
Ümummilli lider Azərbaycana 
rəhbərliyi illərində respublikanın 
ədliyyə sisteminin inkişafına məhz 
belə bir mövqedən yanaşıb və insan 
və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının 
təmin olunmasında, milli qanun-
vericiliyin formalaşdırılmasında 
əsas rol oynayan ədliyyə sistemi-
nin demokratik dəyərlər əsasında 
qurulmasını prioritet istiqamət kimi 
diqqətdə saxlayıb. Bu baxımdan, ulu 
öndərin Azərbaycana rəhbərliyinin 
ilk dönəmində Ədliyyə Nazirli-
yinin yenidən və əsaslı surətdə 
yaradılması xüsusi əhəmiyyət 
verdiyi məsələlərdən biri olub. 
Belə ki, 1970-ci il oktyabrın 27-də 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qərarı 
ilə Ədliyyə Nazirliyi təsis edilməklə, 
respublikanın ədliyyə tarixində yeni 
mərhələnin əsası qoyulub. Məhz 
o vaxtdan adı çəkilən nazirlik Ali 
Məhkəmə istisna olmaqla, bütün 
başqa məhkəmə orqanlarına təşkilati 
rəhbərliyi və məhkəmə idarəçiliyini 
reallaşdırıb, əhaliyə hüquqi yardı-
mı, notariat fəaliyyəti və məhkəmə 
ekspertizasının aparılmasını, hüquqi 
biliklərin təbliğini həyata keçirib. 
Həmin tarixdən iki il sonra–1972-ci 
ildə isə nazirliyin Əsasnaməsi təsdiq 
edilib, ədliyyə sisteminin müasirləşən 
fəaliyyətini tənzimləyən mühüm 
normativ sənədlər qəbul olunub, ən 
başlıcası isə ədliyyə işinin gələcək 
inkişafı məqsədilə hərtərəfli zəmin 
yaradılıb. 

Lakin burada tarixi bir məqamı 
təəssüf hissi ilə xatırlatmaq 
istərdim. Belə ki, Azərbaycan dövlət 
müstəqilliyini bərpa etdiyi ilk dövrdə, 
1991-1992-ci illərdə respublika-
da acınacaqlı vəziyyət yaşanırdı, 
siyasi hərc-mərclik, cinayətkarlıq 
hökm sürürdü, dövlət qurumları-
nın fəaliyyəti demək olar ki, iflic 
olmuşdu. Haqq-ədalət, necə deyərlər, 
nizam-tərəzi pozulmuşdu. Məhkəmə-
hüquq sistemindəki qeyri-sağlam 
ab-hava insanların bu sistemə inam 
və ümidini tam sarsıtmışdı. Bax, belə 
bir ağır durumda xalqın təkidi ilə 
1993-cü ilin iyununda respublikaya 
rəhbərliyə qayıdan Heydər Əliyev, 
ilk növbədə, işğalçı Ermənistanla 
mühüribə aparan Azərbaycanda ədalət 
və qanunçuluğu bərpa etməyə, sosial-
iqtisadi sahələrdəki böhranı, siyasi 
didişmələri aradan qaldırmağa çalışdı. 
Məhz bu dahi şəxsiyyət yenilməz 
iradəsi, müdrik zəkası, vətəndaşlıq 
hünəri sayəsində dövlətçiliyimizin 

inkişaf yolundakı maneələri dəf edə, 
1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin 
martında dövlət çevrilişi cəhdlərinin 
qarşısının ala bildi, ölkədə ictimai-si-
yasi sabitliyin bərpasına nail oldu. 

