
TƏLƏBƏ HÜQUQŞÜNASLAR ÜÇÜN TƏLİM 

PROQRAMI  
Proqramın məqsədi - Yerli məhkəmələr və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi üzrə tələbə hüquqşünasların təcrübə 

qazanmasını təmin etməkdir.  

Proqramın məzmunu - Təlim müddətində iştirakçılar Azərbaycanda olan məhkəmə sistemi və Avropa İnsan Hüquqları 

Məhkəməsi haqqında nəzəri məlumat alırlar. Bundan başqa, məhkəmə nədir, necə formalaşır, səlahiyyətlərinə nələr daxildir kimi 

suallara cavab axtarırlar. Təlimin əsas hissəsi praktikaya yönümlüdür və bu hissədə  tələbələr bütün məhkəmə instansiyalarına 

hipotetik və ya real işlər əsasında şikayətlər hazırlayırlar.  

Proqramdan istifadə qaydaları  - Bu proqram Media Hüquq Qrupunun (MRG) təşəbbüsü ilə hüquqşünas-təlimçilər Emin 

Abbasov və Vəfa Rüstəm tərəfindən hazırlanıb. Proqaramın tam və ya bir hissəsindən faydalanmaq istəyənlərdən MRG-nin və 

eləcə də, Emin Abbasov və Vəfa Rüstəmin adlarını qeyd etməyi xahiş edirik.  

 

 

 

 

 

Proqramın mövzuları 
 

Apellyasiya və Ali məhkəmə instansiyası 

a. Apellyasiya və Ali məhkəmə nədir, necə formalaşır və səlahiyyətlərinə nə daxildir 

b. Apellyasiya və Ali məhkəməyə ərizənin hazırlanmasının izahı 

c. Qanunverciliyin və presedent hüququnun istifadə qaydası, faktların düzgün təhlili, hüquqi 

arqumentlərin hazırlanması 

d. Kazus həlli  

 

 

 

 

 



Apellyasiya və Ali məhkəməsi üçün təlim proqramının 

məzmunu 
Apelyyasiya və Ali Məhkəmə instansiya məhkəmələrində işlərin aparılması 

bacarıqlarının artırılması 
 

Məhkəmə aktlarına yenidən baxılması 

 

 

 

Şikayət vermə hüququ 

Apellyasiya Kassasiya 

357.1. Azərbaycan Respublikasının birinci 

instansiya məhkəmələri tərəfindən qəbul olunmuş 

qanuni qüvvəyə minməmiş qətnamə və 

qərardadlardan, həmin Məcəllədə nəzərdə 

tutulmuş hallar istisna olmaqla, tərəflər, üçüncü 

403.1. Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin 

qətnamələrindən və qərardadlarından tərəflər, 

üçüncü şəxslər, xüsusi icraat işləri üzrə isə 

ərizəçi və maraqlı şəxslər tələbləri təmin 

olunmadığı hallarda şikayət verə bilərlər. 
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şəxslər, xüsusi icraat işlərində ərizəçilər və 

maraqlı şəxslər apellyasiya şikayəti verə bilər. 

 

Məhkəmə aktlarına yenidən baxan məhkəmələr 

Azərbaycan Respublikasının Vahid Məhkəmə Portalı: https://courts.gov.az/az/courts/Hamisi_0  
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• _________ APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİNƏ 

• Ünvanı: 

• İddiaçı SAA, yaşayış yeri və ya olduğu yer və ya iş yeri 

• ___ rayon/şəhər məhkəməsinin ___ tarixli qətnaməsindən  

• Apellyasiya şikayəti 

• ___ rayon/şəhər məhkəməsinin ___ tarixli qətnaməsi ilə aşağıdakılar qət edilib: .... 

• Aşağıdakı əsaslara görə qətnaməni düzgün hesab etmirəm (MPM. mad. 385-390):  

• ... iş materiallarına istinad ... 

• Məhkəmədən xahiş edirəm ki,  

• (məhkəmənin səlahiyyəti çərçivəsində MPM mad.384-ə uyğun) ... 

