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QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ İNSAN HÜQUQ VƏ AZADLIQLARININ
MÜDAFİƏSİNİN SOSİAL-KRİMİNOLOJİ ASPEKTLƏRİ
Sosial-hüquqi və iqtisadi proseslərin inkişafının müasir meyllərindən biri olan
qloballaşma (latın «globus» - kürə, fransız «global» - bəşəri), inteqral xarakterli və xüsusi
əhəmiyyətli sosial, siyasi-iqtisadi, mədəni və mənəvi-psixoloji hadisə kimi XX əsrin 90-cı
illərindən təşəkkül taparaq inkişaf etməyə başlamışdır1.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri hesab edirlər ki, «qloballaşma – malların,
xidmətlərin və kapitalların transsərhəd axınlarının
həcminin və çeşidinin artması,
texnologiyaların getdikcə daha geniş diffuziyası nəticəsində dünya ölkələri arasında qarşılıqlı
asılılıqların artması deməkdir. Bir sözlə, qloballaşma - bazarların, malların, xidmətlərin və
kapitalların yüksək dərəcədə intensiv inteqrasiyasıdır. Bir sözlə, iqtisadi sisteminin
inteqrasiyasının yüksək səviyyəsi məhz qloballaşmadır2.
Qloballaşma nəticəsində dünya birliyi müstəqil dövlətlərin məcmusundan yüksək
qarşılıqlı əlaqə və asılılıqla səciyyələnən vahid tama, sistemə çevrilir. Qloballaşma - milli
iqtisadiyyatın vahid ümumdünya iqtisadi sisteminə çevrilməsidir. Bu sistemdə isə milli sosiomlar
elə bil ki, vahid ümumdünya orqanizminin elementlərinə çevrilirlər. Onların taleyi getdikcə daha
çox dərəcədə bir tam kimi bu orqanizmin inkişafı gedişi ilə müəyyən olunur.
Y.V.Yakovets hesab edir ki, qloballaşma adı altında gedən qeyri-bərabər birləşməni
müşayiət edən mövcud meyllər davam etdiyi təqdirdə, XXI əsrdə sivilizasiyaların toqquşması
qaçılmaz olacaqdır. Bu isə bütün bəşəriyyət, eləcə də ümumən biosfer üçün əsl fəlakətə
çevriləcəkdir3.
Bütövlükdə, olduqca mürəkkəb və ziddiyyətli proses kimi qloballaşmanın ayrı-ayrı
aspektləri kriminogen və antikriminogen mahiyyət daşıya bilər. Təəssüf ki, bir sıra hallarda
qloballaşmanın kriminogenliyi, onun antikriminogenliyini dəfələrlə üstələyir4.
Sözsüz ki, qloballaşma dünyaya azadlıq gətirir, lakin hazırda cərəyan edən şərait və
şərtlərdə, məzmun və formalarda qloballaşma vəhşi, ram olunmamış təbiətin azadlığının
daşıyıcısına çevrilir: kim güclüdür, kim varlıdır, kim rəqabət qabiliyyətlidir və s. Bir sıra hallarda
kapitalın qlobal azadlığı insan hüquq və azadlıqlarının qlobal məhdudlaşdırılması ilə müşayiət
olunur. BMT-nin «İnkişaf haqqında» 1998-ci il məruzəsində qeyd edilirdi: «qloballaşmanın
meyvələri qlobal elitaya, qloballaşmanın sahiblərinə və onu idarə edənlərə dəyər - dəyməzə
satılır».
BMT-nin məlumatlarına görə, XX əsrin sonlarında Yer kürəsinin imkanlı (varlı)
əhalisinin 1%-i kasıblar qrupuna aid olan 57% əhali qədər qazanc (gəlir) əldə etmişdir. Hazırda
Глобализация и актуальные проблемы российских реформ// www.mirrabot.ru, с.8; Джегутанов Б.К., Чупкин
С.Г.Человек и мир на рубеже тысячелетий: философские проблемы гуманизма. СПб., 2002; Панорин Л.С.
Глобальная монополия. Мировая политика после распада Советского Союза. М., 1999; Уткин Л.И. Мировой
порядок XXI века. М., 2001.
2 Глобализация и проблемы национальной безопасности России// www.mirrabot.ru, с. 3
3 Яковец Ю.В. Формирование постиндустриальной пирамиды: истоки и перспективы // вопросы философии.
1997, №1, с.9.
4Лунеев В.В. Глобализация, организованная преступность, терроризм// www.crime.vl.ru, с. 4.
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dünyanın 3 ən varlı adamının sərvəti dünyanın 36 kasıb ölkəsində yaşayan 600 milyon insanın
gəlirini üstələyir. XXI əsrin əvvəllərində kasıblıq və varlılıq arasında uçurum daha da
dərinləşmiş və genişlənmişdir. Ekspertlər qeyd edirlər ki, Yer kürəsinin 1.2 milyard əhalisi gün
ərzində 1 dollar, 2.8 milyard əhalisi isə gün ərzində 2 dollar hesabına yaşayır. Əhalinin 827
milyonu natamam qidalanmaqdan və aclıqdan əziyyət çəkir. Demək olmaz ki, bütün bunlar
qloballaşmanın nəticəsidir, lakin qloballaşma vəziyyətin düzəlməsi üçün hələ ki, «ciddi addımlar
atmır»1.
Təəssüf ki, akademik N.N.Moiseyevin proqnozu özünü doğrultmuşdur. Belə ki, o, hesab
edirdi ki, əgər XX əsr «xəbərdarlıq əsri» olmuşdursa, XXI əsr «fəlakətlər əsri» olacaqdır.
Cinayətkar qəsdin müdhişliyinə və günahsız qurbanların çoxsaylığına görə görünməmiş terror
aksiyası kimi dünya tarixinə düşmüş 11 sentyabr 2001-ci il hadisəsi bir daha «fəlakətlər əsrinin»
- ümumrifah adacıqları haqqında illüziyaların qlobal iflasının, mütəşəkkil cinayətkarlığın və
beynəlxalq terrorizmin qloballaşması əsrinin başlandığını əyani şəkildə göstərmişdir2.
Qloballaşma çoxtərəfli, qeyri-sabit və başa çatmamış proses olmaqla ən müxtəlif
nəticələrə gətirə bilər (məsələn, İrlandiyada vulkan püskürməsi ilə bağlı beynəlxalq aviaxətlərdə
kollapsın nəticələrini bu gün təxmini belə qiymətləndirmək çətindir).
Beləliklə, XXI əsrdə daha da sürətlənən qloballaşma prosesi çoxsaylı sosial, iqtisadi,
hüquqi, mənəvi, psixoloji xarakterli problemlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu problemlərin
siyasətçilər, iqtisadçılar, sosioloqlar, ictimaiyyət tərəfindən qızğın müzakirə edilməsi təsadüfi
deyildir.
Müasir şəraitlərdə qloballaşma, cəmiyyət həyatında baş verən mürəkkəb və çoxaspektli
proseslərin analizinə iddia edən tədqiqatların heç birinin keçinmədiyi hadisəyə çevrilmişdir.
Hüquqi tədqiqatlar da istisna deyildir. Eyni zamanda, qloballaşmanın tədqiqində kriminoloji və
cinayət-hüquqi aspektlərin açıq-aydın geri qalması diqqəti çəkir.
Belə təsəvvür olunur ki, hazırda kriminologiyada yeni elmi istiqamətin – qlobal
problemlərə həsr olunmuş beynəlxalq (ümumdünya) kriminologiyanın formalaşmasını və bu
sahədə tədqiqatların intensivləşməsini zəruri edən şəraitlər yaranmışdır3. Kriminologiyada bu
yeni elmi istiqamətin əsas vəzifələrindən biri isə qlobal miqyaslarda kriminoloji şəraitin,
ümumən dünyada və onun ayrı-ayrı regionlarında cinayətkarlığın vəziyyəti, quruluşu və
dinamikasının analizindən, cinayətkarlığın əsas meyllərinin və qanunauyğunluqlarının müəyyən
olunmasından, uyğun proqnozların qurulmasından, beynəlxalq, transmilli xarakter daşıyan
cinayətkarlığın qarşısının alınması üzrə tədbirlər kompleksinin elmi əsaslarının hazırlanmasından
ibarət olmalıdır.
Cinayətkarlıq və insan hüquqlarının qarşılıqlı bağlılığı və asılılığı haqqında məsələ
qloballaşma proseslərinin getdiyi şəraitlərlə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Qloballaşmanın
cinayətkarlığa təsiri xətti və aprior olaraq müəyyən edilmiş parametr deyildir. Qloballaşma eyni
vaxtda kriminal təhlükələləri minimuma endirir və artırır;
cinayətkarlıqla mübarizədə
dövlətlərarası əməkdaşlıq üçün şərait yaradır və cinayətkar fəaliyyətin transmilli formalarının
inkişafına kömək edir; cinayətkarlıq üzərində nəzarətlə bağlı dövlətin imkanlarını məhdudlaşdırır
və bu sahədə onun üzərinə yeni öhdəliklər (vəzifələr) qoyur; bir sıra hallarda, beynəlxalq
kriminoloji və hüquqi əməkdaşlıqda bir-birinə zidd humanitar və siyasi, inteqrasiyon və ona əks
olan meyllərin və proseslərin yaranmasına gətirir4.
BMT-nin Baş katibi öz məruzəsində birbaşa göstərmişdir ki, məhz insan hüquqlarının
tam və effektiv təmini qloballaşmanın məqsədi, vasitəsi və meyarı hesab olunmalıdır: «İnsan
hüquqlarına istiqamətlənmiş yanaşma əsasında qloballaşma mədəni, siyasi, sosial və iqtisadi
Уткин А.И. Глобализация: процесс осмысления. М., 2002, с.96-144; Лунеев В.В. Глобализация,
организованная преступность, терроризм// www.crime.vl.ru, с.5.
2 Номоконов В.А. Глобализация – криминологические аспекты// www.crime.vl.ru, с.4.
3 Номоконов В.А. Глобализация – криминологические аспекты// www.crime.vl.ru, с.2.
4Рахманова Е.Н. Защита прав человека от преступности в условиях глобализации. Автореф. дисс… докт.
юрид. наук. Санкт-Петербург, 2010, с.3-4.
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kontekstdə nəzərdə keçirilə və baxıla bilər ki, yalnız bu halda beynəlxalq birlik insan
hüquqlarının qorunmasına kömək edən beynəlxalq və sosial qaydanın təşəkkülü üzrə öz
öhdəliklərini və vəzifələrini yerinə yetirə bilər. İnsan hüquq və azadlıqlarının təmini bütün
idarəetmə səviyyələrində rəhbərliyin strateji xətti olmalıdır»1.
Eyni zamanda, siyasi bəyannamələrdə öz əksini tapan məqsədlərə baxmayaraq qeyd
olunmalıdır ki, qloballaşmaqda olan dünyanın reallıqları təhlükəsizliyin humanitar
standartlarından hələ uzaqdır. Qloballaşma insan hüquqları üçün ənənəvi təhlükələlərin (o
cümlədən, kriminal təhlükələlərin) aktivləşməsi, yeni təhlükələrin yaranması ilə müşayiət olunur.
Bu təhlükələr sırasında bütün səviyyələrdə (fərdlərarasından tutmuş, dövlətlərarasına
qədər) ictimai münasibətlərin kriminallaşması təhlükəsi aparıcı yerlərdən birini tutur. Bu zaman
qloballaşmaqda olan cəmiyyətin xarakterik cəhəti təkcə ənənəvi cinayətkarlığın artımı (BMTnin məlumatlarına görə dünyada əhalinin illik artımı 1-1,2%, cinayətkarlığın orta illik artımı isə
5% təşkil edir) deyil, həm də yeni, bəşəriyyət tərəfindən hələ tam dərəcədə dərk olunmamış
cinayətkar fəaliyyət formalarının yaranaraq inkişafıdır. Cinayətkarlığın «təkmilləşdirilmiş»
ənənəvi və yeni formalarının praktiki olaraq hüquq tərəfindən nəzarət edilməyən və ya zəif
nəzarət edən bütün boşluqları intensiv şəkildə doldurmaqdadır.
Aydındır ki, bu gün ən müxtəlif xarakter və formalı kriminal təhlükələr qloballaşma və
humanitar proseslərdən təcrid olunmuş şəkildə nəzərdən keçirilə bilməzlər. Təəssüf ki,
kriminologiya elmi təşəkkül tapmış sxemlərlərdən və tədqiqat mövzuları çərçivəsindən heç də
həmişə kənara çıxmır. Bunu son illərdə nəşr olunan kriminologiya dərsliklərinin Ümumi və
Xüsusi hissələrinə nəzər salmaqla əyani şəkildə görmək olar. Kriminologiya üzrə dərs
vəsaitlərində insan alveri, qanunsuz miqrasiya, kibercinayətkarlıq, o cümlədən İnternet
məkanında törədilən cinayətkarlıq kimi kriminal fəaliyyətin təhlükəli növlərinə, demək olar ki,
yer verilmir. Mütəxəssislərin diqqəti, bir qayda olaraq, ayrı-ayrı ümumi xarakterli kriminoloji
problemlərin öyrənilməsinə yönəlir, kriminoloji tədqiqatlar əsasən kriminoqrafik xarakter
daşıyır, qloballaşmanın və insan hüquqlarının kriminoloji analizi məsələləri yaddan çıxarılır.
Bu gün biz, kriminoloji və cinayət-hüquqi siyasətdə yeni, humanitar paradiqmanın
formalaşmasının canlı şahidləriyik. Belə yanaşma və anlamın təsiri altında cinayətkarlıq üzərində
sosial nəzarətin təşkili ilə bağlı təşəkkül tapmış doktrinal konstruksiyaların və praktiki qərarların
yenidən baxılması zəruriliyi yaranır. Cinayətkarlığa insan hüquqları mövqesindən yanaşma bu
sosial – hüquqi hadisənin ictimai təhlükəlilik səviyyəsi, determinasiya sxemləri, profilaktikanın
prinsipləri və məzmunu, cinayət qanunvericiliyinin adekvatlığı ilə yanaşı, cinayətkarlığa nəzarət
işində dövlətin rolu, əhəmiyyəti və imkanlarının da qiymətləndirilməsinin yeni idrakını tələb
edir.
İnsan hüquq və azadlıqları ideyası qədimlərdən yaranmışdır. Cəmiyyətdə insan hüquq və
azadlıqlarının yeri və rolu əsrlər boyu bəşəriyyətin ən görkəmli nümayəndələrinin, alim və
mütəfəkkirlərin diqqətini cəlb etmiş, uzun və qızğın mübahisələrin predmeti olmuşdur. Əsas və
fundamental insan hüquqlarının təsbiti demokratiya, azadlıq, ədalət, bərabərlik kimi prinsiplər
əsasında mümkün olmuşdur.
Hesab edilir ki, «azadlıq» sözü eramızdan əvvəl XXIV əsrdə yaranmışdır. Məhz bu
dövrdə Şumer dövlətinin başçısı vicdansız vergi toplayanlara qarşı sanksiyaların tətbiqi,
hakimiyyət səlahiyyətlərinə malik insanların ədalətsiz hərəkətlərindən ərsiz qadınların və
valideynlərini itirmiş uşaqların müdafiəsi yolu ilə öz təbəələri üçün «azadlıq» müəyyən etmişdir.
Hüquq, qanun, dövlət, insan hüquq və azadlıqları haqqında mülahizələrin, fikir və
mövqelərin inkişafında Qədim Yunanıstanın mütəfəkkirlərinin böyük rolu olmuşdur. Onların
sırasında Solon (e.ə. 638-559-cu illər), Pifaqor (e.ə. 6-5-ci əsrlər), Demokrit (e.ə.5-4-cü əsrlər),
Sokrat (e.ə. 469-399-cu illər), Platon (e.ə. 427-347-ci illər), Aristotel (e.ə.384-322-ci illər),
Epikur (e..ə.341-270-ci illər) və s. göstərilə bilər.
Доклад Генерального Секретаря ООН «Глобализация и ее воздействия на осуществление в полном объеме
всех прав человека». А/55/342
1

7

XVIII əsrin sonu və XIX əsrin əvvəllərində insan hüquqları sahəsində Avropada mövcud
fikirlər, baxış və mövqelər, ilk növbədə, Kant və Hegelin fəlsəfəsi əsasında formalaşmışdır. Kant
hesab edirdi ki, fiziki varlıq kimi insan təbiət qanunlarına tabedir, lakin iradəyə malik varlıq kimi
o, əxlaq (mənəviyyat) dünyasının qanunlarına tabedir. Hegel insan və vətəndaş hüquqlarını
tarixi prosesin bir hissəsi kimi nəzərdən keçirir və bu zaman təbii vəziyyət və ictimai müqavilə
kimi konstruksiyalardan istifadə edir. Onun fikrincə, insan hüquqları köləlik və feodalizmdən
sonra tarixi zərurilik kimi yaranmışdır1.
XX əsrin ortalarından başlayaraq beynəlxalq səviyyədə insan hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsi məsələlərinə diqqət xeyli artmışdır. Bunu qeyd olunan sahədə qəbul edilmiş
beynəlxalq bəyannamələrin və konvensiyaların çoxsaylığı da göstərir. İnsan hüquqları ilə bu və
ya digər dərəcədə bağlı olan beynəlxalq sənədlər sırasında göstərilə bilər: Soyqırım cinayətinin
qarşısının alınması və ona görə cəzalar haqqında Konvensiya (1948-ci il); insan hüquqlarının
ümumdünya bəyannaməsi (1948); insan alveri və üçüncü şəxslər tərəfindən fahişəliyin istismarı
ilə mübarizə haqqında Konvensiya (1949); insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi
haqqında Avropa Konvensiyası (1950); qaçqınların statusu haqqında Konvensiya (1951);
qadınların siyasi hüquqları haqqında Konvensiya (1952); məhbuslarla davranış qaydaları üzrə
minimal standartlar (1955); köləliyin, qul ticarətinin və köləliyə oxşar institutların və adətlərin
ləğvi haqqında əlavə Konvensiya (1956); məcburi əməyin ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq
Əmək Təşkilatının Konvensiyası (1957); irqi diskriminasiyanın bütün formalarının ləğvi
haqqında beynəlxalq konvensiya (1965); iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında
beynəlxalq pakt (1966); siyasi və vətəndaş hüquqları haqqında beynəlxalq pakt (1966); silahlı
münaqişələr dövründə və fövqəladə vəziyyətlərdə qadın və uşaqların müdafiəsi haqqında
Bəyannamə (1974); işgəncələrdən və digər qəddar, qeyri-insani və şəxsiyyəti alçaldan davranış
növlərindən və cəzalardan bütün şəxslərin müdafiəsi haqqında Bəyannamə (1975); qadınlara
münasibətdə diskriminasiyanın bütün formalarının ləğvi haqqında Konvensiya (1979);
işgəncələrdən və digər qəddar, qeyri-insani və şəxsiyyəti alçaldan davranış növlərindən və
cəzalardan bütün şəxslərin müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası (1987); uşaq hüquqları
haqqında Konvensiya (1989) və s.
Eyni zamanda, əsas insan hüquq və azadlıqlarının milli Konstitusiyalarda, insan
hüquqları haqqında beynəlxalq Billdə, insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi
haqqında Avropa Konvensiyasında (1950), Avropa sosial xartiyasında (1961) və digər ən
mühüm beynəlxalq-hüquq aktlarda təsbit edilməsi hələ təcrübədə bütün insan hüquq və
azadlıqlarının real olaraq həyata keçirilməsi (reallaşdırılması) demək deyildir. Belə ki, dünyanın
bir çox ölkələrində insanın, onun hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin əhəmiyyətinin lazımi
dərəcədə qiymətləndirilməməsi ənənəsi «yaşamaqdadır».
Bütün dünyada insan hüquq və azadlıqlarına edilən kriminal qəsdlərin səbəb və şərait
kompleksinin əsasını təşkil edən sosial ziddiyyətlər, onların məzmunu və dərinliyi xeyli dərəcədə
qloballaşma proseslərinin ziddiyyətli nəticələrinin təsiri altında formalaşır. Buna görə də belə
ziddiyyətlərin xarakterinin, onların aradan qaldırılmasının metod və vasitələrinin, hüdudlarının
öyrənilməsi zəruridir. Qloballaşma proseslərinin təsiri altında ictimai inkişafın ənənəvi
ziddiyyətləri təkcə dövlətdaxili münasibətlər sahəsi ilə məhdudlaşmayaraq beynəlxalq səviyyəyə
qalxır ki, bu da onların kriminogen potensialını qat-qat artırır.
Daha yüksək kriminogen potensiala malik qloballaşmanın sosial amilləri sırasında
aşağıdakılar xüsusi olaraq qeyd edilə bilər:
- qloballaşma proseslərində bu və ya digər dərəcədə iştirak edən ayrı –ayrı dövlətlərin
iqtisadi, sosial, siyasi qeyri-bərabərliyi, ideoloji ziddiyyətlər;
- lokal (regional) xarakterli iqtisadi və maliyyə böhranlarının qlobal böhranlara
çevrilməsi, bu da ayrıca götürülmüş dövlətlər çərçivəsində kriminal potensialı yüksək olan
neqativ sosial nəticələrin ölçülərini xeyli artırır;
1
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- dövlətin bəzi idarəetmə imkanlarının, həmçinin onun bir sıra funksiyalarının
effektivliyinin aşağı düşməsi ki, bu da insan hüquqlarının müdafiəsi və cinayətkarlığın qarşısının
alınması problemlərinin həlli zamanı əlavə çətinliklər yaradır.
Bundan başqa, qloballaşma şəxsiyyətin sosial-psixoloji vəziyyətinin özündə də ciddi
transformasiyası ilə müşayiət olunur. Xüsusi halda, fərdi determinasiya səviyyəsində
qloballaşma şəxsiyyətin dünyagörüşündəki böhranla, identikliyin itirilməsi ilə və hədsiz
fərdiyyəçiliklə bağlı ziddiyyətləri dərinləşdirir. Qloballaşma insan hüquqlarının məhdudlaşdırılması meyllərini gücləndirir, bu da, ilk növbədə, cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrində
unifisirləşdirilmiş standartların yaranması ilə bağlıdır.
Beləliklə, cinayətkarlıq sosial pozğunluq doğurur ki, bu zaman da insan mahiyyət
etibarilə öz hüquqlarının nominal sahibinə çevrilir, çünki aradan qaldırılmamış kriminal
təhlükələlər faktiki olaraq bu hüquqları fiksiyaya çevirir1.
İstənilən inteqrasiya konseptual, məzmun və formal olaraq müəyyən edilən ümumi
məqsəd olmadan təsəvvür edilə bilməz. Təhlil göstərir ki, necə qiymətləndirilməsindən asılı
olmayaraq, məhz hazırda mövcud olan insan hüquqları konsepsiyasının ətrafında və onun
vasitəsilə dünya ölkələrinin cinayət-hüquq sistemlərinin inteqrasiyası baş verir. Eyni zamanda,
insan hüquq və azadlıqları cinayət hüququnun universalizasiyasının məqsədini, həm də onun
mexanizmini müəyyən edən vasitə kimi çıxış edir. Məhz insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsinin cinayət-hüquqi təminatı cinayət hüququnun məqsədini təşkil
etməklə, istisna edilmədən CM-nin bütün normalarının mahiyyətini müəyyən edir, habelə
cinayət-hüquq münasibətlərinin məzmununa bilavasitə təsir göstərir.
Eyni zamanda, cinayət qanunvericiliyinin, xüsusi halda onun «Şəxsiyyət əleyhinə
cinayətlər» adlı 8-ci bölməsinə daxil edilən normaların təhlili göstərir ki, CM-də insan hüquq və
azadlıqlarının cinayət-hüquqi müdafiəsi sahəsində müəyyən boşluqlar mövcuddur və onların
kriminogen xarakteri qloballaşma proseslərinin təsiri altında güclənir. Belə boşluqların sırasında
göstərilə bilər: şəxsiyyətin psixoloji təhlükəsizliyinə qəsdlə bağlı hərəkətlərə görə məsuliyyətin
tam şəkildə tənzimlənməməsi; insan genomu ilə qanunsuz manipulyasiyaya görə məsuliyyət
haqqında normaların olmaması; reproduktiv sahədə insan hüquqlarının və azadlıqlarının kriminal
pozulmasına görə cinayət məsuliyyətinin tənzimində müəyyən boşluqların və nöqsanların
mövcudluğu; insan orqan və toxumalarına münasibətdə sövdələşmələrə görə məsuliyyətin dəqiq
differensiasiya edilməməsi; istismar məqsədi olmadan insan alverinə görə məsuliyyətə cəlb
etmənin dəqiq meyarlarının olmaması; şəxsiyyətin informasiya təhlükəsizliyinin təmini
məsələlərinə qanunvericinin kifayət qədər diqqət yetirməməsi; informasiya texnologiyalarından
və telekommunikasiya şəbəkələrindən istifadə etməklə törədilən şəxsiyyət əleyhinə cinayətlərə
görə məsuliyyətin tənzimlənməsi sahəsində əhəmiyyətli boşluqların olması və s.
Qloballaşmaqda olan dünyada cəmiyyət həyatını daima müşayiət edən neqativ sosialhüquqi hadisə kimi cinayətkarlıq yeni keyfiyyətlər daşımağa başlamışdır. Belə keyfiyyətlərdən
biri kimi cinayətkarlığın strukturunda bir sıra dəyişikliklərin baş verməsi, transmilli mütəşəkkil
cinayətkarlığın insan alveri, kibercinayətkarlıq, insan orqanları və toxumaları ilə qanunsuz
ticarət, qanunsuz miqrasiyanın, fahişəliyin təşkili, və s. kimi yeni növlərinin yaranması göstərilə
bilər.
İnsan hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə pozulması ilə müşayiət olunan transmilli
cinayətkar fəaliyyətin qeyd olunan yeni forma və növlərinin ən təhlükəlisi insan alveridir. Belə
ki, insan alveri insan hüquq və azadlıqlarının tam şəkildə pozulması ilə müşayiət olunan,
transmilli miqyaslar alan, korrupsiya ilə müşayiət olunan mütəşəkkil cinayətkar dəstə və
təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilən kriminal fəaliyyət növünə çevrilmişdir.
İnsan alveri köləliyin müasir forması, miqyasları qlobal olan yeni tipli qul ticarətidir 1. Ən
müxtəlif mənbələrdən əldə edilən məlumatlar dünyada insan alverinin genişlənməsi, bu kriminal
Рахманова Е.Н. Защита прав человека от преступности в условиях глобализации. Автореф. дисс… докт.
юрид. наук. Санкт-Петербург, 2010, с.10-15
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fəaliyyət növünün ictimai təhlükəliliyinin yüksəlməsi meylini birmənalı şəkildə təsdiq edir 2.
Cinayətkarlıq problemlərinə həsr olunmuş BMT-nin son konqreslərinin materiallarında insan
alverinin bütün dünyada açıq-aşkar ifadə olunan artım meyli daşıdığı qeyd olunur. Əgər «klassik»
qul ticarətinin davam etdiyi 4 əsr ərzində onun dövriyyəsi 12 milyonu aşmamışdırsa, son 20-30
ildə təkcə Asiyada 30 mln-dan çox qadın və uşaq kölə kimi satılmışdır. Beynəlxalq Əmək
Təşkilatı hesab edir ki, bu gün məcburi əməyə, məcburi uşaq əməyinə və seksual köləliyə 12,3
mln insan cəlb edilmişdir. ABŞ hökumətinin sifarişi ilə 2006-cı ildə keçirilən tədqiqat
nəticələrinə görə, hər il təxminən 800 min insan bir ölkədən digərinə alver obyekti kimi keçirilir.
Transmilli insan alveri qurbanlarının 80%-ni qadınlar və qızlar təşkil edir ki, onlar da
kommersiya məqsədləri ilə seksual istismara məruz qalırlar. Bu zaman onların da 50%-nin
yeniyetmə olduğu qeyd edilməlidir3. İordaniya və BƏƏ kimi ölkələr praktiki olaraq öz əmək
sahələrini işçi-miqrantlar hesabına formalaşdırırlar. BMT-nin X konqresində (2000-ci il) insan
alverinin dünyanın ən sürətlə inkişaf edən kriminal biznes növlərindən biri olduğu qeyd
edilmişdir.
İnsan alveri, xüsusən də qadın və uşaq alveri – bizim günün reallığıdır. Köləliyin 200 il
bundan əvvəl ləğv edilməsinə baxmayaraq müasir şəraitlər ona oxşar institutu «həyata
qaytarmışdır». BMT-nin narkotiklər və cinayətkarlıq üzrə komitəsinin (UINODC) icraçı
direktoru A.M.Kosta bildirir ki, bütün dünyada 1 milyona yaxın kölə vardır və onlar real ifadədə
bir neçə əsr bundan əvvəlkinə uyğun qiymətə satılırlar4.
İnsan alverinin miqyaslarının digər indekatoru qismində cinayətkar gəlirlərin həcmi çıxış
edə bilir. Bütövlükdə insan alveri bazarının təxmini qiyməti 32 mlrd ABŞ dolları təşkil edir. Bu,
bütün dünya üzrə insanların istismarına əsaslanan yüksək gəlirli cinayətkar biznesdir 5.
Ekspertlərin qiymətlərinə görə insan alveri gəlirliyinə görə transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın
narkobiznesdən sonra ikinci növüdür. Bundan başqa, ABŞ-nın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin
məlumatlarında göstərilir ki, insan alverindən əldə edilən gəlirlərin müəyyən bir hissəsinin
beynəlxalq terror fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinə sərf olunduğunu hesab etməyə bütün əsaslar
vardır6.
İnsan alverinin, uşaq pornoqrafiyasının və yeniyetmələrin seksual istismarının
yayılmasına qlobal İnternet şəbəkəsinin inkişafı və onda informasiya axınlarına zəruri nəzarətin
olmaması da obyektiv olaraq kömək edir. Qeyd olunanla yanaşı seksual istismarın inkişafının
stimullaşdıran amillərdən biri də qloballaşmanın nəticələridir (dövlətlər arasında sosial və
iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi, sərhədlərin «şəffaflığının» artması, beynəlxalq səfərlərin
sadələşdməsi, beynəlxalq ticarətin inkişafı, beynəlxalq yükdaşımaların artması). Nəhayət,
nəzərdən keçirilən hadisə ilə mübarizəni çətinləşdirən amillər kompleksinə müxtəlif ölkələrin
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транснациональная угроза безопасности: новые тенденции, новые вызовы// Совершенствования
взаимодействия органов отраслевого сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии
организованной преступности и торговле людьми. Материалы международной научно-практического
семинара.. М.: Юнити-ДАНА, 2010, с.34-40
6 Буряк М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней: криминологические и уголовно-правовые аспекты.
Автореф.дисс…. к.ю.н. Владивасток, 2005, с.3-4.
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cinayət qanunvericiliyində, ədalət mühakiməsində əhəmiyyətli fərqlərin hələ də qalması aid edilə
bilər1.
A.M.Orlean qeyd edir ki, hazırda dünyanın 180-a yaxın ölkəsində insan alverinə
qarşıdurmaya imkan verən qanunvericilik mövcuddur. Eyni zamanda, müəllif hesab edir ki, bu
hadisənin mürəkkəbliyi və çoxaspektliyi əməlin kriminallaşdırımasına müxtəlif yanaşma
tərzlərinin mövcudluğuna gətirib çıxarmışdır – ayrı-ayrı ölkələrin cinayət məcəllələrində bu
cinayətlər müxtəlif cürə şərh edilir2.
A.Dyaçenko göstərir ki, seksual məqsədlərlə insan alveri fahişəliklə və istismarın seksturizm, İnternet-pornoqrafiya, ev köləliyi kimi istismarın gizli formaları ilə bağlı olan ciddi sosial
və hüquqi problemə çevrilmişdir. İnsan alverçilərinin qurbanları olmuş qadınların 80%-ə qədəri
bu və ya digər dərəcədə seksual istismara məruz qalırlar3.
«Mütəşəkkil cinayətkarlığa və insan alverinə qarşıdurmada MDB-nin iştirakçı
dövlətlərinin sahəvi əməkdaşlıq orqanlarının qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi»
mövzusunda 2010-cu ildə Moskvada keçirilən beynəlxalq elmi-praktiki konfransda çıxış edərək
ATƏT-in insan alveri ilə mübarizə üzrə koordinatoru və xüsusi nümayəndəsi M.Q.Jiammarinaro
qeyd etmişdir: «Statistik məlumatlar üzə çıxarılan insan alveri qurbanlarının yalnız kiçik hissəsini
əks etdirir. İnsan alverçilərinin toruna düşən şəxslərin böyük əksəriyyəti statistikadan kənarda
qalır. Bu qurbanlar tikintidə, fermalarda, restoranlarda və tikiş fabriklərində, şaxtalarda və
balıqçılıq gəmilərində, mehmanxana biznesində və əyləncə sektorunda kölə vəziyyətinə düşür,
məcburi fahişəliyə və pornoqrafiyaya, məcburi dilənçiliyə, narkotiklərin pərakəndə satış
sisteminə cəlb olunurlar4.
Dünyada insan alverinin bu və ya digər dərəcədə toxunmadığı ölkə praktiki olaraq
yoxdur. 120 ölkə «canlı» malın tədarükçüsü, 98-i tranzit ölkə və 137-i təyinat ölkə kimi çıxış
edir. Bu məlumatlar narkotiklər və cinayətkarlıq üzrə BMT komitəsi tərəfindən təqdim
olunmuşdur.
Hazırda tədqiqatçılar tərəfindən insan alverinin aşağıdakı əsas formaları fərqləndirilir:
- seksual istismar məqsədi ilə insan alveri, xüsusən qadın və uşaqlarla alver;
- kölə əməyinin istismarı məqsədilə insan alveri;
- dilənçiliklə məşğul olma məqsədilə insan alveri, xüsusən uşaqlarla və əlillərlə alver;
- istismar məqsədilə nikahlar («poçtla nişanlılar» sistemindən istifadə də daxil olmaqla);
- surroqat analıq, reproduktiv funksiyalara məcbur etmək məqsədilə insan alveri;
- orqan və toxumaların transplantasiyası üçün insan alveri;
- qanunsuz övladlığa götürmə məqsədilə insan alveri;
- silahlı birləşmələrdə istifadə etmək məqsədi ilə insan alveri;
- məcburi əmək üçün əsgərlərdən və məhbuslardan istifadə etmə5.
Hesab edirik ki, yaxın illərdə mütəşəkkil cinayətkar qurumlar üçün insan alveri
narkobiznesdən daha cəlbedici və əlverişli kriminal biznesə çevriləcəkdir. Çünki narkotik
vasitələri yetişdirmək və xüsusi qeyri-leqal laboratoriyalarda hazırlamaq lazımdır. «Canlı mal»
isə öz-özünə doğulur, həmçinin yol pulunu da özü verir, olduqca cüzi əmək haqqı müqabilində
«işləməyə» razılıq verir.
Пудовочкин Ю.Е. Сексуальная эксплуатация детей: оценка состояния и проблемы
противодействия//www.rambler.ru
2 Орлеан А.М. Международно-правовый опыт криминализации торговли людьми//Прокурорская и
следственная практика. Киев, 2003, №1-2, с.100-104.
3 Дьяченко А. Ответственность за сексуальную эксплуатацию женщин и детей //Уголовное право. 2003, №2,
с.22-24.
4 Джиаммаринаро М.Г. Торговля людьми – неотьемлемая часть организованной преступности,
транснациональная угроза безопасности: новые тенденции, новые вызовы// Совершенствования
взаимодействия органов отраслевого сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии
организованной преступности и торговле людьми. Материалы международной научно-практического
семинара.. М.: Юнити-ДАНА, 2010, с.34-36.
5 Зайберт Н.С. Международная сообщество в борьбе с торговлей людьми//www, с.2-3
1

11

Transmilli cinayətkarlığın bütün təzahürləri ilə olduğu kimi, insan alveri ilə də mübarizə
aparmaq olduqca çətindir. İnsan alverinin marşrutları statik, sabit və dəyişməz deyildir. Bu
marşrutlar dəyişkən və dinamikdir. Onlara istər konkret regionun mədəni, coğrafi, iqtisadi və s.
xüsusiyyətləri, istərsə də tarixi və texnoloji şəraitlər (hallar) təsir edir.
Daha bir mənfi hal kimi o da qeyd edilə bilər ki, insan alverinin, xüsusən də qanunsuz
miqrasiya və seksturizmin geniş yayılmasında telekommunikasiya sahəsində texnikanın inkişafı,
məsələn, İnternet böyük rol oynayır. Bir daha belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, ümumi həyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş predmetlər (əşyalar) və vasitələr cinayətkar
aləm tərəfindən öz kriminal məqsədləri üçün istifadə edilmiş və edilməkdədir.
Seksual istismarın qarşısının alınmasına iqtisadi, siyasi-hüquqi, sosial, maarifləndirmə,
tibbi-bioloji tədbirlər kimi kompleksinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi ilə nail olmaq
olar. Bu tədbirlər kompleksinin mahiyyət və məzmunu kriminoloqlara artıq çoxdan məlumdur.
Onların sırasında əsasları olaraq aşağıdakılar göstərilə bilər:
- potensial qurbanlar və onların ailə üzvləri üçün layiqli həyat şəraitinin yaradılması;
- insan alverinin təhlükəliliyi ilə bağlı əhali arasında informasiya-izahedici
maarifləndirmə işinin yaxşılaşdırılması;
- vətəndaşların mənəvi və hüquqi tərbiyə səviyyəsinin yüksəldilməsi;
- insan alverinə görə cinayət məsuliyyətinin sərtləşdirilməsi;
- pasport və gömrük nəzarətinin gücləndirilməsi;
- vətəndaşların müdafiəsi üzrə xarici ölkələrdəki konsulluq xidməti işinin
gücləndirilməsi;
- insan alveri ilə mübarizə sahəsində xarici ölkələrin hüquq-mühafizə orqanları, digər
hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi;
- fahişəliklə və fahişəliyə cəlb etmə ilə mübarizənin gücləndirilməsi;
- qadın və uşaq hüquqlarının bütün sahələrdə etibarlı təmini;
- ailə uğursuzluğunun neqativ nəticələrinin minimuma endirilməsi;
- qadın və uşaq hüquqları və azadlıqları sahəsində qanunvericilik standartlarının işlənib
hazırlanması və onların unifikasiyası;
- İnternet şəbəkəsində informasiya axınlarına nəzarət üzrə səylərin əlaqələndirilməsi;
- uşaqların övladlığa götürülməsi prosedurlarına nəzarət və onların yeni ailələrdəki həyat
şəraitinin monitorinqi;
- İnternet şəbəkəsində törədilən cinayətlərin istintaqı metodikalarının işlənib hazırlanması
və s.
Bu zaman qeyd edilməlidir ki, yeniyetmələrin seksual istismarı ilə bağlı cinayətlərin
törədilməsinə hazırlığın əsas meydanının ümumdünya İnternet şəbəkəsinin olduğu müasir
şəraitlərdə, profilaktik səylər yeniyetmələrin seksual istismarı ilə bağlı əməllərin
kriminallaşdırılması və cəzalandırılması üzrə müxtəlif ölkələr miqyasında vahid standartların
işlənilməsinə və cinayətkarlığın qarşısının alınmasının texniki (texnoloji) vasitələrinin
effektivliyinin yüksəldilməsinə yönəlməlidir. Sonuncu halda nəzərə alınmalıdır ki, istənilən
biznes növü kimi seksual biznes də tələb və təklif qanununa tabedir və bununla bağlı qadın və
uşaqların seksual istismarının profilaktikası istər seksual xidmətlərin təşkilatçılarına və
yayıcılarına, istərsə də bu xidmətlərin göstərildiyi şəxslərə, yəni istehlakçılara təsiri nəzərdə
tutmalıdır.
Artıq belə bir təcrübə yaranaraq inkişaf etməkdədir. Böyük şirkətlər bu növ internet
cinayətlərlə mübarizə üzrə birgə əlaqəli fəaliyyətin təşkili üçün tədbirlər kompleksini, texniki
əməkdaşlıq vasitələrini işləyib hazırlayaraq həyata keçirməyə başlamışlar. Məsələn, 2004-cü ildə
Mikrosoft, İnterpol, İtkin düşmüş və və istismar olunan uşaqların beynəlxalq Mərkəzi (ICMEC)
İnternetdə uşaq pornoqrafiyası ilə mübarizə üzrə öz səylərini birləşdirmiş və uşaq
pornoqrafiyasına qarşı Ümumdünya Şirkətini yaratmışlır. Yeni şirkət uşaq pornoqrafiyası ilə
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bağlı materialların yerləşdirildiyi saytlarin izlənilməsi üçün proqramlar və texnologiyalar
hazırlayır1.
İnsan alveri ilə mübarizə üzrə BMT-nin Qlobal Təşəbbüslər Layihəsi çərçivəsində insan
alveri ilə mübarizə sahəsində təbliğat və əlaqələndirmənin təkmilləşdirilməsi üzrə səylərin
dəstəklənməsi üçün xüsusi sayt (www.ungift.org) yaradılmışdır.
Eyni zamanda, profilaktikanın texniki vasitələrinin təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı qlobal
kompüter şəbəkələrində törədilən cinayətlərin istintaqı üzrə xüsusi metodikaların yaradılması da
olduqca vacibdir. Bunsuz İnternetdə uşaq fahişəliyi və pornoqrafiyası ilə səmərəli mübarizə
aparmaq mümkün deyildir.
E.V.Tyurikanova düzgün olaraq qeyd edir ki, insan alveri qurbanlarına kömək
göstərilməsi üçün əlavə tədbirlər zəruridir. Yeni və daha təkmil milli qanunvericilik normaları
işlənib hazırlanmalı və insan alverinə qarşıdurma üzrə əlaqələndirici mexanizmlər yaradılmalıdır.
Bunlar da məcmu halda ölkələrə ratifikasiya etdikləri beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq
üzərlərinə götürdükləri beynəlxalq öhdəliklərə tam şəkildə yerinə yetirməyə imkan verməlidir.
Bundan başqa, insan alverinə qarşıdurma üzrə tədbirlər xeyli dərəcədə zərər çəkmiş şəxslərin
hüquq və azadlıqlarının təminini nəzərə alan yanaşmaya əsaslanmalıdır. İnsan alveri yalnız
mütəşəkkil cinayətkarlıqla və qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə kimi deyil, ilk növbədə, insan
hüquqlarının pozulması kimi nəzərdən keçirilməlidir2.
30 iyul 2010-cu il tarixdə BMT-nin Baş Məclisi tərəfindən insan alveri ilə mübarizə üzrə
BMT-nin Qlobal Fəaliyyət Planı bəyənilərək qəbul edilmişdir. Planda insan alveri, xüsusən də
qadın və uşaqların seksual istismarı məqsədilə həyata keçirilən insan alveri cinayətlərinin
qarşısının alınması, qurbanların müdafiəsi, cinayətkarların təqibi və bu istiqamətdə əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsi üzrə tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. İnsan alveri qurbanları üçün BMT
könüllü məqsədli yardım fondunu təsis etmişdir3.
Qeyd edək ki, son illərdə insan alveri ilə mübarizə işinə qeyri-hökumət təşkilatları da
qoşulmuşdur. Məsələn, XX əsrin 80-cı illərində Hollandiyada qadın alverinə qarşı qeyri-hökumət
Təşkilatı yaradılmışdır və bu qurumun fəaliyyəti bilavasitə bu fenomenin qarşısının alınmasına
və zərərçəkənlərə kömək göstərilməsinə yönəlmişdir. Bu təşkilat 1995-ci ildə Polşa və Çexiyanın
qeyri-hökumət təşkilatları ilə birgə Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində qadın alverinin
qarşısının alınması üzrə «Starada» proqramının təşəbbüskarı olmuşdur. 1997-ci ildə Ukrayna,
1998-ci ildə Bolqarıstanın qeyri-hökumət təşkilatları bu proqrama qoşulmuşlar.
İnsan alverini elementar insan hüquqlarının kobud pozulması kimi qiymətləndirən
«Strada» Proqramının əsas istiqamətləri qismində çıxış edir: insan alveri qurbanlarına kömək
göstərmə; «qaynar xəttin» yaradılması və bu «xəttin» effektiv işinin təşkili; qadınlara
münasibətdə zorakılıq problemləri üzrə tədqiqatların keçirilməsi; cəmiyyətdə və ailədə
qadınların vəziyyətinə bu və ya digər dərəcədə toxunan qanunvericilik aktlarının ekspertizası;
gənclər arasında maarifləndirmə işinin aparılması; kütləvi informasiya vasitələri ilə iş; insan
alverinin qarşısının alınması problemləri üzrə materialların, bülletenlərin, çap vərəqələrinin nəşri
və yayılması; seminarların, işçi müşavirələrin, konfransların keçirilməsi; qadın və uşaq alverinin
qarşısının alınması və onun qurbanlarına kömək üzrə milli fəaliyyət proqramlarının
formalaşdırılması məqsədilə dövlət strukturları, tədarükçü, tranzit və təyinat ölkələrinin
hökumət orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq4.
Hesab edirik ki, Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları da insan alverinə qarşı
mübarizə üzrə belə bir müsbət təcrübədən yararlanmalı, qonşu region ölkələrinin qeyri-hökumət
Пудовочкин Ю.Е. Сексуальная эксплуатация детей: оценка состояния и проблемы
противодействия//www.rambler.ru
2 Тюрюканова Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации. Обзор и анализ текущей ситуации по
проблеме. М., 2006, с.7-8.
3 Зайберт Н.С. Международная сообщество в борьбе с торговлей людьми//www, с.4.
4 Голубовский В.Ю. Взаимодействие правоохранительных органов и общественных объединений в сфере
противодействия торговле людьми//Предупреждение и пресечение торговли людьми. Сборник материалов
международного семинара. М., 2005, с.35-39.
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təşkilatları ilə insan alverinin qarşısının alınması üzrə birgə fəaliyyət proqramlarını işləyib
hazırlamalıdırlar.
A.İ.Soljenitsin vaxtilə deyirdi ki, iqtisadi inkişafa əsaslanan tərəqqinin fərdlərin, sosial
qrupların, dövlətlərin «xasiyyətlərinin» ümumi yumşalmasına gətirəcəyi ilə bağlı bəşəriyyətin
ümidləri özünü doğrultmamışdır. Bəli, tərəqqi gedir və hətta bizim gözləntilərimizdən də sürətlə,
lakin bu tərəqqi daha çox texnogen xarakterlidir. İyirmi əsr ərzində bəşəriyyətdə mənəvi yüksəliş
baş verməmişdir. Cəmiyyət inkişaf etdikcə kriminogen xarakterli sosial, iqtisadi, siyasi və
psixoloji ziddiyyətlər azalmır, daha da artır. Nə qədər paradoksal səslənsə də ən varlı, iqtisadi,
sosial və siyasi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə cinayətkarlığın daha yüksək səviyyəsi qeydə
alınır1.
Ən sabit və nisbətən ən güclü mənfi əlaqə və asılılıq qanunazidd davranışa sosial-hüquqi
nəzarət səviyyəsi ilə cinayətkarlıq arasında müşahidə olunur. Bu zaman nəzarət öz məzmununa
görə müxtəlif (siyasi, sosial, dini, ailə nəzarəti və s.) ola bilər. Amerika kriminoloqu Freda Adler
özünün «cinayətkarlıqsız millətlər haqqında» kitabında dünyada cinayətkarlığın birinci icmalı
(1970-1975-ci illər) üzrə BMT məlumatları əsasında cinayətkarlığın nisbətən aşağı səviyyəsi ilə
səciyyələn 10 ölkəni seçmişdir: İsveçrə və İrlandiya (qərbi Avropa), Bolqariya və ADR (Şərqi
Avropa, o dövrün sosialist ölkələri), Kosta-Rika və Peru (Latın Amerikası), Əlcəzair və
Səudiyyə Ərəbistanı (Şimali Afrika və Yaxın Şərq, müsəlman ölkələri), Yaponiya və Nepal
(Asiya və Uzaq Şərq). Səbəbiyyət-kriminoloji xarakteristikalar baxımından olduqca müxtəlif
olan bu ölkələri yalnız bir amil birləşdirirdi: müxtəlif, lakin çox ciddi və sabit sosial-hüquqi
nəzarət. Bir sözlə, cinayətkarlığın kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin nisbi aşağı səviyyədə
saxlanılmasında effektiv sosial-hüquqi nəzarət böyük rol oynayır. Belə bir nəzarətin
möhkəmləndirilməsi zərurəti son illərdə xüsusilə aydın şəkildə özünü göstərir2.
İstənilən elm (fizika, biologiya, sosiologiya və s.) faktiki reallığın öyrənilməsi əsasında
inkişaf edir. İlk baxışda ən əhəmiyyətli görünən ideyalar bu reallıqda öz təsdiqini tapmadıqda
lazımsız, yararsız kimi atılırlar. Hüquq elmi faktiki reallıqla yanaşı, onun üçün mühüm olan daha
bir reallığın - qanunlar, qanun qüvvəli aktlar, məhkəmə qərarları, digər ölkələrin hüquq
sistemləri, nəzəri mülahizələr və s. şəklində yazılı reallığın daşıyıcısıdır. Eyni zamanda, konkret
ölkənin yazılı və faktiki reallığı arasındakı fərqlər böyük ölçülər ala bilər. Yaranmış uçurumun
dərinləşməsi və genişlənməsi bəyannamələr və qanunlarla həyat praktikası arasında dərin
ziddiyyətlərin mövcudluğundan xəbər verir3.
Bir çoxları xarici mənşəli «yazılı reallıqları» xüsusən dəyərləndirilir və qiymətləndirilir.
Guya ki, orada hər şey idealdır. Elə bil ki, bu ölkələrdə ciddi kriminoloji problemlər yoxdur və
dünyəvi dövlət hesab edilən bu ölkələrdə hər şey yaxşıdır. Lakin hətta belə olsa da belə, biz
başqa ölkəyik, hüquq sistemimiz, iqtisadi, maliyyə, texniki imkanlarımız fərqlidir. Fərqli tarixə,
mentalitetə, əsrlərin sınağından çıxmış ənənələrə, digər sosial-hüquqi və kriminoloji reallıqlara
malikik.
Bundan başqa, dünyanın hüquqi, iqtisadi, sosial və siyasi cəhətdən inkişaf etmiş
dövlətlərində də hər şey ideal deyil, o cümlədən insan hüquq və azadlıqları sahəsində.
Məsələn, dünyanın ən demokratik, dünyəvi, nümunəvi və praqmatik ölkəsi kimi qəbul
edilən ABŞ ən yüksək cinayətkarlıq səviyyəsi ilə xarakterizə olunur; ABŞ-nın 36 ştatının
məcəllələrində ən müxtəlif formalarda həyata keçirilən ölüm hökmü cəzası saxlanılmışdır;
cinayətkar və ədalət mühakiməsi arasında sövdələşmə vardır; arxaik və pərakəndə,
sistemləşdirilməmiş cinayət qanunvericiliyi mövcuddur; ibtidai istintaq yoxdur; bir çox işlər üzrə
cinayət prosesində sübutetmə yükü təqsirləndirilən şəxsin üzərinə düşür və s.

