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ŞANLI TARİXƏ MALİK AZƏRBAYCAN ƏDLİYYƏSİ MÜASİR İNKİŞAF 
MƏRHƏLƏSİNDƏ 

21.11.2012 – Respublika qəzeti 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 11 noyabr 2000–ci il tarixli 
sərəncamı ilə 1918–ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ədliyyə Nazirliyinin Əsasnaməsinin 
təsdiq edildiyi gün — 22 noyabr ədliyyə işçilərinin peşə bayramı kimi təsis edilmişdir. Tarixi irsin 
qorunması və ədliyyə sahəsində çalışan əməkdaşlarda mənəvi stimul yaradılması baxımından bu 
sərəncam olduqca mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu bayramı ədliyyə işçiləri hər il böyük ruh 
yüksəkliyi ilə geniş qeyd edirlər. 

Ədliyyə orqanlarının keçdiyi şərəfli, eyni zamanda, çətin və fədakar yol çoxəsrlik tariximizin 
əlamətdar səhifələrini təşkil edir. Siyasi quruluşundan asılı olmayaraq bütün zamanlarda ədliyyə 
orqanlarının, xüsusən də məhkəmələrin qanunun aliliyinə və vəzifə səlahiyyətlərinin məsuliyyətli 
icrasına yönələn fəaliyyəti daim gərəkli olmuşdur. Müstəqil dövlətçiliyimizin qorunmasında və 
möhkəmləndirilməsində müstəsna rol oynamış Azərbaycan Ədliyyəsinin bayramı bu baxımdan 
yalnız ədliyyə işçiləri üçün deyil, hər bir vətəndaşımız üçün əlamətdardır. Belə ki, ədliyyə sistemi hər 
bir dövlətin, xüsusən də demokratik–hüquqi cəmiyyətin aparıcı qüvvəsidir. Bu gün biz fəxrlə deyə 
bilərik ki, demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu yolu ilə inamla irəliləyən müstəqil 
Azərbaycan dövləti möhkəm təməllər üzərində qurulmuş və müasir dünya tələbləri səviyyəsində 
fəaliyyət göstərən ədliyyə sisteminə malikdir. Demokratik inkişaf yolunda möhtəşəm uğurlara nail 
olmuş Azərbaycanın təcrübəsi sübut edir ki, ictimai–siyasi həyatın bütün istiqamətləri üzrə hüquqi 
bazanın möhkəmləndirilməsi, ədalət prinsiplərinə ciddi şəkildə riayət olunması sabitliyin, vətəndaş 
həmrəyliyinin və dinamik iqtisadi inkişafın başlıca təminatlarından biridir. Ölkəmizdə siyasi və 
iqtisadi islahatların paralel aparılması, o cümlədən ədliyyə və məhkəmə–hüquq islahatlarının 
sosial–iqtisadi inkişaf dinamikası ilə uzlaşdırılması sayəsində dünyanı belə heyran qoyan hərtərəfli, 
fenomenal sıçrayışa nail olunmuşdur. 