• Qoşma:  

- Dövlət ödənilməsinə dair qəbz 

- Şikayətə əlavə edilən digər sənədlərin siyahısı 

- İmza (işdə iştirak edən şəxs/nümayəndəsi/vəkili):  

• 361.1. Apellyasiya şikayətində aşağıdakılar göstərilməlidir: 

• 361.1.1. şikayətin verildiyi məhkəmənin adı və ünvanı; 

• 361.1.2. şikayəti verən şəxsin soyadı, adı, atasının adı, iş yeri, yaşayış yeri, yaxud olduğu yer və işdə prosessual vəziyyəti; 

• 361.1.3. barəsində şikayət verilən qətnamə, onun qəbul edilmə tarixi, nəticə hissəsi, qətnaməni qəbul edən məhkəmənin adı; 

• 361.1.4. şikayəti verən şəxsin tələbi və işin materiallarına istinad etməklə ərizəçinin qətnaməni düzgün hesab etmədiyi əsaslar;  

• 361.1.5. şikayətə əlavə edilən sənədlərin siyahısı. 

• 361.2. Apellyasiya şikayəti, şikayəti vermiş şəxs, onun qanuni nümayəndəsi və ya nümayəndəsi, yaxud vəkili tərəfindən imzalanır. 
Qanuni nümayəndə və ya nümayəndə, yaxud vəkil tərəfindən verilən apellyasiya şikayətinə, əgər işdə yoxdursa müvafiq olaraq 

nümayəndənin, yaxud vəkilin səlahiyyətini təsdiq edən etibarnamə, vəkilin orderi və ya digər sənəd əlavə edilməlidir. 

• 361.3. Şikayətə dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sübutlar əlavə edilir.  
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Kassasiya şikayətinin mümkünlüyü 

Apellyasiya instansiyası məhkəməsində baxılan mülki işlər üzrə iddianın qiyməti iki min manatdan, 

kommersiya mübahisələrinə dair işlər üzrə iddianın qiyməti on min manatdan az olan əmlak 

xarakterli iddialar üzrə qətnamələrdən kassasiya şikayəti verilə bilməz. 

 

 

• AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ALİ MƏHKƏMƏSİNƏ 

• ünvanı 

• İddiaçı/Cavabdeh SAA, yaşayış yeri və ya olduğu yer və ay iş yeri 

• ___ apellyasiya məhkəməsinin ___ tarixli qətnaməsindən  

• Kassasiya şikayəti 

• Mübahisənin predmeti... 

• Hesab edirəm ki, aşağıdakı maddi və yaxud prosessual hüquq normaları düzgün tətbiq 

edilməyib: ... 

• Məhkəmədən xahiş edirəm ki,  

• (məhkəmənin səlahiyyəti çərçivəsində MPM mad.417).... 

• Qoşma:  

- Dövlət rüsumunun ödənilməsinə dair qəbz 

- Vəkilin orderi 

- Şikayətə əlavə edilən sənədlərin siyahısı  

• İmzalar:  

• İşdə iştirak edən şəxs/nümayəndəsi: Vəkil: 

407.1. Kassasiya şikayətində aşağıdakılar göstərilməlidir: 
407.1.1. şikayətin verildiyi məhkəmənin adı və ünvanı; 

407.1.2. şikayəti verən şəxsin soyadı, adı, atasının adı, iş yeri, yaşayış yeri, yaxud olduğu yer və işdə 

prosessual vəziyyəti, şikayəti verən hüquqi şəxsin adı, yerləşdiyi ünvan; 
407.1.3. şikayət olunan məhkəmə aktını qəbul etmiş məhkəmənin adı, aktın qəbul edildiyi tarix, 

mübahisənin predmeti; 

407.1.4. şikayəti verən şəxsin tələbi, maddi və yaxud prosessual hüquq normalarının düzgün tətbiq 

edilməməsinin nədən ibarət olması; 
407.1.5. şikayətə əlavə edilən sənədlərin siyahısı. 



407.3. Şikayət onu verən şəxs (onun qanuni nümayəndəsi və ya nümayəndəsi) və şikayəti tərtib etmiş 

vəkil tərəfindən imzalanmalıdır. Qanuni nümayəndə və ya nümayəndə tərəfindən verilən şikayətə onun 
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd əlavə edilməlidir.  

407.4. Şikayətə vəkilin orderi və dövlət rüsumunun ödənilməsini sübut edən sənəd əlavə olunur. 

 

 

! 

