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Yaxud ölkə qanunvericiliyindən xəbəri olmayanların qanunvericiliyə 
dəyişikliklər barədə təkliflərinə hüquqşünas mövqeyi. 

Mətbuatda məlumat verildiyi kimi, bu günlərdə Sülh və Demokratiya İnstitutunun 
direktoru Leyla Yunus tərəfindən bir qrup hüquqşünasın və media nümayəndələrinin 
iştirakı ilə “hakimlərin müstəqilliyi – hüquqi dövlətin əsasıdır” mövzusunda dəyirmi masa 
keçirilmiş, burada ölkəmizdə aparılan məhkəmə-hüquq islahatları, məhkəmə 
hakimiyyətinin müstəqilliyi, hakimlərin təyin edilməsi qaydası və s. bağlı “disskusiyalar” 
aparılmışdır.  

Tədbirin adı diqqətimi cəlb etdiyindən burada iştirak etmək qərarına gəldim və 
düşündüm ki, yəqin buraya yığışan hüquqşünaslar son dövrlər ölkəmizdə bu sahədə 
Avropa standartlarına uyğun aparılan islahatlara münasibət bildirəcək, ədalət 
mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması üzrə mütərəqqi fikirlər söyləyəcək, ictimaiyyəti 
narahat edən bu və ya digər problemlərin həlli istiqamətində səmərəli təkliflər verəcəklər. 
Lakin, qeyd edilən tədbirin təşkili formatı və burada səslənən fikirlər mənim gözləntilərimin 
tamamilə əksinə oldu. Mənə aydın oldu ki, buraya yığışan və hərəsi bir QHT-nin rəhbəri, 
yaxud özünü “müstəqil hüquq müdafiəçisi” adlandıran həmin şəxslərin məhkəmə 
hakimiyyəti barədə nəinki beynəlxalq standartlardan, xarici ölkələrin təcrübəsindən, 
ümumiyyətlə heç öz milli qanunvericiliyimizdən də əməlli-başlı məlumatları yoxdur. Belə bir 
tədbiri keçirməkdə əsas məqsəd isə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi sahəsində hər hansı 
təklif vermək deyil, populist çıxışlar və bəyanatlar verməklə gündəmdə qalmaqdır.  

Əgər belə olmasaydı bütün aləmə səs dalıb məhkəmə sisteminin müstəqilliyinin 
təmin edilməsi üçün qanunvericiliyə dəyişikliklər adlandırdıqları üç-beş cümlədən ibarət 
olan “təkliflər” adı altında belə gülünc və hüquq düşüncəsinin darlığına dəlalət edən fikirləri 
yaymazdılar.  

Özlərini “tanınmış hüququşünas” kimi qələmə verən bu şəxslərin ölkə 
qanunvericiliyini bilməmələrinə bariz nümunə kimi onların “hakimlərin səlahiyyət 
müddətinin heç olmasa onların təqaüd yaşınadək uzadılması” barədə “təkliflərində” özünü 
göstərir. Yəqin onlara məlum deyil ki, hakimlərin səlahiyyət müddətlərinin son yaş həddinə 
- 65 yaşadək uzadılması barədə müddəa “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Qanuna 
hələ 2004-cü ildə daxil edilmişdir və hazırda fəaliyyətdə olan hakim korpusunun böyük bir 
qismi məhz bu müddətdə vəzifəyə təyin olunanlardır.  

Bundan əlavə qanunvericiliyə dəyişiklik etməklə “icra hakimiyyəti orqanının 
hakimlərə cəza vermək və ya vəzifədən uzaqlaşdırmaq” səlahiyyətlərinin olmamasını 
istəyən “tanınmış” hüquqşünaslar çox şübhəsiz hakimlər barəsində intizam icraatının hal-
hazırda mövcud olan proseduralarından da xəbərsizdirlər. Belə ki, 5 ildən artıqdır ki, qəbul 
edilmiş “Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında” qanuna və “Məhkəmələr və hakimlər 
haqqında” Qanuna edilmiş müvafiq dəyişikliklərə əsasən hakimlər barəsində intizam 
icraatını hər hansı digər orqan deyil, yalnız Məhkəmə-Hüquq Şurası başlaya bilər.  