Ulu öndər Heydər Əliyev 
müstəqil Azərbaycanın rəhbərliyinə 
qayıdışından sonra həyata keçir-
diyi misilsiz xidmətləri sayəsində 
1995-ci ildə Azərbaycan Respubli-
kasının Konstitusiyası qəbul edildi. 
Əsas qanun gələcək məhkəmə-
hüquq islahatlarının keçirilməsini, 
ölkəmizin məhkəmə-hüquq sisteminin 
beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə 
yenidən qurulmasını şərtləndirdi. 
Eyni zamanda, ədliyyə orqanları-
nın, məhkəmələrin və prokuror-
luğun fəaliyyətinin yeni tələblər 
səviyyəsində qurulmasında həlledici 
rol oynadı, sadalanan sahələrdə 
şəffaflığı, demokratiyanın mühüm 
göstəricisi olan insan hüquq və azad-
lıqlarının etibarlı şəkildə müdafiəsini, 
vətəndaşlara xidmətin ən müasir 
standartlara uyğunlaşdırılmasını 
reallaşdırdı. 

Onu da qeyd edim ki, ulu öndər 
Heydər Əliyev sonrakı fəaliyyətində 
də ədalət mühakiməsinin obyektivlik, 
şəffaflıq və qanunçuluq prinsipləri 
üzərində qurulması, vətəndaşların 
hüquqlarının dönmədən müdafiə 
edilməsi, qanunların aliliyinin 
ən yüksək səviyyədə qorunması 
məqsədilə bir sıra layihələrin real-
laşdırılmasına nail oldu. Ölkədə yeni 
dövrün tələblərinə cavab verən hüquq 
qanunvericiliyinin formalaşdırılması 
üçün 1996-cı il fevralın 21-də Hüquq 
İslahat Komissiyasının yaradılması 
barədə sərəncam imzaladı. Komissiya 
tərəfindən hazırlanan “Konstitusiya 
Məhkəməsi haqqında”, “Məhkəmələr 
və hakimlər haqqında”, “Məhkəmə 
nəzarətçiləri və məhkəmə icraçıları 
haqqında”, Məhkəmə qərarlarının 
icrası haqqında”, “Vəkillər və vəkillik 
fəaliyyəti haqqında”, “Prokuror-
luq haqqında”, “Polis haqqında”, 
“Əməliyyat-axtarış tədbirləri haq-
qında” və digər qanunların qəbulu 
məhkəmə-hüquq sisteminin inkişa-
fını sürətləndirdi. Bunlarla bərabər, 
 1998-ci il iyunun 18-də ümummilli li-
derin müvafiq fərmanı ilə təsdiqlənən 
“Azərbaycanda insan hüquqlarının 
müdafiəsinə dair Dövlət Proqramı” 
hüquqi islahatların reallaşdırılmasını 
şərtləndirdi. Bu dövrdə, 1998-ci ildə 
Azərbaycanda məhkəmə-hüquq siste-
minin ali instansiyası – Konstitusiya 

Məhkəməsinin fəaliyyətə başlaması da 
dahi öndərin bu sahəyə xüsusi diqqət 
və qayğısının məntiqi nəticəsi idi. 

Yeri gəlmişkən, böyük şəxsiyyətin 
1998-ci il dekabrın 1-də imzaladığı 
“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” 
Qanunun tətbiq edilməsi və məhkəmə 
islahatlarının həyata keçirilməsi 
barədə fərmanı respublikada yeni 
məhkəmə sisteminin formalaşma-
sında müstəsna rol oynadı. Bundan 
sonra hakim vəzifəsinə namizədlərin 
mütərəqqi qaydalarla seçilməsi prose-
si başlanıldı və dövrün tələbindən irəli 
gələn bu dəyişikliklər məhkəmələrin 
işinin təkmilləşdirilməsinə, 
vətəndaşların hüquqlarının tam, 
hərtərəfli və obyektiv qorunmasına 
müsbət təsir göstərdi.