! Apellyasiya/kassasiya şikayətinin məzmununa əməl edin; 

! Apellyasiya/kassasiya şikayətini imzalayın; 

! Dövlət rüsumunu ödəyin (istisna halları nəzərə almaqla); 

! Kassasiya şikayətinə vəkil orderi əlavə edin; 

! Kassasiya şikayətində maddi və prosessual hüquq normalarının pozulmasının, yaxud düzgün tətbiq 

edilməməsinin nədən ibarət olmasını göstərin; 

! Apellyasiya/kassasiya şikayətinin verilməsi müddətlərinə əməl edin. 

 

 

Yeni sübutlar 

Apellyasiya Kassasiya 

361.4. Apellyasiya şikayətini verən şəxsin birinci 

instansiya məhkəməsinə təqdim edilməyən yeni 

sübutlara istinad etməsinə yalnız o hallarda yol 

verilir ki, o, şikayətdə həmin sübutların birinci 

instansiya məhkəməsinə təqdim edilməsinin 

qeyri-mümkün olduğunu əsaslandırsın. 

 

407.2. Kassasiya şikayətində işin hallarının sübut 

olunmamasına, məhkəmənin gəldiyi nəticə üçün 

əhəmiyyətli olan bütün faktiki halların 

aydınlaşdırılmamasına və yaxud qətnamə və 

qərardadda ifadə olunan nəticələrin işin faktiki 

hallarına uyğun olmamasına istinad etməyə yol 

verilmir. 

 

 

 

Yeni sübutlar 



Yeni sübutlar apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən o halda qəbul edilir ki, işdə iştirak edən 

şəxslər həmin sübutların birinci instansiya məhkəməsində təqdim edilməsinin onlardan asılı olmayan 

səbəblərə görə mümkün olmadığını əsaslandırsın. 

 

Maddə 408. Kassasiya şikayətinin qaytarılması 

• 408.1.1. kassasiya şikayəti bu Məcəllənin 407.1-ci maddəsinin tələblərinə cavab vermirsə, 

imzalanmamışsa, yaxud hüququ olmayan və ya vəzifəsi göstərilməyən şəxs tərəfindən 

imzalanmışsa; 

• 408.1.2. şikayət qətnamə və qərardadı qəbul etmiş məhkəmə vasitəsi ilə göndərilməmişsə; 

• 408.1.3. kassasiya şikayətinə vəkilin orderi və müəyyən olunmuş qaydada və məbləğdə dövlət 

rüsumunun ödənilməsi barədə sənədlər əlavə edilməmişsə;  

• 408.1.4. kassasiya şikayəti müəyyən edilmiş müddət ötürülməklə verilmişsə və buraxılmış 

müddətin bərpa edilməsinə dair vəsatət təmin olunmamışsa; 

• 408.1.5. kassasiya şikayətində maddi və prosessual hüquq normalarının pozulmasının, yaxud 

düzgün tətbiq edilməməsinin nədən ibarət olması göstərilməmişsə; 

• 408.1.6. kassasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsi barədə qərardad işdə iştirak edən şəxslərə 

göndərilənə kimi şikayəti verən şəxsdən onun geri qaytarılması barədə ərizə daxil olmuşsa. 

 

Apellyasiyada Yeni tələblər 

• 372.3. Tərəflər ilkin olaraq birinci instansiya məhkəməsinin baxışına təqdim etdikləri 

iddialarının hüquqi əsasını dəyişə bilərlər. 

• 372.4. Apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən birinci instansiyada işə baxılmanın 

predmeti olmayan yeni tələblər qəbul edilmir və onlara baxılmır. 

• 372.5. Tərəflər apellyasiya instansiyasının baxışına yeni tələbləri yalnız o hallarda təqdim edə 

bilərlər ki, bunlar qarşılıqlı tələbin ödənilməsinə, əks tərəfin tələbinin rədd edilməsinə, üçüncü 

şəxslərin işə cəlb edilməsinə, faktın aşkar olunmasına və ya fakt haqqında məlumatın verilməsi 

əsasən məsələlərin həll edilməsinə yönəlmiş olsun. 

• 372.6. Apellyasiya instansiyası məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsinin 

əsaslılığını onun barəsində açıq və ya dolayısı ilə mübahisə edilən hissəsi üzrə, şikayət qərarın 

ləğv edilməsinə yönəldikdə və ya apellyasiya şikayətində və ona etirazlarda ifadə olunmuş 

dəlillərə əsasən mübahisənin predmeti bölünməz olduqda isə tam yoxlayır. 

