər qeyd olunmalıdır: dövlət hesabına hüquqi yardımın nəzərdə tutulduğu 

hüquq sahələrinin məhdudluğu; bütün məhkəmə instansiyalarında dövlət hesabına hüquqi 

müdafiənin mövcud olmaması; məhkəməyəqədər hüquqi yardım xidmətinin ümumiyyətlə 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmaması; Ödənişsiz hüquqi yardıma ehtiyacı olan şəxslərin 

dairəsinin məhdudluğu; dövlət hesabına vəkillərin təyin edilməsi prosedurlarının yetərsizliyi; 

dövlət hesabına hüquqi yardım göstərmək icazəsi olan şəxslərin sayının və dairəsinin qənaətbəxş 

olmaması, dövlət hesabına hüquqi yardım üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin azlığı, dövlət 

vəsaiti hesabına göstərilən hüquqi yardımın keyfiyyətinin aşağı olması və s. 

Hüquqi yardımın institusional təsisatlarının zəif olması bu hüquqdan istifadə imkanlarını 

məhdudlaşdırır. Belə ki, qanunvericiliyə 31 oktyabr 2017-ci ildə edilmiş dəyişikliyə müvafiq 

olaraq, Vəkillər Kollegiyasının üzvü olmayan şəxslərə məhkəmədə nümayəndə kimi çıxış etmək 

qadağan edilib. Nümayəndəlik institutunun məhdudlaşdırılması ilə hüquq müdafiəçilərinın sayı  

kəskin şəkildə azalmış və hüquqların müdafiəsi risk altına düşmüşdür.  

Bu sahədə keyfiyyəti ölçmə mexanizmlərinin olmaması və ya tətbiq edilməməsi, resursların cəlbi 

və idarəedilməsi sahəsində qeyri-şəffaflıq ümumilikdə hüquqi yardım sahəsinə dair kəmiyyət və 

keyfiyyət göstəricilərinə dair məlumatların qıtlığı ilə nəticələnib ki, bu da problemin həqiqi 

miqyaslarını məyyən etməkdə çətinliklər yaradır.  

Problemin təhlili göstərir ki, bu sahədə müsbət radikal dəyişikliklərə nail olmaq yolunda əsas 

addım qanunvericilikdəki pərakəndəliyin aradan qaldırılması ola bilər. Dövlət hesabına hüquqi 

yardımın vahid prinsipləri, forma və mexanizmləri, hədəflədiyi ehtiyac qrupunun 
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dəqiqləşdirilməsi, aid edildiyi hüquqi sferaların genişləndirilməsi və bu sahədə idarəetmənin və 

keyfiyyətə nəzarətin normalarını təsbit edən ayrıca qanunun qəbuluna zərurət var.  

2018-ci ildə təsdiq edilmiş  “Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2019–2023-cü illər üçün 

Dövlət Proqramı” bu istiqamətdə müsbət çağırışlardan biri kimi qiymətləndirilə bilər. Proqramın 

6.1.8. bəndinə görə, 2019-2023-cü illər müddətində “Pulsuz hüquqi yardım haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun layihəsi hazırlanmalıdır. Bu baxımdan 2012-ci ildə ``Azərbaycanda 

hüquqi yardım institutunun təşviqi`` layihəsi çərçivəsində hazırlanmış qanun layihəsi əhəmiyyətli 

sənəd sayıla bilər.  

Hesabat həmçinin aztəminatlı əhali qruplarının ədalətə çıxışı və effektiv hüquqi yardıma 

əlçatanlığının təmin olunmasını yaxşılaşdıracaq tövsiyyələri özündə əks etdirir. Tövsiyyələr 

hazırlanarkən mövcud qanunvericiliyin və beynəlxalq təcrübənin təhlili aparılıb, qanunun tətbiqi 

vəziyyəti və hüquqi yardım xidmətinin praktikası öyrənilib. Araşdırma qrupu qarşısına qoyduğu 

əsas məqsədlər aşağıdakıları hədəfləyir: 

- Dövlət hesabına hüquqi yardım xidmətinin şamil olunduğu əhali kateqoriyalarının 

sırasının genişləndirilməsi - əlillər, aztəminatlılar və s. kimi daha ehtiyaclı əhali 

qruplarının xüsusi diqqətə alınması;  

- Dövlət hesabına hüquqi yardımın tətbiq olunduğu hüquq sahələrinin genişləndirilməsi və 

prosedurların sadələşdirilməsi;  

- Dövlət hesabına hüquqi yardım xidmətinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, inzibati 

idarəetmə və maliyyə əsasları sahəsində vəziyyətin yaxşılaşdırılması.    

Təqdim olunan bu  araşdırma yuxarıda qeyd olunan qanun layihəsinin təklif etdiyi prinsipial 

istiqamətləri dəstəkləməklə yanaşı, ötən dövrdə qanunvericiliyə dəyişiklikləri zəruri edən əsas 

ehtiyacların müəyyənləşdirilməsinə və əsaslandırılmasına, ödənişsiz hüquqi yardım sahəsində 

islahatlar mövzusu ətrafında ictimai müzakirələrin artırılmasına və islahat prosesinin 

sürətləndirilməsinə xidmət edir.  
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Metodologiya  

Bu hesabat hazırlanarkən qanunvericiliyin təhlili, müsbət beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, 

vəkillərlə fokus qrup müzakirələri, Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq qurumlara təqdim etdiyi 

məlumatların, o cümlədən VC və müstəqil ekspertlər tərəfindən hazırlanmış hesabatların təhlilini 

əhatə edən müxtəlif metod və mənbələrdən istifadə edilib. 

Qanunvericilik bazasının təhlili müvafiq milli və beynəlxalq sənədlərin, o cümlədən ölkə 

Konstitusiyası, vəkillik, mülki, cinayət və inzibati qanunvericilik aktlarında pulsuz hüquqi 

yardıma aid müddəaların müqayisəli araşdırılması yolu ilə dövlət hesabına pulsuz hüquqi yardımın 

beynəlxalq standartlara və müsbət təcrübələrə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsinə xidmət edib.  

Həmçinin bir sıra dövlətlərin müvafiq sahədəki təcrübələrinin təhlili yolu ilə pulsuz hüquqi 

yardımın əsasları, hüquqi yardımdan istifadə prosedurları, hüquqi yardımın təyini əsasları, hüquqi 

yardım göstərən orqanın və vəkilin məsuliyyəti vəs. kimi məsələlərə dair müsbət nümunələrin 

öyrənilməsi araşdırmanın bu istiqamətinin əsas predmetini təşkil edib.  

Eyni zamanda praktikada pulsuz hüquqi yardımdan istifadə imkanlarını və bu sahədə olan 

çətinlikləri öyrənmək məqsədilə müstəqil vəkil və ekspertlərlə fokus qrup müzakirələri aparılmış, 

mediada yer almış bu sahəyə dair məlumatların təhlilindən istifadə edilmiş, xidmətdən 

faydalanmış ayrı-ayrı şəxslər və onların ailə üzvləri ilə aparılmış müsahibələrin nəticələri 

ümumiləşdirilmişdir.  

Hesab edirik ki, xidmətdən faydalanmış şəxslərin daha geniş qrupları arasında sosioloji sorğunun 

keçirilməsi və statistik təhlil yolu ilə vəziyyətin daha ətraflı təsvirinə və dəyərləndirilməsinə 

xidmət edərdi, lakin həmin şəxslərə çıxışın məhdudluğu bu metoddan faydalanamağa imkan 

verməyib. 
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1. Hüquqi yardım hüququna dair 
beynəlxalq standartlar və mövcud 
qanunvericilik bazası 

 
Azərbaycan Respublikasında hüquqi yardımı tənzimləyən qanunvericilik bazasını ölkənin 

qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar, ölkə Konstitusiyası və ayrı-ayrı qanunlar təşkil edir.  

 

1.1. Beynəlxalq standartlar  

İnsan hüquq və azadlıqlarının ədalətli məhkəmə tərəfindən müdafiəsinin zəururiliyi, hüquqi 

yardıma sərbəst və bərabər çatımlılığın təmin edilməsi, habelə ədalət mühakiməsinə çatımlılığın 

həyata keçirilməsində sosial-iqtisadi amillərin nəzərə alınması, dövlət tərəfindən ödənişsiz hüquqi 

yardımın göstərilməsinin xüsusi əhəmiyyəti həm ümumdünya, həm də Avropa məkanına aid 

sənədlərdə təsbit olunub, müxtəlif beynəlxalq qurumların tövsiyyələrində yer alıb.  

İnsan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə (1948) BMT səviyyəsində hüquqi müdafiənin 

hüquqi əsaslarını təşkil edən ilk sənəd kimi çıxış edir. Bəyannamənin 7-ci maddəsində deyilir ki, 

bütün insanlar qanun qarşısında bərabərdirlər və qanun tərəfindən bərabər müdafiə hüququna 

malikdirlər.  8-ci maddə  isə hər bir şəxsin konstitusiyanın və ya qanunun ona verdiyi hüquqların 

pozulması zamanı səlahiyyətli milli məhkəmələr tərəfindən hüquqlarının bərpa olunması 

hüququna malik olmasını nəzərdə tutur.  

Mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt (1966) Bəyannamədən sonra hüquqi 

müdafiə üzrə əsas sənəd kimi çıxış edir. Paktın 2-ci maddəsi dövlətlər üçün Paktda əks edilmiş 

hüquqları təmin etməklə bərabər bu hüquqların səmərəli müdafiə vasitələri ilə təmin etmək 

öhdəliyini də müəyyən etmişdir.  Paktın 14-cü (3.d.) maddəsi cinayət ittihamı zamanı hər bir şəxsin 

öz iştirakı ilə mühakimə olunmaq və özünü şəxsən və ya öz seçdiyi müdafiəçisi vasitəsilə müdafiə 

etmək; əgər müdafiəçisi yoxdursa, bu hüququ barədə xəbərdar edilmək və ədalət məhkəməsinin 

mənafeyi bunu tələb etdiyi istənilən halda onun üçün təyin edilmiş müdafiəçiyə, bu müdafiəçinin 

haqqını ödəməyə kifayət qədər vəsaiti olmadığı istənilən halda isə pulsuz müdafiəçiyə malik 

olmaq hüququnu müəyyən etmişdir.   

Qadınlara qarşı ayrı - seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiyanın 

(1979) 2-ci (c) maddəsinə əsasən iştirakçı dövlətlər qadınların hüquqlarının kişilərlə bərabər 

əsasda hüquqi müdafiəsini bərqərar etmək və səlahiyyətli milli məhkəmələrin və digər dövlət 

idarələrinin köməyi ilə qadınların bütün ayrı-seçkilik hərəkətlərindən təsirli müdafiəsini təmin 

etməyi öhdələrinə götürürlər.  

Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanın (1989) 2.1. maddəsində deyilir ki, iştirakçı dövlətlər 

onların yurisdiksiyasında olan hər bir uşaq üçün konvensiyada nəzərdə tutulan bütün hüquqlara 
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hörmət bəsləyir, onların həyata keçirilməsini təmin edir və… hər hansı başqa hallardan asılı 

olmayaraq, heç bir ayrı-seçkiliyə yol vermirlər. İştirakçı dövlətlər uşağın, onun valideynlərinin, 

qanuni qəyyumlarının və ya digər ailə üzvlərinin statusu, fəaliyyəti, ifadə olunan baxışları, yaxud 

əqidələri əsasında uşağın ayrı-seçkiliyin və cəzanın bütün formalarından müdafiə olunmasını 

təmin etmək üçün hər cür lazımi tədbirləri görürlər (2.2.) 

Əlillərin hüquqları haqqında Konvensiyanın (2006) 14.2. maddəsinə əsasən iştirakçı dövlətlər 

əlillərin hər hansı bir prosedur əsasında azadlıqdan məhrum edildiyi halda, onların insan 

hüquqlarına dair beynəlxalq hüquqa uyğun təminatlardan digər şəxslərlə bərabər səviyyədə 

istifadə etməsinə və onlarla rəftarın bu Konvensiyanın məqsəd və prisiplərinə uyğun olmasına, o 

cümlədən ağlabatan uyğunlaşmanın təmin edilməsinə təminat verirlər.  

Bütün fəhlə mühacirlərin və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsi haqqında 

beynəlxalq Konvensiyanın (1990) 18-ci maddəsi (3.d.)  fəhlə mühacirlər və onların ailə üzvləri 

üçün öz iştirakı ilə mühakimə olunmaq, özünü şəxsən və ya öz seçdiyi hüquqi yardım vasitəsilə 

müdafiə etmək və ədalət mühakiməsinin mənafeləri tələb etdiyi hər bir halda, onlara təyin olunmuş 

və onlar kifayət qədər maddi vəsaitələrə malik olmadıqda, pulsuz hüquqi yardımdan istifadə etmək 

hüquqları müəyyən etmişdir.  

Qeyd olunan Konvensiyalarla bərabər BMT Baş Assambleyası səviyyəsində qəbul edilmiş 

bir sıra digər sənədlərdə hüquqi yardımla bağlı standartları müəyyənləşdirir və bunun 

prioritetə çevrilməsi ilə bağlı çağırışlar edilir.   

BMT Baş Assembleyasının milli və beynəlxalq səviyyədə qanunun aliliyi üzrə 2012-ci il 

Bəyannaməsində Baş Assembleya həssas qruplar da daxil olmaqla hamının ədalətə bərabər çıxışı 

hüququnun təmin edilməsinin və hüquqlarla bağlı məlumatlılığın artırılmasının vacibliyini qeyd 

etmiş və hüquqi yardım da daxil olmaqla hamının ədalətə çıxışının gücləndirilməsi məqsədilə 

ədalətli, şəffaf, səmərəli, ayrı-seçkiliyi istisna edən və hesabatlı xidmət üçün bütün zəruri 

tədbirlərin həyata keçirilməsini tövsiyyə etmişdir. Bununla yanaşı, Cinayətkarlığın qarşısının 

alınması və Cinayət Ədliyyəsi Komissiyası tərəfindən 27 May 2016-cı il tarixdə qəbul edilmiş 

qətnamə üzv dövlətləri səmərəli hüquqi yardımın təmin edilməsi üçün daxili tədbirləri qəbul 

etməyə və ya gücləndirməyə çağırır. 

BMT-nin Fövqəladə yoxsulluq üzrə xüsusi məruzəçisi Ekstremal Yoxsulluq və İnsan Hüquqları 

üzrə 2012-ci il hesabatında cinayət işləri ilə bərabər mülki işlərdə də hüquqi yardım xidmətinə 

çıxışın zərurliyini aydın şəkildə ifadə edib. Hesabatda göstərilir ki, ödənişsiz hüquqi yardım yalnız 

cinayət işlərində deyil, fərdin hüquqi yardım haqqını ödəmək üçün kifayət qədər vəsaiti olmadığı 

hallarda mülki işlərdə də göstərilməlidir.  

İnsan Hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının 6-cı maddəsində daha təfərrüatlı qeyd edilmişdir. 

Belə ki: "Hər kəs, onun mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən və ya ona qarşı hər hansı 

cinayət ittihamı irəli sürülərkən, qanun əsasında yaradılmış müstəqil və qərəzsiz məhkəmə 

vasitəsilə, ağlabatan müddətdə işinin ədalətli və açıq araşdırılması hüququna malikdir. Cinayət 

törətməkdə ittiham olunan hər kəs şəxsən və ya özünün seçdiyi müdafiəçi vasitəsilə özünü müdafiə 

etmək və ya müdafiəçinin xidmətini ödəmək üçün vəsaiti kifayət etmədiyi zaman, ədalət 
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mühakiməsinin maraqları tələb etdikdə belə müdafiədən pulsuz istifadə etmək hüququna 

malikdir." 

Avropa Şurasının bir sıra konvensiyaları ayrı-seçkilik və zorakılıq qurbanlarının ödənişsiz 

hüquqi yardım hüququnun milli qanunvericilikdə təsbit olunmasını nəzərdə tutur: 

- AŞ-nın İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Konvensiyası (2005); 

- AŞ-nın Uşaqların cinsi istismar və cinsi zorakılıqdan müdafiəsi üzrə Konvensiyası 

(2007); 

- AŞ-nın Qadınlara qarşı zorakılıq və məişət zorakılıqla mübarizə və qarşısının qalınması 

üzrə Konvensiyası  (2011) 

Həmçinin AŞ Nazirlər Kabinetinin üzv dövlətlərə cinayət qurbanlarına yardım haqqında Rec 

(2006) 8 saylı Tövsiyyələrinin 6.4 bəndi cinayət qurbanlarının hüquqi məsləhət, hüquqi yardım 

və digər bütün növ məsləhət almaq hüquqlarını təsbit edir. 

 

1.2. Milli qanunvericilik və ödənişsiz hüquqi yardımın çərçivəsi 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası milli qanunvericilik sistemi ierarxiyasında ali hüquqi 

qüvvəyə malik akt olaraq hüquqi yardımla təmin edilmək hüququnun əsas prinsiplərini müəyyən 

etmişdir. Konstitusiyanın 25-ci maddəsinin III hissəsində qeyd edilir ki, dövlət, o cümlədən, əmlak 

vəziyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. 26-cı 

maddənin I hissəsində “hər  kəsin qanunla qadağan olunmayan üsul və vasitələrlə öz hüquqlarını 

və azadlıqlarını müdafiə etmək hüququ vardır” deməklə Konstitusiya  heç bir ayrı-seçkilik 

müəyyən etmədən bütün şəxslər üçün müdafiə olunmaq hüququnu  müəyyən etmişdir. Həmin 

maddənin II hissəsində dövlətin hər kəsin hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsinə təminat 

verməsi bəyan edilir. Konstitusiyanın 61-ci maddəsi hüquqi müdafiənin  institusional əsaslarını 

müəyyən edərək onu daha da konkretləşdirir.   

Azərbaycan Respublikası CPM, Azərbaycan Respublikası MPM, Azərbaycan Respublikası İXM 

və ``Vəkillər və  vəkillik fəaliyyəti haqqında`` Azərbaycan Respublikasının qanunu cinayət, mülki 

və inzibati işlərdə hüquqi yardım ala biləcək şəxslərin dairəsini və şərtlərini müəyyən etmişdir.  