Həmçinin, bu dövrdə ölkənin 
hüquq sistemində köklü dəyişikliklərə 
əsaslı təsir göstərən yeni Mül-
ki və Mülki-Prosessual, Cinayət 
və Cinayət-Prosessual, Cəzaların 
İcrası və s. məcəllələr qəbul edildi. 
Həmin mərhələdə islahatların başlıca 
nəticəsi keçmiş sovet məhkəmə 
sisteminin ləğvi və ölkədə birinci 
instansiya, apelyasiya və kassasiya 
instansiyalarından ibarət üçpilləli 
müstəqil məhkəmə sistemi yaradıl-
ması oldu. Məhkəmə hakimiyyətinin 
müstəqilliyinin tam təmin edilməsi 
üçün məhkəmələr üzərində proku-
ror nəzarəti ləğv olunaraq onların 

prosessual səlahiyyətləri xeyli 
genişləndirildi.

Qeyd olunanlarla yanaşı, 
həyata keçirilən kompleks tədbirlər 
məhkəmə qərarlarının icrası 
sahəsindən yan keçə bilməzdi və 
ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin 
artırılmasında məhkəmə qərarlarının 
vaxtında və düzgün icrası xüsu-
si əhəmiyyət kəsb edir. Bununla 
əlaqədar həmin dövrdə “Məhkəmə 
nəzarətçiləri və məhkəmə icraçıları 
haqqında”, Məhkəmə qərarlarının 
icrası haqqında” Qanunlar qəbul 
edildi, “məhkəmə nəzarətçisi” və 
“məhkəmə icraçısı” vəzifələri təsbit 
olundu. Həmçinin, Ədliyyə Nazirli-
yinin struktur qurumu kimi fəaliyyət 
göstərməyə başlayan xidmət günü-
gündən təkmilləşdirildi, bu sahənin 
işinin yaxşılaşdırılması üçün mühüm 
tədbirlər həyata keçirildi. 

Ümummilli lider Azərbaycanda 
əfvetmə institutunun bərpası, ölüm 
hökmü üzərində moratoriumun 
qoyulması, 1998-ci ildə bu hökmün 
birdəfəlik ləğvi, İnsan hüquqları üzrə 
Müvəkkil (Ombudsman) İnstitutunun 
yaradılması, hüquq-mühafizə, ədliyyə 
orqanlarında dövrün tələblərinə cavab 
verən mütərəqqi islahatların aparılma-
sı kimi taleyüklü məsələləri də uğurla 
gerçəkləşdirdi. 

Görülmüş tədbirlər nəticəsində 
Azərbaycan ədliyyəsi beynəlxalq 

norma və prinsiplərə uyğun olan 
inkişaf yoluna qədəm qoydu, onun 
çoxşaxəli fəaliyyətinin tənzimlənməsi 
üçün normativ sənədlər qəbul edildi. 
Eyni zamanda, Ədliyyə Nazirliyi sis-
teminin yeni qanunvericiliyə uyğun-
laşdırılmasına, burada yeni iş üsulu 
və vasitələrinin təkmilləşdirilməsinə, 
ədliyyə fəaliyyətinin müasir qanun-
vericiliyin tələbləri səviyyəsində 
qurulması məqsədilə müvafiq struktur 
dəyişikliklərinin aparılmasına, yeni 
qurumların yaradılmasına, onların 
işinin təşkili üzrə zəruri tədbirlər 
görülməsinə böyük əhəmiyyət verdi. 
Ədliyyə işçilərində və hakimlərdə 
mənəvi stimul yaradılmasına  
diqqət artırıldı. Ulu öndərin  
11 noyabr  2000-ci il tarixli fərmanı 
ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
Ədliyyə Nazirliyinin Əsasnaməsinin 
təsdiq olunduğu gün – 22 noyabr 
ədliyyə işçilərinin peşə bayramı 
günü elan edilməsi də məhz bunun 
bariz ifadəsi idi. Bütün bu tədbirlər 

son nəticədə ədliyyə orqanlarının 
cəmiyyətdəki rolu və nüfuzunu daha 
da möhkəmlətdi. 