• 372.7. Apellyasiya instansiyası məhkəməsi şikayətin dəlillərindən asılı olmayaraq, 

məhkəmənin maddi və prosessual hüquq normalarına riayət etməsini yoxlayır. 



 

Maddə 380. Sübutların araşdırılması 

• 380.1. Tərəflərin izahatlarından sonra məhkəmə zərurət olduqda işdə olan sübutları elan edir, 

habelə yeni təqdim olunmuş sübutları, əgər onların birinci instansiya məhkəməsinə təqdim 

edilməsinin qeyri-mümkün olduğunu hesab edərsə, araşdırır.  

• 380.2. Tərəflər əlavə şahidlərin çağırılması və dindirilməsi, birinci instansiya məhkəməsinin 

araşdırmadan imtina etdiyi digər sübutların tələb edilməsi haqqında vəsatətlər verə bilərlər. 

 

Maddə 384. Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin səlahiyyətləri 

•  384.0. Apellyasiya instansiyası məhkəməsi: 

• 384.0.1. qətnaməni dəyişmədən, apellyasiya şikayətini isə təmin etmədən saxlaya bilər; 

• 384.0.2. qətnaməni tamamilə və ya qismən ləğv edə bilər və birinci instansiya məhkəməsində 

müəyyən edilmiş hallar və ya əlavə təqdim olunmuş sübutlar əsasında yeni qətnamə qəbul edə 

bilər; 

• 384.0.3. qətnaməni dəyişdirə bilər; 

• 384.0.4. qətnaməni tamamilə və ya qismən ləğv edə bilər, iş üzrə icraata xitam verə və yaxud 

ərizəni baxılmamış saxlaya bilər. 

 

Maddə 385. Məhkəmə qətnaməsinin apellyasiya qaydasında ləğv olunması üçün əsaslar 

•  385.1.1. maddi hüquq normalarının və ya prosessual hüquq normalarının pozulması və ya 

düzgün tətbiq edilməməsi; 

• 385.1.2. məhkəmənin gəldiyi nəticə üçün mühüm əhəmiyyəti olan bütün faktiki halların 

aydınlaşdırılmaması; 

• 385.1.3. birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən müəyyən edilmiş, iş üçün əhəmiyyəti olan 

halların sübut edilməməsi; 

• 385.1.4. birinci instansiya məhkəməsinin qətnamədə göstərilmiş nəticələrinin işin hallarına 

uyğun gəlməməsi; 

• 385.2. Birinci instansiya məhkəməsinin faktlar nöqteyi-nəzərindən qanuni və əsaslı olan və 

mahiyyəti üzrə düzgün olan qətnaməsi yalnız formal mülahizələrə görə ləğv edilə bilməz. 

 

Maddə 386. Maddi hüquq normalarının pozulması və ya düzgün tətbiq edilməməsi 



Maddi hüquq normaları o halda pozulmuş və ya düzgün tətbiq olunmamış hesab edilir ki, birinci 

instansiya məhkəməsi hüququn tətbiq edilməsində səhv buraxsın, tətbiq edilməli olan qanunu və ya 

digər normativ hüquqi aktı tətbiq etməsin, yaxud qanunu səhv təfsir etsin. 

 

Maddə 387. Prosessual hüquq normalarının pozulması və ya düzgün tətbiq edilməməsi 

• 387.1. Prosessual hüquq normalarının pozulması və ya düzgün tətbiq edilməməsi qətnamənin 

ləğv edilməsinə yalnız o halda əsas olur ki, bu, düzgün olmayan qətnamənin qəbul edilməsinə 

səbəb olsun. 