Лунеев В.В. Преступность в России: тенденции, эффективность борьбы, прогноз//www.crime.vl.ru, с.3
Лунеев В.В. Социально-правовой контроль и предупреждение преступности//Проблемы сосиальной и
криминологической профилактики преступлений в современной России. М., 2002, с.145-164; Лунеев В.В.
Преступность в России: тенденции, эффективность борьбы, прогноз//www.crime.vl.ru, с.11-12
3 Лунеев В.В. Преступность в России: тенденции, эффективность борьбы, прогноз//www.crime.vl.ru, с.11;
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Bütün bu spesifik xüsusiyyətlər elə ABŞ-nın özündə də tənqid olunur və mümkün
olduqca təkmilləşdirilir 1.
Qeyd olunanlar əsasında belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, mövcud kriminoloji və hüquqi
reallıqların, təhlükələrin və imkanların ciddi tənqidi və məhsuldar analizi zəruridir. Yaranmış
vəziyyətdən ən real çıxış yolu isə azadlıq və zərurət, azadlıq və təhlükəsizlik, azadlıq və sosialhüquqi tənzimlənmə (nəzarət), effektivlik və humanizm, yeni transmilli formalar alan və intensiv
şəkildə artan cinayətkarlıqla mübarizənin effektivliyi və hər bir ölkədə və bütövlükdə dünyada
fundamental insan hüquqlarının ciddi şəkildə gözlənilməsi kimi mürəkkəb ikili vəzifələrin zərgər
dəqiqliyi ilə həmahəngliyinə nail olmaqdan ibarətdir.
Beləliklə, qloballaşma hər bir insanın həyatına, hər bir ölkəyə və bütövlükdə dünyaya
təsir edir və artıq xeyli vaxtdır ki, özündə əksər ölkələr və xalqlar üçün təkcə pozitiv dəyişikliklər
deyil, həm də neqativ nəticələr doğurur.
Bəli, qloballaşma qaçılmazdır. Lakin bu, o demək deyildir ki, neqativ nəticələrin
minimuma endirilməsi məqsədilə onun sosial təhlükəli və kriminogen meylləri
qiymətləndirilməməli, onların aradan qaldırılması və ya təhlükəsiz həddə saxlanılması üçün heç
bir iş görülməmələdir. Çünki hərəkətsizlik və laqeydlik, biganəlik, bir sözlə, fəaliyyətsizlik
halında bu nəticələr daha ciddi və ağır, qanunauyğun və qaçılmaz olacaqdır. Belə ki, hətta daha
fatal proseslərin proqnozu belə onlara əvvəlcədən hazırlaşmağa və bu proseslərin neqativ
təsirlərini müəyyən dərəcədə azaltmağa imkan verə və bunun üçün şərait yarada bilər.
Cinayətkarlıq insan cəmiyyətinin özünəməxsus lənətlənməsi, sosial bəlasıdır və
bəşəriyyəti daima müşayiət edəcəkdir. Eyni zamanda, cinayətkarlığın yüksək templərini aşağı
salmaq, dünya dövlətləri tərəfindən nəzarət edilə biləcək hüdudlar çərçivəsinə endirmək, məcazi
mənada «qəfəsə» salmaq mümkündür. Lakin bunun üçün cinayətkarlığın, xüsusən də onun insan
hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə pozulması ilə müşayiət olunan transmilli forma və
növlərinin vəziyyəti, struktur və dinamikasının kriminoloji, informasiya-analitik təhlili və
proqnozlaşdırılması həyata keçirilməli, bu iş sistemli yanaşma əsasında və fasiləsiz aparılmalı,
belə bir kompleks sosial-kriminoloji tədqiqatın elmi-nəzəri, təşkilati-metodiki və texniki-hüquqi
əsasları işlənib hazırlanmalıdır.
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HÜQUQİ MÜƏYYƏNLİK PRİNSIPİ
HÜQUQİ DÖVLƏTİN ƏSAS ELEMENTLƏRİNDƏN BİRİ KİMİ
Hüquq elmində və təcrübəsində birmənalı qəbul olunmuşdur ki, hüquqi müəyyənlik
prinsipi hüquqi dövlətin əsas elementlərindən biridir. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi bir
sıra qərarlarında hüquqi müəyyənlik prinsipini məhz bu cür səciyyələndirmişdir [1]. Eynilə,
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi dəfələrlə bəyan etmişdir ki, hüquqi
müəyyənlik prinsipi hüququn aliliyinin əsas xüsusiyyətlərindən biri kimi çıxış edir [2, s. 35].
Diqqətəlayiq haldır ki, hüquqi müəyyənlik prinsipi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində birbaşa olmasa da öz əksini tapmışdır və məhkəmə orqanları çoxsaylı qərarlarında bu
mühüm prinsipə istinad etmişlər.
Hüquqi müəyyənlik prinsipi uzun dövr ərzində Almaniyada hüquqi dövlət (Rechtsstaat)
konsepsiyası ilə üzvi surətdə bağlı olan konstitusion prinsip kimi nəzərdən keçirilmişdir. O,
beynəlxalq hüquqa, xüsusən İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin presedent hüququna,
habelə milli hüquq sistemlərinə məhz Alman hüququndan gətirilmişdir. Qeyd edək ki, hüquqi
müəyyənlik prinsipi hər hansı beynəlxalq müqavilədə, o cümlədən İnsan hüquqları haqqında
Avropa Konvensiyasında bilavasitə təsbit olunmamışdır. Doğrudur, İnsan hüquqları haqqında
Avropa Konvensiyasının qanunsuz cəza müəyyən edilməsini və cinayət qanununun
retroaktivliyini qadağan edən 7-ci maddəsi (nullum crimen nulla poena sine lege prinsipi)
mahiyyət etibarilə hüquqi müəyyənlik prinsipinə söykənir və dolayısıyla bu prinsipə əməl
olunmasını tələb edir.
İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin təcrübəsində hüquqi müəyyənlik prinsipinə
ilk dəfə 1979-cu ildə Marckx v. Belgium işində istinad olunmuşdur. Həmin qərarda Məhkəmə
qeyd etmişdir ki, “İnsan hüquqları haqqında Avropa Konvensiyasının məzmunundan doğan bir
müddəa kimi hüquqi müəyyənlik prinsipi Belçika dövlətinə bu qərar çıxarıldığı andan əvvəl
mövcud olmuş hüquqi aktlara və ya situasiyalara yenidən baxmağa əsas verir” [3]. Aşağıda biz
göstərəcəyik ki, bu işdən sonra Strasburq Məhkəməsi dəfələrlə hüquqi müəyyənlik prinsipinə
istinad etmişdir.
Hüquqi müəyyənlik prinsipi hüquqi dövlətin digər elementləri ilə, xüsusən qanunçuluq
prinsipi ilə sıx surətdə bağlıdır. Belə ki, dövlət qəbul etdiyi qanunlara əməl etməli və onları aydın
və ardıcıl tətbiq etməlidir [4].
Hüquqi müəyyənliyə dair tələblər hüququn aliliyi, normativ-hüquqi aktların hüquqa və
haqq-ədalətə (bərabər mənafelərə bərabər münasibətə) əsaslanmasına dair konstitusiya
prinsiplərindən irəli gəlir (bax: Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 149-cu maddəsinin I
hissəsi). Hüquq normasının məzmununun qeyri-müəyyənliyi hüquq tətbiqetmədə məhdudiyyətsiz
mülahizə üçün imkan yaratmaqla hər bir normativ-hüquqi aktın əsasında dayanmalı olan qanunun
aliliyi, qanun və məhkəmə qarşısında bərabərlik və ədalət prinsiplərinin pozulmasına gətirib
çıxarır [5].
Hüquqi müəyyənlik prinsipi ilk növbədə hüquq normalarının aydın və dəqiq olmasını
tələb edir. Bu, qanunun doğura biləcəyi nəticələrin qabaqcadan bilinməsi, yəni hüququn
subyektlərinin öz davranışlarının nəticələrini qabaqcadan görə bilməsi (foreseeability) anlamına
gəlir. Bu isə öz növbəsində o deməkdir ki, qanun tətbiq olunmazdan əvvəl dərc olunmalı və
kifayət qədər dəqiq və aydın yazılmalıdır ki, fərd öz davranışını tənzimləmək imkanına malik
olsun.
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Göstərilən tələb “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Qanununun 53-cü və 54-cü maddələrində ifadə olunmuşdur. 53-cü maddədə deyilir:
“Normativ hüquqi aktın mətni lakonik formada, normaların ziddiyyətli təfsirini istisna edən sadə
və aydın dildə... tərtib edilir”. 54-cü maddədə isə nəzərdə tutulur ki, “normativ hüquqi aktlarda
aydın anlaşılan sözlərdən və söz birləşmələrindən istifadə olunmalı, eyni terminlər bir mənada
işlədilməli və vahid formaya malik olmalıdır, zərurət olduqda isə normativ hüquqi aktın mətnində
həmin terminlərin mənası izah edilməlidir”. Əlavə edək ki, bu və digər müvafiq tələblərin yerinə
yetirilməsini təmin etmək məqsədi ilə Konstitusiya Qanununda normativ hüquqi aktın layihəsinin
məcburi linqvistik ekspertizasının keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur (X fəsil).
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi hüquqi müəyyənlik prinsipinin bu
elementinin vacibliyini dəfələrlə vurğulamışdır. Məsələn, “Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin 59.1.9 və 60-cı maddələrinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair” 2012-ci il 2
aprel tarixli qərarda bəyan edilmişdir ki, “hər bir qanunun və ya onun hər hansı bir müddəasının
hüquqi müəyyənlik prinsipinə cavab verməsi olduqca vacibdir. Bunun təmin edilməsi üçün hüquq
normaları birmənalı və aydın olmalıdır. Bu isə öz növbəsində hər kəsə onun hüquq və
azadlıqlarını müdafiə edəcəyinə, hüquq tətbiq edənin hərəkətlərinin isə qabaqcadan bilməsinə
imkan verməlidir”. Deyilənləri əsas götürərək Konstitusiya Məhkəməsi belə bir nəticəyə
gəlmişdir ki, “cinayət törətməkdə təqsirli bilinən şəxsin vəziyyətini yüngülləşdirən və cəza təyini
zamanı əhəmiyyət kəsb edən cinayət qanununun müvafiq müddəası qeyri-müəyyən və ikimənalı
olmamalıdır” [2, s. 35].
Eyni hüquqi mövqe Konstitusiya Məhkəməsinin “Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin 264-cü maddəsinin şərh edilməsinə dair” 2012-ci il 10 aprel tarixli qərarında da yer
almışdır. Qərarda bəyan edilmişdir ki, “məsuliyyətin yaranması hüquqi, eləcə də cinayət-hüquqi
nəticələr törətdiyi üçün buna səbəb olan hansı hərəkətin (və ya hərəkətsizliyin) edilməsi, o
cümlədən məhz hansı vəzifənin yerinə yetirilməməsi hüquqi müəyyənlik prinsipinə uyğun olaraq
qanunda dəqiq və aydın göstərilməlidir”. Konstitusiya Məhkəməsinin fikrincə, hər hansı
müəyyən hərəkəti edən şəxs yalnız bu halda həmin hərəkətin səbəb ola biləcəyi nəticələri
əvvəlcədən qiymətləndirə bilər. Daha sonra Məhkəmə qeyd etmişdir ki, “cinayət məsuliyyəti
yaradan əməlin qanunda dəqiq, birmənalı və açıq-aşkar şəkildə göstərilməsi tələb edilir. Müvafiq
olaraq, təqsirsiz şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına və təqsirli şəxslərin cinayət
məsuliyyətindən kənarda qalmasına şərait yaratmamaq məqsədilə məsuliyyəti müəyyən edən
cinayət qanununun müddəası qeyri-müəyyən və ikimənalı olmamalıdır” [6, s. 40].
Yuxarıda qeyd etdik ki, hüququn subyektlərinin öz davranışlarının nəticələrini
qabaqcadan görə bilməsi hüquqi müəyyənlik prinsipinin mühüm elementlərindən biridir.
Qanunun geriyə şamil olunması, təbii ki, bu tələbin pozulması deməkdir. Bu baxımdan, heç kəs
törədildiyi zaman hüquq pozuntusu sayılmayan əmələ görə məsuliyyət daşımamalıdır (bax:
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 71-ci maddəsinin VIII hissəsi). Cinayət
qanunvericiliyi sahəsində hüquqi müəyyənlik prinsipini ifadə edən bu müddəa “cinayət və
cəzanın qanuna əsaslanmasını tələb etməklə yanaşı (nullum crimen sine lege və nulla poena sine
lege prinsipləri), cinayət qanununun genişləndirici təfsirinin qadağan edilməsi (lex stricta) və
cinayət qanunvericiliyinin aydın və müəyyən olmasını da (lex certa) tələb edir [6, s. 40-41].
Sözügedən müddəa İnsan hüquqları haqqında Avropa Konvensiyasının 7-ci maddəsinin 1ci bəndində təsbit olunmuşdur. Həmin maddədə deyilir: “Heç kəs törədildiyi zaman milli və ya
beynəlxalq hüquqa görə cinayət sayılmayan hər hansı hərəkət və ya hərəkətsizliyə görə cinayət
törətməkdə təqsirli hesab edilə bilməz. Habelə, cinayət əməlinin törədildiyi zaman tətbiq
olunandan daha ağır cəza verilə bilməz”.
Korbely v. Hungary işində İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi vurğulamışdır ki,
İnsan hüquqları haqqında Avropa Konvensiyasının 7-ci maddəsi ittiham olunan şəxsin
maraqlarının ziyanına cinayət hüquq normalarının geriyə qüvvəsi ilə məhdudlaşmır. Bununla
yanaşı, həmin maddə özündə daha ümumi prinsipləri ehtiva edir. Bu prinsiplərə əsasən, yalnız
qanun cinayətin tərkibini və buna görə cəzanı müəyyən edə bilər, o cümlədən ittiham olunan
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şəxsin ziyanına (məsələn, analogiya üzrə) cinayət hüquq normalarının genişləndirici şərh
olunmasını qadağan edir. Bu prinsiplərin mahiyyətindən aydın olur ki, milli qanunvericilik
cinayətin tərkibini dəqiq müəyyən etməlidir [7].
Eyni zamanda, hüquq məsuliyyətini müəyyən edən və ya ağırlaşdıran normativ hüquqi
aktların qüvvəsi geriyə şamil edilmir (bax: Konstitusiyanın 149-cu maddəsinin VII hissəsi).
Hüquqi müəyyənlik prinsipi, daha doğrusu, qanunun nəticələrinin qabaqcadan bilinməsi
tələbi belə bir mühüm məqamı da özündə ehtiva edir ki, bütün normativ hüquqi aktlar dərc
olunmalıdır. Normativ aktların dərc edilməsi tələbi hüququn məntiqindən irəli gəlir: şəxs yalnız o
hüquq normalarına əməl etməyə borcludur ki, həmin normalar hər kəsin əldə edə bildiyi formada
dərc edilmiş olsun. Söhbət burada qədim Roma hüququndan bizə miras qalmış non obligat lex
nisipromulgata (“qanun dərc edilməmişsə, məcburi ola bilməz”) prinsipindən gedir və
bütövlükdə hüquqi dövlət üçün vacib olan bu tələb Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
149-cu maddəsinin VIII hissəsində aydın və birmənalı ifadə olunmuşdur: “Normativ hüquqi
aktlar dərc edilməlidir. Heç kəs dərc edilməmiş normativ hüquqi aktın icrasına (ona riayət
olunmasına) məcbur edilə bilməz və belə aktın icra olunmamasına (ona riayət olunmamasına)
görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz”.
Hüquqi müəyyənlik prinsipindən irəli gəlir ki, qanun kağız üzərində qalmasın və həyata
keçirilsin. Bu həm də o deməkdir ki, qanun həyata keçirilə bilən olmalıdır. Ona görə də qanun
qəbul olunmamışdan əvvəl və habelə qəbul olunduqdan sonra onun səmərəli tətbiq olunubolunmayacağını yoxlamaq çox vacibdir. Başqa sözlə, hüquqi müəyyənlik məsələsini nəzərdən
keçirərkən qanunvericiliyin ex ante və ex post qiymətləndirilməsi diqqətdən kənarda
qalmamalıdır.
Hüquqi müəyyənlik habelə res judicata prinsipinə riayət olunmasını tələb edir. Bu o
deməkdir
ki,
dövlətdaxili
məhkəmələr
tərəfindən
çıxarılmış
yekun
qərarlar
mübahisələndirilməməlidir. Bu, əlbəttə ki, dövlətdaxili məhkəmə qərarının beynəlxalq hüquqi
öhdəliyə zidd olması barədə beynəlxalq məhkəmə orqanına şikayət vermək hüququnu istisna
etmir. Bəzi ölkələrdə bu gün də mövcud olan və yekun məhkəmə qərarlarının istənilən vaxt,
qeyri-müəyyən müddət ərzində ləğv edilməsinə imkan verən hüquqi mexanizmlər hüquqi
müəyyənlik prinsipi ilə ziddiyyət təşkil edir. Məsələn, 1999-cu ildə baxdığı Brumarescu v.
Romania işində İnsan hüquqları haqqında Avropa Məhkəməsi belə bir nəticəyə gəlmişdir ki,
Rumıniyanın Baş prokurorunun vəsatətinə əsaslanaraq, res judicata statusu almış, yəni yekun
məhkəmə qərarını ləğv etməklə bu ölkənin Ali Məhkəməsi hüquqi müəyyənlik prinsipini və
bununla da İnsan hüquqları haqqında Avropa Konvensiyasının 6-cı maddəsinin 1-ci bəndində
təsbit olunmuş işə ədalətli baxılması hüququnu pozmuşdur [8].
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi “Cavid Nurəddin oğlu
İsmayılzadənin şikayəti ilə əlaqədar bəzi məhkəmə aktlarının Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair” 2007-ci il 13 fevral tarixli
qərarında Strasburq Məhkəməsinin Brumarescu v. Romania işi üzrə qərarına istinad edərək
aşağıdakıları vurğulamışdır: “Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə aktlarının qanunvericilikdə
nəzərdə tutulmuş müddətlər çərçivəsində deyil, qeyri-məhdud zaman kəsiyində
mübahisələndirilməsi imkanının mövcudluğu illyüziyasını yaradan belə vəziyyət, hüquqi
müəyyənliyin tərkib hissəsi olan «res judicata» prinsipinin, ədalət mühakiməsinin ağlabatan
müddətdə həyata keçirilməsi tələbinin inkar edilməsilə yanaşı, artıq həll olunmuş mübahisə üzrə
qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarının sabitliyinə, davamlılığına xələl gətirir. Digər
tərəfdən prosesdə iştirak edən şəxslərin yekun məhkəmə aktlarının qanuniliyi və əsaslılığını
şübhə altına alaraq onları daim mübahisələndirmək təhlükəsini yaradır. Belə hal cəmiyyətin
ədalət mühakiməsinə olan inamını azaldır” [9].
Oxşar mövqe Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi tərəfindən də ifadə edilmişdir.
Ali Məhkəmənin Mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyası özünün 2010-cu il 21 yanvar tarixli
qərarında qeyd etmişdir ki, “məhkəmələr qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsindən
şikayət vermə müddətini bərpa edərkən, məhkəmə qərarlarının sabitliyi prinsipinə dəyər
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verməlidir. 2005-ci ilin fevral ayında qəbul olunmuş qətnamədən təxminən 5 il sonra apellyasiya
şikayəti verilməsi müddətinin bərpa edilməsi üçün kifayət qədər ciddi əsaslar mövcud olmalıdır.
Əks halda məhkəmə qərarlarının sabitliyi və hüquqi müəyyənlik prinsipi pozulmuş olur” [10].
Hüquqi müəyyənlik prinsipi habelə hüquqlar üzərinə müəyyən məhdudiyyətlər
qoyulmasına, məsələn, hər hansı qərardan şikayət verilməsi üçün konkret müddətlərin nəzərdə
tutulmasına və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb olunma müddətlərinin müəyyən edilməsinə haqq
qazandıra bilər. Bununla belə, İnsan hüquqları haqqında Avropa Konvensiyası o halda da pozulur
ki, qanunda göstərilən müddətlər işin hallarını nəzərə almadan olduqca dar təfsir edilsin [11].
İnsan hüquqları haqqında Avropa Məhkəməsi onu da qeyd etmişdir ki, ölkənin Ali
Məhkəməsi daxilində bir-birinə zidd qərarların çıxarılması hüquqi müəyyənlik prinsipinə ziddir.
Ona görə də tələb olunur ki, məhkəmələr, xüsusən ən yuxarı məhkəmələr ziddiyyətli qərarlara yol
verməmək və öz təcrübələrində ardıcıllığı və sistemliliyi təmin etmək məqsədi ilə mexanizmlər
müəyyənləşdirsinlər. Bu baxımdan, hüquqi müəyyənlik prinsipi məhkəmə sisteminə ictimaiyyətin
inamını təmin etmək üçün olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir [1].
Hüquqi müəyyənlik prinsipindən irəli gəlir ki, ölkə parlamenti qeyri-müəyyən qanunlar
vasitəsilə əsas insan hüquqlarını ləğv edə bilməz. Şübhəsiz ki, bu, dövlətə və onun
nümayəndələrinə münasibətdə fərdə əhəmiyyətli hüquqi müdafiə təmin edir [12].
Hüquqi müəyyənlik həm də o deməkdir ki, dövlətin fərdlər qarşısında öz üzərinə
götürdüyü öhdəlik və vədlər, bir qayda olaraq, yerinə yetirilməlidir (qanuni gözləntilər prinsipi).
Hüquqi müəyyənlik prinsipindən irəli gələn daha bir tələb ondan ibarətdir ki, qüvvəyə
minmiş məhkəmə qərarları icra olunmalıdır. İnsan hüquqları haqqında Avropa Məhkəməsi
baxdığı işlərin birində qeyd etmişdir ki, iki özəl şəxs arasında olan mübahisələrdə məhkəmə
qərarlarının icrası hər hansı “özəl mühakimə”yə yol verməmək üçün dövlət orqanlarının
(məsələn, polisin) müdaxiləsini tələb edə bilər; belə ki, “özəl mühakimə” (“private justice”)
hüquqi dövlət ideyasına tamamilə ziddir [13]. Başqa bir işdə Avropa Məhkəməsi vurğulamışdır
ki, məhkəmə qərarlarının icrasını təmin etmək öhdəliyinin dövlət tərəfindən yerinə yetirilməsi
hüquqi dövlətin və hüquqi müəyyənlik prinsipinin vacib cəhətlərindən biridir [14].
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Məhkəmə qərarlarının
icrası işinin təkmilləşdirilməsi və “Məhkəmə nəzarətçiləri və məhkəmə icraçıları haqqında”,
“Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına, Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Cəzaların İcrası
Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiq edilməsi haqqında” 2010-cu il 15 iyul tarixli Fərmanında məhkəmə qərarlarının icrasının
prinsipial əhəmiyyəti vurğulanmış, icra işinin keyfiyyətcə yeni səviyyədə qurulmasını və icra
intizamına ciddi əməl olunmasını təmin etmək məqsədi ilə müvafiq vəzifələr
müəyyənləşdirilmişdir. Fərmana əsasən, Ədliyyə Nazirliyi dövlət orqanları tərəfindən məhkəmə
qərarlarının icra olunması vəziyyətinə dair hər altı aydan bir Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat təqdim etməlidir. Məhz bu fərmandan sonra ölkəmizdə dövlət orqanları
tərəfindən məhkəmə qərarlarının icrası vəziyyətində dönüş yaranmış, bu cür qərarların mütləq
əksəriyyəti icra olunmuşdur.
Hüquqi müəyyənlik prinsipinə əsasən, dövlət orqanları şəxsin həbsdən azad edilməsi
barədə yekun qərara əməl etməyə borcludurlar. İnsan hüquqları haqqında Avropa Məhkəməsinin
mövqeyi bundan ibarətdir ki, konkret hüquq normasına və ya məhkəmə qərarına söykənmədən
şəxsin həbsdə saxlanması özü-özlüyündə hüquqi müəyyənlik prinsipinə ziddir [15].
Eləcə də hüquqi müəyyənlik o anlama gəlmir ki, qanun dövlət orqanlarına diskresion
səlahiyyətlər verə bilməz; əksinə, zəruri hallarda dövlət orqanı müəyyən diskresion səlahiyyətlərə
malik ola bilər, bu şərtlə ki, bu səlahiyyətlərdən sui-istifadənin qarşısını almaq üçün prosedurlar
mövcud olsun. Bu kontekstdə, dövlət orqanına səlahiyyət müəyyən edən qanun həmin
səlahiyyətin həcmini dəqiq göstərməlidir. İcra orqanlarına verilən hüquqi diskresiyanın qeyriməhdud səlahiyyət şəklində ifadə olunması hüquqi dövlət ideyasına zidd olardı. Deməli, qanun
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istənilən belə diskresiyanın həcmini və onun həyata keçirilməsi qaydasını kifayət qədər aydın
göstərməli, fərdə özbaşınalıq və sui-istifadə əleyhinə adekvat müdafiə təmin etməlidir [12].
Qeyd edək ki, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi baxımından böyük əhəmiyyət
daşıyan bu müddəa Azərbaycan Respublikasının Əsas Qanununda öz əksini tapmışdır. 2009-cu il
referendumu ilə Konstitusiyanın mətninə daxil edilmiş 71-ci maddənin X hissəsində deyilir ki,
“Dövlət orqanları yalnız bu Konstitusiya əsasında, qanunla müəyyən edilmiş qaydada və
hüdudlarda fəaliyyət göstərə bilərlər”.
Yuxarıda apardığımız təhlil onu göstərir ki, hüquqi dövlət konsepsiyasının mühüm
elementlərindən biri olan hüquqi müəyyənlik prinsipi Azərbaycan Respublikasının konstitusiya
qanunvericilyində və habelə məhkəmə orqanlarının, xüsusən Konstitusiya Məhkəməsinin
təcrübəsində öz ifadəsini tapmışdır.
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Резюме
Настоящая статья посвящена исследованию одного из важных принципов
правового государства – принципа правовой определенности. В ней излагаются основные
требования, вытекающие из содержания данного общепризнанного принципа. Автор
приходит к заключению, что принцип правовой определенности нашел должное
отражение в конституционном законодательстве Азербайджанской Республики, а также в
практике судебных органов, в особенности Конституционного суда.

Summary
The present article is dedicated to the principle of legal certainty as one of the basic
elements of the rule of law. The author sets out the main requirements deriving from the content
of this internationally accepted principle. A conclusion is made that the said principle has been
duly reflected in the constitutional law and practice of the Republic of Azerbaijan, including the
jurisprudence of the Constitutional Court.
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İTTİHAM TƏRƏFİNİN SUBYEKTİ KİMİ PROKURORUN HÜQUQİ
STATUSUNUN BƏZİ NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ MƏSƏLƏLƏRİ
Cinayət prosessual hüququn əsasını müvafiq səlahiyyətləri qanunla müəyyən edilmiş
dövlət hakimiyyət orqanları tərəfindən həyata keçirilən cinayətlərin üstünün açılması və
qarşısının alınması və eləcə də cinayət törədən şəxslərin ifşa edilməsi və cinayət məsuliyyətinə
cəlb edilərək layiqli cəzasına çatmasına nail olmağa yönələn fəaliyyət təşkil edir. Həmin fəaliyyət, əlbəttə ki, cinayət prosesinin subyektləri tərəfindən həyata keçirilir. Cinayət-prosessual
hüquq nəzəriyyəsində cinayət prosesinin subyektinə verilən anlayışa münasibət isə birmənalı
deyildir. Belə ki, M.A.Çeltsov cinayət prosesini həyata keçirən orqanlara və cinayət prosesinin
iştirakçılarına verilən anlayışları tədqiq edərkən cinayət prosesi subyekti anlayışını fərqləndirməmiş və müvafiq olaraq ona anlayış verməmişdir. Zənnimizcə, cinayət prosesinin iştirakçıları dedikdə, qanunla onlara verilən hüquq və vəzifələrdən istifadə etməklə müəyyən cinayət-prosessual
funksiyanı həyata keçirən dövlət orqanları, vəzifəli şəxslər, ictimai təşkilatlar və vətəndaşlar başa
düşülür. A.D. Kokorev tərəfindən cinayət prosesi subyektlərinin təsnifatının başlıca meyarı
qismində cinayət prosesində onların rolu və təyinatı, prosessual fəaliyyətlərinin məqsədi təklif
olunur. Bunlara müvafiq olaraq o, cinayət prosesinin bütün subyektlərini aşağıdakı qruplara
bölür:
a) dövlət orqanları və vəzifəli şəxslər - məhkəmə və istintaq orqanları, təhqiqatçı,
müstəntiq, prokuror, hakim;
b) hərəkətləri ilə əlaqədar olaraq cinayət mühakimə icraatı aparılan şəxslər - şübhəli şəxs,
təqsirləndirilən şəxs (mülki cavabdeh), onların müdafiəçiləri və nümayəndələri;
c) cinayət mühakimə icraatında iştirakı cinayətin törədilməsi nəticəsində onlara zərər
vurulması ilə əlaqədar olan şəxslər - zərərçəkmiş şəxs, mülki iddiaçı, onların nümayəndələri;
ç) ictimai təşkilatların nümayəndələri - ictimai ittihamçılar və ictimai müdafiəçilər (AR
CPM-də bu institut ləğv olunub );
d) cinayət prosesində ikinci dərəcəli rol oynayan və cinayət mühakimə icraatının müvafiq
vəzifələrinin həll edilməsinə kömək edən şəxslər - ekspertlər, tərcüməçilər, şahidlər, hal şahidləri.
Fikrimizcə, Kokorev tərəfindən verilən təsnifatda bir qədər ziddiyyət özünü biruzə verir.
Əgər hərəkətləri ilə əlaqədar olaraq cinayət mühakimə icraatı aparılan şəxslər deyilirsə, onda
həmin kateqoriyaya şübhəli şəxslər, təqsirləndirilən şəxslər, eləcə də məhkumlar daxildir. Həmin
kateqoriyaya şübhəli və ya təqsirləndirilən, eləcə də məhkumların müdafiəçilərinin və
nümayəndələrinin aid edilməsi bir qədər məqsədəmüvafiq deyildir. Çünki həmin kateqoriya
iştirakçılar növbəti təsnifatda verilməlidir. Onların hərəkətləri ilə əlaqədar hər hansısa bir cinayət
mühakimə icraatı aparılmır.
Cinayət prosesi subyektlərinin təsnifatı haqqında digər fikirlər arasında M.S. Stroqoviçin
mövqeyi daha dolğun hesab edilməlidir. O, digər müəlliflərdən fərqli olaraq cinayət prosesinin
bütün subyektlərini onlar tərəfindən yerinə yetirilən funksiyalar üzrə aşağıdakı qruplara bölür:
a) cinayət təqibini, ittihamı həyata keçirən şəxslər - təhqiqatçı, müstəntiq, dövlət
ittihamçısı (prokuror), ictimai ittihamçı, zərərçəkmiş şəxs, mülki iddiaçı (zərərçəkmiş şəxsin,
mülki iddiaçının nümayəndələri də daxil olmaqla);
b) cinayət təqibindən, ittihamdan müdafiəni həyata keçirən şəxslər - şübhəli şəxs,
təqsirləndirilən şəxs, mülki cavabdeh (şübhəli şəxsin, təqsirləndirilən şəxsin qanuni
nümayəndələri, müdafiəçiləri, mülki cavabdehin, ictimai müdafiəçinin nümayəndələri də daxil
olmaqla);
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c) cinayət işini həll edən subyektlər - hakimlər, məhkəmələr.
Göstərilən subyektlərin fəaliyyəti, bir qayda olaraq, cinayət prosessual funksiya kimi
möhkəmlənmişdir. Həmin funksiyalar da elə cinayət prosessual hüququn funksiyalarını özündə
birləşdirir. Cinayət prosessual funksiyalar cinayət prosesi tərəflərinin və subyektlərinin müəyyən
olunmuş fəaliyyət istiqamətlərini təsbit edir. M.A.Çelçov göstərir ki, cinayət prosessual funksiya
dedikdə, qanunverici tərəfindən müəyyənləşdirilən müvafiq orqanın və ya şəxsin öhdəliyidir.
Lakin həmin fikir, zənnimizcə, düzgün hesab edilə bilməz. Çünki funksiya konkret olaraq öhdəlik
və ya hər hansısa subyektlərin hüquq və vəzifələrini deyil, bütünlükdə fəaliyyət istiqamətlərini
nəzərdə tutur. Cinayət prosessual hüququ başlıca olaraq bir-biri ilə vəhdət təşkil edən 3 mühüm
funksiyanı özündə birləşdirir:
1.İttiham funksiyası;
2.Müdafiə funksiyası;
3.İşi həll etmək funksiyası.
Göstərilən funksiyaların hər biri vəhdət şəklində özünü bütün cinayət prosessual
qanunvericiliyə əsasən cinayət təqibi başlanılan və sonda məhkəməyə baxılması üçün verilən
cinayət işlərində biruzə verir. İttiham funksiyasını məhkəmədə prokuror, xüsusi ittihamçı və
zərərçəkmiş şəxs daşıyır. M.Ə. Cəfərquliyev «Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesi»
dərsliyində ittihama aşağıdakı kimi anlayış verir: «Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən şəxsi
cinayəti törətməkdə ifşa edən və ona ədalətli cəza təyin edilməsini təmin edən prosessual
fəaliyyətə ittiham deyilir». A.S. Koblikov ittihama səlahiyyətli orqan və şəxslərin cinayətin
açılmasına, onun məsuliyyəti haqqında məsələnin məhkəmə tərəfindən düzgün şəkildə həll
edilməsini təmin etmək məqsədi ilə həmin cinayəti törətmiş konkret şəxsin təqsirliliyinin sübut
edilməsinə yönəlmiş fəaliyyəti kimi anlayış verir. I.L. Petruxinin fikrincə, ittihamın mahiyyəti
konkret cinayətin törədilməsi ilə bağlı ittihamın irəli sürülməsi, formulə edilməsi və
əsaslandırılmasından ibarətdir.
Görkəmli prosesualist F.N. Fatkullin ittihamın iki aspektdə - maddi və prosessual
aspektlərdə nəzərdən keçirilməsi ideyasını dəstəkləyir. Bu zaman o, prosessual mənada ittiham
dedikdə, təqsirləndirilən şəxsin cinayətin törədilməsində ifşa edilməsi və onun mühakimə
edilməsinə nail olmaq üçün cinayət məsuliyyətinin əsaslandırılması üzrə səlahiyyətli orqan və
şəxslərin qanuna əsaslanan prosessual fəaliyyətini nəzərdə tuturdu. Maddi mənada ittihama isə
F.N. Fatkullin iş üzrə müəyyən edilmiş və törədilməsinə görə təqsirləndirilən şəxsin cinayət
məsuliyyəti daşıdığı və mühakimə edilməli olduğu konkret cinayət tərkibinin mahiyyətini təşkil
edən ictimai təhlükəli və qanunazidd faktların məcmusu kimi anlayış verir.
Azərbaycan Respublikası CPM-in 7.0.20-ci maddəsində ittihama «… müəyyən olunmuş
qaydada şəxsin cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş konkret əməli törətməsinin israr edilməsi»
kimi hüquqi anlayış verilir. Prosessual funksiya kimi ittiham təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb
etmə haqqında qərarın qəbul edildiyi və ya araşdırılan iş üzrə ittiham aktının tərtib edildiyi andan
yaranır. Buna görə də o, cinayət işi üzrə müəyyən şəxsin təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb
edilməsindən və ona ittiham edilməsindən əvvəl başlana bilməz. F.N. Fatkullinin haqlı olaraq
qeyd etdiyi kimi, mühakimə icraatı bu mərhələyə qədər inkişaf etməsə ittiham mənasız olar.
Yalnız təhqiqat və ilkin ibtidai istintaq aparılması tələb olunmayan azsaylı işlər bu baxımdan
istisna təşkil edir. Həmin işlər üçün ayrıca təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında akt
olmur və burada ittiham zərərçəkmiş şəxsin ərizəsində formulə edilir.
İttiham son nəticədə müəyyən məqsədə nail olunmasına yönəlmişdir və bu məqsəd
cinayət məsuliyyətinin reallaşdırılmasından ibarətdir. Bu zaman cinayət məsuliyyətinin
reallaşması təqsirləndiriln şəxsin hökmən cəzalandırılmasını nəzərdə tutmur. Cinayət prosesində
şəxsin cinayətin törədilməsində təqsirli bilinməsi və mühakimə edilməsi heç də hər bir halda
cəzanın təyin edilməsinə səbəb olmur. Əgər səlahiyyətli orqanlar qanunda göstərilən hallara görə
hüquq pozan şəxsə qarşı tərbiyəvi xarakterli tədbirlərin tətbiq edilməsini məqsədəmüvafiq hesab
edərlərsə, bu, ittihamın mənasız (əhəmiyyətsiz) olması haqqında nəticə çıxarmağa əsas verə
bilməz. Z.Z.Zinatullinin düzgün olaraq göstərdiyi kimi ittiham cinayət məsuliyyətindən törəmədir
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və yalnız cinayətin törədilməsində təqsirli olan şəxsin cinayət təqibi üzrə kompleks hüquqi
hərəkətlərdən ibarətdir. Cinayət işi üzrə formulə edilməklə ittiham cinayət prosesinin
özünəməxsus «hərəkətverici qüvvəsi», törədilən hər bir cinayətə görə məsuliyyətin labüdlüyü
prinsipinin real surətdə həyata keçirilməsinin təminatı kimi çıxış edir.
Beləliklə, bütün göstərilənlərin ümumiləşdirilməsi əsasında ittihama aşağıdakı kimi
anlayış vermək olar: ittiham dedikdə, cinayət məsuliyyətinin reallaşdırılmasına yönələn, ibtidai
araşdırma orqanının, prokurorun prosessual aktında və ya zərərçəkmiş şəxsin ərizəsində öz əksini
tapan, cinayət-prosessual qanunla müəyyən olunmuş qaydada irəli sürülən müəyyən şəxs
tərəfindən cinayətin törədilməsinin israrı başa düşülməlidir.
CPM-nin 284-cü maddəsinə uyğun olaraq ittiham aktının tərtib edilməsi və cinayət işinin
ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora göndərilməsi üçün toplanmış
sübutların kifayət olduğunu hesab edən müstəntiq ibtidai istintaqın qurtarması barədə
təqsirləndirilən şəxsə, onun müdafiəçisinə, zərər çəkmiş şəxsə, mülki iddiaçıya, mülki cavabdehə
və ya onların nümayəndələrinə məlumat verir, cinayət prosesi iştirakçılarının cinayət işinin
materialları ilə tanış olma yerini və vaxtını müəyyən edir. Müstəntiq cinayət işinin materialları ilə
tanış olmaq üçün zərər çəkmiş şəxsə, mülki iddiaçıya, mülki cavabdehə və ya onların
nümayəndələrinə, həmin şəxslərin xahişi olduqda, təqsirləndirilən şəxsə və müdafiəçiyə isə
onların xahişindən asılı olmayaraq imkan yaradır.
Hakimlərin müstəqilliyi və onların yalnız qanuna tabe olması prinsipinə dönmədən əməl
edilməklə prokurorlar Azərbaycan Respublikasının prosessual qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş qaydada və hallarda məhkəmələrdə cinayət işlərinə birinci instansiya, apellyasiya və
kassasiya qaydasında baxılmasında tərəf kimi iştirak edir, rəy verir, dövlət ittihamını müdafiə
edir, məhkəmədə iddia qaldırır, mülki və iqtisadi mübahisələrə dair işlərə baxılmasında iddiaçı
qismində iştirak edir, məhkəmə qərarlarından protest verir. İbtidai istintaq aparan və ibtidai
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror dövlət ittihamını müdafiə edə bilməz.
Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində ittihamı sübutetmə vəzifəsi prokurorun üzərinə
düşür. Toplanmış sübutlarla ittiham təsdiq edilmirsə və imtinaya əsaslar varsa, prokuror ittihamı
müdafiə etməkdən tam və ya qismən imtina edir. Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində
prokurorun səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının prosessual qanunvericiliyi ilə müəyyən
edilir.
İttiham aktını imzaladıqdan sonra müstəntiq onu həmin gün ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora göndərir (CPM-nin 290.1-ci maddəsi). İbtidai
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror həm ittiham funksiyasını, həm də
ibtidai araşdırma orqanlarının prosessual fəaliyyətinə nəzarət funksiyasını həyata keçirdiyindən o,
ittiham aktı ilə birgə daxil olmuş cinayət işi üzrə aşağıdakı məsələləri öyrənir:
- təqsirləndirilən şəxsə istinad edilən əməlin sübuta yetirildiyini və həmin əməlin cinayət
tərkibi yaratmasını;
- təqsirləndirilən şəxsin təqsirliliyinin sübuta yetirildiyini;
- ittihamın məzmununa təqsirləndirilən şəxs tərəfindən törədilən bütün cinayətlərin daxil
edilməsini;
- cinayətin törədilməsində ifşa edilmiş bütün şəxslərin iş üzrə cəlb edilməsini;
- cinayət işi üzrə icraata xitam verilməsi üçün əsasların mövcudluğunu;
- təqsirləndirilən şəxsin əməllərinin düzgün tövsif edilməsini;
- müstəntiq tərəfindən təqsirləndirilən şəxs barəsində qətimkan tədbirinin düzgün
seçilməsini;
- mülki iddianın və ola biləcək əmlak müsadirəsinin təmin edilməsi üçün tədbirlərin
görülməsini;
- cinayətin törədilməsinə şərait yaradan halların müəyyən edilməsini və onların aradan
qaldırılması üçün tədbirlərin görülməsini;
- cinayətin törədilmə hallarının hərtərəfli, tam və obyektiv tədqiq edilməsini;
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- müstəntiqin tərtib etdiyi ittiham aktının CPM-nin 289-cu maddəsinin tələblərinə
uyğunluğunu;
- CPM-nin müddəalarına uyğun olaraq ibtidai istintaqın aparılma qaydalarına riayət
edilməsini.
Prokuror təqsirləndirilən şəxsə elan edilən ittihamın iş üzrə mövcud məlumatlarla
əsaslandırılmasına və bu məlumatların işi məhkəməyə göndərmək və sonradan məhkəmədə
ittihamı müdafiə etmək üçün kifayət etməsinə əmin olmalıdır.
Cinayət işləri üzrə məhkəmə baxışını cinayət mühakiməsinin mərkəzi və həlledici
mərhələsi, prokuror tərəfindən dövlət ittihamının müdafiə edilməsinin qanunların icrasına nəzarət
sahəsində onun fəaliyyətinin mühüm istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edir. Məhkəmə
istintaqı mərhələsi olduqca mühüm rol oynayır. Şəxsin müəyyən əməlin edilməsində təqsirinin
olub-olmaması məhz həmin mərhələdə özünü biruzə verir. Çəkişmə prinsipi də cinayət prosessual
qanunvericiliyə müvafiq olaraq müdafiə və ittiham tərəfin müstəqil fəaliyyətinə əsaslanır və
obyektiv həqiqətin meydana çıxmasına maksimum dərəcədə şərait yaradır. Prokurorun öz
funksiyalarını uğurla yerinə yetirməsi iş üzrə halların tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırılmasına
və nəticədə məhkəmə tərəfindən ədalətli hökmün çıxarılmasına müsbət təsir göstərir. Prokuror
tərəfindən məhkəmədə dövlət ittihamının müdafiə edilməsi onun digər funksiyalarından
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən xüsusi növ fəaliyyət istiqaməti kimi çıxış edir. Prokuror
tərəfindən dövlət ittihamının müdafiə edilməsi son dərəcə ictimai xarakter daşıyır.
İbtidai araşdırmada prokurorun nəzarəti və prosessual rəhbərliyi ilə fəaliyyəti barədə geniş
əhali təbəqələri az məlumata malik olmaqla bu fəaliyyəti çox vaxt bilavasitə müşahidə etmirlər.
Halbuki onun dövlət ittihamçısı kimi fəaliyyəti ictimaiyyətə geniş şəkildə məlumdur. Vətəndaşlar
məhkəmədə ittihamın müdafiə edilməsi üzrə prokurora həvalə edilmiş funksiyaların yerinə
yetirilməsini müşahidə etməklə bütövlükdə prokurorluq orqanlarının fəaliyyəti, habelə onlar
tərəfindən qəbul edilmiş qərarların qanuniliyi və ədalətliliyi haqqında mühakimə yürüdürlər.
Prokuror tərəfindən təqsirləndirilən, zərərçəkmiş şəxslərin və ya şahidlərin hüquqlarının və
qanuni maraqlarının pozulması və ya məhdudlaşdırılması, habelə ədalətsiz qərarların qəbul
edilməsi yalnız dövlət ittihamının deyil, həm də bütövlükdə prokurorluq orqanları sisteminin
nüfuzuna mənfi təsir göstərir. Əgər məhkəmə ədalətsiz hökm çıxarmışdırsa və ya hər hansı
məhkəmə səhvinə yol vermişdirsə, buna görə dövlət ittihamçısı kimi prokurorun üzərinə heç də
az məsuliyyət düşmür.
Prokuror tərəfindən dövlət ittihamının yüksək peşəkarlıqla müdafiə edilməsi yalnız
məhkəmə tərəfindən ədalətli hökmün çıxarılmasının təminatı kimi deyil, həm də cinayətlərin
qarşısının alınmasının (xəbərdar edilməsinin) və hüquqi təbliğatın real (həqiqi) vasitələrindən biri
kimi çıxış edir. Dövlət ittihamının təyinatı həm də şəxsiyyəti cinayətkar qəsdlərdən qorumaq, o
cümlədən, məhkəmə tərəfindən cinayət işləri üzrə əsassız cəza tədbirlərinin tətbiq edilməsi
hallarını istisna etməkdən ibarətdir.
İttihamın cinayət mühakiməsi üçün əhəmiyyəti AR CPM-nin dövlət ittihamçısının
məhkəmə baxışında iştirakını və onun gəlməməsinin nəticələrini təsbit edən 314-cü maddəsində
daha aydın ifadə olunmuşdur. Həmin maddəyə görə dövlət ittihamçısı ictimai və ya ictimaixüsusi ittiham üzrə məhkəmə baxışı zamanı bütün məhkəmə iclaslarında iştirak edərək
məhkəmədə irəli sürülmüş ittihamı müdafiə etmək üçün CPM-nin 84.6 və 84.7-ci maddələri ilə
nəzərdə tutulmuş hüquqlardan istifadə edir və vəzifələrini yerinə yetirir. Məhkəmə baxışı zamanı
dövlət ittihamçısı qanunun tələblərini və məhkəmə istintaqında tədqiq edilmiş sübutlara əsaslanan
öz daxili inamını rəhbər tutur. Məhkəməyədək icraat zamanı təqsirləndirilən şəxsə elan edilmiş
ittiham məhkəmə baxışı zamanı təsdiq edilmədikdə, o, həmin ittihamdan imtina etməyə haqlıdır.
Məhkəmə baxışı zamanı dövlət ittihamçısının və xüsusi ittihamçının ittihamın müdafiəsindən
imtina etdikləri halda (yekun məhkəmə qərarının çıxarılması üçün məhkəmənin müşavirə otağına
getməsindən əvvəl) məhkəmə CPM-nin 43.1-ci maddəsinin müddəalarına əsasən cinayət təqibinə
xitam verilməlidir. Dövlət ittihamçısının ictimai və ya ictimai-xüsusi ittiham üzrə məhkəmə
baxışı zamanı üzrlü səbəblərə görə məhkəmə iclasına gəlməsi mümkün olmadıqda, o, məhkəmə
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iclası başlananadək bu barədə məhkəməyə məlumat verməlidir. Dövlət ittihamçısı üzrlü səbəblərə
görə məhkəmə iclasına gəlmədikdə və onu başqa dövlət ittihamçısı ilə əvəz etmək mümkün
olmadıqda, məhkəmə baxışı təxirə salınır və başqa vaxta keçirilir. Işə yeni cəlb edilmiş dövlət
ittihamçısına məhkəmədə ittihamın müdafiəsinə hazırlaşması üçün vaxt verilir.
Yuxarıda qeyd olunanlardan göründüyü kimi, ittiham olmadan ədalət mühakiməsi də
mövcud ola bilməz və ittihamdan imtina edildiyi təqdirdə məhkəmə baxışı öz predmetindən
məhrum olur, bütün sonrakı məhkəmə iclasları isə artıq mənasız olur.
Cinayət işləri üzrə dövlət ittihamını müdafiə etməklə prokuror qanunun tələblərini rəhbər
tutmalıdır. Məhkəmədə cinayət mühakimə icraatının qanuniliyinin təminatçısı kimi prokurorun
fəaliyyətində qanunçuluq aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilir: birincisi, prokuror yalnız
təqsirləndirilən şəxsin cinayət tərkibinin bütün əlamətlərini özündə əks etdirən cinayət əməlinin
törədilməsində tam ifşa olunduğu hallarda dövlət ittihamını müdafiə edir və məhkəmə tərəfindən
ittiham hökmünün çıxarılmasının zəruriliyi ilə bağlı mülahizə irəli sürür; ikincisi, prokuror dövlət
ittihamının müdafiəsini bütövlükdə məhkəmə baxışı (xüsusilə də ittihamın müdafiə edilməsi) ilə
bağlı cinayət-prosessual qanunun tələblərinə ciddi şəkildə əməl etməklə həyata keçirir; üçüncüsü,
məhkəmə araşdırmasının nəticələri təqsirləndirilən şəxsin təqsirliliyini təsdiq etmədikdə prokuror
ittihamdan imtina etməlidir. Yalnız bu tələblərə əməl edilməsi şərti ilə cinayət işləri üzrə
məhkəmə baxışında prokurorun iştirakı bütün hallarda təqsirləndirilən şəxsin, zərərçəkmişin və
digər proses iştirakçılarının hüquq və qanuni maraqlarının səmərəli təminatı kimi çıxış edə bilər.
Cinayət təqibini həyata keçirərkən prokuror cinayət işinin bütün hallarının tədqiqi nəticəsinə əsaslanaraq yalnız qanunun tələblərini və daxili inamını rəhbər tutmalıdır. Xüsusi ittiham
qaydasında cinayət təqibi halları istisna olmaqla, məhkəmə baxışında dövlət ittihamçısı qismində
iştirak edərkən prokuror Cinayət Prosessual Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydalara riayət
etməlidir və əsasən də aşağıdakı hüquqlardan istifadə edir:
1.Etirazlar etmək;
2.Vəsatətlər vermək;
3.Məhkəmədə həll edilən məsələlər və cinayət prosesinin digər iştirakçılarının vəsatətləri
üzrə öz rəyini bildirmək;
4.İttiham tərəfinin sübutlarını məhkəməyə təqdim etmək, habelə məhkəməyə sübutların
təqdim olunması məqsədilə məhkəmənin qərarı ilə prosessual məcburiyyət tədbirləri tətbiq
etmək;
5.Birinci və apellyasiya instansiyası məhkəmələrində məhkəmə istintaqında və işin
materiallarının tədqiqində iştirak etmək;
6.Birinci instansiya məhkəməsinin iclasında andlı iclasçıların seçilməsində iştirak etmək;
7.Müdafiə tərəfinin qanunsuz hərəkətlərinə öz etirazını bildirmək;
8.Qeyd olunmalı hərəkətlərin istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin protokoluna və
ya məhkəmənin iclas protokoluna daxil edilməsini tələb etmək;
9.CPM-nin 41.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda təqsirləndirilən şəxsə qarşı
cinayət təqibindən imtina etmək. Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 41.3-cü maddəsinə əsasən
dövlət ittihamçısı məhkəmədə cinayət təqibini istisna edən halları aşkar edərsə, təqsirləndirilən
şəxs barəsində cinayət təqibindən imtina edilməsini bildirməlidir. Xüsusi ittihamçı ittihamı
müdafiə etməkdə davam edərsə, təqsirləndirilən şəxsin cinayət təqibindən imtina edilməsi barədə
dövlət ittihamçısının mövqeyi cinayət işinə və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər materiala
məhkəmədə baxılmasının davam etdirilməsinə mane olmur;
10.Birinci və ya apellyasiya instansiyaları məhkəmələrində giriş, yekun nitqi və replika
söyləmək, kassasiya instansiyası məhkəməsində isə baxılan məsələ üzrə çıxış etmək;
11.Məhkəmələrdə cinayət işinin və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın materialları
ilə tanış olmaq, hökmdən və ya məhkəmənin digər qərarlarından protest vermək.
Artıq yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, cinayət təqibi üzrə fəaliyyətin ən mühüm halqasını
məhkəmədə cinayət işi və məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat materialları üzrə ittihamın
prokuror tərəfindən müdafiə edilməsidir. Prokuror ittihamı sübutetmə vəzifəsinin həyata
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keçirərkən təkcə təqsirləndirilən şəxsi ifşa edən və onun məsuliyyətini ağırlaşdıran halların deyil,
həm də ona bəraət verən və onun vəzifəsini yüngülləşdirən halların müəyyən edilməsinə kömək
etməli və toplanmış sübutların ittihamı təsdiq etmədiyi aşkar olunduqda obyektiv həqiqət
prinsipindən çıxış edərək ittihamı müdafiə etməkdən tam və ya qismən imtina etməlidir. Dövlət
ittihamçısının vəzifələrinin dəqiq şəkildə Cinayət prosessual Məcəllədə təsbit olunmasının əsas
məqsədi kimi həmin vəzifələrin məhkəmələrin və hakimlərin müstəqilliyinin təmin olunmasına,
məhkəmə iclasının yüksək səviyyədə keçirilməsini təmin etməsinin çıxış etməsidir. Həmin
vəzifələrə bir qayda olaraq daxildir:
1.Məhkəmə iclasında qaydaya riayət etmək;
2.Məhkəmə iclasında sədrlik edənin sərəncamlarına tabe olmaq;
3.Cinayət prosessual Məcəllədə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri icra etmək.
Hüquq ədəbiyyatında haqlı olaraq qeyd olunur ki, məhkəmə araşdırmasında iştirak edən
prokurorun vəzifəsi qanun pozuntusunun qarşısını almaqdan və əgər qanun pozuntusuna yol
verilmişsə, qanunla ona verilən prosessual vasitələrdən istifadə etməklə onlara reaksiya
verməkdən ibarətdir. Məhkəmə orqanlarının yol verdiyi qanun pozuntularının aşkar edilməsi və
onların aradan qaldırılması məqsədilə prokurorlar tərəfindən tətbiq edilən prosessual vasitələrə
aşağıdakılar aiddir:
- Məhkəmə iclası protokolunda qeydlər aparılması (Azərbaycan Respublikası CPM-nin
84.6.8-ci maddəsi);
-Məhkəmə araşdırmasında meydana çıxan məsələlər üzrə rəy verilməsi (Azərbaycan
Respublikası CPM-nin 84.6.3-cü maddəsi);
-Araşdırılan bütün məsələlər üzrə şəxsi rəyin bildirilməsi;
-Məhkəmə müzakirələrində, replikalarda çıxış etmək (Azərbaycan Respublikası CPM-nin
84.6.2-ci maddəsi);
-Prokurorun ittihamdan imtina etməsi (Azərbaycan Respublikası CPM-nin 84.6.9-cu
maddəsi);
-Qanunsuz və əsassız məhkəmə hökmlərinə, qərar və qətnamələrinə etiraz edilməsi
(Azərbaycan Respublikası CPM-nin 84.6.11-ci maddəsi);
-Məhkəmənin qanunsuz və əsassız hökm və qərarlarından protest verilməsi (Azərbaycan
Respublikası CPM-nin 84.6.3-cü maddəsi);
-Apellyasiya və kassasiya instansiyalarında işə baxılması zamanı icraatda ittiham
hökmünün ləğvi və cinayət işinin xitam olunması, eləcə də birinci instansiya məhkəməsininin
təyin etdiyi cəzanın yüngülləşdirilməsi haqqında təklif irəli sürülməsi;
-Bəraət hökmünün ləğvinə yönəldilmiş etirazın dəstəklənməsi (ittiham hökmünün
məhkəmə tərəfindən təyin olunmuş yüngül cəza ilə əvəzlənməsi);
-İcraatın yeni aşkar olunmuş hallara görə başlanması; bu halların şəxsən araşdırılması və
ya bu barədə müstəntiqə tapşırıq verilməsi (Azərbaycan Respublikası CPM-nin 466.6.-cı
maddəsi).
Cinayət prosesinin digər iştirakçıları kimi dövlət ittihamçısı vəzifəsini daşıyan prokurorun
da müəyyən prosessual maraqları vardır 1. Belə ki, prokuror məhkəməyə qədər ibtidai araşdırma
mərhələsində qanunla qadağan edilmiş əməlin törədilməsinə görə müəyyən cinayət işi başlayır,
istintaqını aparır və əməli törətmiş şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq ədalət mühakiməsinə təhvil verilməsinə kimi olan böyük bir prosessual mərhələni əhatə edən fəaliyyəti icra
edir. Həmin fəaliyyətin məntiqi sonu kimi də prokuror hansısa bir şəxsin təqsirli olmasını sübut
edən cinayət işi materiallarını ittiham aktı ilə birlikdə məhkəməyə göndərir. Ümumi qanunların
icrasına nəzarət funksiyası baxımından, obyektivliyin təmin olunması məqsədilə də ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun məhkəmədə dövlət ittihamını müdafiə
etməsinə imkan verilmir. Bununla da həmin ittiham aktı ilə tanış olmuş və ittihamın mahiyyəti ilə
razı olan dövlət ittihamçısı həmin ittiham aktının olduğu kimi məhkəmə tərəfindən qəbul
edilməsini, ittihamın mahiyyətinə xələl gətirə biləcək müdafiə tərəfinin əsassız iddialarının rədd
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edilməsinə yönələn mövqe tutması da məhz elə dövlət ittihamçısının həmin işdə olan prosessual
marağının bariz nümunəsidir.
Zənnimizcə, göstərilən vasitələr dövlət ittihamçısının hüquqları siyahısında sadalansa da,
məhkəmə baxışıında açıq-aşkar qanunsuzluqların mövcud olmasına dəlalət edən halların aşkar
edilməsi zamanı göstərilən vasitələrlə həmin qanunsuzluqların aradan qaldırılması dövlət
ittihamçısının birbaşa vəzifəsi kimi çıxış etməlidir. Ən əsası da o səbəbdən ki, mövcud qanun
pozuntusuna göz yummaq və ya ona qanuni reaksiyanın lazımi dərəcədə verilməməsi ədalət
mühakiməsinin ədalətli və obyektiv həyata keçirilməsinə bilavasitə mane ola bilər. Həmin hüquqi
vasitələrin Cinayət Prosessual Məcəlləsinin dövlət ittihamçısının hüquqlarını nəzərdə tutan
maddəsindən başqa məhkəmə orqanlarının yol verdiyi qanun pozuntularının aşkar edilməsi və
onların aradan qaldırılması şərtinin təsbit edilməsi ilə dövlət ittihamçısının vəzifələrini müəyyən
edən 84.7-ci maddəsində əks edilməsi fikrimizcə daha məqsədəmüvafiq olardı. Ümumi hüquq
nəzəriyyəsinə əsasən hüquq şəxsin yol verilən davranış ölçüsüdür. Lakin vəzifə isə onun daşıdığı
və icra etməli olduğu, icra etmədiyi və ya lazımınca icra etmədiyi hallarda qanunla müəyyən
olunmuş qaydada cəzalandırılan vahid və icrası məcburi davranış qaydasıdır.
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РЕЗЮМЕ
Некоторые теоретические и практические вопросы о правовом статусе прокурора как
субъекта стороны обвинения
Ученые процессуалисты по разному группируют субъектов уголовнопроцессуальной деятельности, учитывая их процессуальное положение в уголовном
процессе. Ряд субъектов осушествляют определенные функции, которые являются
конкретными направлениями их деятельности. Это обвинение, защита и разрещение
уголовного дела по сушеству. Прокурор является ярким представителем стороны
обвинения и осуществляет обвинительную функцию. Законодатель определяет обвинение
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как настояние в порядке, установленном УПК, на том, что лицо совершило конкретное
деяние, предусмотренное уголовным законом. Обвинение начинает складываться с
заявления потерпевщего, в связи с чем начинается уголовное преследование, цель которого
достижение истины. Обвинительный акт, составленный следователем, направляется
прокурору, который обязан изучить его и принять по нему решение. Для этого прокурору
дан ряд властно-распорядительных полномочий. Прокурор должен быть уверен, что
обвинение имеет полное подтверждение и только после этого уголовное дело можно
посылать в суд. Деятельность прокурора на предварительном следствии остается вне поля
зрения общественности, тогда как его участие в суде в качестве государственного
обвинителя носит общественный характерю. Законодатель установил ряд полномочий,
которыми обладает прокурор, осуществляя обвинительную функцию в суде. Было бы
целесообразно разрешить прокурору, осуществляющему процессуальное руководство на
предварительном следствии, зашищать обвинение в суде, так-как только он обладает
полной и достоверной информацией по существу обвинения.
SUMMARY
Some theoretical and practical question on legal status of the prosecutor as
the subject from the part of accusation
Procedural Scientists differently group the subjects of criminal procedure activities taking into
account their procedural position in the criminal process. A range of subjects realizes certain function that
are concrete direction of the their activities. In essence this is the accusation, defense and permission of
the criminal case. The state accuser (prosecutor) is the bright representative from the part of the
accusation and fulfills the accusatory function. The legislator determines the accusation as insistence in
the order fixed by UPK on the basis of the fact that the person carried out concrete deed deemed by the
Criminal Law. The accusation begins to be made of the appeal of the injured person in connection with
the case that the criminal prosecution which the aim is reaching truth begins with. The accusation act
composed by the investigator is forwarded to the prosecutor which is obliged to review it and to adopt
decision on the basis of the act. For the mentioned reason, the prosecutor is given a range of powerexecutive authorities. The prosecutor shall be sure that the accusation has complete confirmation and only
after it the criminal case may be forwarded to the court. The activities of the prosecutor on the previous
investigation remain out of the field of view, while his participation in the court as the public prosecutor
bears social character. The legislator has defined a range of authorities that the prosecutor possesses while
implementing the function. It would be rational to allow the prosecutor implementing procedural
leadership in the previous investigation to defend the accusation in the court, as only he possesses
complete and reliable information on the accusation.
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UOT 340.692

Lətif Əliyev,
Hümmət Vəliyev,
Elçin İsmayılov
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin əməkdaşları

MIKŞERLƏNMƏ YOLU ILƏ ƏLDƏ OLUNMUŞ
FONOQRAMLARDA MONTAJIN MÜƏYYƏN OLUNMASI
ISTIQAMƏTINDƏ LINQVISTIK TƏDQIQATIN ROLU
Ağır cinayətlərin, ilk növbədə, zorakı xarakter daşıyan kriminal əməllərin törədilməsi
fonunda cinayətkarların mobilliyi, ictimai təhlükəliliyi və qəddarlığı, сinayətlərin törədilməsində
ən hiyləgər üsul və vasitələrdən istifadə olunması halları da diqqəti cəlb edir.
Cinayətkarların yüksək hazırlıq dərəcəsi və yaxşı texniki təchizatı, cinayətin hərtərəfli
planlaşdırılması hüquq-mühafizə orqanları və ekspertlər qarşısında keyfiyyətcə yeni məsələlər
qoyur. Cinayətkarlar audio-video montaj, foto montaj yolu ilə əldə etdikləri belə materiallardan
bir çox günahsız insanların ləkələndirilməsində, şərəf və ləyaqətinin alçaldılmasında, işgüzar
nüfuzuna xələl gətirilməsində, təhdid yolu ilə pul qoparılmasında, başqasının əmlakının ələ
keçirilməsində və digər pis niyyətlərinin həyata keçirilməsində istifadə etməyə çalışırlar. Lazer
kompakt-disklərdə, fleş-yaddaşda, maqnit disketdə olan audio-video fayllar, sənədləşmə
qurğularının (mobil telefon, rəqəmsal kamera, rəqəmsal diktofon və s.) daxilində olan audiovideo fayllar, maqnit lentdə rəqəmsal formada və ya analoq formada olan audio-video materiallar
audio-video yazıların kriminalistik tədqiqatının obyektinə çevirilirlər.
Müxtəlif növ rəqəmsal yazı qurğularını və redaktə proqramlarını əldə etmək asanlaşmış və
bu vasitələr daimə yenilərəi ilə əvəz olunurlar. Deməli, ekspertiza tədqiqatına təqdim olunan hər
bir yeni audio-video material ekspertin əvvəl rast gəlmədiyi yeni yazı qurğusu ilə yazıla, yeni
redaktə proqramlarından istifadə olunmaqla dəyişdirilə bilər. Ona görə də ekspert qarşısında
qoyulan əsas suallardan biri tədqiqata təqdim olunmuş fonoqramda montaj əlamətlərinin olubolmamasını aydınlaşdırmaq, fonoqramın həqiqililiyinin müəyyən edilməsi olur. Çünki maddi
sübut kimi təqdim olunmuş audio-video materiallar o vaxt sübutu əhəmiyyət kəsb edir ki,
materialda mümkün olan bütün müdaxilələrin müəyyən edilməsi məsələsi ekspert tərəfindən
birqiymətli həll edilmiş və uyğun rəy verilmiş olsun.
Montaj əlamətlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün instrumental və linqvistik metodlar
əsasında tədqiqat aparmaq mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, auditiv üsulla aparılan tədqiqat
prosesində də montaj əlamətləri haqqında müəyyən qənaətə gəlmək mümkündür. Lakin auditiv
üsulla montaj əlamətinin təyin olunması zamanı subyektiv qiymətləndirmə amilinin təsiri nəzərə
alınmalıdır.
Ekspertizaya artıq az-az təqdim olunan, analoq yazı qurğusu vasitəsi ilə maqnit lentinə
yazılmış audioyazılarda istənilən dəyişikliklərin müəyyən olunması təcrübəli ekspert üçün
hazırda o qədər də çətinlik törətmir. Belə fonoqramların tədqiqi zaman digər üçullarla yanaşı
kəsilməz harmonikalar fazaya görə analiz olunur, siqnalda faza kəsilməsinin olub-olmadığı
müəyyən olunur. Lakin, bunun üçün ekspert ilk əvvəl öz iş yerinin testini keçirməli,
rəqəmləşdirmə kanalının amplitud-tezlik xarakteristikasını bilməli, analoq siqnalın
rəqəmləşdirilməsi zamanı faydalı siqnalla bərabər rəqəmləşdirmə kanalına məxsusi
harmonikaların daxil olub-olmadığını müəyyən etməlidir. Bu çöx məsuliyyətli və vacib tədbirdir.
Belə ki, əgər ekspert rəqəmləşdirilmiş fonoqramda rəqəmləşdirilmə zamanı kanala daxil olan öz
məxsusi harmonikasını tədqiq edərsə, səhv nəticəyə gələ bilər. Məsələn, ilkin fonoqramda bir
hissəsi kəsilmiş audiosiqnalın surətinin rəqəmləşdirilməsindən sonra ekspert məxsusi
harmonikasını tədqiq edərsə, faza kəsilməsi olmayacaq və bu ekspertin səhv nəticəyə gəlməsinə
səbəb ola bilər.
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Rəqəmsal audioyazılarda və audio fayllarda da yazılış vaxtı və ya sonradan edilmiş
dəyişikliklərin müəyyən olunmasında kəsilməz harmonikaların tədqiqi ən etibarlı tədqiqat
üsuludur. Əlbəttdə, ekspert təkcə instrumental analizlə, kəsilməz harmonikalarda faza
kəsilməsinin tədqiqi ilə kifayətlənməməlidir. Eyni zamanda, auditiv-linqvistik analizin nəticələrindən, yazılışın aparıldığı akustik şəraitin və yazı qurğusunun diaqnostik və eyniləşdirici
əlamətlər toplusundan istifadə etməlidir. Ekspert ilkin yazılışın aparıldığı andan fonoqramın
audio fayl halına gəldiyi ana qədər mümkün dəyişikliyin tam sxemini tərtib etməli, lazım
gəldikdə ekspertiza təyin etmiş orqana uyğun vəsatətlə müraciət etməli, cinayət və ya mülkü işin
materiallarını diqqətlə öyrənərək gəldiyi nətiсəni fonoqramda əksini tapmış əlamətlərlə müqayisə
etməlidir.
Uzun illər RF-nın Ədliyyə Nazirliyinin ekspert müəssisəsində (Oryol şəhəri) ekspet kimi
fəailiyyət göstərmiş İ.L. İvanovun yaratdığı və fonoskopik ekspertizanın aparılmasında özünü
əvəzsiz vasitə kimi göstərən Custiphone proqramm kompleksi və «Tsentr Reçevıx Texnoloqiy»
(Sankt-Peterburq şəhəri) firmasının məhsulu olan SİS proqram kompleksi çox güclü faza
analizatora malikdirlər. Bu proqram kompleksləri kəsilməz harmonikalarda faza kəsilmələrini
müəyyən etməyə imkan verməklə yanaşı həm də amplitud və tezliyi böyük dəqiqliklə
hesablamağa imkan verir ki, bu da həmin parametrlərin müəyyən zaman anında necə
dəyişmələrini izləməyə şərait yaradır. Kəsilməz harmonikaların tezlik və amplitudunun izlənməsi
fonoqramın yazıldığı yazı qurğusu haqqında bir çox eyniləşdiriсi və diaqnostik əlamətləri
müəyyən etməyə imkan verir. AR Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə ekspertizası mərkəzində
fonoskopik ekspertizaların aparılmasında artıq bir neçə illərdir ki, yuxarıda qeyd olunan proqram
kompleksləri müvəffəqiyyətlə istifadə olunurlar.
Son zamanlar istehsal olunan bir çox audio-video yazı qurğuları giriş filtrlərinə malikdirlər.
Bu filtrlər harmonik siqnalları filtrləşdirdiklərindən kəsilməz harmonikaların tədqiqi yolu ilə
montaj əlamətlərini müəyyənləşdirmək müəyyən çətinliklər yaradır. Ona görə də audio-video
yazıların kriminalistik tədqiqatı ilə məşğul olan mütəxəssislər yazılış vaxtı və ya sonradan edilmiş
istənilən dəyişikliklərin müəyyən edilməsi istiqamətində axtarışlarını davam etdirirdilər. Məqsəd
daha etibarlı və ümumi metodikanın yaradılması idi. Axtarışlar ən nəhayət ki, öz bəhrəsini verdi.
İ.L. İvanov audio və video faylların (analoq istisna olmaqla) tam kriminalistik tədqiqi üçün
faylların struktur analizinin - Binar analizin aparılmasını təklif etmişvə bu məqsədlə «DUMP»
proqram-kompleksini yaratmışdır. Binar analizin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hər bir rəqəmsal
audio və video yazı qurğusunun istehsalı ilə məşğul olan firmanın özünün standartları var və bu
qurğuların proqram təminatı həmin standarta uyğun yazılır. Yəni, hər bir firmanın istehsal etdiyi
yazı qurğularının yazdığı faylların strukturu bu firmanın standartına uyğun yazılır. Eyni şeyləri
redaktə, sənədləşdirmə proqramlarına da aid etmək olar. Müxtəlif firmalara məxsus olan bu
standartları audio-video yazıların kriminalistik ekspertizaları üçün nəzərdə tutulmuş proqramkomplekslərin verilənlər bazasına daxil etməklə və tədqiqatı təqdim olunan faylları bu
standartlarla tutuşdurmaqla bir çox suallara cavab vermək mümkündür. Özü də bu metod öz
etibarlılıq dərəcəsinə görə digər metodlardan daha yüksəkdir.
Qeyd etdiyimiz kimi, fonoqramda yazılış vaxtı və ya sonradan edilmiş dəyişikliklərin yerinə
yetirilməsi və onların müəyyən edilməsi bir çox üsul və vasitələrlə mümkündür. Bu üsullardan
biri də mikşerlənmə yolu ilə aparılmış dəyişikliklərdir. Mikşerlənmə ilə edilmiş dəyişiklikdə ilkin
yazılmış fonoqram səsləndirilir, yeni bir diktor fonoqramdakı səslənən danışığa kənardan
replikalar atmaqla müdaxilə edir, alınmış audiosiqnal yenidən qeydə alınır və nəticədə yeni
fonoqram alınır. Bu halda ilkin fonoqramın dəyişdirilərək (məsələn, bir hissəsi kəsilərək qalan
hissələri birləşdirməklə) səsləndirilməsi də istisna olnmur. Bu yolla əldə olunmuş yeni
fonoqramda (əgər ilkin fonoqramda kəsilmə olsa belə) daimi harmonikalar fazaca kəsilməz
olacaqdır. Yəni belə fonoqramlarda faza analizi kəsilməzliyin pozulmasını və ya fonoqramın bir
hissəsinin kəsilməsini müəyyən etməyə imkan verməyəcəkdir. Audiosiqnalın spektrində hər iki
akustik fon (ilkin və yeni fonoqramın yazıldığı akustik fon) özünü göstərəcəkdir. İlkin faylda
kəsilməyə xas keçid siqnallarının forması yeni fonoqramın osilloqramında təhrif olunmuş
31

formada olacaq və ya heç görünməyəcəkdir. Həmin hissədə akustik fonun dəyişməsi auditiv hiss
olunmaya da bilər. Yeni diktorun replikaları ilkin fonoqramın kəsilmə hissələrinə düşərsə unison
danışıq alınacaq və həmin hissədə ilkin fonoqramdakı danışıqda məntiqi rabitənin itməsi hiss
olunmaya bilər. Rəqəmsal yazılmış belə səs faylının struktur (binar analizi) analizi faylın normal
olduğunu göstərəcək, kəsilmə belə analizdə özünü büruzə verməyəcək, faylın yazma standartına
(«DUMP» proqram kompleksi ilk öncə faylın yazma standartına uyğunluğunu, sonradan
strukturda pozulma olub-olmadığını yoxlayır) uyğun olduğunu göstərəcəkdir.
Aşağıdakı şəkildə real ekspertiza icraatı zamanı tədqiq olunan, iki qadın və iki kişi diktorun
iştirak etdiyi danışığın qeydə alındığı fonoqramın osilloqrafik və spektral təsvirləri verilmişdir.