Üstəlik nəzərə alınmalıdır ki, qanunvericiliyə əsasən obyektivliyin və qərəzsizliyin 
təmin edilməsi məqsədilə hakim barəsində qaldırılmış intizam icraatları üzrə araşdırmanın 
aparılması Şuranın hakim üzvlərindən birinə həvalə edilir, intizam məsuliyyətinə cəlb 
olunması barədə səsvermədə isə yalnız hakimlər iştirak edirlər.  

Tədbirdə səslənən və pres reliz formasında yayılan fikirlərdin biri də ondan 
ibarətdir ki, məhkəmə hakimiyyətinin özünüidarə orqanı olan Məhkəmə-Hüquq Şurası “Milli 
Məclis tərəfindən hakimiyyət qollarının heç birini təmsil etməyən namizədlərdən təşkil 
olunmalıdır və bu Şura ölkə Parlamentinin qarşısında hesabatlı olmalıdır”. Halbuki, milli 
qanunvericiliyimizdə Məhkəmə-Hüquq Şurasının müstəqilliyi ilə bağlı daha mütərəqqi 



normalar mövcuddur. Verilmiş bu təklifin isə nə qədər məntiqsiz və absurd olması elə ilk 
baxışdan görünür. Bunu dərindən dərk etmək üçün heç hüquqşünas olmağa da ehtiyac 
yoxdur. Hüquq fakültəsinin adi tələbəsi də dərk edir ki, əgər söhbət bütövlükdə məhkəmə 
hakimiyyətinin müstəqilliyindən gedirsə bu halda onun icra hakimiyyəti ilə yanaşı, həm də 
qanunvericilik hakimiyyətindən müstəqilliyi nəzərdə tutulur. Lakin, təkliflərdə bir tərəfdən 
Məhkəmə-Hüquq Şurasının müstəqilliyindən söhbət getdiyi halda digər tərəfdən onun 
müstəsna olaraq hakimiyyətin digər bir qolu olan parlament tərəfindən formalaşdırılması və 
onun qarşısında hesabatlı olması təklif olunur, üstəlik də dövlət hakimiyyətinin müstəqil bir 
qolunun özünüidarə funksiyalarının “hakimiyyət qollarının heç birini təmsil etməyən 
namizədlərdən!!!” formalaşdırılması təklif edilir. Görəsən təklif müəllifləri belə “namizədlər” 
dedikdə kimləri nəzərdə tuturlar?!!. Çox güman ki, onlar perespektivdə belə namizədlər 
kimi yalnız özlərini görürlər. Elə isə bu iştahalarını hələ konkret təklif kimi kütləvi şəkildə 
ölkə və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmazdan əvvəl onlara məsləhət olunur ki, məhkəmə 
hakimiyyətinin müstəqilliyi anlayışı barədə İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin 
konkret işlər üzrə qərarlarında ifadə olunmuş hüquqi mövqeyindən, bu sahədə beynəlxalq 
təşkilatların qəbul etdikləri qərar və tövsiyyələrdən (BMT Baş Assambleyasının “Məhkəmə 
orqanlarının müstəqilliyinin əsas prinsipləri” barədə 1985-ci il tarixli qətnamələri, Avropa 
Şurası Nazirlər Komitəsinin “Hakimlərin müstəqilliyi, səmərəliliyi və rolu” barədə R (94) 12 
saylı tövsiyyəsi, “Hakimlərin statusu haqqında” 1998-ci il tarixli Avropa Xartiyası, Avropa 
Hakimlərinin Məşvərətçi Şurasının 2007-ci il tarixli 1 və 10 saylı rəyləri və s.) xəbərləri 
yoxdursa, onda heç olmasa hüquq fakültəsinin 1-ci kursunda “Dövlət və hüquq 
nəzəriyyəsi” fənni çərçivəsində tədris olunan “hakimiyyət bölgüsü” prinsipi barədə bir az 
oxusunlar.  

Məhkəmə hakimiyyətinin formalaşdırılması və onun müstəqilliyinin təmin edilməsi 
barədə ölkəmizin təcrübəsinə qısa nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycan Respublikası bu 
sahədə əksər inkişaf etmiş Avropa ölkələrindən də mütərəqqi bir mexanizm yaratmağa nail 
olmuşdur. Belə ki, “Hakimlərin statusu haqqında” 1998-ci il tarixli Avropa Xartiyası o 
cümlədən də Avropa Hakimlərinin Məşvərətçi Şurasının rəyləri əsasən icra və 
qanunvericilik hakimiyyətindən müstəqil olan və hakimlərin seçimi, təyinatı, vəzifədə irəli 
çəkilməsi və ya vəzifədən kənarlaşdırılması sahəsində müəyyən rol oynayan orqanın 
yaradılması və belə orqanın ən azı yarısının hakimlərdən ibarət olmasını nəzərdə tuturdu.  