Bu əlamətdar gündə ənənəvi olaraq ədliyyə orqanlarının tarixinə, görülmüş işlərə, qarşıda duran 
mühüm vəzifələrə bir daha nəzər salınır. Həqiqətən də Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Ədliyyə 
sisteminin özünəməxsus yeri vardır. Müstəqilliyimizlə bərabər böyüyən və inkişaf edən Azərbaycan 
ədliyyəsi 94 illik şərəfli tarixə malikdir. XX əsrin əvvəllərində Şərqdə ilk demokratik respublika olan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan edildikdən dərhal sonra formalaşdırılan Milli Hökumətin 
tərkibində Ədliyyə Nazirliyinin də təşkil olunması və həmin il noyabr ayının 22–də nazirliyin 
Əsasnaməsinin təsdiq edilərək, onun funksiya və səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi bu qurumun 
demokratik cəmiyyət üçün həyati əhəmiyyət daşıdığını təsdiqləyir. Nazirlik öz işinə ilk növbədə 
hüquq sisteminin təşkili üçün əhəmiyyətli qərarların qəbul edilməsi, ədliyyə, məhkəmə və istintaq 
strukturlarının bərpası, hüquqşünas kadrların hazırlanması ilə başlamış, həmin dövr üçün mühüm 
nailiyyətlər əldə edilmişdir. Həmin dövrdə ədlliyyə sistemi üçün kadrların hazırlanması məqsədilə 
pulsuz hüquq kursları təsis edilmiş, qısa müddətdə Azərbaycan məhkəmə palatası yaradılmış, Bakı 
dairə məhkəməsinin və onun tərkibində prokurorluğun fəaliyyəti bərpa olunmuşdur. Ədliyyə Nazirliyi 
tərəfindən yeni hüquq sisteminin təşkili ilə bağlı həmin dövr üçün ən mütərəqqi hesab edilən 
əhəmiyyətli qərarlar qəbul olunmuş, nazirliyin təşəbbüsü ilə ―İstintaq hissəsinin quruluşu və 
gücləndirilməsi haqqında‖, Məhkəmə idarəsi sahəsində vəzifələrə namizədlər haqqında‖, ―Andlı 
iclasçılar məhkəməsinin təsis edilməsi haqqında‖ və digər 30–dan artıq mühüm qanun layihəsi 
Parlamentin müzakirəsinə çıxarılmışdır. Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq 
Cumhuriyyəti təəssüf ki, o vaxtkı tarixi şərait və bolşeviklərin işğalı nəticəsində cəmi 23 ay yaşadı. 

Təəssüf ki, sovetlər dövründə Ədliyyə Nazirliyi vahid sistem kimi fəaliyyət göstərməmiş, dəfələrlə 
ləğv edilib yenidən təşkil olunmuşdur. Azərbaycanda ədliyyə sisteminin sonrakı inkişafı məhz ulu 
öndərimiz Heydər Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin 
1969–cu ildə respublikamıza rəhbərliyə gəlişindən sonra ədliyyə sisteminə zəruri diqqət göstərilmiş, 
Ədliyyə Nazirliyi yenidən bərpa edilmiş, onun vahid strukturu formalaşdırılmış, ədliyyə işinin gələcək 
inkişafı üçün hərtərəfli zəmin yaradılmışdır. Bununla da Azərbaycanın ədliyyə tarixində yeni 
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mərhələnin təməli qoyulmuşdur. Ulu öndərimiz ədliyyənin inkişafı və mühüm dövlət təsisatı kimi 
formalaşması üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirmişdir. 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etməsi ilə başlanan ədliyyənin inkişafının əsaslı dönüş 
mərhələsi də ulu öndərin adı ilə bağlı olmuş, Ədliyyə Nazirliyinin funksiya və səlahiyyətləri 
genişləndirilmiş, nazirlik milli dövlətçiliyimizin əsas sütunlarından birinə çevrilmişdir. Azərbaycanda 
müstəqil dövlət təsisatlarının yaradılması, demokratik, hüquqi dövlət quruculuğunun əzmlə həyata 
keçirilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması, milli təhlükəsizliyin təminatı və yeni iqtisadi 
kursun müəyyənləşdirilməsi şəxsən Heydər Əliyevin xalqı qarşısındakı əvəzsiz xidmətləridir. 
Heydər Əliyev nəinki müstəqilliyimizi qoruyub saxladı, onu əbədi və dönməz etdi. Zamanın bu dahi 
şəxsiyyətə, onun dərin zəkasına, polad iradəsinə, zəngin təcrübəsinə və hədsiz vətən sevgisinə 
etibar etdiyi tarixi missiyanı layiqincə yerinə yetirməyə müvəffəq oldu. Ulu öndərimizin müstəqil 
Azərbaycanın prezidenti kimi on illik fəaliyyəti özünün əzəmətli ifadəsini ölkəmizin və xalqımızın 
nicata qovuşmasında, müasir dövlət quruculuğu siyasətinin həyatımızın bütün sahə və 
istiqamətlərini əhatə etməsində, müstəqil siyasət yürüdən qüdrətli Azərbaycanın təşəkkülündə tapır. 