Danışıqda iki qadın və bir kişi diktorun pul mübahisəsi mövzusunda arxa fonda danışıqları
eşidilir, danışığın müəyyən məqamlarda 4-cü diktorun (K4 kişi diktorunun) digərlərinin
danışığına nisbətən daha böyük intensivlikliyi, konkret tələb etdikləri məbləğlə bağlı replikaları
eşidilir. Fonoqramın sonuna yaxın arxa planda mübahisə edən diktorların replikaları eşidilmir və
fonoqramın spektrində həmin hissədə akustik fonun tərkibinin dəyişdiyi aydın görünür. Montaja
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şübhəli olan belə fonoqramlarda montaj əlamətlərinin müəyyən edilməsi istiqamətində aparılan
tədqiqatlarda dərin linqvistik tədqiqatın aparılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Ekspert-linqvist danışıq materialına dəfələrlə qulaq asmalı, danışığın təbii axarlılığı,
diktorların danışığın aparıldığı şəraitdəki yerləri, yazı qurğusunun olduğu yer və onun tərpənməz
olub- olmadığı, yazma qurğusunun mikrofonunun iştirakçı diktorlara nisbətən istiqaməti və s.
dəqiqləşdirilməlidir. Danışıqda cümlələrarası və sözlərarası məntiqi rabitənin pozululubpozulmaması, əsaslanmamış pauza və emosional vəziyyətin kəskin dəyişməsi
müəyyənləşdirilməli, bir diktorun danışığına digər diktorun (diktorların) reaksiyası, reaksiyanın
adekvatlılığı tədqiq olunmalıdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz fonoqramda arxa planda danışan
diktorların danışığının axarlılığının təbiiliyi, dialoqun normallılığı, diktorların bir-birinin
danışığına reaksiyalarının təbiiliyi özünü göstərmişdir. K4 diktoru digər diktorların danışıqlarına
münasibət bildirir, tələb etdiyi pulun miqdarını bildirir, özünü danışığın iştirakçısı kimi göstərir.
Lakin, aparılmış dərin linqvistik təhqiqat K4 diktorunun replikalarına digər iştirakçı diktorların
reaksiyasının olmadığını, bu diktorun replikalarının ümumi danışığa «kleylənmə»diyini
göstərmişdir. Danışığın sonunda bu diktorun replikaları eşidilsə də digər diktorların danışıqlarının
eşidilməməsi, spektrdə akustik fonun tərkibinin dəyişməsi K4 diktorunun danışıqda iştirak
etmədiyini, ilkin yazılmış fonoqramdakı danışıqları səsləndirməklə və öz replikaları ilə danışığa
müdaxilə etməklə, ilkin fonoqramın məzmununu dəyişməklə yeni fonoqram əldə etdiyini
göstərmişdir. Fonoqramın sonunda spektral tərkibin dəyişməsi, arxa plandakı danışıqların
eşidilməməsi həmin hissədə ilkin danışığın qurtardığını, spektrin yeni faylın yazıldığı akustik
şəraiti xarakterizə etməsi kimi qiymətləndirilmişdir.
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DİO-nun HÜQUQ TƏTBİQEDİCİ FƏALİYYƏTİNDƏ XÜSUSİ
TEXNİKİ VASİTƏLƏRİN İSTİFADƏSİ
Açar sözlər: istintaq, texnika, elm, təhqiqat, effektivlik, kriminalistika, tərəqqi.
Xüsusi texniki vasitələr cinayətlərin açılması və araşdırılması zamanı əlahiddə texniki
vasitələr növü kimi yaradılmışdır. Onların yaranması və inkişafını vaxtı ilə texniki-kriminalistik
vasitələrin yaranması və inkişafı ilə eyni meyarlar şərtləndirir: bir tərəfdən cəmiyyətdə öz
təhlükəsizliyini təmin etmək tələbatı var, digər tərəfdən isə – elm və texnika nailiyyətləri ilə
həmin təhlükəsizliyi qane etmək imkanı. Bütövlükdə texniki vasitələr üçün əsas - tərkib
elementlərin (elm, texnika, hüquq, təşkilat) qarşılıqlı əlaqəsi səciyyəvidir (9, səh.2).
Lakin xüsusi texniki vasitələrin inkişafı ilə əməliyyat-axtarış tədbirləri və istintaq
hərəkətləri ilə müqayisədə onların istifadəsinə dair bir sıra problemlər özünü göstərir. Bu ilk
növbədə, müxtəlif xüsusi texniki vasitələrin indiki zamanda yaranması ilə və gələcəkdə onların
inkişaf tendensiyaları ilə bağlıdır (2, səh.9).
Keçmişdə istifadə olunan texnkii vasitələrin və onlara uyğun aparılan cinayət izlərinin
toplanması və tədqiqatı metodlarının əvəzinə, elm və texnikanın müasir nailiyyətləri səviyyəsində
yaradılan cihazlar, hesablama texnikası və avtomatlaşdırma kompleksləri gəlmişdir. Buna uyğun
olaraq təşkilatlanma mürəkkəbləşdi, cinayətlərin açılması və araşdırılmasında onların
istifadəsinin hüquqi tənzimləməsi problemləri yarandı. Xüsusi texniki vasitələrin inkişaf
etdirilməsi ilə cinayətlərin açılmasında, araşdırılmasında onların istifadəsinin effektivliyinin
artırılması üzrə fəaliyyətin məzmununu müəyyən edən təşkilati, hüquqi, elmi-metodiki və digər
problemlərin kompleksli, qarşılıqlı əlaqədə həlli zərurətini diktə edən mürəkkəb vəziyyət yarandı
(5, səh.158).
Q.Qramoviç israr etdiyi kimi, elm və texnika nailiyyətlərinin tətbiqi effektivliyinin
artırılması məsələlərini öyrənərkən bir-biri ilə bağlı olan aşağıdakılar həllini tapmalıdır (10,
səh.9):
1) cinayətlərin açılması, araşdırılması və qarşısının alınması zamanı istifadə olunan elmi
texniki vasitələrin ayrı-ayrı növlərinin və bütün sistemin tətbiqinin effektivliyi haqqında
məlumatlar əldə olunmalıdır;
2) bu vasitələrin tətbiqi effektivliyinin artırılmasına müsbət və mənfi təsir edən şərait və
amillər (faktorlar) aydınlaşdırılmalıdır;
3) cinayət mühakiməsi icraatında elm və texnika nailiyyətlərinin tətbiqinin
təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri müəyyən edilməlidir
Qeyd etmək lazımdır ki, xüsusi texniki vasitələrin yaranma tarixi bütövlükdə elm və
texnikanın və ayrılıqda kriminalistik texnikanın yaranma tarixi ilə sıx əlaqələdir. Sadalanan
problemlər hələ sovet kriminalistikasının baniləri olan İ. Yakimovun, Y.F. Burinskinin, sonradan
onların davamçıları: A.İ. Vinberq, B.N Komarints, S.P. Mitriçov, V.S. Mitriçov, İ.F. Krılov, İ.M.
Luzgin, A.R. Şlyaxov, A.A. Eysman kimi alimlərin də diqqət mərkəzində olmuşdur.
Bu problemlərin həllində qabaqcıl müasir kriminalist alimlərin də böyük xidmətləri var.
Onlar arasında: T.V. Averyanov, P.S. Belkin, V.A. Jbankov, A.A. Levi, N.P. Maylis, V.F.
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Orlova, Y.R. Rossinskaya, N.A. Selivanov, A.A. Eskarxopula, N.P. Yablokov, Q.İ. Qramovic,
A.F. Volınskiy və digər alimləri göstərmək olar.
Hələ 1989-cu ildə Q.Qramoviç yazırdı: «DİO qarşısında qoyulan vəzifələrin uğurlu həlli
üçün əməkdaşlar həm ölkə qanunlarını bilməli və düzgün tətbiq etməli, həm də cinayətkarlıqla
mübarizədə təbiət və texniki elmlərin nailiyyətlərini istifadə etməyi bacarmalıdırlar (11, səh.47).
Lakin adı göstərilən alimlərin əksəriyyətinin elmi işlərində kriminalistik texnikanın inkişaf
prosesinin texniki-kriminalistik təminatı, cinayətlərin açılması və araşdırılmasında onun
istifadəsinin tədqiq edilməsinə dair kompleks yanaşmanın zərurəti vurğulanır (6, səh.27).
Son illərin elmi-texniki nailiyyətləri ilə əlaqədar olaraq inqilabi tərzdə inkişaf etmiş xüsusi
texniki vasitələrin öyrənilməsi və istifadə problemlərinə dəmək olar ki, toxunulmur. Amma
cinayətlərin araşdırılması zamanı texniki-kriminalistik təminatın, metodların və tövsiyələrin
tətbiqi səviyyəsi bu sahədə olan elmi tədqiqatların inkişaf səviyyəsindən asılıdır (10, səh.22).
Bu fikir cinayətlərin açılması və araşdırılmasının texniki-kriminalistik təminatının ayrılmaz
hissəsi olan xüsusi texniki vasitələrə də şamil oluna bilər. Elmi-texniki tərəqqi şəraitində xüsusi
texniki vasitə və metodların təkmilləşdirilməsinin həddi yoxdur. Bu proses yalnız müxtəlif
vasitələrin mürəkkəbləşdirilməsi və kombinasiyası hesabına deyil, həm də yüksək ixtisaslı
mütəxəssislərin praktiki fəaliyyətində ən yeni elmi ixtiraların tətbiqi ilə həyata keçirilməlidir (12,
səh.30-36).
Ötən əsrin son onilliyi ölkədə siyasi və sosial-iqtisadi dəyişikliklərlə müşayiət olunmuşdur.
Bu proseslər cinayətkarlığın yalnız kəmiyyət deyil, həm də keyfiyyət göstəricilərinə də təsir
etmişdir. Mütəxəssislərin fikrincə, bu baxımdan hüquq-mühafizə orqanlarının bütün istiqamətlər
üzrə fəaliyyətinə, xüsusilə araşdırma prosesinə güclü müqavimət göstərə bilən mütəşəkkil
cinayətkar qruplaşmalar tərəfindən törədilən cinayətlərin artımını da qeyd etmək lazımdır.
Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinə mane olan hərəkətlər cinayət mühakiməsi
icraatına qoyulan məqsədlərə nail olmağa və maddi qanunvericilik normalarının reallaşdırılması
məsələsinin həllinə xeyli ziyan yetirir (14, səh.21-24). Bu yalnız cinayət işlərinin araşdırılmasına qarşı artan müqavimət haqqında deyil, həm də sübutların şəxsiyyət mənbələrinə
əsaslanan sübutayetirmə prosesinin qüsurlu olması barədə xəbər verir. Belə mənbələrə
cinayətkarlar tərəfindən qorxudula bilən, satınalına bilən və ya «aradan götürülə bilən» şahid,
zərər çəkmiş, şübhəli şəxslərin ifadələri aiddir. Belə sübutlar cinayət işləri üzrə bütün sübutayetirmə bazasının təxminən 85 % təşkil edir (9, səh.12).
Göstərilən amillərlə əlaqədar əməliyyat-axtarış fəaliyyətində və cinayət prosesi üzrə
yaradılan sübutetmə metodlarında xüsusi texniki vasitələrin rolu obyektiv olaraq artır. Halhazırda belə metod və vasitələrin imkanlarından kifayət qədər və səmərəli tərzdə istifadə
olunmur. Çatışmazlıqların əsas səbəbləri qismində tədqiqatçılar adətən, əməliyyat və istintaq
işinin təşkili, hüquqi tənzimlənməsi, texniki və elmi-metodiki təminatın nakamlığını qeyd edirlər
(15, səh.52). Lakin belə səbəblərin kompleksli tədqiqatı zamanı bəlli olur ki, onlar yalnız daha
mühüm səbəb və nəticələrin təzahürüdür. Q.Qramoviçin fikrincə, cinayət mühakiməsi icraatında
elmi-texniki vasitələrin tətbiqinə dair effektivliyn tədqiqat metodologiyası idrakın ümumi
dialektik metodu bazasında qurulur və tədqiqatın sıx əlaqədə olan yol və üsullarının məcmusunu
təşkil edir (11, səh.49).
Məqalənin müəllifi ona əsaslanır ki, xüsusi texniki vasitələrin inkişafı yalnız elmi-texniki
deyil, A.Volınskinin iddia etdiyi kimi «ictimai tərəqqi»dən asılıdır. Həmin metodoloji baxımdan
vacib qənaətə gəlmək üçün elmi-texniki tərəqqinin mahiyyətinə, elmi biliklərin vəhdətinə
baxışların təkamülü yardım etmişdir. Ötən əsrin 70-ci illərinin ortalarına qədər elmi-texniki
tərəqqi elm ilə texnikanın nisbəti kimi, texnikanın keyfiyyətcə təkmilləşdirilməsi kimi nəzərdən
keçirilirdi. Həmin vaxtlar elmşünaslıqda təbii-texniki elmlərin humanitar elmlərdən ayrılıqda
olması haqqında təsəvvürlər üstünlük təşkil edirdi. Eyni zamanda, elmi-texniki tərəqqinin inkişafı
ilə onun neqativ təzahürlərinin təhlükəsi də daha aşkar gözə dəyirdi. Nəhayət, onun
nailiyyətlərinin kim tərəfindən və necə istifadə edilməsinə cəmiyyət biganə qala bilmədi. Elmdə
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elmi-texniki tərəqqiyə inkişaf edən sistem kimi baxışlar üstünlük təşkil etməyə başladı. Bu
sistemi – «elm-texnika-cəmiyyət-insan» kimi təsvir etmək olar (9, səh.8).
Xüsusi texniki vasitələrin inkişafı prosesinə dair belə yanaşma xüsusi əhəmiyyətə malikdir,
çünki onların inkişaf sahəsi, bir tərəfdən, insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasını, digər
tərəfdən isə məhdudlaşdırılmasını güman edən əməliyyat-axtarış və cinayət-prosessual fəaliyyətə toxunur. Bu kontekstdə müəllif cinayətkarlıqla mübarizədə elmi-texniki tərəqqi haqqında
danışarkən, «elm-texnika-hüquq-insan» düsturunu konkretləşdirən A.F.Volınskinin fikri ilə
razılaşır (9, səh.8).
Cinayətkar fəaliyyətin sənədləşdirilməsi və cinayət işləri üzrə sübut etmə prosesində elmi
nailiyyətlərə əsaslanan, eksperimental yoxlamadan keçirilmiş və məhkəmə-istintaq praktikası ilə
tanınan texniki vasitə və metodlar tətbiq oluna bilər (3, səh.378). Ənənəvi «texniki vasitələr»
termini onu bildirir ki, əməliyyat və ya kriminalistik tətbiq üçün vasitə və metodlar elmi əsasa
malik olmalı, bəlli olan obyektiv qanunauyğunluqlar üzərində qurulmalıdır (4, səh.422). Elmə
bəlli olmayan hadisələrə əsaslanan, nəticələri birmənalı olmayan qurğular sübutetmədə istifadə
oluna bilməz. Buna görə də, xüsusi texniki vasitələrin anlayışını (geniş mənada) elmi
əsaslandırılmış və obyektiv qanunauyğunluqlar üzərində qurulan əməliyyat və kriminalistik
vasitə və metodlar kimi müəyyən etmək olar (7, səh.50).
Qeyd etmək lazımdır ki, xüsusi texniki vasitələrin məzmunun şərhi qanunvericilik
tərəfindən indiyədək nəzərə alınmamışdır və yalnız bir neçə müasir müəlliflərin tədqiqat
predmetini təşkil etmişdir ki, bu da, əlbəttə, kifayət etmir (4, səh.397).
Hal-hazırda xüsusi texniki vasitələrin cinayətlərin açılması, araşdırılması və qarşısının
alınması məqsədilə istifadə olunan spesifik vasitələr növü kimi tətbiqininin konseptual əsaslarının
ifadə edilməsi və əsaslandırılması üçün nəzəri və empirik bazanın yaradılmasına bütün şəraitlər
yaranmışdır. Cinayətlərin açılması, araşdırılması və qarşısının alınmasında xüsusi texniki
vasitələrin istifadəsinin effektivliyinin artırılması üzrə təşkilati, hüquqi, elmi-metodiki tədbirlər
sisteminin konseptual səviyyədə yaradılması və əsaslandırılması məqsədilə tədqi-qatların
aparılması zəruridir. Xüsusi texniki vasitələrin tətbiqinin effektivliyi hüquq normalarının
effektivliyi ilə sıx əlaqədədir. Buna görə də hesab edilir ki, hüququn effektivliyinin tədqiqatında
əsas məsələ iki əsas anlayışların: qanunvericiliyin effektivliyinin və onun tətbiqi mexanizminin
effektivliyinin dəqiq bölgüsündən ibarətdir (10, səh. 75).
Xüsusi texniki vasitələrin tətbiqini nizamlayan hüquqi normaların öyrənilməsi onu təsdiq
etməyə imkan verir ki, bu vasitələrin tətbiqinin məqsədi cinayət izlərində olan və cinayətin
açılması üçün zəruri olan, onun törədilməsinə şərait yaradan və ya səbəb olan amillərin, dəlillərin
toplanması, tədqiq edilməsi və qiymətləndirilməsindən sonra qanunazidd əməlin qarşısını almaq
üçün tədbirlərin görülməsidir. Lakin unutmaq olmaz ki, xüsusi texniki vasitələrin istifadəsi
zamanı insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması labüddür. İctimai təhlükəsizliyin təmin
edilməsi və insan hüquq və azadlıqlarının qanuni şəkildə məhdudlaşdırılması problemi müasir
şəraitdə xüsusilə kəskinləşir və diqqət tələb edir. Müasir cəmiyyətdə bu problemin aktuallığı
şübhə altına alına bilməz və son illərin hadisələri MDB məkanında prioritetlər ardıcıllığında yeni
tendensiyalar nümayiş etdirir: ümumdövlət əhəmiyyətinə görə birinci yerə ictimai təhlükəsizliyin təminatı məsələləri çıxır ki, bu da müəyyən tərzdə insan və vətəndaşın hüquq və
azadlıqlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, bəşəriyyət qədim zamanlardan
şəxsiyyət (insan) və dövlət arasında münasibətlərin, onların maraqları ahənginin optimal
formalarının axtarışındadır. Belə nisbət haqqında ideal təsəvvür formalaşmışdır: insan maraqları
birinci yerdə durmalıdır, xalqın firavanlığı isə dövlətin ən ali marağını təşkil edir (1, səh.3). Lakin
həyatımızın reallıqları «ideal» varianta öz düzəlişlərini edir və «şəxsiyyətlə dövlət» arasındakı
optimal nisbət haqqında müasir təsəvvür individualistik konsepsiyadan uzaqlaşaraq insan
hüquqlarının sosiallaşması istiqamətində dəyişir. Bu halda da insan hüquqları ümum-bəşəri
dəyərlər və ictimai maraqlar prizmasından nəzərdən keçirilir (8, səh.75).
Bundan başqa, xüsusi texniki vasitələr yalnız əməliyyat-axtarış fəaliyyətində deyil, cinayət
mühakiməsi icraatında da istifadə edilir. Məsələn, danışıqlara nəzarət və yazı (səsyazma) kimi
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istintaq hərəkəti cinayəti effektiv araşdırmaq üçün güclü silahdır, lakin eyni zamanda aşağıdakı
səbəblərə görə şəxsi həyatın toxunulmazlığı üçün böyük təhdidlər yaradır:
a) vətəndaş, adətən, onun şəxsi həyatına belə müdaxilədən şübhələnmir və deməli
müstəntiqin hərəkətlərinə qarşı şikayət edə bilmir;
b) danışıqlar seçmə üsulu ilə işlənmir: istintaqı maraqlandıran informasiya əldə edilənə
qədər bütün danışıqlar izlənir, bu da vətəndaşların şəxsi həyatına kifayət qədər dərindən müdaxilə
etmək deməkdir;
c) danışıqların izlənməsi (qulaqasma) prosedurunun özü tamamilə «şəffaf» ola bilməz:
onların tərkibində qapalı xarakter daşıyan təşkilati və taktiki aspektlər olur ki, bu da hüquqmühafizə orqanları tərəfindən sui-istifadələr üçün xeyli imkanlar yaradır (13, səh.5).
Bununla əlaqədar, danışıqların izlənməsinin həm əsasları, həm də proseduruna aid olan
müstəntiq hərəkətlərinin qanuniliyinə yüksək zəmanətlər tələb olunur. Bunun üçün aşağıdakı
məsələlər maksimum dəqiq müəyyən edilməlidir:
- belə tədbirin tətbiq edilməsinə yol verilən işlər kateqoriyası;
- telefonları izlənə bilən subyektlər; bu tədbirin icraatının faktiki və formal əsasları;
- bu istintaq hərəkətinin aparılmasının və nəticələrinin təsbit edilməsinin prosessual
qaydası;
- izləmə nəticəsində əldə edilmiş materialların gələcək taleyi (3, səh. 378).
Beləliklə, xüsusi texniki vasitələrin istifadəsilə bağlı məsələlərin öyrənilməsinin aktuallığı
cinayətkarlıqla mübarizə təcrübəsinin artan tələbatları, bu məqsədlərlə elm və texnikanın müasir
nailiyyətlərinin daha fəal istifadəsinə olan aşkar zərurət və real imkanlarla, həmçinin bu zaman
yaranan elmi-texniki, təşkilati, hüquqi və digər problemlərin yetərli qədər nəzəri tədqiq
olunmaması ilə şərtləndirilmişdir.
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РЕЗЮМЕ
Использование специальных технических средств
в правоприменительной деятельности ОВД.
В научной статье рассматривается и теоретически обосновывается влияние социальноэкономических факторов на эффективность использования специальных технических средств в
правоприменительной деятельности органов внутренних дел.
Ключевые слова: следствие, техника, наука, дознание, эффективность, криминалистика,
прогресс.
SUMMARY
Usage of special technical facilities in law enforcement activities of Home Affaires Bodies.
The impact of social and economic factors on the use of efficiency of special technologies in the
course of police work is examined and theoretically grounded.
Key words: investigation, technology, science inquiry, efficiency, forensic science, progress.
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XƏTTİN PSİXOQRAFOLOJİ TƏDQİQATINDA
TOPOQRAFİK ƏLAMƏTLƏR
Kiminsə xəttinə görə qrafoloji portretini çəkmək, yəni onun bütövlükdə ruhi və fiziki
həyatının cizgilərini təbiətin ifadə etdiyi kimi, onun ayrıca şəxsiyyətinin surətini təsəvvür etmiş
oluruq. Əlbəttə ki, qrafoloji işarələr və əlamətlər üzrə belə təsvir böyük təcrübə, bilik, bacarıq və
vərdiş tələb edir. Tədqiqat isə o zaman çətinləşir ki, hər bir insanın daxili həyatında, sanki zidd
hərəkətlər şəklində olan, çoxlu müxtəlif növ titrəmələr, mübarizələr, dayanmalar, iradənin ifadə
olunmasında ləngimələr olur. Bütün bunlar da həyat səylərinin adi gedişini pozurlar və xətdə
müvafiq işarələrlə aşkar olunurlar. Bu zidd işarələrə elə təkcə bir xətdə də rast gəlmək olur:
Məsələn, simiclik və israfçılıq, vüqar və itaət və s. lakin ziddiyyət burada ancaq elə-belə görünür.
O, insanlarda vaxtaşırı biri-birilə dəyişilən əks instinktlərin birləşməsindən asılıdır. Qeyd etdiyim
kimi insanın təbiəti təzadlarla doludur. Belə ki, simiç hərdən səxavət göstərir, bütün insanlara
qarşı xəsis olduğu halda o, məsələn, öz uşaqlarına zövq vermək üçün bədxərclik edə bilir. Öz
münasibətində insanlara qarşı xeyirxah, gülərüz olan insan ailədə zalım da ola bilər və sair bu
kimi bir neçə misal göstərmək olar.
Ümumiyyətlə, insanın bütün xarici görünüşündə, onun üzündə, yerişində, bədən
hərəkətlərində, səsində və danışığında ona xas olan keyfiyyətlər, onun şəxsi xasiyyəti ifadə
olunur ki, həmin bu keyfiyyətlər onun əl və barmaqlarının hərəkətlərində də ifadə olunur.
Barmaqların sonuncu sinir aparatı baş beynin ən kiçik impulslarına belə olduqca həssasdır və
onda baş verən təfəkkür proseslərinin bütün çalarlarını ifadə edir.
Rus qrafoloqlarından olan Aleskovskiy S.Y, Komissarova Y.V və digərləri qeyd edirdilər
ki, hərdən biz iclaslarda nitq söyləyən və bu zaman əllərini arxasında birləşdirmə vərdişinə malik
olan insanlara baxdıqda yəqin edirik ki, barmaqlar daim hərəkətdə olur, sanki oynayırlar və
danışanın hər bir həyacanında xüsusilə canlanırlar./1; 2/
Bununla da məqalənin mövzusunun ifadəsinə başlayaraq hər şeydən əvvəl yazının əsas
qrafoloji
əlamətlərini təsvir etməyin vacib olmasını hesab edirəm. Xəttin qrafoloji
araşdırılmasında ümumi, xüsusi və topoqrafik əlamətlərə, ümumiyyətlə bütün işarələrə əsaslı
surətdə diqqət yetirmək lazımdır.
Qrafoloji korrelyasiyaların aparılması üçün Aleskovskiy S.Y, Komissarova Y.V, Klaqes.L,
Altınkörpü.F və başqa alimlərin metodikalarını öyrənərək xəttin seçilmiş topoqrafik əlamətləri
kimi aşağıdakılırı əsaslandırmağa çalışdım: /1; 3; 4/
Yazı sətrinin xətti (düz, üfüqi; qalxan; enən; qövsşəkilli, qövsşəkilli qabarıq; əyri-üyrü;
tipoqraf (mətbəə) cızıqları ilə üst-üstə düşən; sətirlər düzxətli, düzxətli-yüksələn, düzxətli-enən,
dalğavari, dalğavari-yüksələn, dalğavari-enən, parabolik və hiperbolik olurlar; sözlər pilləkənvari
aşağı yerləşdirilmiş; sətirin sonunda hərflər enir; sətirin sonunda hərflər enmir; ayrı-ayrı hərflər
sətirdən yuxarı qalxır; ayrı-ayrı hərflər sətirdən aşağı enir və s.);
Sol kənarlar (yoxdur; balacadır; böyükdür; sağa meyillidir; sola meyillidir; şaqulidir;
qırıq-qırıq və ya əyri-üyrüdür və s.);
Sağ kənarlar (böyükdür; qırıq-qırıq və ya əyri-üyrüdür; şaqulidir; hərflər sağ kənarın
həddini keçirlər və s.);
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Sözlər və sətirlər arasındakı məsafə (sözlər arasında böyük; sözlər arasında müxtəlif (birbirinə oxşamayan); sətirlər arasında eyni; sətirlər arasında müxtəlif və s.);
Altından çızmalar (düz və səliqəli; qabarıq və ya batıqlı (çökük); dalğavari; uzun; yayğın
(geniş), əyri-üyrü (kələ-kötür), qalınlaşmış və s.);
Punktuasiya (durğu işarələrinin icra olunması): durğu işarələrindən sui-istifadə; durğu
işarələrinin səylə qoyulması, cümlənin sonunda nöqtənin olmaması; cümlənin sonunda nöqtənin
əvəzinə - tire işarəsinin qoyulması; sətir tire ilə qurtarır; tirenin tez-tez işlədilməsi; imza nöqtə və
ya tire ilə qurtarır; keçid böyük məsafə ilə və s.);
Ünvan (səliqəli (diqqətlə), gözəl tərtib; yerini sağa dəyişdirib; yerini sola dəyişdirib və s.);
İmza (əyri üzrə istiqamətlənib və s.).
Bu məqalədə əsasən diqqət topoqrafik əlamətlərin təhlilinə və tədqiqatına yetirilmişdir, ona
görə ki, insanın adi yazısı elə bil «daranıb» o, yazı qaydalarının çox saylı qaydalarına tabe olur və
fərd özünü tam üzə çıxara bilmir. Bu da bir sıra ümumi və bir sıra xüsusi əlamətlərin
tədqiqatlarını apararkən müəyyən çətinliklərin ortaya çıxmasına səbəb olur.
Tədqiqatı apararkən topoqrafik əlamətlərin mətnin məkan istiqamətləndirilməsinin və mətn
istiqamətinin əlamətlərini geniş və ətraflı araşdırılması üçün aşağıdakı əlamətlərə xüsusi diqqət
yetirmək lazımdır.
Dünya praktikasında olan bir neçə metodikaya əsasən demək olar ki, yazı vərəqinin hər
hansı bir kənar məsafəsini səliqəli saxlamış insanlar xoşgörülü, xoşsifət, gülərüz, olmaqla yanaşı,
hər kəsə hörmət edən və ən əsası da hamıdan hörmət gözləyən insanlardır. /4; 5; 6;/
Yazı vərəqində geniş sol kənar məsafəsinin saxlanılması: belə
adamlar özlərinə çox hörmətlə yanaşırlar və özlərini yüksək standartlara
uyğun (hazırladıqlarını göstərir) olduqlarını hesab edirlər. Belə insanların
köklü bir mədəni keçmişləri vardır. Etikalı, mədəni və utancaq olmaları digər
insanlarla münasibətdə məsafə saxlamalarına səbəb olur ki, bu da digər
insanlar tərəfindən belə insanlar haqqında modabaz, yekəxana və sair kimi
düşünmələri yanlış olur və s.
Yazı vərəqində geniş sağ kənar məsafəsinin saxlanılması:
ümumiyyətlə belə adamlar gələcəyin (gələcək işlərin, gələcək həyatın)
qayğısını çəkən və duyandırlar. Hadisələrə düyğusal yanaşırlar, insanlara
çox qaynayıb qarışmağı, (ünsiyyətdə olmağı) sevmirlər əksinə uzaq olmağı
üstün tuturlar. Belə adamlar həddən artıq böyük zövqlərə sahibdirlər, çox
pul xərcləyirlər. Əslində isə belə adamlar soyuqqanlı, utancaq və içinə
qapanan adamlardırlar və s.
Yazı vərəqində aşağı getdikcə genişlənən sağ kənar məsafəsi:
əlyazmanı belə icra edənlər həddən artıq simic və xəsis insanlardır. Belə
insanlar səyahət etməyi, gəzməyi çox sevər, hətta insanlara qaynayıb
qarışmaqdan çəkinməzlər və s.
Yazı vərəqində aşağı getdikcə genişlənən sol kənar məsafəsi: səbirsiz və tələskən
xarakterin göstəricisidir. Belə yazanlar həyata coşku ilə həvəslə baxan, ətraflarına müsbət enerci
saçan, yaşamağa həvəsləndirən insanlardır. İnsanlara qaynayıb qarışmağı, isti münasibətdə
olmağı və ətraflarında insanların çox olmasını sevirlər. Çoxlu pul xərcləməklə keçən (bədxərc)
bir həyat tərzləri vardır.
Yazı vərəqinin hər iki kənarlarının səliqəli icra olunması: yazını
belə icra edənlər şəxsi nizam intizama sahibdirlər. Amma digər tərəfdən də
kobud xətalara və səhvlərə qarşı dözümü, səbri çatmayan bir xarakterə
malikdirlər. Belə adamlar fikirlərini sabit standartlara uyğunlaşdırmışlar ki,
onları da fikirlərindən kimsə asanlıqla döndərə bilməz. Özlərinə çox
inanandırlar.
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Yazı vərəqinin yuxarı hissəsinin geniş boşluğu: formalizimin,
rəsmiyyətçiliyin, utancaqlığın və çəkingənliyin göstəricisidir. Yazını belə
icra edənlər içlərinə qapanıq və səssiz olurlar. Belə adamların başqa bir
özəlliyi isə təvazökar və sadə olmalarıdır və s.

Yazı vərəqinin aşağı hissəsinin geniş boşluğu: seksual və ya
duyğusal bir travma keçirmiş və ya bu kimi problemi olan adamlar yazını
belə icra edirlər. Belə adamlar soyuq, etinasız və diqqətsiz olmağa
meyillidirlər. Çox şeyə səthi yanaşar, təfsilatı ilə öyrənməzlər və s.
Yazı vərəqi üzərində heç bir tərəfdən və kənarlardan boşluq
buraxmamaq: Qənaətcillik, etibarsızlıq, inamsızlıq hissi, çox danışan, digər
insanların təsiri altında qalan adamların əlyazmalarını təmsil edir. Adətən
əlyazmanı belə icra edənlər ölüm (ölməkdən qorxmaq) qorxusu ilə yaşayırlar
və s.
Yuxarıda qeyd olunanları və ya bu kimi qrafoloji əlamətləri mənimsəməklə
həqiqətə yaxınlaşmaq olar və müəyyən dərəcəyə qədər dəqiq, məlum
şəxslərin və qeyri-məlum şəxslərin hisslərini, bacarığını, ifratçılığını və müvazinətini və sairəni
müəyyən etmək olar. Bunun üçün hər şeydən əvvəl xəttin tərkib hissələrini tədqiq etmək
lazımdır. Yəni psixoqrafoloji tədqiqat apararkən xəttin ümumi və xüsusi əlamətləri ilə yanaşı
topoqrafik əlamətlərini ən azı yuxarıda qeyd edilən kimi mütləq ayırd etmək lazımdır ki, onların
da hər birinin xassələrində fərdi xüsusiyyətləri müəyyən etmək olsun.
Qeyd etmək istəyirəm ki, ümumi, xüsusi və topoqrafik əlamətlərdə ən vacib əlamətlərin
tamamilə xüsusi formalarını ağıldan kəm adamlar icra edir. Amma buna baxmayaraq, xətt həm
orijinal, həm də qeyri-adi insanlara məxsusdur ki, onlarda da olan qəribəlilik, dəlilik və başqa
qeyri-adi xarakterlərin əlamətləri ortaya çıxır.
Ümumiyyətlə bir çox qrafoloq alimlərin fikrincə mətnin qrafoloji təhlilini bir tərəfdən
subyektin şəxsiyyət xarakteristikası ilə, o biri tərəfdən də bu xarakteristikaların ifadə olunma
formasında əks olunan xətt ilə əlaqəsi vardır./7; 8/
Deməli, bu növ kriminalistik tədqiqat üçün daha çox yararlı olan əlyazma sənədlərini
müəyyən etmək lazımdır.
Bununla da sonda qeyd etmək istəyirəm ki, insanın həyatında ağır dəqiqələr onun
şəxsiyyətinin məhək daşı olduğu üçün insan xoşbəxtlik və bolluqda deyil, dərd və ehtiyacın
yaratdığı şəraitdə tanındığı kimi, onun xətti də ona tam geniş yazı ləvazimatı təqdim edildikdə
deyil, kağızın çatışmaması nəticəsində, yazmağa yer olmadıqda, lazım gələrsə hərfi hərfə
sıxmaqla icra etdiyi zaman tanınır. Məqalədə ilk dəfə olaraq qrafologiyanın topoqrafik
əlamətlərinin bir qismindən bəhs etdim. Qeyd edim ki, balaca sahədə, yəni kiçik həcimli
yazılarda da insanın bütün fərdi əlamətləri qabarıq ortaya çıxa bilər ki, bu da insanın daxili
həyatının bütün mənzərəsini açmış olur.
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РЕЗЮМЕ
Топографические признаки в психографологическом исследовании почерка
В этой статье отмечены основные причины описания основных графологических признаков
письма. Необходимость обращения внимания на общие, специальные и, что особенно важно, на
топографические признаки почерка при графологическом исследовании составляет идею темы.
Для широкого и подробного исследования топографических признаков, признаков
пространственной направленности текста и текстового направления
при определении
графологической корреляции, или даже вообще при проведении исследований, в статье
обсуждается необходимость обращения специального внимания отмеченным признакам.
Ключевые
слова:
графология,
топография,
типография,
параболический,
гиперболический, пунктуация, формализм, импульс.
SUMMARY
Topographical features in the psichographology investigation of calligraphy
The article has been devoted to the principal causes of describing the graphiclogic features of the
calligraphy. The necessary attention to the general, special, topographical features of graphology
investigation of calligraphy is main idea of the topic. Specifying the correlation and during the
investigation topographical features, signs of the directing the place of the text and text direction the
author dealt with main special attention to the features role which have been noted in the article.
Key words: graphology, topography, tipography, parobolic, hiperbolic, punktuasiya, impulse.
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UOT 343.985
Rəşadə Quliyeva,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin dissertantı

QRUP HALINDA TÖRƏDİLƏN TAMAH-ZORAKI
CİNAYƏTLƏRİN İSTİNTAQI ZAMANI İRƏLİ
SÜRÜLƏN TİPİK İSTİNTAQ FƏRZİYYƏLƏRİ
Məqalədə qrup halında törədilən tamah-zorakı cinayətlərin istintaqı zamanı irəli sürülən
tipik istintaq fərziyyələri ilə bağlı məsələlər təhlil edilmiş, istintaq fərziyyələrinin məntiqi,
məzmun və funksional baxımdan anlayışı verilmiş, onların təsnifatı aparılmışdır.
Kriminalistik fərziyyələr haqqında təlim kriminalistikada kifayət qədər əsaslı şəkildə
işlənilmişdir. Bu problemin tədqiqi ilə Q.V.Artişevski, R.S.Belkin, İ.A.Vozqrin, L.Y.Drapkin,
A.N.Kolisniçenko, A.M.Larin, Y.N.Peşak, A.Q.Filippov və digərləri məşğul olmuşlar(5, s.7-8; 7,
s.5-11; 13, s.15-17; 15, s.3-9).
Fərziyyə ilə bağlı mövcud anlayışları məntiq, məzmun və funksional baxımdan üç qrupa
bölmək olar.
Kriminalistik fərziyyələrin məntiqi anlayışı bütövlükdə ona gətirilir ki, fərziyyə
hipotezanın növlərindən biridir və ya onunla oxşarlıq təşkil edir. Məsələn, A.M.Larinin
mövqeyinə görə, «istintaq fərziyyəsi – iş üzrə obyektiv həqiqətin müəyyən edilməsi üçün qurulan
hipoteza formasında ifadə olunmuş və əldə olan məlumatların ehtimal qiymətləndirilməsindən
ibarət olan təxəyyüllə yaradılmış tədqiq edilən halların modelinin funksiyalarını daşıyan inteqral
ideya, obrazdır (13, s.29). A.M.Mahmudov və B.Ə.Əliyev kriminalistik fərziyyənin «cinayət
hadisəsi və onun ayrı-ayrı hallarına dair müstəntiqin (təhqiqat aparan şəxsin), faktiki məlumatlara
əsaslanan deduksiyanın məntiq qaydaları üzrə yoxlanılmalı olan ehtimal formasındakı induktiv
əqli nəticəsi» olduğunu göstərirlər(2, s.83).
Kriminalistik fərziyyənin məzmun baxımından anlayışında əsas diqqət və vurğu fərziyyə
ilə izah olunan obyektlərin (faktların, hadisələrin) dairəsinə və xarakteristikasına gətirilir. Bu
mövqedən fərziyyələr istər ümumən bütöv hadisəyə, istərsə də hadisənin ayrı-ayrı elementlərinə,
hallarına, faktlar qrupuna və hətta tək-tək faktlara münasibətdə irəli sürülə bilər, həmçinin
mahiyyəti hələ müəyyən olunmamış istintaqı aparılan hadisəyə və ya cinayət tərkibinin hələ
müəyyən olunmamış əlamətləri barədə irəli sürülə bilər(4, s.62-65).
İbtidai istintaqda, məhkəmə prosesində, ekspertizaların icraatı zamanı fərziyyələrin rolunu
müəyyən edən fərziyyə anlayışını R.S.Belkin funksional anlayış kimi müəyyən edərək onun
qnoseoloji, təşkilati və taktiki əsaslarını fərqləndirmişdir(6, s.366-367).
Qnoseoloji nöqteyi-nəzərdən fərziyyə cinayət prosesində həqiqətin idrakı metodu
(vasitəsi) kimi nəzərdən keçirilir(8, s.18; 9, s.3-9).
Təşkilati aspektdə fərziyyə – istintaqın planlaşdırılmasının məntiqi əsasıdır. Fərziyyələr
istintaqın istiqamətlərini müəyyən edir, onun təşkilati başlanğıcı və müstəntiqin hərəkətlərinin
planlaşdırılmasının nüvəsini təşkil edir(6, s.366). Taktiki aspektdə fərziyyənin nəzərdən
keçirilməsi aşağıdakı suala cavabın tapılmasını tələb edir: Fərziyyə taktiki üsul, taktiki qərarın
qəbulunun əsası və ya qərarın özüdür?
Kriminalist-alimlərin bir çoxu hesab edirlər ki, fərziyyə – taktiki üsuldan daha genişdir.
R.S.Belkinin fikrincə, taktiki üsullar haqqında yalnız fərziyyələrin irəli sürülməsi prosesinə və
təbii ki, onun yoxlanılması prosesinə aidiyyatda danışmaq olar(6, s.370). R.S.Belkin kriminalistik
fərziyyə anlayışını tam şəkildə isə belə formulə etmişdir: «Kriminalistik fərziyyə – obyektiv
həqiqətin müəyyən olunmasına xidmət edən, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən və ya əhəmiyyətli ola
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biləcək ayrıca götürülmüş fakta və ya faktlar qrupuna aidiyyatda əsaslandırılmış ehtimallar və ya
mülahizələrdir(6, s.371-372). Ümumən bu anlayış etirazlar doğurmur.
K.Q.Sarıcalinskaya yazır: «Kriminalistik fərziyyələr cinayət hadisəsinin mahiyyəti,
təqsirləndirilən şəxsin törədilmiş cinayət əməlində təqsiri və motivləri, onun məsuliyyətinin
səviyyəsinə və xarakterinə görə təsir göstərən hallar, vurulmuş zərərin xarakteri və miqdarı,
həmçinin cinayətin törədilməsinə şərait yaradan səbəblər haqqında faktlara əsaslanaraq, qurulan
və məntiqi qaydalar üzrə yoxlanılması zəruri olan ehtimaldır». Müəllif, fərziyyələrin elmi-nəzəri
və təcrübi baxımdan əsaslandırılmış olduğunu qeyd edərək onların bir sıra tələblərə cavab verməli
olduğunu göstərir: «1)kriminalistik fərziyyələr ziddiyyətli olmamalıdır, yəni ki, ilkin faktiki
materiallara uyğun olmalıdır; 2)fərziyyələrin yoxlanılması üçün imkan real olmalıdır; 3)nəzəri və
təcrübi cəhətdən dolğun və əsaslandırılmış olmalıdır; 4)fərziyyələrin qurulması istintaqın
istənilən mərhələsində məlum olan faktların obyektiv tələbatından irəli gəlməlidir; 5)fərziyyələr
konkret hadisə, onun konkret halları ilə əlaqədar qurulduğundan özləri də konkret olmalıdır»(1,
s.245).
Ənənəvi olaraq kriminalistikada vahid nəzəri konsepsiya çərçivəsində fərziyyələr
planlaşdırmanın «elementi», «məntiqi əsası», «nüvəsi», «istiqamətverici başlanğıc» kimi
nəzərdən keçirilir(6, s.278-285). Lakin XX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq cinayətlərin
istintaqı zamanı obyektiv həqiqətin idrakı aləti kimi istintaq fərziyyələri haqqında müstəqil
nəzəriyyənin işlənib hazırlanması haqqında təkliflər irəli sürülməyə başlanmışdır(3, s.25-26; 16,
s.28).
Kriminalistika nəzəriyyəsinin inkişafının müəyyən mərhələsində birinci qrup alimlərin
yanaşma tərzi metodiki olaraq özünü doğrultmuş və məqsədəuyğun hesab edilmişdir.
Bəzən istintaqın planlaşdırması və fərziyyələrin irəli sürülməsi eyniləşdirilir, onların
mahiyyətcə eyniliyi qeyd olunur. Onlar arasındakı fərqlərin mahiyyətini İ.Peşak düzgün olaraq
görmüş və qeyd etmişdir: «istintaq fərziyyəsi həqiqətin idrakı metodlarından biridir, halbuki
planlaşdırma istintaqın təşkilinin xüsusi metodu olmaqla istintaq üzrə aparılan bütün işi vahid bir
tamda birləşdirir, ona elmi əsaslı, planlı və məqsədyönlü xarakter verir»(11, s.189).
Hüquq ədəbiyyatında fərziyyələrin xeyli sayda təsnifat sistemləri mövcuddur(5, s.83-89;
13, s.43-58; 18, s.14-16). Lakin istintaqın xüsusi metodikasının işlənib hazırlanması üçün həcm
(izah edilən faktların dairəsi üzrə) və konkretlik dərəcəsinə görə təsnifat prinsip etibarilə daha
əsaslı hesab edilməlidir. Həcm etibarilə fərziyyələri ümumi və xüsusilərə bölmək olar. Ümumi
fərziyyələr olaraq sübutetmə predmeti haqqında fərziyyələri, xüsusi olaraq isə sübutedici faktlar
və mümkün sübut mənbələri haqqında fərziyyələri fərqləndirmək olar(14, s.69).
Konkretlik dərəcəsindən asılı olaraq tipik və spesifik fərziyyələr fərqləndirilir. Tipik
fərziyyələr dedikdə uyğun elmi bilik sahəsi və ya məhkəmə (əməliyyat-axtarış, istintaq, ekspert)
tədqiqatının ümumiləşdirilmiş təcrübəsi nöqteyi-nəzərindən bu şərait üçün ən xarakterik olan
ayrı-ayrı faktları və ya bütövlükdə hadisənin ehtimal, təxmini izahı başa düşülür(6, s.364).
Konkret, yəni spesifik fərziyyələr dedikdə isə konkret cinayət işi materialları əsasında tipik
fərziyyələr nəzərə alınmaqla irəli sürülən fərziyyələr nəzərdə tutulur(10, s.68-69).
Qrup halında törədilən tamah-zorakı cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq fərziyyələrin
növlərinin və formalarının müxtəlifliyi və çoxluğu onların müxtəlif əsaslar üzrə təsnifatı
zəruriliyini şərtləndirir.
1.Fərziyəni irəli sürən subyektə görə fərqləndirilə bilər: istintaq, əməliyyat-axtarış,
məhkəmə və ekspert fərziyyələri. Eyni ilkin məlumatlardan istifadə edildiyi hallarda istintaq və
əməliyyat-axtarış fərziyələrin məzmunu üst-üstə düşə bilər. Bu halda prosessual və qeyriprosessual vasitələrdən istifadə edilməklə paralel olaraq fərziyyələrin yoxlanılması aparılacaqdır
ki, bu zaman da əldə olunan nəticələrin qiymətləndirilməsində fərqlər yaranacaqdır.
2.Tədqiq edilən hadisənin müəyyən edilməli olan halların həcminə, izah edilən faktların
dairəsinə görə fərziyələr ümumi və xüsusi kimi növlərə bölünə bilər. Fərziyələrin ümumi və
xüsusi növlərə bölgüsü müəyyən dərəcədə şərtidir, çünki xüsusi fərziyələr ümumilərlə üzvi
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surətdə bağlıdırlar. Xüsusi fərziyələrin qurulması və yoxlanılması nəticələri, bir çox hallarda
ümumi fərziyələrin formalaşmasına kömək etməklə, onların qurulmasının əsası kimi çıxış edir.
3.Müəyyənlik dərəcəsinə görə tipik və konkret fərziyələr fərqləndirilə bilər. Təcrübə
göstərir ki, irəli sürülən bütün fərziyələr qrup halında törədilən tamah-zorakı cinayətlərin
kriminalistik xarakteristikası nəzərə alınmaqla qurulmalıdır. Məsələn, hadisə yerinin maddi
şəraitinin öyrənilməsi əsasında və qrupun iştirakçılarının şəxsiyyətinin kriminalistik
xarakteristikası nəzərə alınmaqla cinayətin baş verdiyi anda ayrı-ayrı cinayətkarların vəziyyəti
haqqında bir sıra fərziyələr irəli sürülə bilər. Əgər zərərçəkənin müqavimətinə, yaranmış
maneələrə, çətinliklərə baxmayaraq cinayət başa çatdırılmışdırsa, onda cinayətkarın özünə
əminliyi, qətiyyətliyi kimi vəziyyət haqqında fərziyə irəli sürülə bilər.
Məhkəmə-istintaq təcrübəsinin öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi göstərir ki, qrup halında
törədilən tamah-zorakı cinayətlərin istintaqı zamanı fərziyyələrin qurulması prosesi aşağıdakı üç
mərhələ çərçivəsində həyata keçirildiyi təqdirdə səmərəli olacaqdır: 1)fərziyyənin irəli sürülməsi;
2) irəli sürülən fərziyyənin analizi və ondan məntiqi olaraq irəli gələn bir sıra nəticələrin
müəyyən olunması; 3) irəli sürələn fərziyyələrin praktiki olaraq yoxlanılması və onların yoxlama
nəticəsində real olaraq müəyyən olunanlarla müqayisəsi. Təbii ki, mərhələlər arasında sərhədlər
şərti xarakter daşıyır.
İstintaq təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi və analizi nəticəsi olaraq vəziyyətlə bağlı olaraq
təkrarlanan şərait və hallarla bağlı ən ehtimallı və xarakterik kimi tipik fərziyyələr müxtəlif
mərhələlərdə istintaqı rasional planlaşdırmağa, istintaq hərəkətlərinin və əməliyyat-axtarış
tədbirlərinin tipik proqramlarını işləyib hazırlamağa imkan verir:
1)cinayətin törədilməsinin vaxtının və yerinin müəyyən olunması;
2)cinayətlərin törədilməsində bilavasitə əlaqəsi olan şəxslərin üzə çıxarılması;
3)cinayətlərin törədilməsi üsullarının, bu zaman istifadə olunan alət və vasitələrin,
silahların müəyyən edilməsi;
4)cinayət nəticəsində vurulmuş zərərin ödənilməsi üçün zəruri olan tədbirlərin müəyyən
edilməsi;
5)cinayətin törədilməsinə kömək edən halların, şəraitlərin, qəbul edilməsi mümkün olan
profilaktik tədbirlər kompleksinin müəyyənləşdirilməsi(12, s.527-528; 17, s.32-35).
Qeyd etdiyimiz müəyyən edilməli olan hallar, həmçinin ilkin informasiyanın mövcudluğu,
cinayət işinin başlanması zamanı təşəkkül tapan şərait nəzərə alınmaqla aşağıdakı tipik
fərziyyələr irəli sürülə bilər:
1.Əməldə tamah-zorakı cinayətin qrup halında törədilmə əlamətləri vardır.
2.Əməldə qrup halında tamah-zorakı cinayətin əlamətləri və digər zorakı cinayət
tərkibinin əlamətləri vardır.
3.Qrup halında tamah-zorakı cinayət mövcud deyildir. Cinayətin törədilməsi haqqında
alınmış informasiya əməliyyat-axtarış fəaliyyəti, habelə şahidlərin və zərərçəkənlərin dindirilməsi
gedişində yol verilən səhvlərdən irəli gəlmişdir.
Qeyd olunan bu fərziyyələrin hər birinin inkişafında sonradan cinayət işi üzrə toplanmış
konkret məlumatlara əsaslanan istər ümumi, istərsə də xüsusi fərziyyələr irəli sürülür.
Bir çox hallarda, qrup halında tamah-zorakı cinayətləri törədən şəxslərin şəxsi
keyfiyyətlərinin, onların motivlərinin, hərəkətlərinin, əlaqələrinin və s. öyrənilməsi üzrə
fərziyyələr irəli sürülür.
Qrup halında törədilən bu kateqoriyalı cinayətlərə dair işlər üzrə istintaqın müvəffəqiyyəti
bir çox cəhətdən şahidlərin və zərərçəkənlərin müəyyən edilməsi və onların ilkin dindirilməsi
üzrə fəaliyyətin düzgün təşkilindən asılıdır. Şahidlər və cinayəti öz gözü ilə görən şəxslər, ilk
növbədə dindirilməlidir. Hadisə yerindən qaçaraq gizlənməyə çalışan cinayətkarları və ya onların
avtomaşınlarını görən şahidlər də təxirəsalınmadan üzə çıxarılmalı və dindirilməlidir. Bu
dindirmələrin gedişində əldə edilmiş informasiya əsasında cinayətin qrup halında törədilməsi
kimi nəticə çıxarmaq olar. Cinayət törədildikdən sonra daha çox vaxt keçdikcə şahidlərdən və
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zərərçəkənlərdən əldə edilən informasiyanın həcmi, onun kriminalistik əhəmiyyəti də
azalacaqdır.
Zaman keçdikcə şahidlərin və zərərçəkənlərin yaddaşından müəyyən informasiya silinir.
Cinayət törədildiyi andan nə qədər çox vaxt keçərsə, qrup üzvlərinin cinayətin izlərini gizlətmək
şansları da artır, çünki onlarda istintaqa qarşıdurmanın təşkili üçün əlavə vaxt yaranır.
Küçədə basqın edən və ya hadisə yerindən qaçan cinayətkarları görən şahidlərin müəyyən
olunması daha mürəkkəb və çətindir. Hücum adamların çox olduğu yerdə baş verdikdə və qrup
halında törədilən cinayət təqiblə, atışma və s. ilə müşayiət olunduqda, bunu bir çoxları görür və
eşidirlər. Bu hallarda hadisə yerində çoxlu insanlar toplaşırlar. Belə şəraitdə bu insanlar
dağılışmamışdan əvvəl şahidlərin müəyyən edilməsi üzrə təxirəsalınmaz axtarış hərəkətlərinin
keçirilməsi zəruridir.
İlk növbədə, istintaqı aparılan cinayətin məhz bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsi
haqqında fərziyəni vaxtında və əsaslandırılmış şəkildə irəli sürmək vacibdir. Bunu göstərən
məlumatlar hadisə yerinin müayinəsi və digər istintaq hərəkətlərinin keçirilməsi nəticəsində əldə
edilə bilər. Məsələn, xüsusi halda cinayətin qrup xarakteri daşıdığını göstərə bilər: müxtəlif
şəxslər tərəfindən qoyulmuş əl və ayaq izləri; müxtəlif markalı siqaret və papiros kötükləri, eyni
bir markalı siqaretin kötüyünü dişləmək və əzməyin müxtəlif üsulları və s.; istifadə olunmuş
qabların, qaşıq və çəngəllərin sayı, yemək və içki qalıqları; müxtəlif odlu silah sistemlərinə
məxsus gilizlər və patron güllələri və ya bir sistemə məxsus olan, lakin müxtəlif lülələrdən
çıxan giliz və patron güllələri (ballistik ekspertizası rəyinə əsasən); eyni bir şəxsə məxsus
olmayan qan, tüpürcək, ifrazat, sperma izləri (bioloci ekspertiza rəyi əsasında); bir şəxs
tərəfindən yerdəyişməsi və ya aparılması mümkün olmayan ağır predmetlərin yerinin
dəyişdirilməsi və ya aparılması faktları; talanmış əmlakın böyük həcmi və s.
Hadisə yerinin müayinəsi zamanı aşkar olunmuş və cinayətin bir qrup şəxs tərəfindən
törədilməsini göstərən əlamətlər məcmusunun diqqətlə öyrənilməsi cinayətin iştirakçılarının sayı
haqqında kifayət qədər əsaslı nəticə çıxarmağa imkan verir. Lakin belə əlamətlərin olmaması
prinsip etibarilə cinayətin qrup halında törədildiyini istisna etmir. Cinayətkar qrupun bəzi üzvləri
cinayətin törədilməsində bilavasitə iştirak etməyə və digər rolları oynaya da bilərlər. Müayinə
zamanı bütün şəxslərə məxsus izlərin aşkar olunmaması halları da mümkündür, çünki cinayətin
törədilməsində iştirak edənin hər biri bu izləri cinayət hadisəsi yerində qoymur.
Zərərçəkənlərin və şahidlərin dindirilməsi də cinayətin bir neçə şəxs tərəfindən
törədilməsi haqqında informasiyanın əldə edilməsinin əsas üsullarından biridir. Qrup halında
törədilmiş cinayətlər haqqında şahidlərin və zərərçəkənlərin dindirilməsinin vəzifəsi təkcə
iştirakçıların sayının müəyyən edilməsindən ibarət olmayaraq onların hər birinin hərəkətlərinin
konkretləşdirilməsindən ibarətdir. İstintaqı aparılan bir çox cinayətlər üzrə zərərçəkənlər
dindirmənin gedişində müstəntiqə cinayətkarların sayı haqqında informasiya verirlər. Bir sıra
hallarda hücum təhlükəsinə məruz qalmayaraq hadisəni kənardan müşahidə edən şahidlər də
daha tam və düzgün məlumatlar verə bilərlər.
Cinayətin bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsi haqqında fərziyyələrin vaxtında irəli
sürülməsi məqsədyönlü şəkildə cinayətkarların axtarışını həyata keçirməyə imkan verir.
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РЕЗЮМЕ
В статье проанализированы вопросы, связанные с типовыми следственными версиями,
выдвигаемыми при расследовании групповых корыстно-насильственных преступлений, приведено
понятие следственных версий с точки зрения логики, содержания и функциональности, а также
произведена их классификация.
SUMMARY
Some scientific-theoretical and practical problems related with typical investigative conditions
arose during investigation of organized acquisitive and violent crimes, obcective and subcective factors
affecting formation of investigation conditions, conditions which have to be proved during investigation of
such kind of crimes was considered in the article.
Tipovıe sledstvennıe versii, vıdviqaemıe pri rassledovanii qruppovıx korıstno-nasilğstvennıx
prestupleniy.
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АНАРХИЗМ И КРИЗИС КОНСТИТУЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ
“Gubernatorum vituperatio populo placet”
(народу нравится критиковать правителей)
В конце августа этого года в США был раскрыт заговор против президента
Обамы. Четверо военных, состоящих в анархической группировке, готовили покушение на
президента США и совершение государственного переворота. Главная цель анархистов отдать управление страной в руки народа Америки. Кроме того, по мнению военных ,
расовая принадлежность Обамы не позволяет ему стоять во главе США. «Темнокожему
президенту с чужеземным именем - не место в Белом доме», - приводят газеты слова
одного из заговорщиков Айзека Агиги. Арестованные оказались жителями штата
Джорджия, совершившими ряд чисто уголовных преступлений: их, в частности, обвиняют
в краже со взломом, хищении кредитных карточек и угоне автомобилей. Все это было
делалось ими с целью добыть денег для группировки FEAR (досл. «Страх», на деле –
аббревиатура «Forever Enduring Always Ready» - «Вечно терпеливые, всегда готовые»).
На первый взгляд кажется странным , что анархизм , канувший в лету вместе с 19-м
веком, сегодня имеет сторонников в такой демократической стране как США и кто-то с
оружием в руках серьезно вознамерился низвергнуть основы американской конституции
.В реальности это лишь внешнее проявление длящегося процесса , который имеет более
глубинные , системные корни . Речь идет о конституционном кризисе американской , и не
только американской демократии, явившегося следствием все возрастающего
законодательно оформленного вмешательства государства в частную жизнь граждан , все
возрастающей эрозии границы между публичным и частным правом. Американское
законодательство последовательно развивается в этом направлении – начиная от New Deal
Франклина Рузвельта 30-х годов прошлого века до чрезвычайных законов начала 21-го
века .О зарегулированности общественной жизни в США свидетельствует тот факт , что
ежегодное издание свода всего современного американского законодательства и
подзаконных актов составляет 201 том, занимая около 11 метров на библиотечных
полках. Только одно оглавление к этому своду занимает 754 страницы.
В том же смысле V Республика во Франции означала возвращение принципа
монархии в политическую систему, которая около двух веков была обречена на
альтернативу: либо республика, но без исполнительной власти, либо исполнительная
власть, вытесняющая республику. Причины такой ситуации объяснялись условиями
перехода от Старого порядка к Революции: любую исполнительную власть подозревали в
органическом пороке — она напоминала о Старом порядке, т. е. об абсолютной
наследственной монархии, что рождало идею о необходимости надзора за ней. Таким
образом, в 1958 г. во Франции произошла самая настоящая монархическая реставрация
знаменовавшаяся принятием новой Конституции, но она в никоей мере не означала
возвращения к наследственной королевской власти или личного присвоения власти,
которая должна была, как и во времена Империй, "скользить" к принципу
наследственности власти .Вот слова де Голля, сказанные уже после 1958 г. генералу
Флоику: "Я восстановил монархию в свою пользу".
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Сегодня много говорят и пишут о кризисе демократии. Раймон Арон в книге
“Демократия и тоталитаризм” пишет: “Можно мечтать об идеальном конституционном
режиме без каких бы то ни было несовершенств, но нельзя представить себе, что все
политические деятели заботятся одновременно и о частных интересах, которые они
представляют, и об интересах сообщества в целом, которому обязаны служить; нельзя
представить режим, где соперничество идей свободно, а печать беспристрастна, где все
граждане осознают необходимость взаимной поддержки при любых конфликтах” ( Арон Р.
Демократия и тоталитаризм. М., 1993. С. 136.) Роберт Нозик пишет, что его взглядам на
«хорошо организованное общество» противостоят две теоретические «угрозы»: идея
безгосударственного общества (анархия) и теория государства, выходящего за пределы
«минимального», т.е. такого, которое берет на себя функцию перераспределения, или ставит
перед собой цели развития, модернизации и т.д. (Nozick R. Anarchy, State and Utopia. New
York: Basic Books, 1974.)
Термин "анархизм" произошел от греческого слова, означающего "безначалие,
безвластие". Идея анархизма была высказана еще в античное время древнегреческим
философом Платоном (427-347 гг. до н. э.) в его труде "Республика". Отдельные фрагменты
анархизма содержатся в философии основоположника стоицизма Зенона (333-262 гг. до н. э), в
идеологии гуситских движений XV в., в утопиях Ф. Рабле и Ф. Фенелона, в идеологии
"бешеных" эпохи Великой французской революции. Впервые попытку систематизированно
изложить политические и экономические формы анархизма предпринял в конце XVIII в.
английский писатель Уильям Годвин, который в своей книге "Исследование о политической
справедливости" (1793 г.) сформулировал понятие "общество без государства".Как
общественно-политическое течение анархизм сложился в 40-х - 70-х годах XIX в. в Западной
Европе. Теоретическое обоснование анархизма связано с именами Макса Штирнера
(Германия), Пьера Жозефа Прудона (Франция), Михаила Бакунина и Петра Кропоткина
(Россия).
Наибольший подъем анархизма приходится на 70-е годы XIX в. Он
распространился во Франции, Швейцарии, Италии, Испании и США. Влияние анархизма
было достаточно сильным в конце XIX - начале XX вв., когда появились анархистские
революционные движения в западноевропейских странах. Из-за различий в подходах к
достижению поставленных целей анархизм никогда не существовал как единая идеология. В
анархистском учении можно выделить четыре основных течения: индивидуализм, мутуализм
(мютюэлизм), коллективизм и анархо-коммунизм.
В основу индивидуалистического анархизма была положена идея абсолютной
свободы человека, который в своих поступках не должен быть связан никакими нормами
права и морали. Основателем этого направления считается немецкий нигилист Каспар Шмидт
(Макс Штирнер 1806-1856 гг.), который в своем главном труде "Единственный и его
собственность" (Max Stirner The Ego and Its Own, edited by David Leopold, Cambridge:
Cambridge University Press, 1995 ) пытался доказать, что единственной реальностью является
индивид, что все имеет ценность лишь постольку, поскольку служит индивидууму. В основе
взгляда крайнего индивидуализма (или индивидуалистического анархизма) на общество и
личность лежит представление о том, что общество, как некий коллективный организм всегда
личности враждебно и представляет для нее угрозу. Любой коллектив следует неким общим
принципам, которые, именно благодаря своей универсальности, не учитывают
индивидуальную самобытность. Мысль о том, что индивидуальное и коллективное начала
могут органически дополнять друг друга, в силу того обстоятельства, что человек, обладая
индивидуальностью, не может существовать вне общества и выражать себя иначе, чем через
других людей, Штирнеру абсолютно чужда, он мыслит строго полярными категориями. Или
общество или личность. И предпочтения Штирнера находятся на стороне личности. А
общество должно быть разрушено и заменено "Союзом Эгоистов".
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Автором анархистского течения мутуализма (или мютюэлизма, то есть
взаимопомощи) был французский социалист и философ Пьер Жозеф Прудон (1809-1865 гг.) автор книги "Система экономических противоречий, или Философия нищеты" (1846 г.).
Прудон видел источник социальной несправедливости в неэквивалентном обмене. В своем
произведении "Что такое собственность?" (1840 г.) он утверждал: "Собственность - это
кража". По его мнению, организация безденежного, эквивалентного обмена товарами между
всеми членами общества обеспечит независимость личности от государства и сделает его
ненужным. Взгляды Прудона на государство изложены им в книгах "Исповедь
революционера" (1849 г.) и "Общая идея революции XIX века..." (1851 г.). В них Прудон
выдвинул план "социальной ликвидации" - замены государства договорными отношениями
между индивидуумами, общинами и группами производителей, сотрудничающими в
эквивалентном обмене. В более позднем сочинении "О федеративном принципе" (1863 г.)
Прудон заменил лозунг "ликвидации государства" планом раздробления современного
централизованного государства на мелкие автономные области, а в сочинении "Война и мир"
(1861 г.) выступил с апологией войны как "источника права". Анархистская теория Прудона
имела реформистский характер, однако его воззрения подготовили почву для восприятия в
России идей Бакунина, который превратил мирную проповедь своего учителя в бунтарскую
теорию революции.
С ростом революционных настроений в Европе формируется идея
коллективистского анархизма, теоретиком которого стал Михаил Бакунин (1814-1876 гг.),
считавший, что государство в любой форме является орудием угнетения народных масс, и
выступавший за его немедленное уничтожение революционным путем. Личную свободу
каждого человека Бакунин выводил как производное от коллективной свободы всего
общества. Свободу же общества видел в самоуправлении народа "посредством свободной
федерации и союза" крестьянских и рабочих ассоциаций, коллективно владеющих землей,
орудиями труда, в которых процесс производства и распределения продуктов также носил бы
коллективный характер. Все юридические законы, в отличие от законов природы, являются,
как считал Бакунин, внешне навязанными, а потому и деспотическими. "Политическое
законодательство" (то есть законы, созданные государством) неизменно враждебно и
противоречит естественным для природы человека законам. Одна из известных работ автора "Государственность и анархия" (1873 г.).
Во второй половине 70-х годов XIX в. идеи Бакунина получили развитие в трудах
Петра Алексеевича Кропоткина (1842-1921 гг.). Кропоткин принадлежал к старинному
княжескому роду и был последним из плеяды всемирно известных русских пропагандистов
анархизма. В обоснование доктрины анархизма он ссылался на данные современной ему
науки о природе и обществе и социально-философское учение о взаимной помощи в
животном мире и в человеческих сообществах. Кропоткин считал, что государство и частная
собственность препятствуют естественному стремлению людей к сотрудничеству и потому
должны быть разрушены посредством революции. Историческая миссия государства, по его
мнению, свелась на практике к "поддержке эксплуатации и порабощения человека
человеком". Все российские анархистские объединения выступали сторонниками классовой
борьбы и социальной революции. Они заявили себя противниками и разрушителями всякого
государства и частной собственности. Кропоткина и его последователей относят к анархокоммунистам.
Несмотря на теоретическую разнородность анархизма, можно назвать несколько
объединяющих его моментов:
-в основу анархизма положена идея безгосударственного устройства общества;
-в нем отрицается полезная социальная функция государства - всякое государство
есть зло;
-отрицается то, что власть государства узаконена согласием его подданных;
-не признается позитивное (писаное) право как законы, созданные государством;
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-в качестве руководящего начала анархизм признает только волю отдельной
личности;
-анархизм как политическое течение ставит своей целью уничтожение государства
и замену его добровольной ассоциацией граждан.
Анархизм стал массовым движением в Западной Европе в начале и в середине 19-го
века, когда возникли действительно национальные рынки в странах вроде Германии,
Франции и Италии, а люди, которые жили лишь в одном определённом регионе сотнями
или даже тысячами лет, вдруг начали свободно передвигаться в поисках работы.
Революционные экономические теории зародились в этих группах и укоренились в них,
поскольку они знали, что должны создать альтернативу отчуждённым и даже смертельным
условиям, с которыми они сталкивались в крупных промышленных городах. Мало кто кто
знает , что в США собственная традиция ненасильственного анархизма разрабатывалась в
сочинениях Г.Д. Торо, Дж. Уоррена и Б. Такера (издателя журнала «Liberty», выходившего
в 1881-1908). Однако главной опорой анархизма в США были эмигранты. После того как в
1901 году президент США Маккинли был убит польским анархистом, Конгресс в 1903
году принял закон, запретивший деятельность анархистов в стране, некоторые были
депортированы. Вместе с тем анархо-синдикалистам удалось возглавить созданную в 1905
году профсоюзную организацию «Индустриальные рабочие мира», однако вскоре после
окончания Первой мировой войны движение было окончательно подавлено.
Возрождение идей анархима в США в форме радикального либертарианства
началось в 70-е годы прошлого века .Один из основоположников анархоиндивидуализма Мюррей Ротбард в книге, ставшей библией американского анархоиндивидуализма, четко определяет принципы либертарной утопии. В работе «За
новую свободу. Либертарианский манифест» Ротбард разрабатывает модель
либертарного, рыночного общества, в котором вообще отсутствует государство и даже
протогосударственные институты. Функции обороны, суда, полиции, денежного
обращения - все это является прерогативой частных агентов, осуществляющих свою
деятельность на полностью конкурентной основе. Безусловным отличием такой системы
от коммунистической (или анархо-коммунистической) утопии является то, что в ее основе
лежит частная собственность. Ротбард отрицает даже понятие прав человека, связывая
все права с правами собственности. (Rothbard, Murray, For a New Liberty. The Libertarian
Manifesto. Collier Books, NY, 1978). Например, право на свободу слова, согласно
Ротбарду, есть не что иное, как право на собственность печатного издания или средства
массовой информации и свободу им распоряжаться по собственному усмотрению.
Аналогичным образом рассматриваются остальные фундаментальные права человека. В
«Либертарианском манифест е» Ротбард проводит интересную генеалогию, в
которой как бы переписывает историю американского пацифистского и
антиколониального движения с точки зрения участия и влияния либертарных, не-левых
активистов. Так, в частности, именно сторонники laissez-faire (невмешательства)
Грехам Саммер и Эдвард Аткинсон были основателями Антиимпериалистической Лиги,
а британские laissez-faire радикалы Ричард Кобден и Джон Брайт из Манчестерской
школы были одними из наиболее решительных сторонников прекращения
колониального вмешательства и войн. (Rothbard, Murray, For a New Liberty. The
Libertarian Manifesto. Collier Books, NY, 1978. P. 263-264.)
Ротбард замечательно характеризует другое, не менее важное, чем право
собственности, отличие либертарианской утопии от утопии марксизма или анархокоммунизма. Описывая принципы функционирования частной полиции, Ротбард
отвечает на возможное возражение о том, что частная полиция не гарантирована от
того, что она повернет свое оружие не против преступников, а против мирных граждан,
превратившись, по сути, в криминальную структуру. В отсутствие государства у
общества может не оказаться эффективной гарантии от такого сценария. Ответ Ротбарда
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на подобную критику изобилует деталями и различными гипотетическими построениями.
Но внимания в данном случае заслуживает не сам ответ, а преамбула к этому ответу.
Ротбард пишет: «Прежде всего, либертарианцы не уходят от подобного
вопроса. В отличие от таких утопистов, как марксисты или левые анархисты (анархокоммунисты или анархо-синдикалисты), либертарианцы не исходят из допущения о
том, что реализация полностью свободного общества, о котором они мечтают, приведет
к волшебной трансформации и появлению нового Либертарного Человека. Мы не
считаем, что лев ляжет рядом с овцой и что ни у кого не появится криминальных или
воровских намерений в отношении соседа... Мы считаем лишь, что, исходя из
определенного уровня «положительного» и «отрицательного» в людях полностью
либертарное общество будет одновременно наиболее моральным и наиболее
эффективным, наименее криминальным и наиболее безопасным для людей и их
собственности». (Rothbard, Murray, For a New Liberty. The Libertanan Manifesto. Collier
Books, NY, 1978. P. 234.)
В либертарианском обществе не исключено ни одно мировоззрение: люди
свободны действовать в соответствии с любыми ценностными установками. Частная
полиция и армия будут охранять как квартал частных собственников, так и добровольную
коммуну с обобществленной собственностью, как сообщество атеистических
гедонистов, так и аскетический монастырь.
В связи с отношением к коллективистским проектам, основанным на
обобществлении собственности, можно процитировать одного из философских
предшественников Рорти Джеймса, который в «Беседах с учителями о психологии»
писал: «Инстинкт собственности присущ нашей природе и так глубоко в ней коренится,
что с психологической точки зрения приходится, по-видимому, наперед смотреть с
сомнением на все крайние формы коммунистических утопий... Для душевного
благоденствия человека, по-видимому, совершенно необходимо, чтобы он владел на
правах исключительной собственности не только платьем, которое на нем надето, но и
еще чем-нибудь, что он мог бы в случае нужды защищать от всего мира». (William James
Talks to teachers on psychology: and to students on some of life's ideals, Holt, 1916.p. 40-41.)
Критику демократии с либеральных позиций можно условно классифицировать по
двум направлениям: одно характеризуется как анархо-индивидуализм или анархокапитализм, а другое как не-тоталитарный, либеральный или «просвещенный»
авторитаризм. Представители первого - Лисандер Спунер или Мюррей Ротбард, оспаривают не только демократию как метод, но и саму легитимность современного
государства (государственных бюрократий, возникших на основе представительной
демократии). Они предлагают исторические прецеденты примитивных обществ, которые
они называют «безгосударственными».
Ротбард использует пример сообществ американского «Дикого Запада» в
период колонизации, (Rothbard, Murray N., Individualist Anarchism in the United States:
The Origins. Libertarian Analysis. Winter 1970). другие авторы в частности, Франц
Оппенгеймер, апеллируют к образцу средневековой Исландии и общества викингов.
В своем исследовании «Государство» Оппенгеймер обозначил ключевые этапы развития
государственных институтов в человеческой истории, переописав эту историю с
точки зрения становления аппаратов насилия и подавления. (Oppenheimer, Franz,
The State. Black Rose Books, Montreal, 1975). «Небольшое меньшинство похитило
наследие человечества» - этот афоризм Оппенгеймера достаточно коротко
характеризует общий пафос его исследования. Там же. Р. iii.Несмотря на то что
Оппенгеймер развивает свой анализ в духе либертарного анархизма XIX века, в котором
преобладают идеи об эксплуатации и отчуждающем, деструктивном характере
существующих институтов собственности, его работа стала важной для становления
либертарианства с точки зрения критики институтов государства.
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Общество средневековой Исландии приобрело особую популярность у
либеральных критиков демократии в разделе «позитивной» программы
(альтернативы) в первую очередь в связи с тем, что представляет собой пример
успешного и достаточно продолжительного не-доисторического социума без
государства. Данные исторические примеры, безусловно, не являются «программой
действия». Для анархо-капиталистов их цель заключается в демонстрации
возможности общества с государством, так сказать, приближающимся к нулю. Другой
стороной в этой дискуссии выступают сторонники либерального «просвещенного»
авторитаризма. Следует отметить, что данная социальная концепция не обладает
значительным теоретическим наследием. Ее идеологи стремятся выработать такую
социальную модель, при которой свободный рынок, капитализм и конкуренция
могли бы поддерживаться без опоры на институты представительной демократии.
Основная проблема данной модели заключается в том, что история знает очень немного
примеров удачного исполнения подобного недемократического сценария. Здесь в
пример обычно приводят историю Чили времен правления Пиночета. В конечном
итоге «авторитарный» либерализм чаще всего сводится к варианту переходного
общества (что принципиально - ограниченного во времени) и не трактуется
большинством его сторонников как программа долгосрочного развития. К исключениям
следует отнести работы таких исследователей, как Кюннелт-Леддин (его наиболее
значительная работа с критикой демократии - книга «Leftism»), либеральноконсервативный исследователь Джозеф Собрам
и историк, критически
пересматривающий период перехода к демократии на Западе в XV-XIX веках, Ван
Кревелт. Наконец, наиболее доследовательную и законченную критику демократии с
право-либертарианских позиций проводит Ханс-Герман Хоппе, речь о котором пойдет
ниже.
Концепция Мюррея Ротбарда представляет собой пример либертарной утопии,
отвергающей часть традиционных устоев того, что мы сегодня называем «либеральным
демократическим обществом» (основная цель его критики - это институт государства).
Как уже было сказано, Ротбарда можно охарактеризовать как левого либертарианца
или, как он называл сам себя, анархо -капиталиста.
Говоря о либертарной критике демократии и об анархо-капитализме, было бы
неправильно не рассказать о другом его направлении: если так можно сказать, «правом
либертарианстве». Его разработчик и один из немногочисленных последователей американский исследователь, профессор экономики в университете Невады, ХансГерман Хоппе, считает себя последовательным учеником Ротбарда. Именно теорию
последнего Хоппе относит к немногим «подлинно либертарианским». Эту
преемственность Ротбарда и Хоппе, на первый взгляд, подчеркивает тот факт, что Хоппе
является издателем Журнала Либертарианских Исследований (Journal of Libertarian
Studies), выходящего под эгидой Института Мизеса и основанного Мюрреем Ротбардом.
Хоппе развивает концепцию, согласно которой не просто отвергается демократия
как система общественного устройства, но еще и провозглашается преимущество
недемократических систем - прежде всего монархии - с точки зрения приоритета
индивидуальной свободы. Концепция Хоппе - это не просто недемократический
либерализм, это именно антидемократическое либертарианство, ибо он обвиняет
демократию в еще большем ущемлении свободы, нежели предыдущие системы.
Единственной работой Хоппе, получившей известность (во многом скандальную),
является книга «Демократия: не состоявшийся Бог» («Democracy: The God that Failed»)}
(Норре, Hans-Hermann, Democracy: The God that Failed. Transaction Publishers, Rutgers,
NJ: 2001.) В ней Хоппе доказывает, что монархия - хотя и является злом, как и любое
государство - тем не менее все же намного меньшее зло, нежели современная
демократия. Линия доказательства Хоппе строится по двум направлениям 53