Əsası ulu öndər Heydər Əliyev 
tərəfindən qoyulan məhkəmə-hüquq 
islahatları son 17 ildə Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğur-
la davam etdirilib. Ötən müddətdə 
Azərbaycanın hərtərəfli inkişaf 
etməsi, insan hüquq və azadlıqları 
sahəsində beynəlxalq təşkilatlarla 
əməkdaşlıq məhkəmə-hüquq islahat-
larının da keyfiyyətcə yeni mərhələyə 
keçməsinə zəmin yaradıb, məhkəmə 
sisteminin müasirləşdirilməsinə 
xidmət göstərib.

Eyni zamanda 2006-cı ildə dövlət 
başçısının 18 aprel 2006-cı il tarixli 
Fərmanı ilə Ədliyyə Nazirliyi haqqın-
da Əsasnamə təsdiq edilərək ona hü-
quq mühafizə orqanı statusu verilmiş, 
habelə “Ədliyyə orqanlarında qulluq 
keçmə haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının 26 may 2006-cı il tarixli 
Qanunu qəbul olunmuş və “Ədliyyə 
orqanlarının inkişafı haqqında” 17 
avqust 2006-cı il tarixli Fərman imza-
lanmışdır. 

Ölkə rəhbəri 2009-cu il mayın 
12-də Azərbaycan Respublikası Ali 
Məhkəməsinin yeni inzibati binasının 
təntənəli açılış mərasimində bildir-
mişdir: 

“Məhkəmə ədalət sarayı olmalı-
dır. Çünki ədalət hər bir cəmiyyətin 

inkişafı üçün başlıca amillərdən 
biridir. Heç bir cinayət cəzasız 
qalmamalıdır, ancaq günahsız 
insanlar da cəzalandırılmamalıdır. 
Son illər ərzində Azərbaycanda 
məhkəmə-hüquq sistemində aparılmış 
köklü islahatlar öz bəhrəsini verir. 
İnsanların məhkəmə orqanlarının 
qərarlarına inamı artır. Qanunun ali-

liyi tam şəkildə bərqərar olunmalıdır. 
Azərbaycanda hüquqi dövlət quru-
culuğu uğurla gedir. Qəbul edilmiş 
qərarlar, məhkəmə hüquq sistemində 
aparılmış islahatlar, yeniliklər, eyni 
zamanda, dünyada mövcud olan ən 
mütərəqqi təcrübənin Azərbaycanda 
tətbiq edilməsi – bütün bu işlər 
ölkəmizi gücləndirir”.

Dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyev Prezident kimi fəaliyyət 
göstərdiyi illər ərzində məhkəmə-
hüquq sistemi hüquqi dövlət 
quruculuğu konsepsiyasına uyğun 
olaraq reallaşdırılıb, vətəndaşların 
ədalət mühakiməsi vasitələrindən 
daha səmərəli istifadə etmələri üçün 
zəruri islahatlar davamlı şəkildə 
gerçəkləşdirilib. Belə ki, məhkəmə 
sistemi Avropa standartlarına tam 
uyğunlaşdırılıb. Eyni zamanda 
“Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında” 
yeni Qanun qəbul olunaraq  2005-ci 
ilin fevralında ölkəmizdə yeni 
təsisat – məhkəmə hakimiyyətinin 
özünüidarə funksiyalarını həyata 
keçirən Məhkəmə-Hüquq Şurası 
fəaliyyətə başlamışdır. Bunun-
la bərabər, məhkəmə sisteminin 
təkmilləşdirilməsində mühüm 
önəm daşıyan “Azərbaycan Res-
publikasında məhkəmə sisteminin 
müasirləşdirilməsi və bəzi qanun-
vericilik aktlarına dəyişikliklər və 
əlavələr edilməsi haqqında” 19 yan-
var 2006-cı il tarixli, “Azərbaycan 
Respublikası məhkəmələri 
hakimlərinin sayının artırılması və 
məhkəmələrin ərazi yurisdiksiyasının 
müəyyən edilməsi haqqında” 17 av-
qust 2006-cı il tarixli, “Azərbaycan 
Respublikasının məhkəmə siste-
minin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
bəzi tədbirlər və “Məhkəmələr və 
hakimlər haqqında” və “Məhkəmə-
Hüquq Şurası haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarına 
dəyişikliklər və əlavələr edilməsi 
barədə” Qanunun təsdiq edilməsi 
barədə 22 iyun 2010-cu il tarix-
li fərmanlar imzalanıb. Əhalinin 
məhkəmələrə əlçatanlılığının 
yaxşılaşdırılması, bölgələrdə hüquq 
institutlarının inkişafı məqsədi ilə re-
gional apellyasiya və ağır cinayətlər 
məhkəmələri yaradılıb, habelə dövlət 
orqanları tərəfindən vətəndaşların 
pozulmuş hüquqlarının bərpası ilə 
əlaqədar yeni inzibati məhkəmələr 
fəaliyyətə başlayıb. 