• 387.2. Şikayətin dəlillərindən asılı olmayaraq birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsi 

aşağıdakı hallarda ləğv edilməlidir: 

• 387.2.1. işə, buna baxmağa hüququ olmayan hakim tərəfindən baxılmışdırsa; 

• 387.2.2. işə, işdə iştirak edən şəxslərdən məhkəmə iclasının vaxtı və yeri haqqında lazımi 

qaydada xəbərdar edilməmiş hər hansı birinin iştirakı olmadan məhkəmə tərəfindən 

baxılmışdırsa; 

• 387.2.3. işə baxılan zaman icraatın aparıldığı dil haqqında qaydalar pozulmuşdursa; 

• 387.2.4. məhkəmə işdə iştirak etməyə cəlb olunmamış şəxslərin hüquq və vəzifələrinə dair 

məsələni onların hüquqlarının pozulması ilə nəticələnməklə həll etmişsə; 

• 387.2.5. qətnamə onda göstərilən hakim tərəfindən imzalanmamışdırsa; 

• 387.2.6. qətnamə işə baxan hakim tərəfindən qəbul edilməmişdirsə; 

• 387.2.7. işdə məhkəmə iclasının protokolu yoxdursa və ya imzalanmamışdırsa. 

• 387.3. Bu Məcəllənin 387.2.1—387.2.7-ci maddələrində göstərilmiş halların mövcudluğu 

birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən prosessual normaların kobud pozulması kimi 

qiymətləndirilməlidir. 

 

Maddə 387. Prosessual hüquq normalarının pozulması və ya düzgün tətbiq edilməməsi 

• 387.1. Prosessual hüquq normalarının pozulması və ya düzgün tətbiq edilməməsi qətnamənin 

ləğv edilməsinə yalnız o halda əsas olur ki, bu, düzgün olmayan qətnamənin qəbul edilməsinə 

səbəb olsun. 

• 387.2. Şikayətin dəlillərindən asılı olmayaraq birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsi 

aşağıdakı hallarda ləğv edilməlidir: 

• 387.2.1. işə, buna baxmağa hüququ olmayan hakim tərəfindən baxılmışdırsa; 



• 387.2.2. işə, işdə iştirak edən şəxslərdən məhkəmə iclasının vaxtı və yeri haqqında lazımi 

qaydada xəbərdar edilməmiş hər hansı birinin iştirakı olmadan məhkəmə tərəfindən 

baxılmışdırsa; 

• 387.2.3. işə baxılan zaman icraatın aparıldığı dil haqqında qaydalar pozulmuşdursa; 

• 387.2.4. məhkəmə işdə iştirak etməyə cəlb olunmamış şəxslərin hüquq və vəzifələrinə dair 

məsələni onların hüquqlarının pozulması ilə nəticələnməklə həll etmişsə; 

• 387.2.5. qətnamə onda göstərilən hakim tərəfindən imzalanmamışdırsa; 

• 387.2.6. qətnamə işə baxan hakim tərəfindən qəbul edilməmişdirsə; 

• 387.2.7. işdə məhkəmə iclasının protokolu yoxdursa və ya imzalanmamışdırsa. 

• 387.3. Bu Məcəllənin 387.2.1—387.2.7-ci maddələrində göstərilmiş halların mövcudluğu 

birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən prosessual normaların kobud pozulması kimi 

qiymətləndirilməlidir. 

 

 

Maddə 388. Məhkəmənin gəldiyi nəticə üçün mühüm əhəmiyyəti olan bütün faktiki 

halların araşdırılmaması 

Apellyasiya instansiyası məhkəməsində yeni sübutlar tədqiq edilərkən işin nəticəsinə təsir edən digər 

faktiki hallar müəyyən edilərsə, bu halda məhkəmənin gəldiyi nəticə üçün mühüm əhəmiyyəti olan 

bütün faktiki hallar aydınlaşdırılmamış hesab edilir. 

 

Maddə 389. Məhkəmə tərəfindən müəyyən olunmuş hesab edilən iş üçün əhəmiyyətli 

olan halların birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən sübut olunmaması 

Məhkəmə tərəfindən müəyyən olunmuş hesab edilən iş üçün əhəmiyyətli olan halların birinci 

instansiya məhkəməsi tərəfindən sübut edilməməsi o hallarda olur ki, iş üzrə mövcud olan faktlar 

qətnamədə qanunla göstərilən sübutlarla təsdiq edilmir və ya qeyri-mötəbər, ziddiyyətli, aid olmayan 

sübutlarla təsdiq edilir. 

 

Maddə 390. Məhkəmənin qətnamədə göstərdiyi dəlillərin işin hallarına uyğun olmaması 

Məhkəmə müəyyən edilmiş faktlardan tərəflərin qarşılıqlı münasibətləri üzrə səhv nəticəyə gəlmişsə, 

məhkəmənin qətnamədə göstərdiyi dəlillər işin hallarına uyğun hesab edilmir. 