историческому и теоретическому. Он выстраивает собственную историческую линию
доказательства, преподнося политическую трактовку истории в выгодном для
монархии свете. Свою концепцию Хоппе называет «палеолибертарианстовом»,
видимо, пытаясь подчеркнуть как «аутентичный» характер своего либертарианства, так и
свои консервативно-монархические предпочтения. Исторический ревизионизм Хоппе не
представляет для нашего исследования такого значения как его теоретические доводы,
так как именно в последних косвенно содержатся аргументы, указывающие на
случайность и необязательность связки «свобода-демократия». Исторические (или,
скорее, историко-экономические) изыскания Хоппе являются зачастую натянутыми и
тенденциозными, как и многие ревизионистские попытки подобного рода. Так,
например, Хоппе в своей статье «Политическая экономия монархии и демократии и идея
естественного порядка» (Hoppe, Hans-Hermann, The Political Economy of Monarchy and
Democracy, and the Idea of Natural Order. Journal of Libertarian Studies 11:2, summer
1995) доходит в своих рассуждениях до утверждения о том, что система абсолютной
монархии была справедливее в правовом отношении по отношению к своим
подданным, нежели современная демократия.В обоснование данного тезиса Хоппе
говорит: «В монархическую эпоху с ее четким разделением между правителем и его
подданными король и его правительство находились в подчинении закону. Они
применяли уже существующий закон, выступая в роли судьи или прокурора. Они не
делали закон... В противоположность этому при демократии, парламент и президент,
наделенные властью, окутанной анонимностью, быстро встали над законом. Они стали
не только судьями, но и законодателями, создателями «нового» закона».( Норре, HansHermann, The Political Economy of Monarchy and Democracy, and the Idea
of Natural Order. Journal of Libertarian Studiesl 1:2, summer 1995. P. 108-109).
Он приводит примеры сверхбюрократизации и сверх-регулирования современной
западной системы. Хоппе выступает адвокатом именно абсолютной монархии, так
как современные парламентско-конституционные монархии на Западе мало чем
отличаются по структуре власти от республик.
Здесь важно пояснить, что Хоппе понимает под «государством в частной
собственности». Для него как для анархо-капиталиста основным критерием при
рассмотрении любой системы общественного устройства является собственность.
Более того, собственность превращается им (вслед за Ротбардом) в единственную
социальную категорию. Далее линия рассуждений довольно проста. Абсолютная
монархия является, по сути, системой, при которой государственный аппарат и
государственная собственность принадлежат суверену, то есть являются частными. С
наступлением эры демократии государство переходит из частного владения в
общественное, что означает для Хоппе начало эры непомерного разрастания
госаппарата, резкого увеличения налогообложения, роста всевозможных программ
перераспределения и социальной помощи и т. д.
Поскольку общественная (не-частная) собственность является для Хоппе
абсолютным злом, то система, при которой аппарат управления находится в частной
собственности суверена, является для него злом меньшим, нежели обобществленное
управление при демократии. Отсюда выстраивается система аргументации Хоппе. Он
говорит о развенчании трех мифов, которые якобы лежат в основе современной западной
исторической науки. Во-первых, он заявляет, что успех того, что представляет собой
западное общество сегодня, состоялся вовсе не благодаря, а вопреки институтам
государства. Хоппе обвиняет государство в насаждении агрессии, войн, насилия,
подавления и порабощения.
Во-вторых, развивая эту мысль, Хоппе принципиально пересматривает
традиционное отношение к вопросу о государственном управлении. Он говорит о том, что
монарх (в абсолютной монархии) как de facto частный владелец государственной
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собственностью распоряжается своими богатствами с позиций частного собственника,
то есть стремится к их сбережению и приумножению стратегически, то есть в
долгосрочной перспективе. При демократическом режиме, напротив, принцип
сменяемости власть предержащих приводит к тому, что решения о распоряжении
вверенной им собственностью принимаются без стратегического расчета, так как
у избранных политиков отсутствует заинтересованность в этом. Они стремятся
потратить как можно больше средств государства здесь и сейчас.
Хоппе считает не преимуществом, а недостатком то, что возможность
государственного управления при демократии открыта всем гражданам в равной степени.
Принято считать, что возможность конкуренции улучшает качество управления. Но в
том-то и проблема, считает Хоппе, что государственное управление - это не
благо, а зло (эксплуатация, насилие и дискриминация). Соответственно, конкуренция в
этой сфере создает не больше блага ("goods"), а больше проблем ("bads") для самого
общества. К власти в государстве действительно приходят самые способные и
расчетливые, и уж они-то делают все возможное, чтобы укрепить его репрессивный
аппарат. Наконец, третий миф, по мнению Хоппе, это убеждение в том, что не
существует альтернативы западной системе демократии. Интересно, что здесь
Хоппе снова борется с демократией ее же оружием, оборачивая против нее
традиционные аргументы в ее защиту. Например, крушение советского строя и распад
Советского Союза он приводит в качестве примера недолговечности любого
социального проекта, построенного на преобладании государственного аппарата.
Причем он подчеркивает, что СССР распался в итоге не из-за отсутствия демократии - в
этом Хоппе как раз не видит особой проблемы (кстати, Хоппе в этом не уникален:
некоторые либертарианцы и до него, в том числе Ротбард, не видели в Советском
Союзе угрозы и отрицали агрессивный антисоветизм консерваторов), а из-за
отсутствия конкурентной частной собственности. Соответственно, либеральную
демократию Запада Хоппе считает колоссом на глиняных ногах и тоже предрекает ей
скорый конец.
В противовес Хоппе выдвигает идею о системе «естественного порядка», целиком
основанной на частной собственности во всех без исключения сферах и, естественно,
лишенной какого бы то ни было государственного аппарата. Здесь он практически
повторяет утопические тезисы Ротбарда. Разница в том, что в своем
«палеолибертарианстве» Хоппе заходит так далеко, что для него уже не существует
разницы между советской системой и демократией в США - обе являются
коммунитарным злом, а западная система к тому же обладает и «злом» демократии.
Используя возможность антидемократического прочтения либерализма Хоппе
переходит на позиции элитизма, заявляя о преимуществах иерархической системы,
защищая
право
на
«исключительность», обрушиваясь на мультикультурализм и
называя себя «авторитарным» либертарианцем.
Надо заметить, что либертарианство - особенно в его наиболее последовательной
форме - является, по-видимому, наиболее радикальным из существующих сегодня
правовых учений. Это, конечно, зависит от того, что понимать под радикализмом:
радикализм
методов
или
радикализм
концептуальный.
С
точки
зрения
методовлибертарианство - одно из самых мирных направлений. В то же время
концептуально (что, на наш взгляд, намного важнее) либертарианство стоит на позициях
полного отрицания государства. Не какого-то государства в отдельности (буржуазного,
авторитарного, социалистического, империалистического), а любого. Одна из
программных книг американского анархо-индивидуализма, написанная Альбертом Джэй
Ноком и опубликованная в 1935 так и называлась «Наш враг - государство» (Our Enemy,
the State).2 Nock, Albert Jay, Our Enemy, the State. Liberty Tree. 2000.)
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Израильский теоретик национал-анархизма Овадья Шохер (Obadiah Shoher Samson
Blinded: A Machiavellian Perspective on the Middle East Conflict, Jerusalem 2006)
рассматривает анархизм несколько иначе. По его мнению, анархические общины вправе
придерживаться любых взглядов — от либертарианских до фашистских, включая любую
градацию национализма. Нация в национал-анархизме — фундаментальная духовнобиологическая общность. Цель каждого индивида — в обеспечении счастья и процветания
для всех членов нации. Анархизм Шохера направлен на оправдание израильских
поселений Западного берега, закрытых для арабов. Национал-анархизм придерживается
той точки зрения, что государство можно уничтожить только путём национальной
революции. После революции, уничтожающей государство и капитализм, а также всех, кто
их поддерживает и сражается против нации, формируются национальные коммуны. Такое
формирование по мнению национал-анархистов произойдёт естественным путём. Всем
национальным меньшинствам предоставляется независимость. Тем, кто захочет жить в
национальной коммуне вместе с другим народом, придётся принять традиции и культуру
того народа, и через какое-то время эти люди постепенно ассимилируются с местным
населением. Дети представителей национальных меньшинств, живя среди представителей
определённого этноса, обучаясь в школах, в которых упор будет сделан на изучении
культуры и традиций этого этноса, воспримут эти культуру и традиции, а их дети уже
полностью вольются в данную этнонацию.
Коммуны же в свою очередь объединятся в национально-этнические федерации
(Тюркская Федерация, Славянская Федерация
и др.), состоящие из этнически
родственных народов, каждый из которых будет полностью автономен. Так воссоздадутся
этнонации. Федерации не будут иметь политической власти, а только решать
административные вопросы.
Овадья Шохер строит теорию анархизма как отсутствия не власти, а монополии на
власть. Идеал анархизма в такой доктрине –система небольших городов с минимальным
законодательством, управляемых выборными судьями. Каждый город вправе установить
собственные законы. Свобода заключается в праве человека выбрать подходящий ему
город (культурную среду).
Если анархизм не допускает законодательных запретов, то он не может запрещать
людям принять власть закона. Закон охраняет культурную среду человека – часть его “я”,
полная реализация которого и является целью анархизма.
Очень немногие люди захотят жить при беззаконии абсолютной анархии.
Большинство хочет, чтобы в их городах соблюдались те или иные правила, будь-то в
отношении одежды или религиозной традиции, социального обеспечения или
регулирования бизнеса.
Анархическая свобода заключается в праве выбрать закон, которому ты хочешь
подчиняться. Закон этот может быть любым: от детализированных религиозных
предписаний до самого свободного либертарианства, от коммунизма до свободного рынка
в масштабах города.
Свобода анархизма – не в отсутствии правил, а в возможности выбрать для себя
правила. В анархическом обществе, эта возможность должна быть реальной: чтобы стать
свободным, выбрать подходящую юрисдикцию, человеку не требуется уезжать на остров в
другом полушарии. Когда каждый город имеет свою систему законодательства, и
переехать в другой город можно просто и недорого, – это и есть анархия.
В 1990 г. в Институте правовых наук университета Копенгагена было создано
движение под названием «Правовой полицентризм», поставившее своей задачей
разработку концептуальной модели взаимодействия различных правовых систем в рамках
одного социального поля. Преамбулу программы движения составляет критика правового
централизма, исходящего из того, что единство ценностей вполне возможно и поэтому
нужно создать нормативную систему, обладающую универсальной значимостью.
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Правовой полицентризм, напротив, считает единство на основе фундаментальных
ценностей невозможным, а попытку построения такого единства — опасной. Каждая
культурная группа, согласно идее правового полицентризма, имеет свою систему
правовых норм и руководствуется только ею, не допуская в сферу своей юрисдикции
другие нормативные системы.
Проблема правового плюрализма, по мнению сторонников этого движения, состоит
не в том, чтобы создать некий «третейский суд», рассматривающий конфликты,
возникающие вследствие столкновения различных нормативных систем. Такой суд
неприемлем, ибо противоречит принципу справедливости. Выход, скорее, в том, чтобы
признать правовое разнообразие и стремиться к максимальному изучению правовых
систем с целью выработки терпимости и взаимопонимания, которые возможны в качестве
временного, ситуационного решения, но не как абсолютная универсальная формула.
Проблема соотношения права и закона теоретиками постклассического анархизма
ставилась прежде всего как соотношение двух противоположностей. Подчеркивалось, что
право и законодательство любого из современных государств это две вещи не только
разные, но и противоположные. Юристы рассматривались как представители не права, а
законодательства конкретных государств. Основой противоположности права и закона
признавалось различие их целей. Цель права – установление свободы, равной для всех
членов общества. Цели законодательства – во-первых, сохранение власти теми, кто её в
данный момент захватил, во-вторых, сохранение имущества-теми, кто им в данное время
владеет и, в-третьих, борьба со всеми членами общества, которые вздумают посягать на
власть и собственность. Таким образом, даже самое передовое из современных
законодательств имеет целью не свободу, а единственно лишь охрану власти и капитала
немногих людей в ущерб большинству человечества.
Противопоставление права и закона вело к некоторой идеализации права и,
наоборот, к недооценке закона. Право рассматривалось как некий идеал свободы,
равенства, для которого во все времена недопустимы компромиссы и половинчатые
решения. В прогрессе же законодательства прогнозировались пределы: категорически
отрицалась возможность существования правового законодательства или замена
законодательства "истинным правом" .
Теоретики постклассического анархизма подчеркивали, что анархизм отрицает не
право вообще, а лишь стремление государства отождествлять законы с правом, выступает
против права государства, против "права, основанного на законе.В споре права с законом
они видели выражение всевозможной борьбы между людьми, борьбы классов, борьбы
человечества. Право и закон,— писал А. Черняков, – таковы две силы общественного,
общечеловеческого существования; их согласие порождает порядок; их антагонизм ведет к
катастрофе. Область права – справедливость, область закона – возможное. Право –
идеального, свободного, анархического происхождения, закон же – материального,
властнического, насильственного"( Черняков Александр. Анархия //Анархия ,БуэносАйрес, 1930, № 1, май, с. 2).Право признавалось однопорядковым со свободой, жизнью,
анархией. Закон включался в один ряд с такими явлениями как рабство, война, угнетение.
Право соответствует анархии, а закон – государственной власти.
Отмечая различные качества права и закона, анархисты стремились подчеркнуть
естественную природу права и насильственный характер закона, доказывая, что здоровые
потребности и справедливые взаимоотношения людей не нуждаются в принудительном
соблюдении.Законы признавались преградами, расставляемыми властью свободному
развитию.
В теории постклассического анархизма отрицание и критика законодательства
сочетались с признанием необходимости права,трактуемого, однако, по-разному. Можно
выделить следующие основные подходы теоретиков постклассического анархизма к
пониманию права.
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Индивидуально-психологическая концепция.
Право рассматривалось как феномен сознания и воли индивида, который
признавался единственным судьей своих поступков Право понималось как мера
индивидуальной свободы.
Социально-психологическая концепция.
Предполагалось, что помимо законодательства и санкционированного государством
права есть иное неписанное право, покоящееся на коллективной вере, коллективно
выработанном убеждении в справедливости притязаний, как личности, так и
общественного класса на полный продукт их творчества.
Концепция права как меры затраченного общественно-полезного труда или
ценностная концепция права.
Право есть общественно-необходимое и общественно-полезное над кем-нибудь
совершенное насилие, то есть общественно-необходимый и общественно-полезный труд
.Насилием в данном случае является усилие, трата энергии, труд. Право выступает как
масштаб, мера затраченной энергии на совершение поступка, производства товара,
продукта. Право регулирует обмен, торговлю поступков. Право есть тот общий модус для
оборота поступков. Право есть социальная ценность, лежащая во всех поступках, которые
циркулируют общественном обороте.
Концепция права как техники социальных отношений.
Право понималось в этом случае как универсальное общечеловеческое средство
оптимизации общения людей, соответствующее принципам анархизма.
При всем различии этих концепций права постклассического анархизма они имели
один общий существенный момент – противопоставление права и закона, признание их
принципиальной несовместимости. В этом заключался один из главных моментов
преемственной связи классического и постклассического анархизма, а также отличие
анархизма в целом от других концепций различения права и закона.
Новые аспекты соотношения права и закона в постклассическом анархизме связаны
прежде всего с разработкой альтернативных концепций права как противоположности
отрицаемому закону. В результате в анархических трактовках права и закона проявились
две противоположные тенденции: 1) стремление более взвешенно и многопланово
выяснить их соотношение, отметить относительное социальное значение закона; 2)
углубление разрыва между правом и законом в анархическом сознании. В этом нашли
выражение такие черты постклассического анархизма (и анархизма в целом) как
противоречивость и утопичность.
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UOT 347:008
Aynur Usubova,
BDU-nun Cinayət hüququ və kriminologiya
kafedrasının doktorantı

MƏDƏNİYYƏT SƏRVƏTLƏRİNƏ QARŞI TÖRƏDİLMİŞ
CİNAYƏTLƏRİN TÖVSİFEDİCİ ƏLAMƏTLƏRİ
Məqalədə mədəniyyət sərvətlərinə qarşı törədilmiş cinayətlərdən xüsusi dəyəri olan
əşyaları talamanın tövsifedici əlamətləri ilə bağlı məsələ tədqiq edilir. Bu zaman hər bir
tövsifedici əlamət müfəssəl araşdırılır, məsələ ilə bağlı kriminalist alimlərin mövqeləri
nəzərdən keçirilir, cinayət qanunda yol verilmiş bəzi qüsurlar aşkar edilir (məsələn, qanunda
xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanın xüsusi təkrarlığının nəzərdə tutulması) və onların
aradan qaldırılması üzrə müvafiq təkliflər irəli sürülür.
Açar sözlər: mədəniyyət sərvətləri, cinayət məsuliyyəti, tövsifedici əlamətlər, qabaqcadan
əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə, təkrarlıq, məhv olma.
Mədəniyyət sərvətlərinə qarşı törədilmiş cinayətlərin tövsifedici əlamətlərini və ya
ağırlaşdırıcı hallarını nəzərdən keçirək. Ən əvvəl qeyd edək ki, cinayət hüquq nəzəriyyəsində bu
və ya digər cinayət tərkibinin tövsifedici əlamətləri (ağırlaşdırıcı halları) deyildikdə Cinayət
Məcəlləsinin Xüsusi hissəsinin maddələrində nəzərdə tutulmuş əməlin daha təhlükəli olduğunu
göstərən və cəzanın ağırlaşdırılmasına təsir edən hallar başa düşülür. Kriminalist alimlər
tövsifedici əlamətlərə müxtəlif mövqedən yanaşaraq ona fərqli anlayışlar verirlər.
T.A.Lesniyevski-Kostareva tövsifedici əlamətləri belə müəyyən edir: «Tövsifedici əlamətlər –
müvafiq növ cinayətin hissəsi üçün səciyyəvi olan qanunda öz əksini tapmış, əsas cinayət tərkibi
ilə müqayisədə törədilən əməlin ictimai təhlükəlilik dərəcəsinin və təqsirkarın şəxsiyyətinin xeyli
dəyişildiyini göstərən, törədilən əməlin qanunvericiliklə qiymətləndirilməsinə (tövsifinə) və
məsuliyyətin dərəcəsinə təsir edən mühüm hallardır» (8, 126).
Qeyd edək ki, mədəniyyət sərvətlərinə edilən qəsdlərə görə Azərbaycan Respublikasının
CM-in dörd maddəsində məsuliyyət nəzərdə tutulmuşdur ki, bunların ikisinin tövsifedici
əlamətləri vardır: xüsusi dəyəri olan əşyaları talama; mədəni, tarixi və ya arxeoloji sərvət olan
əşyaların qaçaqmalçılığı.
Biz burada xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanın tövsifedici əlamətlərini nəzərdən
keçirəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 183.2-ci maddəsində xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanın aşağıdakı tövsifedici əlamətləri nəzərdə tutulmuşdur:
1) xüsusi dəyəri olan əşyaların qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən talanması;
2) xüsusi dəyəri olan əşyaların mütəşəkkil dəstə tərəfindən talanması;
3) xüsusi dəyəri olan əşyaların təkrar talanması;
4) xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanın onların məhv olunmasına, korlanmasına və ya
dağıdılmasına səbəb olmaqla törədilməsi.
Göstərilən tövsifedici əlamətləri ayrı-ayrılıqda araşdıraq.
Xüsusi dəyəri olan əşyaların qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən talanması. “Qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs” əlamətinin ümumi anlayışı Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 34.2-ci maddəsində verilir: «Qabaqcadan razılaşmaqla iki
və ya daha çox şəxsin birgə iştirakı ilə törədilən cinayət qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs
tərəfindən törədilmiş cinayət hesab olunur». Mülkiyyətə qəsdlə bağlı bu əlamətə SSRİ Ali
Məhkəməsinin Plenumu bir neçə dəfə izahat vermişdir. Belə ki, SSRİ Ali Məhkəməsi
Plenumunun «Dövlət və ictimai əmlakı talama cinayətləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında» 11
iyul 1972-ci il tarixli 4 saylı qərarının 12-ci bəndində deyilirdi: «Qabaqcadan əlbir olan bir qrup
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şəxs tərəfindən törədilmiş talama deyildikdə, onu birgə törətmək barədə qabaqcadan razılığa
gəlmiş iki və daha çox şəxsin iştirakı ilə törədilən talamanı başa düşmək lazımdır» (9, 608).
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun “Özgə əmlakını qanunsuz ələ
keçirmə və talama işləri üzrə qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi haqqında”
14 may 1999-cu il tarixli 9 saylı qərarının 18-ci bəndinə əsasən bir qrup şəxsin özgə əmlakını
qanunsuz götürməsi və ya talaması dedikdə, cinayətin birgə törədilməsinə dair qabaqcadan
razılığa gələn iki və ya daha artıq şəxsin iştirakı ilə törədilən talama başa düşülməlidir (1, 259).
Qabaqcadan əlbir olmaqla cinayət törətmiş bir qrup şəxsin aşağıdakı əlamətləri
fərqləndirilir:
1) qrup cinayətin subyekti olan ən azı iki şəxsdən ibarət olmalıdır;
2) qrupun iştirakçıları xüsusi dəyəri olan əşyaları talama əməlini birgə törətməlidirlər;
3) qrupa daxil olan şəxslər arasında cinayəti birgə törətmək haqqında qabaqcadan
razılaşma olmalıdır.
Bu əlamətləri nəzərdən keçirək.
1) Qrup cinayətin subyekti olan ən azı iki şəxsdən ibarət olmalıdır. Bu, kəmiyyət
əlamətidir. Qrupun üzvlərinin maksimal sayı qanun tərəfindən məhdudlaşdırılmır. Bu əlamətin
mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, qrupa daxil olan şəxslərin ən azı iki nəfəri cinayətin
subyekti olmalıdır, yəni anlaqlı və cinayət məsuliyyəti yaş həddinə (göstərilən halda 14 yaşa)
çatmalıdır. Əks halda, həmin şəxslər faktiki olaraq xüsusi dəyəri olan əşyaları talamada
bilavasitə iştirak etsələr də belə, cinayət qanunvericiliyinin tələbləri baxımından, bu qrupun
tərkibinə daxil ola bilməzlər. Məsələn, cinayətin subyekti olan şəxs 14 yaşına çatmamış
yeniyetmə ilə razılığa gələrək birlikdə xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanı həyata keçirmişdirsə,
xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanın qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsi
tövsifedici əlaməti mövcud olmayacaqdır. Digər tövsifedici əlamətlər yoxdursa, yaşlı şəxs
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 183.1-ci maddəsi ilə, bundan əlavə Cinayət
Məcəlləsinin 170-ci maddəsi ilə yetkinlik yaşına çatmayanı cinayətkar fəaliyyətə cəlb etməyə
görə məcmu qaydada məsuliyyət daşımalıdır.
Burada bir məqamı qeyd etmək lazımdır ki, cinayətin təkbaşına törədilməsi ilə müqayisədə
cinayətin qabaqcadan əlbir olmayan bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsinin ictimai təhlükəlilik
dərəcəsi yüksəkdir. Məhkəmə bunu cəzanı ağırlaşdıran hal kimi nəzərə almağa borcludur.
2) Qrupun iştirakçıları xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanı birgə törətməlidirlər. Bu,
keyfiyyət əlamətidir. Ona əsasən qabaqcadan əlbir olan bir qrupa daxil olan ən azı iki şəxs birgə
icraçı olmalıdır. Birgə iştirakçılıq, öz növbəsində, qrupa daxil olan şəxslərin cinayət tərkibinin
obyektiv cəhətinə daxil olan hərəkətləri birgə törətməsini nəzərdə tutur. Bu zaman hər bir
iştirakçının başqaları ilə birlikdə bütün obyektiv cəhəti yerinə yetirməsi məcburi deyildir. Şəxsin
başqa şəxslərlə birgə konkret maddənin dispozisiyasında göstərilən əməllərin çərçivəsində onun
hər hansı hissəsini yerinə yetirməsi kifayətdir.
Şəxslərin başqa vəzifələri yerinə yetirməsinə (təhrikçi, köməkçi, təşkilatçı) təhlil etdiyimiz
tövsifedici əlamətin tətbiq edilməsi üçün əsas kimi baxmaq olmaz və o, CM-in 32-ci maddəsinə
əsasən xüsusi dəyəri olan əşyaları talamada iştirakçılıq kimi tövsif edilir.
Əgər qrupun iştirakçılarından biri iştirakçılarla qabaqcadan nəzərdə tutulmamış, cinayət
törətmək haqqında onların niyyətinə və razılaşmasına daxil olmayan hərəkət törədərsə, hər bir
iştirakçının hərəkəti müstəqil tövsif edilməli, ancaq hər bir iştirakçıya «qabaqcadan əlbir olan bir
qrup şəxs tərəfindən cinayətin törədilməsi» tövsifedici əlaməti şamil edilməlidir. SSRİ Ali
Məhkəməsi Plenumunun «Şəxsi mülkiyyətə aid cinayət işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında»
5 sentyabr 1986-cı il tarixli 11 saylı qərarının 7-ci bəndində deyilir: «Əgər qabaqcadan əlbir olan
bir qrup şəxsin oğurluq və ya soyğunçuluq etmək niyyəti vardırsa, iştirakçıların biri isə
zərərçəkənin həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olan zorakılıq tətbiq etmişdirsə və ya zorakılıq
tətbiq etməklə hədələmişdirsə, onun hərəkətini quldurluq kimi, başqa şəxslərin hərəkətlərini isə,
onların zərərçəkənin əmlakını mənimsəmək üçün zorakılıq tətbiq edilməsinə bilavasitə kömək
göstərməməsi, yaxud ondan istifadə etməməsi şərtilə, uyğun olaraq oğurluq və ya soyğunçuluq
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kimi tövsif etmək lazımdır» (9, 860).
3) Qrupa daxil olan şəxslər arasında cinayəti birgə törətmək haqqında qabaqcadan
razılaşma olmalıdır. Cinayət törətmək haqqında razılaşma bilavasitə onun həyata keçirilməsinin
başlanmasına qədər, yəni xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanın obyektiv cəhətinə daxil olan
hərəkətlərin başlanmasına qədər əldə edilmişdirsə, razılaşma qabaqcadan əldə edilmiş sayılır.
Razılaşmanın mümkün olduğu cinayətkar fəaliyyətin son mərhələsi – xüsusi dəyəri olan əşyaları
talamaya hazırlıqdır. Xüsusi dəyəri olan əşyaları talamaya cəhd vaxtı əldə edilmiş razılaşma
qabaqcadan razılaşma deyildir, çünki bu mərhələdə cinayət tərkibinin obyektiv cəhəti artıq
yerinə yetirilməyə başlayır. Razılaşma anı ilə cinayətin törədilməsi anını hansı zaman
müddətinin ayırmasının əhəmiyyəti yoxdur. Əldə edilmiş razılaşmanın nə dərəcədə müfəssəl və
hərtərəfli olmasının da tövsif üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur: təqsirkarlar gələcəkdə törədiləcək
cinayəti təfsilatı ilə planlaşdıra bilər, yaxud onun hər hansı cəhətini dəqiqləşdirmədən cinayətin
törədilməsi haqqında prinsipcə razılığa gələ bilərlər. Razılaşma bir konkret cinayətə aid ola
bildiyi kimi, eyni zamanda, bir neçə cinayəti də əhatə edə bilər.
Xüsusi dəyəri olan əşyaların mütəşəkkil dəstə tərəfindən talanması. Mütəşəkkil
dəstənin qanunvericilik anlayışı Azərbaycan Respublikasının CM-in 34.3-cü maddəsində
verilmişdir: «Bir və ya bir neçə cinayətin törədilməsi üçün, qabaqcadan birləşmiş iki və ya daha
çox şəxsdən ibarət olan sabit cinayətkar qrup tərəfindən törədilən cinayət mütəşəkkil dəstə
tərəfindən törədilmiş cinayət hesab olunur». Qeyd edək ki, bəzi tədqiqatçılar mütəşəkkil dəstəyə
fərqli anlayışlar verirlər. Belə ki, A.A.Yarovoy onun aşağıdakı tərifini təklif etmişdir:
«Mütəşəkkil dəstə olaraq sistematik olaraq cinayətlər törətmək üçün yaxud planlaşdırmanı, ciddi
hazırlaşmanı, vəzifələrin bölüşdürülməsini tələb edən bir ağır və ya xüsusilə ağır cinayəti
törətmək üçün qabaqcadan birləşmiş şəxslərin sabit dəstəsi başa düşülür» (11, 113).
Mütəşəkkil dəstə anlayışına ali məhkəmə orqanları tərəfindən dəfələrlə izah verilmişdir.
Bu məsələ ilk dəfə SSRİ Ali Məhkəməsi Plenumunun 5 sentyabr 1986-cı il tarixli qərarında (30
noyabr 1990-cı il tarixli qərarı ilə edilən dəyişikliklərlə) həll edilmişdir. Həmin qərarın 13.1-ci
bəndində deyilirdi: «Mütəşəkkil dəstə olaraq bir və ya bir neçə cinayət törətmək məqsədi ilə iki
və ya daha çox şəxsin möhkəm birləşməsini başa düşmək lazımdır. Həmçinin cinayətkar hərəkətlərin qabaqcadan planlaşdırılması, cinayətkar niyyətin həyata keçirilməsi vasitələrinin hazırlanması, iştirakçıların seçilməsi və ələ alınması, onlar arasında rolların bölüşdürülməsi, cinayətin
gizlədilməsi tədbirlərinin təmin edilməsi, qrup intizamına və cinayətkar dəstənin təşkilatçısının
göstərişlərinə tabe olma mütəşəkkil dəstənin möhkəmliyini göstərir. Hökmdə cinayətkar qrupun
məhz hansı əsasla mütəşəkkil dəstə hesab edilməsi öz əksini tapmalıdır» (9, 860).
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Məhkəməsinin 20 aprel 1999-cu il tarixli
qərarında deyilir ki, «…mütəşəkkil dəstə dedikdə, bir və ya bir neçə cinayətin törədilməsi üçün
əvvəlcədən birləşmiş iki və yaxud daha çox şəxslərdən ibarət olan möhkəm cinayətkar qrup başa
düşülməlidir; mütəşəkkil dəstənin möhkəmliyini onun tərkibinin və təşkilati qurumlarının
sabitliyi, üzvlərinin birliyi (sıxlığı), cinayətkar fəaliyyətin forma və üsullarının daimiliyi
xarakterizə edir» (4, 1030).
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun «Oğurluq, soyğunçuluq və
quldurluğa dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında» 3 mart 2005-ci il tarixli 1 saylı
qərarında mütəşəkkil dəstə anlayışına kifayət qədər diqqət yetirilmişdir. Qərarın 16-cı bəndində
deyilir: «Cinayət törətmək üçün qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs anlayışından fərqli olaraq,
mütəşəkkil dəstə, həm də özünün sabitliyi, tərkibində təşkilatçısının (rəhbərinin) və birgə
cinayətkar fəaliyyət üçün əvvəlcədən hazırlanmış planın olması, cinayət törədilməsinə hazırlıq
və cinayətkar niyyətin həyata keçirilməsi zamanı qrup üzvləri arasında funksiyaların
bölüşdürülməsi ilə xarakterizə olunur» (2, 272-273).
Şərh etdiklərimizə əsasən mütəşəkkil dəstə tərəfindən xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanın
əlamətlərini aşağıdakı kimi formulə edə bilərik: 1) mütəşəkkil dəstənin tərkibinə cinayətin
subyektinin bütün əlamətlərinə malik olan ən azı iki şəxs daxil olmalıdır; 2) mütəşəkkil dəstə
sabitlik əlamətinə malik olmalıdır; 3) dəstəyə daxil olan şəxslər bir və ya bir neçə cinayət
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törətmək üçün qabaqcadan birləşməlidir.
Bu əlamətlərin hər birini ayrılıqda nəzərdən keçirək:
1) iştirakçılıqda istənilən qrup kimi mütəşəkkil dəstəyə də cinayətin subyektinin bütün
əlamətlərinə malik olan ən azı iki şəxs daxil olmalıdır. Çox vaxt mütəşəkkil dəstə çoxlu sayda
üzvlərdən ibarət olur, ancaq onu iki şəxs də yarada bilər. Bu əlamət qabaqcadan əlbir olan bir
qrup şəxslə bağlı kifayət qədər ətraflı təhlil edilmişdir. Mütəşəkkil dəstə üçün onun hər hansı
mühüm fərqi yoxdur.
2) mütəşəkkil dəstə sabitliyi ilə xarakterizə olunmalıdır. Sabitlik – sadə qrupla və
qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxslə müqayisədə daha yüksək ictimai təhlükəliliyə malik
olmanı göstərən qiymətləndirmə kateqoriyasıdır. Qeyd edək ki, həm Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyası Məhkəməsinin, həm də Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun
yuxarıda adları çəkilən qərarlarında mütəşəkkil dəstəyə verilən izah iştirakçılığın bu formasının
vacib əlaməti olan «sabit dəstə» əlamətinə kifayət qədər aydınlıq gətirə bilməmişdir. Hər iki
qərarda mütəşəkkil dəstənin cinayət-hüquqi anlayışından daha çox kriminoloji anlayışına diqqət
yetirilmişdir. Belə vəziyyət praktikada «mütəşəkkil dəstə» ilə «cinayətkar birlik (cinayətkar
təşkilat)» əlamətlərinin fərqləndirilməsində səhvlərə gətirib çıxarır.
Mütəşəkkil dəstənin özünəməxsus xüsusiyyəti onun sabitliyindədir. Bu xüsusiyyət təhlil
edilərkən ona aid bir sıra halların adı çəkilir. Ali Məhkəmə instansiyalarının yuxarıda adları
çəkilən qərarlarında bu hallara aşağıdakılar aid edilir: mütəşəkkilliyin yüksək səviyyəsi;
cinayətin planlaşdırılması və əsaslı surətdə hazırlanması; iştirakçılar arasında rolların
bölüşdürülməsi; iştirakçıların seçilməsi və ələ alınması; cinayətin gizlədilməsi tədbirlərinin
təmin edilməsi; qrup intizamına və cinayətkar dəstənin təşkilatçısının göstərişlərinə tabe olma;
dəstənin uzun zaman müddətində mövcud olması; qrup üzvləri tərəfindən təkrar cinayətlərin
törədilməsi; onların texniki təchizatı; hətta bir cinayətə hazırlığın uzun çəkməsi və sair hallar.
Hesab edirik ki, təqsirkarların hərəkətlərində mütəşəkkil dəstənin bir neçə xüsusiyyəti
müəyyən olunmalıdır. Məhz onların məcmuyu qrupun sabit hesab edilməsi üçün əsas verir. Bir
əlamətə görə cinayətin mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildiyini tövsif etmək mümkün deyildir.
3) Dəstəyə daxil olan şəxslər bir və ya bir neçə cinayət törətmək üçün qabaqcadan
birləşməlidir. Mütəşəkkil dəstənin bu əlaməti mahiyyətcə onu göstərir ki, onun üzvləri qrup
yaradaraq, hesab edirlər ki, o, hamının səylərini vahid məqsəd – bir cinayət (cinayət hüquq
ədəbiyyatında haqlı olaraq bəzən göstərilir ki, icrası mürəkkəb olan cinayət) və ya bir neçə
cinayət törətmək üçün birləşdirməyə imkan verəcəkdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün mütəşəkkil
dəstənin olması haqqında qərarın qəbul edilməsi tələb olunmur. Bu zaman bir sıra cinayətlərin
törədilməsi qrupun sabit hesab edilməsinin xeyrinə sübut ola bilər. Yuxarıda göstərilən məqsədin
olmaması cinayətin mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilməsi kimi tövsif edilməsini istisna edir.
Qeyd edək ki, mütəşəkkil dəstə üçün birgə icraçılıq əlaməti məcburi deyildir. Dəstəyə daxil
olan şəxslər müxtəlif rolları yerinə yetirə bilər, onların əməlləri tövsif edilərkən Azərbaycan
Respublikasının CM-in 32-ci maddəsinə istinad etmək tələb olunmur. Q.N.Borzenkov haqlı
olaraq göstərir: «Mütəşəkkil dəstənin ayrı-ayrı iştirakçılarının rolu talamanı törətmək üçün şərait
yaratmaqdan, məsələn, gələcək qurbanlar axtarıb tapmaq, talanmış malı qəbul etmək və satmaq,
nəqliyyat xidməti göstərmək və ya dəstənin cinayətkar fəaliyyətini başqa cür təmin etməkdən
ibarət ola bilər» (10, 205). Dəstənin müxtəlif rolları yerinə yetirmiş üzvlərinin məsuliyyəti belə
diferensiasiya olunur: əgər mütəşəkkil dəstənin törətdiyi bütün cinayətlər təşkilatçılar və
başçıların niyyəti ilə əhatə olunursa, onlar bütün bu cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyırlar.
Mütəşəkkil dəstənin sıravi üzvləri hazırlanmasında və ya törədilməsində iştirak etdiyi cinayətlərə
görə məsuliyyətə cəlb olunur (Azərbaycan Respublikası CM-in 34.6-cı maddəsi).
Hesab edirik ki, xüsusi dəyəri olan əşyaları talama cinayətinin mütəşəkkil dəstə tərəfindən
törədilən əməl kimi tövsifi üçün dəstə üzvləri arasında təşkilati quruluşca sabitliyin olması, cinayətin törədilməsinin planlı xarakter daşıması, dəstə üzvləri arasında vəzifə bölgüsünün, möhkəm
daxili intizamın olması, cinayətin törədilməsində müəyyən alət və vasitələrin tətbiq edilməsi, bu
dəstənin bir və ya bir neçə dəfə cinayət törətməsi kimi əlamətləri dəstə özündə cəmləməlidir.
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Xüsusi dəyəri olan əşyaları talama cinayətinin təhlil etdiyimiz xüsusilə ağırlaşdırıcı halı ilə
bağlı bir cəhəti də göstərək. Şəxs özünün məhz mütəşəkkil dəstəyə, yəni bir və ya bir neçə
cinayət törətmək üçün sabit və qabaqcadan birləşmiş dəstəyə daxil olması faktını dərk etməlidir
(6, 677). R.R.Qaliakbarov da bu cəhətin vacib olduğunu göstərir (7, 48). Əgər şəxs hər hansı
səbəb üzündən özünün mütəşəkkil dəstəyə daxil olduğunu dərk etmirsə, həmin şəxsə
«mütəşəkkil dəstə» əlaməti şamil edilə bilməz». Həmin şəxs qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs
tərəfindən cinayət törətməyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir.
Xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanın təkrar törədilməsi. Bu əlamət o halda yaranır ki,
öncə xüsusi dəyəri olan əşyaları talama əməli törətmiş şəxs yenidən belə əmələ yol vermiş olsun.
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 16.1-ci maddəsində cinayətin təkrar
törədilməsinin ümumi anlayışı verilmişdir. Orada deyilir: «Məcəllənin eyni bir maddəsi ilə
nəzərdə tutulmuş cinayətin iki dəfə və ya iki dəfədən çox törədilməsi – cinayətin təkrar
törədilməsi hesab olunur». Həmçinin Məcəllənin 16.2-ci maddəsinin göstərişinə görə qanunun
müxtəlif maddələri ilə nəzərdə tutulan iki və ya daha çox cinayətin törədilməsi Məcəllənin
Xüsusi hissəsində birbaşa göstərilən hallarda cinayətin təkrar törədilməsi hesab edilir.
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 16.2-ci maddəsinin göstərişi
araşdırdığımız cinayətlə bağlı Xüsusi hissədə, 177-ci maddənin qeydinin 3-cü bəndində
konkretləşdirilmişdir. Həmin bənddə deyilir: «Bu Məcəllənin 177-185-ci, habelə 217, 227, 232
və 235-ci maddələri ilə nəzərdə tutulmuş cinayətlərdən hər hansı birini və ya bir neçəsini
törətmiş şəxs tərəfindən bu Məcəllənin 177-185-ci maddələri ilə nəzərdə tutulmuş cinayətlərin
hər hansı birinin yenidən törədilməsi onların təkrar törədilməsi hesab olunur».
Azərbaycan Respublikasının CM-in 183-cü maddəsində xüsusi dəyəri olan əşyaları
talamanın təkrar törədilməsinin məsuliyyəti ağırlaşdıran hal kimi müəyyən edilməsi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 64-cü maddəsinin – «eyni cinayətə görə heç kəs təkrar mühakimə
edilə bilməz» göstərişinə, habelə Cinayət Məcəlləsinin 6-cı maddəsində təsbit edilmiş «qanun
qarşısında bərabərlik» prinsipinə, eləcə də 8-ci maddəsində təsbit edilmiş «ədalətlilik
prinsipinin» ruhuna ziddir, cinayət hüququnun «qanun qarşısında bərabərlik» və «ədalətlilik»
prinsiplərinin tələbləri ilə uyğun gəlmir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 64-cü maddəsinin – «eyni cinayətə görə heç
kəs təkrar mühakimə edilə bilməz» göstərişinə, habelə Cinayət Məcəlləsinin 6-cı maddəsində
təsbit edilmiş «qanun qarşısında bərabərlik» prinsipinə, eləcə də 8-ci maddəsində təsbit edilmiş
«ədalətlilik prinsipinin» ruhuna ziddir, cinayət hüququnun «qanun qarşısında bərabərlik» və
«ədalətlilik» prinsiplərinin tələbləri ilə uyğun gəlmir.
Ən əvvəl qeyd edək ki, xüsusi dəyəri olan əşyaları təkrar talama CM-in 16.1-ci
maddəsində təsbit edilən definisiyaya söykənir. CM-in 16.1-ci maddəsinin göstərişinə görə
«Məcəllənin eyni bir maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayətin iki dəfə və ya iki dəfədən çox
törədilməsi – cinayətin təkrar törədilməsi hesab olunur». Belə definisiya mövqeyindən
Məcəllənin 183.2.2-ci maddəsində təsbit edilən xüsusi dəyəri olan əşyaları təkrar talama o halda
mövcud olacaqdır ki, şəxs əvvəllər həmin talama əməlinə yol vermiş olsun, məsuliyyətə cəlb
etmə müddəti keçməmiş yenidən bu əməli törətmiş olsun. Zənn edirik ki, məhkəmə təcrübəsində
də CM-in 183.2.2-ci maddəsində təsbit edilən «təkrar törədilmənin» məzmunu da CM-in 16.1-ci
maddəsinin göstərişinə əsasən izah edilməlidir. Lakin Məcəllənin 183.2.2-ci maddəsində təsbit
edilən «təkrar törədilmə» yuxarıda qeyd etdiyimiz məzmundan daha geniş məna yükünə
malikdir. Bu da CM-in 16.2-ci maddəsinə əsasən 177-ci maddəsinin qeydinin 3-cü bəndində
«təkrar törədilməyə» verilən xüsusi anlayışla bağlıdır.
Beləliklə, xüsusi dəyəri olan əşyaları talama cinayətinin CM-in 183.2.2-ci maddəsində
təsbit edilmiş «təkrar törətmə» əlaməti iki halda yaranır:
1) əvvəllər xüsusi dəyəri olan əşyaları talama cinayətinə yol vermiş şəxs bu əmələ görə
məhkum edilməmişsə və onun bu cinayətə görə məsuliyyətə cəlb etmə müddəti keçməmişdirsə,
onun yenidən xüsusi dəyəri olan əşyaları talama cinayətini törətməsi (təkrarlığın belə anlayışı
CM-in Ümumi hissəsinin 16.1-ci maddəsinin göstərişinə əsaslanır);
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2) şəxsin xüsusi dəyəri olan əşyaları talama əməlindən öncə bu Məcəllənin 178-185,
habelə 217, 227, 232 və 235-ci maddələrində nəzərdə tutulan cinayətlərdən hər hansı birini və ya
bir neçəsini törətməsi (təkrarlığın belə anlayışı CM-in Ümumi hissəsinin 16.2-ci maddəsinin və
177-ci maddəsinin qeydinin 3-cü bəndinin göstərişinə əsaslanır).
Aşağıdakı hallarda xüsusi dəyəri olan əşyaları təkrar talama mövcud olmur:
1) təqsirkar xüsusi dəyəri olan əşyaları təkrar talamadan əvvəl həmin əşyaları talama və ya
CM-in 177-ci maddəsinin qeydinin 3-cü bəndində sadalanan əməllərdən hər hansı birini
törətmiş olsa da, qanunla müəyyən edilmiş qaydada cinayət məsuliyyətindən azad olunmuş,
yaxud məhkumluğu götürülmüş və ya ödənilmiş olduqda;
2) təqsirkar xüsusi dəyəri olan əşyaları təkrar talamadan əvvəl həmin əşyaları talama və ya
CM-in 177-ci maddəsinin qeydinin 3-cü bəndində sadalanan əməllərdən hər hansı birini
törətməyə cəhd edərkən cinayəti başa çatdırmaqdan könüllü imtina etdikdə;
3) təqsirkarın hərəkətlərində vahid davam edən talamanın əlamətləri olduqda.
Xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanın təkrar törədilməsinin yuxarıda göstərilən birinci
halında şəxsin ilk dəfə törətdiyi əməllə təkrar törətdiyi əməl eyni formalı cinayətlər (yəni həm
əvvəl, həm də sonradan törədilən əməl xüsusi dəyəri olan əşyaları talama ilə bağlı olur)
olduğundan, belə təkrar törədilən cinayətə görə məsuliyyət 183.2.2-ci maddə ilə «təkrar törətmə»
əlaməti ilə tam əhatə olunur.
Xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanın təkrar törədilməsinin ikinci halını ətraflı təhlil edən
kriminalist alim F.Y.Səməndərov müxtəlif cinayətlərin törədilməsindən yaranan təkrarlıq
anlayışının qanunda saxlanılmasını məqbul saymır. Müəllif yazır ki, əvvəla, belə hal təkrarlığın
anlayışını süni surətdə genişləndirir, təkrar cinayətlərlə məcmu cinayətlər (real məcmu) arasında
fərqi aradan qaldırır; ikinci, qeyd etmək lazımdır ki, Məcəllənin Xüsusi hissəsi 177-ci
maddəsinin qeydinin 3-cü hissəsinin göstərişi köhnə Məcəllədən varis olmuşdur.
Xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanın təkrar törədilməsi ilə bağlı CM-in 177-ci
maddəsində təsbit olunmuş qayda qanun qarşısında bərabərlik prinsiplərinin tələblərini pozur.
F.Y.Səməndərov belə qaydanı ədalətsiz olduğuna aradan qaldırmaq üçün CM-in
təkmilləşdirilməsini – Məcəllənin 16.2-ci maddəsinin və 177-ci maddəsinin qeydinin 3-cü
bəndinin çıxarılmasını zəruri hesab edir (5, 26).
Biz bu mövqeyə tam şərik çıxaraq Azərbaycan Respublikasının CM-in 16.2-ci maddəsinin
və 177-ci maddəsinin qeydinin 3-cü bəndinin çıxarılmasının zəruri olduğunu hesab edirik.
Xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanın onların məhv olmasına, korlanmasına və ya
dağıdılmasına səbəb olmaqla törədilməsi. Azərbaycan Respublikasının CM-in 183.1-ci maddəsində sadalanan əşya və ya sənədlərin məhv olması dedikdə, həmin əşya və ya sənədlərin elə təsirə
məruz qalması başa düşülür ki, bu zaman onlar öz dəyərini tamamilə itirir və tam yararsız vəziyyətə salınır. Həmin əşya və ya sənədlər öz tarixi, elmi, ədəbi və ya mədəni dəyərini itirmişsə, başqa
təyinatla onların istifadəsi mümkün olsa belə, məhv olmuş hesab ediləcəkdir.
Həmin əşya və ya sənədlərin korlanması onların qismən yararsız, lakin bərpa olunaraq öz əvvəlki dəyərinə qaytarıla biləcək vəziyyətə gətirilməsini nəzərdə tutur.
Dağıdılma da məhv olmanın bir növü kimi başa düşülməlidir. Bu zaman həmin əşya
və ya sənədlər hissələrə parçalanma, sökülmə və s. üsullarla bərpa olunmaz vəziyyətə gətirilərək öz xüsusi dəyərini itirir (3, 464).
Qeyd edək ki, göstərilən tövsifedici əlamət xüsusi tarixi, elmi, ədəbi və ya mədəni dəyəri
olan əşyaların və ya sənədlərin məhv olması, korlanması və ya dağıdılması yalnız talama
nəticəsində baş verdikdə mövcud olmuş olur. Sadalanan əşyaların əşyaların və ya sənədlərin
məhv olması, korlanması və ya dağıdılması müstəqil əməl deyildir. Buna görə göstərilən
əşyaların talanması ilə onların məhv olması, korlanması və ya dağıdılması arasında səbəbli
əlaqənin müəyyəq ndilməsi zəruridir. Belə zərər talama prosesində və ya talama törədildikdən
sonra vurula bilər.
Xüsusi tarixi, elmi, ədəbi və ya mədəni dəyəri olan əşyaların və ya sənədlərin məhv
olması, korlanması və ya dağıdılması qəsdən (dolayı qəsd) və ya ehtiyatsızlıqdan baş verə bilər.
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Göstərilən əməli törədən şəxslər tamah məqsədi güddüklərindən, təbii ki xüsusi dəyəri olan
əşyaların məhv olmasını, korlanmasını və ya dağıdılmasını istəmirlər. Əgər xüsusi dəyəri olan
əşyaların götürülməsi onların məhv edilməsi, korlanması və ya dağıdılması məqsədilə həyata
keçirilirsə, əməl Azərbaycan Respublikasının CM-in 183-cü maddəsi ilə deyil, 186-cı maddəsi
(əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə) və ya 246-cı maddəsi (tarix və mədəniyyət abidələrini
qəsdən məhv etmə və ya korlama) ilə tövsif edilir.
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РЕЗЮМЕ
Квалификационные признаки преступлений против культурных ценностей
В сатье исследуются квалификационные признаки хищения особо ценных предметов,
являющегося преступлением против культурных ценностей. При этом всесторонне исследуется
каждый квалификационный признак, рассматриваюся позиции ученых-криминалистов по этому
вопросу, выявляется ряд недостатков (например, наличие в законе особой повторяемости хищения
предметов особой ценности) и выдвигаются соответствующие предложения по их устранению.
Ключевые слова: культурных ценностей, уголовная ответственность, квалифицирующие
признаки, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, неоднократность,
уничтожение.
SUMMARY
The qualification features of crimes against cultural resources
In the article are investigated problem related with the qualification features of crimes have been
committed against cultural resources. In this time, the qualification features of crimes are exactly
examined. The thought of criminalists are learned connected with the same problem, are discovered some
faults of criminal law. (For example; to intend special frequency of plunder subjects having value in law)
and for eliminating of them are made proper offers.
Key words: cultural resources, criminal responsibility, prelimnary arrange by group of persons,
organited group, frequency, destruction.
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ПЕРЕГОВОРЫ И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПО
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Азербайджанская Республика основана на принципах демократии, поэтому высшей
ценностью республики является человек, его права и свободы. При этом государство гарантирует
защиту прав и свобод каждого, часть вторая статьи 26 Конституции Азербайджанского
государства прямо указывает на это.
Кроме того, всесторонний анализ этого основного нормативного акта страны, а именно
статьи 32, позволяет нам утверждать, что каждый имеет право хранить тайну личной и семейной
жизни. Кроме случаев, предусмотренных законом, вмешательство в личную и семейную жизнь
запрещается. Каждый обладает правом на защиту от незаконного вмешательства в личную и
семейную жизнь, а сбор, хранение, использование и распространение сведений о чьей-либо
частной жизни без его согласия не допускаются. За исключением случаев, установленных законом,
никто не может без его ведома и вопреки возражениям подвергнуться слежению, видео- и
фотосъемкам, записи голоса и другим подобным действиям, за исключением установленных
законом случаев.
Азербайджанская Республика гарантирует каждому право на сохранение тайны переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных сообщений и сведений, передаваемых другими
средствами связи. Это право в предусмотренном законом порядке может быть ограничено для
предотвращения преступления или для выявления истины при расследовании уголовного дела.
Таким образом, переговоры и иные сведения, передаваемые по техническим средствам,
являются по своей сути объектом конституционно-правовой охраны государства, с одной стороны,
и тайной, то есть информацией «закрытой» для кого бы то ни было, – с другой стороны.
В настоящее время в условиях достаточно высокого уровня преступности, совершения
преступлений в хорошо организованных и еще лучше законспирированных преступных группах
все чаще встает вопрос о возможном ограничении права граждан и не только на тайну телефонных
и осуществляемых с помощью иных устройств переговоров (2, с. 37-38).
Лица, осуществляющие уголовное преследование, всё больше нуждаются в получении
доступа к различного рода информации, получаемой в том числе и посредством ограничения
конституционного права граждан на тайну телефонных и в принципе иных переговоров, а также
сообщений, осуществляемых с помощью других технических средств.
Получаемая таким образом информация, безусловно, становится существенным средством
выявления и обезвреживания организованных преступных групп, террористических и
националистических группировок и т.п., и в тоже время сам процесс ее получения серьезно
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ограничивает закрепленное в Конституции Азербайджанской Республики права на тайну
телефонных переговоров в первую очередь.
Продолжая исследование, невозможно не обратить внимание на употребляемый термин
«тайна», тем более, что он непосредственно упоминается в Конституции Азербайджанской
Республики.
Развернутое определение этому понятию содержит в себе Толковый словарь русского
языка в его современной версии.
Так, под тайной понимается: 1) всё сокрытое, неизвестное, неведомое; 2) нечто скрытно
хранимое, что скрывают от кого-либо с намерением (8, с. 642). Заметно, что термин «тайна» имеет
два смысловых значения: нечто абсолютно неизвестное всем и нечто относительно неизвестное
для какого-либо в некотором роде определенного круга лиц. Совершенно ясно, что уголовноправовой смысл имеет именно второе значение этого термина. Для того чтобы более конкретно
говорить о тайне переговоров, имеет смысл проанализировать нормы некоторых международноправовых актов, в которых этот термин также употребляется.
Так, в статье 12 Всеобщей декларации прав человека, утвержденной Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, провозглашено: «никто не может подвергаться
произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на
неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию» (7).
Принятая в 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН в качестве «стандарта, к достижению
которого должны стремиться все народы и все государства», Всеобщая декларация прав человека
является не только рекомендательным документом, а представляет собой один из главных
источников международного права, по той причине, что все больше государств рассматривают её
как документ, содержащий в себе нормы международного права, тем более, что многие из них
воспроизведены в национальных Конституциях и внутригосударственном законодательстве. Не
является исключением в этом отношении и Азербайджанская Республика.
Таким образом, нормы Декларации являются общепризнанными и в таком качестве входят
как в общее международное право, являющее собой основу всей системы современного
международного права, так и в национальную правовую систему Азербайджанской Республики.
Далее отметим, что «Никто не может подвергаться произвольному или незаконному
вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам
на неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции или незаконным
посягательствам на его честь и репутацию», – именно так записано в Международном пакте о
гражданских и политических правах, принятом 16 декабря 1966 г. Генеральной Ассамблеей ООН, в
статье семнадцатой (13).
В свою очередь, статья 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (1950 г.) провозглашает то, что «каждый имеет право на уважение личной и семейной
жизни, жилища и корреспонденции» (11). Указанная Конвенция является международным
договором, ставшим частью правовой системы Азербайджанской Республики, и поэтому
подлежит непосредственному применению судами Азербайджанской Республики.
Следует обратить внимание на то, что контроль за соблюдением Азербайджанской
Республикой этого договора возложен на Европейский Суд по правам человека. Следовательно,
если государственные или муниципальные органы Азербайджанской Республики, включая суды,
допустят нарушения Конвенции, то она может быть привлечена к международно-правовой
ответственности.
Как уже было отмечено, все выше перечисленные документы нашли свое отражение в
указанных статьях Конституции Азербайджанской Республики. Таким образом, право личности на
тайну переговоров является одним из неотъемлемых и неотчуждаемых прав. Важно сказать, что,
существование в Конституции Республики статьи 32 является важным показателем того, что
Азербайджанская Республика является правовым государством и всеми силами стремится
упорядочить механизм вторжения в сферу охраняемых Конституцией прав и свобод личности.