Prezident İlham Əliyev ötən il müstəqilliyimizin iyirmi iliik yubileyi ilə bağlı nitqində keçdiyimiz yolu 
yüksək qiymətləndirərək demişdir: ―Ölkəmiz 20 il ərzində imkanlarını böyük dərəcədə genişləndirə 
bilib. 20 il əvvəl — müstəqilliyimizin ilk illərində sual meydana çıxırdı ki, Azərbaycan necə inkişaf 
edəcək? On ildən, 20 ildən sonra necə ölkə olacaq? Bildiyimiz kimi, müstəqilliyimizin ilk illəri bizim 
üçün ağır illər kimi yadda qalıb, tarixdə qalıb. Ulu öndərin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsindən 
sonra — 1993–cü ildə ölkəmizdə yeni dövr başlayıb. Azərbaycan müstəqil ölkə kimi yaşamağa 
başladı və qısa müddət ərzində vəziyyət sabitləşdi, iqtisadi tənəzzülə son qoyuldu. İqtisadi inkişaf 
başladı, ölkəyə investisiyalar gəlməyə başladı. Azərbaycan dünya birliyində özünə layiq yerini tuta 
bilib‖. 

Müstəqillik illərində həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində ədliyyə işinin müasir tələblər səviyyəsinə 
yüksəldilməsi üçün əsaslı tədbirlər görüldü, Ədliyyə Nazirliyinin üzərinə yeni mühüm vəzifələr 
qoyuldu. Bu köklü islahatlar sayəsində Azərbaycan ədliyyəsi beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun 
olan inkişaf yoluna qədəm qoydu, onun çoxşaxəli fəaliyyətinin tənzimlənməsi məqsədilə onlarca 
normativ sənədlər qəbul edildi. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev müdrikcəsinə demişdi ki, yeni siyasi 
şəraitdə hüquqi və demokratik dövlətin qurulması güclü ədliyyə sisteminin formalaşdırılması ilə sıx 
şəkildə bağlıdır. Çünki yalnız möhkəm və güclü ədliyyə sistemi olan dövlətlərdə vətəndaşların 
hüquq və azadlıqları, qanun qarşısında bərabərliyi, ən əsası isə Qanunun aliliyi yüksək səviyyədə 
təmin olunur. Ümumbəşəri dəyərlər əsasında cəmiyyət qurulması üçün başlanan islahatlar artıq 
Azərbaycanda qanunların aliliyini təmin edən, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğunu, ədalətli iqtisadi 
və sosial qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsini təmin edən yeni milli 
Konstitusiyanın qəbulunu da gündəmə gətirmişdi. Bunu düzgün qiymətləndirən Heydər Əliyev 
dövlətin təməlinin möhkəm siyasi–hüquqi əsaslar üzərində qurulması üçün, ilk növbədə, müstəqil 
Azərbaycanın ilk Milli Konstitusiyasının hazırlanaraq qəbulunu vacib saymışdır. 

1995–ci ilin 12 noyabrında müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası referendum yolu ilə qəbul edildi. 
Bu, Azərbaycanın yeni tarixinin ən mühüm hadisələrindən biri olmaqla, ulu öndərin Azərbaycan 
dövlətçiliyi qarşısındakı misilsiz xidmətlərindəndir. Azərbaycan Respublikasının ilk milli 
Konstitusiyasında BMT–nin 1948–ci il 10 dekabr tarixli Ümumdünya İnsan Hüquqları 
Bəyannaməsində və digər beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş insan hüquq–azadlıqları tam 
və əhatəli şəkildə təsbit olunmuşdur. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası insan 
və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsini dövlətin ali məqsədi kimi bəyan 
etmişdir. 

