AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÜLKİ PROSESSUAL
MƏCƏLLƏSİ
Maddə 357. Apellyasiya şikayəti vermək hüququ
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 şəxslər, xüsusi
icraat işlərində ərizəçilər və maraqlı şəxslər apellyasiya şikayəti verə bilər.
357.2. Həmin hüquqa, işdə iştirak etməyə cəlb edilməyən, lakin qəbul edilən
qətnamə onların hüquq və vəzifələrinə toxunan hallarda digər şəxslər də malikdir.
Prokuror bu Məcəllənin 50-ci və 306-cı maddələrində göstərilən hallarda məhkəmə
baxışında iddiaçı və ya ərizəçi olarsa, məhkəmə aktlarından protest verə bilər.
357.3. Prokurorun protesti iştirak etdiyi iş üzrə onun tərəfindən apellyasiya
instansiyası məhkəməsinə verilən şikayətdir və öz hüquqi mahiyyətinə, hüquqi
nəticələrinə görə apellyasiya şikayətinə bərabər tutulur.
Maddə 358. Apellyasiya qaydasında işə baxan məhkəmələr
358.0. Birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsindən apellyasiya qaydasında
aşağıdakı məhkəmələrə şikayət verilə bilər:
358.0.1. rayon (şəhər) məhkəmələrinin qətnamələrindən - yurisdiksiya üzrə
apellyasiya məhkəmələrinin mülki işlər üzrə kollegiyalarına;
358.0.2. yerli iqtisad məhkəmələrinin qətnamələrindən - yurisdiksiya üzrə
apellyasiya məhkəmələrinin iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə kollegiyalarına və ya
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin iqtisadi mübahisələrə dair işlər
üzrə kollegiyasına;
358.0.3. Naxçıvan Muxtar Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələrinin
qətnamələrindən - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin mülki işlər üzrə
kollegiyasına
Maddə 360. Apellyasiya şikayətinin verilmə müddəti

Apellyasiya şikayəti məhkəmə qətnaməsi rəsmi qaydada verildiyi gündən 1 ay
müddətində verilə bilər.
Maddə 361. Apellyasiya şikayətinin məzmunu
361.1. Apellyasiya şikayətində aşağıdakılar göstərilməlidir:
361.1.1. şikayətin verildiyi məhkəmənin adı və ünvanı;
361.1.2. şikayət 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. şikayət 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 tərəfindən imzalanır. Qanuni nümayəndə və ya nümayəndə tərəfindən
verilən apellyasiya şikayətinə, əgər işdə yoxdursa, nümayəndənin səlahiyyətini təsdiq
edən etibarnamə və ya digər sənəd əlavə edilməlidir.
361.3. Şikayətə dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sübutlar əlavə edilir.
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.
Maddə 362. Apellyasiya şikayətinin verilməsi
Apellyasiya şikayəti və ona əlavə olunan yazılı sənədlər işdə iştirak edən şəxslərin
sayına görə işə birinci instansiyada baxmış məhkəməyə təqdim edilir.
Maddə 363. Apellyasiya şikayətinin qaytarılması
363.1. Apellyasiya şikayəti birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən aşağıdakı
hallarda qaytarılır:
363.1.1. apellyasiya şikayəti imzalanmamışdırsa və ya onu imzalamağa hüququ
olmayan şəxs və ya vəzifəsi göstərilməyən şəxs tərəfindən imzalanmışdırsa;
363.1.2. apellyasiya şikayətinə müəyyən edilmiş qaydada və məbləğdə dövlət
rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənədlər əlavə olunmamışdırsa, qanunla dövlət
rüsumunun ödənilməsinə möhlət verilməsi, hissə-hissə ödənilməsi və ya onun
məbləğinin azaldılması imkanı nəzərdə tutulmuşdursa, bu barədə vəsatət olmadıqda
və ya vəsatət rədd edilmişdirsə;
363.1.3. apellyasiya şikayəti müəyyən edilmiş müddət keçdikdən sonra
verilmişdirsə;
363.1.4. apellyasiya şikayətinin icraata qəbul edilməsi haqqında qərardad işdə
iştirak edən şəxslərə göndərilənədək şikayəti verən şəxsin onun geri qaytarılması

haqqında ərizəsi daxil olmuşdursa.
363.2. Apellyasiya şikayətinin qaytarılması haqqında qərardad çıxarılır.
363.3. Apellyasiya şikayətinin qaytarılması haqqında qərardaddan şikayət verilə
bilər.
363.4. Bu Məcəllənin 363.1.1 və 363.1.2-ci maddələrində göstərilmiş hallar aradan
qaldırıldıqdan sonra şikayəti vermiş şəxs yenidən məhkəməyə ümumi qaydada
apellyasiya şikayəti ilə müraciət edə bilər.
Maddə 364. Apellyasiya şikayətini aldıqdan sonra birinci instansiya
məhkəməsinin hərəkətləri
Birinci instansiya məhkəməsi apellyasiya şikayətinin bu Məcəllənin 361-ci
maddəsinin tələblərinə uyğunluğunu yoxlayır. Bu Məcəllənin 361-ci maddəsinin
tələblərinə cavab verən apellyasiya şikayəti ona əlavə olunmuş sənədlərlə və işlə
birlikdə apellyasiya şikayətinin verilmə müddəti bitdikdən sonra 7 gün müddətində
apellyasiya instansiyası məhkəməsinə göndərilir.
Maddə 267. Qərardadlardan şikayət verilməsi
267.1. Məhkəmə tərəfindən ayrıca akt şəklində qəbul edilmiş qərardaddan bu
Məcəllədə göstərilmiş hallarda şikayət verilə bilər.
267.2. İşdə iştirak edən şəxslər və qərardadın bilavasitə aid olduğu digər şəxslər
şikayət vermək hüququna malikdirlər.
267.3. Şikayət yazılı şəkildə qərardadı qəbul edən məhkəməyə verilir.
Maddə 268. Şikayətin verilmə müddəti
268.1. Şikayət qərardad tərəfə rəsmi qaydada verildikdən sonra 10 gün müddətində
verilir.
268.2. Qərardad ondan şikayət vermək hüququna malik olan şəxslərin yanında elan
edilmişdirsə, şikayət vermə müddəti qərardadın elan olunduğu vaxtdan hesablanır.
Maddə 269. Şikayətə baxılması
269.1. Şikayətə qərardadı qəbul etmiş birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən 3
gün müddətində baxılır.
269.2. Şikayət əsaslıdırsa, hakim qərardadı dəyişdirir və ya ləğv edir və
mübahisəyə baxılması üçün tərəflərlə birlikdə sonrakı prosessual hərəkətləri yerinə
yetirir.
269.3. Əks təqdirdə bu şikayət baxıldıqdan sonra 7 gün müddətində işlə birlikdə
apellyasiya instansiyası məhkəməsinə göndərilir.

