
MƏHKƏMƏ-HÜQUQ SİSTEMİNDƏ 

İSLAHATLARIN 

DƏRİNLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

PREZİDENTİNİN FƏRMANI

2. Məhkəmələrin və digər orqanların qərarlarının icrasının sürətləndirilməsi və effektivliyin artırılması
məqsədilə bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin iki ay müddətində
Azərbaycan Respublikasının Prezidentində təqdim edilməsi;

1. Məhkəmələrin və digər orqanların qərarlarının qanunla müəyyən edilmiş müddətdə icrasının təmin
edilməsi, «Elektron icra» informasiya sisteminin tətbiqinin genişləndirilməsi, icra məmurlarının
süründürməçilik və sui-istifadə hallarına yol vermələrinin qarşısının alınması məqsədilə ciddi
tədbirlərin görülməsi;

3. Məhkəmələrin və digər orqanların qərarlarının icrasının alternativ mexanizmləri, o cümlədən icranın özəl
qurumlara həvalə edilməsi ilə bağlı qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və həmin təcrübənin
Azərbaycan Respublikasında tətbiqinin mümkünlüyü barədə üç ay müddətində Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumatın verilməsi.



• İcra məmurlarının süründürməçilik və sui-istifadə
hallarına yol vermələrinin qarşısının alınması
məqsədilə Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən
müşavirələr keçirilmiş, İcra baş idarəsinin
əməkdaşları icra qurumlarına ezam edilərək
vətəndaşlar yerlərdə qəbul edilmiş və icra
məmurlarının fəaliyyəti yoxlanılmaqla mövcud
çatışmazlıqlar aradan qaldırılmışdır;

• İcra sahəsində istifadə edilən qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər paketi hazırlanmış;

• İcra məmurlarının fəaliyyətlərində informasiya
texnologiyalarının tətbqinin genişləndirilməsi üçün
«Elektron icra» informasiya sistemi yaradılmış,
tətbiqinin genişləndirilməsi üçün bir sıra
inteqrasiyalar həyata keçirilmiş;

• Bu sistemin tətbiqi ilə onların fəaliyyətinə daim
nəzarətin həyata keçirilməsinə nail olunmuş;

• Bu sahədə biliklərin artırılması üçün icra
məmurları təlimlərə cəlb olunmuş;

• Özəl icra xidməti ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin
öyrənilməsi üçün ezamlar təşkil edilmişdir.





SİSTEMİN ƏSAS 

FUNKSİYALARI

• Məhkəmə və digər orqanların qərarlarının

elektron qeydiyyatı;

• İcra məmurlarının istifadə etdikləri

sənədlərin avtomatik tərtibi;

• Borcluların əmlak və gəlirlərinin sistemə

inteqrasiya edilmiş digər informasiya

sistemləri vasitəsilə yoxlanması və dərhal

tədbirlərin görülməsi;

• Hesabatların elektron tərtibi.
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