67

По нашему мнению, в этой норме Конституции говорится о двух самостоятельных объектах
конституционно-правовой охраны: во-первых, о праве каждого на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 32); во-вторых, о
праве на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений (ч. 4 ст. 32).
Представляется, что указанные положения Конституции Азербайджанского государства,
определяя право каждого на тайну телефонных переговоров, имеют в виду переговоры, которые
ведут люди, каждый из них в отдельности с другим человеком. Говоря иначе, – о вербальном или не
вербальном общении с помощью телефона, иных технических средств или непосредственно друг с
другом.
Подтверждением сказанному служат следующие положения:
1) конструкция нормы, позволяет подвергнуть ее глубокому анализу и обнаружить, что каждый
охраняемый Конституцией Азербайджанского государства объект выделен в самостоятельную её
часть;
2) указанные объекты, точнее их сущность, свидетельствуют, по нашему мнению, об их
различной правовой природе, а раз так, то и методы, и способы их охраны должны быть
разными;
3) сохранение тайны переговоров, проводимых по телефону или иным техническим устройствам,
сообщений, передаваемых с помощью средств связи и иным техническим средствам, связано,
прежде всего, с тайной процесса трансляции информации. По этой причине, следует
разграничивать понятия «неприкосновенность частной жизни» и «тайна переговоров», которые
существуют параллельно, но при этом взаимосвязаны. При этом объектами охраны в таких случаях
всегда выступают любые сведения, передаваемые посредством обмена мнениями – переговоров с
помощью технических средств, так и без них – то есть, относящиеся, в том числе к сугубо частной
жизни лица, и иные сведения.
Конституционное право на неприкосновенность частной жизни, а также на личную и
семейную тайну как юридическая категория состоит из ряда некоторых возможностей,
обеспечивающих гражданину право находиться в состоянии определенной независимости от
государства и общества, а также юридических гарантий невмешательства в реализацию этого
права государством в лице его специальных органов (5, с. 150-152).
Продолжая исследование, отметим далее, что российский ученый В.П.Иванский и
ряд других предлагают следующее определение понятию права на неприкосновенность частной
жизни, преломляя его к месту в современной системе прав человека и гражданина. Это право,
относящееся к числу основных прав человека и в силу своего комплексного характера
охватывающее все гражданские (личные) права человека, определяющие содержание сферы
частной жизни, неприкосновенность, охрану и защиту этой сферы, а также социальные,
экономические и культурные права человека, влияющие на качество частной жизни» (4, с. 1121; 10, с. 5; 12, с. 9). Анализ действующего законодательства Азербайджанской Республики
позволяет говорить о том, что право на частную жизнь выражается в свободе общения, в том числе и
вербального между людьми на формально определенной основе в таких сферах человеческих
отношений как семейная жизнь, родственные и дружеские связи, и другие личные отношения.
При этом политическое и социальное мировоззрение, хобби также относятся к проявлениям
частной жизни.
Все вышеперечисленное находится под защитой и охраной азербайджанского государства.
Эти положения азербайджанского законодательства находятся в полном соответствии с
Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (ст. 8), которой
провозглашается право каждого на уважение его личной и семейной жизни, неприкосновенность
жилища и тайну корреспонденции.
В продолжение приведенной аргументации отметим, что помимо каких либо личных тайн в
процессе общения между собой люди могу обмениваться и иной, предназначенной только для них
информацией, составляющей, например, профессиональную или иную охраняемую
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азербайджанским государством тайну. Мы не станем рассматривать все эти виды подробно, а
уделим им всего несколько строк, так как без этого не представляется возможным правильно
определить переговоры и иные сведения, передаваемые по техническим средствам, как объект
конституционно-правовой охраны и предмет перехвата в уголовном процессе Республики.
Исходя из сказанного выше, информация выступает в качестве объекта самостоятельной
охраны как нормами права, так и государством в целом, вне зависимости от того, какая она по своей
природе.
Как уже было сказано, переговоры могут касаться любых тем, в том числе и, так
называемых «иных тайн», связанных с государственной, коммерческой и другими охраняемыми
азербайджанским законодательством тайнами. При этом если исходить из того, что в
государственно-правовых отношениях термин «информация» выступает в виде служебной,
коммерческой, государственной и иной охраняемой законом тайны, то сведения, передаваемые по
техническим средствам, также являются составной частью указанного понятия и, как следствие
этого, участвуют в соответствующих государственно-правовых отношениях в том или ином
качестве. Итак, перехват переговоров может быть связан с затрагиванием перечисленных видов
тайн, охраняемых Азербайджанской Республикой. По сути это значит, что сведения, передающиеся
с помощью телефонных и иных технических средств, другие сведения выступает составным
элементом правоотношений и нуждаются в самостоятельной законодательной регламентации всего
процесса, который состоит из получения, хранения и использования информационных данных,
поскольку под защитой закона находятся не только содержание, но и процесс их передачи (6, с. 101;
12, с. 7-8, 10; 16, с. 184-185). Вышесказанное позволяет утверждать, что право на
неприкосновенность частной жизни регламентируется нормами Конституции Азербайджанской
Республики и положениями УПК Азербайджанской Республики, принятыми в развитие норм
Конституции.
Любая личность вправе беспрепятственно общаться с людьми с помощью телефона и иных
технических средств. Такое право, представляет собой важнейшую гарантию независимости
частной жизни человека от общества, государства, других лиц.
Каждый имеет право на тайну переговоров, проводимых по телефону и иным
устройствам, сообщений, передаваемых по средствам связи и иным техническим средствам, или
иных сведений, ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
Обращаясь к опыту зарубежных стран, стоит отметить, что например А.А.Снытников и
А.А.Туманов полагают, что посредством телефонных и иных переговоров человек передаёт
информацию - сведения (сообщения, данные), независимо от формы их представления. При этом
под тайной переговоров следует понимать защищаемое государством право человека и
гражданина на неприкосновенность конфиденциального, непосредственного или опосредованного
(с помощью средств связи) обмена информацией скрытой, неизвестной другим лицам (15, с.
9). Соглашаясь с приведенным выше, позволим себе дополнить это определение положением о
том, что такого рода сведения могут содержать в себе информацию о персональных данных:
любая информация, относящаяся к определённому или определяемому на основании такой
информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя,
отчество, год, месяц, число и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы, другая информация, разглашение которой
невозможно без согласия субъекта, обладающего этими персональными данными, или наличия
иного основания, прямо предусмотренного действующим законодательством и в первую
очередь уголовно-процессуальным.
Учитывая, что посредством телефонных и иных переговоров передаются любые сведения,
необходимо говорить о тайне телефонных и иных переговоров как о самостоятельном объекте
конституционно-правовой охраны. Таким образом, УПК (ст. 16) дополняет и конкретизирует в
этой части положения Конституции Азербайджанской Республики.
Говоря о переговорах, проводимых по телефону, и иных сведениях, передаваемых по
техническим средствам, как об объекте конституционно-правовой охраны, учитывая все
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вышеизложенное, становиться возможным сформулировать определение этому весьма сложному
и многогранному понятию.
По нашему мнению, как объект конституционно-правовой охраны они представляют собой
устную речь, которой пользуются собеседники в процессе неявного для других, вербального
общения между собой, как по телефону, непосредственного общения, так и опосредованного, то
есть с использованием технических средств для передачи устной речи (речевой информации) на
расстояние, причем как собственно в виде речи, так и в письменной форме.
Выражаясь иначе, это закрепленное в Конституции Азербайджанской Республики
неотъемлемое право граждан на тайный голосовой обмен мнениями между собой посредством
использования телефонной связи, других устройств, а также иными сообщениями, в том числе и
невербального характера передаваемыми по средствам связи и иным техническим средствам,
ограничение которого возможно только в случаях, прямо указанных в законодательстве
Азербайджанской Республики.
Продолжая разговор о переговорах и иных сведениях, передаваемых по техническим
средствам, как об объекте конституционно-правовой охраны, следует отметить, что они также
являются и предметом перехвата в уголовном процессе Азербайджанской Республики.
Возникает вопрос, что же имеет в виду законодатель под термином переговоры и иные
сведения.
Отвечая на этот вопрос, обратимся к Толковому словарю и проанализируем статью 259
УПК Азербайджанской Республики.
Так, в Толковом словаре русского языка слово переговоры означает: 1) обмен мнениями с
деловой целью; 2) то же, что разговор. Под разговором в данном словаре понимается: 1) словесный
обмен сведениями, мнениями, беседа; 2) толки, пересуды; 3) обсуждение чего-нибудь. Помимо
этого, существительное «переговоры» производно от глагола «говорить», то есть владеть устной
речью, каким-нибудь языком, высказывать мнения, суждения, а так же общаться, разговаривать,
вести беседу, разговор (14, с. 134, 502, 644). Таким образом, термин переговоры в широком его
значении возможно определить как обмен мнениями. Совершенно понятно, что обмен может
происходить как угодно, где угодно и при помощи чего угодно, а в узком значении это умение
владеть устной речью. Еще одним признаком переговоров является участие в них как минимум
двух лиц.
На данном этапе возникает вопрос, как быть с переговорами, проводимыми не посредством
речи, а с помощью других способов связи, например с помощью: - sмs-общения, ммs-общения,
голосовой почты, телетайпа, факсимильного канала связи, передачи данных с помощью интернета,
и другое. Возникает еще один вопрос, допустимо ли перехватывать такие переговоры.
Ответ на данный вопрос даёт ч. 2 ст. 16 УПК Азербайджанской Республики, где в перечне
прав гражданина, ограничение которых в уголовном судопроизводстве допускается на основании
судебного решения, наряду с тайной телефонных и иных переговоров указана тайна переписки,
почтовых, телеграфных и иных сообщений.
С учётом сказанного, используемый в статье 259 УПК Азербайджанской Республики
термин «переговоры» следует понимать как не доступное (тайное) для других, общение как
минимум двоих участников, осуществляемое посредством не только устной речи (проведение их
по телефону и иным устройствам), но и с помощью иных, указанных выше способов передачи
информации.
На досудебных стадиях уголовного процесса, в особенности на стадии предварительного
следствия, где главной двигающей силой является процесс доказывания, роль и место тайны
переговоров весьма неоднозначны (9, с. 140).
Уголовный процесс является по своей сути той деятельностью государственных органов
Азербайджанского государства, в которой сочетаются и непременно соблюдаются, с одной
стороны - охрана прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, включая
конституционные, а с другой - уголовное преследование, так или иначе затрагивающее эти
права и свободы или, говоря иначе, ограничивающее их. Изучая зарубежную литературу, мы
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обнаружили справедливое утверждение по этому поводу, сделанное Ф.Н.Багаутдиновым, который
считает, что, «с одной стороны, предварительное следствие призвано обеспечивать «охрану
интересов общества, прав и свобод граждан», а значит и права на тайну переговоров; с другой право на тайну переговоров нередко выступает в качестве ширмы, пользуясь которой
заинтересованные лица, стремящиеся избежать уголовной ответственности, прикрывают
противоправные деяния от следователя, прокурора и суда. В последнем случае невмешательство в
право на тайну переговоров тождественно тому, что преступление останется нераскрытым.
Поэтому, точнее было бы говорить не о невмешательстве, а о запрете необоснованного или
незаконного проникновения в тайну переговоров со стороны государственных органов и
должностных лиц» (3, с. 15).
Соглашаясь с приведенным выше суждением, мы полагаем, что в уголовном процессе
Азербайджанской Республики подобные ограничения прав человека и гражданина республики,
выражающиеся в сужении их объема, могут происходить только в условиях, гарантирующих
законность и обоснованность таких ограничений, то есть в условиях соблюдения процессуальноправовых гарантиях. В этой части следует согласиться с А.М.Абасовым, который обоснованно
утверждает, что здесь прослеживается цепочка взаимосвязанных условий уголовного
судопроизводства, несоблюдение которых исключает использование их результатов (1, с. 6-11).
Правовые гарантии законности и обоснованности ограничения тайны переговоров – это
совокупность условий, средств и способов, установленных нормами международного,
конституционного, уголовно-процессуального законодательства и иными законами
Азербайджанской Республики.
В свою очередь, под процессуальными гарантиями человека и гражданина на тайну
переговоров при перехвате переговоров следует понимать установленные законом средства,
которыми охраняются и обеспечиваются права и законные интересы лиц, вовлеченных в орбиту
уголовного судопроизводства.
Подводя итоги изложенного, можно сформулировать следующие выводы.
1. Конституция Азербайджанской Республики признаёт и гарантирует права и свободы
человека и гражданина, поэтому охрана прав и свобод личности, вовлеченной в орбиту уголовного
судопроизводства, является первоочередной задачей органов предварительного расследования
Азербайджанского государства.
2. Повседневная жизнь человека и гражданина состоит, в том числе, из переговоров,
проводимых как по телефону, так и по иным устройствам. Люди передают друг другу
информацию - сведения (сообщения, данные), независимо от формы их представления, желая во
всех случаях оставить то, о чём он делился с другими в тайне.
По этой причине тайну телефонных и иных переговоров можно рассматривать как одну из
составляющих частной жизни человека, потому что обмен конфиденциальной информацией не
должен предаваться огласке без соответствующих на то оснований, на которые прямо указывает
Конституция Азербайджанской Республики в ч. 4 ст. 32 и статье 259 УПК Азербайджанской
Республики.
3. Переговоры, проводимые по телефону, и иные сведениях, передаваемые по техническим
средствам, как объект конституционно-правовой охраны, представляют собой устную речь,
которой пользуются собеседники в процессе не явного для других (тайного по сути), вербального
общения между собой, как по телефону, непосредственного общения, так и опосредованного, то
есть с использованием технических средств для передачи устной речи (речевой информации) на
расстояние, причем как собственно в виде речи, так и в письменной форме.
Выражаясь иначе, это закрепленное в Конституции Азербайджанской Республики
неотъемлемое право граждан на тайный голосовой обмен мнениями между собой посредством
использования телефонной связи, других устройств, а также иными сообщениями, в том числе и не
вербального характера, передаваемыми по средствам связи и иным техническим средствам,
ограничение которого возможно только в случаях, прямо указанных в законодательстве
Азербайджанской Республики.
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4. Анализ научной литературы и действующего законодательства позволяет
утверждать, что под телефонными переговорами подразумеваются переговоры абонентов по
городской, междугородной и международной телефонной связи, а также переговоры с
использованием радиотелефонной и радиорелейной, высокочастотной и космической связи.
О перехвате, в том числе именно таких переговоров идет речь в части первой статьи
259 УПК Азербайджанской Республики.
5. Используемый в статье 259 УПК Азербайджанской Республики термин
«переговоры» как предмет перехвата следует понимать как недоступное (тайное) для
других общение как минимум двоих участников, осуществляемое посредством не только
устной речи (проведение их по телефону и иным устройствам), но и с помощью других
способов связи, таких как: - sмs-общение, ммs-общение, голосовая почта, телетайп,
факсимильная связь, передача данных с помощью интернета, и другое.
6. Ограничения прав человека и гражданина Азербайджанской Республики, выражающиеся
в сужении их объема могут происходить только в условиях, гарантирующих законность и
обоснованность таких ограничений – то есть в условиях действия процессуально-правовых
гарантиий.
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Xülasə
Azərbaycan Respublikasında danışıqlar və texniki vasitələrlə ötürülən digər məlumatlar
konstitusiya-hüquqi mühafizənin obyekti və cinayət prosesində ələ keçirmənin predmeti kimi
Məqalə cinayət mühakimə icraatının vəzifələrinin həll edilməsi məqsədi ilə ələ keçirilən danışıqlar
və texniki rabitə vasitələri ilə ötürülən məlumatların hüquqi statusuna, eləcə də, onların ələ keçirilməsinin
qanuniliyi və əsaslılğının təminatlarına həsr edilmişdir. Müəllif araşdırılan problemə konstitusiya
hüququnun və cinayət-prosessual hüququn təməl müddəaları kontekstindən yanaşmışdır. Məqalədə
müvafiq milli qanunvericiliyin normaları təhlil edilmişdir.

Summary
Negotiations and other data transferred on means, as object of constitutional legal protection and
the interception subject in criminal trial of Azerbaijan Republic
Article is devoted to legal status of negotiations and other data intercepted with a view of
achievement of criminal legal proceedings, also to guarantees of legality and validity of such interception.
The author considered the matter from a context of basic provisions of constitutional and a criminal
procedural law. In article analyzed the relevant standards of national legislation.
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UOT 343.1
Məhəmməd Paşazadə,
Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin
Cinayət prosesi kafedrasının dissertantı

HƏR KƏSİN QANUN VƏ MƏHKƏMƏ QARŞISINDA
HÜQUQ BƏRABƏRLİYİ PROSESSUAL FORMANIN
VAHİDLİYİNİ TƏSBİT EDƏN PRİNSİP KİMİ
Açar sözlər: cinayət prosesi, prinsip, prosessual forma, vahidlik, differensiasiya.
Ключевые слова: уголовный процесс, принцип, процессуальная форма, единство,
дифференция.
Keywords: criminal process, principle, procedural form, unity, differentiation.
Prosessual formanın vahidliyi cinayət prosesinin bütün işlər və bütün şəxslər barəsində
eyni prosessual qaydalarda aparılmalı olmasına dair tezisi ifadə edən kateqoriyadır. Bu tezisin
sistemyaradıcı əhəmiyyəti onun antitezisinə nəzər salmaqla müəyyən edilə bilər. Belə ki, hər bir
iş üzrə icraatın fərqli prosessual qaydalarda həyata keçirilməli olması tesizi bütünlükdə cinayət
prosesinin vahid sistemini, onun prinsiplərinin ümumi hüquqi qüvvəsini, hüquq və azadlıqların
bərabərliyi ideyasını istisna etmiş olur ki, bu da dövlət fəaliyyətinin bütün bir hissəsini – hüquqmühafizə və cinayət ədliyyəsini tamamilə nizamsız, xaotik bir hadisəyə çevirir. Deməli, cinayətprosessual formanın vahidliyi, ilk növbədə, cinayət prosesinin özünün vazid sistemi ilə şərtlənir.
Prosessual formanın vahidliyi tələbi həm normativ, həm də doktrinal səviyyədə birmənalı
olaraq qəbul edilsə də, o, cinayət prosesinin yeknəsəkliyi kimi başa düşülməməlidir və vahid
sistemin daxili qanunauyğunluqlarına zidd olmayan hallarda sistemin daha səmərəli fəaliyyətini
təmin etmək məqsədilə prosessual formanın fərqləndirilməsinə yol verilməlidir. Başqa sözlə,
cinayət-prosessual formanın vahidliyi tezisi onun differensiyasiası imkanlarını istisna etmir,
əksinə belə differensiyanın əsaslarını və hədlərini müəyyən etmək üçün qiymətləndirici kriteriya
kimi çıxış edir (8, s. 90-91; 9, s. 142; 10, s. 52-53).
Cinayət-prosessual formanın vahidliyi ideyası özünü cinayət prosesinin təməl
müddəalarından – prinsiplərindən birində, yəni hər kəsin qanun və məhkəmə qarşısında hüquq
bərabərliyi tezisində biruzə verir. Konstitusion prinsip olmaqla, o, cinayət ədliyyəsinə bütünlükdə
aiddir və odur ki, həmin prinsip bu sahəyə münasibətdə özünü maddi və prosessual aspektlərdə
biruzə verir. Təsadüfi deyildir ki, hüquq bərabərliyi prinsipi həm AR CPM-in 11-ci maddəsində,
həm də AR CM-in 6-cı maddəsində təsbit edilmişdir. Eyni ideyalardan bəhrələnməklərinə
baxmayaraq, sahəvi prinsip kimi formulə edilmələri zamanı onların hər birində məntiqi vurğu
fərqli məqamların üzərinə qoyulmuşdur. Fikrimizcə, prosessual formanın vahidliyi məsələsini
həmin maddələrin məzmununun təhlilini aparmadan izah etmək mümkün deyildir, odur ki, AR
Konstitusiyasının 25-ci maddəsindən başlayaraq, AR CM-in 6-cı və AR CPM-in 11-ci
maddələrinə diqqət yetirməyi məqsədəuyğun hesab edirik.
AR Konstitusiyasının 25-ci maddəsi «bərabərlik hüququnu» təsbit edir və elə ilk
hissəsində bəyan edir ki: «Hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir», II hissədə qadın və
kişi bərabərliyindən, III hissədə isə heç bir kriteriyadan asılı olmayaraq hüquq və azadlıqların
bərabərliyinə verilən təminatdan, eləcə də hüquq və azadlıqların hər hansı mənsubiyyətə görə
məhdudlaşdırılmasının qadağan edilməsindən bəhs olunur. Müsbət haldır ki, konstitusiya hüququ
mütəxəssisləri həmin maddəni şərh edərkən prinsipin prosessual aspektinə xüsusi diqqət yetirirlər
və bildirirlər ki: «… qanun və məhkəmə qarşısında hamının bərabərliyi konstitusiya prinsipi
təkcə qanunun məzmunu və onun tətbiqinin hamı üçün bərabər olması kimi deyil, həm də
məhkəməyə müraciət etmək imkanının bərabərliyi kimi başa düşülməlidir; … insan hüquqlarının
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və azadlıqlarının bərabərliyi dedikdə, həmin hüquq və azadlıqların eyni hüquqi qaydalar əsasında
həyata keçirilməsi, hüquqi imkanların bərabərliyi başa düşülür» (3, s. 81; 6).
AR CM-də həmin prinsip «qanun qarşısında bərabərlik prinsipi» kimi təsbit edilmişdir.
Onun məzmununa görə, cinayət törətmiş şəxslər qanun qarşısında bərabərdirlər və irqindən,
milliyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq
mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar. Bu prinsipi şərh edən
müəlliflər qeyd etmişdirlər ki: «… cinayət etmiş şəxslərin qanun qarşısında bərabərliyi törədilən
eyni cinayətə görə məsuliyyətin eyni əsaslarla və eyni həddə yaranmasında, cinayət
məsuliyyətindən və cəzadan azad etmənin, məhkumluğun ödənilməsinin və götürülməsinin eyni
əsaslarla həll edilməsində ifadə olunur … CM-in 6-cı maddəsində təsbit olunan prinsip törədilən
eyni kriminal əmələ görə sıravi vətəndaşların və vəzifəli şəxslərin, habelə xüsusi səlahiyyət üzrə
fəaliyyət göstərən şəxslərin arasında fərq qoymur, onlar eyni əsaslarla məsuliyyət daşıyırlar …
törədilən ağır cinayətə görə uyğun sərt cəzanın tətbiq edilməsi də cinayət məsuliyyətinin
bərabərləşdirici prinsipinin müddəalarına söykənir» (1, s. 24).
Göründüyü kimi, AR CM-də bərabərlik hüququ ideyasının yalnız «qanun qarşısında
bərabərlik» kateqoriyası ilə məhdudlaşdırılması və «məhkəmə qarşısında bərabərlik»
kateqoriyasından istifadə edilməməsi bu prinsipin yalnız və yalnız maddi-hüquqi tərəfini –
cinayət məsuliyyətinin əsasları ilə bağlı bərabərliyi ifadə edir. Milli hüquq ədəbiyyatında bu
məsələ ilə bağlı E.M. Əfəndiyev maraqlı mövqe bildirmişdir: «AR CM-in 6-cı maddəsində qanun
qarşısında bərabərlik prinsipinin ancaq cinayət məsuliyyətinə aidiyyəti təsbit edilmişdir ki,
bununla da, cəza təyininin bu normada həmin prinsipə əsaslanması istisna edilir, yəni, məsələn,
cəza təyininə qanun qarşısında bərabərlik prinsipi şamil olunmur … qüsürların aradan
qaldırılması üçün «cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar» sözlərinin «cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilir və cəzalandırırlar» sözləri ilə əvəzlənməsi düzgün olardı» (4, s. 22). Hesab edirik ki, E.M.
Əfəndiyevin yanaşmasında az da olsa prosedurluq aspektinə (fikrimizcə, cəza təyini məsələsi
maddi hüquqi məsələ olduğu qədər, həm də prosessual məsələdir) yer verildiyi üçün onun
mövqeyi daha əhatəlidir.
Cinayət-prosessual formanın vahidliyi kontekstindən AR CPM-in 11-ci maddəsinin
məzmunu daha çox maraq doğurur. AR CPM-in 11.1-ci maddəsinə əsasən, Azərbaycan
Respublikasında cinayət prosesi hər kəsin qanun və məhkəmə qarşısında hüquq bərabərliyi
əsasında həyata keçirilir. Bu müddəanın şərhi zamanı V. İbayev diqqəti ona cəlb edir ki, AR
CPM-in 7.0.3-cü maddəsində «cinayət prosesi» anlayışı «cinayət təqibi» üzrə həyata keçirilən
prosessual hərəkətlərin və qəbul olunan qərarların məcmusu kimi izah edilmişdir və qeyd edir ki,
cinayət prosesi yalnız cinayət təqibi ilə eyniləşdirilə bilməz (5, s. 67).
Həqiqətən, əgər AR CPM-in 11.1-ci maddəsi AR CPM-in 7.0.3-cü maddəsinə istinadla
şərh edilərsə, belə çıxar ki, dövlət tərəfindən yalnız cinayət təqibinin həyata keçirilməsi ilə bağlı
hüquq bərabərliyinə təminat verilir. Əslində isə hüquq bərabərliyi prosessual formanın vahidliyin
kontekstində təkcə cinayət təqibinin həyata keçirilməsi zamanı deyil, həmçinin müdafiə
funksiyasının və ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi zamanı və cinayət prosesinin bütün
mərhələləri boyu gözlənilməlidir (7, s. 18-19).
Odur ki, AR CPM-in 11.1-ci maddəsində «cinayət prosesi» sözlərini «cinayət mühakimə
icraatı» sözləri ilə əvəz etməyi məqsədəuyğun hesab edirik, çünki AR CPM-in 7-ci maddəsində
«cinayət mühakimə icraatı» istilahı, «cinayət prosesi» istilahından daha geniş mənada izah
edilmişdir: «Azərbaycan Respublikasında cinayət mühakimə icraatı hər kəsin qanun və məhkəmə
qarşısında hüquq bərabərliyi əsasında həyata keçirilir».
AR CPM-in 11.2-ci maddəsinə əsasən, cinayət prosesini həyata keçirən orqanlar cinayət
prosesində iştirak edən şəxslərdən hər hansı birinə vətəndaşlıq, sosial, cinsi, irqi, milli, siyasi və
dini mənsubiyyətindən, dilindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən,
əqidəsindən, yaşayış yerindən və olduğu yerdən asılı olmayaraq və qanunla əsaslandırılmamış
digər mülahizələrə görə üstünlük vermir.
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Hesab edirik ki, AR CPM-in 11.2-ci maddəsinin şərhi üçün aşağıdakı məqamlara
aydındıq gətirilməlidir. Birincisi, maddədə sadalanan bəzi əlamətlərin mövcudluğu zamanı
qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericilikdə əlavə təminatların nəzərdə tutulması ilə vahid
prosessual formanın qarşılıqlı əlaqəsi məsələsi, ikincisi, «qanunda əsaslandırılmamış digər
mülahizələr» kateqoriyası, üçüncüsü, «üstünlük vermir» ifadəsinin mahiyyəti izah edilməli,
dördüncüsü, 11.2-ci maddədə sadalanan əsasların dairəsi məsələsinə aydınlıq gətirilməli və
nəhayət, 11.3-cü maddədə, barəsində cinayət təqibinin differensiasiya edilmiş prosessual forması
müəyyən edilmiş şəxslərin dairəsi dəqiqləşdirilməlidir. Həmin məsələlərə növbə ilə baxaq. AR
CPM-in 11.2-ci maddəsində bir sıra əlamətlər sadalanmışdır ki, maddənin məzmununa əsasən, bu
əlamətlərə görə cinayət prosesində iştirak edən şəxslərə üstünlük verilmir. Lakin həmin
əlamətlərdən ikisinin bu müddəa ilə tam uzlaşması müzakirəyə açıq qalır. Söhbət cinsi
mənsubiyyət və istifadə edilən dildən (ana dili mənsubiyyətindən) gedir. Qüvvədə olan
qanunvericilik bu iki əlamət üzrə bəzi üstünlüklər müəyyən edir desək yanılmarıq. Belə ki, AR
CM-in 79-cu maddəsi hamilə qadınlar və azyaşlı uşaqları olan qadınlar tərəfindən cəzanın
çəkilməsinin təxirə salınması institutunu nəzərdə tutsa da, himayəsində azyaşlı uşaq olan kişilər
üçün, hətta onlar uşaqlara anasız baxdıqları təqdirdə bu institutdan yararlanmaq imkanı müəyyən
etmir. AR CPM-in də bəzi müddəalarında cinsi mənsubiyyət prosessual formada müəyyən
differensiasiya aparılmasına səbəb olur. Məsələn, AR CPM-in 238.5-ci maddəsinə əsasən, əks
cinsdən olan şəxsin soyundurulması zərurəti yarandığı halda müstəntiq, təqsirləndirilən və ya
şübhəli şəxsin müdafiəçisi həmin istintaq hərəkətinin aparılmasında iştirak edə bilməz. Bu halda
müstəntiqin tapşırığı ilə şəxsi müayinə həkimin və ya məhkəmə təbabəti sahəsində mütəxəssisin
iştirakı ilə aparılır; AR CPM-in 246.3-cü maddəsinə əsasən, şəxsi axtarış və götürmə müstəntiq
tərəfindən mütəxəssisin və barəsində şəxsi axtarış aparılan şəxslə eyni cinsdən olan azı iki hal
şahidinin iştirakı ilə aparılır; AR CPM-in 275.6-cı maddəsinə əsasən, müstəntiq və ya onun
göstərişi əsasında digər şəxs zəruri hərəkətləri aparır və əks cinsdən olan şəxsin soyunması ilə
bağlı hallar istisna olmaqla, bu istintaq hərəkətinin aparılmasında iştirak edən digər şəxslərin
yanında tədqiqat üçün nümunələri götürür.
Eləcə də dil bilgiləri ilə əlaqədar olaraq cinayət-prosessual qanunvericilik, faktiki olaraq,
əlavə hüquqlar sistemi müəyyən edir. Belə ki, AR CPM-in 26.2-ci maddəsinə əsasən, cinayət
prosesini həyata keçirən orqan cinayət mühakimə icraatının aparıldığı dili bilməyən cinayət
prosesi iştirakçılarının aşağıdakı hüquqlarını təmin etməlidir: cinayət prosesi iştirakçılarına öz
ana dilindən istifadə etmək hüququnu izah etmək; ibtidai araşdırma və məhkəmə baxışı zamanı
tərcüməçinin köməyindən pulsuz istifadə etmək, ibtidai araşdırma qurtardıqdan sonra cinayət işi
və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallarla tam tanış olmaq, məhkəmədə ana dilində çıxış
etmək. AR CPM-in 26.4-cü maddəsinə əsasən isə, cinayət mühakimə icraatının aparıldığı dili
bilməyən müvafiq şəxslərə təqdim edilməli sənədlər onların ana dilində və ya onların bildiyi
başqa dildə təqdim edilir.
Hesab edirik ki, AR CPM-in 11.2-ci maddəsindən qeyd edilən istisnalar hüquq və
azadlıqların təminatı prioritet məqsəd kimi qəbul edilən müasir dövrdə prosessual formanın
pozuntusu kimi deyil, əlavə təminatlar kimi qiymətləndirilməlidir.
AR CPM-in 11.2-ci maddəsində «qanunda əsaslandırılmamış digər mülahizələr»
kateqoriyası izah tələb edir. Bununla bağlı olaraq, V. İbayev qeyd edir ki, bu maddədə «qanunla
əsaslandırılmamış» ifadəsinin işlədilməsi o demək deyildir ki, qanunla şəxsin istənilən hüquq və
azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasına yol verilir. Qanunla o hüquq və azadlıqlar məhdudlaşdırıla
bilər ki, onlar nisbi hüquqlara aiddir və həmin hüquqların məhdudlaşdırılmasına AR-in tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə, AR-in Konstitusiyasında yol verilir.
Baxılan maddədə yalnız «üstünlük vermir» ifadəsindən istifadə edilməsi də müzakirəyə
açıq qalmışdır. Doktrinada hər kəsin hüquq bərabərliyi, adətən həm bir şəxsin digərinə nisbətən
çox hüquqa, həm də bir şəxsin digərinə nisbətən az hüquqa malik olmasını qadağan edən müddəa
kimi təqdim edilir. Məsələn, AR CPM-in Kommentariyasında qeyd edilir ki, həmin maddəyə
əsasən, cinayət təqibi gedişində hər hansı əlamətindən asılı olmayaraq, hər hansı bir şəxsin
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hüquqlarının məhdudlaşdırılması, yaxud hər hansı bir şəxsə üstünlük verilməsi qadağan olunur
(2, s. 54). AR CPM-in 11.2-ci maddəsi kontekstindən hər hansı bir əlamətə görə yalnız üstünlük
vermənin qadağan edilməsi, həmin əlamətə görə hüquqların məhdudlaşdırılmasının qadağan
edilməsini ehtiva edə bilmədiyindən maddənin quruluşunu qənaətbəxş hesab etmək olmaz. Belə
ki, cinayət prosesində bir şəxsə, başqalarının hüquqlarını məzdudlaşdırmadan da üstünlük verilə
bilər. Başqa sözlə, üstünlük vermə qadağası ilə hüquqları məhdudaşdırma qadağası fərqli
kateqoriyalardır və hüquq bərabərliyi prinsipi baxımından hər iki zəruri element kimi çıxış
edirlər. Bu səbəbdən, AR CPM-in 11.2-ci maddəsində «üstünlük vermir» sözlərindən sonra «və
ya hüquqlarını məhdudlaşdırmır» sözlərinin də əlavə edilməsini məqsədəuyğun hesab edirik:
«Cinayət prosesini həyata keçirən orqanlar cinayət prosesində iştirak edən şəxslərdən hər hansı
birinə vətəndaşlıq, sosial, cinsi, irqi, milli, siyasi və dini mənsubiyyətindən, dilindən,
mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, yaşayış yerindən və olduğu
yerdən asılı olmayaraq və qanunla əsaslandırılmamış digər mülahizələrə görə üstünlük vermir və
ya hüquqlarını məhdudlaşdırmır».
AR CPM-in 11.2-ci maddəsində ayrı-seçkiliyin qadağan edildiyi əlamətlərin sistemi
müəyyən edilmişdir. Bununla belə, AR Konstitusiyasının, AR CM-in və AR CPM-in bərabərlik
hüququna dair maddələrinin müqayisəsi göstərir ki, bu əlamətlərin sistemində fərqlər mövcuddur.
AR Konstitusiyasında bu əlamətlərin qapalı siyahısı, AR CM-də bu siyahının açıq olduğunu
göstərən hüquq texnikasından istifadə edilmişdir, AR CPM-də isə, bu sistem bir az fərqli təqdim
edilməklə siyahı açıq saxlanılmışdır. Bununla belə, AR CPM-də siyahının açıq saxlanmasını
doğru hesab edirik, çünki qanunda bütün həyati halların nəzərdə tutulması mümkün olmadığı
üçün qapalı siyahı texnikasının tətbiq edilməsi gələcəkdə siyahıda nəzərdə tutulmamış bir əlamət
üzrə ayrı-seçkiliyə yol aça bilərdi.
Nəhayət, AR CPM-in 11.3-cü maddəsində, barəsində cinayət təqibinin differensiasiya
edilmiş prosessual forması müəyyən edilmiş şəxslərin dairəsi məsələsinə diqqət yetirək. Həmin
maddədə siyahısı qanunla müəyyən edilən şəxslərin barəsində «cinayət təqibinin
xüsusiyyətlərindən» bəhs olunur. Bu maddə toxunulmazlıq hüququna malik olan şəxslərin
barəsində cinayət təqibinin differensiasiya edilmiş prosessual formasına yol verilməsini təsbit
edir. Toxunulmazlıq hüququndan aşağıdakı şəxslər istifadə edirlər: AR Prezidenti, AR
Prezidentliyinə namizəd, AR Baş naziri, AR Milli Məclisinin deputatı, AR Milli Məclisinə
deputatlığa namizəd, hakim, Məhkəmə-Hüquq Şurasının hakim olmayan üzvləri, Ombudsman.
Bu şəxslər barəsində «cinayət təqibinin xüsusiyyətləri» dedikdə, cinayət təqibinin həyata
keçirilməsi üçün toxunulmazlıq hüququndan məhrum etmə proseduru başa düşülür və qanunda
cinayət təqibinin bundan başqa hər hansı bir xüsusiyyəti nəzərdə tutulmur.
Prezident AR Konstitusiyasının 106-cı maddəsinə görə, toxunulmazdır, o, öz
toxunulmazlıq hüququnu Konstitusiyanın 107-ci maddəsilə nəzərdə tutulmuş qaydada vəzifədən
kənarlaşdırıldıqda itirir. AR Baş nazirinin şəxsiyyət immuniteti AR Konstitusiyasnın 123-cü
maddəsi ilə müəyyən edilir və onun toxunulmazlığına yalnız AR Baş prokurorunun təqdimatına
əsasən AR Prezidenti tərəfindən xitam verilə bilər. AR Milli Məclisinin deputatı AR
Konstitusiyasının 90-cı maddəsinin I hissəsinə görə toxunulmazdır, II hissəsinə görə isə, onun
toxunulmazlığına yalnız AR Baş prokurorunun təqdimatına əsasən AR Milli Məclisinin qərarı ilə
xitam verilə bilər. Hakimlərin şəxsiyyət immuniteti AR Konstitusiyasının 128-ci maddəsilə
müəyyən edilir və bu hüquq onlar qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada vəzifədən
kənarlaşdırıldıqda itirilir. AR-in «Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında» Qanunun 9.2-ci maddəsinə
əsasən, Şuranın hakim olmayan üzvlərinin də cinayət təqibi məsələsi hakimlər üçün müəyyən
edilmiş qaydada həyata keçirilir. Ombudsmanın şəxsiyyət immuniteti onun müvəkkil səlahiyyəti
müddətində AR «İnsan hüquqları üzrə müvəkkil (ombudsman) haqqında» 2002-ci il Konstitusiya
Qanununun 6-cı maddəsi ilə müəyyən edilmişdir və onun toxunulmazlığına yalnız AR Baş
prokurorunun təqdimatına əsasən AR Milli Məclisinin 83 səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş qərarı ilə
xitam verilə bilər.
Lakin toxunulmazlıq hüququndan istifadə edən şəxslər sırasında elələri də vardır ki,
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onların barəsində cinayət təqibinin həyata keçirilməsindən ötrü onların toxunulmazlıq hüququnun
xitam edilməsi üçün Baş prokurorun hər hansı bir orqana müraciət etməsinə ehtiyac yoxdur, eyni
zamanda, həmin şəxslərin adı AR CPM-in 11.3-cü maddəsində göstərilməmişdir. Bu halda Baş
prokurorun özünün razılığı belə şəxslər barəsində cinayət təqibinin həyata keçirilməsinə imkan
verir. Söhbət prezidentliyə və Milli Məclisin deputatlığına namizədlərdən gedir. Çünki
prezidentliyə namizədin şəxsiyyəti toxunulmazdır və AR Seçki Məcəlləsinin 185.2-ci maddəsinə
görə, qeydə alınmış prezidentliyə namizəd Seçki Məcəlləsinin 70.4-cü maddəsində göstərilən
qaydada yalnız AR Baş prokurorunun razılığı ilə məsuliyyətə cəlb edilə bilər. AR Milli Məclisinə
deputatlığa namizədin də AR Seçki Məcəlləsinin 151-ci maddəsinə əsasən, qanunla müəyyən
edilmiş müddət ərzində şəxsiyyəti toxunulmazdır və o, yalnız AR Baş prokurorunun razılığı ilə
məsuliyyətə cəlb edilə bilər. Göründüyü kimi, əslində, həmin subyektlərin də barəsində cinayət
təqibinin həyata keçirilməsi üçün xüsusi qayda nəzərdə tutulmuşdur. Bu səbəbdən, onların da
adlarının AR CPM-in 11.3-cü maddəsinin məzmununa əlavə edilməsini məqsədəuyğun hesab
edirik. Bunun üçün həmin maddədə «prezidenti» sözündən sonra «prezidentliyə namizəd»
sözlərini, «deputatları» sözündən sonra isə, «deputatlığa namizəd» sözlərini əlavə etmək lazımdır:
«Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, prezidentliyə namizəd, Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin deputatları, deputatlığa namizəd, Azərbaycan Respublikasının Baş naziri, Azərbaycan
Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman), Məhkəmə-Hüquq Şurasının
üzvləri və Azərbaycan Respublikasının hakimləri barəsində cinayət təqibinin xüsusiyyətləri
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, bu Məcəllə və Azərbaycan Respublikasının digər
qanunları ilə müəyyən edilir».
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Резюме
Равенство всех перед законом и судом как принцип, закрепляющий
единство процессуальной формы
В статье рассматривается принцип равенства перед законом и судом в контексте правового
регулирования требования о единстве уголовно-процессуальной формы. Автор показывает, что
элементы этого принципа непосредственно обуславливают единую форму уголовного процесса для
всех лиц, вовлекщихся в сферу уголовного судопроизводства. В статье также показано, что не все
исключения из правила о единстве уголовно-процессуальной формы есть нарушение закона.
Исключения, обоснованные законом, составляют основу для дифференциации уголовнопроцессуальной формы.

Summary
Equality of all before the law and court as a principle fixing
the unity of the procedural form
In article the equality principle before the law and court in a context of legal regulation of the
requirement about unity of the criminally-remedial form is considered. The author shows that elements of
this principle directly cause the uniform form of criminal trial for all persons in sphere of criminal legal
proceedings. In article, also it is shown, what not all exception of a rule about unity of the criminallyremedial form is law infringement. The exceptions proved by the law make a basis for differentiation of
the criminally-remedial form.
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UOT 343.1
Tərlan Alıyev,
AMEA FSHİ Cinayət hüququ və cinayət
prosesi şöbəsnin doktorantı

CİNAYƏT PROSESİNDƏ İLKİN YOXLAMANIN ANLAYIŞI
Açar sözlər: cinayət prosesi, ilkin yoxlama, anlayış, prosessual xarakteristika, təhlil.
Ключевые слова: уголовный процесс, предварительная проверка, понятие,
процессуальная характеристика, анализ.
Key words: criminal procedure, preliminary check, concept, procedural characteristic,
analysis.
Cinayət mühakimə icraatının effektiv şəkildə həyata keçirilməsinin əsas şərtlərindən biri
onun qanuni və əsaslı şəkildə başlanmasıdır. Aydın məsələdir ki, cinayət prosesi nə qədər tez
başlayarsa, onun vəzifələri bir o qədər tez həll edilmiş olar. Cinayət-prosessual qanunvericilik
cinayət təqibi üzrə icraatın tezliyinin təmin edilməli olması haqqında tələb nəzərdə tutur (AR
CPM-in 48-ci maddəsi – Cinayət təqibi üzrə icraatın tezliyinin təmin olunması), lakin bu icraatın
həyata keçirilməsində tələskənliyin yolverilməzliyini də müəyyən edir.
Tələskənlik, adətən, özünü prosessual qərarın və ya prosessual hərəkətin buna əsaslar
olmadan qəbul edilməsində və ya həyata keçirilməsində biruzə verir. Tələskənlik heç də tezlik
kimi başa düşülməməlidir. Tezlik pozitiv bir hadisə kimi xarakterizə edildiyi halda, tələskənlik
hər zaman neqativ hal kimi qiymətləndirilir və arzuedilməz hüquqi nəticələrə səbəb ola bilər.
Tezlik tələskənliyin hesabına təmin edilməməlidir, odur ki, cinayət-prosessual hüquqda
məsələlərin tez, lakin tələskənliyə yol vermədən həll edilməsini təmin edən mexanizm kimi
«kifayət qədər əsasların olması» kateqoriyasından istifadə edilir və onun müəyyən edilməsinin
yeganə rolu bu əsasların olub-olmamasının yoxlanılmasıdır. Həmin kriteriya eynilə cinayət
prosesinin başlanmasına da aiddir, məhz bu amil cinayət prosesinin ilk mərhələsindən etibarən
yoxlama fəaliyyətinin həyata keçirilməsini şərtləndirir və AR-in müasir cinayət prosesi
konsepsiyasında bu fəaliyyət «ilkin yoxlama» adlandırılır. İlkin yoxlama cinayət prosesinin ilk
mərhələsinin – cinayət işinin başlanmasının tərkib elementi kimi çıxış edir və onun vəzifələrinin
həll edilməsinə yönəlmişdir.
Qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericilikdə «ilkin yoxlama» termini birbaşa təsbit
edilmişdir, lakin doktrinada həmin fəaliyyət «istintaqadək yoxlama», «ilkin tədqiqat» və s. kimi
başqa terminlərlə də ifadə edilir (3, s. 31; 11, s. 13).
Bununla belə, hüquq ədəbiyyatında nəinki ilkin yoxlamanın, ümumiyyətlə cinayət işinin
başlanması mərhələsinin müstəqil kateqoriya kimi mövcudluğuna zərurət məsələsi hər zaman
mübahisə doğurmuşdur. Bir qrup müəllif belə hesab edir ki, cinayət işinin başlanması mərhələsi
və onun tərkib hissəsi kimi ilkin yoxlama müstəqil kateqoriyalar deyil. Belə müəlliflərin fikir və
arqumentlərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: cinayət işinin başlanması prosesin müstəqil
mərhələsi deyil, ibtidai istintaqın ilk etapıdır, çünki istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsinə və
prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiq edilməsinə yalnız cinayət işi başlandıqdan sonra yol
verilir, istintaq hərəkətləri həyata keçirilmədən və prosessual məcburiyyət tədbirləri olmadan tam
mənada prosessual icraatın aparılmasından söhbət gedə bilməz; cinayət hadisəsi ilə bağlı halların
istənilən formada yoxlanılması o halların araşdırılmasından ibarətdir, belə olan halda cinayət
işinin başlanması ilə ibtidai araşdırma arasında fərq qalmır; qanunda ilkin yoxlamalar zamanı
həyata keçirilən yoxlama hərəkətlərinin prosessual forması təsbit edilmədiyinə görə onların
nəticəsində əldə edilmiş dəlillərdən sübut kimi istifadə edilməsi istisna olunur, bu isə sübut
əhəmiyyətli informasiyanın cinayət işinin başlanması mərhələsində «zay edilməsinə» səbəb olur.
Bu yanaşma tərəfdarlarının əsas mövqeyi ondan ibarətdir ki, cinayət prosesində müstəqil mərhələ
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kimi cinayət işinin başlanması mərhələsinə və onun tərkib hissəsi kimi ilkin yoxlamalara ehtiyac
yoxdur (10, s. 56-58; 11, s. 15-16; 13, s. 320-322).
Hesab edirik ki, AR-in müasir cinayət prosesinə münasibətdə qeyd edilən yanaşmanın
qəbul edilməməsi üçün bir neçə səbəb var. Əvvəla, cinayət işinin başlanmasının müstəqil mərhələ
olmaması və bu fikrin arqumentasiyası ilə razılaşmaq olmaz. Milli hüquq ədəbiyyatında haqlı
olaraq qeyd edilir ki, cinayət işinin başlanması cinayət prosesinin müstəqil və birinci
mərhələsidir. Məsələn, M.Ə. Cəfərquliyev göstərir ki, cinayət işinin başlanması cinayət
prosesinin ilk mərhələsidir və bu mərhələdə prokurorluq, istintaq və təhqiqat orqanları iş üzrə
icraata başlamaq üçün kifayət qədər əsasın olmasını aydınlaşdırır, cinayət işi başlama və ya işi
başlamanı rədd etmə haqqında məsələni həll edirlər. Müəllif həmçinin qeyd edir ki, cinayət işinin
başlanması mərhələsi ilə ibtidai istintaq mərhələsinin əlaqəsini təhlil edərək belə bir nəticəyə
gəlmək olar ki, onların ayrılması bir-birinə qarşı qoyulmamalıdır və onlardan hər birinin sərbəst
vəzifələri sonrakı mərhələlərin də vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə imkan yaradır, cinayət
mühakimə icraatının ümumi məqsədlərinə xidmət edir (1, s. 19, 363). İkincisi, AR cinayət
prosesində ilkin yoxlama gedişində məhdud sayda da olsa, istintaq hərəkətlərinin həyata
keçirilməsinə, hətta tutulma növündə prosessual məcburiyyət tədbirinin həyata keçirilməsinə
imkan verilir.
Doğrudur, hazırda bu məsələnin hüquqi tənzimlənməsində bəzi problemlər mövcuddur,
lakin bu problemlərin olması ilkin yoxlama zamanı istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsinə və
prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq edilməsinin yol verilməsinə dair müddəanı istisna etmir.
Həmin məsələnin hüquqi tənzimlənməsi sahəsindəki mövcud problemlər milli hüquq
ədəbiyyatında İ.V. Vəliyev tərəfindən kifayət qədər ətraflı və əsaslı şəkildə şərh edilmişdir (2, s.
104-105). AR CPM-in 207.4-cü maddəsinə əsasən, hadisə yerinə baxış istisna olmaqla cinayət
işinin başlanmasından əvvəl digər istintaq hərəkətlərinin aparılması, habelə prosessual
məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqi qadağandır. İ.V. Vəliyev haqlı olaraq, göstərir ki, ilk baxışdan
AR CPM cinayət işinin başlanması mərhələsində düzünə göstərişlə yalnız bir istintaq hərəkətinin
həyata keçirilməsinə yol verir. Lakin AR CPM-in 207.4-cü maddəsinin ikinci cümləsi ilə
qanunvericiliyin digər normalarının qarşılıqlı təhlili göstərir ki, bu cümlə qanunun digər
müəddəaları ilə ziddiyyət təşkil edir. Əvvəla, həmin cümlə hadisə yerinə baxış istisna olmaqla
cinayət işinin başlanmasından əvvəl digər istintaq hərəkətlərinin aparılmasını qadağan etsə də,
həmin maddənin daha əvvəl gələn bir bəndi cinayət işinin başlanmasına qədər ekspertizanın da
təyin edilməsinin qanuni olduğunu göstərir. Belə ki, AR CPM-in 207.1.2-ci maddəsi birbaşa
olaraq cinayət işinin başlanmasına qədər ekspertizanın təyin edilməsi imkanı və ekspert rəyinin
gözlənilməsinə dair ilkin yoxlamanın aparılması üçün iyirmi gündən artıq olmayan müddət
müəyyən edir. Məsələ burasındadır ki, 2000-ci ildə AR CPM qəbul edilərkən 207.1-ci maddədə
ekspert rəyinin alınması və bu rəyin gözlənilməsi müddətini tənzim edən cümlə yox idi,
maddənin 4-cü bəndində isə, hazırda olduğu kimi, cinayət işinin başlanmasına qədər istintaq
hərəkətlərinin həyata keçirilməsinə qadağa təsbit edilmişdi.
AR CPM-in 207-ci maddəsinə ekspertizanın təyini və onun rəyinin alınması ilə əlaqəli
əlavələr AR-in «Azərbaycan Respublikası bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər
edilməsi haqqında» 2 iyul 2001-ci il tarixli Qanununun 1-ci bəndi əsasında aparılmışdır, lakin bu
əlavələr zamanı AR CPM-in 207.4-cü maddəsindəki qadağaya müvafiq düzəlişlər edilməmişdir.
Göründüyü kimi, mövcud qanunvericilikdə cinayət işinin başlanmasına qədər iki istintaq
hərəkətinin həyata keçirilməsinə – hadisə yerinə baxışa və ekspertizanın təyin edilməsinə yol
verir.
AR CPM-in 207.4-cü maddəsinin ikinci cümləsi cinayət işinin başlanmasından əvvəl
prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqini də qadağan edir. İ.V. Vəliyev qeyd edir ki,
müddəanın bu hissəsi də qanunun digər müddəaları ilə ziddiyyət təşkil edir. Belə ki, tutulmanın
prosessual məcburiyyət tədbiri olması heç kimdə şübhə doğurmur. Bunun ən sadə
arqumentasiyası odur ki, AR CPM-də tutulmanı tənzim edən prosessual normalar məhz
«Prosessual məcburiyyət tədbirləri» adlanan bölmənin tərkibində təsbit edilmişdir. Həmin
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normalar sistemində yer alan 148.4-cü maddəyə əsasən, AR CPM-in 148.1 və 148.2-ci
maddələrində nəzərdə tutulmuş hallardan biri mövcud olduqda tutulma müvafiq cinayət işi
başlananadək həyata keçirilə bilər (2, s. 108).
Cinayət işinin başlanması mərhələsində sübutların «zay edilməsi» fikri ilə də razılaşmaq
olmaz. Əksinə, qüvvədə olan qanunvericilikdə ilkin yoxlama nəticəsində məhz sübutların –
hadisə yerinə baxış protokolu (CPM-in 134.2.1-ci maddəsinə əsasən, müstəqil sübut növüdür),
ekspert rəyi (CPM-in 127-ci maddəsinə əsasən, müstəqil sübut növüdür), digər sənədlər (CPMin 135-ci maddəsinə əsasən, müstəqil sübut növüdür) əldə edilməsi üçün kifayət qədər prosessual
vasitələr nəzərdə tutulmuşdur. M.Ə.Cəfərquliyev də bu məsələni vurğulayır: «Bu mərhələdə
(cinayət işinin başlanması – müəllif) toplanılan informasiya nəinki təkcə onun gedişində və
nəticəsində prosessual qərar qəbul edilməsi üçün əsas olur, həm də sonrakı mərhələlərdə digər
sənədlər qismində öz sübutedici əhəmiyyətini də saxlayır» (1, s. 363).
Yuxarıda göstərilən əsaslara görə, cinayət işinin başlanması mərhələsini və onun tərkib
hissəsi kimi ilkin yoxlamanı müstəqil prosessual institut kimi qəbul etməyən müəlliflərlə
razılaşmırıq. Biz, əks mövqenin tərəfdarlarını dəsdəkləməyi məqsədəuyğun hesab edirik.
Tərəfdarı olduğumuz yanaşmaya görə, cinayət işinin başlanması mərhələsi cinayət prosesinin
müstəqil mərhələsidir, onun qarşısında cinayət mühakimə icraatının ümumi vəzifələri ilə yanaşı
bir sıra spesifik vəzifələr durur və ilkin yoxlama cinayət işinin başlanması mərhələsinin tərkib
elementi kimi onun mərkəzi etapı qismində çıxış edir (4, s. 9-10; 14, s. 139-140; 15, s. 26-28).
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, prosessual hüquq ədəbiyyatında «etap» və «mərhələ»
kateqoriyalarının qarşılıqlı münasibəti məsələsinə, yəni onlardan hansının digərindən geniş
olması və hansının digərinin tərkibinə aid olmasına dair birmənalı yanaşma mövcud deyildir. Hər
bir müəllif bu terminlərə öz yanaşma kontekstinə uyğun olaraq məzmun verir. Məsələn, A.V.
Qrinenkonun redaktəsi ilə hazırlanmış «Cinayət prosesi» dərsliyində etap kateqoriyası mərhələ
kateqoriyasından daha geniş məzmunda təqdim edilir, cinayət prosesinin məhkəməyədək və
məhkəmə etapları, onların da daxilində ayrı-ayrı mərhələlər fərqləndirilir (16, s. 8-9). Bu iki
kateqoriyanı tamamilə eyniləşdirən müəlliflərə də rast gəlmək mümkündür. Məsələn, A.A.
Davletov və L.A. Kravçuk cinayət işinin başlanması mərhələsi ilə cinayət işinin başlanması etapı
anlayışlarını eyni mənada - cinayət prosesinin başlanması kimi təqdim edirlər (6, s. 114-115).
Fikrimizcə, etap kateqoriyasını mərhələnin ayrı-ayrı ardıcıl hissələri kimi təqdim edən
müəlliflərin mövqeyi daha ağlabatandır. Məsələn, O.V. Qujva hökmün icrası mərhələsini təhlil
edərkən onun ilkin, sonrakı və yekun etaplarını fərqləndirmiş və hər bir etapın ayrılıqda nəzərdən
keçirilməsinin təkcə nəzəri əhəmiyyətinin deyil, birbaşa təcrübi əhəmiyyətinin də olduğunu qeyd
etmişdir (5, s. 27-28). Eləcə də bəzi müəlliflər ibtidai araşdırma və məhkəmə icraatı mərhələlərini
onların spesifik vəzifələrinin həllinin ardıcıllığı kriteriyası əsasında müxtəlif etaplara bölürlər (7,
s. 104-105; 8, s. 29-30; 9, s. 63; 12, s. 194).
Hesab edirik ki, etap hər hansı mərhələnin bir və ya bir neçə spesifik vəzifəsinin həllinə
yönəlmiş hissəsi kimi başa düşülməlidir, çünki hər bir mərhələnin özünəməxsus spesifik
vəzifələri var ki, onlar, öz növbəsində, müəyyən ardıcıllıqla həll edilməlidir. Məsələn,
məhkəmənin hazırlıq iclasını keçirmədən, məhkəmə baxışını təyin etmək olmaz, məhkəmə
baxışını keçirmədən isə hökm qəbul etmək mümkün deyildir. Halbuki, sadalananların hamısı
vahid məhkəmə icraatı mərhələsini təşkil edir və bu mərhələnin baş tutması üçün onlar mütləq
göstərilən ardıcıllıqla həyata keçirilməlidir. Bu anlamda cinayət işinin başlanması mərhələsinin
üç etapı fərqləndirilməlidir:
1) cinayətlər haqqında məlumatların qəbulu və qeydiyyatı;
2) ilkin yoxlamanın aparılması (məlumatlara baxılması);
3) son prosessual qərarın qəbul edilməsi.
Beləliklə, ilkin yoxlama – cinayət işinin başlanması mərhələsinin mərkəzi etapı olub,
cinayət işinin başlanması və ya rədd edilməsi əsaslarının müəyyən edilməsi üçün dəlillərin əldə
edilməsi üzrə prosessual fəaliyyətdir.