Prezident İlham Əliyevin 
ölkəmizdə həyata keçirilən hərtərəfli 

islahatların mühüm tərkib hissəsi 
olan “Məhkəmə-hüquq sistemində 
islahatların dərinləşdirilməsi haqqın-
da” 2019-cu il 3 aprel tarixli fərmanı 
ilə bu sahədə yeni bir mərhələnin 
əsası qoyulub. Yeri gəlmişkən, ölkə 
rəhbəri tərəfindən belə bir mühüm 
sənədin imzalanması dövlətimizin 
başçısının məhkəmə hakimiyyətinə 

verdiyi müstəsna əhəmiyyətin növbəti 
təzahürü olmaqla, bu sahədə həyata 
keçirilən məhkəmə-hüquq islahatları-
nın mühüm tərkib hissəsidir. 

Başqa sözlə, cənab Prezident 
tərəfindən imzalanan müvafiq fərman 
ölkə əhalisinin sosial rifahının 
yaxşılaşdırılması və məhkəmə-
hüquq orqanlarının şəffaflaşdırılması 
ilə bağlıdır. Ədliyyə sisteminin 
inkişafının strateji prioritetlərini 
müəyyənləşdirməklə bu sahədə ən 
aktual məsələlərin və problemlərin 
həllini nəzərdə tutan adıçəkilən sənəd 
mühüm əhəmiyyətə malik proqram 
xarakterli “yol xəritəsi”dir. Bu “yol 
xəritəsi”nin əsas məqsədi müasir 
dövrün tələblərinə cavab verən, 
cəmiyyətdə yüksək nüfuza malik 
ədalət mühakiməsinin formalaşdı-
rılması prosesini sürətləndirməklə 
onun keyfiyyətini və səmərəliliyini 
yüksəltmək, bütövlükdə məhkəmə 
hakimiyyətinə ictimai etimadı, 
əlçatanlığı və fəaliyyətində şəffaflığı 
artırmaqdır.

Fərman iqtisadi artımda mühüm 
əhəmiyyət daşıyan sahibkarlığın 
inkişafı, məhkəməyə müraciət im-
kanlarının daha da genişləndirilməsi, 
məhkəmə fəaliyyətinə müdaxilələrin 
qarşısının alınması, hakimlərin 
iş yükünün azaldılması icraatın 
səmərəliliyinin artırılması, məhkəmə 
qərarlarının icrası sahəsinin 
təkmilləşdirilməsi və süründürməçilik 
hallarının aradan qaldırılması, icranın 
alternativ mexanizmləri, o cümlədən 
icranın özəl qurumlara həvalə 
edilməsi və s. problemlərin həllində 
qarşıya mühüm vəzifələr qoyub. 

Yuxarıda qeyd edilən qısa xatır-
latmalardan belə bir nəticəyə gəlmək 
olar ki, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi hərtərəfli 
inkişaf strategiyasını uğurla həyata 
keçirən Azərbaycan Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son 17 
il ərzində respublika həyatının bütün 
sahələrində, eləcə də ədliyyədə geniş 
islahatlar gerçəkləşdirilib, ədalət 
mühakiməsinə əlçatanlığın asanlaş-
dırılması məqsədilə innovasiyalar 
tətbiq olunub, islahatların sistemli və 
ardıcıl gerçəkləşdirilməsi sayəsində 
cəmiyyətdə ədalət mühakiməsinə olan 
inamı daha da gücləndirilib. 