Məhz bu prinsiplər əsasında formalaşdırılan Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-
Hüquq Şurasının tərkibi əsasən hakimlərdən (15 üzvdən 9 nəfəri), habelə ölkə 
Prezidentinin, Milli Məclisin, prokurorluğun, Vəkillər Kollegiyasının nümayəndələrindən və 
digər nüfuzlu hüquqşünaslardan ibarətdir. Şuranın tərkibi və onun formalaşdırılması 
barədə müddəalar “Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında” qanunda aşkar şəkildə təsbit 
edilmiş və burada hakimiyyətinin hər üç qolunun iştirakı ilə yanaşı üstünlüyün məhkəmə 
hakimiyyətinə verilməsi bu orqanın mahiyyəti barədə beynəlxalq standartların tələblərindən 
irəli gəlir.  

Belə olan halda Məhkəmə-Hüquq Şurasının təşkili və tərkibi barədə yuxarıda 
qeyd edilən “təkliflər”in şəxsi mənafelərdən başqa heç bir məntiqə əsaslanmaması hamıya 
aydındır.  

Tədbirdə belə bir fikir də səsləndirilmişdir ki, “bütün məhkəmə instansiyalarının 
hakimlərinin təyin olunması və və vəzifədən uzaqlaşdırılması Milli Məclisin qərarı ilə 
olmalıdır”. Bu fikrin müəllifləri yəqin onu da bilmirlər ki, hazırda hakim vəzifəsinə təyinatlar 
yalnız Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən verilmiş təkliflər əsasında həyata keçirilir. Yuxarı 
instansiya (apellyasiya məhkəmələri və Ali Məhkəmə) məhkəmələrinin hakimləri Milli 
Məclis, birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri isə Prezident tərəfindən təyin edilir. 
Hal-hazıradək elə bir hal olmamışdır ki, imtahan prosedurlarını müvəffəqiyyətlə keçmiş və 
hakim vəzifəsinə təyin edilmək üçün Şura tərəfindən təklif edilmiş namizəd müvafiq 
vəzifəyə təyin edilməsin. Beləliklə, bütün hakimlərin yalnız Şuranın təklifi əsasında 
vəzifəyə təyin edildiyi bir şəraitdə onların Prezident deyil, məhz Milli Məclis tərəfindən təyin 



edilməsinin hər hansı prinsipial əhəmiyyət daşımadığını yəqin ki, “hüquq müdafiəçiləri” 
özləri də yaxşı dərk edirlər, lakin söz və diqqət mərkəzində qalmaq xatirinə belə fikirlərini 
dönə-dönə təkrarlamaqdan əl çəkmək istəmirlər. Hələ onu demirəm ki, Avropa Məhkəməsi 
“Kempbell və Fell Birləşmiş Krallığa qarşı” və “Belilos İsveçrəyə qarşı” işlərdə hakimlərin 
icra hakimiyyəti, məsələn, ədliyyə naziri tərəfindən təyin olunmasının nəinki 
mümkünlüyünü, hətta faktiki olaraq bir çox ölkələrdə istifadə olunan normal prosedur 
olmasını qeyd etmişdir.  

Qanunvericilikdə olan belə mütərəqqi dəyişikliklərdən xəbərdar olmayan “tanınmış 
hüquqşünasların” şəxsi maraqlara söykənən bu xarakterli əsassız bəyanatları bəzi kütləvi 
informasiya vasitələrində yayımlanmaqla ictimaiyyətdə ölkədə həyata keçirilən hüquq 
islahatları barədə əsassız rəy yarada bilər. Buna görə də mən ilk öncə bir vətəndaş kimi bu 
fikirlərə qarşı öz vətəndaş mövqeyimi ortaya qoymaqla həmin fikirlərin nə qədər əsassız və 
məntiqsiz olduğunu göstərməyə çalışdım.  
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