82

İstifadə edilmiş ədəbiyyat:
1. Cəfərquliyev M.Ə. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesi. Bakı: Qanun, 2008.
2. Vəliyev İ.V. Cinayət işinin başlanması mərhələsinin hüquqi tənziminin bəzi məsələləri:
Azərbaycan və Rusiya qanunvericiliyinin müqayisəli təhlili əsasında / Hərbi xidmət və cinayətkarlıqla
mübarizə problemləri. Ümumrespublika elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 6 iyul 2010-cu il.
3. Власов В.В. Производство предварительных исследований на стадии возбуждения
уголовного дела // Наука и практика, 2010, № 2 (43).
4. Гаврилов Б.Я. Реалии и мифы возбуждения уголовного дела // Уголовное
судопроизводство, 2010, № 2.
5. Гужва О.В. Начальный этап стадии исполнения приговора в уголовном процессе //
Вестник ОГУ, 2010, № 3.
6. Давлетов А.А., Кравчук Л.А. Стадия возбуждения уголовного дела – обязательный этап
современного отечественного уголовного процесса // Российский юридический журнал, 2010, № 6
(75).
7. Долгих Т.Н. Определение задач института предварительного слушания как части,
своеобразного этапа стадии подготовки к судебному заседанию / Политико-правовая система
России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Волгоград, 2006.
8. Ефимичев С.П. Привлечение к уголовной ответственности в качестве обвиняемого – этап
стадии предварительного расследования // Правоведение, 1985, № 5.
9. Керимов В.А. История законодательного решения вопроса о допуске защитника с ранних
этапов стадии предварительного расследования // Юридические науки, 2005, № 1.
10. Кругликов А.П. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела в современном
уголовном процессе России // Российская юстиция, 2011, № 6.
11. Мирза Л.С. Нужна ли доследственная проверка? // Российский следователь, 2004, № 9.
12. Петухов Ю.Е. К вопросу о постановлении приговора как этапе стадии судебного
разбирательства / Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики.
Материалы международной заочной научно-практической конференции. Киров, 6 ноября 2009 г.
13. Пронин Н.В. Доследственная проверка при возбуждении уголовного дела: за и против /
Актуальные проблемы современного уголовного процесса России. Сборник научных трудов.
Самара: ИСУ, 2007.
14. Рылков Д.В. Проверка сообщения о преступлении как самостоятельный
процессуальный институт, относящийся к стадии возбуждения уголовного дела // Вестник СЮИ
МВД России, 2008, № 1.
15. Тулянский Д.В. Стадия возбуждения уголовного дела: современность и перспективы //
Право: теория и практика, 2010, № 10-12.
16. Уголовный процесс. Учебник для вузов / отв. ред. А.В. Гриненко, М.: Норма, 2004.
Резюме
Понятие предварительной проверки в уголовном процессе
Статья посвящена понятию предварительной проверки, проводимой на стадии возбуждения
уголовного дела. Автор охарактеризовал данный институт через призму его правового
регулирования и проанализировал действующее уголовно-процессуальное законодательство, в
результате чего смог прокомментировать некоторые проблемные моменты соответсвующего
института.
Summary
Concept of preliminary check of criminal trial
Article is devoted to concept of the preliminary check which is carried out at a stage of initiation
of legal proceedings. The author characterized this institute through a prism of its legal regulation and
analysed the existing criminal procedural legislation therefore, could comment on some problem points of
the relevant institute.
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Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin əməkdaşları

AUDİO-VİDEO MATERİALLARIN HAZIRLANMASI,
SAXLANMASI, QABLAŞDIRILMASI VƏ DAŞINMASI
ZAMANI YOL VERİLƏN NÖQSANLAR VƏ BELƏ
HALLARIN QARŞISININ ALINMASI YOLLARI
Cinayətlərin açılmasında, cinayətkarların tapılmasında məhkəmə ekspertizaları, o cümlədən
kriminalistik ekspertizanın yeni növlərindən biri olan audio-videoyazıların məhkəməkriminalistik ekspertizası mühüm rol oynayır.
Son dövrlərdə istehsal edilən səs və təsvirlərin qeyd olunma vasitələrinin sadəliyi, səs və
təsvir mənşəli informasiyaların yazılması, səsyazma vasitələrinin ölçüdə kiçikliyi, onlardan
istifadə qaydalarının sadəliyi və bir sıra digər səbəblər bu vasitələrin məişətdə, müəssisə və
təşkilatlarda geniş yer almasına gətirib çıxarmışdır. Bu isə səsin, eləcə də nitqin və təsvirin
müxtəlif informasiya daşıyıcılarına yazılması işini xeyli asanlaşdırmışdır. Digər tərəfdən, nitq
informasiya mənbəyi, informasiyanın ötürücüsüdür. Müxtəlif səciyyəli işlərin, o cümlədən də
cinayət işlərinin təşkili, hazırlanması və həyata keçirilməsi prosesində iştirakçılar öz aralarında
informasiya mübadiləsi aparırlar. Bir sıra hallarda, informasiya yazılı və ya şifahi nitq şəklində
informasiya daşıyıcılarında ötürülür. Yazılı nitq məktub, kağız və sairdə ötürülə bilirsə, şifahi
nitqin ötürülməsi üşüna audio və videokasetlər, kompüter diskləri, redaktə və yazma vasitələrdən
istifadə edilir. Əlaqə müxtəlif rabitə kanalları (telefon, radio və s.) ilə və ya bilavasitə təmas
zamanı həyata keçirilir. Bütün bu hallarda, səsin və təsvirin informasiya daşıyıcılarına yazılıb
qeyd olunması mümkündür. Beləliklə, müxtəlif informasiya daşıyıcılarına müxtəlif yollarla
yazılmış səs və təsvirin təhqiqat və məhkəmə prosesində istifadə olunması imkanı yaranır.
Audio-videoyazıların məhkəmə kriminalistik ekspertizası zamanı lazer kompakt-disklərdə,
optik disklərdə, fleş-yaddaşda, maqnit disketdə, olan audio-video fayllar,
sənədləşmə
qurğularının (mobil telefon, rəqəmsal kamera, rəqəmsal diktofon və s.) daxilində olan audiovideo fayllar, maqnit lentdə rəqəmsal formada və ya analoq formada olan audio-video
materiallar, yazma qurğusunun özü audio-video yazıların kriminalistik tədqiqatının obyektinə
çevirilirlər.
Əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı və ya digər hallarda əldə olunmuş, sonradan audio və
videoyazıların kriminalistik ekspertizasının obyekti olacaq audio-videoyazıların yazıldığı
informasiya daşıyıcılarının və yazma qurğularının saxlanması, daşınması zamanı bir çox
qaydalara riayət olunmalıdır. Məsələn, maqnit yazısının sonradan saxlanması və daşınması
zamanı dəyişikliyə uğramaması ücün maqnit lentinə yazılmış fonoqram fiziki və maqnit sahəsinin
təsirindən qorunmalı, müəyyən temperaturda (-10 dərəcə S –dən +35 dərəcə S temperatur
intervalında) saxlanmalıdır. Fonoqramın fiziki təsirdən və maqnit təsirindən qorunması üçün onu
karton və ya plastik futlyarda nazik alminium folqaya (və ya digər metaldan olan folqaya)
bükmək lazımdır. Metal folqa maqnit yazısını sabit və ya dəyişən maqnit sahəsindən
qoruyacaqdır.
Maqnit lentinin yazma qurğusunda və çox quru havada uzun müddət saxlanması maqnit
lentinin elastikliyinin itməsinə gətirib çıxara bilər. Belə maqnit lentini istifadədən əvvəl bir
müddət rütubəti çox olan şəraitdə saxlamaq lazımdır ki, lentin elastikliyi bərpa olunsun.
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Audio və video yazıların yazıldığı yazma qurğularında sabit cərəyan qida mənbələrini uzun
müddət saxlamaq cərəyan qida mənbəsinin xarab olmasına (əriməsinə), nəticədə maddi sübutun
sıradan çıxmasına səbəb ola bilər. Ona görə də cərəyan qida mənbəsinin yazma qurğusundan
çıxarılması və ayrıca saxlanması məsləhət görülür.
Son vaxtlar ekspertizaya təqdim olunmuş fonoqramlar müxtəlif tip optik disklərdə təqdim
olunur. Lazer yazma qurğusu vasitəsi ilə optik və lazer disklərə yazılmış audio-video
informasiyanın zədələnməməsi üçün diskin fiziki təsirlərdən qounması vacib şərtlərdəndir. Əldə
olunmuş belə fonoqramların qablaşdırılması və daşınması zamanı yol verilən nöqsanlar sonradan
informasiyanın oxunmasını çətinləşdirir və ya mümkünsüz edir.
Məlumdur ki, rəqəmsal şəkildə qeyd olunan informasiyalar diskin polimer əsasında «0» və
«1» şəklində müəyyən relyef əmələ gətirməklə yazılır. Diskin fiziki zədələnməsi bu relyefin
pozulmasına, nəticədə oxuma qurğusunun informasiyanı oxumasında çətinliyə səbəb olur. Audiovideoinformasiyanın yazıldığı disk ekspertizaya göndərilən zaman diskin açıq şəkildə zərfə
qoyularaq zərfin üzərində diyircəkli qələmlə müəyyən qeydlər aparılması diskin işlək üzünün
fiziki zədənlənməsinə səbəb olur və bu zədəni üfüqi düşən işıq altında gözlə aydın görmək (şəkil
1.) mümkündür.
Ekspertizaya təqdim olunmuş disklərin belə zədələnməsini qarşısının alınması üşün diski
futlyarda qablaşdırmaq, bu imkan olmadıqda diskin qoyulduğu zərfin üzərində aparılacaq
qeydləri disk zərfə qoyulmamış aparmaq lazımdır.

Şəkil 1.
Açıq şəkildə zərfə qoyulmuş disklərdə zərfin qapağının kleylənməsi zamanı da işlək səthin
yapışqanla bulanması mümkündür. Diskin qablaşdırılması zamanı yol verilən belə nöqsanlar
diski qablaşdıranın özü belə bilmədən yazılmış faylın zədələnməsinə səbəb olur.
Başqa bir problem bəzi istintaq orqanlarının ekspertizaya tədqiqat üçün audio-video
faylların əldə olunduğu kimi deyil, faylın surətini göndərməsi zamanı yaranır. Aydındır ki, faylda
heç bir dəyişiklik etmədən digər informasiya daşıyıcına köçürtdükdə bərabərhüquqlu fayllar
(«klon» fayllar) alınır. Lakin bəzən bu mülahizəni əsas tutaraq surət çıxararaq ekspert tədqiqatına
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göndərdikləri faylın ilkin yazılma formatı dəyişdirilmiş olur. (halbuki, ekspert tədqiqatına əldə
olunmuş ilkin fonoqram təqdim olunmalıdır). Bu əsasən yeni diskə faylın yazılması zamanı
(əsasən audiofaylların) «cda» formatda yazma rejiminin daimi aktiv olması nəticəsində baş verir.
İlkin faylın formatının dəyişdirilməsi nəticəsində əldə olunmuş fayl artıq «klon» fayl sayılmır və
dəyişikliyə məruz qalmış sayılır.
Bundan başqa, «cda» formatda təqdim olunmuş səs fayllarının tədqiqi bir çox problemər
yaradır. Bu formatda qeydə alınmış səs faylı özü haqqında əsas məlumatı əks etdirmir, faylın
ekspert-fonoskopistlərin iş stoluna daxil olan kompüterin yaddaş diskinə yazılmasından sonrakı
emalı çox vaxt mümkün olmur. Şəkil 2-də «cda» formata çevrilərək diskə yazılmış və davametmə müddəti 6 dəqiqədən az olmayan fonoqramın osilloqramı verilmişdir. Lakin faylın məlumatlar blokunda həcmi 1 KB kimi göstərilmişdir ki, bu da faylın həqiqi həcmini əks etdirmir.

Şəkil 2
Daha bir problem ilkin olaraq rəqəmsal formada qeydə alınmış fonoqramın analoq formada
maqnit lentinə yazılaraq (və ya tərsinə) ekspertizaya təqdim olunmasından yaranır. Məlumdur ki,
bir çox təşkilatların növbətçi hissələrində quraşdırılmış avtomatik qeydəalma qurğuları telefon
danışıqlarını rəqəmsal formada qeydə alır və səs faylı kimi yaddaşda saxlayır. Qeyd olunan
xüsusiyyətlər Məhkəmə qərarı ilə telefon danışıqlarının qeydə alınmasına da aiddir. Lakin bəzi
təşkilatlar rəqəmsal üsulla əldə olunmuş belə fonoqramların ekspertizaya təqdim olunması
zamanı həmin fonoqramı analoq siqnal şəklində maqnit lentinə yazaraq təqdim edirlər ki, bu da
fonoqramın keyfiyyətinin pisləşməsinə, ilkin yazılmış fayl haqqında məlumatların itməsinə səbəb
olur. Ekspert tədqiqatında analoq formada təqdim olunmuş həmin fonoqramın yenidən
rəqəmləşdirilməsini də nəzərə alsaq belə fonoqramlarda ilkin yazılışa və akustik şəraitə məxsus
daimi harmonikaları ayırd etmək çətinlik törədir ki, bu da fonoqramların həqiqiliyinin müəyyən
olunmasında və eyniləşdirici tədqiqatın aparılmasında öz mənfi təsirini göstərir.
Beləliklə, istintaq və məhkəmə orqanlarına daxil olmuş audio və video materialların
saxlanması və daşınması qaydalarına riayət olunması, əldə olunmuş audio və video materiallar
dəyişdirilmədən ekspertə təqdim olunması ekspert qarşışında qoyulmuş sualların həllində mühüm
rol oynayır.
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MƏHKƏMƏ-EKOLOJİ EKSPERTİZASININ
BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ BARƏDƏ
Ətraf mühitin qorunması dövlətimizin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri olaraq
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarının müvafiq normaları ilə tənzimlənir.
Ekologiya sahəsində cinayətə görə məsuliyyəti nəzərdə tutan qanuni normalar xeyli genişdir.
Bu qrup cinayətlərə olduqca geniş yayılmış və ekoloji təhlükəli olan suların və atmosferin
çirklənməsilə bağlı əməllər aid edilir. Həmin cinayətkar əməllərin təhlükəsilə əlaqədar olaraq
təmizliyindən insanların və bir çox digər canlı orqanizmlərin həyat fəaliyyətinin birbaşa asılı
olduğu suların və atmosferin mühafizəsinə dair tələblər artmışdır.
Suların və atmosferin çirkləndirilməsi kimi cinayətkar əməlin törədilməsi şəraiti üçün
kimyəvi və bioloji zərərli tullantıların tullanılması ilə bağlı olan sənaye, kənd təsərrüfatı və tikinti
istehsalatının qapalı texnoloji dövr sahəsi səciyyəvidir.
Həmin cinayətin törədilməsinin tipik üsulu zərərli nəticələrə gətirib çıxardan günahkar
şəxslərin su obyektlərinə və atmosferə zərərli maddələrin tullanılması və ya digər yolla əlavə
edilməsi ilə ifadə olunan hərəkətləri (hərəkətsizliyi), suların çirkləndirilməsi və tökəndirilməsi,
onların təbii xüsusiyyətlərinin, havanın vəziyyətinin dəyişdirilməsi. Bunlar müxtəlif səbəblərdən,
məsələn, qəza vəziyyəti və ya tibbi fəlakətin təsiri, çirkab sularından və sənaye qazından, onlar su
obyektlərinə və atmosferə tullanılmamışdan əvvəl, toksiki maddələrin təmizlənməməsi
nəticəsində baş verir. Normadan artıq tullantılar həmçinin xidmət göstərən işçi heyətinin
cinayətkar səhlənkarlığı səbəbindən baş verir.
Qeyd olunan cinayətin tipik izləri kimi çirkləndirmənin, zibilləmənin, yerüstü və ya
yeraltı suların tükənməsinin, həmçinin atmosferə buraxılan zərərli tullantıların fəsadları çıxış edir.
Nəticədə suların və havanın keyfiyyəti pisləşir, bu da heyvanlar və bitkilər aləminə, balıq
ehtiyatlarına, meşə və kənd təsərrüfatına, insanların həyat və sağlamlığına zərər vurur.
Ekoloji cinayətlərin istintaqı zamanı suların çirklənməsi, zibillənməsi, tükənməsi, təbii
xüsusiyyətlərinin başqa dəyişikliklərə məruz qalması, atmosferin çirklənməsi ilə meydana gəlmiş
ekoloji zərərli nəticələr arasında səbəb əlaqəsi müəyyənləşdirilməlidir.
Bu kateqoriyaya aid cinayət işlərinin spesifikası xüsusi biliklərin geniş istifadəsini tələb
edir ki, bunu etmədən müstəntiq çox vaxt müəyyən istehsalatın texnoloji məsələlərini, yol verilən
pozuntuların səbəblərini və xarakterini, ekoloji zərərli nəticələrin nəyin nəticəsində baş verməsini
və ya verə biləcəyini anlaya bilmir.
Qeyd olunan kateqoriyaya aid cinayət işlərinin istintaqı zamanı mühüm mərhələlərdən biri
hadisə yerinə baxış və şahidlərin dindirilməsidir.
Suyun, havanın, torpağın çirklənməsi faktı üzrə hadisə yerinə baxış mürəkkəb və çox
zəhmət tələb edən hərəkətdir. Daima dəyişən hava və müəssisələrin istehsalat fəaliyyəti şəraitində
hadisə yerinin mövcud vəziyyətinin qorunub saxlanılması praktiki olaraq mümkün deyil, bu
səbəbdən sübutların aşkar edilərək təsbit olunması əsasən çox diqqətli hazırlıqdan, vaxtında
edilmiş baxışdan və hadisə yerində işin yaxşı təşkilindən asılıdır. Ekoloji hadisə yerinə baxışın
keçirilməsi üçün mütləq müvafiq mütəxəssislər cəlb olunur. Onlar sanitar-epidemiologiya
müəssisələrinin işçiləri, baytarlar və ixtioloqlar, dövlət balıq nəzarəti idarəsinin müfəttişləri, suyu
təmizləyən və kanalizasiya qurğularının istismarı üzrə mütəxəssislər, həmçinin yerli təbiəti
mühafizə orqanlarının nümayəndələri ola bilər.
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Bir qayda olaraq, baxış keçirilən ərazi olduqca geniş olur: meşə massivləri, su sahələri,
əkin yerləri, müəssisələr, çirklənmə mənbəyinin bilavasitə olduğu ərazi və s. Bu halı nəzərə
alaraq baxış keçirilən ərazinin iri miqyaslı xəritələri və ya sxemləri, müxtəlif nəqliyyat
(vertolyotlar, avtomobillər, xizəkli-tırtıllı avtomobillər, qayıqlar, katerlər və s.), texniki və
kriminalistik vasitələr, o cümlədən ekspress-təhlilin aparılması və hava, su, torpaq nümunələrinin
götürülməsi, məhv olmuş heyvanların (vəhşi heyvanların, quşların, balığın, həşəratların) və
bitkilərin ayrı-ayrı nümunələrinin saxlanılması üçün ayrılmış vasitələr nəzərdə tutulmalı və
hazırlanmalıdır.
Baxışın ümumi vəzifəsi adətən çirklənmə ərazisinin, onun mənbəyinin və fəsadlarının
müəyyənləşdirilməsi və təsbitindən, həmçinin lazımı hava, su, torpaq nümunələrinin, məhv olmuş
flora və faunanın ayrı-ayrı nümunələrinin tam və keyfiyyətli şəkildə götürülməsindən ibarətdir.
Ümumi baxış mərhələsində xüsusi diqqət su hovuzuna daxil olan axınlara, çirkab su
kollektorlarının çıxışlarına, sualtı və yeraltı neft, qaz boru kəmərlərinə, kimyəvi təhlükəli yükləri
daşıyıb gətirən nəqliyyat vasitələrinə, həmin maddələrin saxlanıldığı anbarlara yetirilir.
Bu mərhələdə aşağıdakılar müəyyən edilir: ekoloji cinayət əlamətləri, çirklənmə mənbəyi,
onun yayılma hüdudları. Bu zaman hadisə yerinin, kriminalistik əhəmiyyətli məlumata malik
olan izlərin və obyektlərin mühafizəsinə dair tədbirlər görülür.
Çirklənmə mənbəyinin axtarışının effektivliyi mütəxəssislər ümumi baxış zamanı suyun,
havanın və ya torpağın ekspress-təhlillərini apardığı, həmçinin meteoroloji məlumatları (havanın
temperatrunu, yağıntıların xarakteri və intensivliyini, küləyin gücü və istiqamətini və s.), ərazinin
relyef xarakterini və neft, qaz boru kəmərlərinin, kanalizasiya kollektorlarının, zəhərli kimyəvi
maddə anbarlarının yerlərini və s. nəzərə aldığı halda xeyli artacaq.
Ətraflı baxış mərhələsində aşağıdakılar diqqətli şəkildə yoxlanılır və təsbit olunur:
çirklənmə mənbəyi və baş vermiş zərərli nəticələr (istehsalat tullantılarının bir yerdə cəmlənməsi,
məhv olmuş flora və fauna nümunələrinin yığılma yerləri).
Baxışın bu mərhələsində ekspress-təhlilin aparılıb-aparılmamasından asılı olmayaraq
ərazinin çirklənməyə məruz qalmasının xarakterinin, dərəcəsinin və çirklənmə mənbəyinin
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə müvafiq ekspertizanın aparılması üçün mütləq qaydada hava, su
və torpaq nümunələri seçilib götürülür. Götürülmüş nümunələr və ayrı-ayrı flora və fauna
nümunələri tədqiqat məqsədilə ətraf mühitin vəziyyətinə nəzarət edən orqanların
laboratoriyalarına göndərilir.
Məhkəmə ekspert-ekoloqları həmçinin sahələrə baxış zamanı mənfi antropogen təsir
əlamətlərinin aşkar edilməsi, ətraf mühit obyektlərinin yoxlanılması zamanı əldə olunmuş
materiallarla birlikdə məhkəmə-ekoloji ekspertizanın daha tam və keyfiyyətli aparılmasına
kömək edən nümunələrin düzgün seçillib götürülməsi məqsədilə mühüm kömək göstərə bilər.
Hadisə yerinə baxışın nəticələri protokolda, sxemlərdə, planlarda və topoqrafiki
xəritələrdə, həmçinin fotoçəkiliş və videoyazı vasitəsilə təsbit olunur. Bu, istintaq hərəkətinin
nəticələrinin prosessual təsbiti bu kateqoriyaya aid cinayətlərin uğurlu açılmasını və istintaqını
təmin edir.
Baxışdan və şahidlərin dindirilməsindən sonra təxirəsalınmaz tədbir 4 aşağıdakı qrupa
bölünən sənədlərin götürülməsi və araşdırılmasıdır:
1) Su hovuzunun və ya atmosferin çirklənməsi, insanların sağlamlığına, fauna və floraya
zərərin vurulması faktı haqqında məlumata malik olan sənədlər. Onlara dövlət nəzarəti
orqanlarının, su hövzələri üzrə balıq mühafizə müfəttişliklərinin aktları, hidrokimyəvi
laborotoriyaların çirklənmə faktları və onların apardığı laborator analizlərin nəticələri haqqında
arayışlar, heyvanların, balıqların, quşların, bitkilərin, kənd təsərrıüfatı məhsullarının baytarlıq,
ixtioloji və bioloji təhlillərinin aktları aid edilir;
2) Potensial çirkləndirici olan müəssisələrin texnoloji iş rejimi, inzibati rəhbərliyin
funksional vəzifələri, bilavasitə icraçıların hərəkətləri haqqında məlumata malik olan sənədlər.
Onlara istehsalat obyektlərinin yerləşmə planları, su hövzələrinin sxemləri, kanalizasiya boru
kəmərlərinin sxemləri, su istehlakı üzrə balans sxemləri, müəssisələrin sanitar yoxlanması
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haqqında aktlar, vəzifəyə təyin olunma və ekologiya ilə bağlı funksional vəzifələrin tapşırılması
haqqında əmrlər, işçi heyəti üçün təlimatlar, əməkdaşların xidməti xasiyyətnamələri aid edilir;
3) Təmizləyici qurğuların işinin səmərəliliyi, onların layihə və faktiki gücü, profilaktiki
tədbirlərin keçirilmə vaxtı və qaydası, onların faktiki yerinə yetirilməsi haqqında məlumata malik
olan sənədlər. Bunlar qurğuların təhvil-təslim aktları, təmir işlərinin uçot jurnalları, təmizləyici
qurğuların səmərəliliyinin hesablama məlumatlarıdır və s.;
4) Ətraf mühitin qorunması qaydalarının pozulmasının fəsadlarının aradan qaldırılmasına
dair tədbirlərin görülməsi haqqında məlumatlara malik olan sənədlər. Bunlar ali təşkilatların
əmrləri, həmin müəssisə rəhbərliyinin sərəncamları, ətraf mühiti çirkləndirmiş qəzaların
fəsadlarının aradan qaldırılması üzrə komissiyaların iclaslarının protokollarıdır.
Hadisə yerinə baxış zamanı əldə olunmuş materiallar və götürülmüş sənədlər əsasında
təxirəsalınmaz qaydada aşağıdakı məhkəmə ekspertizaları təyin olunur: məhkəmə-tibbi,
məhkəmə-baytarlıq, ixtioloji və məhkəmə-kimyəvi. Sonra lazımi materiallar əldə olunduqca
toksikoloji, radioloji, texniki, texnoloji, hidrotexniki, tikinti-texniki, aqrotexniki, zootexniki,
hidrometeoroloji, balıq təsərrüfatı üzrə, məhkəmə-bioloji və ekoloji ekspertizalar təyin oluna
bilər.
Məhkəmə-ekoloji ekspertizası aşağıdakıları müəyyən edir:
a) həmin müəssisənin texniki layihəsinin ekoloji təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olubolmamasını, uyğun olmadığı halda həmin uyğunsuzluğun nə ilə ifadə olunduğunu;
b) həmin regiona ekoloji fəlakət zonası əlamətlərinin xas olub-olmamasını və həmin
əlamətlərin nə ilə ifadə olunduğunu;
c) həmin regionun xüsusi (gücləndirilmiş) ekoloji müdafiəyə ehtiyacı olan regionlara aid
olub-olmamasını, aid olduğu halda onun hansı kateqoriyaya aid olduğunu;
ç) həmin təsərrüfat fəaliyyəti növünün insanların sağlamlığı, heyvanlar və bitkilər aləmi
nümayəndələri və s. üçün təhlükə doğurub-doğurmamasını.
Çox vaxt ekoloji cinayətlər haqqında cinayət işlərinin istintaqı zamanı bir neçə müxtəlif
sahələrə aid olan xüsusi biliklərin tətbiqinə zərurət yaranır. Bu zaman kompleks şəkildə
ekspertizalar təyin olunur, həmin ekspertizaların keçirilməsi zamanı məhkəmə ekspertizalarının
müxtəlif sinifləri və növləri üzrə ixtisaslaşan ekspertlər qaldırılmış məsələlərin birgə həlli və
ümumi nəticənin qısa şəkildə ifadəsi ilə məşğul olur.
Kompleks şəkildə aparılan məhkəmə ekoloji ekspertizasının predmetini, o cümlədən
mühitin müxtəlif komponentlərinin tədqiqatı nəticəsində ona edilən mənfi antropogen təsirlə
bağlı olan baxılan iş üzrə inteqrasiya xarakterli faktiki halların müəyyənləşdirilməsi təşkil edir.
Ekspertizaların kompleks xarakteri öyrənilməsi əsaslandırılmış ekspert rəylərinin çıxarılmasına
imkan verən ətraf mühit obyektlərinin diaqnostika və eyniləşdirmə əlamətlərinin məcmusunun
dəyişməsinin qanunauyğunluqlarının müəyyənləşdirilməsi zəruriliyi ilə şərtləndirilib. Məhkəmə
ekoloji ekspertizasının uğurlu inkişafının əsas yollarını vahid ekspert metodikalarının işlənib
hazırlanması və təsdiqi təşkil edir.
Ekoloji cinayətlərin vaxtında açılmasına və istintaqına müstəntiqin ekoloji polis
əməkdaşları, müxtəlif mütəxəssislərlə, ekspert-kriminalistlərlə və ətraf mühitin və təbii
ehtiyatların qorunması ilə məşğul olan yerli komitələrin işçiləri ilə, sanitar-epidemioloji nəzarət
mütəxəssislərilə sıx əlaqəsi kömək edir. Onlar ekoloji çirklənməyə məruz qalmış ərazi, hadisənin
şahidləri, zərərçəkənlər, çirklənmənin fəsadları və onun potensial səbəbkarları haqqında
kriminalistik əhəmiyyətli məlumatın toplanılmasında kömək edə bilər.
Ekoloji cinayətlərin törədilməsinə səbəb olan halların və şəraitin müəyyənləşdirilməsi
məqsədilə müəssisənin (təşkilatın) və vəzifəli şəxslərin fəaliyyətindəki nöqsanların aşkar edilməsi
mühüm hesab edilir. Bunun üçün, bir qayda olaraq, konkret müəssisənin texnika və texnologiya
məsələlərində, həmçinin çirklənmənin xarakteri və bunun baş vermiş və ya baş verə biləcək
ekoloji zərərli nəticələri haqqında xüsusi biliklərinin ən geniş istifadəsi tələb olunur.
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İFADƏLƏRİN YERİNDƏ YOXLANILMASI İSTİNTAQ
HƏRƏKƏTİNİN ANLAYIŞI VƏ ƏHƏMİYYƏTİ
Cinayət işləri üzrə ibtidai araşdırma zamanı müstəntiq cinayət-prosessual qanunla nəzərdə
tutulmuş hərəkətlər edir və qərarlar qəbul edir. Belə hərəkətlər və qərarlar bir-birindən fərqlənir
və, bir qayda olaraq, onların hər biri müstəntiqin nail olmaq istədiyi xüsusi məqsədə malikdir.
Müstəntiqin həyata keçirdiyi bütün prosessual hərəkətlər onların ayrılıqda bilavasitə
məqsədlərindən asılı olmayaraq, məcmu kimi cinayət işi üzrə ibtidai araşdırmanın hərtərəfli, tam
və obyektiv həyata keçirilməsinə yönəlmişdir.
Bəzi müəlliflər istintaq hərəkətlərinin icrası zamanı həyata keçirilən vəzifələrdən asılı
olaraq, onları şərti olaraq iki müstəqil qrupa bölürlər (12, s.323):
1. Tədqiqat xarakterli istintaq hərəkətləri. Bu istintaq hərəkətləri məhz ibtidai araşdırma
mərhələsində sübutların aşkar edilməsi, rəsmiləşdirilməsi və tədqiq edilməsinə yönəlmişdir.
2. Digər istintaq hərəkətləri. Bu istintaq hərəkətləri, bir qayda olaraq, cinayət işi üzrə
icraatda iştirak edən şəxslərin hüquqlarının təmin edilməsinə yönəlir.
Bir qrup müəllif istintaq hərəkətlərinin aşağıdakı xarakterik əlamətlərini fərqləndirir (13,
s.206):
1. istintaq hərəkətləri sübutların toplanmasına və yoxlanmasına yönəlmişdir;
2. onların həyata keçirilməsi proseduru cinayət-prosessual qanunu ilə dəqiq tənzim
edilir;
3. onlar yalnız cinayət mühakimə icraatının konkret vəzifəli şəxsləri tərəfindən həyata
keçirilə bilərlər;
4. onların icraatı zamanı qanunla nəzərdə tutulmuş prosessual məcburiyyət tədbirlərinin
tətbiqi mümkündür;
5. insan və vətəndaşın konstitusion hüquq və azadlıqları ilə əlaqədar olan istintaq
hərəkətləri yalnız məhkəmə qərarı əsasında həyata keçirilə bilər.
İstintaq hərəkətlərinə cinayətlərin istintaqı zamanı cinayət işi üzrə sübuti əhəmiyyətə
malik ola biləcək faktiki məlumatların aşkar edilməsi, rəsmiləşdirilməsi və yoxlanılması üçün
həyata keçirilən, cinayət-prosessual qanunla nəzərdə tutulmuş və dövlət məcburetmə tədbirləri ilə
təmin edilən əməliyyatların və üsulların məcmuyu kimi anlayış vermək olar (8, s.6; 3, s.12). Hər
bir istintaq hərəkəti hər hansı bir növdə olan sübuti məlumatın aşkar edilməsi və əks etdirilməsi
üçün dərketmə üsullarının spesifik məcmuyu kimi çıxış edir.
Hər bir istintaq hərəkəti ayrı-ayrılıqda çoxsaylı individual xüsusiyyətlərə malikdir. Lakin
bununla belə istintaq hərəkətlərinə sübutların toplanmasının bir-birindən ayrı və asılı olmayan
vasitələri kimi baxmaq olmaz, onların daxili qarşılıqlı əlaqəyə və müəyyən ardıcıllığa malik olan
tam təşkil olunmuş sistemi mövcuddur: bütün istintaq hərəkətləri ümumi hüquqi konstruksiyaya
malikdirlər (hipoteza, dispozisiya və sanksiya), onlar cinayət prosesinin prinsiplərinə eyni
dərəcədə tabedirlər və onların əsasını eyni dərketmə və təsdiqetmə əməliyyatları təşkil edir.
Sadalanan ümumi cəhətlər istintaq hərəkətlərin məcmuyuna daxili tamlıq verir.
Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə əsasən istintaq
hərəkətlərinin sisteminə aşağıdakı istintaq hərəkətləri daxildir:
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1. Dindirmə (şübhəli şəxsin, təqsirləndirilən şəxsin, zərər çəkmiş şəxsin və şahidin
dindirilməsi);
2. Üzləşdirmə;
3. Baxış (hadisə yerinə, binaya, sənədlərə, əşyalara, insan meyitlərinə və heyvan cəsədlərinə
baxış);
4. Eksqumasiya (meyitin qəbirdən çıxarılması);
5. Şəxsi müayinə;
6. Şəxsin və əşyaların tanınması;
7. Axtarış (yaşayış, xidməti, istehsalat binalarında, digər yerlərdə və ya hər hansı şəxsdə);
8. Götürmə;
9. Əmlak üzərinə həbs qoyulması;
10. Poçt, teleqraf və digər göndərişlərin üzərinə həbs qoyulması;
11. Telefon və digər qurğularla aparılan danışıqların, rabitə və digər texniki vasitələrlə
ötürülən məlumatların və başqa məlumatların ələ keçirilməsi;
12. Maliyyə əməliyyatları, bank hesablarının vəziyyəti və vergilərin ödənilməsi barədə
məlumatlar daxil olmaqla şəxsi, ailə, dövlət, kommersiya və ya peşə sirrini təşkil edən
məlumatların ələ keçirilməsi;
13. İfadələrin yerində yoxlanması;
14. İstintaq eksperimenti;
15. Ekspertizanın təyin edilməsi;
16. Tədqiqat üçün nümunələrin götürülməsi.
Qeyd etmək lazımdır ki, ifadələrin yerində yoxlanılması istintaq hərəkəti 1 sentyabr 2000ci il tarixdə qüvvəyə minmiş Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin novellalarından biridir. Əvvəlki
cinayət-prosessual qanunvericiliyi bu adda istintaq hərəkətini nəzərdə tutmurdu və bu istintaq
hərəkəti prosessual tənzimetmədən kənarda qalırdı. Lakin təcrübənin analizi göstərir ki, hələ
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmazdan əvvəl də ifadələrin yerində yoxlanılması istintaq hərəkəti
həyata keçirilirdi. Əlbəttə, bu istintaq hərəkətinin qanunvericiliklə tənzimlənməməsi onun
legitimliyini şübhə altına qoyurdu, amma onun həyata keçirilməsinə obyektiv zərurətin mövcud
olması da danılmaz idi. Bu istintaq hərəkəti o zamanlar bir qayda olaraq istintaq eksperimenti,
hadisə yerinə baxış, dindirmə, şübhəli, təqsirləndirilən, zərər çəkmiş şəxslərin və ya şahidin
iştirakı ilə baxış kimi istintaq hərəkətlərinin adı altında həyata keçirilir və rəsmiləşdirilirdi (14,
s.218).
Amma tətbiq edilən variantlardan heç biri həyata keçirilən istintaq hərəkətinin əsl
mahiyyətinə cavab vermirdi. Belə ki, istintaq eksperimenti üçün təcrübi hərəkətlərin edilməsi
məcburi olduğu halda, ifadələrin yerində yoxlanılması zamanı belə hərəkətlər edilmir. Dindirmə
isə verbal (şifahi) məlumatın alınması vasitəsidir, ifadələrin yerində yoxlanılması və istintaq
hərəkətindən fərqli olaraq ayrı-ayrı obyektlərin fiziki baxımdan göstərilməsini və hər hansı
hərəkətin nümayiş etdirilməsini nəzərdə tutmur. Baxış istintaq hərəkətinə gəlincə onun mahiyyəti
(cinayət prosesinin iştirakçılarının iştirakı ilə həyata keçirildiyi hallarda belə) müəyyən
obyektlərin müşahidəsindən ibarətdir, ifadələrin yerində yoxlanılması isə hərəkətlərin nümayiş
etdirilməsi, şəraitin bərpa edilməsi və şifahi məlumatın ötürülməsi ilə müşaiyət olunur (5, s.455456). Bu istintaq hərəkətlərinin müqayisəli analizindən belə nəticəyə gəlinir ki, onlar bir-birini öz
spesifikliyi baxımından əvəz edə bilməzlər, bu səbəbdən də yeni cinayət-prosessual
qanunvericiliyin ifadələrin yerində yoxlanılmasını müstəqil istintaq hərəkəti kimi qəbul etməsi və
onun şərtləri, əsasları və prosessual qaydasını tənzimetmə predmetinə aid etməsi obyektiv
zərurətdən irəli gəlmiş pozitiv istiqamətli addım kimi qiymətləndirilməlidir.
İfadələrin yerində yoxlanılması müstəqil istintaq hərəkətidir, mahiyyəti şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxsin, zərər çəkmiş şəxsin və ya şahidin ifadələrinin bu şəxslərin hadisənin yeri
və şəraiti, iştirakçılarının davranışı barədə verdikləri ifadələrlə müqayisə edilməsidir (4, s.221).
İfadələrin yerində yoxlanılması istintaq hərəkətini kompleks istintaq hərəkəti adlandırmaq
olar, çünki o, özündə hadisə yerində və hadisə ilə bağlı dindirmənin, baxışın, istintaq
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eksperimentinin və tanınma üçün təqdim etmə istintaq hərəkətlərinin əlamətlərini birləşdirir,
lakin adı çəkilən istintaq hərəkətlərinin heç biri müstəqil surətdə məhz ifadələrin yerində
yoxlanılması istintaq hərəkəti qarşısında duran məqsədləri təmin etmək iqtidarında deyildir.
Məcmu şəklində isə (ifadələrin yerində yoxlanılması qismində) onlar ayrılıqda onlara xas
olmayan yeni keyfiyyət əldə edirlər (6, s.455-466).
Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 260.1-ci maddəsinə əsasən
ifadələrin yerində yoxlanılması şahidin, zərər çəkmiş, şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərin dəqiq
məlum olan yerdə baş vermiş hadisə ilə bağlı ifadələrinin düzgünlüyünü müəyyən etmək və ya
dəqiqləşdirmək məqsədi ilə aparılır.
İfadələrin yerində yoxlanılması istintaq hərəkətinin xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir
ki, əvvəllər ifadəsi alınmış şəxsdən cinayət hadisəsi ilə bağlı yerin və obyektlərin göstərilməsi,
habelə hər hansı bir hərəkətin nümayiş etdirilməsi ilə müşaiyət olunmaqla araşdırılan hadisəyə
dair əvvəllər haqqında ifadə verilmiş dəqiq məlum olan yerdə ifadə alınır (1, s.199).
V. N. Uvarov ifadələrin yerində yoxlanılması istintaq hərəkətinin məzmununu aşağıdakı
kimi açır. İfadələrin yerində yoxlanılması artıq dindirilmiş şəxsin müstəntiqin təklifi ilə qanunla
müəyyən olunmuş prosessual şərtlərə riayət etməklə ifadələrin yoxlanılması (dəqiqləşdirilməsi)
məqsədilə əvvəllər barəsində ifadə verdiyi və araşdırılan hadisə ilə əlaqəsi olan yeri, predmetləri,
sənədləri, izləri və s. obyektləri göstərməsindən, göstərilən halların araşdırılan hadisə ilə əlaqəsini
izah etməsindən, ifadənin yoxlanıldığı yerdə tədqiq edilən hadisənin şəraitini yaratmasından və
hadisə zamanı baş vermiş ayrı-ayrı hərəkətləri nümayiş etdirməsindən ibarətdir. Bu zaman
müstəntiq ifadələri yoxlanılan şəxsi dinləyir, şəxsin göstərdiyi halları və nümayiş etdirdiyi
hərəkətləri müşahidə edir, onların hadisə yerinin şəraiti ilə müqayisə edir, hadisə yerinin şəraiti
ilə ifadəsi yoxlanılan şəxsin ifadələri arasında uyğunsuzluğun olub-olmamasını müəyyən edir
(11, s.11-12).
Bu istintaq hərəkətinin həyata keçirilməsində məqsəd əvvəllər verilmiş ifadələrin
düzgünlüyünün müəyyən edilməsi və dəqiqləşdirilməsi ilə bərabər, həm də yeni sübutların əldə
edilməsindən ibarətdir (1, s.199).
Bir qrup müəllif ifadələrin yerində yoxlanılması istintaq hərəkətinin məqsədlərini və bu
istintaq hərəkəti qarşısında duran vəzifələri daha geniş şəkildə şərh edir (4, s.222-223). Belə ki,
onların fikrinə görə ifadələrin yerində yoxlanılması istintaq hərəkətinin məqsədləri
aşağıdakılardır:
1) əvvəllər müəyyən edilmiş faktiki məlumatların dəqiqləşdirilməsi;
2) yeni sübutların aşkar edilməsi;
3) ifadələrdə olan ziddiyyətlərin müəyyən edilməsi və aradan qaldırılması, yalan
ifadələrin ifşa edilməsi;
4) cinayətin törədilməsinə şərait yaradan səbəblərin və şəraitin müəyyən edilməsi.
İfadələrin yerində yoxlanılması istintaq hərəkətinin qarşısında duran vəzifələrə
aşağıdakıları aid etmək olar:
1) başqa yollarla müəyyən edilməsi mümkün olmayan və başqa yollarla müəyyən
edilməsi arzuolunmaz olan, istintaqı maraqlandıran hadisənin baş vermə yerinin müəyyən
edilməsi;
2) dindirilən şəxsin hadisə yerinə daxil olma və ya oradan getmə yollarını təsvir edə
bilmədiyi hallarda bu yolların müəyyən edilməsi;
3) istintaqa əvvəllər məlum olmayan şübhəli şəxslərin, zərər çəkmiş şəxslərin və
şahidlərin müəyyən edilməsi;
4) tədqiq edilən hadisənin baş vermə yerinin şəraitinin müəyyən edilməsi (bu şəraitin
dəyişdirilməsi barədə məlumatlar olduğu hallarda);
5) dindirilən şəxsin cinayət işi üzrə araşdırma predmetinə daxil olan hallar barədə
məlumatlılıq dərəcəsinin müəyyən edilməsi;
6) istintaq və əməliyyat-axtarış fərziyyələrin yoxlanması.
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Sadalanan vəzifələr hər biri həm ayrılıqda müstəqil şəkildə, həm də birlikdə kompleks
şəkildə həll edilə bilər.
İfadələrin yerində yoxlanılması istintaq hərəkətinin gedişatında əvvəllər dindirilmiş şəxs
tərəfindən verilmiş cinayətin baş vermə halları barədə məlumatları təsdiq və ya təkzib etmək,
dindirmə zamanı adı çəkilən cinayət işi üzrə əhəmiyyət kəsb edən predmetləri aşkar etmək,
cinayətin törədilmə mexanizmini konkretləşdirmək və şəxsin əvvəllər verdiyi ifadələrdəki
boşluqları doldurmaq, habelə anlaşılmazlıqları aradan qaldırmaq imkanları reallaşır (9, s.394).
A.P.Rıcakov ifadələrin yerində yoxlanılması istintaq hərəkətinin həyata keçirilməsi üçün
bir neçə şərti fərqləndirir (10, s.530-531). Bunlar aşağıdakılardır:
1) İfadələrin yerində yoxlanılması istintaq hərəkəti yalnız cinayət işi başlandıqdan sonra
həyata keçirilməlidir;
2) İfadələri yoxlanılan şəxslər buna qədər dindirilməlidirlər, yəni ifadələrin yerində
yoxlanılması istintaq hərəkətinin həyata keçirilməsi ondan əvvəl dindirmə istintaq hərəkətinin
həyata keçirilməsi ilə şərtlənmişdir. Şahidin zərər çəkmiş şəxsin, şübhəli və ya təqsirləndirilən
şəxslərin ifadələrində əks olunan hadisələr hər hansı yerin və sahənin müəyyən hissəsi, yaxud
xüsusiyyətləri ilə bağlı olur, buna görə də ifadənin yerində yoxlanılması istintaq hərəkəti həyata
keçirilməmişdən əvvəl ifadəsi yerində yoxlanılacaq şəxs hadisə və onun halları barədə ətraflı
dindirilməlidir. Dindirmə istintaq hərəkəti aparılmadan yoxlama hərəkəti qismində alınmış
izahatların əsasında ifadələrin yerində yoxlanılması yolverilməzdir (7, s.307-308).
İfadənin yoxlanılması istintaq hərəkəti cinayəti törədildiyi yerdə deyil, cinayət hadisəsi ilə
bağlı olan başqa bir yerdə də həyata keçirilə bilər. Bu istintaq hərəkəti cinayət əməlinin
törədildiyi və ya başa çatdığı, cinayətin izlərinin aşkar edildiyi və ya cinayət hadisəsi ilə bağlı
olan istənilən yerdə keçirilə bilər;
3) Yalnız aşağıdakı şəxslərin ifadəsi yoxlanıla bilər:
a) şübhəli şəxs;
b) təqsirləndirilən şəxs;
c) şahid;
d) zərər çəkmiş şəxs.
İfadənin yerində yoxlanılması istintaq hərəkətinin həyata keçirilməsi üçün ifadəsi
yoxlanılan şəxsin öz ifadəsinin yerində könüllü yoxlanılmasında könüllü iştirak etmək haqqında
arzusunun olması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə də, şübhəli və təqsirləndirilən şəxsin
ifadə verməkdən imtina etmək hüququ olduğuna görə, onların bu istintaq hərəkətinin
aparılmasında iştirakı bütün hallarda könüllü olmalıdır. Şahid və zərər çəkmiş şəxs bu istintaq
hərəkətinin həyata keçirilməsində iştirak etməkdən imtina edə bilməzlər (çünki onlar ifadələrinin
yoxlanılması və dəqiqləşdirilməsi üçün təkrar ifadə verməyə borcludurlar) (1, s.200);
4) İfadələrin yerində yoxlanılması zamanı istintaq hərəkətində iştirak edən və digər
şəxslərin cinayət-prosessual qanunla məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulmamış hüquqlarının
məhdudlaşdırılmayacağı dəqiq müəyyən edilməlidir;
5) İstintaq hərəkəti gedişatında istintaq hərəkətində iştirak edən şəxslərin, habelə
ətrafdakıların şərəf və ləyaqətini alçaltmaq, ifadəsi yoxlanılan və digər şəxslərin həyat və
sağlamlığı üçün təhlükə yaratmaq yolverilməzdir;
6) İfadəsi yoxlanılan şəxs həqiqətən də bu istintaq hərəkətinə razı olmalı və əməkdaşlıq
etməyə hazır olmalıdır. Yuxarıda göstərildiyi kimi, şahid və zərər çəkmiş şəxsin ifadə vermək
vəzifəsi olmasına baxmayaraq, yalnız bu şəxslərdə həqiqətən də istintaqa köməklik etmək arzusu
bu istintaq hərəkətinin effektiv nəticələnməsinə səbəb ola bilər;
7) Hər bir şəxsin ifadələrinin yerində yoxlanılması ayrı-ayrılıqda aparılmalıdır;
8) İfadələrin yerində yoxlanılması istintaq hərəkətinin aparılması zamanı yönəldici
sualların verilməsinə yol verilmir;
9) İstintaq hərəkətində iştirak edən şəxslər ifadəsi yoxlanılan şəxsin önündə deyil, onun
arxasınca getməli, hərəkət etməlidirlər (bu qayda foto, video və s. çəkilişlərin aparılması zamanı
xüsusilə əhəmiyyətlidir);
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10) Sonuncu şərt kimi A.P.Rıcakov ifadələrin hal şahidlərinin iştirakı ilə yoxlanılmalı
olmasını qeyd etmişdir. Eyni fikrə milli hüquq ədəbiyyatımızda da rast gələ bilərik. Belə ki, M.
Cəfərquliyev hesab edir ki, qeyd edilən istintaq hərəkətinin aparılmasında azı iki hal şahidinin
iştirak etməsi vacib prosessual atributlardan biridir (2, s.523-524). Məsələ ondadır ki, Azərbaycan
Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin ifadələrin yerində yoxlanılması istintaq hərəkətinin
həyata keçirilməsinin prosessual qaydalarını tənzim etməyə yönəlmiş 260-cı maddəsində bu
istintaq hərəkətinin həyata keçirilməsi üçün iki hal şahidinin iştirakı zəruri göstəriş kimi nəzərdə
tutulmamışdır (məsələn, baxış istintaq hərəkətinin aparılması üçün eyni xarakterli tələb zəruridir
(AR CPM mad.236.3.), eyni zamanda hal şahidinin prosessual statusunu tənzim edən 94.1-ci
maddəsində hal şahidlərinin yalnız üç istintaq hərəkətində – baxış, axtarış (şəxsi axtarış) və
götürmə istintaq hərəkətlərində iştirakı nəzərdə tutulmuşdur. Əlbəttə ki, ifadələrin yerində
yoxlanılması zamanı hal şahidlərinin iştirak etməsi bu istintaq hərəkətinin nəticələrini sübuti
əhəmiyyətdən məhrum etmir, bu zaman yəqin ki, hal şahidləri Azərbaycan Respublikası CinayətProsessual Məcəlləsinin 260.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş zəruri hallarda ifadələrin yerində
yoxlanılması zamanı müstəntiqin dəvət etdiyi «digər şəxslərə» aid edilirlər. Lakin onu da qeyd
etmək lazımdır ki, bu istintaq hərəkətinin həyata keçirilməsi zamanı hal şahidlərinin iştirak
etməməsi də istintaq hərəkətinin nəticələrinin sübuti əhəmiyyətini azaltmır. Sadəcə olaraq bu
zaman bir momentə diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinin 260.6-cı maddəsinə əsasən, ifadələrin yerində yoxlanılması zamanı iş üzrə sübuti
əhəmiyyətə malik ola biləcək əşya və sənədlər aşkar edilə, onlara baxış keçirilə və onlar götürülə
bilərlər və məhz bu hallarda, yəni sübuti əhəmiyyətə malik olan əşya və sənədlərə baxış
keçirilməsi və ya götürülməsi hallarında hal şahidlərinin (azı iki hal şahidinin) iştirakına zərurət
yaranır. Bu zaman götürmə halları ifadələrin yerində yoxlanması protokolunda göstərilməlidir.
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РЕЗЮМЕ
Понятие и значение следственного действия проверка показаний на месте
Статья посвящена понятию и значению проверки показаний на месте как следственного
действия. Как известно, проверка показаний на месте сравнительно новое следственное действие и
было закреплено в уголовно-процессуальном законодательстве АР в 2000 г., когда был принят
действующий УПК. Это следственное действие имеет огромное значение для закрепления
доказательственной базы по уголовным делам. В статье приводятся точки зрения различных
ученых-процессуалистов в связи с понятием, процессуальным порядком проведения и
процессуального оформления данного следственного действия.
Ключевые слова: уголовный процесс, предварительное следствие, следственные действия,
проверка показаний на месте.
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UOT 343.121 (479.24)

Rəşid Mahmudov,
Bakı Dövlət Universitetinin Cinayət
prosesi kafedrasının aspirantı

