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TƏDBİRLƏR GÖRÜLÜR 

 

Ölkəmizdə məhkəmə sisteminin müasirləşdirilməsi üzrə mütərəqqi 

islahatların davam etdirilməsi ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin 

artırılmasında İKT tətbiqini zəruri edir. Bu sahədə bir çox tədbirlər həyata 

keçirilir, yeni məhkəmə binaları müasir qurğu və idarəetmə proqramları ilə 

təchiz edilir.Sürətli sosial-iqtisadi dəyişikliklər, dövlət idarəçilik 

mexanizmlərinin müasirləşdirilməsi, məhkəmə-hüquq sisteminin 

təkmilləşdirilməsi, demokratik təsisatların möhkəmləndirilməsi məhkəmə 

sistemində də yeni iş üsul və vasitələrinin, bu sahədə yeniliklərin tətbiqini 

zəruri edir. 

Elektron imzanın tətbiqi elektron sənəd dövriyyəsinə keçiddə ən 

effektiv həll hesab edilə bilər. Belə ki,elektron imza ilə imzalanmış sənədlər 

bir neçə saniyə ərzində lazım olan yerə çatdırıla bilər. Elektron sənəd 

mübadiləsinin bütün iştirakçıları bir-birindən müxtəlif uzaqlıqda olmalarına 

baxmayaraq eyni imkanlar əldə edirlər. Elektron imzanın istifadəsi zamanı 

sənədlər adi kağız sənədlər kimi hüquqi qüvvəyə malik olur. 

"Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə 

tutulmuş hallar istisna olmaqla, elektron imza və elekton sənəd müvafiq 

vasitələr tətbiq olunmuş bütün fəaliyyət sahələrində istifadə oluna bilər. 

Elektron sənəd vasitəsilə rəsmi və qeyri-rəsmi yazışmalar, hüquqi 

məsuliyyət və öhdəliklər doğuran sənəd və informasiya mübadiləsi aparıla 

bilər.  

Məhkəmə sisteminin dinamik inkişafının təmin edilməsi, yeni 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi, normativ-

hüquqi və maddi-texniki təminatın yaxşılaşdırılması məqsədi ilə ölkə 

başçısı cənab İlham Əliyevin 6 fevral 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə 

"Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2009-2013-cü illər üçün Dövlət 



Proqramı"ıtəsdiq edilmiş və həmin proqramın əsas vəzifələrindən biri kimi 

məhkəmələrdə yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının 

tətbiq edilməsi işinin sürətləndirilməsi, müasir tələblərə cavab verən yeni iş 

prosesinin təşkil edilməsivə vətəndaşların müraciət etmək imkanlarının 

genişləndirilməsi göstərilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli 

“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

Planı”nın və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün 

Milli Fəaliyyət Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında Sərəncamı ilk növbədə 

vətəndaşların dövlət hakimiyyət orqanlarına müraciətlərinin 

asanlaşdırılması, insan hüquqlarının dövlət orqanları tərəfindən etibarlı 

təmin edilməsini nəzərdə tutan fundamental aktlardandır.    

Məhkəmə fəaliyyətinin təhlili göstərir ki, hazırda məhkəmələrdə ən 

mühüm problemlərdən biri proses iştirakçılarının məhkəmə iclasının yeri və 

vaxtı barədə lazımi qaydada məlumatlandırılmasıdır. Təhlil göstərir ki, 

müxtəlif səbəblərdən (qanunsuz tikililərin mövcudluğu, tərəflərin faktiki 

ünvanlarının dəqiq müəyyən edilməməsi və s.) məhkəmə bildirişlərinin 

vaxtında çatdırılmamasıməhkəmələrdə işlərə baxılarkən çəkişmə prinsipinə 

əməl edilməməsi ilə nəticələnir,işlərə qanunla müəyyən edilmiş müddətdə 

baxılmasında çətinliklər yaradır.  

Bununla əlaqədar Məkkəmə Hüquq Şurası və Azərbaycan 

Respublikasının İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən “elektron 

məhkəmə bildirişlərinin tətbiqinə dair” Konsepsiya hazırlanmış, onun 

əsasında yeni bir proqram - “Elektron-məhkəmə məlumat sistemi”işlənərək 

sınaq dövrü üçün ilkin tətbiq edilməkdədir.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz Proqram artıq Bakı şəhərinin bəzi 

məhkəmələrində (Binəqədi Rayon və Xəzər Rayon məhkəmələrində) 

hakimlər tərəfindən tətbiq edilir. Proqramın mükəmməl formada tətbiqini 

reallaşdırmaq üçün “Elektron Hükumət Portalı” (e-gov.az) ilə əməkdaşlıq 

sahədə böyük nailiyyətlərin əldə edilməsinə səbəb oldu. 