 

 

1.2.1. Hüquqi yardım almaq hüququ 

Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il Konstitusiyası heç bir şərt müəyyən etmədən hər bir kəs 

üçün hüquqi yardım almaq hüququnu müəyyən etmişdir. Konstitusiyaya əsasən, hər kəsin yüksək 

keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hüququ vardır. Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi yardım 

ödənişsiz, dövlət hesabına göstərilir.1  

Konstitusiyada ödənişsiz hüquqi yardımın göstərilməsi qaydasının qanunla müəyyən edilməsi 

təsbit edilmiş olsa da, 25 ilə yaxın bir müddət keçməsinə baxmayaraq hüquqi yardım haqqında 

                                                      
1 AR Konstitusiyası, maddə 61 
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ayrıca qanun hələ də mövcud deyil. Bu dövlət hesabına hüquqi yardımın şərtləri, halları və digər 

aspektlərinin ayrı-ayrı qanunlarda pərakəndə şəkildə təsbit edilməsi ilə nəticələnib. Müsbət haldır 

ki, belə bir qanunla bağlı təşəbbüs Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 dekabr 2018-ci il 

tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş  “Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2019–2023-cü illər 

üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Sərəncamında nəzərdə tutulmuşdur. 

Sərəncamın 6.1.8. bəndinə görə, 2019-2023-cü illər müddətində “Pulsuz hüquqi yardım haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsinin hazırlanmalıdır.  

 “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” qanunun 20-ci maddəsinin I hissəsində  deyilir ki, 

inzibati qaydada tutulmuş şəxslərə, cinayət işləri üzrə şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxslərə və 

məhkəmədə vəkilin xidmətlərini ödəmək üçün kifayət qədər vəsaiti olmayan şəxslərə hər hansı bir 

məhdudiyyət qoyulmadan vəkil tərəfindən göstərilən hüquqi yardım dövlət hesabına həyata 

keçirilir. Cinayət, inzibati və mülki işlərdə ödənişsiz hüquqi yardımın şərtləri və qaydası CPM, 

İXM və MPM ilə müəyyən edilmişdir.    

 

 

1.2.2. Cinayət işlərində hüquqi yardım 

Hazırkı qanunvericiliyə görə, cinayət işlərində hüquqi yardım almaq hüququna şübhəli və ya 

təqsirləndirilən şəxslər malikdirlər. CPM-in 19.4-cü maddəsi cinayət prosesini həyata keçirən 

orqanın üzərinə şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin pulsuz hüquqi yardım almaq hüququnun 

təmin edilməsi öhdəliyini qoymuşdur. CPM-in 193.2 maddəsində nəzərdə tutulur ki, şübhəli və ya 

təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçinin xidmətlərini ödəməyə kifayət qədər vəsaiti yoxdursa və 

müdafiəçinin cinayət prosesində iştirakı bu qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda təmin 

olunmalıdırsa, cinayət prosesini həyata keçirən orqan həmin şəxsə hüquqi yardımın göstərilməsini 

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına təmin etməlidir.  

Azərbaycan Respublikasi Konstitusiya Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikasi Cinayət-

Prosessual Məcəlləsinin 92.12-ci maddəsinin bəzi müddəalarinin şərh edilməsinə dair Azərbaycan 

Respublikasi Konstitusiya Məhkəməsi plenumunun 20 may 2011-ci il qərarında göstərilir ki, 

şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs müdafiəçinin iştirakını tələb edə bilər. Bu halda həmin şəxsə 

özünə müdafiəçi seçmək üçün şərait yaradılmalı, hüquqi yardımı ödəməyə vəsaiti olmadıqda isə 

ödənişsiz, dövlət hesabına müdafiəçi ilə təmin olunmalıdır.  

CPM-in 92.3.2- 92.3.13-cü maddələrində göstərilən aşağıdakı hallarda isə şübhəli və ya 

təqsirləndirilən şəxsin tələb edib-etməməsindən asılı olmayaraq müdafiəçinin iştirakı təmin 

edilməlidir:  

 şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs lal, kor, kar olduğuna, danışmaq, eşitmək, görmək 

funksiyalarında digər ciddi qüsurlar olduğuna, uzun sürən ağır xəstəliyinə, habelə 

kəmağıllığa, aşkar əqli zəifliyə və ya digər qüsurlara görə müdafiə hüququnu müstəqil 

həyata keçirə bilmədikdə; 

 cinayət təqibi üzrə icraat aparılan anda şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsdə ruhi xəstəliyin 

kəskinləşməsi və ya müvəqqəti ruhi pozuntu aşkar edildikdə; 
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 şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs cinayət mühakimə icraatının aparıldığı dili bilmədikdə; 

 şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs cinayəti törədərkən yetkinlik yaşına çatmadıqda; 

 təqsirləndirilən şəxs müddətli hərbi xidmət qulluqçusu olduqda; 

 şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsə xüsusilə ağır cinayət törətməsi istinad edildikdə; 

 şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs məcburi qaydada xüsusi tibb (stasionar müalicə-

psixiatriya) müəssisəsinə yerləşdirildikdə; 

 şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs tutulduqda və ya təqsirləndirilən şəxs haqqında qətimkan 

tədbiri qismində həbs tətbiq edildikdə; 

 cinayət təqibi cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddətləri keçdikdən sonra həyata 

keçirildikdə; 

 təqsirləndirilən şəxslərin qanuni mənafeləri arasında ziddiyyət mövcuddursa və onlardan 

birinin müdafiəçisi olduqda; 

 cinayət təqibi cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli anlaqsız vəziyyətdə törədən şəxs 

barəsində həyata keçirildikdə; 

 şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti olmadıqda; 

 ölmüş təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin və ya cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli 

törətmiş, lakin təqsirləndirilən (şübhəli) şəxs qismində tanınanadək ölmüş şəxsin hüquqi 

varisi müəyyən edilmədikdə; 

 ölmüş təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin və ya cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli 

törətmiş, lakin təqsirləndirilən (şübhəli) şəxs qismində tanınanadək ölmüş şəxsin yaxın 

qohumu bu Məcəllənin 106-1.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müddət ərzində onun 

hüquqi varis qismində tanınması barədə müvafiq istəyini bildirmədikdə.  

 

1.2.3. İnzibati işlərdə dövlət hesabına hüquqi yardım 

İXM-nin 66-cı maddəsinə əsasən, inzibati işlərdə dövlət büdcəsi hesabına hüquqi yardım almaq 

hüququna inzibati qaydada tutulan aşağıdakı şəxslər malikdirlər:  

 yetkinlik yaşına çatmayanlar; 

 lal, kar, kor olanlar 

 fiziki və ya psixi qüsurlarına görə özlərinin müdafiə hüququnu həyata keçirə bilməyən 

digər şəxslər. 

Bu şəxslər özləri vəkil tutmadığı halda, hakim və ya səlahiyyətli orqan onları vəkil ilə təmin 

etməlidir. Göstərilən hallarda barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin 

müdafiəçidən imtinası qəbul olunmur. Qeyd edilən şəxslərin özləri tərəfindən seçilmiş vəkilin 

gəlməsi mümkün olmadığı halında belə onların vəkillə təmin olunması məcburi şərt kimi nəzərdə 

tutulmuşdur. 
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1.2.4. Mülki işlərdə dövlət hesabına hüquqi yardım 

Mülki işlərdə dövlət hesabına hüquqi yardımdan istifadə etmənin şərtləri MPM-in 67-ci 

maddəsində təsbit edilib. MPM-in 67.1. maddəsinə əsasən, kassasiya və əlavə kassasiya 

şikayətləri, habelə məhkəmə aktına yeni açılmış hallar üzrə yenidən baxılması haqqında ərizələr 

yalnız vəkil tərəfindən tərtib edildikdə icraata qəbul edilir. Kassasiya və əlavə kassasiya 

qaydasında, habelə məhkəmə aktına yeni açılmış hallar üzrə yenidən baxıldıqda işdə iştirak edən 

şəxslər məhkəmə iclaslarında yalnız vəkillə birgə iştirak edirlər.  

MPM-in 67.2. maddəsində isə deyilir ki, bu Məcəllə ilə vəkilin prosesdə məcburi iştirakı tələb 

olunduğu hallarda işdə iştirak edən şəxslərin vəkilin xidmətlərini ödəmək üçün kifayət qədər 

vəsaiti olmadıqda, məhkəmə aktını qəbul etmiş məhkəmə işdə iştirak edən şəxslərin yazılı 

müraciəti əsasında vəkilin prosesdə iştirakını təmin edir. 
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Ölkə 

Hüquqi yardım 
göstərilməsinə 

cavabdehlik daşıyan 
qurum 

Hüquqi yardımın təşkili 
Hüquqi yardımın 

göstərildiyi sahələr və 
formaları 

Hüquqi yardımdan 
yararlanan şəxslər 

Hüquqi yardımın 
göstərilmə şərtləri 

Fəaliyyətin 
hüquqi 

tənzimlənilməsi 
forması 

Gürcüstan 

2007-ci ildə Ədliyyə 

Nazirliyi nəzdində 

yaradılmış, lakin heç bir 

icra orqanından asılı 

olmadan, yalnız 

Parlament qarşısında 

hesabatlı olan Hüquqi 

Yardım Xidməti 

tərəfindən həyata keçirilir. 

Xidmət müstəqilliyi və 

şəffaflığa məsuliyyət 

daşıyan mərkəzi 

əlaqələndirici orqan olan 

Hüquqi Yardım Şurası və 

regioanal ofislərdən 

ibarətdir.  HYŞ Milli 

Vəkillər Kollegiyası, 

Ombudsman, Ədliyyə 

Nazirliyi, Ali Ədliyyə 

Şurası, QHT-lər və 

akademik institutları 

təmsil edən 9 nəfərdən 

ibarətdir. Şuranın sədrini 

seçir, xidmətə dair 

əsasnamələri hazırlayır, 

inkişaf strategiyasını 

təsdiq edir, fəaliyyətin 

monitorinqini həyata 

keçirir. 

Hüquqi Yardım Xidmətinin 

11 regional bürosu (iri 

şəhərlərdə fəaliyyət 

göstərən), 7 Məsləhət 

Mərkəzi (kiçik şəhərlər, 

dağlıq və etnik azlıqların 

məskunlaşdığı ərazilərdə) 

var. Xidmətin ofisinin 

olmadığı ucqar ərazilərdə 

hüquqi yardıma çatımlılığı 

təmin etmək üçün 

hüquqşünaslardan ibarət 

mobil qruplar tərəfindən 

hüquqi məsləhət xidməti 

təmin edilir. Hüquqi yardım 

ərizəçi və ya müvafiq 

məhkəmə/istintaq orqanının 

müraciəti əsasında təyin 

edilir. Regional Bürolar 

ərizələrə 2 gün ərzində baxır 

və büroda qeydiyyatda olan 

vəkillərdən əlifba sırası 

növbəsilə təyin edir. Bunlar 

hüquq təhsilli və vəkillər 

kollegiyasının üzvü olan 

şəxslər olmalıdır. Bundan 

başqa universitet əsaslı 

hüquq klinikalarında 

tələbələr ilkin hüquqi yardım 

göstərə, hüquqi sənədlərin 

hazırlanması, mülki işlərdə 

nümayəndə kimi çıxış edə 

bilirlər.  

Cinayət, mülki və inzibati 

sahədə hüquqi yardım 

xidməti göstərilir. a) 

Hüquqi məlumat və 

məsləhətlərin verilməsi; 

b) Hüquqi sənədlərin 

hazırlanması; c) Cinayət 

prosesində təqsirləndirilən 

və ya məhkum olunmuş 

şəxsin hüquqlarının 

müdafiəsi; d) Cinayət 

hadisəsi nəticəsində zərər 

çəkmiş şəxslərin 

müdafəsi; e) Mülki və 

inzibati işlər üzrə 

məhkəmə təmsilçiliyi. 

İlkin hüquqi yardım 

pulsuz olaraq hamı üçün 

müyəssərdir.  Cinayət 

ittihamı ilə həbs edilmiş, 

saxlanılmış, məhkum 

edilmiş şəxslər, həmçinin 

cinayət qurbanları dövlət 

hesabına hüquqi 

yardımdan istifadə edə 

bilər. Yerli dili bilməyən 

şəxslər, etnik azlıqlar, 

fiziki və psixoloji əlilliyi 

olanlar, məhkəmə 

baxışında iştirakdan 

imtina edənlər ``məcburi 

müdafiə`` ilə təmin etmək 

dövlətin vəzifəsidir. Şəxs 

tutulduğu andan hüquqi 

yardımla təmin 

edilməlidir. Saxlanılan 

şəxs istəmədikdə polisin 

vəkil iştirakı olamdan onu 

sor-sual etmək hüququ 

yoxdur. Cinayət işlərində 

HYX şübhəli və ya 

təqsirləndirilən şəxsin 

bütün mərhələlərdə eyni 

müdafiəçi tərəfindən  

müdafiəsini təmin etməyə 

çalışmalıdır. Mülki və 

inzibati işlərdə isə yalnız 

ödəmə qabiliyyəti 

olmayan şəxslər hüquqi 

yardımdan faydalana 

bilər.  

``Ödəmə 

qabiliyyətsizliyi 

meyarları``na uyğun 

olan şəxslər  pulsuz 

hüquqi yardımdan 

istifadə edə bilər. 

Ödəmə qabiliyyətində 

olmadığını sübut etmək 

üçün müraciətçidən hər 

hansı sənədin təqdim 

olunması tələb edilmir. 

Hüquqi yardım xidməti 

Əmək, Səhiyyə və 

Sosial Müdafiə 

Nazirlikləri tərəfindən 

idarə olunan aztəminatlı 

vətəndaşlara dair 

məlumat bazasından 

şəxsin   statusunu 

müəyyən edir.  

Pulsuz hüquqi 

yardım haqqında 

ayrıca qanun 

2. HÜQUQİ YARDIM XARİCİ ÖLKƏLƏRİN TƏCRÜBƏSİNDƏ 
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Litva 

Dövlət hesabına hüquqi 

yardım xidmətinin təşkili 

və idarəolunması Ədliyyə 

Nazirliyi tərəfindən 

həyata keçirilir. ƏN bu 

sahəyə dair siyasəti 

müəyyən edir, 

qanunvericilik aktlarını 

hazırlayır, qanunun 

tətbiqinə nəzarət edir. 

Könüllü əsasda fəaliyyət 

göstərən kollegial 

məşvərətçi qurum - 

Dövlət-zəmanətli Hüquqi 

Yardım üzrə 

Əlaqələndirmə Şurası 

hüquqi yardım həyata 

keçirən orqanların - 

xidmətlərin və 

bələdiyyələrin fəaliyyətini 

tıhlil edir, hesabatlar, 

təkliflər hazırlayır və s. 

Şuraya parlament, ədliyyə 

və maliyyə nazirliklərinin, 

bələdiyyələr assosiasiyası, 

Vəkillər Kollegiyası, 

Litva Hüquqşünaslar 

Cəmiyyəti, Hakimlər 

Assosiasiyası və digər 

qurumların təmsilçiləri 

daxildir.  

İlkin hüquqi yardım 

bələdiyyələr tərəfindən 

dövlət büdcəsi hesabına 

təşkil edilir və dövlət xidməti 

hesab olunur. Bələdiyyə  

qulluqçuları, müqavilə 

əsasında stajorlar və ictimai 

təşkilatlar ilkin hüquqi 

yardım göstərir. 

Nümayəndəli hüquqi yardım 

xidməti regionlar üzrə 

Ədliyyə Nazirliyi tərfindən 

yaradılmış və 

maliyyələşdirilən xidmət 

mərkəzlərində peşəkar 

hüquqşünaslar tərəfindən 

həyata keçirilir. İkinci 

dərəcəli hüquqi yardım 

göstərən şəxslər ali hüquq 

təhsilli, vəkillər 

kollegiyasının üzvü olmalı, 

dövlət tərəfindən təsdiq eilən 

hüquqi yardım göstərən 

şəxslərin siyahısına daxil 

olan vəkillər ola bilər. 

Cinayət, mülki və inzibati 

sahədə hüquqi yardım 

xidməti göstərilir. Dövlət 

zəmanətli hüquqi yardım 

2 formada - ilkin və  

ikinci dərəcəli 

(nümayəndəli) hüquqi 

yardım şəklində təmin 

olunur. İlkin hüquqi 

yardım   hüquqi məlumat, 

məsləhət, dövlət və 

bələdiyyə orqanlarına 

sənədlərin  hazırlanması 

formasında həyata 

keçirilir.  Nümayəndəli 

hüquqi yardım 

məhkəmələrə ərizə və 

şikayətlərin hazırlanması, 

hüquqi  sənədləşmə, 

məhkəmə və istintaq 

orqanlarında təmsilçilik 

formasında həyata 

keçirilir. 

Dövlət zəmanətli ilkin 

hüquqi yardımı hər kəs 

əldə etmək hüququna 

malikdir. İkinci dərəcəli 

(nümayəndəli) hüquqi 

yardım a) cinayət 

işlərində qanunla vəkilin 

iştirakının məcburiliyi 

tələbi olduqda; b) bütün 

xarakterli işlərdə əmlak 

və gəlir səviyyəsinə görə 

aztəminatlı qruplara aid 

edilən şəxslər (əmlak və 

gəlirləri haqda arayışlar 

təqdim etməklə. Bu halda 

əmlak və gəlir 

səviyyəsinə görə 2 qrup 

ayrılır. I qrupa aid 

edilənlər 100% pulsuz 

hüquqi yardım xidməti 

əldə edə bilər. II qrupa aid 

edilənlər isə aldığı hüquqi 

yardıma görə xərclərin 

50%-ni şəxsi hesabıan 

ödəməlidir.); və  c) əmlak 

və gəlir səviyyəsindən 

asılı olmadan pulsuz 

hüquqi yardım 

göstərilməli şəxslər 

(uşaqlar, zərərçəkmiş 

şəxslər, dövlətdən sosial 

yardım alan aztəminatlı 

ailələrin üzvü olanlar, 

stasionar qayğı 

mərkəzlərində olanlar, 

əlilliyi, ruhi pozğunluğu 

olanlar, işləmək  

qabiliyyətsizliyi təsdiq 

olunmuş şəxslər, 

həmçinin belə şəxslərə 

baxanlar və s.).   

İlkin hüquqi yardım 

əldə etmək istəyənlər 

ərizə ilə yaşadıqları 

ərazinin bələdiyyəsinə 

müraciət edir və 

müraciətə dərhal 

baxılır. Nümayəndəli 

hüquqi yardım üçün 

vətəndaşlar hüquqi 

yardım xidmətlərinə 

ərizə və bu cür yardım 

almaq üçün uyğun 

olduğunu təsdiq edən 

əmlak və gəlirləri təsdiq 

edən sənədləri təqdim 

edir. Cinayət işlərində 

ibtidai istintaq orqanı, 

prokurorluq və ya 

məhkəmə tərəfindən 

xidmət koordinatoruna 

müraciəti əsasında vəkil 

ayrılır.   