TƏQSİRLƏNDİRİLƏN ŞƏXS QİSMİNDƏ CƏLB EDİLMƏLİ
OLAN ŞƏXS MÜƏYYƏN EDİLMƏDİKDƏ İBTİDAİ
İSTİNTAQIN DAYANDIRILMASI PROBLEMLƏRİ
AR CPM-in 53.1-ci maddəsinə əsasən, aşağıdakı hallarda cinayət təqibi üzrə icraat
dayandırıla bilər:
1. təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxsin müəyyən olunmaması;
2. təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxsin olduğu yerin müəyyən
olunmaması;
3. təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxsin istintaqdan və ya məhkəmədən
gizlənməsi;
4. təqsirləndirilən şəxsin ağır xəstəliyi və ya Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından
kənarda olması ilə əlaqədar cinayət prosesində iştirakı müvəqqəti mümkün olmaması;
5. cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin törədilməsində təqib olunan şəxsin
toxunulmazlıq hüququndan məhrum edilməsi və ya xarici dövlət tərəfindən verilməsi məsələsi
qanunla müəyyən olunmuş qaydada qoyulması;
6. insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi məsələləri ilə bağlı məhkəmə
tərəfindən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və qanunlarının şərh edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edilməsi;
7. məhkəmə qərarlarının icra edilməməsi ilə əlaqədar cinayət təqibi zamanı mülkiprosessual qanunvericiliyə uyğun olaraq qərarın icrası kassasiya instansiyası məhkəməsi
tərəfindən dayandırılması.
AR CPM-in 53.1.1-ci maddəsinə əsasən təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan
şəxs müəyyən edilmədikdə ibtidai istintaqın dayandırılması cinayət işi üzrə icraatın
dayandırılmasının ən geniş yayılmış növüdür. Belə ki, 2007-ci ildə respublikamızın istintaq
orqanlarında icraatı dayandırılan 3077 cinayət işinin 1900-ü, yəni yarısından çoxu bu əsasa aid
olmuşdur.
Hələ sovet dövründə alimlər tərəfindən RSFSR CPM-in 195-ci maddəsinin birinci
hissəsinin üçüncü bəndinin quruluşunun qüsurlu olmasına dair fikirlər irəli sürülmüşdü (müvafiq
olaraq Azərbaycan SSR CPM-in 209-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin üçüncü bəndi). Belə ki, həmin
maddəyə əsasən iş üzrə icraat «təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan müəyyən
edilmədiyi halda» dayandırılmalı idi. Məsələ burasındadır ki, heç də bütün hallarda cinayət
tərkibinin müəyyən edilməsini tələb etmək olmaz. İctimai təhlükəli əməli törətmiş şəxs müəyyən
edilmədikcə, həmin şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə yaşına çatmayan yetkinlik yaşına
çatmayan şəxs olması, öz hərəkətlərinə cavab verə bilməyən və onları idarə edə bilməyən
(anlaqsız) psixi xəstə olması fərziyyələri istisna olunmur. Belə olan halda istintaqı aparılan
əməlin cinayət olması istisna edilir. Bir çox müəlliflər bu amilə diqqət yetirmişdilər. Həmin
müəlliflərin mülahizələri göstərilən normadan yalnız redaksiya xarakteri ilə fərqlənən CPM-in
53.1.1-ci maddəsinin mətninə də aid edilə bilər. Buna görə də V.N. Kovricnıx, N.A. Patov, N.İ.
Kulaqin və S.A. Tumaşov bu halda «cinayət törətmiş şəxsin müəyyən edilməməsi» ifadəsini
işlətməyi təklif etmişdilər (6, s. 15; 10, s. 13; 9, s. 48). Alimlərin təklifini AR CPM-in 53.1.1-ci
maddəsinə tətbiq etsək, onda bu əsas belə ifadə edilməlidir: «cinayət törətmiş şəxs müəyyən
edilmədikdə».
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Lakin, bu fikirlə razılaşmaq olmaz. Cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə yaşına çatmayan
yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər və ya anlaqsız şəxslər tərəfindən törədilmiş əməl subyektiv
cəhətinin əlamətləri olmadığı üçün cinayət hesab edilmir. Deməli, bu alimlər tərəfindən təklif
edilən qanunvericilik dəyişikliyi sırf terminoloji xarakter daşıyaraq mahiyyətcə heç nə dəyişmir
və özlərinin göstərdikləri ziddiyyətləri aradan qaldırmır.
B.A. Komlev iş üzrə icraatın dayandırılmasının bu əsası aşağıdakı redaksiyada təklif
etmişdi— «konkret şəxs tərəfindən ictimai təhlükəli əməl törədilməsi barədə məlumatlar
olmadıqda» (7, s. 6). Hesab edirik ki, bu təklif əvvəl təhlil edilənlərdən də daha uğursuzdur. Belə
ki, ictimai təhlükəlilik adı altında əməlin ictimai münasibətlərə ziyan vura bilmək qabiliyyətini,
şəxsin əməlinin müəyyən sosial qrupun mövqeyindən təhlil etməyə imkan verən obyektiv xassə
başa düşürük. Qeyd etmək lazımdır ki, birincisi, ictimai təhlükəlilik əlaməti istənilən hüquq
pozuntusuna xasdır, ancaq cinayəti hüquq pozuntusunun digər növlərindən (mülki-hüquqi
deliktlər, inzibati və intizam xətaları) fərləndirən əsas meyar ictimai təhlükəliliyin özü deyil, onun
dərəcəsi, xarakteridir ki, bu da qanunverici tərəfindən bu və ya digər hüquq pozuntusu cinayətlər
siyahısına aid edilən zaman nəzərə alınır. İkincisi, işin dayandırılmasının yuxarıda göstərilən
müəllif tərəfindən irəli sürülən ifadə forması konkret şəxs barədə heç bir məlumat olmadığı hallar
üçün xarakterikdir. Belə olan halda, AR CPM-in 53.1.1-ci maddəsinin quruluşu daha əlverişlidir,
ona görə ki, bu şəxsin törədilən cinayət ilə əlaqəsi olmasına dair sübutların mövcud olduğu, lakin.
onların əsaslandırılmış ittiham irəli sürmək üçün kifayət etmədiyi halları da əhatə edir.
İbtidai istintaqın dayandırılmasının AR CPM-in 53.1.1-ci maddəsində göstərilən əsasını
aşağıdakı şəkildə ifadə etmək olardı: «cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törədən şəxs
müəyyən edilmədikdə». Hüquq normasının belə quruluşu şəxs tərəfindən təqsir olmadan ictimai
təhlükəli əməlin törədilməsi hallarını, həmçinin həmin şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə
yaşına çatmadığı halları da əhatə edir.
Cinayət prosesində sübutetmə nəzəriyyəsi ona əsaslanır ki, istintaq orqanları iş üzrə
həqiqəti müəyyən etmək imkanına, yəni qanunla müəyyən edilmiş vasitələrlə cinayətin üstünü
açmaq, sübutetmə predmetinə daxil olan bütün halları üzə çıxarmaq imkanına malikdirlər.
Zərər çəkmiş şəxslərin, şahidləri və hətta təqsirləndirilən şəxslərin olmaması sübutetmədə
qnoseoloji maneə hesab edilə bilməz. Təqsirləndirilən şəxslərin dindirilməsinin və onun iştirakı
ilə digər istintaq hərəkətlərini yerinə yetirilməsinin mümkün olmaması iş üzrə həqiqəti müəyyən
edilməsini qeyri-mümkün etmir, sadəcə bu prosesi çətinləşdirir. Belə maneələrə həm də
təqsirləndirilən şəxsin ifadə verməkdən imtina etməsi və ya onun ölümü aiddir. Qnoseoloji
baxımdan belə hallar təqsirləndirilən şəxsin olmamasına bərabər tutulur, lakin qanun onların
mövcud olması imkanını nəzərdə tutaraq, təhqiqat və ibtidai istintaq orqanlarının üzərinə belə
halda araşdırmanı başa çatdırmaq vəzifəsi qoyur. Qanunverici bu zaman ona əsaslanır ki,
müstəntiq və ya təhqiqat aparan şəxs digər sübutların köməyi ilə iş üzrə həqiqəti müəyyən edə
bilərlər və bunu etməyə məcburdular. İ.Q.Abbasovun də düzgün olaraq qeyd etdiyi kimi
«...sübutetmənin çətinliyi qnoseloji deyil, praktiki xarakter daşıyır, deməli, onları aradan
qaldırmaq mümkündür» (2, s. 13).
Əlbəttə, praktikada elə hallar yarana bilər ki, ibtidai araşdırma orqanları istintaq
hərəkətlərini keyfiyyətlə və vaxtında həyata keçirməmələri nəticəsində, cinayət-prosessual
qanunvericiliyin pozulması və yaxud sübutların birdəfəlik itməsinə gətirib çıxaran digər
səbəblərdən konkret şəxsin cinayətin törədilməsində təqsirli olmasını sübut etmək imkanından
məhrum olurlur (3, s. 34). Ancaq, cinayətin başqa şəxs tərəfindən törədilməsi imkanının mövcud
olmadığı belə nadir hallarda, cinayət işi mahiyyət üzrə həll edilərək xitam edilməlidir.
AR CPM-in 53.5-ci maddəsində deyilir: «Cinayət təqibi üzrə icraat dayandırılanadək
cinayət prosesini həyata keçirən orqan təqsirləndirilən şəxs olmadan həyata keçirilməsi mümkün
olan bütün prosessual hərəkətləri yerinə yetirməli, müstəntiq isə bundan əlavə, cinayət törətmiş
şəxsin müəyyən edilməsi və tapılması üçün bütün tədbirləri görməlidir». Hüquq ədəbiyyatında,
bir qayda olaraq, bütün istintaq hərəkətlərin yerinə yetirilməsinin zəruriliyi barədə müddəa şərh
edilmir. İstintaqın dayandırılması problemi ilə məşğul olan müəlliflər yalnız bu normanın işin
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tam, obyektiv və hərtərəfli tədqiq edilməsinə dair müddəanı mühüm dərəcədə tamamlamasını
vurğulamaqla kifayətlənirlər. Həmçinin, bir sıra hallarda, «təqsirləndirilən şəxs müəyyən
edildikdən və istintaq bərpa edildikdən sonra törədilmiş cinayətin vacib halları müəyyən edilə
bilmir (7, s. 160). Bununla yanaşı «təqsirləndirilən şəxs olmadan həyata keçirilməsi mümkün
olan bütün prosessual hərəkətləri» müddəasının düzgün başa düşülməsi də böyük praktiki
əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, bu, müstəntiqin iş üzrə icraatı dayandırmaq hüququnun yarandığı
vaxtı müəyyən edir.
N.V. Joqin və F.N. Fatkullinin fikrincə, «istintaqın dayandırılması yalnız istintaqı aparılan
iş üzrə yaranmış vəziyyətdə keçirilə biləcək bütün istintaq hərəkətləri yerinə yetirildiyi halda
qanuni hesab edilə bilər» (5, s. 269). Bu tezisi əsas tutaraq müəlliflər belə qənaətə gəlmişdilər ki,
iş üzrə icraatın dayandırılması üçün həmin iş üzrə konkret şəxsi cinayət törətməkdə təqsirinin
sübuta yetirilməsi vacib deyil. İstənilən halda özündə cinayət əlamətlərini ehtiva edən əməlin
törədilməsi sübuta yetirilməlidir, işdə formalaşdırılmış ittihamın olması isə heç də hər zaman işin
dayandırılmasının məcburi şərtlərindən biri kimi nəzərdən keçirilmir.
AR CPM 53.5-ci maddəsinin bu cür quruluşu təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli
olan şəxs müəyyən edilmədikdə iş üzrə icraatın dayandırılmasını nəzərdə tutan 53.1.1-ci maddəsi
ilə uzlaşsa da, sübutetmə hüququnun əsas müddəalarına ziddir. İstintaq orqanları iş üzrə icraat
dayandırılanadək bütün mümkün və zəruri istintaq hərəkətlərini yerinə yetirərlərsə, praktiki
olaraq həmişə cinayət hadisəsi ilə yanaşı onu törətmiş şəxsin təqsirini, dəymiş ziyanın xarakterini
və həcmini, həmçinin işin düzgün həlli üçün zəruri olan digər halları müəyyən etməyə
çalışacaqlar.
Bununla yanaşı, AR CPM-in 53.1.1-ci maddəsinə əsasən cinayət işlərinin dayandırılması
hallarının təhlili göstərir ki, müstəntiqlər işin dayandırılmasına qədər sübutların toplanması üçün
bütün imkanlardan tam şəkildə istifadə etmirlər.
Hüquqtətbiqetmə fəaliyyətindəki çatışmazlıqlar həm də CPM-in 53.5-ci maddəsinin
göstərişlərinin qeyri-dəqiq olmasından, müxtəlif cür şərh edilməsindən irəli gəlir. Hesab edirik ki,
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində bu normanın göstərişləri dəyişdirilməli və qeyd
edilməlidir ki, müstəntiq AR CPM-in 53.1-ci maddəsi üzrə icraatı yalnız qanunvericilikdə
nəzərdə tutulan bütün hallar müəyyən edildikdən sonra yəni, istintaqın dayandırılması üçün
kifayət edən bütün dəlillər toplandıqdan sonra dayandıra bilər. AR CPM-in 53.5-ci maddəsinin
dəqiqləşdirilməsinin əhəmiyyəti cinayət işi üzrə icraatın dayandırılmasının hüquq institutu kimi
əhəmiyyəti ilə izah oluna bilər. Onun mövcudluğu istintaq orqanlarının obyektiv həqiqətin dərk
edilməsini istisna edən hallarla rastlaşmasından deyil, cinayət törətmiş şəxsin istintaq və ya
məhkəmə baxışında müvəqqəti olaraq iştirakını və ona qarşı cinayət-hüquqi tədbirlərin tətbiqini
istisna edən halların mövcüdluğundan asılıdır.
Təqsirləndirilən şəxsin iştirakı olmadan keçirilə bilən bütün istintaq hərəkətlərinin yerinə
yetirilməsinə dair qanunvericiliyin tələbi ibtidai istintaqın dayandırılmasının bütün hallarına
aiddir (AR CPM 53.1-ci maddəsi). Lakin, təqsirləndirilən şəxsin olduğu yer məlum olmadıqda
(maddə 53.1.2.), ağır xəstəliyi səbəbindən cinayət prosesində iştirak edə bilmədikdə (maddə
53.1.4) əsaslarına dair bu norma tamamilə əsaslı və praktiki əhəmiyyətli göründüyü halda, CPMin 53.1.1-ci maddəsinə münasibətdə bunu demək olmaz. Bir tərəfdən, qanun iş dayandırılanadək
bütün mümkün və zəruri istintaq hərəkətlirinin yerinə yetirilməsini tələb edir ki, bu da qeyd
edildiyi kimi, praktiki olaraq iş üzrə əhəmiyyətli olan halların sübut edilməməsini istisna edir.
Digər tərəfdən isə cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulan əməli törədən şəxs məlum olmadıqda iş üzrə
icraatın dayandırılması tələb olunur (məsələn, həmin şəxsin yaşı məlum deyil, təqsiri sübuta
yetirilməyib və s.).
Bu məsələ ilə bağlı V.N. Kovricnıx, L.M. Vasilyev və digər müəlliflər hesab edirlər ki,
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxsin müəyyən edilməməsi ibtidai istintaqın
dayandırılması əsaslarının siyahısından çıxarılmalıdır (6, s. 11-12).
Qanunverici Azərbaycan SSR-in (həmçinin RSFSR) 1961-ci il CPM-ni qəbul edərkən
istintaq praktikasını cinayətkarlıqla daha qətiyyətli mübarizə istiqamətində yönəldirmişdi. Lakin,
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müasir şəraitdə məsuliyyətin labüdlüyü prinsipinin realizəsi zərurəti ibtidai araşdırma orqanı
tərəfindən bütün vasitələrdən və qüvvələrdən istifadə edilməsini tələb edir. Cinayətin üstü
açılmadıqca, onu törədən şəxs müəyyən edilib məsuliyyətə cəlb edilmədikcə və deməli ibtidai
araşdırmanın vəzifələri həll edilmədikcə müstəntiqin prosessual fəaliyyətinə xitam verilə bilməz
(hətta müvəqqəti də olsa belə). M.E. Klyukovanın belə hallarda ibtidai istintaqın və ya təhqiqatın
cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddəti ərzində davam etdirilməsi, həmin müddət başa
çatdıqdan sonra isə xitam verilməsinə dair mülahizələri daha düzgündür (8, s. 20) .
Göstərilən təklifin realızəsi müstəntiqin özünü cinayətlərin üstünü açmaqda cavabdeh
hesab etməyərək, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxslərin müəyyən edilməsi,
onların təqsirinin sübuta yetirilməsi üzrə işdən kənarlaşdırılmasına imkan verir.
Əslində elə bu mövqeyin əleyhdarları da qanunda olan kolliziyaya diqqət çəkirlər. Belə ki,
qanunvericilik müstəntiqin üzərinə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxsin
müəyyən edilməsinə dair, vəzifə qoymaqla (AR CPM-in 53.5-ci maddəsi) yanaşı onu
dayandırılmış iş üzrə prosesual səlahiyyətlərdən məhrum edir. N.A.Patovanın obrazlı ifadələri ilə
desək, «qanunverici bu dövrdə istintaq hərəkətlərinin aparılmasını cinayətlərin üstün açılması
sistemindən xaric edir» (10, s.20). Onun fikrincə, yaranmış vəziyyətdə çıxış yolu müstəntiqə
dayandırılmış cinayət işi üzrə cinayət törətmiş şəxsin və onun yerinin müəyyən edilməsi üçün
zəruri olan istintaq hərəkətləri aparmaq hüququnun verilməsidir (10. s. 21). Yuxarıda bu
mövqeyə qarşı irəli sürdüyümüz dəlilləri təkrarlamayaraq, qeyd etmək istərdik ki, dayandırılmış
iş üzrə istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi bu institutun özünün mahiyyətinə zidd olduğu
üçün prinsipcə yolverilməzdir.
Fikrimizcə, İ.F. Qerasimovun açılmamış cinayət işləri üzrə icraatın dayandırılmasından
imtina edilməsinin müstəntiqin icraatında böyük istintaq müddətinə malik olan işlərin yığılıb
qalmasına və digər işlərin icraatına mane olmasına dair mövqeyi düzgün hesab edilə bilməz (4, s.
157). Cəmiyyət həm təhqiqat və ya istintaq müddəti başa çatan, həm də yeni törədilmiş
cinayətlərin üstünün açılmasında eyni dərəcədə maraqlıdır. Azərbaycan Respublikasının CinayətProsessual Məcəlləsi əvvəlki qanunvericilikdən fərqli olaraq, cinayət mühakimə icraatının
vəzifələrini sıralamaq əvəzinə onun təyinatı barədə danışır. Ancaq Məcəllənin 1-ci maddəsinin
məntiqi təfsiri onu deməyə imkan verir ki, ictimai təhlükəsizlik dərəcəsindən, törədilmə
vaxtından və digər amillərdən asılı olmayaraq cinayətlərin üstünün tez və tam şəkildə açılması
istintaq orqanlarının vəzifəsi kimi qalmaqda davam edir. Ona görə ki, bu vəzifələrin həll olmadan
cinayətdən ziyan çəkən vətəndaşların hüquqlarını və qanuni mənafelərini qorumaq mümkün
deyil.
Bu, hüquq-mühafizə oraqanlarından, vətəndaşların özünü təhlikəsizlikdə hiss edə
biləcəkləri, heç bir hüquq pozucusunun layiq olduğu cəzadan yaxa qurtara bilməyəcəyinə əmin
olacaqları, hüquq qaydası səviyyəsinin təmin edilməsinin tələb edildiyi hazırkı şəraitdə xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Buradan belə nəticə çıxır ki, ötən illərin təcrübəsində mövcud olan yeni
törədilmiş cinayətlərin daha üstün araşdırılması və üstünün açılmasının zəruriliyi barədə
məsələnin özü belə prinsipcə düzgün deyildir.
Hesab edirik ki, cinayət təqibini həyata keçirən oraqanlarda Məcəllənin 53.1.1ci maddəsi
ilə dayandırılan cinayət işləri yalnız bu kateqoriya işlərlə məşğul olan müstəntiqlərə verilə bilər.
Bu, istintaq bölmələrinin işçilərinin müəyyən qədər ixtisaslaşmasına, cinayət törədən şəxslərin
məlum olduğu digər işlərdə isə müstəntiqlərə işi vaxtında və keyfiyyətlə araşdırmağa imkan
verərdi. Bu cür praktika özünü doğruldardı və onun saxlanması sonralar (AR CPM-in 53.1.1ci
maddəsinin realizəsi halında) İ.F.Qerasimovun ehtiyat etdiyi neqativ nəticələrin qarşısını alardı.
Cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması institutunun göstərilən istiqamətdə
təkmilləşdirilməsini ibtidai araşdırmanın müddətlərinin artırılmasına dair normaların
dəyişdirilməsini tələb edir.
Məcəllənin 218.6-cı maddəsi müəyyən edir ki, cinayət işinin mürəkkəbliyi ilə əlaqədar bu
Məcəllənin 218.2-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş ibtidai istintaq müddəti müstəntiqin
əsaslandırılmış vəsatəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun
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təqdimatı əsasında müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru, Bakı şəhər
prokuroru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru və ya Azərbaycan Respublikası Baş
prokurorunun müavini tərəfindən 2 (iki) aydan 4 (dörd) ayadək müddətə uzadıla bilər.
AR CPM-in 218.6 - 218.8-ci maddələrində prokurorluq orqanlarına ibtidai araşdırmanın
vaxtını uzatmaq hüququnun verilməsi qanunvericinin cinayət törətmiş şəxsin maksimum qısa
müddətdə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi, heç kəsin uzun müddət ərzində təqsirləndirilən
şəxs qismində qalmaması və özünün müdafiə hüququnu realizə etməsi məsələsinin həlli ilə
şərtlənir.
İbtidai araşdırmanın müddətinin uzadılmasının mövcud qaydası cinayət qanunu ilə
törədilən əməli törədən şəxsin məlum olduğu işlər üzrə vətəndaşların hüquqlarının və qanuni
maraqlarının müdafiəsinin vacib qarantiyası kimi çıxış etməklə yanaşı hüquq-mühafizə
orqanlarının əməkdaşlarının açılmamış cinayətlər üzrə fəaliyyətini stimullaşdırmır. İstintaq
müddəti başa çatdıqdan sonra müstəntiq iki seçim qarşısında qalır: prokuror qarşısında istintaqın
müddətinin uzadılması barədə vəsatət qaldırmaq, və yaxud Məcəllənin 53.1.1-ci maddəsinə
əsasən, işi dayandırmaq. Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokuroruna, Bakı şəhər
Prokuroruna, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Prokuroruna və ya Azərbaycan Respublikasının
Baş Prokurorunun müavininə müraciət edilməsi hər zaman təşkilati və psixoloji problemlərlə
müşahidə olunduğundan (paytaxtdan coğrafi uzaqlıq, intizam tənbehi qorxusu və s.), əksər
hallarda, hətta əlavə sübutların toplanması üçün real imkan olduqda belə Məcəllənin 53.5-cu
maddəsinin tələbləri pozulsa belə, ikinciyə üstünlük verilir.
Fikrimizcə, göstərilən problemin həlli üçün cinayəti törədən şəxsin müəyyən edilibedilməməsindən asılı olmayaraq, ibtidai istintaqın müddətinin artırılmasının differensiasiyalı
qaydası tətbiq edilməlidir. İş üzrə təqsirləndirilən şəxslər məlum olduqda istintaq müddəti AR
CPM-in 218.6. - 218.8-ci maddələrinin göstərişlərinə uyğun şəkildə artırılmalıdır. Açılmamış
cinayət işləri üzrə istintaqın ilkin olaraq müddətinin uzadılması hüququnun ona prosessual
rəhbərliyi həyata keçirən prokurora həvalə edilməsi məqsədəuyğundur. Məsələnin bu cür həlli,
müstəntiqlərin aydın olmayan cinayətlərin açılması və istintaqı üzrə fəaliyyətlərini
aktivləşdirməyə imkan verəcək ki, bu da respublikamızda cinayətkarlıqla mübarizədə
qanunçuluğun möhkəmləndirilməsinə kömək edəcəkdir.
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Rезюме
Проблемы приостановления предварительного следствия при неустановлении лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого
В ст.53 УПК Азербайджанской Республики приводятся основания приостановления
производства по уголовному преследованию. Статья посвящена проблемным вопросам одного из
оснований приостановления прозводства по уголовному делу – неустановлению лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого. Автором проведен обширный анализ мнений ученыхпроцессуалистов по поводу приостановления производства по уголовному делу в связи с данным
основанием и приведена своя позиция по данной проблеме.
Ключевые слова: предварительное следствие, приостановление предварительного
следствия, обвиняемый.
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UOT 343.1
İlqar Eyyubov,
AMEA FSHİ Cinayət hüququ və cinayət
prosesi şöbəsinin doktorantı

“CİNAYƏT PROSESİNDƏ İŞTİRAK EDƏN DİGƏR
ŞƏXSLƏR” KATEQORİYASININ ANLAYIŞI
Azərbaycan Respublikasının hazırda qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericiliyində
normativ səviyyədə «cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslər» kateqoriyasından istifadə
edilməsinə baxmayaraq, bu kateqoriyanın nəzəri izahının verilməsinə böyük ehtiyac duyulur,
çünki AR CPM-in 7.0.29-cu maddəsində həmin ümumiləşdirici terminin izahı üçün hər hansı bir
definitiv normadan deyil, müxtəlif subyektlərin qapalı siyahısından (numerus clausus) istifadə
edilmişdir. Həmin maddəyə əsasən, cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslər – hal şahidi,
şahid, mütəxəssis, ekspert, məhkəmə iclasının katibi və tərcüməçidir. AR CPM-in eyni
kateqoriya ilə adlandırılmış X fəslinin də məzmununda bu kateqoriyadan olan subyektlərin
hamısına aid edilə biləcək heç bir ümumiləşdirilmiş norma nəzərdə tutulmamışdır, odur ki,
qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericilik əsasında hansı subyektlərin «cinayət prosesində
iştirak edən digər şəxslər» kateqoriyasına aid edildiyi dəqiq məlum olsa da (de lege lata), həmin
subyektlərin bir ümumiləşdirilmiş kateqoriya altında birləşdirilməsi, onların dairəsinin müəyyən
edilməsi kriteriyası qismində qanunvericilik tərəfindən məhz hansı amilin seçildiyi müzakirə
üçün açıq qalmışdır. Bundan başqa, nəzəri müstəvidə daha bir müasir problem bu kateqoriyaya
hər hansı bir ümumiləşdirilmiş anlayışın, yəni tərifin verilməsinin mümkün olub-olmaması
məsələsidir. Həmin məsələlərə növbə ilə baxaq:
1. Təsnifat meyarı problemi (divisio nota dominatrix).
Qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericilik cinayət prosesində iştirak edən şəxsləri
və orqanları müxtəlif əsaslarla qruplaşdırmışdır. Bəzən bu qruplaşdırma çox məqsədəuyğun
şəkildə aparılmış, bəzi hallarda isə qanunverici ya öz istəyini aşmış, ya da qrup siyahılarını
natamam müəyyən etmişdir. Hər iki hala dair misala baxaq.
Cinayət-prosessual qanunvericilikdə ümumləşdirilmiş ilk kateqoriya «cinayət prosesini
həyata keçirən orqanlar» kateqoriyasıdır. Hesab edirik ki, bu ümumiləşdirilmiş terminin başa
düşülməsində çətinlik mövcud deyildir, belə ki, icraatında cinayət işi və ya cinayət təqibi ilə bağlı
digər materiallar olan təhqiqat, istintaq, prokurorluq orqanları və məhkəmələr (AR CPM, m.
7.0.5.) həqiqətən də, cinayət prosesini həyata keçirirlər, onların hakimiyyət səlahiyyətləri
mövcuddur, cinayət prosesinin başlanması, davam etməsi, dayandırılması, xitam edilməsi və ya
məntiqi sonluğa – hökm və ya digər yekun qərarın çıxarılmasına çatdırılması onların qəbul etdiyi
qərarlardan asılıdır, onlar apardıqları icraata görə şəxsi məsuliyyət daşıyırlar. Bununla belə, milli
hüquq ədəbiyyatında, fikrimizcə, haqlı olaraq diqqətə çatdırılmışdır ki, hüquqi tənzimetmədə
cinayət-prosessual qanunvericilik bəzən həmin kateqoriyanı əsassız olaraq şişirtmişdir. Söhbət
AR CPM-in 449-cu maddəsindən gedir. Həmin maddə «Cinayət prosesini həyata keçirən
orqanın (tünd rənglə qeyd etmə – bizimdir) prosessual hərəkətlərindən və ya qərarlarından
məhkəməyə şikayət verilməsi adlanır». Bu normanın doktrinal şərhini vermiş F.Y. Xəlilov qeyd
etmişdir ki, 449-cu maddədə cinayət prosesini həyata keçirən orqanlardan əlavə, tutulan şəxsin
həbsdə saxlanılma yerlərində saxlanılmasını həyata keçirən şəxsin (müvəqqəti saxlama yerlərinin
və istintaq təcridxanalarının rəhbərliyi və əməkdaşları) və əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata
keçirən şəxsin də adı çəkilir, bu hal isə AR CPM-in 7.0.5-ci və 122.2.3-cü maddələri ilə 449.1.2ci və 449.1.3-cu maddələri arasında ziddiyyət yaradır, çünki cinayət prosesini həyata keçirən
orqanlar və şəxslər sırasında nə istintaq təcridxanalarının (ərazi aidiyyətinə görə törədilmiş
cinayətlər üzrə həbsdə saxlanılma yerlərinin rəisləri təhqiqatçı qismində çıxış etdiyi hallar istisna
olmaqla), nə də əməliyyat müvəkkillərinin adları çəkilir. Halbuki, onlar müvafiq olaraq, tutulan
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şəxsin həbsdə saxlanılma yerlərində saxlanılmasını və əməliyat-axtarış fəaliyyətini həyata
keçirirlər (2, s. 182). Edilmiş istinaddan görünür ki, qanunverici 7-ci maddədə müəyyən etdiyi
qapalı siyahını 449-cu maddədə əsassız olaraq şişirtmişdir.
Qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericilikdə qruplaşdırılmış qapalı siyahıların
əsassız daraldılmasının da şahidi olmaq mümkündür. Belə ki, əhəmiyyətinə görə ikinci (şərti
olaraq) qruplaşdırılmış kateqoriya kimi «ittiham tərəfi» və «müdafiə tərəfi» kateqoriyalarını
göstərmək olar. İlk baxışdan bu kateqoriyalara aid edilmiş şəxslərin dairəsi məntiqi və
ağlabatandır, lakin məlum olmur, müvafiq subyektlərin qanuni nümayəndələri və nümayəndələri
cinayət prosesinin iştirakçıları hesab edildiyi halda (AR CPM, m. 7.0.18), hansı səbəbdən
cinayət-prosessual qanunvericilikdə nə ittiham tərəfinə, nə də müdafiə tərəfinə aid edilmişdir?
Gətirilmiş misalların metododoji əhəmiyyəti var, bu əhəmiyyət ondan ibarətdir ki,
qanunvericilikdə qapalı siyahıların müəyyən edilməsi zamanı yol verilmiş qüsurlar bizə «cinayət
prosesində iştirak edən digər şəxslər» kateqoriyasına aid edilmiş şəxslərin siyahısına da doqma
kimi birmənalı şəkildə deyil, tənqidi-analitik yanaşmaq imkanı verir.
Qeyd etmək lazımdır ki, cinayət prosesi iştirakçılarının «əsas» və «digər» iştirakçılar kimi
bölgüsü məsələsi hələ sovet cinayət-prosessual hüquq doktrinasında mövcud idi. Azərbaycan
sovet cinayət prosesessual hüququnda C.H. Mövsümov dominant mövqe tuturdu və demək olar
ki, onun mövqeyi ümumqəbul edilmiş yanaşma kimi çıxış edirdi. C.H. Mövsümov da «digər
şəxslər» kateqoriyasının mövcudluğunu təsdiq edirdi, o qeyd edirdi: «… cinayət prosesinin
iştirakçıları dedikdə, qanunla onlara verilən hüquq və vəzifələrdən istifadə etməklə müəyyən
cinayət-prosessual funksiyanı həyata keçirən dövlət orqanları, vəzifəli şəxslər, ictimai təşkilatlar
və vətəndaşlar başa düşülür … cinayət prosesində yuxarıda adları çəkilən dövlət orqanları,
vəzifəli şəxslər, ictimai təşkilatların nümayəndələri və vətəndaşlarla yanaşı digər şəxslər də –
şahidlər, ekspertlər, hal şahidləri, tərcüməçi, məhkəmə iclasının katibi iştirak edirlər … həmin
şəxslər cinayət-prosessual hüquq münasibətlərinin subyektləri kimi çıxış etsələr də onlar hər
hansı prosessual funksiyanı həyata keçirmirlər, bu səbəbdən göstərilən şəxslər … cinayət
prosesinin iştirakçısı hesab edilmir» (3, s. 63). Göründüyü kimi, bu yanaşma tamamən cinayət
prosesinin üç əsas funksiyası (ittiham – müdafiə – işi həll etmə) konsepsiyası üzərində
qurulmuşdu və cinayət prosesinin polifunksional konsepsiyasında (cinayət-prosessual
funksiyaların üçdən çox olduğunu dəsdəkləyən yanaşmada) bu yanaşma özünü tam
doğrultmurdu. Diqqəti cəlb edən daha bir məsələ, C.H. Mövsümov tərəfindən məhkəmənin
cinayət prosesinin iştirakçısı kimi təqdim etməsi və mütəxəssisin digər şəxslər kateqoriyasına aid
etməməsi idi. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, C.H. Mövsümov cinayət prosesinin iştirakçılarını
özünəməxsus şəkildə təsnifləşdirirdi və bu təsnifatda iki kateqoriya: dövlət orqanları və cinayət
prosesinin digər iştirakçıları mövcud idi. C.H. Mövsümov üçün cinayət prosesinin digər
iştirakçıları – dövlət orqanı olmayan iştirakçılar (müttəhim, müdafiəçi və s.) idi (3, s. 71).
Bu məsələyə M.Ə.Cəfərquliyevin də maraqlı yanaşması mövcuddur: «… cinayət
mühakimə icraatının yalnız müstəqil subyektləri prosessual marağa malikdirlər və bura şahidləri,
eksperti, mütəxəssisi, tərçüməçini, hal şahidini aid etmək olmaz» (1, s. 16). Lakin müəllif həmin
əsərinin bir sonrakı yerində qeyd edir: «Öz prosessual vəziyyətinə görə tərcüməçi prosesin
sərbəst iştirakçısıdır» (1, s. 210). Təəssüf ki, müəllif dərsliyində «müstəqil subyekt» və «sərbəst
iştirakçı» anlayışlarını açmamış və onun fikrincə, bu iki anlayışın fərqinin nədən ibarət
olduğunu göstərməmişdir. Əks təqdirdə, bu fərqin nədən ibarət olması əsasında müəyyən etmək
olardı ki, məsələn, niyə prof. M.Ə.Cəfərqulifevin mülahizələrinə görə, tərcüməçi cinayət
prosesində iştirak edən digər şəxs hesab edilir (çünki o, müstəqil yox, sərbəstdir?). Müəllif belə
ifadədən dərsliyin başqa yerində digər subyektlərə münasibətdə də istifadə etmişdir: «… ekspert,
mütəxəssis və tərcüməçi öz prosessual vəziyyətlərinə görə prosesin sərbəst iştirakçılarılırlar və
ancaq onların prosessual vəziyyətlərini nizamlayan qanuna tabedirlər» (1, s. 176).
M.Ə.Cəfərquliyevin yanaşmasında daha bir maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, müəllif
yuxarıda prosessual marağa malik olmayan subyektlərin sırasında məhkəmə iclasının katibini
göstərməmişdir. İlk baxışdan belə qənaətə gəlmək olardı ki, müəllif məhkəmə iclas katibini digər
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şəxslərə aid etmir (qeyd edək ki, müasir cinayət prosesində belə yanaşma da mövcuddur və misal
üçün, Rusiya Federasiyasının cinayət-prosessual qanunvericiliyində məhkəmə iclasının katibi
cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslərə aid edilməmişdir, qanunvericilikdə tutduğu yerə
görə isə, doktrinala o, məhkəmə işçisi kimi məhkəmə subyekti hesab edilir), lakin həmin əsərin
sonrakı yerində biz şahidi oluruq ki, müəllif məhkəmə iclasının katibinin prosessual vəziyyəti
məsələsinə məhz cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslərlə bir yerdə (eyni başlıq altında)
baxır (1, s. 207, 210).
Tədqiqatımız üçün M.Ə.Cəfərquliyevin daha bir əhəmiyyətli yanaşması isə ümumiyyətlə
cinayət prosesinin iştirakçılarının dairəsi ilə bağlıdır. Xatırladırıq ki, qüvvədə olan AR CPM-də
«cinayət prosesinin iştirakçıları» və «cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslər» anlayışlarına
tamamilə fərqli subyektlər aid edilir, yəni bu anlayışlar ciddi şəkildə fərqləndirilir. Lakin prof.
M.Ə.Cəfərquliyev məsələ ilə bağlı qeyd edir: «Bəzən hüquq ədəbiyyatında şahidlər, ekspertlər,
hal şahidləri, mütəxəssislər, tərcüməçi və məhkəmə iclasının katibi cinayət prosesi iştirakçıları
sırasına daxil edilmirlər. Bu onunla izah olunur ki, guya həmin şəxslər … hər hansı cinayətprosessual funksiyanı həyata keçirmirlər … bu konsepsiya prosessualistlər tərəfindən
birmənalı olaraq qəbul olunmur, prosessualistlərin əksəriyyəti eksperti, mütəxəssisi, tərcüməçini
və məhkəmə iclasının katibini cinayət prosesinin iştirakçısı sayırlar və biz də bu ideyanın
tərəfdarıyıq» (1, s. 172-173).
Hesab edirik ki, müasir dövrdə artıq cinayət prosesi subyektlərinin təsnifat əsası kimi
çəkişmə prinsipi götürülmüşdür. Təsadüfi deyildir ki, ilk növbədə, məhkəmə cinayət prosesinin
iştirakçılarına aid edilməmişdir; ikincisi, cinayət prosesinin iştirakçısı hesab edilən bütün şəxslər
daha sonra cinayət prosesinin tərəfləri kimi qruplaşdırılmışdır; məhz tərəf kimi çıxış etməyən
subyektlər digər şəxslər kateqoriyasında birləşdirilmişdir.
Deməli, cinayət prosesinin digər iştirakçılarının fərqləndirilməsi kriteriyası – onların
cinayət prosesində tərəf kimi çıxış etməməsidir. Bununla belə, hesab edirik ki, digər şəxslərin
tərəf olmaması onların ümumiyyətlə hər hansı cinayət-prosessual funksiya yerinə yetirməmələri
kimi deyil, məhz nə ittiham, nə də müdafiə funksiyalarından hər hansı birini yerinə yetirməmələri
kimi izah edilməlidir. Cinayət prosesində tərəf olmayan, lakin cinayət mühakimə icraatında geniş
anlamda bu və ya digər formada iştirak edən çoxsaylı subyekt mövcuddur (məsələn, şəxsi
zaminlər, zamin duran təşkilatlar, həbsdə saxlanılma yerinin rəhbərləri, təqsirləndirilən şəxsin
əvəzinə girov qoymağa razılıq vermiş şəxslər və s.), lakin qanunverici onları cinayət prosesində
iştirak edən digər şəxslər kateqoriyasına aid etməmişdir, deməli həmin qrupa bu və ya digər
subyektin daxil edilməsi üçün başqa kriteriya da mövcuddur. Nəzəriyyədə hələ də mübahisəli
qalmasına baxmayaraq, müasir cinayət-prosessual hüquqda bu kriteriya qismində məhz ədalət
mühakiməsinə yardım (xidmət) etmək funksiyasının həyata keçirilməsi göstərilir.
Məsələn, bu yanaşma tərəfdarlarından A.V.Qrinenkonun redaktəsi ilə hazırlanmış
dərsliyin müəllifləri göstərir: «… qanunda cinayət mühakimə icraatının iştirakçılarının təsnifatı
onların həyata keçirdiyi prosessual funksiyalar əsasında həyata aparılmışdır … cinayət mühakimə
icraatının digər iştirakçılarının müstəqil qrupa ayrılması onunla şərtlənmişdir ki, onlar cinayət işi
üzrə ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinə yardım edirlər» (7, s. 62-63). Eyni yanaşmanı
İ.L. Petruxinin redaktəsi ilə hazırlanmış dərsliyin də müəllifləri nümayiş etdirirlər: «… cinayət
prosesinin iştirakçılarının prosessual vəziyyəti ona görə müxtəlifdir ki, onlar fərqli prosessual
funksiyalar yerinə yetirirlər … prosesin digər iştirakçıları qrupuna elə subyektlər aid edilir ki,
onlar cinayət prosesinə başqa subyektlərin iradəsi ilə cəlb edilir, tərəf kimi çıxış etmir … onların
prosessual funksiyasını cinayət mühakimə icraatının vəzifələrinin həll edilməsinə yardım etmək
təşkil edir» (6, s. 113-114).
Milli cinayət-prosessual hüquq ədəbiyyatında isə, bu məsələyə görkəmli prosessualist
alim, prof. M.Ə.Cəfərquliyev nöqtə qoymuşdur: «Proses iştirakçısı kimi tərcüməçinin (o
cümlədən mütəxəssisin, ekspertin) vəziyyətinin spesifikliyi ondadır ki, onun bilavasitə
funksiyası iş üzrə icraatı həyata keçirən orqanların funksiyalarının bütün kompleksinə «xidmət
edir» … hüquq münasibətlərinə daxil olan tərcüməçi … icraatın bütünlükdə gedişinə, onun
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keyfiyyətinə təsir edir» (1, s. 176).
Bu yanaşma metodoloji əsas kimi çıxış etməyə layiq bir yanaşmadır və onun əsas
müddəası belədir ki, subyekt hər hansı bir cinayət-prosessual fəaliyyəti həyata keçirirsə və bu
fəaliyyətlə əlaqədar cinayət-prosessual hüquq münasibətinə daxil olursa, o, artıq hər hansı bir
prosessual funksiyanı həyata keçirir, zira prosessual funksiya cinayət-prosessual fəaliyyətin
yönəldiyi istiqamətdən başqa bir şey deyil, bu istiqamət əsas da ola bilər, əsas istiqamətdə həyata
keçirilən fəaliyyətə xidmət də edə bilər.
Biz də bəzi əlavə arqumentlərlə yuxarıdakı mövqenin tərəfdarı kimi çıxış etməyi
məqsədəuyğun hesab edirik. Birincisi, fikrimizcə, cinayət prosesində üç əsas funksiyanın
mövcudluğu barədə tesiz heç də başqa funksiyaların mövcud olmasını istisna edə müddəa kimi
nəzərdən keçirilməməlidir. Misal üçün, hələ sovet cinayət-prosessual hüququnda R.D. Raxunov
tərəfindən üç deyil, beş prosessual funksiya fərqləndirilirdi: araşdırma funksiyası, ittiham
funksiyası, müdafiə funksiyası, mülki iddianın və mülki iddiadan müdafiə funksiyası və işi həll
etmə funksiyası; yeri gəlmişkən, R.D. Raxunov ədalət mühakiməsinə yardım etməni müstəqil
funksiya kimi nəzərdən keçirməsə də, qeyd edirdi ki: «şahid, ekspert kimi subyeklər nə ittiham,
nə müdafiə, nə də başqa bir funksiya həyata keçirirlər … lakin onlar dərk edirlər ki, müstəntiqə
və ya məhkəməyə verdikləri məlumatlar işin düzgün həllinə xidmət edəcəkdir … onlar ayrıayrılıqda götürülmüş bər hansı bir funksiyanın xüsusiyyətlərinə uyğun məqsədyönlü fəaliyyət
həyata keçirmirlər, üzərlərinə qanunla qoyulmuş vəzifələri və ya öz vətəndaşlıq borcunu yerinə
yetirməklə ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinə yardım edirlər» (4, s. 38, 58-59).
Azərbaycan Respublikası cinayət prosesinin müasir konsepsiyası da üç əsas funksiya
konsepsiyasından daha genişdir. Müstəqillik əldə etdikdən sonra, məhkəmə nəzarəti institutunun
yaranması ilə, nəzarət funksiyasına müstəqil prosessual funksiya kimi baxmaq üçün zəmin
genişlənmişdir. Maraqlı bir faktdır ki, AR CPM-də yalnız məhkəmə nəzarəti funksiyasından
normativ səviyyədə bir kateqoriya kimi söhbət gedir, Məcəllədə ittiham funksiyası və ya müdafiə
funksiyası kimi müstəqil istifadə edilmiş kateqoriyalara rast gəlinmir. Bu amil bir daha təsdiq edir
ki, cinayət prosesini ittiham – müdafiə – işi həll etmə sxemi ilə izah edən mövqe ilə yanaşı onun
funksional strukturunu daha geniş quruluşda izah edən yanaşmaların da arqumentləri
inandırıcıdır.
İkincisi, ümumən qəbul edilmişdir ki, cinayət-prosessual funksiya cinayət prosesi
subyektlərinin fəaliyyət istiqamətini xarakterizə edən kateqoriyadır. Eyni zamanda, şübhə
doğurmur ki, hər bir fəaliyyət, xüsusilə cinayət-prosessual fəaliyyət konkret məqsədə
yönəlməlidir, ona müəyyən vektorluq xasdır. Belə olan halda, cinayət prosesində iştirak edən
digər şəxslər kateqoriyasına aid edilən subyektlərin prosessual fəaliyyətinin ədalət
mühakiməsinin həyata keçirilməsinə yardım etməyə yönəlməsi tesizi məntiqi cəhətdən
qüsursuzdur. Odur ki, biz, əsas prosessual funksiyalarla yanaşı, ədalət mühakiməsinə yardım
etmə funksiyasının da mövcudluğunu təsdiq edən müəlliflərin mövqeyini dəstəkləyirik və hesab
edirik ki, qanunvericilik digər şəxslər kateqoriyasına işdə tərəf kimi çıxış etməyən və iş üzrə
ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinə yardım edən şəxsləri aid edir. Bu şəxslərin dairəsinin
qapalı siyahıda verilməsini bir o qədər də doğru hesab etmirik, çünki yuxarıda göstərdiyimiz
kimi, əslində cinayət prosesinin normal və daha effektiv gedişatına yardım edən bir sıra başqa
şəxslər də mövcuddur. Lakin hazırda digər şəxslər kateqoriyasına konkret subyektlərin aid
edilməsini və onların prosessual vəziyyətinin daha detallı tənzim edilməsini obyektiv zərurətdən
irəli gələn doğru addım kimi dəyərləndiririk.
2. Ümumi anlayış (vahid tərif) problemi.
Müstəqil kateqoriya kimi «cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslər»in hər hansı bir
anlayışı olmalıdır. Lakin bu kateqoriyaya daxil olan subyektlərin müxtəlifliyi onlara vahid termin
altında ümumiləşdirilmiş bir anlayışın verilməsini olduqca çətinləşdirir.
Hesab edirik ki, belə bir anlayışın qurulması üçün cinayət prosesində iştirak edən digər
şəxslərin ümumi əlamətlərini sadalamaq metodunun tətbiq edilməsinə cəhd göstərilərsə, bu

107

zaman anlayışda göstərilən hər bir əlamətin bütün digər şəxslərə aid olub-olmamasına diqqət
yetirilməlidir.
Lakin sübutlar təqdim etmək, sübutları və onların mövcudluğunu təsdiq etmək, ümumi
ünsiyyətin yaradılmasına xidmət etmək, məhkəmə iclasının protokollaşıdırmasına xidmət etmək
kimi əlamətlər bütün digər şəxslərin ümumi əlaməti kimi nəzərdən keçirilə bilməz, onlar ayrı-ayrı
subyektlərin spesifik əlamətləridir, odur ki, bunun kimi xüsusi əlamətlərin formulə ediləcək
anlayışa daxil edilməsi məqsədəuyğun deyil.
Cinayət prosesində iştirak edən digər şəxsləri xarakterizə etməkdən ötrü, onların hamısı
üçün ümumi olan əlamətlərə, məsələn, onların cinayət proseində tərəf kimi çıxış etməməsinə,
onların yardımçı funksiyanın subyekti olmasına və s. diqqət yetirilməsi daha doğrudur.
Bununla belə, ədəbiyyatda bəzi müəlliflər bu kateqoriyaya ümumi bir izah vermək
cəhdləri göstərmişlər. Məsələn, P.A. Lupinskayanın redaktəsi ilə hazırlanmış dərsliyin müəllifləri
qeyd edir ki: «… cinayət mühakimə icraatının digər iştirakçılarına sübuti əhəmiyyətli
informasiyanın mənbəyi olan və ya istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsinə texniki və s.
dəstəyin (köməyin) göstərilməsi, yaxud onların gedişatını və nəticələrini rəsmiləşdirmək üçün
cəlb edilən şəxslər aiddir … cinayət prosesinin digər iştirakçılarından fərqli olaraq, onlar tərəf
kimi çıxış etmir, heç bir hakimiyyət səlahiyyətlərinə malik deyil və iş üzrə nə şəxsi, nə də təmsil
edilən marağa malik deyillər» (8, s. 154).
Bu anlayış demək olar ki, baxılan kateqoriyanı xarakterizə edə bilir, lakin qeyd etdiyimiz
kimi, həmin kateqoriyaya daxil olan subyektlərin bir-birindən fərqli olması amili istinad edilən
anlayışın bəzi qüsurlarını göstərməyə vadar edir. İlk növbədə hakimiyyət səlahiyyətinə malik
olmamanı digər şəxslərin fərqləndirici xüsusiyyəti kimi göstərmək doğru deyil, həm ittiham
tərəfində (zərər çəkmiş şəxs, xüsusi ittihamçı), həm də müdafiə tərəfində (bütün subyektlər)
hakimiyyət səlahiyyətinə malik olmayan subyektlər var.
İstinad edilmiş anlayışda baxılan kateqoriyaya aid edilən subyektlərin işdə şəxsi və ya
təmsil edilən maraqlarının olmaması əlamətini də doğru hesab etmirik. Cinayət prosesində, bir
qayda olaraq, qanuni, şəxsi və koorparativ, eləcə də maddi və mənəvi maraqlar kateqoriyasından
istifadə edilir və onların hər birinin nəzəri izahı və arqumentasiyası vardır. Cinayət mühakimə
icraatında marağa malik olmaq olduqca geniş anlayışdır və geniş anlamda cinayət prosesində
iştirak edən digər şəxsin cinayət mühakimə icraatında marağının olmamasından danışmaq
məntiqsizdir. Məsələn, ekspertin prosessual vəziyyətinə nəzər salaq, onun, yerinə yetirdiyi işə
görə haqq almaq hüququ vardır, bu isə o deməkdir ki, ekpertin cinayət mühakimə icraatında
iştirak etməsi ilə əlaqədar onun, haqq almaq kimi, qanuni, şəxsi və maddi marağı vardır. İşdə
maraqlı olmamaq əlaməti müəyyən edilərkən diqqət yetirmək lazımdır ki, digər şəxslərin işdə
iştirak etməsinin yolverilənlik kriteriyalarından biri kimi onların geniş anlamda cinayət
mühakimə icraatında maraqlarının olmaması deyil, işin nəticəsində maraqlı olmamaları çıxış
etməlidir (hələ bu tezisdə də bəzən şahidin istisnalıq təşkil etdiyini qeyd etmək lazım gəlir). Digər
şəxslərin işin nəticəsindən asılı olmayan şəxsi və qanuni maraqları cinayət prosesində
yolveriləndir və təmin edilir (məsələn, AR CPM-in 195 və 196-cı maddələri). Lakin işin
nəticəsində maraqlı olmamaq əlamətini də tam mənada cinayət prosesində iştirak edən digər
şəxslərin ümumi əlaməti kimi nəzərdən keçirmək olmaz. Çünki bu əlamət nə qanunvericilik
səviyyəsində, nə də nəzəriyyədə həmin kateqoriyaya aid edilən bütün şəxslərə şamil edilmir.
Məsələn, şahidin prosessual vəziyyətinə nəzər salaq. AR CPM-in 95.1-ci maddəsi AR CPM-in
94.1 (hal şahidi üçün), 96.1 (mütəxəssis üçün), 97.1 (ekspert üçün), 98.1 (məhkəmə iclasının
katibi üçün) və 99.1-ci (tərcüməçi üçün) maddələrindən fərqli olaraq şahid üçün «cinayət
prosesində şəxsi marağı olmayan» əlamətindən istifadə etmir. Tamamilə aydındır ki, işin hətta
nəticəsində belə maraqlı olan şəxsin şahid kimi dindirilməsinə həm qanun, həm də doktrina yol
verir. Doğrudur, cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslərin əksəriyyəti üçün işin nəticəsində
maraqlı olmamaq əhəmiyyətli tələbdir, lakin şahidin də bu kateqoriyaya aid edilməsi səbəbindən
umümi əlamət deyil.
Bəzi müəlliflər isə, bu subyektlərin cinayət prosesində iştirak etməsinin xüsusiyyətini
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epizodiklik əlaməti ilə xarakterizə etməyə çalışırlar (6, s. 114). Epizodik iştirak prosesdə qısa
müddətli iştirak və ya həmin şəxslərin öz vəzifələrini yerinə yetirdikdən sonra prosesdən çıxması
kimi izah edilə bilər (5, s. 203-204). Lakin biz, bu əlaməti də müəyyən qədər mübahisəli hesab
edirik, çünki bu zaman həmin şəxslərin öz vəzifələrini hansı andan tam yerinə yetirib qutarmaları
sualı meydana çıxır və açıq qalır. Məsələn, qanunla qorunan sirlər barədə məlumatları yaymamaq
vəzifəsini götürək. Aydındır ki, bu halda hətta proses başa çatdıqdan sonra da müvafiq
xəbərdarlıq almış şəxs bu vəzifənin daşıyıcısı kimi qalacaqdır, yəni faktiki olaraq, prosesdə qısa
müddətli iştirak etmiş şəxs, həmin iştirak ilə əlaqədar uzun müddət prosessual vəzifənin daşıyıcısı
kimi çıxış edəcəkdir. Bundan başqa, məhkəmə iclasının katibi timsalında, cinayət prosesində
iştirak edən digər şəxs cinayət prosesinin müstəqil bir mərhələsi boyunca məhkəmə və tərəflərlə
yanaşı işdə iştirak edir və bu iştirak heç də epizodik sayıla bilməz. Digər tərəfdən, cinayət
prosesinin «əsas» iştirakçıları da işdə epizodik iştirak etmiş ola bilər. Məsələn, şəxsin barəsində
zərərçəkmiş şəxs kimi tanınma qərarı xitam edilərsə, şəxsin barəsində cinayət təqibinə xitam
verilərsə və s. Odur ki, biz, işdə epizodik iştirak əlamətini də cinayət prosesində iştirak edən digər
şəxsləri xarakterizə etmək üçün istifadə edilən ümumi əlamət kimi nəzərdən keçirməyi
məqsədəuyğun saymırıq və ümumiyyətlə, bu kateqoriyaya veriləcək hər hansı geniş bir anlayışın
uğurlu olacağına inanmırıq. Yalnız kateqoriyanın izahını təmin etmək üçün ona lakonik doktrinal
bir anlayışın verilməsi mümkündür: «cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslər – cinayət
prosesində tərəf olmayan və ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinə yardım edən şəxslərdir».
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РЕЗЮМЕ
Понятие категории «иные участники уголовного процесса»
В статье рассматриваются вопросы о критерии классификации субъектов уголовного
процесса и о единой дефиниции категории иных участников уголовного процесса. Автор
поддерживает позицию тех исследователей, которые рассматривают иных участников уголовного в
качестве субъектов функции содействия правосудию. В статье прокомментированы мнения
ученых, отличающихся уникальностью.
Ключевые слова: уголовный процесс, участники, иные участники, обобщающие
категории, критерий классификации, единое понятие.
SUMMARY
Concept of category «other participants of criminal trial»
In article questions of criterion of classification of subjects of criminal trial and of a uniform
definition of category of other participants of criminal trial are considered. The author supports a position
of those researchers which consider other participants criminal as subjects of function of assistance to
justice. In article opinions of the scientists, different are commented by uniqueness.
Keywords: criminal trial, participants, other participants, generalizing categories, criterion of
classification, uniform concept.
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SÜBUTLARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
SÜBUTETMƏNİN SON MƏRHƏLƏSİ KİMİ
Sübutetmənin struktur elementi sübutların qiymətləndirilməsidir. Sübutların qiymətləndirilməsinin əsasında cinayət mühakimə icraatının prinsipləri durur. Bu prinsiplər Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasında və Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsində
(10-36 m) təsbit olunub.
Sübutların qiymətləndirilməsi zamanı subyekt qanunu rəhbər tutmalıdır.
Sübutların qiymətləndirilməsi ilə bağlı problemlərin tədqiq sübutetmə nəzəriyyəsində
xüsusi maraq doğurur. Əgər sübutetmə bütövlükdə cinayət prosesinin «mərkəzini» təşkil edirsə,
sübutların qiymətləndirilməsi isə cinayət prosessual sübutetmənin «ürəyi» hesab olunur.
Qeyd etmək lazımdır ki, sübutetmənin elementləri barəsində ədəbiyyatda fikir birliyi
yoxdur. Sübutetmənin üç struktur hissələri var: sübutların toplanılması, yoxlanılması və
qiymətləndirilməsi (4, s. 275).
Onları, bir qayda olaraq, sübutetmənin mərhələləri adlandırırlar (9, s. 302). Lakin
etimoloji mənada "mərhələ" sözü hər hansı prosesin inkişafında mərhələni bildirir.
"Sübutetmənin mərhələsi" anlayışı iş üzrə obyektiv həqiqətin müəyyən olunmasında onun daha
əhəmiyyətli periodlarının ayrılması ilə sübutetmənin xarici yolunun təsvir edilməsi ilə bağlıdır.
Hər bir mərhələdə sübutetmənin daxili strukturunu əmələ gətirən sübutların toplanılması,
yoxlanılması və qiymətləndirilməsi ilə bağlı olan müvafıq prosessual münasibətlər və prosessual
fəaliyyət mövcuddur. Sübutetmənin belə strukturu cinayət işinin hərəkətinin bütün mərhələləri
üçün vahiddir. (sübutlar həm ibtidai istintaq, həm də məhkəmə baxışı mərhələsində toplanılır,
yoxlanılır, qiymətləndirilir). Eyni zamanda o, bütün cinayət işləri üçün də vahiddir. Lakin bu
deyilənlərlə sübutetmənin məzmunu məhdudlaşmır. Sübutetmənin struktur elementlərinin sayı
çoxdur. Misal üçün, cinayət işlərinin istintaqı konkret cinayət işinin faktiki hallarına və sübutlara
əsaslanan, işin düzgün həlli üçün əhəmiyyət kəsb edən faktların, yaxud hadisələrin mövcud
olması və ya olmaması barədə analoji işlərin istintaq təcrübəsi nəzərə alınmaqla qurulmuş istintaq
fərziyyələrinin irəli sürülməsi ib başlanır. İş üzrə bir neçə fərziyyələr olur. Onların hər biri üzrə
sübutların toplanılması, araşdırılan halların yoxlanılması, sübutetmə vasitələrinin, əldə edilmiş
biliklərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı olan fəaliyyət həyata keçirilir və bu fəaliyyət cinayət
prosessual normalarla tənzimlənir. R.S.Belkin düzgün olaraq qeyd edir ki, fərziyyənin məzmunu
cinayət mühakimə icraatının vəzifələrindən, sübutetmə prosesindən və müvafiq olaraq konkret
işdən irəli gəlir (7, s. 101).
Belə fəaliyyət nəticəsində bəzi istintaq fərziyyələri inkar olunur, digərləri isə təsdiq
olunur. Buna görə də F.N.Fatkullinin "əgər istintaq fərziyyələri ilə iş sübutetmənin üzvi hissəsini
təşkil edirsə, o, onun struktur elementlərindən biri hesab oluna bilməz" barədə fikir düzgündür
(12, s. 11). Sübutetmənin müstəqil struktur elementi qismində iş üzrə qərarların və nəticələrin
əsaslandırılmasını ayırmaq olar, çünki sübutetmə sübutların toplanılması, yoxlanılması və
qiymətləndirilməsi əsasında prosessual əhəmiyyətli qərarların qəbul edilməsi zənciridir.
Qərarların və nəticələrin əsaslandırılması sadəcə olaraq sübutların bu və ya digər keyfiyyət
xassələrinin qiymətləndirilməsi olmayıb, belə qiymətləndirmənin nəticəsidir, ona görə də onu
sübutetmənin müstəqil struktur elementi qismində ayırmaq olmaz. Bunsuz hər bir konkret halda
və hər bir konkret fakta münasibətdə sübutetmə başa çatmamış sayılır.
Beləliklə, biz belə nəticəyə gələ bilərik ki, sübutetmənin mümkün elementləri
aşağıdakılardır:
1.İstintaq fərziyyələrinin qurulması və dinamik inkişafı;
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2.Bütün mümkün fərziyyələr üzrə sübutların və onların mənbələrinin
toplanılması;
S.Toplanılmış sübutların və onların mənbələrinin (tədqiqi) yoxlanılması;
4.Mövcud sübutetmə vasitələrinin qiymətləndirilməsi (sübutların, onların mənbələrinin
aşkar olunması, istifadəsi üsulları);
5.İş üzrə mötəbər nəticələrin və qərarların əsaslandırılması və formalaşdırılması.
Bəzi müəlliflər sübutetmənin iki struktur elementlərini — sübutların toplanılmasını və
qiymətləndirilməsini fərqləndirirlər. Belə olduqda sübutların toplanılması geniş, amorf hadisəyə
çevrilir və ona istintaq fərziyyələrinin irəli sürülməsi üzrə məntiqi əməliyyatlar və sübutetmənin
vasitələrindən istifadə etməklə bağlı mürəkkəb fikir və praktiki işdir.
Sübutetmənin struktur elementləri vahid sübutetmə prosesinin bu və ya digər tərəflərini
əks etdirməklə, bir-biri ilə mürəkkəb və sıx qarşılıqlı əlaqədədirlər, bir-birini qarşılıqlı
şərtləndirirlər. Sübutetmənin müxtəlif momentlərində ya fərziyyələrin işlənib hazırlanması, ya
istintaqın planlaşdırılması, ya da istintaqın hazırlanmış planının praktik realizəsi ilə bağlı olan
konkret prosessual hərəkətlərin həyata keçirilməsi ön plana çıxır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinə əsasən
sübutetmənin struktur elementləri aşağıdakılardır: sübutların toplanılması, sübutların yoxlanılması, sübutların qiymətləndirilməsi (Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin
143-145-ci maddələri).
Beləliklə, sübutetməyə aşağıdakı kimi anlayış verilir: təhqiqatçının müstəntiqin,
prokurorım, məhkəmənin və sübutetmənin digər subyektlərinin iştirakı ilə həyata keçirilən iş üzrə
bütün mümkün istintaq fərziyyələrinin formalaşdırılması, onların dinamik inkişaf etdirilməsi,
onlar barəsində sübutların toplanılması, yoxlanılması və qiymətləndirilməsi, mötəbər nəticələrin
əsaslandırılması və istintaqı aparılan konkret cinayət işi üzrə obyektiv həqiqətin müəyyən
edilməsi məqsədilə prosessual əhəmiyyətli qərarların qəbul edilməsi üzrə cinayət prosessual
qanımla tənzimlənən fəaliyyətdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bütün elementlər bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədirlər və sübutetmə
prosesinin müxtəlif tərəflərini xarakterizə edirlər. Fərziyyələrlə iş zamanı və sübutların
toplanılması və yoxlanılması ilə eyni vaxtda müəyyən qədər də onların qiymətləndirilməsi də
həyata keçirilir. Sübutlar yoxlanılmadan və qiymətləndirilmədən iş üzrə qərarın qəbul edilməsi,
nəticələrin əsaslandırılması qeyri-mümkündür. Eyni zamanda, cinayət işinin hərəkətinin ayrı-ayrı
mərhələlərində sübutetmənin bu və ya digər elementi özünü daha çox büruzə verir. Cinayət işinin
istintaqının başlanğıc mərhələsində fərziyyələrin irəli sürülməsi, sübutların toplanılması və
yoxlanılması üzrə fəaliyyət xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
İstintaqın son mərhələsində isə məhkəmə baxışında xüsusi ilə vacib olan sübutların
qiymətləndirilməsi ön plana çıxır. Hökmün çıxarılması zamanı həm cinayət işində olan sübutların
qiymətləndirilməsi, prosessual əhəmiyyətli nəticələrin əsaslandırılması və iş üzrə qərarların
çıxarılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir
İlk növbədə, sübutların qiymətləndirilməsi anlayışının məzmununa baxaq. CPM-nin 145ci maddəsi sübutların kim tərəfindən və necə qiymətləndirilməsini müəyyən etdiyi halda
qiymətləndirmənin özünün məzmununu müəyyənləşdirmir. Hər bir sübutun ayrılıqda və ya
birlikdə məzmununa anlayış verərək qısa formada onların əhəmiyyətini xarakterizə etmək olardı.
Lakin belə xarakteristika göstərilən anlayışın bir sıra mühüm elementlərinin mahiyyətini açıqlamır
və daha dərin tədqiqatın aparılmasını tələb edir. Bizim fikrimizcə, bu məqsədlə hər bir sübutu
ayrılıqda və məcmu şəkildə qiymətləndirilməsi prosesi aydınlaşdırılmalıdır.
CPM-nin 145-ci maddəsində qeyd edilir ki, «Təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror, hakim və ya
andlı iclasçılar qanunu və vicdanını rəhbər tutaraq sübutların məcmusunun hərtərəfli, tam və
obyektiv baxılmasına əsaslanmaqla öz daxili inamına görə sübutları qiymətləndirirlər». Əvvəlki
qanunvericilikdə müvafiq maddədə «işin hallarına» görə ifadəsi də işlədilirdi. «İşin hallarına»
görə dedikdə sübutlar nəzərdə tutulurdu və qanun sübutların məcmusuna görə qiymətləndirməni
tələb edir. Belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, hər bir sübut ayrılıqda qiymətləndirilməməli və
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qiymətləndirilə bilməz.
Sübutların qiymətləndirilməsi məcmu halında bu və ya digər faktların sübutu üçün nəticə
çıxarmağa imkan verən toplanmış və araşdırılmış sübutların kifayət etməsi sualına cavab
verməyə imkan verir. Bu nəticəyə yalnız hər bir sübutun ayrılıqda mənbəyinin, mümkünlüyünün,
və mötəbərliliyinin nəzərə alınmasından sonra gəlmək olar. Onun həll edilməsi üçün həmin
sübutu digərləri ilə qarşılıqlı müqayisə etmək lazımdır.
Məntiqi baxımdan ayrı – ayrılıqda elementlərə (mənbə, məzmun, prosessual formaya)
ayrılan hər bir sübutun qiymətləndirilməsi onun analizini, onun bütün digər sübutlarla müqayisə
edilməsi isə onun sintezini təşkil edir.
CPM-nin 145-ci maddəsində göstərilən prinsiplərin məzmununu saxlamaqla sübutetmə
vasitələrinin ayrı-ayrı növlərinin qiymətləndirilməsi sübut mənbələrinə, prosessual –formasına
görə xeyli fərlidir. Ona görə də ayrı-ayrı sübutların (şahid ifadələri, ekspert rəyi və s.)
araşdırılaraq qiymətləndirilməsi tamamilə məqsədəuyğundur (4, s. 250).
Ayrı-ayrı sübutları cinayət prosesinin hər bir mərhələsində, sübutların toplanması və
araşdırılması gedişində və ya sonda qiymətləndirirlər. Cinayətlərin məcmusu hər bir prosesin
sonunda, lakin işin hallarından asılı olaraq sübutlar ilkin olaraq qiymətləndirilə bilər.
Sübutların ibtidai araşdırılmasının onların prosesin sonunda – məhkəmədə
qiymətləndirilməsinə münasibətdə həmişə ilkin xarakter daşıması fikri ilə razılaşmaq olmaz (11,
s. 90). Məhkəmədə olduğu kimi, ibtidai araşdırma mərhələsində də sübutların qiymətləndirilməsi
yekun xarakterli ola bilər. Məsələn, cinayət hadisəsinin olmaması ilə əlaqədar cinayət işinin
xitam edilməsi zamanı.
Sübutların qiymətləndirilməsinin ilkin və ya son xarakter daşıması prosesin mərhələsinə
görə deyil, həmin qiymətləndirmənin iş üzrə sübutetməni başa çatdırıb-çatdırmaması ilə qiymət
vermək olar.
Hər bir sübutun qiymətləndirilməsinin məzmununa aşağıda məsələlərin həlli daxildir:
A) sübutun mənbəyi (sübutetmə vasitələri ) haqqında məsələlər;
B) sübutların mümkünlüyü və nisbiliyi haqqında məsələlər;
C) Sübutların mötəbərliliyi haqqında məlumatlar.
Sübutların mənbələri (sübutetmə vasitələri) haqqında məsələlər həll olunarkən həmin
sübutun qüvvəsi və əhəmiyyətinin dərk edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sübutların
məcmusuna görə qiymətləndirilməsi onun hər birinin ayrılıqda qiymətləndirilməsi ilə həyata
keçirilir. Onlar bir qayda olaraq, cinayət prosesinin hər bir mərhələsində sübutetmənin nəticəsi
kimi çıxış edir.
Sübutların məcmu şəklində qiymətləndirilməsinin məzmununa ilk növbədə hər bir
sübutun ayrılıqda mötəbərliyi barədə yekun nəticənin əldə olunması daxildir (6, s. 85). Bu
məsələnin həlli sübutların qiymətləndirilməsi ilə bağlı digər məsələnin sübutların məcmusu iş
üzrə faktın olması barədə fikrə gəlmək üçün kifayət etməsi məsələsinin həllinə kömək edir.
Sübutların və onların mənbələrinin toplanılması problemi bir sıra işlərdə tədqiq olunur (7,
s. 366). Məlumdur ki, «sübutların toplanılması» termini özü müəyyən dərəcədə şərti xarakter
daşıyır. Sübutetmənin ilkin mərhələsində təhqiqatçının, müstəntiqin, hakimin fəaliyyətinə artıq
mövcud sübutların əldə olunması kimi baxılır. Həqiqətdə, keçmişdə baş vermiş hadisənin bu və
ya digər xüsusiyyətlərini əks etdirən müxtəlif xarakterli izlər mövcuddur. Sübutların
toplanılmasının mahiyyətinin sübutetmənin subyektləri tərəfindən onların qavranılması və
prosessual vasitələrin köməyi ilə yadda saxlanılması təşkil edir. Bu fəaliyyətin gedişatında və
sübutetmə subyektinin şüurundan asılı olmayan hadisənin ətraf aləmlə qarşılıqlı münasibəti
prosesində sübutlar obyektiv xassələr qazanırlar. Sübutların prosessual mənada formalaşması isə
sübutetmə subyektinin idraki-təsdiqedici fəaliyyətinin gedişatında həyata keçirilir və qanuna
nəzərdə tutulmuş üsullardan biri ilə sübutlar rəsmiləşdirildiyi momentdə isə başa çatır. Bu
deyilənlər sübuta obyektiv və subyektiv kateqoriya, forma və məzmumun vəhdəti kimi baxmağa
əsas verir. Sübutetmənin subyektinin yaradıcı rolu nəzərə almaqla sübutların toplanılmasını
onların xassələrinin və əlamətlərinin surətinin mexaniki çıxarması ilə əlaqələndirmək qeyri112