Pərviz ZƏKƏRİYYƏYEV, 
Ədliyyə Nazirliyi İcra Baş 

İdarəsinin rəis müavini 
vəzifəsini icra edən 

Azərbaycan Hökuməti və Beynəlxalq  
Qızıl Xaç Komitəsi səmərəli əməkdaşlıq edir

Eyni zamanda, davamlı xarakter 
almış cəzadan vaxtından əvvəl şərti 
azad etmənin son aylarda daha intensiv 
tətbiqi məhkumların cəmiyyətə yenidən 
inteqrasiyasında mühüm rol oynayır.

Həmçinin yerli qeyri-hökumət 
təşkilatları və beynəlxalq qurum-
lar, o cümlədən, Beynəlxalq Qızıl 
Xaç Komitəsi (BQXK) ilə səmərəli 
əməkdaşlıq edilir, məhkumların hü-
quqlarının qorunmasının və saxlanma 

şəraitinin monitorinqi aparılır, onlara 
hüquqi yardım göstərilir.

Qeyd olunmalıdır ki, BQXK ilə sıx 
qarşılıqlı fəaliyyətdə məhkumların tibbi 
və dərman təminatı yaxşılaşdırılıb, 
penitensiar müəssisələrdə vərəmə qarşı 
mübarizədə birgə səylər yüksək nəticələr 
verməklə müsbət təcrübəmiz dünyada 
örnək olub. Azərbaycan təcrübəsinin 
digər dövlətlərə yayılması və öyrənilməsi 
üçün Bakıda Təlim Mərkəzi yaradı-

lıb və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
ona beynəlxalq status verib. Səmərəli 
fəaliyyət göstərən bu mərkəzdə son 
illərdə Avropa və digər qitələrdən 20 
dövlətin çoxsaylı nümayəndələri müsbət 
təcrübəmizdən bəhrələnib və artıq 
bəzi ölkələrdə bizim təcrübəyə uyğun 
modellər tətbiq olunur.

Eyni zamanda, 2000-ci ildən 
Azərbaycan Hökuməti və Beynəlxalq 
Qızıl Xaç Komitəsi arasında imzalanmış 
Sazişə əsasən, komitə nümayəndələri 
mütəmadi olaraq azadlıqdan 
məhrumetmə yerlərinə, o cümlədən, 
penitensiar müəssisələrə maneəsiz baş 
çəkir, məhkumlarla təkbətək görüşlər ke-
çirir, bu sahədə işin təkmilləşdirilməsinə 
töhfələr verirlər. Dövlət başçısı həmin 
sazişin məhkumlar və təqsirləndirilən 
şəxslərin hüquqlarının etibarlı təminatına 

xidmət etdiyini nəzərə alaraq, onun 
müddətinin uzadılması ilə bağlı xüsusi 
sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla verilmiş səlahiyyətə 
əsasən, sazişin müddətinin uzadıl-
masına dair Protokolu Azərbaycan 
Hökuməti adından Ədliyyə naziri 
Fikrət Məmmədov, BQXK tərəfdən 
isə komitənin Azərbaycandakı 
Nümayəndəliyinin rəhbəri xanım Elena 
Aymone Sessera imzalayıblar. Dünyada 
koronavirus infeksiyasının yayılması ilə 
əlaqədar ölkəmizdə xüsusi karantin reji-
minin tətbiqi nəzərə alınaraq imzalanma 
rəsmi kanallar vasitəsilə həyata keçirilib.

BQXK tərəfi Azərbaycan Hökumətinə 
göstərilən dəstəyə görə təşəkkürünü 
bildirib və nazirliklə aparılan səmərəli 
əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirib.