Dövlət Zəmanətli 

Hüquqi Yardım 

haqqında qanun 



S ə h i f ə  | 14 
 

Finlandiya 

Dövlət hesabına hüquqi 

yardım xidmətinin təşkili 

və idarəolunması Ədliyyə 

Nazirliyinin birbaşa 

səlahiyyətindədir. Bu 

sahədə fəaliyyəti 

tənzimləyən ayrıca 

mərkəzi qurum mövcud 

deyil. Həmçinin Vəkillər 

Kollegiyası da bu sahədə 

inhisarçı mövqeyə malik 

deyil.  

Dövlət (publik) hüquqi 

yardımı adı ilə bilinən 

ödənişsiz hüquqi yardımı 

yerlərdə 23 dövlət hüquqi 

yardım ofisi və onların 

qolları hesab edilən 165 

mərkəzdə həyata keçirilir. 

Hüquqi yardım mərkəzi, 

regional və yerli səviyyəni 

əhatə edir. Dövlət hüquqi 

yardım ofislərinin vəkilləri 

və vəkillər kollegiyasının 

üzvü olan lisenziyalı özəl 

vəkillər tərəfindən həyata 

keçirilir. Özəl vəkillər əsasən 

məhkəmə təmsilçiliyi tələb 

olunan işlərdə, əvəzi dövlət 

hesabına ödənməklə hüquqi 

yardım xidməti göstərir. 

Nisbətən sadə və 

məhkəmədən kənar 

prosedurlar əsasən DHYO 

vəkilləri tərəfindən həyata 

keçirilir.  

Cinayət, mülki və inzibati 

sahədə hüquqi yardım 

xidməti göstərilir. 

Təqsirləndirilən şəxsin 

azadlığının 

məhdudlaşdırıldığı andan 

istintaq və məhkəmə 

araşdırması, apellyasiya 

və kassasiya mərhələləri 

də daxil olmaqla bütün 

mərhələlərdə  dövlət 

hesabına hüquqi yardım 

göstərilir. Cinayət və 

mülki işlər üzrə hüquqi 

yardım hüquqi məlumat, 

hüquqi sənədlərin 

hazırlanması, hüquqi 

məsləhət, məhkəmədə və 

digər rəsmi orqanlarda 

hüquqi təmsilçilik, 

həmçinin məhbusların 

intizam məhkəməsində 

təmsilçiliyi də daxil 

olmaqla bütün formalarda 

həyata keçirilir. 

Finlandiyada dövlət 

hesabına hüquqi yardım 

əldə etmənin yeganə şərti 

hüquqi yardıma ehtiyacı 

olan şəxsin gəlir 

səviyyəsidir. Ayrıca 

dekretlə təyin edilmiş 

gəlir səviyyəsinə uyğun 

olaraq aztəminatlı 

vətəndaşlar dövlət hüquqi 

yardımından istifadə 

etmək hüququna malikdir. 

Məs. Əgər müraciətçinin 

aylıq gəliri 600 evrodan 

aşağıdırsa, o, 100 % 

pulsuz hüquqi yardım 

əldə edir. Aylıq gəlir 900 

evro olduqda xərclərin 

30%-ni, 1300 evro 

olduqda xərclərin 75%-ni 

müraciətçi öz hüsabına 

ödəyir). Əlavə olaraq,  

cinayət işlərində cinayət 

ittihamı ilə saxlanılmış, 

həbs və ya məhkum 

edilmiş şəxslər və cinayət 

qurbanları dövlət hesabına 

hüquqi yardım ala bilər. 

Qanunla vəkilin iştirakı 

məcburi olan bəzi 

hallarda da xidmətin 

haqqı dövlət hesabına 

ödənilir.  Xüsusi qruplar 

üçün (əlillər, qadınlar, 

uşaqlar və s.) dövlət 

hesabına hüquqi yardımı 

nəzərdə tutan ayrıca 

normalar mövcud deyil.  

Hüquqi yardım Dövlət 

Hüquqi Yardım Ofisi və 

ya məhkəmənin qərarı 

ilə təyin edilir. Əsasən 

hüquqi yardım əldə 

etmək istəyən şəxslər 

DHY ofislərinə birbaşa 

və onlayn ərizə ilə 

müraciət edirlər. Ofis 

müraciətçinin iqtisadi 

və maliyyə vəziyyətini 

əlaqədar orqanlarla 

(bələdiyyələr, 

Finlandiya Sosial 

Sığorta İnstitutu, 

Finlandiya Təqaüdlər 

Məhkəzi, sığorta 

təşkilatları və s.) 

dəqiqləşdirdikdən sonra 

onun gəlir səviyyəsinə 

uyğun olaraq şəxsə 

göstərilən hüquqi 

yardımın hansı 

hissəsinin dövlət 

hesabına ödənəcəyini 

müəyyən edir.   

Finlandiyada 

hüquqi yardım 

xidmətinin 

qanunvericilik 

əsasını Hüquqi 

Yardım Aktı, 

Dövlət Hüquqi 

Yardım Ofisləri 

haqda Akt və 3 

hökumət dekreti 

(hüquqi yardım 

meyarları, 

ödənişləri və yeri 

haqqında) təşkil 

edir.  
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İsrail 

Hüquqi yardlmın təşkili 

və idarəedilməsi 

səlahiyyətləri Ədliyyə 

Nazirliyi nəzdində 

fəaliyyət göstərən Hüquqi 

Yardım Departamenti və 

İctimai Müdafiəçinin 

Ofisinə aiddir. İMO 

Ədliyyə Nazirliyi, 

Vəkillər Kollegiyası, Ali 

Məhkəmə və akademik 

qurumları təmsil edən  5 

nəfərlik Şura tərəfindən 

idarə olunur. ƏN 

nazdindəki Hüquqi 

Yardım Departamentinin 

bütün ölkə ərazisini əhatə 

edən 5 hüquqi yardım 

bürosu var. 

Hüquqi yardımın təmin 

edilməsində qarışıq 

modeldən istifadə olunur - 

həm dövlət tərəfindən işə 

götürülən tam ştatlı 

hüquqşünaslar, həm də özəl 

vəkillər iştirak edir. Ştatlı 

hüquqşünaslar əsasən işlərin 

az hissəsini həyata keçirir və 

özəl vəkillərin işinə nəzarət 

edir. Hüquqi yardım göstərən 

şəxslər hüquq təhsilli, 

vəkillər kollegiyasınını üzvü 

olmalı və peşə imtahanı 

verməlidirlər. Onlar hüquqi 

yardım agentliklərində 

intervü olunur və onlarla  

kontrakt bağlanır, həmçinin 

dövlət tərəfindən idarəolunan 

hüquqi yardım göstərən 

şəxslərin siyahısına daxil 

edilməlidirlər. Hüquqi 

Yardım Administrasiyası və 

İctimai Müdafiəçinin Ofisi 

vaxtaşırı hüquqi yardım 

göstərənlər üçün məcburi 

treninqlr təşkil edir. İlkin 

hüquqi yardım pulsuz olaraq 

HYA və İctimai 

Müdafiəçinin yerlərdəki 

ofislərində, şəhərlərdə və 

həbsxanalardakı hüquqi 

məsləhət mərkəzlərində 

təmin olunur. Hüquqi yardım 

həm şəhər, həm də kənd 

yerlərində əlçatandır.  Mülki 

işlərdə HYD-nin bürolarında 

vətəndaşlar pulsuz hüquqi 

yardım əldə edə bilirlər.  

Həm cinayət, həm də 

mülki işlərdə hüquqi 

kömək, məhkəmə və 

tribunallarda hüquqi 

təmsilçilik formasında 

hüquqi yardım göstərilir. 

Əlavə olaraq mülki 

işlərdə hüquqi məlumat 

və məsləhət, dövlət 

orqanlarında təmsilçilik, 

hüquqi sənədlərin 

hazırlanması formasında 

həyata keçirilir. Uşaqlara, 

Xilokost qurbanlarına, 

insan alveri qurbanlarına, 

psixiatrik xəstələrə, 

uyğunlaşma prosedurları 

keçən bioloji 

valideynlərə, ölümlə 

nəticələnən cinayətlərin 

qurbanlarının ailələrinə, 

sosial təminat və uşaqlara 

qayğı ilə bağlı müraciət 

edənlərə xüsusiləşmiş 

hüquqi yardım göstərilir.  

Cinayət ittihamı ilə həbs 

edilmiş, saxlanmış 

şəxslər, şifahi indirmələr 

də daxil olmaqla bütün 

mərhələlərdə ödənişsiz 

hüquqi yardımla təmin 

edilir. Qanun dövlət 

hesabına hüquqi yardımın 

təmin olunduğu mülki 

hüquq sahələrini 

konkretləşdirsə də kifayət 

qədər geniş sahəni əhatə 

edir. Ödənişsiz hüquqi 

yardımın təyin olunması 

üçün gəlir səviyyəsi və 

əmlak vəziyyəti əsas 

meyardır. Gəlirləri ölkə 

üzrə orta aylıq 

əməkhaqqının  67%-dən 

az olan şəxslər pulsuz 

hüquqi yardımdan 

faydalana bilər. Söğorta 

məsələləri, psixiatrik 

hospitalizasiya 

yoxlamalarında, həmçinin 

uşaqların müdafiəsi, 

sığınacaqlarda yerləşən 

qadınların müdafiəsi, ailə 

məsələləri və bəzi başqa 

hallarda şəxsin iqtisadi 

vəziyyəti nəzərə 

alınmadan hüquqi yardım 

təyin edilir. Digər hallarda 

vətəndaşlar gəlir 

səviyyəsinə uyğun olaraq 

hüquqi yardıma görə 

ödənişin müəyyən 

hissəsindən azad edilir.  

Hüquqi yardım onu 

almaq istəyən şəxsin 

Hüquqi Yardım 

Bürolarına poçt, email 

və ya birbaşa ərizə ilə 

(onun gəlir və əmlak 

vəziyyətini sübut edən 

sənədlərlə təqdim 

olunmaqla) müraciəti 

əsasında təyin edilir. 

Cinayət işlərində polis 

və ya işə baxan 

məhkəmə tərəfindən də 

müraciət edilə bilər. 

Həm cinayət, həm də 

mülki işlərdə müraciət 

edən şəxs aşağı gəlir 

səviyyəsini təsdiq edən 

sübutları təqdim 

etməlidir. Cinayət 

işlərində qanunla 

vəkilin iştirakının 

zıruriliyi nəzərdə 

tutulan hallarda belə 

sübutları təqdim etməyə 

gərək yoxdur. Cinayət 

işlərində ittihamın 

ağırlığı, prosesin  

potensial nəticələri və 

ya təqsirləndirilənin 

maliyyə vəziyyəti  

nəzərə alınmaqla 

hüquqi yardım təyin 

edilə bilər.   

``Hüquqi Yardım 

haqqında`` (1972) 

və İctimai 

Müdafiəçi 

haqqında`` (1995) 

qanunlarla 

tənzimlənir. 
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Hollandiya 

Təhlükəsizlik və Ədliyyə 

Nazirliyi nəzdində 

fəaliyyət göstərən ancaq 

müstəqil idarəetmə orqanı 

olan Hüquqi Yardım 

Şurası tərəfindən idarə 

edilir. HYŞ 1 mərkəzi və 

5 regional ofisdən 

ibarətdir. Şura hüquqi 

yardım xidmətinin 

göstərilməsi, monitorinqi, 

maliyyələşdirilməsi, 

maliyyə məsələləri üzrə 

nazirlik qarşısında 

hesabatlılıq üzrə 

fəaliyyətləri həyata 

keçirir.  

Hüquqi Yardım Şura bütün 

ölkəni əhatə edən və 

bütünlüklə dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən 30 

Hüquqi Yardım Mərkəzi 

yaradıb. Hüquqi yardım ilkin 

hüquqi yardım və 

genişləndirilmiş  hüquqi 

yardım formasında 2 

səviyyədə həyata keçirilir. 

İlkin hüquqi yardım birbaşa, 

İnternet səhifəsi və qaynar 

xətt xidməti vasitəsilə hüquqi 

yardım mərkəzlərində 

göstərilir. Bu xidmətin 

pulsuz və tez əldə ediləbilən 

şəkildə hər kəsə 

müəyəssərliyini təmin edən 

məlumatlandırma xarakteri 

daşıyır. Müraciət hüquqi 

sənədlərin hazırlanması və 

təmsilçilik kimi fəaliyyətləri 

gərəkdirdikdə özəl vəkillər 

cəlb edilir. Bu halda önların 

xidmət haqqı dövlət 

tərəfindən ödənilir. Bu 

vəkillər HYM-də qeydiyyat 

olmalı, Vəkillər 

Kollegiyasının üzvü, 

müvafiq sahə üzrə ixtisas 

bacarıqları təsdiqlənmiş 

olmalıdır. 

Cinayət, mülki və inzibati 

işlərdə hüquqi yardımın 

bütün formaları təmin 

edilir. Əmək və 

məşğulluq, ailə (bütün 

hallar üzrə), müqavilə və 

istehlak, sosial təminat, 

mənzil, cinayət, 

immiqrasiya, inzibati və 

digər mülki sahələr üzrə 

hüquqi yardım əldə edilə 

bilər. Hüuqi yardım 

hüquqi məlumatlandırma, 

məsləhət, məhkəmə və 

inzibati orqanlarda 

təmsilçilik və s. 

formalarda təqdim olunur.  

Dövlət hüsabına hüquqi 

yardım hüququ işin 

xarakteri, şəxsin gəlir 

səviyyəsi və sosial 

statusuna görə təmin 

edilir. Cinayət işlərində və 

məhkəmənin maraqları 

tələb etdikdə, 

təqsirləndirilən şəxs 

nəzarət altında olduqda, 

zorakılıq cinayətlərinin 

qurbanları, sığınacaq üçün 

müraciət edənlər, ruhi 

xəstələ və uşaqlar pulsuz 

hüquqi yardımla 

bilavasitə təmin edilir. 

Gəlir və aktivlərinin 

səviyyəsinə görə 

vətəndaşa pulsuz hüquqi 

yardımın verilməsini 

Hüquqi Yardım 

Mərkəzləri bələdiyyələr 

və vergi orqanları ilə 

dəqiqləşdirmələr 

aparmaqla təyin edir. 

Məs. illik gəliri 26 min 

avrodan az olan tənha 

şəxslər və ya 36800 

avrodan az olan ailəli 

şəxslər pulsuz hüquqi 

yardımdan istifadə edə 

bilər. Son hesablamalara 

görə, ölkə əhalisinin 39% 

pulsuz hüquqi yardımdan 

istifadə hüququna 

malikdir. Bəzi hallarda 

hüquqi şəxslər də pulsuz 

hüquqi yardımdan istifadə 

edə bilir. 

Pulsuz hüquqi yardım 

almaq istəyən şəxslər 

telefon, email, poçt, 

birbaşa olmaqla Hüquqi 

Yardım Mərkəzinə 

müraciət edir. Eyni 

zamanda birbaşa vəkilə 

də müraciət oluna bilər. 

Bu halda hüquqi 

yardımın 

maliyyələşdirilməsi 

məqsədilə müraciət 

Hüquqi yardım 

Mərkəzində qeydə 

alınmalıdır.  

1994-cü ildə 

qəbul edilmiş və 

2015-ci ildə 

dəyəşikliklər 

edilmiş Hüquqi 

Yardım Aktı ilə 

tənzimlənir 
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Bolqarıstan 

Hüquqi yardlmın təşkili 

və idarəedilməsi üzrə 

səlahiyyətlər Vəkillər 

Kollegiyası və Nazirlər 

Kabineti tərəfindən təyin 

edilən Milli Hüquqi 

Yardım Bürosu tərəfindən 

həyata keçirilir. Büro ildə 

3-4 dəfə toplanır. Hüquqi 

yardım xidmətinin 

keyfiyyətinə nəzarəti 

MHYB, Ədliyyə 

Nazirliyi, VƏkillər 

Kollegiyası tərəfindən 

məhkəmələrin 

monitorinqi, hüquqi 

yardım alanların 

şikayətlərinin 

araşdırılması, və onlar 

arasında məmnunluq 

sorğularının keçirilməsi 

və qiymətləndirmələr yolu 

ilə həyata keçirilir.   

Hüquqi yardım milli, 

regional və yerli səviyyədə 

əlçatandır. Milli Hüquqi 

Yardım Şurası hüquqi 

yardım göstərən şəxslərin 

reyestrini tərtib edir. Hüquqi 

yardım göstərən şəxslər 

Vəkillər Kollegiyasının üzvü 

olmalı və zəruri bilik və 

bacarıqlar testindən 

keçməlidir. Hüquqi yardımın 

təyin olunması və 

koordinasiya işini birbaşa 

Vəkillər Kollegiyası həyata 

keçirir. İlkin pulsuz hüquqi 

yardımı hüquq məsləhət 

mərkəzlərində əldə edilə 

bilər. Məhkəmələrdə və polis 

idarələrində bilavasitə 

hüquqi yardım üzrə vəzifəli 

şəxs fəaliyyət göstərir.   

Mülki, inzibati və cinayət 

işlərində hüquqi 

məlumatlandırma, 

məsləhət, hüquqi 

sənədlərin hazırlanması, 

məhkəmə və inzibati 

orqanlarda hüquqi 

təmsilçilik formasında 

təqdim edilir. Dövlət 

orqanlarına şikayətlərin 

hazırlanması və bu 

orqanlarla mübahisələr 

zamanı vətəndaş pulsuz 

hüquqi yardımdan istifadə 

edə bilər. Hüquqi yardım 

şəxsin hüquq-mühafizə 

orqanları tərəfindən 

saxlandığı andan, ilkin 

dindirmə, apellyasiya və 

kassasiya da daxil 

olmaqla bütün 

mərhələlərdə hüquqi 

yardım almaq hüququ var. 

Vəkilin iştirakı olmadan 

vəkilin 

şübhəlini/təqsirləndirilən 

şəxsi dindirmək ixtiyarı 

yoxdur. 

Cinayət ittihamı ilə 

saxlanılmış, həbs edilmiş, 

məhkum edilmiş şəxslər, 

cinayət qurbanları və 

şahidlər ödənişsiz hüquqi 

yardım almaq hüququna 

malikdir. Mülki, inzibati 

və cinayət işlərində aylıq 

gəlirləri 200 dollardan 

aşağı olan şəxslər də 

pulsuz hüquqi yardım ala 

bilər. Aztəminatlı qruplar 

- əlillər, uşaqlar, qadınlar, 

qaşqınlar, yaşlılar, 

məcburi köçkünlər, 

sığınacaq axtaran şəxslər, 

vətəndaşlığı olmayan 

şəxslər, miqrantlar - 

dövlət tərəfindən xüsusi 

hüquqi yardım xidmətləri 

ilə təmin edilir. Həmçinin 

qanunla nəzərdə tutulmuş 

hallarda ədalət 

mühakiməsinin maraqları, 

işin ağırlığı, mürəkkəbliyi 

və tipi nəzərə alınmaqla 

ödənişsiz hüquqi yardım 

təyin edilir. Həmçinin 

işçilərin hüquqları, 

istehlakçıların hüquqları, 

ətraf mühit və sağlamlıq 

kimi ictimai maraq kəsb 

edən məsələlərdə 

kollektiv müraciətlər 

zamanı da dövlət hesabına 

hüquqi yardım təyin edilə 

bilər.  