Əsas qanunda təsbit olunmuş bir sıra mühüm müddəalar məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinə 
etibarlı təminat yaratmış, bu prinsip önə çəkilməklə sonrakı mərhələdə yeni qanunvericilik aktları 
qəbul olunmuşdur. Həyata keçirilən məhkəmə–hüquq islahatlarının başlıca məqsədi Azərbaycanda 
qanunun aliliyinin təmin edilməsi, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi zamanı insan hüquq və 
azadlıqlarının müdafiəsinin yüksək səviyyədə təşkili, cinayət və mülki mühakimədə demokratik 
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prinsiplərin qorunması, peşəkar hakim korpusunun formalaşdırılması, məhkəmələrin fəaliyyətində 
şəffaflığın təmin edilməsi və digər məsələlərin konseptual həlli olmuşdur. Ümummilli liderin 1998–ci 
il dekabrın 1–də imzaladığı fərmanla qüvvəyə minmiş ―Məhkəmələr və hakimlər haqqında‖ qanun 
bu sahədə qanunvericiliyin müasirləşdirilməsi və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması 
baxımından mühüm addım olmuşdur. Məhkəmə fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını və ədalət 
mühakiməsinin daha səmərəli təşkili qaydalarını özündə ehtiva edən qanunda hakim vəzifəsinə 
seçkilərlə bağlı bir sıra zəruri tələblər də əksini tapmışdır. Hakim vəzifəsinə seçkilərin test üsulu ilə, 
tamamilə açıq, şəffaf, obyektiv və ədalətli prosedur əsasında keçirilməsi prinsiplərini 
müəyyənləşdirən qanunda məhkəmə hakimiyyətinin dövlət idarəçilik sistemində nüfuzlu, mötəbər 
və müstəqil təsisat kimi formalaşması məsələsinə də xüsusi diqqət ayrılmışdır. 

Ümummilli liderimizin dövlət quruculuğu xəttini uğurla davam etdirən ölkə Prezidenti cənab İlham 
Əliyev tərəfindən ədliyyə və məhkəmə sisteminin müasirləşdirilməsi üzrə mühüm qərarlar qəbul 
olunmuş, ədliyyə fəaliyyətinin mükəmməl normativ–hüquqi bazası yaradılmış, ədliyyə işi beynəlxalq 
norma və prinsiplərə uyğunlaşdırılmış, onun üzərinə yeni mühüm vəzifələr qoyulmuş, gələcək 
inkişafına dair əhatəli proqramlar qəbul edilmişdir. Burada son illər hüquqi islahatların daha geniş 
miqyas aldığını, beynəlxalq standartlara tam uzlaşdığını, inteqrasiya prosesinin daha da 
sürətləndiyini xüsusi qeyd etmək vacibdir. Cənab İlham Əliyevin insan haqlarının etibarlı qorunması, 
hüquqi xidmətin yaxşılaşdırılması, ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə 
imzaladığı çoxsaylı fərman və sərəncamların, verdiyi tapşırıqlaqrın icrası üzrə görülmüş tədbirlərin 
sayəsində Azərbaycan ədliyyə sistemi öz inkişafının keyfiyyətcə yeni, daha yüksək mərhələsinə 
qədəm qoymuşdur. Ədliyyə fəaliyyətinin normativ–hüquqi əsasları təkmilləşdirilmiş, 2008–ci ildə 
nazirliyin yeni Əsasnaməsi təsdiqlənmiş, ona hüquq–mühafizə orqanı statusu verilmişdir ki, bununla 
da ədliyyə sisteminin cəmiyyətdəki mühüm rolu təsbit edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyevin 19 yanvar 2006–cı il tarixli ―Azərbaycan Respublikasında məhkəmə 
sisteminin müasirləşdirilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi 
haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə fərmanı ilə bölgələrdə yeni 
apelyasiya və iqtisad məhkəmələri yaradılmışdır. Ötən müddətdə Azərbaycan Prezidentinin 
məhkəmə və ədliyyə sisteminin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə imzaladığı ən mühüm 
sənədlərdən biri 2009–cu il 6 fevral tarixli ―Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2009–2013–cü 
illər üçün Dövlət Proqramı‖dır. Dövlət Proqramı ədliyyə orqanlarının və məhkəmələrin dinamik 
inkişafının təmin edilməsi, yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, normativ–
hüquqi və maddi–texniki təminatın yaxşılaşdırılması, kadr potensialının gücləndirilməsi 
istiqamətində böyük rol oynayıb. Hazırda ―Ədliyyə sisteminin müasirləşdirilməsi‖ layihəsi 
çərçivəsində məhkəmə fəaliyyətində, o cümlədən işlərin qeydiyyatı və hərəkətində, məhkəmə 
proseslərinin aparılmasında yeni texnologiyalar tətbiq olunur, məhkəmələrin maddi–texniki bazası 
yaxşılaşdırılır. Ümumilikdə, Dövlət Proqramı ədliyyə orqanları ilə yanaşı, məhkəmələrin də 
fəaliyyətinin müasirləşdirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə yeni imkanlar açıb. 

