Avropa Şurası/Avropa İttifaqı Proqramlı Əməkdaşlıq haqqında Çərçivə Sazişi
əsasında Azərbaycanda reallaşdırılacaq layihələrin aralıq nəticələri (2015-2017)
Proqramlı Əməkdaşlıq Çərçivəsi nədir?
2014-cü ilin aprel ayında Avropa İttifaqı və Avropa Şurası Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri ilə Avropanın insan hüquqları,
demokratiya və qanunun aliliyi üzrə standartlarına yaxınlaşmaq məqsədilə nəzərdə tutulan əməkdaşlıq tədbirlərinin
həyata keçirilməsi barədə razılığa gəlib. 2015-2017-ci illərdə Proqramlı Əməkdaşlıq haqqında Çərçivə Sazişi əsasında
həyata keçiriləcək layihələr əsasən Aİ tərəfindən maliyyələşdirilir və Avropa Şurası tərəfindən birgə maliyyələşdilir və icra
olunur.
14 regional layihədən əlavə, Azərbaycan üçün ümumi büdcəsi € 4.7 milyon olan dörd spesifik layihə nəzərdə
tutulub.

Azərbaycanda Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsinin presedent hüquqununun tətbiq edilməsi
Layihə 1 yanvar 2015-ci il - 31 dekabr 2017-ci il tarixləri arasındakı müddəti əhatə edir; büdcəsi 1.4 milyon avro təşkil edir.
► Sahə qiymətləndirmə Ədliyyə Akademiyasında hakim və vəkillərin təlim prosesini təkmilləşdirmək üçün təlim
ehtiyaclarını müəyyən etmiş və yanaşmaları dəyişdirmiş, eləcə də Akademiya üçün insan hüquqları sahəsində
davamlı təhsil üzrə yol xəritəsi hazırlamışdır;
► Təlimçilər üçün təlim proqramı Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası (AİHK) üzrə praktiki təlim keçmək üçün 38
səriştəli təlimatçıdan ibarət qrup yaratmışdır. 2015 və 2016-cı il proqramları çərçivəsində hüquq mütəxəssislərinə
təlim keçmək üçün Ədliyyə Akademiyasından artıq bir çox milli təlimçi cəlb olunmuşdur;
► 2015 və 2016-cı illərdə müxtəlif məhkəmələri təmsil edən 108 hakim və ölkə üzrə 385 vəkil ikigünlük təlim seminarları
ərzində Avropa insan hüquqları standartları üzrə təlim keçmişdir;
► Ədliyyə Akademiyasının təlimçilər qrupu HELP proqramı üzrə xüsusi hazırlanmış dörd günlük təlim sessiyasında
iştirak etmiş və AİHK-nın 5-ci maddəsinə dair HELP kursunun dəqiq versiyası yekunlaşdırılmışdır;
► Avropa Şurası və Avropa Məhkəməsi tərəfindən çıxarılan dörd bələdçi kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş və
3000 nüsxədə çap olunmuşdur. AİHK üzrə 20-dən çox kitab toplusu alınmış və Ədliyyə Akademiyasının
kitabxanasının zənginləşdirilməsi üçün təqdim edilmişdir.
Bu layihə üzrə məlumat vərəqəsinə keçid

Azərbaycan Respublikasında ədliyyə xidmətlərin səmərəliliyinin və keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması
Layihə aprel 2015-ci il - 31 dekabr 2016-ci il tarixləri arasındakı müddəti əhatə edir; büdcəsi 1.5 milyon avro təşkil edir.
► Bakıda və Azərbaycanın regionlarında yerləşən beş eksperimental məhkəmədə ədliyyə xidmətlərinin səmərəsi və
keyfiyyəti Avropa Ədliyyə Səmərəsi Komissiyası (CEPEJ) tərəfindən işlənib hazırlanan və məhkəmənin iş vaxtının
bölgüsünə və məhkəmənin keyfiyyətinə aid olan metodologiyanın və alətlərin tətbiq edilməsi yolu ilə təkmilləşdirilir.
► Layihə hakimlər üçün təlim institutu qismində Ədliyyə Akademiyasının ehtiyaclarını müəyyən etmişdir: institusional
inkişaf və idarəçilik, işçi heyət, təşkilati məsələlər, büdcə, tədris proqramları, infrastruktur - ƏA tərəfindən keçirilən
hakimlər üçün ilkin və davamlı təlimə aiddir.