Hüquqi yardım xidməti 

məhkəmə və ya polis 

orqanının, həmçinin 

digər dövlət 

orqanlarının  Vəkillər 

Kollegiyasına mütaciəti 

əsasında təyin edilir.  

2006-cı ildə qəbul 

edilmiş qəbul 

edilmiş Hüquqi 

Yardım haqqında 

Aktla tənzimlənir. 
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Rusiya 

Pulsuz hüquqi yardım 

xidmətinin təşkili Ədliyyə 

Nazirliyi və ona tabe olan, 

RF subyektlərinin ali icra 

hakimiyyəti orqanları 

tərəfindən yaradılan və 

dövlət büdcəsindən 

maliyyələşən dövlət 

hüquq büroları tərəfindən 

həyata keçirilir. 

Pulsuz hüquqi yardım 

xidmətləri dövlət hüquq 

büroları və peşəkar hüquq 

xidmətlərinin göstərilməsi 

üçün cəlb edilmiş müstəqil 

vəkillər tərəfindən həyata 

keçirilir. RF subyektlərinin 

vəkillər palatası öz üzvləri 

arasından hər il üçün pulsuz 

hüquqi yardım göstərəcək 

vəkillərin reyestrini təqdim 

edir. Belə vəkillərin əməyi 

dövlət büdcəsi hesabına 

ödənilir. Qanun həmçinin 

pulsuz hüquqi yardımın 

qeyri-dövlət sistemini 

nəzərdə tutur ki, buraya öz 

hüsabıan fəaliyyət göstərən 

ali məktəblərdə yaradılan 

hüquq klinikaları, QHT-lər, 

notarial palatalar və s. qeyri-

dövlət strukturları daxildir.   

Pulsuz hüquqi yardım 

mülki, inzibati və cinayət 

hüququ sahələri üzrə 

təmin edilir. Yazılı və 

şifahi formada hüquqi 

məsləhət, əzirə, şikayət, 

müraciət və digər hüquqi 

sənədlərin hazırlanması, 

məhkəmələrdə, dövlət və 

bələdiyyə orqanlarında 

hüquqi təmsilçilik 

formasında həyata 

keçirilir. 

Aztəminatlı şəxslər -  

aylıq gəlirləri dövlət 

tərəfindən müəyyən 

edilmiş  yaşayış 

minimumundan aşağı olan 

şəxslər, I və II qrup 

əlillər, müharibə və əmək 

veteranları, hərbçilər, 

himayədən məhrum 

uşaqlar, övladlığa götürən 

şəxslər, fövqəladə 

hallardan zərər çəkmişlər 

və s. Bundan başqa, 

cinayət əməlində  ittiham 

oluna  və şübhəli bilinən 

şəxslər də pulsuz hüquqi 

yardım ala bilər. 

Hüquqi yardım şəxsin 

ərizəsi əsasında, 

həmçinin məhkəmənin 

qərarı əsasında təyin 

edilir. 

2011-ci ildə qəbul 

edilmiş ``RF-da 

pulsuz hüquqi 

yardım 

haqqında`` 

Qanunla 

tənaimlənir. 
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3. HÜQUQI YARDIMIN ƏHATƏ DAİRƏSİ 
Ölkə qanunvericiliyi həssas əhali qrupu üçün ödənişsiz hüquqi yardımı nəzərdə tutmuş olsa da, 

istifadə şərtlərinin məhdud şəkildə müəyyən edilməsi bundan çox az hallarda faydalanmağı 

mümkün edir.   “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” qanunun 20-ci maddəsində deyilir ki, 

inzibati qaydada tutulmuş şəxslərə, cinayət işləri üzrə şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxslərə və 

məhkəmədə vəkilin xidmətlərini ödəmək üçün kifayət qədər vəsaiti olmayan şəxslərə hər hansı bir 

məhdudiyyət qoyulmadan vəkil tərəfindən göstərilən hüquqi yardım dövlət hesabına həyata 

keçirilir.  İnzibati işlərdə dövlət büdcəsi hesabına hüquqi yardımın göstərilməsi hüququna yalnız 

1) inzibati qaydada tutulan yetkinlik yaşına çatmayanlar; 2) lal, kar, kor olanlar və 3) fiziki və ya 

psixi qüsurlarına görə özlərinin müdafiə hüququnu həyata keçirə bilməyən digər şəxslər 

malikdirlər. Cinayət işlərində ödənişsiz hüquqi yardım əsasən vəkilin məcburi iştirakı nəzərdə 

tutulan işlərdə, Mülki işlərdə isə işlərə yalnız Ali Məhkəmədə baxılması zamanı nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Dövlət təminatlı hüquqi yardım fəlsəfəsəsinin əsasında dayanan ədalət mühakiməsinin təntənəsi 

və hər kəsin hüquqi yardıma çatımlılığının təmin olunması baxımından ölkə qanunvericiliyinin 

minimum tələblərə cavab verdiyini söyləmək olar. Ödənişsiz hüquqi yardımın tətbiq olunduğu 

hüquq sahələrinin, belə yardım almaq hüququ olan şəxslər kateqoriyalarının, hüquqi yardımın 

regional əhatəsinin genişləndirilməsinə zərurət vardır.  

 

3.1. Hüquqi yardım almaq hüququ olan şəxslərin dairəsi 

Dövlətin artan maliyyə imkanları, lakin bunun fonunda xüsusilə aztəminatlı əhali qruplarının 

hüquqa çatımlılığındakı mövcud problemlər bu sahədə radikal dəyişiklikləri zəruri edir.  

2018-ci ildə nümayəndəlik institutunun ləğvi edilməsi və vəkil sayının azlığı hüquqi yardım 

xidmətinin bir qədər də bahalaşmasına səbəb olub. Hazırda ən ucuz hüquqi yardım xidmətinin 

qiyməti 300-500 manat arasında dəyişir. Bu məbləğ minimum əmək haqqının 250, orta aylıq əmək 

haqqının isə 550 manat olması şəraitində əhalininn aztəminatlı təbəqəsi ilə bərabər əksər 

vətəndaşlar üçün də hüquqi yardıma əlçatanlığı çətinləşdirir.  Bu cür vəziyyət daha çox sayı 1 

milyondan cox olan və işsizlik səviyyəsi digər əhali qrupundan 3 dəfə çox olan məcburi 

köçkünlərin, təqaüdçülərin, şəhid ailələrinin, qadınların və digər həssas qrupların hüquqi 

yardımdan istifadə imkanlarını məhdudlaşdırır.   

Rəsmi rəqəmlərə görə, ölkə əhalisinin 5.4 %-ə qədərinin yoxsulluq həddində yaşadığını və 5 %-

lik (qadınlar arasında 5.9%) işsizlik səviyyəsini, 1.3 milyon nəfər təqaüdçünün olduğunu, 

həmçinin 1 milyon  qaçqın və məcburi köçkün kütləsinin olduğunu və digər aztəminatlı qrupların 

maraqlarını nəzərə alsaq, ödənişsiz ilkin hüquqi yardıma ehtiyacın miqyasını müəyyən etmək olar. 
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Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin üzv dövlətlərə ``Yoxsulların hüquqa və ədalətə effektiv 

çıxışına dair`` R(93)1 saylı Tövsiyyələrində2 əhalinin ən yoxsul qruplarının ədalətə çatımlılığı və 

hüquqi yardımdan istifadə imkanlarının artırılmasına dair müddəlar nəzərdə tutulur.  

Həmçinin səlahiyyətli orqanlar tərəfindən vətəndaşın hüquqi yardım müraciətinin rədd edilməsi 

hallarının məhdudlaşdırılması, bu əhali qrupu üçün yalnız ədalət məhkəməsi naminə hüquqi 

yardımın göstərilməsinin zəruri olmadığı hallara da şamil edilməsi tövsiyyə edilir.  

Digər tərəfdən, qanun əsasən cinayət və inzibati işlərdə araşdırma təqibinə məruz qalmış şübhəli, 

təqsirləndirilən və ya tutulmuş şəxslərin dövlət hesabına müdafiəçinin xidmətlərindən istifadə 

imkanlarını nəzərdə tutur. Təcrübəsini öyrəndiyimiz bir sıra dövlətlərdə qanunvericilik cinayət 

prosesində iştirak edən zərərçəkmiş şəxslərin3 və şahidlərin də ödənişsiz hüquqi yardım almaq 

imkanlarını tanıyır. Hesab edirik ki, hüquqi yardım haqqında qəbul ediləcək yeni qanun Avropa 

Şurası və BMT-nin müvafiq orqanlarının sənədlərində də tövsiyyə olunduğu kimi, eyni zamanda 

müsbət xarici təcrübəni nəzərə almaqla zərəçəkmiş şəxslərin və şahidlərin də səmərəli hüquqi 

müdafiəsinin və ödənişsiz hüquqi yardıma çatımlılığının təmin edilməsini nəzərdə tutmalıdır. 

 

3.2. Hüquq sahələri üzrə hüquqi yardım 

Rəsmi statistikaya görə, 2018-ci il üzrə 701 199 məhkəmə işindən 157 465-i (22.45%) cinayət 

işləri və inzibati xətalar, 482 322-si (68.78) mülki işlər və iqtisadi mübahisələr, 61 148-i (8.72%) 

inzibati mübahisələrə dair işlərin payına düşür. 4  Göründüyü kimi, ümumi məhkəmə işlərinin 

həcminin əsas hissəsini (70%-ə yaxın) mülki işlər təşkil edir. Lakin pulsuz hüquqi yardım 

göstərilmiş işlərin statistikasında mülki işlərin payı əhəmiyyətli dərəcədə azdır. Avropa Şurası 

Ədalət Mühakiməsinin Səmərəliliyi üzrə Avropa Komissiyasının (CEPEJ) məlumatına görə, 

2016-ci ildə 29 202 iş üzrə pulsuz hüquqi yardım göstərilmişdir ki, bunlardan da 26827-si 

(91.87%) cinayət, 2375-i isə mülki və inzibati (8.13 %) işlər üzrə olmuşdur. Vəkillər 

Kolegiyasından yalnız 2017-2018-ci illər üzrə olan məlumatları əldə etmək mümkün olub. Həmin 

illərdə dövlət hesabına vəkil xidmətindən istifadə edilmiş məhkəmə işlərinin sahələr üzrə 

statistikası belədir: cinayət işləri – 44022 iş (95.02%), mülki işlər – 2285 iş (4.93%), inzibati işlər 

– iş 20 (0.05%). Təbii ki, bu uyğunsuzluq qanunvericilikdəki məhdudiyyətlərdən, yəni mülki 

işlərdə bütün instansiya məhkəmələrində ödənişsiz hüquqi yardımın nəzərdə tutulmaması 

səbəbindən qaynalanır.  

Yuxarıda hüquqi yardıma dair qanunvericiliyin təhlilindən, həm də statistik təhllillərdən 

göründüyü kimi, dövlət hesabına hüquqi yardım imkanları cinayət hüququ sahəsində digər 

sahələrə nisbətən daha yaxşı əhatə olunmuş və əhalinin aztəminatlı hissəsinin maraqları nəzərə 

alınmışdır. Lakin tətbiq baxımından hüququn daha geniş sahəsi olan mülki hüquq sahəsində dövlət 

                                                      
2 http://euromed-justiceii.eu/files/repository/20090123123822_recR(93)1e.pdf 
3 Məişət zorakılığı zəminində zərər çəkmiş şəxslərin dövlət vəsaiti hesabına hüquqi yardımla təmin edilməsi istisna 

təşkil edir. - "Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında" Qanun, maddə 14. 
4 https://courts.gov.az/az/main/countcases 

http://euromed-justiceii.eu/files/repository/20090123123822_recR(93)1e.pdf
https://courts.gov.az/az/main/countcases
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hesabına hüquqi yardım, yalnız işə Ali Məhkəmədə baxılarkən şəxsin vəkil tutmaq imkanı 

olmadığı hallarda mümkündür.5  

Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin yuxarıda qeyd edilən Tövsiyyələrində yoxsullar üçün hüquqi 

yardımın bütün hüquq sahələri üzrə (mülki, cinayət, kommersiya, inzibati, sosial və s.) məhkəmə 

instansiyalarında və bütün prosedurları əhatə etməklə genişləndirilməsini, mümkün olan bütün 

hallarda təxirəsalınmaz hüquqi yardımın göstərilməsini təmin etməyi nəzərdə tutur. Xarici 

ölkələrin təcrübəsi də göstərir ki, ailə hüququ, əmək hüququ, əmlak hüququ, kommersiya hüququ 

və digər hüquq sahələri vətəndaşların hüquqi yardıma ən çox ehtiyac duyduğu və dövlət 

yardımından istifadə etdiyi sahələrdir.  

Hüquqi yardım haqqında qəbul ediləcək yeni qanun mülki hüquq da daxil olmaqla hüququn bütün 

sahələrində və bütün instansiyaları əhatə edən dövlət hesabına hüquqi yardım xidmətinin tətbiqini 

nəzərdə tutmalıdır.  

 

3.3. İlkin hüquqi yardım 

Hazırkı qanunvericilikdə heç bir halda təsbit edilməmiş ilkin və ya məhkəməyəqədər hüquqi 

yardım xidmətinin tətbiqi vacibdir. İstər cinayət, istərsə mülki, inzibati və intizam xarakterli işlərdə 

vətəndaşların məhkəməyəqədər hüquqi informasiya, məsləhət və müxtəlif cür hüquqi sənədləşmə 

və yazışmalara zərurət yaranır. Ümumilikdə hər hansı hüquqi problem və ehtiyacı olan şəxsin 

ədliyyə-hüquq sistemi daxilində hərəkəti, hüquqi araşdırma prosesinin müxtəlif mərhələlərində və 

instansiyalarında necə davranacağı ilə bağlı xüsusi bilik, məlumatlılıq və təcrübə tələb olunur. 

Hazırkı hüquqi yardım praktikası bu cür xidmətlərə görə ödəniş etmək imkanı olmayan şəxslərin 

ehtiyaclarına uyğun deyil.  

Zəif hüquqi məlumatlılıq ədalətə çıxışa mənfi təsir göstərən mühüm amildir. Müşahidələr göstərir 

ki, insanlar bir çox hallarda üzləşdikləri problemlərin həlli yollarını bilmədiklərindən problemə 

sosial problem, mənəvi problem və özəl problem kimi yanaşırlar. Mövcud vəziyyət hüquq və 

azadlıqları haqqında məlumatsız olmaları ilə bərabər, hüquq pozuntusu halında nə etmək lazım 

olduğunu da bilməyə imkan vermir. “Symmetri” Gender Assosiasiyaının və Karat Koalisiyasının 

2011-ci ildə keçirdiyi sorğunun nəticələri göstərir ki, hüquqların pozulması halında hansı dövlət 

orqanına və ya məhkəməyə müraciət edilməsi haqqında məlumatlılıq səviyyəsinin aşağı olması 

mübahisələrin hüquqi yollarla həlli imkanlarına mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda son 

araşdırmalar, xüsusilə inzibati şikayət və müraciətlərlə bağlı yardım, dövlət orqanları ilə 

münasibətlər, sənədləşmələr və yazışmalar sahəsində hüquqi yardıma zərurətin olduğunu ortaya 

qoyur. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması sahəsində aparılan son monitorinqlər göstərir ki, 

2018-ci ildə dövlət orqanlarına daxil olmuş vətəndaş müraciət və şikayətlərinin 40%-ə qədəri 

onların düzgün tərtib olunmaması və digər texniki səbəblərdən baxılmamış saxlanılıb.   

                                                      
5 Qanunla birinci instansiya məhkəmələrində vəkilin işdə pulsuz iştirak etməsi istisna olunmur və xeyrinə qətnamə 

çıxarılmış tərəfə hüquqi yardım göstərən vəkilin haqqı digər tərəfdən alınmaqla ödənilməsi nəzərdə tutulur. - AR 

Mülki Prosessual Məcəllə, 121.2-ci maddə 
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Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən hüquqi informasiya və məsləhət xidməti mərkəzləri şəbəkəsi 

yaradılmalı, vətəndaşların hüquqi informasiya ehtiyacları, həmçinin məhkəmədənkənar və ya 

məhkəməyəqədər hüquqi yardım ehtiyaclarını qarşılayan ilkin hüquqi yardım sistemi tətbiq 

edilməlidir. 

 

3.4. Regional əhatə 

Vəkillər Kollegiyasının açıqladığı son statistik məlumata görə, qurumun hazırda 1551 üzvü vardır 

ki, bunların da yalnız 359 nəfəri ölkə əhalisinin 2/3 hissəsinin yaşadığı regionların payına düşür. 

Paytaxtda isə fəaliyyət göstərən vəkillərin sayı 1192 nəfərdir. Bakı şəhərində Vəkillər 

Kollegiyasının 48, regionlarda isə 33 vəkil qurumu fəaliyyət göstərir.6 

Xüsusilə ölkənin regionlarında vəkillərin sayının azlığı və ucqarlarda hüquqi yardıma çatımlılığın 

zəif olduğu şəraitdə daimi əsaslarla fəaliyyət göstərən və dövlət büdcəsindən maliyyələşən hüquqi 

informasiya və məsləhət mərkəzləri şəbəkəsinin yaradılması zəruridir. Dünya təcrübəsində belə 

mərkəzlərdə ştatlı hüquqşünaslar, paraleqallar çalışır ki, onların da vəkil statusu daşıması mütləq 

deyil. Azərbaycanda da əvvəlki təcrübədə nümayəndəlik institutunun mövcudluğunu, hüquq 

peşəsinə yiyələnmiş, lakin vəkil statusu almamış xeyli sayda şəxsin olduğunu  və onların hüquqi 

yardım sahəsindəki boşluqları qismən də olsa doldura bildiyini nəzərə alsaq, belə mərkəzlərin 

kadrla təmin olunmasında problemin olmayacağını düşünürük. AŞ NK-nin başqa bir 

tövsiyyəsində7 üzv dövlətlərə hər bir kəsin müstəqil hüquqşünaslar tərəfindən göstərilən hüquqi 

yardıma effektiv çatımlılığının təmin edilməsi, xüsusilə zəif iqtisadi vəziyyətdə olan şəxslərə 

hüquqi yardımın göstərilməsi üçün hüquqşünasların həvəsləndirilməsi üzrə tədbirlər görülməsi 

qeyd edilir. 