 



Kassasiyada yoxlanır 

Kassasiya instansiyası məhkəməsi apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən maddi və prosessual 

hüquq normalarının düzgün tətbiq edilməsini yoxlayır. 

 

Maddə 417. Kassasiya instansiyası məhkəməsinin səlahiyyətləri 

• 417.1.1. apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnamə və ya qərardadını dəyişiklik 

edilmədən, şikayəti təmin etmədən saxlaya bilər; 

• 417.1.2. apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnamə və ya qərardadına dəyişiklik edə bilər; 

• 417.1.3. apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnamə və ya qərardadını tamamilə, yaxud 

qismən ləğv edib işi yenidən baxılmaq üçün apellyasiya instansiyası məhkəməsinə göndərə 

bilər; 

• 417.1.4. apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnamə və ya qərardadını tamamilə, yaxud 

qismən ləğv edib apellyasiya instansiyası məhkəməsində müəyyən edilmiş hallar və sübutlar 

əsasında yeni qərar qəbul edə bilər;  

• 417.1.5 apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnamə və ya qərardadını tamamilə, yaxud 

qismən ləğv edib, bu Məcəllənin 259.0.1-259.0.3-cü və 259.0.8.—259.0.10-cu maddələrinə 

müvafiq olaraq iddianı tamamilə, yaxud qismən baxılmamış saxlaya və ya bu Məcəllənin 

261.0.1-261.0.7-ci maddələrinə müvafiq olaraq iş üzrə icraata xitam verə bilər. 

• 417.1.6. müvafiq apellyasiya instansiyası məhkəməsində işə təkrarən baxılmasının 

yolverilməzliyi müəyyən edildikdə işin baxılmasını başqa apellyasiya instansiyası 

məhkəməsinə həvalə edə bilər; 

• 417.1.7. kassasiya şikayətinin bu Məcəllənin tələblərinə zidd olaraq icraata qəbul olunması, 

yaxud da icraata qəbul olunduqdan sonra digər şəxslərin kassasiya şikayəti ilə apellyasiya 

məhkəməsinə müraciət etməsi müəyyən edilərsə, icraata qəbul qərardadını ləğv edərək işi 

kassasiya baxışından çıxarmaqla apellyasiya instansiyası məhkəməsinə qaytara bilər. 

• 417.2.Bu Məcəllənin 417.1.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş qərar yalnız o halda qəbul edilir 

ki, apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən maddi hüquq normaları pozulmuş və ya 

düzgün tətbiq edilməmiş olsun.  

 

 

Maddə 418. Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnaməsinin və ya qərardadının 

ləğv edilməsinin əsasları 

• 418.1. Maddi və prosessual hüquq normalarının pozulması və ya düzgün tətbiq olunmaması, o 

cümlədən maddi və prosessual hüququn tətbiqi üzrə məhkəmə təcrübəsinin vahidliyinin 



pozulması apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnamə və qərardadının ləğv edilməsi üçün 

əsasdır.
 
 

• 418.2. Bu Məcəllənin 386-cı maddəsində göstərilən hallarda maddi hüquq normaları pozulmuş 

və ya düzgün tətbiq olunmamış hesab edilir. 

• 418.3. Prosessual hüquq normalarının pozulması və ya düzgün tətbiq olunmaması qətnamənin 

yaxud qərardadın ləğv edilməsi üçün o vaxt əsas ola bilər ki, bu pozuntu düzgün qətnamə 

qəbul edilməməsi ilə nəticələnsin və ya nəticələnə bilsin. 

 

Maddə 418. Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnaməsinin və ya qərardadının 

ləğv edilməsinin əsasları 

• 418.4. Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnaməsi və ya qərardadı şikayətin 

dəlillərindən asılı olmayaraq aşağıdakı hallarda ləğv edilməlidir: 

• 418.4.1. işə məhkəmə tərəfindən qeyri-qanuni tərkibdə baxılmışsa; 

• 418.4.2. qətnamə və ya qərardad hər hansı hakim tərəfindən imzalanmamışsa və ya qətnamədə 

göstərilməyən hakimlər tərəfindən imzalanmışsa; 