► Bu ehtiyacların qiymətləndirilməsi əsasında Ədliyyə Akademiyasının seçilmiş 4 təlimçisindən ibarət qrup öz
həmkarlarına məhkəmələrin səmərəli idarə edilməsi və ədalət mühakiməsinin keyfiyyəti üzrə kurslar keçmək üçün
hazırlıq keçmişdir. Ədliyyə Akademiyasının tədris potensialının daha da gücləndirilməsi məqsədilə 14 təlimçidən
ibarət qrup təlim dövrünün idarə olunması üzrə təhsil alır.
Bu layihə üzrə məlumat vərəqəsinə keçid

Azərbaycanın hakim dairələrində korrupsiya ilə mübarizə və onun qarşısınının alınması
istiqamətində imkanların gücləndirilməsi
Layihə yanvar 2015-ci il - dekabr 2017-ci il tarixləri arasındakı müddəti əhatə edir; büdcəsi 1 milyon avro təşkil edir.
► İxtisaslaşdırılmış prokurorluq və istintaq orqanları, hakimlər, maliyyə analitikləri və auditorların korporativ korrupsiya
halları, mənimsənilmiş əmlakın bərpası, çirkli pulların yuyulması və təqsirin etirafı əqdi məsələlərini həll etmə
potensialı artırılmışdır. Köməkçi təlim materialları işlənib-hazırlanmışdır;
► Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair Milli Fəaliyyət Planının hazırlanması bütün müvafiq maraqlı tərəflər üçün şəffaf
məsləhətləşmə prosesini təmin edən ictimai müzakirənin təşkili yolu ilə dəstəklənmişdir; "Açıq Hökumətin təşviqinə
dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı və Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2016-2019-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planının layihəsinin tənqidi xülasəsi" texniki sənədi çıxarılmışdır;
► Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya üçün korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə təlim kurikulumunun layihəsi və
təlimçilərin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə əl kitabçasının fəsilləri işlənib-hazırlanmışdır;
► Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın tədris imkanları etika üzrə xüsusi hazırlanmış Təlimçilər üçün təlim
kursu vasitəsilə gücləndirilmişdir;
► Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının icrasına nəzarət etmək və buna dair
hesabat vermək üçün milli orqanların imkanları onları bütün maraqlı tərəflərin çıxışının olduğu elektorn platforma ilə
təmin etməklə genişləndirilmişdir.
Bu layihə üzrə məlumat vərəqəsinə keçid

İfadə azadlığı və KİV azadlığı
Layihə 1 yanvar 2015-ci il - 31 dekabr 2017-ci il tarixləri arasındakı müddəti əhatə edir; büdcəsi 800000 avro təşkil edir.
► Təxminən 150 jurnalist və media mütəxəssisi seçkilərin mediada işıqlandırılması, jurnalistlərin təhlükəsizliyi,
informasiyaya çıxış, gender bərabərliyi və media, ifadə azadlığı və məxfiliyə dair müvafiq daxili qanunvericilik
müddəaları və Avropa Şurasının standartları üzrə təlim keçmişdir;
► 1 mart 2016-cı il tarixində Bakıda İnternet və İnsan Hüquqları mövzusunda keçirilən konfransda milli hakimiyyət
orqanları, media, akademiya və vətəndaş cəmiyyətinin 70 nümayəndəsi İnternet, İnternet infrastrukturu və onlayn
mediada insan hüquqlarının müdafiəsinə dair Avropa Şurasının standartları barədə maarifləndirilmişdir;
► 31 may 2016-cı il tarixində Bakıda Diffamasiya mövzusunda keçirilən dəyirmi masada milli hakimiyyət orqanları,
media, akademiya və vətəndaş cəmiyyətinin 60 nümayəndəsi diffamasiya məsələləri və ifadə azadlığına dair Avropa
Şurasının standartları və ən yaxşı Avropa təcrübələri barədə maarifləndirilmişdir;
► 15 azərbaycanlı jurnalist 11-12 may 2016-cı il tarixlərində Strasburqda təhsil səfərində iştirak etmiş və ifadə azadlığı
və media azadlığı sahəsində Avropa Şurası və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin işi ilə tanış olmuşdur;
► Layihə çərçivəsində İnternet İstifadəçiləri üçün İnsan Hüquqları üzrə bələdçi kitabçası və Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsinin 10-cu maddəsi üzrə bələdçi kitabçası tərcümə edilmiş və nəşr edilmişdir.
Bu layihə üzrə məlumat vərəqəsinə keçid
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