Regionlarda fəaliyyət göstərən vəkillər, vəkil bürolarının sayı artırılmalı, yeni yaradılacaq hüquqi 

yardım mərkəzləri şəbəkəsi vasitəsilə ucqarlar da daxil olmaqla, bütün region əhalisi üçün hüquqi 

məlumatların və hüquqi yardımın əlçatanlığı təmin olunmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 https://barassociation.az/azecollegium 
7 AŞ Nazirlər Kabinetinin Rec(2000)21 25/10/2000 saylı ``hüquqşünas peşəsindən istifadə azadlığına dair`` 

Tövsiyyələri https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804d0fc8 

https://barassociation.az/azecollegium
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804d0fc8
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4. HÜQUQİ YARDIMIN İDARƏ EDİLMƏSİ 

4.1. Hüquqi yardım göstərən təsisat  

Ölkədə hüquqi yardımı təşkil edən və həyata keçirən  yeganə qurum Azərbaycan Respublikasının 

Vəkillər Kollegiyasıdır. Alternativ olmadığından bütün vəkillər bu qurumda birləşmək və bu 

qurum çərçivəsində fəaliyyət göstərmək məcburiyyətindədirlər. Cinayət, inzibati və mülki işlərdə 

hüquqi müdafiə xidmətini müəyyən istisnalarla bu qurumun üzvü olan vəkillər göstərə bilərlər.8 

Dövlət hesabına ödənişsiz hüquqi yardım  da yalnız belə vəkillər tərəfindən göstərilə bilər.   

“Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasınını qanunu Vəkillər 

Kollegiyasının statusunu qeyri-dövlət, müstəqil, özünü idarə edən qurum kimi müəyyən etmişdir.  

Vəkillər Kollegiyası aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir: 

 Kollegiya üzvlüyünə qəbul olunma məsələsini həll edir;  

 İntizam nəzarətini həyata keçirir; 

 Hüquq mühafizə orqanlarının və məhkəmələrin tələbi əsasında vəkillik fəaliyyəti ilə bağlı 

məsələlərə rəy verir; 

 Vəkillərə münasibətdə öz səlahiyyətləri daxilində qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və 

hallarda Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı nəzarət orqanının 

funksiyalarını həyata keçirir;  

 Başqa məsələləri həll edir.9 

22 fevral 2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Azərbaycan Respublikasında 

vəkilliyin inkişafı ilə  bağlı əlavə tədbirlər haqqında” sərəncam 10  imzalamışdır. Sərəncamda  

vəkilliyin institusional əsaslarının gücləndirilməsi məqsədilə   Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabinetinə 2 ay müddətində Bakı, Gəncə, Lənkəran, Sumqayıt, Şəki və Şirvan 

şəhərlərində Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının vəkil qurumlarının fəaliyyətinin 

təmin edilməsi məqsədilə onların müvafiq binalarla təmin olunması üçün tədbirlərin görülməsi, 

vəkillər kollegiyasının və onun regional vəkil qurumlarının bina ilə təmin olunması, dövlət 

hesabına göstərilən hüquqi yardıma görə müəyyən edilmiş məbləğin 3 dəfə artırılması, Vəkillər 

Kollegiyasının maddi-texniki təminatı ilə bağlı məsələlərin həlli üçün tədbirlərin görülməsi, o 

cümlədən Kollegiyanın istifadəsində olan binaların təmiri, zəruri kompüter avadanlığının və digər 

avadanlığın, habelə nəqliyyat vasitələrinin alınması məqsədilə vəsaitin ayrılması nəzərdə 

tutulmuşdur. Bundan başqa Sərəncamda vəkillərin sayının artırılması və keyfiyyətli hüquqi 

yardımın təmin edilməsi üçün digər tədbirlərlə yanaşı, Vəkillər Kollegiyasına yeni üzvlərin qəbul 

                                                      
8 İstisnalar barədə  bu Hesabatın 4.1. bölməsində məlumat verilir.  
9 “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” qanun, maddə 9 
10 https://president.az/articles/27127 

https://president.az/articles/27127
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edilməsi üçün şəraitin yaradılması və hüquqi məsləhətə ehtiyacı olan aztəminatlı şəxslərə Vəkillər 

Kollegiyası tərəfindən pulsuz hüquqi xidmətlər göstərilməsinin təşkil edilməsi  tövsiyə edilmişdir.  

Vəkillər Kollegiyasının yeni bina ilə təmin edilməsi məsələsi yalnız Bakı şəhərində Vəkillər 

Kollegiyasının Rəyasət Heyəti üçün həllini tapmışdır. Müasir standartlara cavab verən yeni bina 

Rəyasət Heyətinin və Kollegiyanın müvafiq strukturlarının fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təşkil 

olunması üçün zəruri şəraitə malikdir. Sərəncamda qeyd edilən şəhərlərdə isə vəkil qurumlarının 

yeni bina ilə təmin edilməsi üzrə hər hansı tədbirlər həyata keçirilməmişdir. Vəkillərin sayının 

təxminən 50% artması şəraitində buna adekvat infrastrukturun olmaması hüquq 

məsləhətxanalarında sıxlığın daha da artması və ümumilikdə həyata keçirilən tədbirlərin 

effektivliyinə  mənfi təsir göstərməsi gözləniləndir. Hazırda Bakı şəhərində yerləşən ümumi sahəsi 

50-802 m olan hər bir hüquq məsləhətxanasına orta hesabla 30-40 vəkil düşür. Məsələn, sahəsi 

1002  - çox olmayan 12 saylı hüquq məsləhətxanasında 60 vəkil xidmət göstərir. Bu cür şəraitdə 

şəxs ona məlum olan sirrləri vəkillə təcrid edilmiş şəraitdə bölüşmək imkanına malik deyildir.  

Hesab edirik ki, digər ölkələrin müsbət təcrübəsindən faydalanaraq, ödənişsiz və ya dövlət vəsaiti 

hesabına hüquqi yardım xidmətinin idarə edilməsi üzrə kollegial əsaslarla fəaliyyət göstərən 

ayrıca qurumun formalaşdırılması arzuolunandır. Müxtəlif subyektlərin, o cümlədən Ədliyyə 

Nazirliyi, Vəkillər Kollegiyası, Məhkəmə-Hüquq Şurası, ictimai təşkilatların, hətta Ombudsman 

kimi qurumların təmsilçilərindən ibarət kollegial orqan tərəfindən idarə olunan proses daha 

şəffaf, açıq və müstəqil fəaliyyət göstərə bilər. Hazırkı təcrübədə olduğu kimi, xidmət təqdim edən 

tərəf olaraq Vəkillər Kollegiyasının həm də hüquqi yardımın təşkili, idarə edilməsi və keyfiyyətinə 

nəzarəti həyata keçirməsi maraqlar toqquşmasına səbəb olur. Digər tərəfdən idarəetməyə bu cür 

yanaşma hüquqi yardım xidməti göstərən mərkəzlərin yalnız vəkil büroları ilə məhdudlaşmasının 

qarşısını ala bilər. Yalnız peşəkar hüquq xidmətlərinin deyil, həm də ilkin, məhkəməyəqədər 

hüquqi yardım xidmətinin əlçatanlığının artırılması üçün hüquqi yardım və məsləhət mərkəzləri 

şəbəkəsinin idarə edilməsi xüsusi reqlament əsasında fəaliyyət göstərən və müstəqil maliyyə 

təminatı olan ayrıca quruma həvalə edilməsi zəruridir. 

 

4.2. Hüquqi yardım göstərən şəxslər 

Hüquqi yardım fəaliyyətini həyata keçirmək hüququna müstəsna olaraq Vəkillər Kollegiyasına 

üzv olan şəxslər - vəkillər malikdirlər. Qanuna əsasən, vəkillik fəaliyyətini Vəkillər Kollegiyası 

üzvlüyünə müəyyən olunmuş qaydada qəbul edilmiş və vəkil andı içmiş şəxs həyata keçirə bilər.11  

Vəkil olmaq üçün ali hüquq təhsili, hüquqşünas ixtisası üzrə üç ildən az olmayaraq iş stajı, yazılı 

testdən və şifahi müsahibədən ibarət olan ixtisas imtahanını müvəffəqiyyətlə vermək  və müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanının tədris-elm müəssisəsində icbari təlimi müvəffəqiyyətlə bitirmək kimi 

şərtlər müəyyən edilmişdir.12  

                                                      
11 Vəkillər və vəkillər kollegiyası haqqında qanun,  m. 4.I. 
12 Yenə orada, m 8.I. 
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Vəkilliyə qəbulla bağlı sonuncu imtahan  28 yanvar 2018-ci ildə keçirilmişdir. Yazılı test 

imtahanda iştirak edən 1873 namizəddən yalnız 607 nəfəri növbəti mərhələyə keçməyə müvəffəq 

olmuşdur. Namizədlərdən yalnız 32.4%-nin test imtahanından keçə bilməsini Vəkillər Kollegiyası  

namizədlərin hüquqi biliklərinin zəif olması ilə izah etmişdir. Lakin  namizədlərin sosial 

şəbəkələrdə açıqlamalarından bəlli olur ki, imtahan suallarının böyük əksəriyyəti çaşdırıcı, vəkillik 

fəaliyyətinə aid olmayan, praktikada çox az rast gəlinən məsələlərlə bağlı olmuşdur. Vəkillər 

Kollegiyası bu iddialarla bağlı araşdırma qrupuna bildirmişdir ki, ``28.01.2018-ci il tarixdə 

keçirilmiş imtahanın suallarından şikayət verən bütün şəxslərin şikayətləri apellyasiya qaydasında 

Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə birgə araşdırılmışdır. Suallarda hər hansı yanlışlıq və ya çaşdırıcılıq 

müəyyən olunmamışdır. Hətta əvvəlki illərdən fərqli olaraq imtahan proqramı VK-nın saytında 

yerləşdirilmiş və həmin proqramdan kənar hər hansı sual salınmamışdır. Bu mənada sualların 

vəkilliyə aid olmaması və s. kimi iddiaların hər hansı məntiqli əsası yoxdur.`` 

İmtahanın müsahibə mərhələsində yazılı test imtahanından keçmiş namizədlər faktiki olaraq təkrar 

və daha ağır şərtlər çərçivəsində imtahan vermək məcburiyyətində qalıblar. Namizədlər hüquq 

sahəsinə aid ekspromt şəkildə cavablandırılan 5 sualın nəticələrinə uyğun qiymətləndiriliblər. 

Halbuki müsahibə zamanı namizədlərə hüquq sahəsinə aid, habelə namizədlərin məntiqi nəticələr 

çıxarmaq qabiliyyətini, ümumi dünyagörüşünü və bilik səviyyəsini müəyyən edən, o cümlədən də 

hazırkı və ya əvvəlki iş fəaliyyəti ilə bağlı suallar verilməli idi.13 Müsahibə mərhələsində bu tələbin 

ciddi şəkildə pozulması və qiymətləndirmə metodologiyasının subyektiv yanaşmaya şərait 

yaratması müsahibəyə dəvət edilmiş namizədlərin xeyli hissəsinin bu mərhələni keçə bilməməsini 

şərtləndirmişdir. Bu məsələ ilə bağlı Vəkillər Kollegiyasının mövqeyi belədir ki, əvvəlki illərdən 

fərqli olaraq şifahi mərhələdə subyektivliyin aradan qaldırılması məqsədilə ümumi 

dünyagörüşünü və bilik səviyyəsini müəyyən edən, o cümlədən də hazırkı və ya əvvəlki iş fəaliyyəti 

ilə bağlı suallar verilməsi praktikasından imtina edilmişdir. Təcrübəyə əsasən, məsələn, müəyyən 

olunmuş gündə şifahi mərhələyə gəlmiş 10 nəfər namizədə hüququn sahələrinə dair eyni suallar 

verilib ki, bu da subyektivlik amilini ortadan qaldırır. Bu, praktika bütün sivil dünya ölkələrində 

belədir. 

Qeyd edilən çatışmazlıqlara baxmayaraq əvvəlki illərlə müqayisədə sonuncu imtahan nəticəsində 

daha çox namizədin qəbul edilməsi vəkillərin sayının artmasına müsbət təsir göstərmişdir.  

Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin 19 iyul 2018-ci il tarixli məlumatında vəkillərin sayının 

1503 nəfərə çatdığı bildirilib.14 Nəticədə hər 100 min nəfərə düşən vəkilin sayı 10-dan 15-dək 

artıb, lakin bu artım hələ də mövcud ehtiyacları qarşılamaq iqtidarında deyil.  

Bu meyar üzrə bir neçə ölkənin 2016-cı ilə aid göstəriciləri əldə edilib. Aşağıdakı cədvəldən də 

göründüyü kimi, indiki göstərici ilə Azərbaycan (1 vəkilə təxminən 6500 vətəndaş) nəinki Avropa 

ölkələri standartlarından, hətta statistikasını əldə edə bildiyimiz postsovet düşərgəsi ölkələrinin, o 

cümlədən Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan, Qazaxıstan və Belarusun müvafiq göstəricisindən bir 

neçə dəfə geri qalır. 

                                                      
13 “Vəkillər Kollegiyası üzvlüyünə qəbulla bağlı ixtisas imtahanlarının keçirilməsi qaydalari”-nın 5.3. bəndi 
14 http://www.aztv.az/readnews.php?lang=az&id=33013  

http://www.aztv.az/readnews.php?lang=az&id=33013
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Cədvəl.1 Digər ölkələrdə 1 vəkilə düşən əhali sayı: 2016-cı ilə olan məlumat 

Ss Ölkə 
1 vəkilə düşən 

vətəndaşların sayı 

 
Ss Ölkə 

1 vəkilə düşən 

vətəndaşların sayı 

1 İsrail 144  11 Moldova 1225 

2 İtaliya 248  12 Litva 1387 

3 Yunanıstan 260  13 Avstriya 1422 

4 Kanada 393  14 Ukrayna 1512 

5 Böyük Britaniya 443  15 Ermənistan 1670 

6 Bolqarıstan  578  16 Finlandiya 2185 

7 Çexiya 698  17 Qazaxstan 3842 

8 Monteneqro 822  18 Belaus 4982 

9 Slovakiya 967  19 Keniya 6322 

10 Gürcüstan 1140  20 Konqo Dem. Res. 7176 

2019-cu ildə Azərbaycanın göstəricisi: 1 vəkil/6447 nəfər 

Vəkilliyə qəbulun dinamikası hələ uzun müddət vəkillərin az sayda qalacağını deməyə əsas verir. 

Ən yaxşı halda il üzrə Vəkillər Kollegiyasına 500-600 vəkilin qəbul ediləcəyi proqnozlaşdırılsa 

belə, əhalinin sayı ilə müqayisədə vəkillərin sayı aşağı qalmaqda davam edəcək. Bu sürətlə 

vəkillərin sayının nümayəndəlik institutu ləğv edilənədək mövcud olan nümayəndələrin sayına 

çatması üçün 10 ilədək zaman lazım olacaq.  

Qeyd etmək lazımdır ki, qanunvericiliyə son illərdə edilən dəyişikliklərlə nümayəndəlik 

institutunun məhdudlaşdırılması ilə alternativ müdafiə imkanları demək olar ki, qapadılmışdır. 

Mülki Prosesual Məcəlləyə 31 oktyabr 2017-ci ildə əlavə edilən 69.1-1-ci maddəyə görə,  fiziki 

şəxsin nümayəndəsi kimi yalnız yaxın qohumu çıxış edə bilər. İnzibati Xətalar Məcəlləyə 01 may 

2018-ci ildə əlavə edilən 65.1-1. maddəsinə görə, isə məhkəmənin baxdığı inzibati xəta haqqında 

iş üzrə icraata fiziki şəxsin müdafiəçisi qismində yalnız vəkil, zərər çəkmiş fiziki şəxsin 

nümayəndəsi qismində isə onun yaxın qohumu və ya vəkil buraxılır. Belə məhdudiyyətlər hüquqi 

şəxslər üçün də müəyyən edilmişdir. Hər iki məcəlləyə edilən dəyişikliklərdə deyilir ki, qanunlarla, 

digər hüquqi aktlarla və ya hüquqi şəxsin təsis sənədləri ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətli şəxslər, 

yaxud müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş, əsas iş yeri həmin hüquqi şəxs olan işçilər və ya 

vəkillər hüquqi şəxsin nümayəndələri hesab edilirlər.  

Qanunvericiliyə qeyd edilən əlavə və dəyişikliklərin hüquqi müdafiə imkanlarına əhəmiyyətli 

ziyan vurur. 2018-ci ilin əvvəlinə ölkədə Vəkillər Kollegiyasının 950-dək üzvü olduğu halda, 

həmin vaxt  qeyri-rəsmi məlumatlara görə, 8000-dək hüquq müdafiəçisi məhkəmədə nümayəndə 

kimi fəaliyyət göstərirdi. Nümayəndəlik institutunun məhdudlaşdırılması ilə hüquq 

müdafiəçilərinın sayı  qəflətən kəskin şəkildə azalmış və hüquqların müdafiəsi risq altına 

düşmüşdür.  

Hüquqi yardım göstərmək səlahiyyəti olan şəxslərin sayca az olması, həmçinin hüquqi yardım 

göstərmək bacarığında olan xeyli sayda müdafiəçinin qanun vasitəsilə hüquqi yardım prosesindən 
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kənarda saxlanması bu sahədə qeyri-azad rəqabət mühitinin yaranması, hüquqi yardım 

xidmətlərinin bahalaşması, peşəkarlıq və etik davranış standartlarının zəifləməsi, nəticədə hüquqi 

yardımın keyfiyyətinin aşağı düşməsi ilə nəticələnir.  

Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin yuxarıda qeyd edilən tövsiyyələrini nəzərə almaqla hüquqi 

yardım göstərən institutların və şəxslərin dairəsinin genişləndirilməsi, xüsusilə əyalətlərdə hüquqi 

informasiya və məsləhət mərkəzlərində təcrübəçi hüquqşünasların, paraleqalların, hüquq  ixtisası 

üzrə təhsil alanların, qeyri-hökumət təşkilatlarının insan resurslarının cəlb edilməsi ilə əhalinin 

aztəminatlı hissəsinin ilkin (məhkəməyəqədər və ya məhkəmədənkənar) hüquqi yardıma çıxış 

imkanları genişləndirmək zəruridir. 

  

4.3. Ödənişsiz hüquqi yardım üçün vəkilin təyin edilməsi qaydası 

Vəkillər Kollegiyası tərəfindən hüquqi yardım üçün vəkilin təyin edilməsinin hüquqi əsasını 

cinayət prosesini həyata keçirən orqanların, müvəqqəti saxlama yerlərinin əməkdaşlarının və 

məhkəmələrin bu quruma müraciəti təşkil edir. Bu orqanlar müraciəti öz təşəbbüsləri ilə və ya 

şəxsin məhkəməyə müraciəti  əsasında edirlər.  

