
 

AZƏRB
HÜQU

BAYCAN QA
UQİ XİDMƏTL

Vəki

müş

müş

http

Vəki

deka

Məc

qan

tapm

Konf

qayd

tərə

Bun

kom

etm

7.III 

başq

etm

məx

tərə

bütü

Məl

Azər

konf

Müs

Məc

konf

törə

etdi

törə

istis

yara

Yuxa

Bəzi

sonr

ölüm

NUNVERİCİL
LƏR 

il‐müştəri m

ştəri arasında

ştəri əleyhinə

p://www.tms

il‐müştəri m

abr 1999‐cu 

cəllə və İnzib

unun aliliyi, 

mışdır.   

fidensiallıq p

dada onlara 

əfindən topla

unla, Vəkillik

mmunikasiya 

əyə şərait ya

maddədən g

qa sözlə, Azə

əsi ilə bağlı ö

xfilik prinsipi 

əfindən ötürü

ün məlumatl

umatın yalnı

rbaycanda m

fidensial sax

stəsna hallar

cəlləsində nə

fidensial mə

ədilməsindən

kdə (özünüm

ədilmiş cinay

nası yalnız o

atsın.  Vəkil k

arıda qeyd o

i ölkələrdə im

ra da qüvvəd

münün məlu

LİK YENİLİKLƏ

V

ünasibətlərin

a ünsiyyətin 

ə ifadə verm

s.org/pubs/jo

ünasibətlərin

il tarixli Qan

bati Prosessu

müstəqillik, 

prinsipi vəkill

məlum olan 

anmış sənədl

k haqqında Q

etməsini həv

aradır.  

göründüyü k

ərbaycan Vək

ötürülmüşdü

ilə qorunmu

ülməlidir.  Az

lar məlumatı

ız dəqiq müə

müştəri tərəfi

lanmalıdır (V

rda məxfilik h

əzərdə tutulm

lumat aşağıd

n çəkindirmə

müdafiə istisn

ət əməlinə g

 həddə istifa

konfidensial 

lunan istisna

mtiyaz vəkil‐m

də qalır.  Azə

matın açıqla

ƏRİ* 

Vəkil‐Müştə

nin özəyini m

məxfiliyini tə

ək öhdəliyin

ournals/jom/

ndə məxfilik 

unu (“Vəkilli

al Məcəllə il

demokratiya

lər imkan ve

hallar barəd

əri və digər s

Qanun müştə

vəsləndirir, b

kimi məxfilik 

killər Kollegiy

ür.  Vəkillə və

ur.  Qərb ölkə

zərbaycanda

ın mənbəyin

əyyənləşdirilm

indən vəkilə

Vəkillik haqq

hüququndan

muşdur.  Cina

dakı hallarda

ək üçün (cina

nası).  Cinayə

görə təqdim o

adə oluna bil

məlumatdan

alardan savay

müştəri mün

rbaycan qan

nması üçün 

 

əri Münasibə

məxfilik prins

əmin edən y

nin olmaması

/matters/ma

Azərbaycan

ik haqqında 

ə tənzimləni

a, humanizm

rir ki, onlar ö

də dindirilmə

sübutları təq

ərilərin məlu

bu isə öz növ

o halda tətb

yasının üzvüd

əzifə səlahiyy

ələrində məl

 vəkil tərəfin

dən asılı olm

miş hissəsini

ötürülmüş b

ında Qanunu

n imtina olun

ayət Prosess

 açıqlana bil

yətin istisna

ət istisnası ya

olunmuş mə

ər ki, vəkilə 

n öz xeyri üçü

yı, konfidens

nasibətlərinə

nunvericiliyin

əsas olması 

ətlərində Üns

sipi təşkil edi

anaşma vəki

ına əsaslanm

atters‐9706.