AZƏRTAC

Biz hüquqi dövlət qururuq. Hüquqi dövlətin 
əsasını təşkil edən qanunlardır. Biz  qanunsuzluqları, 
ədalətsizlikləri aradan götürəcəyik, ancaq bir iş 
 qanunsuz olursa, o biri qanunsuz işlə qanunsuzluğu 
aradan götürmək olmaz. Bir şey ədalətsizliklə olubsa, 
ədalətsizliklə ədaləti bərpa etmək olmaz. Dövlət iki 
şeydən sarsıla bilər: günahkar cəzasız qalanda və gü-
nahsıza cəza veriləndə. Ədaləti bərpa etmək lazımdır. 

Heydər ƏLİYEV 
Ümummilli lider

Azərbaycanda ədliyyə və məhkəmə sisteminin 
davamlı inkişafı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır
Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədiliyini, dövlətin sarsılmazlığını, demokratik 

yüksəlişini təmin edən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev fəaliyyəti dövründə 
məhkəmə-hüquq sisteminə mühüm önəm verib, bu sahənin inkişafına xüsusi qay-

ğı ilə yanaşıb. Dahi öndərin respublikamıza rəhbərliyinin bütün dövrlərində qanunların 
sistemləşdirilməsi və məcəllələşdirilməsi, eyni zamanda, məhkəmələrin təşkilati cəhətdən 
formalaşdırılması diqqət mərkəzində saxlanılıb. 

Böyük şəxsiyyətin ədalət mühakiməsinə belə önəm verməsi təsadüfi deyildi. Çünki ulu 
öndər Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, ancaq ədalət mühakiməsinin obyektivlik, şəffaflıq və 
qanunçuluq prinsiplərinin gerçəkləşdirildiyi bir şəraitdə dövlətin insanların şəxsi həyatına 
müdaxiləsini minimuma endirmək, vətəndaşların hüquqlarını dönmədən müdafiə etmək, 
qanunların aliliyini reallaşdırmaq, cəmiyyətin hüquq mədəniyyətini yüksəltmək mümkün-
dür. Məhz elə buna görə özünün mükəmməl dövlətçilik konsepsiyasında da sadalanan 
məsələlərə hər zaman xüsusi yer verərək, cəmiyyətin ədalət, müdriklik, həqiqət kimi ali 
dəyələr əsasında formalaşmasını, inkişafını diqqət mərkəzində saxlayıb, haqqın, ədalətin 
dürustlüyün tərəfində dayanıb, gənc nəslə humanizm, insanpərvərlik, mərhəmət kimi ali 
insani keyfiyyətlər aşılanmasını qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyub və bu məqsədin reallaş-
ması məqsədilə ötən əsrin 70-80-ci illərində ali təhsil müəssisələrində biliyin yeganə meya-
ra çevrilməsi, ixtisaslı kadr potensialının yaradılması istiqamətlərində cəmiyyətdə razılıqla 
qarşılanan ciddi tədbirlər həyata keçirib. Qüdrətli şəxsiyyət yalnız bu yolla ədalətin, qanun-
çuluğun üstün olduğu bir dövlət qurmağın, onu inkişaf etdirməyin, gələcək nəsillərə miras 
qoymağın mümkünlüyü qənaəti ilə yaşayıb. 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə insan haqlarının, 
o cümlədən, məhkumların hüquqlarının qorunmasına 
xüsusi diqqət yetirilir, qanunvericilik təkmilləşdirilir, 

cəza-icra siyasəti humanistləşdirilir, islahatlar aparılır və 
geniş ictimai iştirakçılıq təmin olunur. Ədliyyə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən bildirilib ki, dövlət başçısı tərəfindən 
və Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə qəbul olunan əfv və amnistiya aktları, xüsusilə 
COVİD-19 pandemiya şəraitində ötən ay yaşı 65-dən yuxa-
rı olan 176 məhkumun əfv edilməsi dövlətimizin humanist 
siyasətinin əyani təzahürüdür.

9 may 2020-ci il, şənbə8