Birinci halda müraciət o halda olur ki, qanunvericilik şəxsin istəyib-istəməməsindən asılı 

olmayaraq müdafiəçinin iştirakını məcburi hal kimi nəzərdə tutmuş olsun.  Bu cür hallar Cinayət 

Prosesual Məcəlləsinin  193.2.15 və 193.4.,16 o cümlədən İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 66.1.17 və  

66.3.18 maddələrində təsbit edilib. İkinci halın baş verməsi üçün şəxsin məhkəməyə müraciət 

etməsi tələb olunur.  

Mülki Prosesual Məcəlləsinin 67.2. maddəsinin məzmunundan aydın olur ki, işdə iştirak edən 

şəxslər MPM-in 67.1. maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda vəkilin prosesdə iştirakının təmin 

edilməsi üçün məhkəmə aktını qəbul etmiş məhkəməyə yazılı müraciət etməlidirlər.19  

Vəkillər Kollegiyası hüquqi yardım üçün müraciətləri vəkil qurumlarından və fərdi qaydada 

fəaliyyət göstərən vəkillər sırasından müəyyən edilmiş qaydada tərtib etdiyi növbətçilik siyahısına 

uyğun qaydada  vəkil ayırmaqla təmin edir. Bu halda tərəflər arasında qarşılıqlı razılaşma əsasında 

                                                      
15 CPM, maddə 193.2. Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçinin xidmətlərini ödəməyə kifayət qədər vəsaiti yoxdursa və 

müdafiəçinin cinayət prosesində iştirakı bu Məcəllənin 92.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda təmin olunmalıdırsa, 

cinayət prosesini həyata keçirən orqan həmin şəxsə hüquqi yardımın göstərilməsini Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi 

vəsaiti hesabına təmin etməlidir. 
16 CPM, maddə 193.4. Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs müdafiəçidən imtina etdikdə və bu imtina cinayət prosesini həyata keçirən 

orqan tərəfindən qəbul edilmədikdə, cinayət prosesində iştirak edən müdafiəçinin hüquqi yardımı göstərilən şəxslər üçün 

məhkəmənin qərarı əsasında pulsuz, Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilir. 
17 İXM, maddə 66.1. İnzibati qaydada tutulan yetkinlik yaşına çatmayanların, lal, kar, kor, fiziki və ya psixi qüsurlarına görə 

özlərinin müdafiə hüququnu həyata keçirə bilməyən digər şəxslərin işlərində vəkilin iştirakı məcburidir. Göstərilən hallarda 

barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin müdafiəçidən imtinası qəbul olunmur. 
18 İXM, maddə 66.3. Maddi vəziyyətinə görə öz hesabına vəkil tutmaq imkanı olmadıqda, inzibati qaydada tutulmuş şəxsə hüquqi 

yardım dövlətin vəsaiti hesabına göstərilir. Belə halda vəkil öz vəzifələrini yerinə yetirməkdən imtina edə bilməz.  
19 MPM, maddə 67.1. Kassasiya və əlavə kassasiya şikayətləri, habelə məhkəmə aktına yeni açılmış hallar üzrə yenidən 

baxılması haqqında ərizələr yalnız vəkil tərəfindən tərtib edildikdə icraata qəbul edilir. Kassasiya və əlavə kassasiya qaydasında, 

habelə məhkəmə aktına yeni açılmış hallar üzrə yenidən baxıldıqda işdə iştirak edən şəxslər məhkəmə iclaslarında yalnız vəkillə 

birgə iştirak edirlər. 
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müqavilə bağlanır. Hüquqi yardım göstərən növbətçi vəkil öz vəzifələrini yerinə yetirməkdən 

imtina edə bilməz.20  

Bu sahədəki müsbət təcrübələri və beynəlxalq qurumların tövsiyyələrinə əsaslanaraq aşağıdakılar 

təklif edilir: 

Hüquqi məlumata, məsləhətə və ya müdafiəyə ehtiyacı olan şəxslərin belə yardımı əldə etmək üçün 

birbaşa, cinayət təqibi orqanları və ya məhkəmələrin iştirakı olmadan müraciət etmək imkanları 

artırılmalıdır. Yardıma ehtiyacı olan, lakin ödəniş etmək iqtidarında olmayan şəxs hüquqi yardım 

mərkəzlərində məhkəmədənkənar sənədləşmələr, rəsmi orqanlara müraciətlərin hazırlanması, 

məhkəmə-hüquq prosedurları haqda məlumatların əldə edilməsi, peşəkar vəkil xidməti üçün 

müraciət  və s. bağlı ilkin ödənişsiz hüquqi yardım almaq imkanında olmalıdır.  

Yerlərdə yaradılacaq hüquq-məsləhət mərkəzləri həmçinin, məhkəmə və digər icraat orqanlarının 

iştirakı olmadan vətəndaşın təqdim etdiyi sənədlər və ya elektron hökumət xidmətlərindən istifadə 

etməklə onun dövlət hesabına hüquqi yardım əldə etmək hüququnun olub-olmadığını 

müəyyənləşdirmək səlahiyyətində olması arzuolunandır.   

Dövlət hesabına hüquqi yardım işlərində vəkillər təyin edilərkən onların ixtisaslaşması nəzərə 

alınmalıdır. Əsasən bir-birinə yaxın olan cinayət və inzibati xarakterli işlərdə hüquqi yardımı 

nəzərdə tutan hazırkı qanunvericiliyin tətbiqi bu məsələdə problem yaratmır. Ancaq dövlət 

hesabına hüquqi yardımın mülki işlərdə bütün instansiyalarda tətbiq olunması təklifi qəbul 

edilərsə, müdafiəçinin təyin olunması zamanı ixtisaslaşmanın  nəzərə alınmasının əhəmiyyəti 

artacaq. Mülki hüquq sahəsi sosial-iqtisadi, mədəni həyatın geniş aspektlərini əhatə edir və təbii 

olaraq, əksər hallarda cinayət hüququ üzrə ixtisaslaşmış vəkil, məsələn, əmlak hüququ və ya 

maliyyə hüququ sahəsində yetərli təcrübəyə malik olmur və ya əksinə.   

   

4.4. Hüquqi yardımın təyin edilməsinin maddi əsasları 

Hüquqi yardımın təmin edilməsinin əsasını hüquqi yardım almaq hüququ olan şəxslərin zəif maddi 

vəziyyəti təşkil edir. CPM-in 193.2, MPM-in 67.2 və İXM-nin 66.3 maddələrinin məzmunundan 

vəkilin xidmətlərini ödəmək üçün kifayət qədər vəsaitə malik olmamaq meyarının hüquqi yardım 

üçün əsas olduğunu görmək mümkündür. Qeyd edilən meyar konkret şəkildə müəyyən edilməsə 

də, CPM-in 193.3 maddəsindən çıxış etməklə bunun “şəxsin orta aylıq gəliri, maddi, əmlak və ailə 

vəziyyəti, habelə digər halların” olduğunu demək mümkündür.  

Cinayət və inzibati işlərdə vəkilin məcburi iştirakı tələb olunan hallarda şəxsin maddi vəziyyətinin 

öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsə də, mülki işlərdə hüquqi yardıma ehtiyacı sübutetmə 

vəzifəsi şəxsin üzərinə qoyulur və məhkəmənin qərarı ilə müəyyən edilir. Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 30 yanvar 2014-cü il tarixli qərarında deyilir 

ki, Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu qeyd etməyi zəruri hesab edir ki, məhkəmələr işdə iştirak 

edən şəxslərin yazılı müraciəti əsasında vəkilin prosesdə iştirakının təmin edilməsi məsələsinə 

                                                      
20 Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanun, maddə  20. II 
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baxarkən təqdim olunmuş müvafiq sənədlər əsasında belə şəxslərin aztəminatlı şəxsin statusuna 

aid olmasını və vəkilin xidmətlərini ödəmək üçün kifayət qədər vəsaitinin olub-olmamasını 

hərtərəfli aydınlaşdırmalıdırlar.  

Məhkəmə işlərindən aydın olur ki, məhkəmələr bir qayda olaraq şəxsin maddi vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsi əsası kimi onların təqdim etdikləri sənədlərə əsaslanırlar. Məsələn, Bakı 

Apellyasiya Məhkəməsinin inzibati-iqtisadi kollegiyasının 13 yanvar 2016-cı il (iş № 2-1 (103)-

138/2016) Qərardadı ilə iddiaçının iş materiallarına əlavə etdiyi sənədlərə əsaslanaraq ona dövlət 

büdcəsi hesabına vəkilin təyin edilməsi qərara alınmışdır. Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki 

Kollegiyasının 28 sentyabr 2017-ci il tarixli Qərardadında (iş № 2(107)-1229/2017)  cаvаbdeh 

Rəhimova Sevda Bayraməli qızının nümayəndəsi Abdurəhimov Sahib Qurban oğlu cavabdehin 

maddi imkanının aşağı olması barədə məhkəmə kollegiyasına hər hansı bir sübut təqdim etməməsi 

səbəbindən dövlət büdcəsi hesabına vəkillə təmin edilmək üzrə ərizəsinin təmin edilməməsi 

göstərilmişdir.  

Konstitusiya Məhkəməsinin tövsiyyəsinə baxmayaraq  “kifayət qədər vəsaitin olmaması” 

anlayışının sui-istifadəyə zəmin yaratması buna qəti aydınlığın gətirilməsini zəruri edir.  

Qanunvericiliklə bütün xarakterli işlərdə şəxsin tələb olunan hüquqi yardımın haqqının ödəmək 

iqtidarında olmamasını müəyyənləşdirmənin vahid prinsipləri müəyyənləşdirilməlidir. Cinayət 

işlərində tətbiq olunan meyarlar mülki, inzibati  və intizam xarakterli işlərə də şamil olunmalıdır.  

Mümkün olduğu qədər hüquqi yardıma ehtiyacı olan şəxsin statusunun müəyyənləşdirilməsi üçün 

dövlət reyestrlərindən, elektron hökumət bazalarından istifadə imkanları artırılmalı, ödəmə 

qabiliyiyyətsizliyinin sübut olunması vəzifəsi vətəndaşın üzərindən götürülməsi arzuolunandır. 

Bu qənaətdəyik ki, həm ölkənin əvvəlki təcrübəsinə, həm də xarici müsbət təcrübələrə əsaslanaraq, 

ödənişsiz hüquqi yardımın təyin edilməsi qaydaları və belə yardımdan faydalanacaq şəxslərin 

dairəsinin konkertləşdirilməsi və genişləndirilməsinə zərurət var.  

Qanun dövlət hesabına hüquqi yardım əldə etmək istəyən şəxsin gəlir, əmlak, ailə və digər hallarla 

bağlı vəziyyətinin dəqiq göstəricilərini, hədlərini nüəyyən etməlidir. Şəxsin maddi vəziyyətinə görə 

dövlət hesabına hüquqi yardımla təmin edilməsi üçün CPM-də nəzərdə tutulan şərtlər (şəxsin orta 

aylıq gəliri, maddi, əmlak və ailə vəziyyəti, habelə digər hallar) daha da konkretləşdirilməlidir. 

Məsələn, qanun dəqiq müəyyən etmir ki, şəxsin orta aylıq gəlirinin və ya əmlakının hansı  

səviyyəsində ona dövlət hesabına hüquqi yardım təyin edilməlidir. Bu kimi məsələlər cinayət təqibi 

orqanlarının qərarından asılı qalır. Həmçinin mülki hüquqla bağlı işlərdə hüquqi yardıma 

ehtiyacı olan şəxsin bu xidmətə görə haqq ödəmək qabiliyyətsizliyinin müəyyən edilməsi üçün 

meyarlar ümumiyyətlə yoxdur.  

 

4.5. Hüquqi yardım üçün büdcədən ayrılan vəsait 

Dünya təcrübəsində dövlət tərəfindən təmin olunan hüquqi yardımın keyfiyyətinin 

dəyərləndirilməsi üçün istifadə edilən göstəricilərdən biri də bu xidmət üçün büdcədən ayrılan 
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vəsaitlərin həcmi və adambaşına düşən hüquqi yardım xərcidir. Təəssüf ki, açıq mənbələrdə hər il 

üzrə hüquqi yardım üçün ayrılan vəsaitin həcmi haqda məlumat əldə etmək mümkün deyil. Bunun 

üçün AR Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Səmərəliliyi üzrə Avropa Komissiyasına (CEPEJ) təqdim 

etdiyi ədliyyə sisteminin qiymətləndirilməsi üzrə məlumatlardan istifadə edib. Aşağıdakı cədvəldə 

2 ildən bir olmaqla təqdim olunmuş dövrü qiymətləndirmə məlumatları göstərilir.    

Cədvəl 2. Azərbaycanda ödənişsiz hüquqi yardım büdcəsi 

 

Kateqoriya/İl 201021 201222 201423 201624 

1 Ədliyyə sisteminə ayrılan ümumi büdcə 106 968 860 221 142 051 255 316 571 388 015 496 

2 Hüquqi yardım büdcəsi 375 297 466 140 779 570 1 190 905 

3 PHY istifadə edilmiş cinayət işləri 5 664 6 040 - 26 827 

4 Adambaşına düşən HY büdcəsi 0,04 0,05 0,08 0,12 

5 Əhali sayı 8997600 9235100 9477100 9705600 

 

Cədvəlin 2-ci sətrindən göründüyü kimi, məlumat əldə edə bildiyimiz sonuncu dövrdə - 2016-cı 

ildə hüquqi yardım üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 1 190 905 AZN təşkil edib ki, bunun 

da 1 037 084 AZN-i xərclənmişdir. Müqayisə üçün bildirək ki, həmin ildə məhkəmə binalarının 

saxlaması üçün nəzərdə tutulan xərclər də təxminən bu qədər olub – 1 079 536 AZN. Ümumilikdə 

ədliyyə sistemində kompüterləşdirmə (avadanlıq, investisiya və saxlanma xərcləri) məqsədilə isə 

9 095 054 AZN,  yeni məhkəmə binaların tikintisinə isə 27 970 016 AZN vəsait nəzərdə tutulub. 

Vəkillər Kollegiyasından əldə etdiyimiz ən son məlumata görə isə, 2017-2018-ci illərdə dövlət 

hesabına hüquqi yardımın təşkili üçün dövlət büdcəsindən 2 758 844 AZN vəsait ayrılıb. Hər il 

üzrə ayrıca məlumat almaq mümkün olmasa da, verilən rəqəmə əsasən demək olar ki, hüquqi 

yardım büdcəsində bu illər ərzində artımlar çox cüzi olub.   

Cədvəl 2-nin üçüncü sətrindəki məlumatlar dövlət hesabına hüquqi yardımdan istifadə olunmuş 

cinayət işlərinin sayını əks etdirir. Təəssüf ki, həmin illərdə hansı sayda mülki və inzibati xarakterli 

işlərdə dövlət hesabına hüquqi yardımdan istifadə olunduğu haqda məlumat əldə etmək mümkün 

olmayıb. Yalnız 2016-cı ilə aid məlumatda bu rəqəmin 2300-dən bir qədər artıq olduğu məlumdur 

ki, bu da hüquqi yardım göstərilmiş işlərin ümumi sayının 10%-dən də azını təşkil edir. Diqqət 

çəkən məqam ondan ibarətdir ki, 2014-2016-cı illər arasında cinayət işlərində dövlət hesabına 

müdafiə hallarının sayında kəskin artım (4.5 dəfə) var. Həmin dövrdə hüquqi yardım üçün 

büdcədən ayrılmış vəsaitin də 2.5 dəfəyə yaxın artdığını nəzərə alsaq, hüquqi yardıma çatımlılığın 

ən azı kəmiyyət baxımından yaxşılaşdırılmasının dövlət yardımından əhəmiyyətli dərəcədə asılı 

olduğunu deyə bilərik. Bununla belə, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin həcmindəki artımla (2.5 

                                                      
21 https://rm.coe.int/european-commission-for-the-efficiency-of-justice-cepej-scheme-for-eva/168078ba19 
22 https://rm.coe.int/european-commission-for-the-efficiency-of-justice-cepej-scheme-for-eva/168078bcb8 
23 https://rm.coe.int/cepej-data-per-country-state-or-entity-azerbaijan-2014/168078d05e 
24 https://rm.coe.int/azerbaijan/16808d024a 

https://rm.coe.int/european-commission-for-the-efficiency-of-justice-cepej-scheme-for-eva/168078ba19
https://rm.coe.int/european-commission-for-the-efficiency-of-justice-cepej-scheme-for-eva/168078bcb8
https://rm.coe.int/cepej-data-per-country-state-or-entity-azerbaijan-2014/168078d05e
https://rm.coe.int/azerbaijan/16808d024a
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dəfə), hüquqi yardım təmin edilmiş işlərinin ümumi sayındakı artım (5 dəfəyə yaxın) arasında fərqi 

izah etmək çətinlik yaradır.  

Cədvəl 2-nin dördüncü sətrində qeyd olunan illər üzrə adambaşına düşən hüquqi yardım büdcəsi 

verilib. Dünya təcrübəsində hüquqi yardım xidmətinin effektivliyini və keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilən meyarlardan biri də məhz hüquqi yardım üzrə adambaşına 

düşən büdcə payıdır. Təəssüf ki, son illərin məlumatlarını əldə etmək üçün verilmiş 

müraciətlərimiz cavabsız qaldığından yenə də əldə olan son məlumatlara - 2016-cı ilədək olan 

rəqəmlərə baxmalı olacağıq. Cədvəldən də göründüyü kimi, bu göstəricidə kiçik artımlar var. 

2016-cı ildə Azərbaycanda adambaşına düşən hüquqi yardım büdcəsi 0.12 AZN təşkil edib. 

Aşağıdakı cədvəldə (Cədvəl 3.) bəzi ölkələrin 2013-cü ilə dair müvafiq göstəricilərinə nəzərə 

alsaq, Azərbaycanın bu sahədə daha yaxşı standartlara çatması üçün bu göstəricinin 3-5 dəfə 

artmasına ehtiyac olduğunu deyə bilərik. 