• 418.4.3. qətnamə və ya qərardad işə baxan məhkəmə tərkibinə daxil olmayan hakimlər 

tərəfindən çıxarılmışsa;  

• 418.4.4. işdə məhkəmə iclasının protokolu yoxdursa və ya protokol bu Məcəllənin 272.8-ci 

maddəsində göstərilən şəxslər tərəfindən imzalanmamışsa; 

• 418.4.5. işə məhkəmə tərəfindən məhkəmə iclasının vaxtı və yeri barədə lazımi qaydada xəbər 

verilməmiş işdə iştirak etməli şəxslərdən hər hansı birinin iştirakı olmadan baxılmışsa; 

• 418.4.6. məhkəmə işdə iştirak etməyə cəlb edilməmiş şəxslərin hüquq və vəzifələrinə dair 

onların hüquqlarının pozulmasına səbəb olan qətnamə və ya qərardad qəbul etmişsə; 

• 418.4.7. məhkəmənin qəbul etmiş olduğu qətnamədə, qərardadda, məhkəmənin rəhbər tutduğu 

qanuna və ya digər normativ hüquqi akta istinad olunmamışsa; 

• 418.4.8. işə baxılarkən məhkəmə icraatının aparıldığı dil haqqındakı qaydalar pozulmuşsa; 

• 418.4.9. işə məhkəmə aidiyyəti qaydalarının pozulması ilə baxılmışsa. 

• 418.5. Bu Məcəllənin 418.4.1.—418.4.3-cü və 418.4.6-418.4.9-cu maddələrində nəzərdə 

tutulmuş halların mövcudluğu apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən prosessual hüquq 

normalarının kobud şəkildə pozulması kimi qiymətləndirilməlidir. 

• 418.6. Hüququn tətbiqi üzrə məhkəmə təcrübəsinin vahidliyinin pozulması qətnamənin və ya 

qərardadın ləğv edilməsinə yalnız o halda əsas olur ki, qətnamə və ya qərardad Azərbaycan 

Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumunun maddi və ya prosessual hüquq normalarının 



tətbiqi ilə bağlı məhkəmə təcrübəsinə dair məsələlər üzrə izahlarına zidd olsun və həmin 

izahlarda təsbit olunmuş hüquqi mövqedən fərqli yanaşmanın tətbiqi zərurəti kifayət qədər 

əsaslandırılmasın. 

 

 

 

 

Kazus  

Təhdid 

KİŞİ: Telefonumu niyə açmırsan? 

QADIN: Heç nə, niyə açmıram? Ona görə ki söyüş söyürsən. Səninlə danışandan sonra mənim başım 

ağrıyır. 

KİŞİ: Yaxşı eləyirəm. İndi gələcəm birazdan sizin evə. Polis çağır başa düşdün? Hamını yığ ora, gəlirəm. 

Başa düşdün? Sənin sənin bu gün o uşağı kefindən məktəbə qoymamağın var e. Səni dağıdacam e, səni 

cıracam. Başa düşdün? Səni dağıdacam. 

QADIN: Səninlə danışandan sonra başım ağrıyır, özümə gələ bilmirəm.  

KİŞİ: Ə p*x yeyir başın ağrıyır. Öl. Öl, öl e, öl. Gəlirəm. Gəlirəm 102-yə zəng vur. 

QADIN: Nəyə görə gəlirsən? 

KİŞİ: 102-yə zəng vur ki, gəlib qapıma. Sənin burnundan gətirəcəm bugünki cındırlığını. Başa düşdün? 

Facebookda da elan ver ki, gəlir. Hamını yığ ora gəlirəm. 

QADIN: Gəlib neyləyəcəksən? 

KİŞİ: Gəlib sənin ağzıvı cıracam, qancıq. Səni dağıdacam, sənin başıvı kəsəcəm. O uşağı bu gün məktəbə 

qoymamısane. Get deginən ki, məni təhdid eləyir, hər yerə, çıx qəzetə. Başa düşdün? 

QEYD: Bu kausla bağlı məhkəmə qətnaməsindən istifadə olunub. Lakin həmin qətnamə real işə əsaslandığı 

üçün və içində şəxsi məlumatlar olduğundan proqrama daxil edilməyib. Təlimçilər özləri istənilən məslə ilə bağlı 

hipotetik və ya real işlərdən istifadə edə bilər.  

 

 

 



 

 