Hazırda bütün Avropa dövlətlərində məhkəmə islahatları davam edir. Elə Avropa ədliyyə nazirlərinin 
son konfransında da bu məsələ geniş müzakirə olunmuşdur. Bu da təsadüfi deyil, çünki ədalət 
mühakiməsinin müstəqil və qərəzsiz məhkəmələr tərəfindən həyata keçirilməsi ideyası əsrlərdir ki, 
ədalətli cəmiyyətin əsas təməl daşlarından biridir. Buna görə də demokratik, hüquqi və dünyəvi 
dövlət quruculuğu yolunu Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin formalaşmasına xüsusi 
diqqət yetirilmişdir. Məhkəmə–hüquq islahatı nəticəsində Konstitusiya Məhkəməsi təsis olunmuş, 
əvvəlki məhkəmə sistemindən köklü surətdə fərqlənən və insan haqlarının müdafiəsinə daha 
etibarlı təminat verən üçpilləli müstəqil məhkəmə sistemi fəaliyyətə başlamışdır. Məhz həmin 
vaxtdan etibarən MDB ölkələri arasında, demək olar ki, ilk dəfə Azərbaycanda həbs və insan 
hüquqlarını məhdudlaşdıran digər prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqi məhkəmələrin 
müstəsna səlahiyyətinə aid edilmişdir. Həmçinin, məhkəmələr üzərində hər hansı, o cümlədən 
prokuror nəzarəti ləğv olunaraq, əksinə, demokratik məhkəmə nəzarəti institutu formalaşdırılmışdır. 

Görülmüş tədbirlər əhali arasında məhkəmələrə etibarı xeyli artırmış, məhkəmələr barədə keçmiş 
Sovetlər Birliyindən miras qalmış cəza orqanı təəssüratı aradan qalxmışdır. Artıq insanlar pozulmuş 
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hüquqlarının müdafiəsi üçün digər orqanlara deyil, məhz məhkəmələrə müraciət etməyə 
başlamışdılar. Təsadüfi deyil ki, məhkəmələrə müraciətlərin sayı xeyli artmağa başlamış və bu 
tendensiya bügünə kimi yüksələn xətlə davam edir. 