Cədvəl 3. Adambaşına düşən pulsuz hüquqi yardım büdcəsi (2013-cü ilə dair məlumatlar) 

Ss Ölkə Məbləğ (USD) 

1 Kanada 2,69 

2 Monteneqro 0,92 

3 Slovakiya 0,42 

4 Gürcüstan 0,52 

5 Moldova 0,32 

6 Litva 1,74 

7 Ukrayna 0,1 

8 Finlandiya 14,37 

9 Qazaxlstan 0,05 

 

Məntiqi izahı çətinlik yaradan digər bir məsələ də eyni artımın Vəkillər Kollegiyası üzvü olan 

vəkillərin sayında da müşahidə edilməməsidir. Hər iki məsələ hüquqi yardımın keyfiyyətinə 

birbaşa təsir etdiyindən bu sahədə müəyyən koordinasiya və statistik təhlillərin aparılması zərurəti 

aydın görünür. Qanunvericiliyə görə, dövlət hesabına hüquqi yardımın təyin olunması bilavasitə 

işə baxan məhkəmənin və ya istintaq orqanının qərarı ilə baş tutur. Hüquqi yardım üzrə ayrılmış 

büdcə vəsaitinin planlaşdırılması və idarəolunması isə Ədliyyə Nazirliyi (və ya Vəkillər 

Kollegiyası) tərəfindən  həyata keçirilir. Araşdırmalar göstərir ki, hüquqi yardım təmin edilmiş 

işlərlə bağlı istər Kollegiya, istərsə də məhkəmədə qeydiyyat işləri pərakəndə aparılır və bu 

səbəbdən ehtiyacların qiymətləndirilməsi və maliyyə planlaşdırılmasında çətinliklər ortaya çıxır. 

Hüquqi yardım sahəsində effektiv maliyyələşdirmə siyasəti və büdcə planlaşdırılması üçün bu 

sahədə ehtiyacların qiymətləndirilməsi, xidmət üzrə statistik təhlillərin aparılması zəruridir. 

Hüquqi yardım xidmətinin təşkili üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait bu ehtiyaclara və 

dünyada tətbiq olunan ağlabatan standartlara uyğun olaraq artırılmalıdır.   
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4.6. Hüquqi yardıma görə vəkilə edilən ödənişlər 

Dövlət hesabına hüquqi yardımın məbləği və ödənilməsi qaydası Azərbaycan Respublikasi 

Nazirlər Kabinetinin “müdafiəçilərə, tərcüməçilərə, mütəxəssislərə və ekspertlərə ödənilməli olan 

məbləğlərin miqdarı haqqında” 1 fevral 2001-ci il tarixli qərarı ilə müəyyən edilmişdir. 3 may 

2018-ci il tarixdə həmin qərara dəyişiklik edilərək  müdafiəçiyə ödənilən haqq hər iş saatı 

üçün 2 manatdan 6 manata artırılmışdır. Artım kifayət qədər böyük görünsə də, bu vəkillərin 

əməyinə və hüquqi müdafiənin təşkili ilə bağlı xərclərinə adekvat deyil. Bu məbləğə vəkilin 

nəqliyyat xərci də daxil olmaqla digər bütün texniki xərcləri və xidmət haqqı daxildir. Bundan 

başqa praktikada iş saatı vəkilin bilavasitə müdafiəçi funksiyasını həyata keçirdiyi vaxtla, yəni 

müdafiə etdiyi şəxsin iştirakı ilə aparılan prosesual hərəkətlər vaxtı ilə məhdudlaşır. Müdafiə işinin 

təşkili ilə bağlı vəkilin digər vaxtlarda (yolda olduğu, işin hallarını öyrənən zaman və s.) sərf etdiyi 

əməyi iş saatı kimi hesablanmır.  

Vəkillər öz gəlirlərindən illik gəlirin məbləği 30000 manatadək olduqda 14 %,  30000 manatdan 

çox olan məbləğin 25% miqdarında gəlir vergisi25, gəlirlərinin 20% miqdarında məcburi dövlət 

sosial sığorta haqqı26, 52 manat üzvlük haqqı, 70-150 manat aralığında hüquq məsləhətxanalarına 

məişət və digər xidmətlər üçün pul ödəyirlər. Hüquq məsləhətxanalarının maddi-texniki bazası 

zəif olduğundan digər bütün texniki xərcləri də vəkillər öz vəsaitləri hesabına həll etmək 

məcburiyyətindirlər. 

Dünya təcrübəsində ədalətə çıxışın və hüquqi yardım hüququnun təmin edilməsində dövlətin 

öhdəliklərinin yerinə yetirməsinin, eləcə də göstərilən hüquqi yardımın keyfiyyətinin ölçülməsi 

meyarlarından biri də bir iş üzrə göstərilən hüquqi yardım üçün müdafiəçiyə ödənən haqqın orta 

həcmidir. Təəssüf ki, dövlət hesabına hüquqi yardım xidməti üçün ayrılmış büdcənin necə 

xərclənməsi ilə bağlı müfəssəl məlumatlar əldə etmək mümkün olmadığından bu meyar üzrə 

göstəricini də müəyyənləşdirmək çətindir. Lakin yuxarıda qeyd etdiyimiz 2016-cı ilə aid 

rəqəmlərin təhlili göstərir ki, ayrılmış büdcə vəsaitinin həcminin yardım göstərilmiş işlərin 

sayındakı artıma uyğun olmaması hər bir iş üzrə orta xidmət haqqı məbləğinin azalması hesabına 

baş verib. Vəkilə ödənişlərin göstərilən xidmətlərin saatla hesablanmış həcmi əsasında aparıldığını 

nəzərə alsaq, bu qənaətə gəlmək olar ki, ya hər bir iş üzrə müdafiəçinin sərf etdiyi orta müddət 

azalıb, yaxud vəkillərin xidmət saatlarının hesablanmasında qeyri-dəqiqliyə yol verilir. Fokus qrup 

müzakirələrində vəkillər tərəfindən qeyd edilən problemli məsələlər sırasında məhz göstərilmiş 

hüquqi yardım xidmətinə görə müdafiəçiyə ödənən haqların düzgün hesablanmaması, ödəmələrin 

gecikdirilməsi, bəzi hallarda isə ümumiyyətlə, bu ödənişləri ala bilməmələri qeyd olunmuşdu.  

 

 

                                                      
25 AR Vergi Məcəlləsinin 101.2 maddəsi, http://www.e-qanun.az/code/12  
26 Sosial sığorta haqqında qanun, maddə 14, http://www.e-qanun.az/framework/3813  

http://www.e-qanun.az/code/12
http://www.e-qanun.az/framework/3813
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5. Hüquqi yardım praktikasında rast 
gəlinən problemlər 

Dövlət hesabına hüquqi yardımın keyfiyyətinin ölçülməsi üzrə hər hansı monitorinq mexanizmi 

mövcud deyil. Hüquqi yardım xidmətini həyata keçirən qurum olaraq Vəkillər Kollegiyası 

tərəfindən indiyədək bu məsələ üzrə hər hansı qiymətləndirmə  aparılmamışdır.  Hüquqi yardımın 

vəziyyəti ilə bağlı rəsmi statistikanın olmaması səbəbindən hüquqi yardıma əlçatanlıq, hüquqi 

yardımın nəticələri, təsirləri,  xidmətin səviyyəsi, müştərilərin məmnunluğu və s. üzrə birmənalı 

mülahizə yürütmək xeyli çətindir.  

Lakin qeyri-rəsmi mənbələrə əsaslanaraq hüquqi yardımın vəziyyəti haqqında müəyyən 

təsəvvürlərə malik olmaq mümkündür. ATƏT-in Bakı ofisinin 2011-ci ildə hazırladığı 

“Azərbaycanda məhkəmə proseslərinin monitorinqi” hesabatında dövlət hesabına hüquqi 

yardımın keyfiyyətinin aşağı olması aydın əks olunub. Müşahidələr və ekspert rəyləri göstərir bu 

hesabatda qeyd edilən vəziyyətdə müsbət radikal dəyişiklər baş verməyib. Bu səbəbdən həmin 

hesabatdan real monitorinq əsasında gəlinmiş nəticələri qeyd etməyi zəruri sayırıq: “Layihə qrupu 

əvvəlki illərdə olduğu kimi dövlət hesabına təyin olunmuş vəkillərin göstərdiyi hüquqi yardımın 

kifayət qədər keyfiyyətli olmadığını qeyd edir. Müşahidə edilmiş məhkəmə işlərinin bir qismində 

hakimlər hüquqi yardım almaq hüququnu yalnız rəsmi olaraq təmin edib və dövlət tərəfindən təyin 

olunmuş vəkillərin göstərdiyi hüquqi yardım keyfiyyətsiz və bu səbəbdən də səmərəsiz olub. Bir 

çox hallarda hakim ilk dəfə məhkəmə baxışı zamanı təqsirləndirilən şəxslərə dövlət tərəfindən 

təyin olunmuş vəkilləri təqdim edib və onlara işin halları ilə tanış olmaq üçün kifayət qədər vaxt 

verməyib. 

Layihə qrupu bir məhkəmə işində vəkilin məhkəmə baxışı zamanı işin halları ilə tanış olmadığını 

açıq şəkildə vurğuladığını qeyd edib. Buna baxmayaraq o, təqsirləndirilən şəxsin həmin məhkəmə 

baxışında ifadə verməsini təklif edib. Layihə qrupu eyni zamanda təqsirləndirilən şəxsin açıq 

şəkildə dövlət tərəfindən təyin olunan vəkil tərəfindən göstərilən hüquqi yardım barəsində şikayət 

etdiyi, hakimin isə sözügedən vəkili əvəzləmək üçün hər hansı bir tədbir görmədiyi məhkəmə 

işlərini müşahidə edib. Bu məhkəmə işlərinin bir çoxunda dövlət tərəfindən təyin olunmuş vəkillər 

məhkəmə proseslərinin gedişatı zamanı susmağa üstünlük verərək məhkəmə proseslərində heç bir 

vəsatət qaldırmayıblar. Layihə qrupu eyni zamanda dövlət tərəfindən təyin olunmuş vəkillərin 

məhkəmə proseslərində iştirak etmədikləri və ya hakimin məhkəmə hökmünü elan etməsindən öncə 

məhkəmə iclas zalını tərk etdikləri halları qeyd edib. Bundan başqa, bəzi işlərdə dövlət tərəfindən 

təyin olunmuş vəkillər açıq şəkildə təqsirsizlik prezumpsiyasına və vəkillərin peşə etikasına zidd 

olaraq təqsirləndirilən şəxslərin əleyhinə ifadələr səsləndirib. Bir məhkəmə işində, vəkil açıq-

aydın məhkəmə işinin nəticələri barədə öz fikrini səsləndirib və öncədən ittiham hökmünün 

çıxarılmasını ehtimal edib. Həmin işdə təqsirləndirilən şəxs proseslərin uzun çəkməsindən şikayət 

etdikdə, vəkil bu müddətin təqsirləndirilən şəxsin azadlıqdan məhrumetmə cəzasının müddətindən 
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çıxacağını qeyd edib. Layihə qrupu eyni zamanda dövlət tərəfindən təyin olunmuş vəkillərin 

davranışlarının onların müştərilərinin mənafeləri ilə üst-üstə düşmədiyi işləri müşahidə edib.27  

Hüquqi yardımın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün daha bir qeyri-formal mənbə kimi bu 

layihə çərçivəsində vəkillər və praktik hüquqşünaslar qrupu ilə keçirilmiş fokus qrup 

müzakirəsinin nəticələrinə əsaslanılıb.  

Xidmət göstərən tərəf olaraq vəkillərin diqqət çəkdiyi əsas məqamlar ödənişsiz hüquqi yardım 

göstərən şəxslərin təyin olunması prosedurlarını, cinayət təqibi orqanlarının xüsusilə müstəqil və 

məsuliyyətli vəkillərlə davranışlarını, Vəkillər Kollegiyasının vəkillərin maraqlarının müdafiəsi 

işində yetərsiz qalması və aşağıdakı bir sıra başqa halları əhatə edib: 

- Vəkil büroları və Vəkillər Kollegiyası tərəfindən həyata keçirilən vəkillərin növbətçilik 

cədvəllərinə riayət olunmaması. Vəkil büroları üzrə ödənişsiz hüquqi yardım tələb olunan 

işlərə çıxmalı olan vəkillərin reyestri və növbətçilik cədvəlləri tərtib olunsa da, əksər 

hallarda bu cür işlərə konkret vəkillərin cəlb olunması praktikası ənənəvi hal alıb. Bu 

təcrübə iş yükü həddən artıq olan və prosesi tez başa çatdırmaq qayğısında olan 

məhkəmələrin, həmçinin istintaq orqanlarının də marağında olur; Vəkillər Kolegiyası bu 

məsələyə öz münasibətində bildirir ki, artıq 1 ildən artıq müddətdir ki, növbətçilik 

cədvəlləri VK-nın rəsmi internet səhifəsində dərc olunmaqla28 bütün məhkəmə və ibtidai 

araşdırma orqanlarına göndərilir və vəkil qurumlarının rəhbərliyi həmin cədvələ riyaət 

edilməsinə bilavasitə cavabdehdirlər. Hətta qaydalara riayət etməyən, istinqtaq 

orqanlarının çağırışı ilə həmin orqana getmiş və onlarla sövdələşmiş vəkillər Vəkillər 

Kollegiyası üzvlüyündən xaric edilmişdir. Beləliklə, bu problem artıq uzun müddətdir ki, 

aradan qaldırılmışdır. 

- Təyinatlar zamanı vəkilin ixtisaslaşmasının nəzərə alınmaması;    

- Eyni iş üçün müxtəlif mərhələlərdə fərqli vəkillərin təyin olunması, istintaq mərhələsində 

bir vəkil, məhkəmə prosesində isə başqa vəkil təyin edilməsi; 

- İstintaq prosesində işə daha məsuliyyətlə və vicdanla yanaşan vəkillərdən yayınmaq üçün 

istintaq hərəkətlərini həmin vəkilin növbəsi olmayan başqa günə dəyişdirilməsi halları; 

- Bəzi vəkillərin vəkil etikasına zidd davranışları və prosesdə maraqlı olan tərəflərlə, o 

cümlədən cinayət təqibi orqanları və ya məhkəmələrlə, müdafiə etdiyi şəxsin mənafelərinə 

zidd tərzdə anlaşması; 

- Siyasi motivli işlərlə əlaqədar xeyli sayda müstəqil vəkilin vəkillik fəaliyyətindən 

uzaqlaşdırılması; Mediada və sosial şəbəkələrdə yer almış məlumatlara görə, bu cür 

işlərdə təyin edilmiş vəkillər daha çox ittiham tərəfinin maraqlarından çıxış edir və 

müdafiənin effektiv təşkilinə maraq göstərmir ki, bu da həmin koteqoriyadan olan şəxslərin 

faktiki müdafiəsiz qalması ilə nəticələnir.   

                                                      
27 https://www.osce.org/az/baku/100594?download=true, səh 32 
28 https://barassociation.az/duty-list 

https://www.osce.org/az/baku/100594?download=true
https://barassociation.az/duty-list
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- Növbətçilik cədvəlləri ilə vəkillərin fərdi iş qrafiki arasında uyğunsuzluqlar. Bəzi hallarda 

vəkilin fərdi müqavilə ilə çıxmalı olduğu işlə dövlət hesabına təyinatlı hüquqi yardım 

göstərməli olduğu işlərin məhkəmə baxışı və ya istintaq hərəkəti eyni günlərə düşür ki, bu 

da vəkilləri çıxılmaz vəziyyətə salır. 

- Vəkillər Kollegiyasının monopolist vəziyyətində olması, alternativlərin olmaması; 

- Vəkillər Kollegiyası rəyasət heyətinin səlahiyyətlərinin adekvat olmaması, xüsusilə 

vəkillərin cəzalandırılması və xaric edilməsi təcrübəsi; 

- Vəkillərin göstərdiyi xidmətlərin  həcminin qeydiyyatının aparılmasında qeyri-müəyyənlik 

və bir sıra hallarda vəkillərin ödənişləri ala bilməməsi və ya gecikdirilməsi; Əsasən 

istintaq mərhələsində təyin edilmiş vəkillər sonradan işin məhkəmə prosesinə çıxmadığı 

hallarda ödənişləri ala bilmirlər. Çünki ödənişlə bağlı məhkəmələr qərar qəbul edir və bu 

zaman qərarda əksər hallarda yalnız məhkəmə prosesində iştirak edən vəkilə ödəniş əksini 

tapır, istintaq prosesində iştirak etmiş vəkilin haqqı isə ödənməmiş qalır.  

- Bir sıra hallarda işin məhkəmədə obyektiv araşdırılmasına çalışan vəkillər prosesin 

uzanmasına səbəb olduğuna görə hakimlər tərəfindən təzyiqlərlə üzləşirlər və bu zaman 

Vəkillər Kollegiyasının lazımi müdafiə dəstəyini ala bilmirlər.   
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6. Hüquqi yardımın keyfiyyətinə nəzarət 
Təəssüf ki, hüquqi yardımın keyfiyyəti üzrə sistemli araşdırmalar aparılmayıb və ümumiyyətlə, 

hüquqi yardımın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi mexanizmlərindən istifadə olunmur. Dövlət 

hesabına hüquqi yardım təmin edilən işlərdə həm məhkəmə və digər icraat/təqib orqanları, həm də 

vəkillər tərəfindən atılan hüquqi addımlar və prosedurların monitorinqi tətbiq edilmir.  

Eyni zamanda dövlət hesabına hüquqi yardımla bağlı məhkəmə qeydiyyatları və statistik təhlillərə 

imkan verən digər məlumat toplama alətləri tətbiq olunmadığından xidmətin keyfiyyətini 

qiymətləndirmək çox çətindir. Qanunla nəzərdə tutulmuş prosedurlar isə əksər hallarda subyektiv 

maraqlar xatirinə və daha çox cəzalandırma və təhdid vasitəsi kimi çıxış edir. Bu halda keyfiyyətlə 

bağlı bütün məsuliyyət proses iştirakçılarının şəxsi keyfiyyətləri və dəyərlərindən asılı olur ki, 

bununla da bağlı ictimaiyyət arasında daha çox tənqidi fikirlərlə rastlaşırıq. Geniş yayılmış 

fikirlərdən biri budur ki, ödənişsiz hüquqi yardım təyin olunmuş işlərdə vəkillərin vəzifəsi yalnız 

formal prosedurları həyata keçirmək məqsədinə xidmət edir və səmərəli müdafiənin təşkilinə heç 

bir töhfə vermir. Belə hallarda hakimlər tərəfindən hər hansı tədbirlərin görülməsi faktlaına isə 

demək olar ki, rast gəlinməyib. Müşhidəçilərin sözlərinə görə, bəzi işlərdə hakimlər və digər icraat 

orqanları təmsilçiləri prosesin və ya istintaqın tez yekunlaşdırılmasında maraqlı olduqlarından 

vəkillərin bu cür davranışlarına göz yumurlar.  

Az-az rast gəlinən intizam tədbirləri haqda mediada məlumatlar yer alsa da, bunlar əsasən siyasi 

motivli işlərdə tələbkarlığı və peşəkarlığı ilə seçilən müstəqil vəkillərə qarşı atılan addımlar olub. 