Respublikas

Qanun”), Cin

ir.  Vəkillik ha

m, ədalət, aşk

öz vəzifələrin

əsin, istintaq 

qdim etməsin

matları tam 

vbəsində vək

biq olunur ki,

dür və (2) mə

yətlərinin icr

lumat qorun

ndən müştər

mayaraq konf

in konfidens

bütün məlum

un 7.IV madd

na bilər.  Belə

sual Məcəlləs

ər:  1) müştə

sı) və 2) müş

alnız gələcək

əlumat məxfi

müştərinin a

ün istifadə o

sial məlumat

ə xitam verilm

ndən məluma

aydın deyil.

siyyətin Məx

r.  Anqlo‐sak

il‐müştəri im

mışdır. 

html 

sının Vəkillər 

nayət Proses

aqqında Qan

arlıq və konf

ni icra edən z

orqanlarına 

n (Vəkillik ha

şəkildə çəkin

killərə müştə

 (1) məluma

əlumat vəkil

ası ilə bağlı ö

ması üçün m

inin təmsil o

fidensial saxl

ial saxlandığ

matlar (şifahi,

dəsi).     

ə müstəsna h

sinin 92.10.2

ərini yeni cin

ştəri vəkilə q

k cinayət əmə

lik prinsipi il

arqumentləri

luna bilməz. 

t müştərinin 

məsindən, hə

atın hansı m

xfiliyi 

kson hüquq s

mtiyazı anlayı

r və Vəkillik F

ssual Məcəllə

nun vəkillər ü

fidensiallıq p

zaman məcb

 və ya məhk

aqqında Qan

nmədən vək

əriləri effektiv

atın ötürüldü

in vəzifə səla

ötürülməyən

müstəsna ola

olunması ilə b

lanmalıdır.  

ı Qərb ölkələ

, yazılı, e‐ma

hallar Cinayə

2‐ci maddəsi

ayətin hazırl

qarşı iddia əri

əlinə şamil o

ə qorunur.  Ö

inə cavab ve

  

icazəsi ilə aç

ətta müştərin

üddətə qoru

OKTYA

sistemində v

şı adlanır və

Fəaliyyəti ilə

əsi, Mülki Pro

üçün məcbur

prinsipləri öz

uri və ya kön

əmələrə vək

un, Maddə 7

illərə 

v şəkildə mü

yü şəxs vəkil

ahiyyətlərini 

n məlumatlar

raq müştərin

bağlı əldə ed

ərindən fərq

ail vasitəsilə) 

ət Prosessual

nə əsasən, 

anması və 

izəsi ilə müra

olunur və art

Özünümüda

rməyə imkan

çıqlana bilər.

nin ölümünd

unması və mü

ABR 2014 

vəkil ilə 

vəkilin 

bağlı 28 

osessual 

ri olan 

z əksini 

nüllü 

killər 

7.III).  

üdafiə 

ldir, 

icra 

r 

ni özü 

ilən 

li olaraq, 

 

acitə 

ıq 

fiə 

n 

  

dən 

üştərinin 



İSTƏN
ƏLAQƏ

 
 

 
 
                      
*  Nəşrimizdə 

 

 

Vəki

mün

məx

tərə

 

 
 
 

NİLƏN SUAL V
Ə SAXLAYIN

                      
olan məluma

il və müştəri

nasibətlər qa

xfiliyinin qoru

əfindən belə 

VƏ ƏLAVƏ M
: 

                
at hüquqi və y

 arasındakı m

anunvericilikl

unması üçün

məlumat təl

MƏLUMAT Ü

ya digər peşək

münasibətlər

lə tənzimlən

n müqaviləyə

əb olunduqd

ÜÇÜN BİZİML

ar məsləhət t

rdən fərqli o

mir və şirkət

ə ehtiyac var

da, daxili hüq

LƏ 

təşkil etmir. 

laraq, şirkət 

t və onun da

.  Bu səbəbd

quqşünas be

©2014 BM 

və onun dax

xili hüquqşü

ən də, məhk

lə məlumatı 

Tel: 

Morrison Pa

xili hüquqşün

nası arasınd

kəmə və ya is

 açıqlamağa 

BM
(994 12) 

Faks: 
E‐mail: 

artners.  Bütü

nası arasında

a məlumatın

stintaq orqan

borcludur.   

M Morrison 
497 19 14; 4
(994 12) 4

info@bmlaw

ün hüquqlar 

2 

a 

n 

nları 

 

Partners 
497 19 15 
497 19 13 
waz.com 

qorunur.