Azərbaycanda ədliyyə sisteminin müasir tələblər səviyyəsinə yüksəlməsində, bu sahədə müsbət 
irəliləyişlərin əldə olunmasında Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri, Məhkəmə–Hüquq 
Şurasının sədri, I dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Fikrət Məmmədovun böyük xidmətləri var. Məhz 
Azərbaycan Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun səmərəli rəhbərliyi sayəsində nazirliyin və onun 
strukturlarının fəaliyyəti düzgün və operativ qurulur, Azərbaycanda məhkəmə islahatları aparılarkən 
yeni nəsil hakimlərin yetişdirilməsinə xüsusi önəm verilir. Ədliyyə sahəsində aparılmış islahatlara 
uyğun olaraq nazirlikdə yeni qurumlar–istintaq aparatı, bələdiyyələrlə iş mərkəzi, icra xidməti, 
Ədliyyə Akademiyası, müxtəlif reyestrlər, o cümlədən Əhalinin və Qüvvədən düşmüş sənədlərin 
Dövlət Reyestrləri, regional ədliyyə şöbələri yaradılmış, ədliyyə infrastrukturu müasirləşdirilir. 
Şübhəsiz ki, məhkəmə hakimiyyətinin nüfuzlu və müstəqil təsisat kimi təşəkkül tapması bu 
hakimiyyəti realizə edən hakimlərin peşəkarlığı, onların mənəvi keyfiyyətləri ilə bilavasitə bağlıdır. 
Qeyd olunmalıdır ki, mütərəqqi prosedurlarla seçilmiş yeni nəsil hakimlər artıq bütün hakim 
korpusunun yarısını təşkil edir. Həmçinin məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin ədalət 
mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılmasında rolu nəzərə alınaraq hakimlərin müddətsiz son yaş 
həddinədək təyinatı, fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi və intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsinin 
demokratik əsasları təsbit olunmuşdur. Korrupsiya hallarının qarşısının alınması üçün hakimlər 
tərəfindən vətəndaşların qəbulu qadağan edilmiş, məhkəmə qərarlarının dərci nəzərdə tutulmuş, 
məhkəmələrdə kargüzarlığın aparılmasının yeni, demokratik qaydaları müəyyən olunmuşdur. 
Hakimliyə namizədlərin və hakimlərin tədrisinə xüsusi önəm verilərək bu işə nüfuzlu beynəlxalq 
ekspertlər, xüsusilə də İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin hakimləri cəlb olunurlar. Son 
illər ərzində bu məqsədlə həmin məhkəmənin hakimləri, o cümlədən sədri Jan–Pol Kosta ölkəmizə 
səfər etmişdir. Sevindirici haldır ki, Avropa Şurasının Ədalət mühakiməsinin səmərəliliyi üzrə 
Komissiyası (CEPEJ) öz hesabatında ölkəmizdə məhkəmə islahatlarına göstərilən diqqəti Avropa 
dövlətləri sırasında fərqləndirərək yüksək qiymətləndirmişdir. Bununla yanaşı, komissiya 
Azərbaycanda aparılan hakim seçimi prosedurunu müsbət təcrübə kimi təşviq etmiş, 
məhkəmələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində səylərimizi 
yüksək dəyərləndirmişdir. 

Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən hüquqi sahədə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi daim diqqət 
mərkəzində saxlanılır. Nazirlik mərkəzi və əlaqələndirici orqan qismində çoxtərəfli və ikitərəfli 
müqavilə və nazirliklərarası sazişlərdən irəli gələn öhdəliklərin icrasını həyata keçirir. Bunun 
nəticəsində son on il ərzində beynəlxalq hüquqi yardımla bağlı digər dövlətlərdən daxil olan 
sorğuların sayı on dəfə artıb. Bununla yanaşı, ölkəmizlə hüquqi sahədə əməkdaşlığa maraq artaraq 
son bir–iki il ərzində Norveç, Niderland, Gürcüstan və Mərakeşin ədliyyə nazirləri, bir sıra nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri Azərbaycana səfər etmiş, əldə olunmuş nailiyyətləri yüksək 
qiymətləndirmiş, müsbət təcrübəmizdən faydalanmaq niyyətlərini bildirmişlər. Görülmüş islahatlar, 
eyni zamanda, beynəlxalq hüquqi inteqrasiya prosesini sürətləndirmişdir. Ölkəmiz bir çox nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatların işində fəal iştirak edir, o cümlədən 100–dən çox dövləti birləşdirən 
Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası və Beynəlxalq Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyasının 
rəhbərliyində təmsil olunur. Ədliyyə Nazirliyinin cəmiyyətdə rolunun və xüsusi çəkisinin əhəmiyyətli 
dərəcədə artması ədliyyə fəaliyyətində müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının 
tətbiqinin genişləndirilməsini şərtləndirmişdir. Belə ki, nazirlik tərəfindən qanunvericiliyin elektron 
bazası yaradılmış və internetdə yerləşdirilməklə əhalinin pulsuz istifadəsinə verilmişdir. 