Bu Proqram tətbiq edildiyi zamandan birinci instansiya məhkəmələrinə 

daxil olan işlər üzrə dəftərxana işçisi tərəfindən ilkin olaraq elektron 

qeydiyyat uçotu təşkil edilir. Həmin elektron qeydiyyat uçotunda hakimə 

yazılan mülki işin nömrəsi, iddiaçı və cavabdeh barədə lazımi məlumatlar, 

həmçinin onların iddia ərizələrində qeyd edilən mobil telefon nömrələri və 

elektron poçt ünvanı qeyd edilir. Göstərilən ilkin hərəkətlərdən sonra həmin 

işlər, hakimlərə təqdim edilir və beləliklə həm də işlərin hakimlər arasında 

bölüşdürülməsinin elektron vasitə ilə həyata keçirilməsi təmin edilir. Belə ki, 

iş üzrə məlumatlar daxil edildikdən sonra proqramın özü növbəlilik 

qaydasında işi hakimə yönəldir.  Bununla da, hakim Proqram üçün nəzərdə 

tutulmuş elektron səhifəyə daxil olmaqla həmin iş üzrə lazımi informasiya 

almaqla bərabər təxminən 2-3 dəqiqə ərzində forması əvvəlcədən 

avtomatik müəyyən olunan elektron məhkəmə bildirişini tərəfin mobil 

telefon nömrəsinə və elektron poçt ünvanına göndərir. Bununla da bu 

sahədə operativlik və dəqiqlik ən yüksək səviyyədə təmin edilmiş olur. 

Qeyd edilməlidir ki, göndərilən elektron bildirişlər hakimlərin elektron 

imzası ilə təsdiq olunur, qeydiyyata götürülür və vətəndaşlar istədiyi vaxt 

ona göndərilən elektron bildirişlərlə “e-gov” saytı vasitəsilə tanış olurlar.   

Əlbəttə ki, təcrübədə müəyyən hallar olur ki, iddia ərizələrində 

tərəflərin mobil nömrələri qeyd edilmir və ya iddiaçı cavabdehin mobil 

nömrəsini bilmir. Bu cür halların aradan qaldırılması üçün də hər bir hakim 

üçün “elektron imza” plastik kartı təqdim edilmişdir. Həmin kart vasitəsilə 

hakim  “Elektron Hökumət Portalı” (e-gov.az) saytına daxil olaraq onun 

adına rəsmiləşdirilmiş pin kodu daxil edərək, iş üzrə istənilən şəxs barədə 

şəxsiyyət vəsiqəsində qeyd edilən məlumatları, o cümlədən ünvanını, eləcə 

də onun adına rəsmiləşdirilmiş aktiv olan mobil nömrələri öyrənə bilər. 

 Göstərilən Proqramın lazımi səviyyədə tətbiqi ədalət mühakiməsinin 

həyata keçirilməsi zamanı tərəflərin məhkəmə iclaslarına gəlmələrinin 

etibarlı təmini vasitəsilə məhkəmənin qarşıya qoyduğu başlıca məsələyə - 

həqiqətin müəyyən edilməsinə kömək olacaqdır. Məhkəmə iclasının vaxtı 



və yeri barədə məhkəmə bildirişlərinin elektron göndərilməsini təmin edə 

biləcək vahid elektron-məhkəmə məlumat sistemitətbiqi zamanı aşağıdakı 

nəticələrin əldə olunması gözlənilir:  

 vətəndaşların məhkəmə prosesləri barədə etibarlı 

məlumatlandırılması həyata keçiriləcək; 

 məhkəmələrdə iş vaxtına qənaət ediləcək; 

 vətəndaşlara göstərilən elektron xidmətlərin dairəsi 

genişləndiriləcək; 

 məhkəmə sistemində müasir informasiya və kommunikasiya 

texnologiyalarının tətbiqi sürətləndiriləcək; 

 dövlətin elektron imza layihəsinin məhkəmə sistemində tətbiqi 

reallaşacaq; 

 hakimin icraatında olan mülki, cinayət və digər işləri obyektiv 

araşdırmaq və onları hərətəfli öyrənmək imkanı artaraq ümumi iş 

səviyyəsinin keyfiyyəti yüksəldiləcək; 

 dövlət büdcəsindən poçt rabitə orqanları üçün ayrılan vəsaitin 

nəzərə çarpacaq dərəcədə azaldılması təmin ediləcəkdir; 

 məhkəmə sistemində kağız sənəd mübadiləsinin çəkisi 

azalacaqdır;  

 məhkəmə proseslərinin çəkişmə prinsipi təmin ediləcək; 

 vətəndaşların məhkəmələrə müraciətləri asanlaşacaq; 

 tərəflərin məhkəmə iclaslarında iştirak etmək hüquqları daha 

etibarlı təmin ediləcək; 

 vətəndaşlar məhkəmə baxışının aşkarlığı və çəkişmə prinsipindən 

daha səmərəli yararlanacaqlar; 

 səmərəli məhkəmə araşdırılması hüququ gerçəkləşəcək və s.  

Bununla əlaqədar uğurlu və səmərəli yeniliyin tətbiqinin 

təşkilatçılarına, o cümlədən Azərbaycan Respublikası İnformasiya 

Texnologiyaları Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzinə proqramın 

tətbiqindən yararlanan hakimlər aından öz dərin minnətdarlığımızı bildirik. 



Ümidvarıq ki,dövlət başçısı tərəfindən vətəndaşların hüquq və 

mənafelərinin müdafiəsi, onların öz hüquqlarından istifadəsini 

sadələşdirmək məqsədilə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində işlənmiş bu 

lahiyənin tətbiqində, həm də gələcəkdə tətbiqi nəzərdə tutulan layihələrin 

reallaşdırılmasında səmərəli əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət daim 

yüksələn xətt üzrə inkişaf edəcəkdir.  

 

 

Hüseyn Səfərov, 

Bakı şəhər Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi 

30 sentyabr 2013-cü il 

 

 