Əksinə, bir sıra hallarda müdafiə olunan şəxsin müdafiəçinin işi qane etmədiyinə görə onu 

dəyişmək istəkləri məhkəmələr tərəfindən yerinə yetirilməmiş qalıb.  

Hüquqi yardımın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün yalnız hüquq müdafiəçilərinin biliklərinin 

artırılması və attestasiyaların keçirilməsi yetərli deyil. Keyfiyyəti ölçmək üçün zəruri olan 

monitorinq, məmnunluq sorğuları, statistik təhlil, xərc-fayda analizlərinin aparılması vacibdir ki, 

praktikada bu təcrübələrdən istifadəyə rast gəlmirik. 

Hüquqi yardım xidmətini idarə edən qurum xidmətin keyfiyyətinin ölçülməsi üçün alətlər 

hazırlamalı, keyfiyyətin meyarları və standartları, göstəriciləri və indikatorları, habelə hədəfləri 

müəyyənləşdirilməlidir.  Xüsusilə xidmət üzrə vahid standartlar tətbiq edilməsinə nail olmaq 

lazımdır. Məsələn, vəkillərin mütləq məhkəmə iclasından öncə müdafiə etdikləri şəxslərlə 

görüşməsi və hər bir iş üzrə vəkilin və ya vəkil bürosunun hesabatlarının təqdim olunması (buraya 

vəkil tərəfindən qaldırılmış vəsatətlər, şahid dindirmələri və s. məlumatlar daxil edilməlidir) digər 

vəzifələr məcburi prosedurlar kimi müəyyən edilməlidir.   

Xidmət istifadəçiləri, o cümlədən penitensiar sistemdə saxlananlar, arasında vaxtaşırı məmnunluq 

sorğuları keçirilməli, hakimlər və vəkillər də daxil olmaqla hüquqi yardım sistemində xidmət 

göstərən şəxslərlə fokus qrup müzakirələri aparılmalı, ödənişsiz hüquqi yardımdan istifadə olunan 

məhkəmə proseslərinin  və digər icraat/təqib proseslərinin monitorinq və qiymətləndirmələri 

keçirilməlidir. 
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Dövlət orqanları, o cümlədən Vəkillər Kollegiyası vəkillərin fəaliyyətinin keyfiyyətinə nəzarət 

işində passiv qalmamalı, intizam məsuliyyətinin işləkliyini təmin etməlidir.  Ədliyyə Nazirliyi 

dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə təmin olunan xidmətin keyfiyyətliliyində maraqlı olmalıdır. Bu 

qurumlar həmçinin bu cür keyfiyyət standartları və prosedurlarının açıqlığını və onlar haqqında 

ictimaiyyətin məlumatlı olmasını təmin etməlidir ki, hüquqi yardım sisteminə ictimai nəzarətin də 

təmin edilməsinə imkanlar yaransın.  

Lakin nəzərə alınmalıdır ki, keyfiyyətin artıtılmasına yönəlmiş bu tədbirlər vəkillər və ya vəkil 

bürolarına təzyiq və onların müstəqilliyinin məhdudlaşdırılmasına yox, yalnız iş standartlarının 

yüksəldilməsi və xidmətin keyfiyyətin artırılması məqsədlərinə xidmət etməlidir. 
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7. NƏTİCƏLƏR 
Əldə edilmiş hüquqi və praktiki məlumətların təhlili nəticəsində hüquqi yardım sahəsində 

vəziyyətlə bağlı aşağıdakıları qeyd edə bilərik: 

a. Hüquqi yardım üzrə ölkə qanunvericiliyi vətəndaşların ədalətə çıxışı və hərtərəfli 

təxirəsalınmaz hüquqi yardıma əlçatanlığını təmin etmir. Məsələyə konseptual yanaşma 

yoxdur və qanunvericilik pərakəndə şəkildədir. 

b. Vətəndaşlar arasında hüquqi müdafiə prosedurları və mexanizmləri ilə bağlı məlumatlılıq 

aşağıdır və vətəndaşlar arasında dövlət hesabına hüquqi yardım haqqında 

məlumatlandırma kampaniyaları aparılmır. 

c. Hüquqi yardımın mövcud institusional bazası ehtiyaclara adekvat deyil. İstər hüquq 

müdafiəçilərinin və hüquqi xidmət mərkəzlərinin sayına görə, istərsə də regional əhatə 

baxımından mövcud hüquqi yardım institutları hüquqi müdafiəyə hər kəsin əlçatanlığı 

prinsipinin tələblərinə uyğun deyil.  

d. Mövcud qanunvericiliklə dövlət hesabına hüquqi yardımın təmin edildiyi hüquq sahələri 

xeyli məhduddur. Birinci və apelyasiya instansiyalarında mülki işlərlə bağlı ödənişsiz 

hüquqi yardım mexanizmi ümumiyyətlə mövcud deyil.  

e. Təcili, ilkin, məhkəmədənkənar və məhkəməyəqədər hüquqi yardım konsepsiyası 

ümumiyyətlə qanunvericilikdə əks olunmayıb, praktikada tətbiqi isə yalnız qeyri-dövlət 

iştirakçıları tərəfindən çox kiçik miqyasda və pərakəndə şəkildə təqdim olunur.  

f. Dövlət hesabına hüquqi yardım sahəsində dövlət siyasətinin müəyyənləşdirilməsi və büdcə 

planlaşdırılmasının meyarları və göstəriciləri məlum deyil. Dövlət hesabına hüquqi yardım 

sahəsində vəziyyətə dair məlumatların qeydiyyatı, sistemləşdirilməsi və statistik təhlili, 

həmçinin ehtiyacların qiymətləndirilməsi, məmnunluq və keyfiyyət yoxlamaları aparılmır.  

g. Aztəminatlı şəxslər və digər həssas qrupların dövlət hesabına hüquqi yardıma çatımlılığı 

ilə bağlı qanunvericilik müddəaları konkret deyil. İqtisadi və sosial vəziyyətinə görə bu 

hüquqdan yararlanmaq hüququ olan şəxslərin dairəsi konkret göstərilməyib.  

h. Həmçinin hüquqi yardımın təyin olunmasının şərtləri qeyri-müəyyəndir.  Qanun dəqiq 

müəyyən etmir ki, şəxsin orta aylıq gəlirinin və ya əmlakının hansı  səviyyəsində ona dövlət 

hesabına hüquqi yardım təyin edilə bilər. Bu kimi məsələlər məhkəmələr və  cinayət təqibi 

orqanlarının subyektiv mülahizələrindən asılı qalır. Həmçinin mülki hüquqla bağlı işlərdə 

hüquqi yardıma ehtiyacı olan şəxsin bu xidmətə görə haqq ödəmək qabiliyyətsizliyinin 

müəyyən edilməsi üçün meyarlar ümumiyyətlə yoxdur. 

i. Hüquqi yardım göstərmək səlahiyyəti olan şəxslərin sayca az olması, həmçinin hüquqi 

yardım göstərmək bacarığında olan xeyli sayda müdafiəçinin qanun vasitəsilə hüquqi 

yardım prosesindən kənarda saxlanması bu sahədə qeyri-azad rəqabət mühitinin 

yaranması, hüquqi yardım xidmətlərinin bahalaşması, peşəkarlıq və etik davranış 
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standartlarının zəifləməsi, nəticədə hüquqi yardımın keyfiyyətinin aşağı düşməsi ilə 

nəticələnir.  

j. Xidmət təqdim edən tərəf olaraq Vəkillər Kollegiyasının həm də hüquqi yardımın təşkili, 

idarə edilməsi və keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirməsi maraqlar toqquşmasına səbəb 

olur.  

k. Hüquqi yardım təmin edilmiş işlərlə bağlı istər Vəkillər Kollegiyası, istərsə də məhkəmədə 

qeydiyyat işləri pərakəndə aparılır və bu səbəbdən ehtiyacların qiymətləndirilməsi və 

maliyyə planlaşdırılmasında çətinliklər ortaya çıxır. 

l. Dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardım xidmətinə görə vəkillərə edilən  ödənişlər 

onların əməyinə və hüquqi müdafiənin təşkili ilə bağlı xərclərinə adekvat deyil. Həmçinin 

vəkillər xidmət haqqının hesablanmasında və əldə edilməsində gecikmələr və ümumiyyətlə 

ödənişdən məhrum olma kimi problemlərlə  üzləşirlər.  

m. Dövlət hesabına hüquqi yardım sisteminin iştirak edən tərəflər arasında koordinasiya və 

əməkdaşlıq yetərli səviyyədə deyil. Bir çox hallarda bu əməkdaşılıq neqativ xarakter 

daşıyır ki, bu da səmərəli müdafiənin təşkilinə imkan vermir.    

n. Hüquqi yardımın keyfiyyəti üzrə sistemli araşdırmalar aparılmayıb və ümumiyyətlə, 

hüquqi yardımın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi mexanizmlərindən istifadə olunmur. 

Dövlət hesabına hüquqi yardım təmin edilən işlərdə həm məhkəmə və digər icraat/təqib 

orqanları, həm də vəkillər tərəfindən atılan hüquqi addımlar və prosedurların monitorinqi 

tətbiq edilmir. 

o. Eyni zamanda dövlət hesabına hüquqi yardımla bağlı məhkəmə qeydiyyatları və statistik 

təhlillərə imkan verən digər məlumat toplama alətləri tətbiq olunmadığından xidmətin 

keyfiyyətini qiymətləndirmək çox çətindir. Qanunla nəzərdə tutulmuş prosedurlar isə əksər 

hallarda subyektiv maraqlar xatirinə və daha çox cəzalandırma və təhdid vasitəsi kimi çıxış 

edir. 
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8. TÖVSİYYƏLƏR 
Hüquqi yardım haqqında qəbul ediləcək yeni qanunda ölkənin qoşulduğu beynəlxalq 

konvensiyalar, Avropa Şurası və BMT-nin müvafiq orqanlarının sənədlərində də tövsiyyə 

olunduğu kimi, eyni zamanda müsbət xarici təcrübəni nəzərə almaqla aşağıdakı təkliflərin 

nəzərə alınması tövsiyyə edilir:  

a. Hüquqi yardım haqqında qəbul ediləcək yeni qanun mülki hüquq da daxil olmaqla hüququn 

bütün sahələrində və bütün instansiyaları əhatə edən dövlət hesabına hüquqi yardım 

xidmətinin tətbiqini nəzərdə tutmalıdır.  

b. Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin yuxarıda qeyd edilən tövsiyyələrini nəzərə almaqla 

hüquqi yardım göstərən institutların və şəxslərin dairəsi genişləndirilməlidir. Xüsusilə 

əyalətlərdə hüquqi informasiya və məsləhət mərkəzlərində təcrübəçi hüquqşünasların, 

paraleqalların, hüquq  ixtisası üzrə təhsil alanların, qeyri-hökumət təşkilatlarının insan 

resurslarının cəlbini stimullaşdıran dövlət proqramları işə salınmalıdır. 

c. Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən hüquqi informasiya və məsləhət xidməti mərkəzləri 

şəbəkəsi yaradılmalı, vətəndaşların hüquqi informasiya ehtiyacları, həmçinin 

məhkəmədənkənar və ya məhkəməyəqədər hüquqi yardım ehtiyaclarını qarşılayan ilkin 

hüquqi yardım sistemi tətbiq edilməlidir. 

d. Regionlarda fəaliyyət göstərən vəkillər, vəkil bürolarının sayı artırılmalı, yeni yaradılacaq 

hüquqi yardım mərkəzləri şəbəkəsi vasitəsilə ucqarlar da daxil olmaqla, bütün region 

əhalisi üçün hüquqi məlumatların və hüquqi yardımın əlçatanlığı təmin olunmalıdır.  

e. Araşdırma qrupu hesab edri ki, digər ölkələrin müsbət təcrübəsindən faydalanaraq, 

ödənişsiz və ya dövlət vəsaiti hesabına hüquqi yardım xidmətinin idarə edilməsi üzrə 

kollegial əsaslarla fəaliyyət göstərən ayrıca qurumun formalaşdırılması arzuolunandır. 

Müxtəlif subyektlərin, o cümlədən Ədliyyə Nazirliyi, Vəkillər Kollegiyası, Məhkəmə-Hüquq 

Şurası, ictimai təşkilatların, hətta Ombudsman kimi qurumların təmsilçilərindən ibarət 

kollegial orqan tərəfindən idarə olunan proses daha şəffaf, açıq və müstəqil fəaliyyət 

göstərə bilər. Yalnız peşəkar hüquq xidmətlərinin deyil, həm də ilkin, məhkəmədənkənar 

hüquqi yardım xidmətinin əlçatanlığının artırılması üçün hüquqi yardım və məsləhət 

mərkəzləri şəbəkəsinin idarə edilməsi xüsusi reqlament əsasında fəaliyyət göstərən və 

müstəqil maliyyə təminatı olan ayrıca quruma həvalə edilməsi zəruridir. 

f. Hüquqi məlumata, məsləhətə və ya müdafiəyə ehtiyacı olan şəxslərin belə yardımı əldə 

etmək üçün birbaşa, cinayət təqibi orqanları və ya məhkəmələrin iştirakı olmadan müraciət 

etmək imkanları artırılmalıdır. Yardıma ehtiyacı olan, lakin ödəniş etmək iqtidarında 

olmayan şəxs hüquqi yardım mərkəzlərində məhkəmədənkənar sənədləşmələr, rəsmi 

orqanlara müraciətlərin hazırlanması, məhkəmə-hüquq prosedurları haqda məlumatların 

əldə edilməsi, peşəkar vəkil xidməti üçün müraciət  və s. bağlı ilkin ödənişsiz hüquqi yardım 

almaq imkanında olmalıdır.  
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g. Yerlərdə yaradılacaq hüquq-məsləhət mərkəzləri həmçinin, məhkəmə və digər icraat 

orqanlarının iştirakı olmadan vətəndaşın təqdim etdiyi sənədlər və ya elektron hökumət 

xidmətlərindən istifadə etməklə ona dövlət hesabına hüquqi yardım əldə etmək hüququnun 

olub-olmadığını müəyyənləşdirmək səlahiyyətində olması arzuolunandır.   

h. Dövlət hesabına hüquqi yardım işlərində vəkillər təyin edilərkən onların ixtisaslaşması 

nəzərə alınmalıdır.  

i. Qanunvericiliklə bütün xarakterli işlərdə şəxsin tələb olunan hüquqi yardımın haqqının 

ödəmək iqtidarında olmamasını müəyyənləşdirmənin vahid prinsipləri 

müəyyənləşdirilməlidir. Cinayət işlərində tətbiq olunan meyarlar mülki, inzibati  və intizam 

xarakterli işlərə də şamil olunmalıdır.  

j. Mümkün olduğu qədər hüquqi yardıma ehtiyacı olan şəxsin statusunun 

müəyyənləşdirilməsi üçün dövlət reyestrlərindən, elektron hökumət bazalarından istifadə 

imkanları artırılmalıdır. Ödəmə qabiliyiyyətsizliyinin sübut olunması vəzifəsi vətəndaşın 

üzərindən götürülməsi arzuolunandır. 

k. Ödənişsiz hüquqi yardımın təyin edilməsi qaydaları və belə yardımdan faydalanacaq 

şəxslərin dairəsinin konkertləşdirilməsi və genişləndirilməsinə zərurət var.  

l. Qanun dövlət hesabına hüquqi yardım əldə etmək istəyən şəxsin gəlir, əmlak, ailə və digər 

hallarla bağlı vəziyyətinin dəqiq göstəricilərini, hədlərini nüəyyən etməlidir. Şəxsin maddi 

vəziyyətinə görə dövlət hesabına hüquqi yardımla təmin edilməsi üçün CPM-də nəzərdə 

tutulan şərtlər (şəxsin orta aylıq gəliri, maddi, əmlak və ailə vəziyyəti, habelə digər hallar) 

daha da konkretləşdirilməlidir.  

m. Hüquqi yardım sahəsində effektiv maliyyələşdirmə siyasəti və büdcə planlaşdırılması üçün 

bu sahədə ehtiyacların qiymətləndirilməsi, xidmət üzrə statistik təhlillərin aparılması 

zəruridir. Hüquqi yardım xidmətinin təşkili üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait bu 

ehtiyaclara və dünyada tətbiq olunan ağlabatan standartlara uyğun olaraq artıtılmalıdır.   

n. Hüquqi yardım xidmətini idarə edən qurum xidmətin keyfiyyətinin ölçülməsi üçün alətlər 

hazırlamalı, keyfiyyətin meyarları və standartları, göstəriciləri və indikatorları, habelə 

hədəfləri müəyyənləşdirilməlidir.  Xüsusilə xidmət üzrə vahid standartlar tətbiq edilməsinə 

nail olmaq lazımdır. Məsələn, vəkillərin mütləq məhkəmə iclasından öncə müdafiə etdikləri 

şəxslərlə görüşməsi və ya hər bir iş üzrə vəkilin və ya vəkil bürosunun hesabatlarının 

təqdim olunması (buraya vəkil tərəfindən qaldırılmış vəsatətlər, şahid dindirmələri və s. 

haqda məlumatlar daxil edilməlidir) digər vəzifələr məcburi prosedurlar kimi müəyyən 

edilməlidir.   

o. Xidmətdən faydalanan şəxslər, o cümlədən penitensiar sistemdə saxlananlar, arasında 

vaxtaşırı məmnunluq sorğuları keçirilməli, hakimlər və vəkillər də daxil olmaqla hüquqi 

yardım sistemində xidmət göstərən şəxslərlə fokus qrup müzakirələri aparılmalı, ödənişsiz 

hüquqi yardımdan istifadə olunan məhkəmə proseslərinin  və digər icraat/təqib 

proseslərinin monitorinq və qiymətləndirmələri keçirilməlidir. 
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p. Dövlət orqanları, o cümlədən Ədliyyə Nazirliyi və Vəkillər Kollegiyası vəkillərin 

fəaliyyətinin keyfiyyətinə nəzarət işində passiv qalmamalı, intizam məsuliyyətinin 

işləkliyini təmin etməlidir.  Ədliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə təmin 

olunan xidmətin keyfiyyətliliyində maraqlı olmalıdır. Bu qurumlar həmçinin bu cür 

keyfiyyət standartları və prosedurlarının açıqlığını və onlar haqqında ictimaiyyətin 

məlumatlı olmasını təmin etməlidir ki, hüquqi yardım sisteminə ictimai nəzarətin də təmin 

edilməsinə imkanlar yaransın. Nəzərə alınmalıdır ki, keyfiyyətin artıtılmasına yönəlmiş bu 

tədbirlər vəkillər və ya vəkil bürolarına təzyiq və onların müstəqilliyinin 

məhdudlaşdırılmasına yox, yalnız iş standartlarının yüksəldilməsi və xidmətin keyfiyyətin 

artırılması məqsədlərinə xidmət etməlidir. 