Ən kövrək təbəqə olan məhkum və təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarının təminatına xüsusi diqqət 
yetirilərək penitensiar sistemdə köklü islahatlar aparılır, Avropada müsbət model kimi 
dəyərləndirilən effektiv ictimai nəzarət mexanizmi–müstəqil hüquq müdafiəçilərindən ibarət İctimai 
Komitə fəaliyyət göstərir, paytaxtımızda və regionlarda müasir infrastruktur yaradılır. Bu mənada 
Bakıda inşa edilmiş yeni istintaq təcridxanası xarici həmkarlarımız tərəfindən nümunə kimi 
qiymətləndirilir. Bu, heç də təsadüfi deyil. Çünki dövlət başçısı bu təbəqənin hüquqlarının 
təminatına xüsusi diqqət yetirərək tikilən müəssisəyə şəxsən baş çəkmiş, yaradılan şəraitlə tanış 
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olub müvafiq tapşırıqlar vermişdir. Həmçinin məhkumlara göstərilən tibbi xidmətlərə daim diqqət 
yetirilərək, onların ərzaq və dərman təminatı köklü surətdə yaxşılaşdırılmış, müxtəlif xəstəliklərlə, 
xüsusilə də vərəmlə mübarizə üzrə kompleks tədbirlər görülmüşdür. 

BMT–nin İnkişaf Proqramı tərəfindən son illər açıqlanan İnsan İnkişafına dair Hesabatında 
Azərbaycan insan inkişafı indeksinin orta illik tempinə görə ən sürətli irəliləyiş əldə edən dövlət kimi 
dəyərləndirilmişdir. Respublikamızın dünyada sabitlik, tolerantlıq, inkişaf və tərəqqi nümunəsi 
olması, misli görünməmiş iqtisadi nailiyyətlər hər bir Azərbaycan vətəndaşında olduğu kimi, ədliyyə 
işçilərində də böyük fərəh hissi doğurur. 

Bu gün Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarında, bölgələrimizdə böyük quruculuq–abadlıq işləri 
aparılır, ölkəmiz müasirləşir, göz–görəsi dəyişir. Bu inkişaf dinamikasını Bakının ərazicə ən böyük 
rayonu olan Qaradağın timsalında da aydın görürük. Qaradağ ölkəmizin iri neft–qaz və sənaye 
mərkəzlərindəndir. Rayonun sosial–iqtisadi inkişafında ulu öndərimizin ən layiqli siyasi varisi və 
davamçısı Prezident İlham Əliyevin də müstəsna xidmətləri var. Cənab İlham Əliyev hələ Qaradağ 
rayonunda millət vəkili kimi fəaliyyəti dövründə çox böyük işlər görüb və rayon sakinlərinin hədsiz 
məhəbbətini qazanıb. Onun hələ o dövrdəki fəaliyyəti, xeyirxahlığı bu gün də sakinlər tərəfindən 
razılıqla xatırlanır. Hazırda Azərbaycanın hər bir guşəsində olduğu kimi, Qaradağ rayonunda da 
böyük quruculuq və abadlıq işləri geniş vüsət alıb. Bütün bunlar günümüzün reallığlı, ulu 
öndərimizin müdrik siyasətinin təntənəsi, bu siyasətin Prezidentimiz tərəfindən müasir dünyanın 
tələblərinə uyğun yeni keyfiyyət və məzmunda uğurla davam etdirilməsinin parlaq təzahürüdür. 
Azərbaycan bu gün çox sürətlə və hərtərəfli inkişaf edir, siyasi–hüquqi və iqtisadi baxımdan qüdrətli 
dövlətə çevrilir. Builki peşə bayramımızı məhz bu cür nailliyyətlər fonunda qürurla qeyd edirik. Öz 
həmkarlarımı peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edir, dövlət quruculuğu yolunda uğurlar 
arzulayıram. 
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