mümkündür. Bu mərhələdə sübutetmənin subyektinin fəaliyyəti aktiv seçmə prosesi kimi gedir.
Subyekt mürəkkəb tərkibə malik olan obyektin elementləri arasındakı müxtəlif səviyyəli zəruri
əlaqələri tədqiq etməlidir. Bundan başqa, o, az aşkar əlaqələrin mövcudluğu imkanı barədə
ehtimalları yoxlamalıdır. Cinayət hadisəsinin baş vermə xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onun
qoyduğu izlər iş üzrə kifayət qədər əhəmiyyətli həcmndə məlumatlar verə bilər. Başqa sözlə,
sübutların toplanılması informasiya prosesi və sübutedici informasiyanın cinayət izlərindən
cinayət işinin materiallarına keçirilməsi kimi təsəvvür etmək olar.
Bu fəaliyyətin müvəffəqiyyəti izlərdə əks olunmuş məlumatların sübutetmənin subyekti
tərəfindən aşkar edilməsi və cinayət işi materiallarında rəsmiləşdirilməsindən asılıdır. Göstərilən
meyar əks olunmanın miqdar aspektini xarakterizə edir.
Sübutetmə prosesində yaranan praktik tələbatların və qanunla nəzərdə tutulmuş istintaq
hərəkətlərinin dərk etmə imkanlarının lazımi qaydada istifadəsi cinayət prosesinin vəzifələrinin
müvəffəqiyyətlə həllini təmin edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, sübutların və onların mənbələrinin toplanılması və yoxlanılması
üsulları kimi istintaq hərəkətlərinin, onların müəyyən mənada təkmilləşdirilməsi də zəruridir.
Əsassız istintaq hərəkətlərini həyata keçirilməsi hallarını istisna etmək məqsədi ilə
qanunda onların icrasının müvafiq əsaslarının mövcudluğu zərurətini qanunda göstərmək
lazımdır. İstintaq hərəkətləri yalnız faktiki və hüquqi əsaslar mövcud olduqda yerinə yetirib bilər.
Bu zaman faktiki və hüquqi əsaslar mövcud olduqda yerinə yetirilə bilər. Bu zaman faktiki
əsaslar dedikdə, istintaq hərəkətinin icrası imkanın və zərurətini şərtləndirən konkret məlumatlar,
istintaq hərəkətlərinin icrasının hüquqi əsası dedikdə isə qanunla bu istintaq hərəkətinin tənzimi,
onun həyata keçirilməsi üçün səlahiyyətlərin mövcudluğu, istintaq hərəkətinin icrası haqqında
qərarın qəbul edilməsi qaydası barədə qanunda nəzərə tutulmuş tələblərə əməl olunması başa
düşülür (5, s. 118).
Məhkəmə araşdırmasında sübutların və onların mənbələrini toplanılması, tədqiq edilməsi
ilə bağlı müxtəlif istintaq hərəkətləri həyata keçirilə bilər. Məhkəmə istintaq orqanları kimi
sübutların və onların mənbələrinin toplanılması üçün zəruri olan hər şeyə, o cümlədən lazımi
texniki təminata malik olmalıdır.
Cinayət-prosessual qanunla müəyyən edilmiş sübutların və onların mənbələrinin
toplanılması üsullarının tətbiqi müəyyən informasiya, istiqamətləndirici materialların
mövcudluğu şəraitində mümkün olur. Ona görə də ondan əvvəl yoxlama, əməliyyat-axtarış işi
olur. Belə işin gedişində tətbiq olunan hərəkətlər prosessual hesab olunmurlar. Onlar cinayətprosessual qanunun çərçivəsində həyata keçirilsə də, onların icrası qaydası əməliyyat-axtarış fəaliyyəti barədə qanunla, daxili işlər və təhlükəsizlik orqanlarının əmrləri və təlimatları ilə tənzim
olunur. Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 137-ci maddəsinə əsasən
əməliyyat-axtarış fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş materiallar «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti
haqqında», Azərbaycan Respublikası qanununa uyğun əldə olunduqda və Cinayət Prosessual
Məcəlləsinin tələblərinə uyğun təqdim edildikdə və yoxlanıldıqda, cinayət təqibi üzrə sübut kimi
qəbul edib bilər.
Əməliyyat-axtarış tədbirləri müvafiq istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi üçün zəruri
şərait yaradır. Onlar cinayət işinin bu və ya digər halının mahiyyətini və mənbəyini başa düşmək,
istintaqı istiqamətləndirmək, mümkün fərziyyələri irəli sürmək, zərər çəkmişinin şəxsiyyətini
aydınlaşdırmaq üçün qiymətli istiqamətləndirici material əldə etməyə imkan verir. Əməliyyataxtarış tədbirləri sübutların toplanılmasının cinayət-prosessual üsulları ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə
həyata keçirilməsi cinayətlərin tez açılmasını, təqsirkar şəxslərin ifşa olunmasını, cinayət
prosesinin bütün vəzifələrinin yerinə yetirilməsini təmin edir.
İş üzrə toplanılmış bütün sübutlar tam, obyektiv və hərtərəfli yoxlanılmalıdır. Sübutların
yoxlanılması təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror, məhkəmə tərəfindən cinayət təqibi üzrə toplanmış
sübutların tam, hərtərəfli və obyektiv yoxlanılması, cinayət işinin hallarının və əldə olunmuş
sübutların mənbəyinin mötəbərliyinin müəyyənləşdirilməsi üzrə fəaliyyətdir. Sübutlar cinayət
prosesinin bütün mərhələlərində yoxlanılır. Həm faktiki məlumatlar, həm də onların alınma
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mənbələri, hər bir sübut ayrılıqda, eləcə də digərləri ilə müqayisədə təhlil olunur və yoxlanılır.
Prosessual qərarları qəbul edən dövlət orqanları və onların vəzifəli şəxsləri sübutların
yoxlanılmasını həyata keçirirlər.
Prosesin digər subyektləri sübutların yoxlanılmasında iştirak edirlər. Sübutlar prosessual
hərəkətləri icrası yolu ilə və məntiqi formada sübutların məzmununun analizi, yoxlanılan sübutlar
işdə olan digər sübutlarla müqayisəsi, yeni sübutların alınması ilə yoxlanılır.
Sübutların yoxlanılması hər bir ayrıca sübutun və onun mənbəyinin keyfiyyət xassəsinin
yoxlanılmasından, yeni materialların əldə olunmasından və onların təmin, yaxud rədd
edilməsindən ibarətdir. Cinayət işi üzrə icraat zamanı sübutların və onların mənbələrinin
yoxlanılması dəfələrlə, cinayət prosesinin bütün mərhələlərində həyata keçirilir.
Cinayət prosesinin ayrı-ayrı mərhələlərində sübutların və onların mənbələrinin
yoxlanılmasının bəzi xüsusiyyətləri özünü göstərə bilər. Sübutların və onların mənbələrinin
yoxlanılmasında eyniləşdirmənin, ziddiyyətin məntiqi qanunları tətbiq olunur. Sübutların və
onların mənbələrinin yoxlanılması istintaqı aparılan və ya araşdırılan cinayət işi üzrə müəyyən
olunmuş faktların analizi və sintezi kimi, sübutların və onların mənbələrinin müqayisəsi və
qarşı-qarşıya qoyulması kimi məntiqi üsulların geniş tətbiqini nəzərdə tutur. Sübutların və
onların mənbələrinin tədqiqi zamanı aşağıdakı üsullar istifadə olunur:
- Müşahidə və təsvir;
- faktların aşkar və qeyd edilməsinin elmi-texniki və riyazi metodları;
- eyniləşdirmə metodları;
- eksperimental metodlar (10, s. 41-47).
Bütün bu deyilənlər A.M.Larinin «yoxlama - sübutetmənin nə mərhələsi, nə də tərkib
hissəsidir, o, bütövlükdə sübutetmədir.» barədə fikri ilə razılaşmağa imkan verir (8, s. 19).
Sübutetmə iş üzrə halların müəyyən edilməsindən, bütövlükdə cinayət işi üzrə obyektiv
həqiqətin dərk olunmasına keçid üzrə mürəkkəb prosesdir. Belə dərk etmə cinayət işinin
hərəkətinin bu və ya digəri mərhələsində alınmış sübutları və onların mənbələrini yoxlamadan
qeyri-mümkün hesab olunur.
Hər bir halda sübutların mötəbərliyi yoxlanılmalıdır (təsdiq və ya rədd olunmalıdır).
Bəzən sübutların mümkünlüyü (misal üçün, istintaq hərəkətlərinin icrası zamanı prosessual
pozuntuların olub və ya olmamasını müəyyən etmək üçün hal şahidlərinin dindirilməsi) və ya
mənsubiyyəti (misal üçün, mənzil oğurluqlarının istintaqı zamanı həmin mənzildə yaşayan şəxslərin
əl izlərinin qalıb və ya qalmaması yoxlanılır) yoxlanılır. Lakin bu az-az hallarda olur. Bir çox hallarda
mənsubiyyəti və mümkünlüyü xüsusi olaraq yoxlamağa ehtiyac olmur. Sübutların əhəmiyyəti
(qüvvəsi) və kifayət etməsi yoxlamanın predmetinə daxil olmurlar, çünki onlar fıkir fəaliyyətidir və
qiymətləndirilmənin komponenti hesab olunur.
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РЕЗЮМЕ

Доказательство структурный элемент оценки доказательств. Оценка основана на принципах
доказательств в уголовном судопроизводстве. Эти принципы нашли свое отражение на
Конституции Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальном кодексе Азербайджанской Республики (10-36 м).
Оценка доказательства должно быть основано на законе.

SUMMARY
In proof structural element of the assessment of the evidence. Assessment is based on the principles
of evidence in criminal proceedings. The principles of the Constitution and the Criminal Procedure Code
of the Republic of Azerbaijan (10-36 m) have been identified.
During the evaluation of the subject must be based on the law of evidence.
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UOT 343.1
Ruhiyyə Əsgərova,
BDU-nun «Cinayət prosesi»
kafedrasının doktorantı

CİNAYƏT PROSESİNDƏ HAKİMİN MÜLAHİZƏSİ
HÜQUQİ KATEQORİYA KİMİ
Açar sözlər: cinayət prosesi, hakim, diskresiya, hüquqi kateqoriya, analiz.
Ключевые слова: уголовный процесс, судья, дискреция, правовая категория,
анализ.
The keywords: criminal procedure, judge, discretion, law category, analis.
Hüquq tətbiq edən hər bir subyektin ixtiyarında hüquq normasının düzgün və daha
səmərəli tətbiq edilməsi üçün vasitələr mövcud olmalıdır ki, hüquq yaradan orqanın
formalaşdırdığı normalar sistemi mümkün qədər ahəngdar və ziddiyyətsiz şəkildə vahid
mexanizm kimi işləsin. Bu vasitələr özünü müxtəlif şəkillərdə biruzə verə bilər: hüquq
normasının anologiya üzrə tətbiq edilməsi imkanı, hüquq normasının şərh edilərək tətbiq edilməsi
imkanı və s. Hüquq tətbiqetmə fəaliyyətində hüquq normaları ilə işləmənin daha bir üsulu da
hüququ tətbiq edən subyektin öz mülahizəsi əsasında davranmaq imkanının olmasıdır (10, s. 108109). Cinayət mühakimə icraatında məhkəməyə münasibətdə bu imkan özünü hakimin
mülahizəsi kimi fəlsəfi-hüquqi kateqoriya kimi biruzə verir.
Etimologiya baxımından «mülahizə» sözü azərbaycan dilinə ərəb dilindən keçmiş isimdir
və izahlı lüğətdə – yaxşı düşünülmüş fikir, rəy, nöqteyi-nəzər kimi şərh edilir, həmçinin lüğətdə
«mülahizə etmək» ifadəsi – nəzərə almaq, nəzərinə çarpmaq və düşünmək kimi mənalarda izah
edilir. Lüğətdə qeyd edilir ki, cəmdə işlənərkən, «mülahizələr», fikirdə tutulan təxminlər, planlar,
hesablamalar kimi anlaşılır (2, s. 419-420).
Qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericiliyində hakimin mülahizəsi və təşəbbüsü
kateqoriyaları ayrı-ayrı istifadə edilmişdir, odur ki, qanunvericiliyin ruhuna uyğun olaraq, bu iki
kateqoriyanı fərqləndiririk və hakim mülahizəsinə discretio (bu termin latın dilindən tərcümədə
məhz hüquq tətbiq edən subyektin doğru hesab etdiyi qərarın qəbulunda iradə ifadəsini əks
etdirən mülahizə mənasını verir, məsələn, Discretio est scire per legem quid sit justum
prinsipində: Mülahizə hüquq baxımından nəyin ədalətli olması haqqında bilikdir) anlamında,
hakim təşəbbüsünə isə, inceptum (bu termin isə, təşəbbüs kateqoriyasının hüquqi mənada
mahiyyətini daha yaxşı ifadə edir, çünki nəyisə başlamaq, nəyisə etməyə cəhd göstərmək kimi
mənalar verir) anlamında baxmağı doğru hesab edirik (9, s. 63).
Hüquq ədəbiyyatında hakimin mülahizəsinə həm ümumi hüquq nəzəriyyəsi
kontekstindən, həm maddi hüquq sahəsi (məsələn, cinayət hüququ) kontekstindən, həm də ayrıayrı prosessual hüquq sahələri kontekstindən anlayışlar verilmişdir (7, s. 40-46; 8, s. 321-323).
Məsələn, ümumi hüquq nəzəriyyəsində hakimin mülahizəsinə hüquq tətbiqetmə mexanizminin
elementi kimi baxılır və qeyd edilir ki, onun mahiyyətini səlahiyyətli subyekt (hakim) tərəfindən
konkret hüquqi iş üzrə hüquq normasının müəyyən etdiyi çərçivədə motivli, qanuni və
əsaslandırılmış qərarın seçimi təşkil edir (6, s. 62). Mülki-prosessual hüquq aspektindən isə,
hakimin mülahizəsinə aşağıdakı yanaşmaya rast gəlmək olar: «Hakimin mülahizəsi məhkəmənin
nisbi (məhdudlaşdırılmış) müstəqilliyinə və onun seçim etmək hüququna əsaslanır, məhkəmənin
müstəqilliyi və onun müəyyən hüdudlarla məhdudlaşdırılması isə, hüquq normalarından irəli
gəlir» (5, s. 24).
Araşdırılan məsələyə məhz cinayət-prosessual aspektdən yanaşan A.N. Xaydarov hakimin
mülahizəsini məhz cinayət mühakimə icraatı kontekstindən izah etməyə çalışmışdır. Doğrudur,
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onun tədqiqatında hakimin mülahizəsi kateqoriyası yalnız məhkəmə mərhələlərində təhlil
edilmişdir, lakin qeyd etmək lazımdır ki, metodologiya baxımından həmin müəllifin yanaşmasına
diqqət yetirmək çox əhəmtiyyətlidir. Məhkəmə mərhələsində hakimin mülahizəsinə anlayış
verməklə yanaşı, adı çəkilən müəllif, məhkəmədə hakim mülahizəsi əsasında qərar qəbul
edilməsinə yol verilməsini şərtləndirən xüsusiyyətlər və hakim tərəfindən öz mülahizəsinə görə,
qərar qəbul edilməsi üçün tələb olunan əsas hüquqi şərtlər kateqoriyalarını da işləyib
hazırlamışdır.
Belə ki, A.N. Xaydarov hakim mülahizəsi əsasında qərar qəbul edilməsinə yol verilməsinin xüsusiyyətlərinə aşağıdakıları aid edir: 1) cinayət mühakimə icraatının bütün mərhələlərində
səlahiyyətili dövlət orqanlarının hüquq tətbiqetmə fəaliyyəti mövcuddur, bu amil bəzi məsələlərin
həllində onların öz mülahizələrinə görə davranmaq imkanını şərtləndirir; cinayət prosesinin digər
iştirakçıları (məsələn, təqsirləndirilən şəxs) cinayət-prosessual normaları tətbiq etmir, lakin bəzən
onlar da öz mülahizələrinə görə bu normalardan istifadə edir və ya ya onlara əməl edirlər; 2)
cinayət-prosessual qanunvericiliyin özündə birbaşa olaraq hakimin mülahizəsinə görə həll
edilməsinə yol verilən məsələlərin dairəsi təsbit edilir və ya normanın quruluşundan görünür ki,
hər hansı bir məsələnin həllində hakimin mülahizəsinə görə qərar qəbul edilməsinə yol verilir; 3)
hakim mülahizəsinin subyekti təkbaşına tərkibdə – hakim, kollegial tərkibdə isə, məhkəmədir; 4)
məhkəmə baxışı ibtdai araşdırmada formulə edilmiş ittiham hüdudlarında və yalnız ittiham elan
edilmiş şəxslər barəsində həyata keçirilir; 5) məhkəmə araşdırması artıq həyata keçirilmiş ibtidai
araşdırma əsasında həyata keçirilir, sübutların əksəriyyəti ibtidai araşdırma mərhələsində əldə
edidir; 6) məhkəmə araşdırması çəkişmə prinsipi əsasında həyata keçirilir, məhkəmənin
prosessual vasitələri məhdudlaşdırılır; 7) çəkişmə xarakterli cinayət prosesində əsas hüquqi
tənzimetmə metodu – arbidal metoddur, bu metoda əsasən, məhkəmə istintaqı zamanı hakim
(məhkəmə) bəzən tərəflərin fikirləri ilə bağlıdır; 8) hakimin mülahizəsi əsasında qəbul edilmiş
qərarlar üzərində nəzarət yuxarı instansiya məhkəmələri tərəfindən həyata keçirilir (10, s. 49-50).
Ümumilikdə, A.A. Xaydarovun yanaşması ilə razılaşmaq olar, lakin onun fikirlərində bəzi
məqamlara aydınlıq gətirilməsi tələb olunur. Birincisi, qeyd etməliyik ki, hakimin hüquq
tətbiqetmə fəaliyyətinin subyekti olması özü-özlüyündə onun öz mülahizəsi əsasında qərar qəbul
etməsini yolverilən bir hal kimi şərtləndirmir. Hüquq tətbiqetmə subyekti kimi hakimin öz
mülahizəsindən istifadə etməsini şərtləndirən amil tətbiq edilməli hüquq normasının qanunverici
tərəfindən ya bilərəkdən qeyri-müəyyən (nisbi müəyyən) təsbit edilməsi edilməsi, ya da
qanunvericilikdə boşluğun (hüquq münasibətini tənzim edən hüquq normasının qanunda təsbit
edilməməsi) olması ilə əlaqədardır. İkincisi, hakim mülahizəsinin subyekti kimi bütün məhkəmə
tərkibinin çıxış etməsi tezisi də dəqiqləşdirilməlidir. Belə ki, kollegial tərkibdə bir hakimin fikri
digərləri ilə üst-üstə düşməyə də bilər, belə olan halda ümumi qərarla razılaşmayan hakimin
fikirlərinə geniş anlamda məhkəmə mülahizəsinin tərkib hissəsi kimi baxmaq doğru deyildir.
Fikrimizcə, məhkəmə mülahizəsi kimi qəbul edilmiş qərarı dəstəkləmiş hakimlərin mülahizəsi
çıxış edir, məhz belə yanaşmada hər hansı bir məsələnin məhkəmə mülahizəsinə əsaəsn həll
edildiyindən söhbət açmaq olar. Üçüncüsü, müəllifin məhkəmə baxışının hədləri və hakimin
mülahizəsi barədə bildirdiyi fikirləri də dəqiqləşdirməyə ehtiyac var. Belə ki, məhkəmə baxışı
heç də həmişə ibtidai araşdırmada formulə edilmiş ittiham əsasında həyata keçirilmir. Unutmaq
olmaz ki, məhkəmənin təqsirləndirilən şəxsin əməlini ağır cinayətdən daha yüngül cinayət
əməlinə tövsif etmək, habelə ona qarşı irəli sürülmüş ittihamdan ayrı-ayrı bəndləri çıxarmaq
hüququ vardır. Nəhayət, çəkişmə prinsipi ilə əlaqədar olaraq məhkəmənin prosessual vasitələrinin
məhdud olması fikri də kifayət qədər mübahisəlidir. Doğrudur, sovet dövrünün cinayət
mühakimə icraatı konsepsiyasından fərqli olaraq, müasir dövrdə məhkəmə cinayət işinin
başlanmasının subyekti deyildir, bu anlamda əgər cinayət işinin başlanması aşkar edilmiş hüquq
pozuntusuna reaksiya formasında prosessual vasitə kimi nəzərdən keçirilirsə, həmin fikirlə
müəyyən qədər razılaşmaq olar, lakin ümumilikdə, məhkəmə cinayət prosesində müstəqil
sübutetmə subyekti olmaqla, həqiqətin müəyyən edilməsi üçün kifayət qədər fəallığa və bu fəallıq
konvepsiyasına mütənasib olan prosessual vasitələrə malikdir.
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Qeyd etmişdik ki, A.A. Xaydarov məhkəmə mərhələlərində hakimin mülahizəsi əsasında
prosessual qərarın qəbul edilməsinin və ya prosessual hərəkətin həyata keçirilməsinin əsas hüquqi
şərtlərinin də sistemini müəyyən etməyə cəhd göstərmişdir. Onun fikrincə, həmin sistemin
elemetləri aşağıdakılardır: 1) məhkəmə mərhələsinin konkret anında mövcud olan problemin və
ya hər hansı prosessual məsələnin həll edilməsinin şərtsiz zərurəti; 2) cinayət-prosessual
qanunvericilikdə həmin məsələnin dəqiqliklə hüquqi tənzimlənməsinin mövcud olmaması və ya
qanunla bu məsələnin həllinin hakimin mülahizəsinə verilməsi; 3) hakimin mülahizəsinə görə
qəbul edilmiş qərarın və ya həyata keçirilmiş prosessual hərəkətin hakimin daxili inamına və
vicdanına uyğun olması və ictimai mənəviyyatla ziddiyyət təşkil etməməsi; 4) hakimin
mülahizəsinə görə qəbul edilmiş qərarın və həyata keçirilmiş prosessual hərəkətin
məqsədəuyğun, əsaslandırılmış, motivli, ədalətli və ağlabatan olması; 5) məsələnin hakimin
mülahizəsinə görə həll edilməsi zamanı tərəflərin fikirlərinin nəzərə alınması, onlardan birinin
mövqeyinin zəiflədilməsinə və ya möhkəmləndirilməsinə yol verilməməsi və tərəflərin sübutlar
təqdim edilməsi üzrə hüquq bərabərliyinin pozulmaması (10, s. 50-51).
Hakimin mülahizəsi ilə prosessual məsələlərin həlli şərtlərinə dair də istinad edilmiş
müəllifin ümumi yanaşması maraqlıdır və fikrimizcə, düzgündür. Bununla belə, bəzi məqamlarda
A.A. Xaydarovun fikirlərinə dəqiqlik gətirilməli olduğu qənaətindəyik. Məsələn, müəllif
mülahizəyə görə qəbul edilmiş qərarın cavab verməli olduğu kriteriyalar sırasında
məqsədəuyğunluq və ağlabatanlıq kimi tələblərin də adını çəkmişdir, lakin dissertasiyasında bu
tələblərin məzmununu açılmamışdır. Fikrimizcə, bu tələblər qiymətləndirici kateqoriyalar
vasitəsilə ifadə edildiyi üçün olduqca subyektiv xarakter kəsb edirlər. Belə ki, bir subyekt üçün
konkret halda məqsədəuyğun hesab edilən qərar, başqa subyekt üçün belə əhəmiyyət kəsb
etməyən kimi görünə bilər, eləcə də hakimin mülahizəsinə görə, konkret halda bu və ya digər
qərarın qəbul edilməsi ağlabatan olsa da, tərəflər və ya yuxarı instansiya məhkəməsi üçün məhz
həmin qərarın qəbul edilməsi ağlabatan görünməyə bilər. Əslində, məqsədəuyğunluq və
ağlabatanlıq kriteriyaları çox əhəmiyyətlidir, prinsipcə, biz hakim mülahizəsi ilə həll edilən
məsələlər zamanı qəbul edilən qərarlar üçün belə kriteriyaların müəyyən edilməsinin əleyhinə
deyilik. Sadəcə olaraq, onların məzmununun nə qanunda, nə də təklifin müəllifi tərəfindən
açılmaması ayrı-ayrı şəxslərdə və hüquq tətbiq edicilərində müxtəlif təəssüratlar yarada bilər.
Bundan başqa, hakimin mülahizəsinə görə qəbul edilmiş qərarın ictimai mənəviyyata zidd
olmaması tələbinin nə dərəcədə yerində işlədilməsi də sual yaradır. Fikrimizcə, hakimin hüquq
tətbiqetmə fəaliyyətində ümumi hüquq və xüsusi hakim etikasından danışmaq daha
məqsədəuyğundur. Belə ki, bu kateqoriyaların məzmunu bu və ya digər formada daha konkretdir
və hakim fəaliyyətinə munasibətdə tətbiq edilə bilər. Məsələn, İ.İ. İsmayılov qeyd edir ki,
məhkəmə fəaliyyəti cəmiyyətin və xalqın gündəlik həyatı, məişəti və rifah halı ilə əlaqədardır və
məhz bu səbəbdən məhkəmə xalqa yaxın olduğu kimi, onun qəbul etdiyi qərarlar xalqı və
cəmiyyəti qane etməlidir (4, s. 178). AR Məhkəmə-Hüquq Şurasının 22 iyun 2007-ci il tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Hakimlərin etik davranış kodeksi» isə, hakimlik fəaliyyətinin etik
prinsiplərinin və standartların toplusu olmaqla, hakimlər üçün spesifik əxlaq və ədəb tələblərini,
onların peşə etikası məsələlərini, iş fəaliyyətindən kənar davranışını nizamlayır, peşə fəaliyyətinə
münasibətini müəyyən edir (3, s. 529). Edilmiş istinadların məntiqi davamı kimi göstərmək
istərdik ki, həqiqətən də, hakimin öz mülahizəsinə görə qərar qəbul edərkən hakimlik etikasını
nəzərə alması, onun qərarının cəmiyyətdə legitim qərar kimi qəbul ediləcəyi perspektivi barədə
düşünməli olması kimi kriteriyanın göstərilməsi məqsədəuyğundur, amma bunun üçün ictimai
mənəviyyat kateqoriyasından istifadə etmək bir o qədər də məqsədəuyğun deyil. Bəlkə də, bizim
bu tənqidi yanaşmamız milli hüquqda ictimai mənəviyyata zidd davranışın cinayət hüququ ilə
müəyyən etdiyi stereotiplərlə bağlıdır, belə ki, AR CM-də ictimai mənəviyyat əleyhinə törədilmiş
cinayətlər dedikdə, pornoqrafik material və əşyaların qanunsuz yayılması, fahişəliyə cəlb etmə və
s. kimi məhkəmə fəaliyyəti ilə ələqadar olmayan hüquqa zidd davranış başa düşülür. Hər bir
halda, hakim mülahizəsini məhz hakim etikası ilə bağlamağı daha doğru hesab edirik.
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Nəhayət, prosessual əhəmiyyətli məsələlərin hakim mülahizəsinə görə həlli zamanı
tərəflərdən hər hansı birinin mövqeyinin gücləndirilməsi və zəiflədilməsinin yolverilməzliyi
haqqında tələbi də real deyil, yalnız gözəl səslənən deklarasiya kimi qəbul edirik. Cinayət prosesi
elə bir mübahisə sistemidir ki, burada «heç heçə» nəticəsi mümkün deyildir. Məhkəmə qərar
qəbul etməkdən imtina edə bilməz. Cinayət mühakimə sferasında hər bir məhkəmə işinin
sonunda ya təqsirlilik, ya da təqsirsizlik məsələsi birmənalı olaraq həll edilməlidir. Məhkəmə hər
bir halda ya ittiham, ya da müdafiə tərəfinin mövqeyinin doğru olduğunu təsdiq edir. Məhkəmə
baxışı zamanı hakim öz mülahizəsinə görə bu və ya digər məsələni həll edərkən, tərəflərdən
birinin xeyrinə qərar qəbul edəcəyi faktdır. Cinayət prosesində neytral qərarlar mövcud deyildir,
hər bir qərar bu və ya digər tərəfin maraqlarına təsir göstərir və bu təsir həm pozitiv, həm də
neqativ ola bilər. Məsələn, ən neytral qərar təəssüratı yaradan məhkəmə baxışının təxirə salınması
faktiki olaraq, «zaman udmaq» istəyən tərəfin xeyrinə, işin tez həll edilməsini istəyən tərəfin isə
az da olsa, ziyanına qəbul edilir. Hakimin fəaliyyətindən bəhs edərkən, yalnız məhkəmənin ona
xas olmayan prosessual funksiyanı öz üzərinə götürməsinin yolverilməzliyindən danışmaq olar.
Məhkəmə qərarı tərəflərdən birinin mövqeyini qanuna zidd olmayan şəkildə gücləndirirsə, bunun
qadağan edilməsi üçün əsas yoxdur. Məsələn, məhkəmə hələ işə mahiyyəti üzrə baxmazdan əvvəl
qətimkan tədbiri haqqında məsələni həll edərkən, ibtidai araşdırmada seçilmiş həbs qətimkan
tədbirini ləğv edirsə, faktiki olaraq müdafiə tərəfinin vəziyyətini yaxşılaşdırır, lakin qanun buna
yol verir və bunu məhkəmə tərəfindən bəraətə meyllilik kimi və ya tərəflərdən birinə üstünlük
verilməsi kimi qiymətləndirmək olmaz. Əks təqdirdə, həmin situasiyanın əksi, yəni məhkəmə
tərəfindən həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi məhkəmənin ittihama meylli olması kimi
dəyərləndirilməlidir.
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Резюме
Усмотрение судьи в уголовном процессе как правовая категория
В статье рассматриваются понятие и элементы судейского усмотрения в уголовном
судопроизводстве. Автор проанализировал данное явление с общетеоретического аспекта, далее
рассмотрел его в узком контексте, то есть в сфере уголовного процесса. В статье дается
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этимологическое содержание судейского усмотрения. Автор продемонстрировал критический
подход к современным толкованиям данной категории.
Summary
The judge’s discretion in criminal trial as a legal category
In article the concept and elements of the judicial discretion of criminal legal proceedings are
considered. The author has analysed the given phenomenon from general-theoretical aspect, further has
considered it in a narrow context, that is in criminal trial sphere. In article the etymological maintenance
of the judicial discretion is given. The author has shown the critical approach to modern interpretation of
the given category.
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UOT 347.949
Vasif Allahverdiyev,
Şəhid ailələri, əlillər və müharibə veteranlarının
müdafiəsi ictimai birliyinin hüquqşünası

BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏSİNDƏ SÜBUTETMƏ
Sübutetmə prosesi sübutların toplanması, yoxlanılması və qiymətləndirilməsi üzrə
fəaliyyətdir. Bu prosesdə müvafiq olaraq üç element fərqləndirilir: sübutların toplanılması,
onların yoxlanılması və qiymətləndirilməsi.
Bəzi müəlliflər yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı, digər komponentləri də sübutetmə
prosesinə daxil edirlər. Onların fikrincə sübutetmə prosesinin ilkin mərhələsi fərziyyələrin irəli
sürülməsi hesab olunmalıdır (10, s.220). Bu fikirlə razılaşmaq çətindir, çünki fərziyyə prosessual
deyil, kriminalistik anlayışdır. Heç bir cinayət prosessual qanunda bu termin işlənmir. Fərziyyələrin qurulması və yoxlanılması istintaqın düzgün təşkili üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
(bunu çox vaxt planlaşdırma ilə əlaqələndirirlər). Fərziyyə heç bir prosessual əhəmiyyətə malik
deyil. Qneseoloji aspekt baxımından fərziyyə ehtimaldır, hipotezanın növ müxtəlifliyidir (7,
s.56). Onun qurulması - cinayət prosesindən kənarda yerləşə təmiz fikir fəaliyyətidir. Misal üçün,
hadisə yerinin müayinəsi zamanı müstəntiqdə bir neçə fərziyyə yarana bilər. Lakin prosessual
aspektdən onlar heç yerdə və heç bir şəkildə əks olunmurlar. Ona görə də fərziyyələrin irəli
sürülməsini və ya yoxlanılmasını sübutetmə prosesinin ayrıca (elementi) mərhələsi etməyə heç
bir əsas yoxdur. Fərziyyələrin qurulması sübutetmənin kriminalistik (təşkilati) aspektidir.
Bir sıra müəlliflər isə sübutların axtarılmasını, onların aşkar edilməsini və prosessual
rəsmiləşdirilməsini sübutetmə prosesinin müstəqil elementi hesab edilir (3, s.43). Lakin bu
hərəkətləri sübutların toplanılması mərhələsinin tərkib hissəsi kimi, komponenti kimi baxmaq
daha düzgündür (12, s.612).
Nəhayət, digər nöqteyi-nəzərə görə isə iş üzrə nəticələrin əsaslandırılması sübutetmə
prosesinin müstəqil mərhələsidir (15, s.13). Lakin belə əsaslandırma sübutların
qiymətləndirilməsi mərhələsinin komponentidir.
Beləliklə, sübutetmə prosesinin strukturunda üç elementi (mərhələni) sübutların
toplanılmasını, yoxlanılması və qiymətləndirilməsini ayırmaq məqsədəmüvafiqdir.
Sübutetmənin struktur elementlərindən biri kimi istintaqı aparılan, yaxud məhkəmə
baxışında tədqiq olunan faktiki halların (sübutların) və onların mənbələrinin toplanılması üzrə
fəaliyyət çıxış edir. Bu elementə konkret cinayət işi üzrə irəli sürülən hər bir fərziyyə üzrə
sübutların və onların mənbələrinin aşkar edilməsi, əldə olunması, prosessual rəsmiləşdirmə
daxildir.
Sübutetmə subyektlərinin prosessual fəaliyyətində sübutların aşkar edilməsini və onların
prosessual rəsmiləşdirilməsini bir-birindən ayırmaq lazım deyil, çünki sübutların aşkar edilməsi
onların prosessual rəsmiləşdirilməsindən ayrılıqda hüquqi əhəmiyyət kəsb etmir. Məhz buna görə
də bəzi prosessualistlər sübutların toplanılması üzrə hərəkətlər olması barədə fikir irəli sürürlər
(16, s.5). Beləliklə, sübutetmə bir neçə mərhələdən ibarət olan mürəkkəb prosesdir.
l.Sübutların axtarılması (misal üçün, axtarış zamanı, baxış zamanı). Sübutların
toplanılmasının bu komponenti məcburi deyil. O, ümumiyyətlə mövcud olmaya da bilər (misal
üçün, sübutların təqdim edilməsi zamanı) və ya qeyri-prosessual vasitələrlə həyata keçirilə
bilər.(misal üçün, şahidlərin əməliyyat yolu ilə aşkar edilməsi).
2.Sübutların əldə edilməsi. Predmetlərin, sənədlərin götürülməsi, təqdim edilmiş
sübutların qəbul edilməsi və s. yolu ilə həyata keçirilir. Sübutların əldə olunması sübutların
axtarılmasından fərqlənir və yalnız prosessual yolla həyata keçirilir.
3.Sübutların prosessual rəsmiləşdirilməsi. Sübutların toplanılmasının məcburi elementidir.
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İstintaq hərəkətlərinin protokollarının tərtib edilməsi və onlara müxtəlif əlavələrin hazırlanması
yolu ilə, qanunda göstərilmiş digər üsullarla həyata keçirib bilər.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 143-cü maddəsi sübutların
toplanılmasının üç üsulunu nəzərdə tutur:
• istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi;
• istintaq hərəkətlərini həyata keçirmədən predmetləri və sənədləri təqdim etməyə tələb
etmə (o cümlədən, yoxlama və təftişin keçirilməsi);
• vətəndaşlar və proses iştirakçıları tərəfindən sübutların təqdim edilməsi.
Sübutların toplanılması əldə olunmuş informasiyanın formasının dəyişilməsi ilə müşayiət
olunur və bu zaman onun müəyyən hissəsinin itirilməsi əks olunmanın düzgünlüyünə neqativ
təsir göstərə bilər.
Qanunverici Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 143-cü
maddəsi ilə məhdudlaşmayaraq sübutların toplanmasına sonra da dəfələrlə toxunur və belə
fəaliyyətin həyata keçirilməsi üsullarına ümumi normativ xarakteristika verir. Qüvvədə olan
cinayət prosessual qanunvericiliyini analiz etdikdə, biz sübutetmənin hüquqi formalarının
dəyişməz qalmadığını görə bilərək. Sübutetmənin predmetinin strukturu bütün cinayət işləri üçün
və onların hərəkətinin bütün mərhələləri üçün vahid olsa da, onu əmələ gətirən faktların və
halların təzahür formaları hər bir cinayət işləri üzrə müxtəlifdir.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 143-cü maddəsinin analizi
zamanı belə bir fikir yarana bilər ki, sübutların toplanılması yalnız ibtidai araşdırma və məhkəmə
baxışında həyata keçirilir, cinayət işinə başlama mərhələsinə isə sübutetmə daxil deyil. Həqiqətdə
isə cinayət prosesinin bütün mərhələlərində sübutetmə mövcuddur. O, cinayət işinə başlama da
özünü büruzə verir. Bunu təsdiq edən inandırıcı arqumentlər bir çox prosessualistlərin işlərində
göstərilib.
Sübutların və onların mənbələrinin toplanılması üzrə fəaliyyət tam həcmdə cinayət işi
üzrə ibtidai istintaq mərhələsində həyata keçirilir. Cinayət prosesinin bu mərhələsində sübutlar və
onların mənbələrinin toplanılması yalnız Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 204-206-cı maddələrində göstərilmiş cinayət prosesinin iştirakçılardan tələb etmək və
ya iştirakçıların onları təqdim etməklə deyil, eləcə də istintaq hərəkətlərinin icrası yolu ilə həyata
keçirilir. Məhz istintaq hərəkətləri cinayət işi üzrə icraat zamanı sübutların toplanılmasının və
tədqiq edilməsinin (yoxlanılmasının) əsas üsuludur. İstintaq hərəkətləri prosessual hərəkətlərdir
və onların köməyi ilə sübutlar aşkar olunur, təsbit olunur və yoxlanılır (9, s.108).
Cinayət-prosessual qanunla müəyyən edilmiş sübutların və onların mənbələrinin
toplanılması üsullarının tətbiqi müəyyən informasiya, istiqamətləndirici materialların
mövcudluğu şəraitində mümkün olur. Ona görə də ondan əvvəl yoxlama, əməliyyat-axtarış işi
olur. Belə işin gedişində tətbiq olunan hərəkətlər prosessual hesab olunmurlar. Onlar cinayətprosessual qanunun çərçivəsində həyata keçirilsə də, onların icrası qaydası əməliyyat-axtarış
fəaliyyəti barədə qanunla, daxili işlər və təhlükəsizlik orqanlarının əmrləri və təlimatları ilə
tənzim olunur. Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 137-ci maddəsinə
əsasən əməliyyat-axtarış fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş materiallar «Əməliyyat-axtarış
fəaliyyəti haqqında», Azərbaycan Respublikası qanununa uyğun əldə olunduqda və Cinayət
Prosessual Məcəlləsinin tələblərinə uyğun təqdim edildikdə və yoxlanıldıqda, cinayət təqibi üzrə
sübut kimi qəbul edib bilər.
Əməliyyat-axtarış tədbirləri müvafiq istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi üçün zəruri
şərait yaradır. Onlar cinayət işinin bu və ya digər halının mahiyyətini və mənbəyini başa düşmək,
istintaqı istiqamətləndirmək, mümkün fərziyyələri irəli sürmək, zərər çəkmişinin şəxsiyyətini
aydınlaşdırmaq üçün qiymətli istiqamətləndirici material əldə etməyə imkan verir. Əməliyyataxtarış tədbirləri sübutların toplanılmasının cinayət-prosessual üsulları ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə
həyata keçirilməsi cinayətlərin tez açılmasını, təqsirkar şəxslərin ifşa olunmasını, cinayət prosesinin bütün vəzifələrinin yerinə yetirilməsini təmin edir.
Beləliklə, sübutların toplanılması faktiki məlumatların mənbəyinin aşkar edilməsi, zəruri
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informasiyanın götürülməsi və onun təsbit olunması üzrə cinayət-prosessual qanunla nəzərdə
tutulmuş forma və üsullara riayət etməklə təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror, məhkəmə tərəfindən
həyata keçirilə fəaliyyətdir.
İş üzrə toplanılmış bütün sübutlar tam, obyektiv və hərtərəfli yoxlanılmalıdır. Sübutların
yoxlanılması təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror, məhkəmə tərəfindən cinayət təqibi üzrə toplanmış
sübutların tam, hərtərəfli və obyektiv yoxlanılması, cinayət işinin hallarının və əldə olunmuş
sübutların mənbəyinin mötəbərliyinin müəyyənləşdirilməsi üzrə fəaliyyətdir. Sübutlar cinayət
prosesinin bütün mərhələlərində yoxlanılır. Həm faktiki məlumatlar, həm də onların alınma
mənbələri, hər bir sübut ayrılıqda, eləcə də digərləri ilə müqayisədə təhlil olunur və yoxlanılır.
Prosessual qərarları qəbul edən dövlət orqanları və onların vəzifəli şəxsləri sübutların yoxlanılmasını həyata keçirirlər.
Prosesin digər subyektləri sübutların yoxlanılmasında iştirak edirlər. Sübutlar prosessual
hərəkətləri icrası yolu ilə və məntiqi formada sübutların məzmununun analizi, yoxlanılan sübutlar
işdə olan digər sübutlarla müqayisəsi, yeni sübutların alınması ilə yoxlanılır.
Sübutların yoxlanılması hər bir ayrıca sübutun və onun mənbəyinin keyfiyyət xassəsinin
yoxlanılmasından, yeni materialların əldə olunmasından və onların təmin yaxud rədd
edilməsindən ibarətdir. Cinayət işi üzrə icraat zamanı sübutların və onların mənbələrinin yoxlanılması dəfələrlə, cinayət prosesinin bütün mərhələlərində həyata keçirilir.
Təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror, hakim və ya andlı iclasçılar qanunu və vicdanmı rəhbər
tutaraq sübutların məcmusunun hərtərəfli, tam və obyektiv baxılmasına əsaslanmaqla öz daxili
inamına görə sübutları qiymətləndirirlər. İttihamın sübut olunmasında yaranan şübhələri digər
sübutlarla aradan qaldırmaq mümkün olmadıqda, onlar şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin
xeyrinə təfsir edilir.
Sübutların məcmusunun qiymətləndirilməsi sübutlardakı natamamlığı, qeyri-dəqiqliyi,
ziddiyyətləri aşkar etməyi imkan verir. Faktiki məlumatların qarşı-qarşıya qoyulması sübutların
həm bir, həm də müxtəlif mənbələrinin tərkibində baş verir.
Sübutlarda ziddiyyətlər mövcud olduqda onların qiymətləndirilməsi zamanı bu
ziddiyyətlərin səbəblərini, bu sübutlardan hansılarının mötəbər, yaxud səhv olduğunu
aydınlaşdırmaq zəruridir.
Beləliklə, sübutların qiymətləndirilməsi məntiq qanunlarına, hüquq normalarına əsaslanan
və sübutların mümkünlüyünün, mənsubiyyətinin, mötəbərliyinin, kifayət etməsinin müəyyən
edilməsi üzrə sübutetmə subyektlərinin idraki fəaliyyətidir.
Cinayət prosesinin hər bir mərhələsi konkret vəzifələrlə, cinayət-prosessual formanın
spesifikliyi və qəbul edilə qərarların növü ilə xarakterizə olunan onun nisbətən müstəqil
hissəsidir.
Bütün bu göstərilən cəhətlər cinayət işinə başlama mərhələsində əks olunublar. Onun
başlanğıcı istintaq, prokurorluq və məhkəmə orqanları tərəfindən hazırlanan, yaxud törədilə
cinayət haqqında ilkin informasiyanın alınması ilə bağlıdır. Yekun moment isə müvafiq
prosessual qərarın qəbul edilməsidir. Bu zaman periodu ərzində hüquq-mühafizə orqanları
tərəfindən cinayət prosessual qanunla tənzimlənən bu və ya digər cinayət prosessual
münasibətlərin yaranması ilə müşayiət olunan hərəkət edilir. Yuxarıdakılar əsasında qeyd etmək
lazımdır ki, cinayət işinə başlama mərhələsi cinayət prosesinin müstəqil mərhələsi olmayıb,
yalnız cinayət işi üzrə ibtidai istintaq mərhələsinin başlanğıc momenti olması barədə fikir
yanlışdır (13, s.123-125).
Cinayət prosesinin mərhələləri barədə təlim inkişaf etdikcə bu konsepsiya ədalətli tənqidə
məruz qalmışdı və rədd olunmuşdu (11, s. 54). Cinayət prosesi-cinayət prosessual normalarla
tənzimlənən iş üzrə icraatdır. O, cinayət barədə birinci siqnal daxil olduğu momentdən yaranır.
Misal üçün, cinayət işinin başlanması üçün səbəb kimi törədilmiş və ya hazırlanan cinayət
haqqında fiziki şəxs tərəfindən verilən ərizə. Hüquqi şəxsin (vəzifəli şəxsin) və ya kütləvi informasiya vasitəsinin məlumatları, yaxud bu məlumatların təhqiqatçı, müstəntiq və ya prokuror
tərəfindən bilavasitə aşkar edilməsi ola bilər. Cinayətin əlamətlərini əks etdirən əməlin
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törədilməsinin və cinayət təqibini istisna edən halları güman etməyə əsaslar mövcuddursa, öz
səlahiyyətləri daxilində fəaliyyət göstərən təhqiqatçı, müstəntiq və ya prokuror dərhal cinayət
işinə başlamalıdır (AR CPM-nin 46.2-46.3 mad.). Hüquq-mühafizə orqanı, onun adından çıxış
vəzifəli şəxslə ərizəçi arasında hüquq münasibətləri yaranır. Onun subyektləri müəyyən subyektiv
hüquqlara və hüquqi vəzifələrə malikdir. Buradan aydın olur ki, «cinayət-prosessual münasibətlərin bəzisi cinayət işinə başlama mərhələsinin özündə, ondan sonra yaranır.» Cinayət
prosessual qanunla tənzimlənən belə başlanğıc hərəkətlər təhqiqatçının, müstəntiqin, prokurorun
və hakimin üzərinə ərizələrin, yaxud cinayət haqqında məlumatların baxılması vəzifəsini qoyur.
Yuxarıda göstərilən orqanlar və şəxslər bu prosessual vəzifəni yerinə yetirən zaman hadisə və
onunla əlaqəsi olan şəxslər barəsində məlumatları əks etdirən sənədləri və digər materialları tələb
edə və ya izahatlar ala bilər, təxirəsalınmaz hallarda isə, hadisə yerinin baxışı kimi istintaq
hərəkətlərini həyata keçirə bilərlər.
Cinayət işi üzrə ibtidai istintaq mərhələsində sübutetmə geniş şəkildə həyata keçirilir.
Burada onun bütün struktur elementləri realizə olunur, sübutların və onların mənbələrinin
toplanılması, rəsmiləşdirilməsi və yoxlaması üçün elmi-texniki vasitələr geniş şəkildə tətbiq
olunur. Cinayət prosesinin bu mərhələsində-sübutların toplanılmasında, yoxlanılmasında,
rəsmiləşdirməsində (xüsusən sübutların və onların mənbələrinin qiymətləndirilməsində) yalnız
hüquq-mühafizə orqanlarının vəzifəli şəxsləri deyil, eləcədə şübhə edilən şəxs, təqsirləndirilən
şəxs, onların müdafiəçiləri, qanuni nümayəndələri, zərərçəkmiş şəxslər, mülki iddiaçılar və
cavabdehlər, onların nümayəndələri iştirak edirlər.
İbtidai istintaq mərhələsində sübutetmənin müvəffəqiyyəti obyektiv və subyektiv
faktorların məcmusu ilə şərtlənir.
Cinayət prosessual qanunvericiliyinə müvafiq olaraq iş üzrə zəruri olan bütün prosessual
hərəkətlər həyata keçirildikdə sübutetmə predmetinə daxil olan bütün hallar tam və mötəbər
şəkildə müəyyən edildikdə, sübutların məcmusu isə təqsirləndirilən şəxsin cinayət törətməkdə
təqsiri barədə suala qəti birmənalı cavab verdikdə müstəntiq ittiham aktının tərtibi yolu cinayət işi
üzrə ibtidai istintaqın başa çatması haqqında qərar qəbul edə bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, müstəntiqin və prokurorun təqsirləndirilən şəxsin cinayət
törətməkdə təqsirinə olan inam onların subyektiv mövqeyidir. Bu Azərbaycan Respublikası
Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 21.1-ci maddəsinin «cinayət törədilməsində təqsirləndirilən hər
bir şəxs onun təqsiri qanuna nəzərdə tutulmuş qaydada sübuta yetirilməyibsə və bu barədə qanuni
qüvvəyə minmiş məhkəmənin hökmü yoxdursa, təqsirsiz sayılması barədə müddəasına zidd
deyil». Bu müddəa «təqsirsizlik prezumsiyası» adlanır və o, cinayət prosessual fəaliyyətin bu və
ya digər subyektlərinin subyektiv mövqeyinin ifadəsi deyil, bu müddəa qanunda ifadə olunmuş
obyektiv hüquqi vəziyyətdir (14, s.66-67).
Təqsirsizlik prezumsiyası müstəntiqə ittihamı formulə etməyi, təqsirləndirilən şəxsi ifşa
etməyi, onun təqsirini sübut etməyi qadağan etmir. Eyni zamanda bu «təqsirləndirilən şəxslə
cinayətkar kimi rəftar etməyi qadağan edir». Şəxsi təqsiri olduğuna əsaslı şübhələr varsa da onun
təqsirli bilinməsinə yol verilmir.
Müvafiq hüquqi prosedur daxilində ittihamın sübuta yetirilməsində aradan qaldırılması
mümkün olmayan şübhələr təqsirləndirilən şəxsin (şübhəli şəxsin) xeyrinə həll edilir. Eyni ilə
cinayət və cinayət-prosessual qanunların tətbiqində aradan qaldırılması mümkün olmayan
şübhələr də onun xeyrinə həll olunmalıdır.
Sübutetmə cinayət işi üzrə icraatın bütün məhkəmə mərhələlərini əhatə edir.
Birinci instansiya məhkəməsi – Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəllə ilə
müəyyən edilmiş qaydada və hallarda hər hansı şəxsə qarşı irəli sürülmüş ittihama baxmaq və
həmin ittihamın mahiyyəti üzrə hökm və ya digər yekun qərarı çıxarmaq səlahiyyətinə malikdir.
Birinci instansiya məhkəməsində cinayət işi üzrə icraata aşağıdakılar daxildir:
a) hakimin məhkəməyə daxil olmuş iş üzrə məhkəmə iclasının təyin edilməsi zamanı bir
sıra məsələlərin aydınlaşdırılması və müvafiq prosessual qərarların qəbul edilməsi ilə müşayiət
olunan kompleks hərəkətlər;
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b) cinayət işinin mahiyyəti üzrə həll edilməsi və hökmün çıxarılması.
Cinayət işinin məhkəmədə baxılması cinayət prosesinin vəzifələrinin həlli üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Məhz burada məhkəmə tərəfindən ədalət mühakiməsi həyata keçirilir.
Məhkəmə öz təşəbbüsü və ya tərəflərin vəsatəti ilə yeni sübutları toplamaq məqsədilə
məhkəmə iclasına şahidlərin çağırılması, ekspertizanın təyin edilməsi, başqa sübutların tələb
edilməsi, maddi sübutlara baxış keçirilməsi, yerin və binanın baxışı, tanınma üçün təqdim etmə,
istintaq eksperimenti, tədqiqat üçün nümunələrin götürülməsi barədə qərar çıxarmaq hüququna
malikdir. İş üzrə toplanılmış sübutlar məhkəmə tərəfindən bilavasitə tədqiq olunur.
Təqsirləndirilən şəxsin özünü təqsirli bilməsi və ya bilməməsi məsələsinə dair münasibətini
aydınlaşdırdıqdan sonra məhkəmə iclasında sədrlik edən cinayət prosesinin tərəflərinə məhkəmə
istintaqında sübutların tədqiq edilmə qaydasını müəyyən edə bilər. Məhkəmə istintaqı zamanı
sübutların tədqiq edilməsinin aşağıdakı ardıcıllığı təmin edilir:
1. İttiham tərəfinin təqdim etdiyi sübutlar növbə ilə dövlət ittihamçısı, xüsusi ittihamçı və
ya zərərçəkmiş şəxs, onun nümayəndəsi, mülki iddiaçı və onun nümayəndəsi tərəfindən;
2.Müdafiə tərəfinin təqdim etdiyi sübutlar-növbə ilə təqsirləndirilən şəxs, onun
müdafiəçisi və ya qanuni nümayəndəsi, mülki cavabdeh və onun nümayəndəsi tərəfindən;
3.Məhkəmənin təşəbbüsü ilə tələb edilmiş sübutlar yuxarıda göstərilmiş ardıcıllıqla əvvəl
ittiham tərəfinin, sonra isə müdafiə tərəfinin nümayəndələri tərəfindən.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 325.2-ci maddəsində nəzərdə
tutulmuş ardıcıllığa riayət etməklə sübutlar təqdim edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, cinayət
prosesinin iştirakçıları tərəfindən təqdim edilə hər bir sübutun tədqiq edilməsinin ardıcıllığı
sübutları tədqiq etmiş şəxs tərəfindən müəyyən edilir. Sübutlar məhkəmənin təşəbbüsü ilə tələb
edildikdə isə, onların hər birinin tədqiq edilməsinin ardıcıllığı cinayət prosesinin tərəflərinin fikri
dinlənildikdən sonra məhkəmə tərəfindən müəyyən edilir.
Hakimlər məhkəmə istintaqında aktiv iştirak edir və onlarda tədqiq olunan hər bir
sübutun. mötəbərliyi və digər xassələri barədə müəyyən fikir formalaşır. Məhkəmə istintaqı
prosesində sübutların qiymətləndirilməsi ilkin xarakter daşıyır.
Sübutların məcmusunun qiymətləndirilməsinin əsasında məhkəmə hər bir sübutun
əhəmiyyətinin və mötəbərliyinin yekun qiymətini verə bilər. Məhkəmə iş üzrə toplanılmış bütün
sübutları: təqsirləndirilən şəxsi həm ifşa edən, həm də bəraət verən sübutları tədqiq etməlidir. İşin
hallarının araşdırılması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən hər hansı sübutların tədqiq edilməməsi
cinayət mühakimə icraatında sübutların qiymətləndirilməsi prinsipinin pozulmasıdır. Hakimlər və
andlı iclasçılar sübutlara və sair materiallara qərəzli münasibət bəsləməməli və eləcədə mövcud
hüquqi prosedur daxilində tədqiq edilənədək sübut və digər materiallardan birinə digərinə
nisbətdə çox və ya az əhəmiyyət verməməlidir.
Hakimlərin müşavirə otağında işi Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual
Məcəlləsinin 346-cı maddəsi ilə müəyyən edilmiş ardıcılıqla həyata keçirilir. Azərbaycan
Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 346-cı maddəsində göstərilmiş məsələlərin
müzakirəsi əvvəlcə təqsir və cəza haqqında məsələ razılaşdırılır, sonra isə cinayət hadisəsinin
sübut edilməsinə aid olan digər məsələlər həll olunur. Yuxarıda göstərilən halda bu məsələlərin
birtərəfli qaydada mümkündür. Müzakirə olunan məsələlərin qanunla müəyyən edilmiş qaydası
bütün sübutların hərtərəfli müzakirəsinin və iş üzrə müəyyən edilməli faktlara münasibətdə qəti
inamın formalaşmasını təmin edir. Hakimlər tərəfindən müşavirə otağında məsələlərin
müzakirəsinin məqsədi kimi sübutların hərtərəfli tədqiqi əsasında iş üzrə vahid fikrin işləyib
hazırlanması çıxış edir. Məhkəmə baxışının nəticələrinə dair yekun qərar yalnız Azərbaycan
Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 346.1-ci maddəsində göstərilə məsələlər hakimlər
tərəfindən müzakirə edildikdən sonra müşavirə otağında çıxarılır. Müzakirə edilən hər bir məsələ
üzrə qəti qərar qəbul edilir. Onun qəbul edilməsi üçün hər bir hakim təsdiqedici və ya inkaredici
cavab verməlidir. Səsvermədə iştirak edən hakimlərdən heç biri bitərəf qalmamalıdır. Bütün
hallarda məhkəmə iclasında sədrlik edən axırda səs verir. Bütün məsələlər sadə səs çoxluğu ilə
həll edilir. Yalnız ömürlük azadlıqdan mərhum etmənin tətbiqi barədə qərar hakimlər tərəfindən
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yekdilliklə qəbul edib bilər. Hökmdə hakimlərin iş üzrə ümumi mövqeyi əks olunur. Hakimlərin
kollektiv inamı onların öz aralarında ünsiyyət yolu ilə formalaşır. Bu zaman onlar bir-birinə təsir
göstərirlər, fikir mübadiləsi aparırlar, bir birini öz qərarının düzgünlüyünə inandırırlar. Qərarın
qəbul edilməsi zamanı xüsusi rəy vermiş hakim həmin rəyi məhkəmənin yekun qərarının elan
edildiyi vaxtdan üç günədək müddətdə yazılı şəkildə bildirmək hüququna malikdir.
Apellyasiya və kassasiya icraatı mərhələsində onların vəzifələrinə müvafiq olaraq
sübutların və onların mənbələrinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi həyata keçirilir.
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РЕЗЮМЕ
В процессе рассуждения мы считаем равными процесс доказывания c пониманием, по
уголовным делам. Доказывание – это процесс понимания состояний уголовного дела.
Элементы доказывания – информативные (получение знаний) и коммуникативные
(обоснование важности знаний и их передача) отражают практические и мыслительные операции,
которые открываются во взаимодействии в этом расследовании.
Для характеристики доказывания
необходимо взаимодействие познавательных и
практических сторон в реальном процессе.
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SUMMARY
We sometimes identify proving with understanding on the criminal cases: the process of proving is
the process of understanding the criminal case.
The complex structure of proving which involves informative (reception of information) and
communicative (conveying information) elements opens for investigations that acknowledge this process
as the interconnection between practical and conceptual operations.
The process of discovering truth for the characterization of proving necessitates interaction of
practical and conceptual sides.
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BİTKİ MƏNŞƏLİ OBYEKTLƏRİN KRİMİNALİSTİK
EKSPERTİZASININ İMKANLARI
Kriminalistika sahəsində ekspert təcrübələri göstərir ki, bəzi cinayətlərin tədqiqatı
gedişində çox zaman kiçik ölçülü bitki hissəciklərinin nəinki cins və növ mənsubiyyətlərinin
müəyyən edilməsi, həmçinin müqayisəli tədqiqatlarının aparılması da vacibdir.
Bir çox hallarda, ekspertizanın aparılmasında məqsəd müqayisə, təqdim olunmuş
hissəciklərin fərdi əlamətlərinin üzə çıxarılması, bu hissəciklərin vahid tama aid olması və qrup
mənsubiyyətinin müəyyən edilməsindən ibarət olur.
Bitki hissəciklərinin fərdi əlamətlərini müəyyən etmək üçün əvvəlcə onların konkret
tədqiqat metodikasının hazırlanması, konkret bitki qrupları orqanlarının morfoloji–anatomik
əlamətlərini özündə əks etdirən atlasın hazırlanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bitkilərin anatomik quruluşlarının diaqnostik əlamətləri xarici
təsirlər nəticəsində itmir və onlar bu təsirlərə qarşı daha davamlıdırlar.
Nəzərə alınsa ki, məhkəmə-bioloji ekspertizası müxtəlif cinayət işləri ilə əlaqədar (avtonəqliyyat, ölüm, zorlama, oğurluq və s.) maddi sübut qismində təqdim olunan bitki hissəcikləri
ilə tez-tez qarşılaşır, bununla əlaqədar Respublikada geniş yayılmış bəzi endemik kolların
anatomik-morfoloji əlamətlərinin öyrənilməsi zəruridir.
Qarabaşaqlar fəsiləsindən olan cuzqun (calligonum-fotoşəkil) bitki növlərinin yaşayış tərzi
səhraların flora aləminə xasdır.

Calligonum (cuzqun)
Bu bitkilər mühüm yem əhəmiyyətlidirlər və meliorasiya məqsədlərində istifadə olunurlar.
Döl əmələgətirmə fazasında juzqun kolları çox gözəl kürəyə bənzər meyvələrlə bəzənirlər.
Azərbaycanda juzqunun dörd növünə rast gəlmək olar. Bunlar yarpaqsız, bakılı, Petunnikova
növləridir. Bakılı və Petunnikova növləri əsas etibarilə Azərbaycanda məskunlaşmışdır.
Marlar fəsiləsindən olan yejovnik (Echinochloa - fotoşəkil) bitkisinin həyat tərzi də səhra
florasına xarakterikdir.
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Echinochloa («ecovnik»)
Bu bitkilər floranın formalaşmasında mühüm rol oynayırlar və kənd təsərrüfatı üçün
əhəmiyyətlidirlər. Azərbaycanda yejovnikin dörd növünə rast gəlmək olar. Bunlar- Yevgeniya,
şoran, şamdanabənzər, yarpaqsız növləridir.
Yarpaqsız yejovnikin tərkibində nikotinə yaxın olan anabazin alkoloidi vardır ki, həmin
alkoloid dərman preparatlarının hazırlanmasında istifadə olunur.
Ədəbiyyatlarda qarabaşaq və marlar fəsiləsindən olan bitkilərin anatomik xüsusiyyətləri
barədə bəzi məlumatlar verilsə də, onların vegetativ və generativ (meyvə sistemi) orqanlarının
xüsusiyyətləri tam işıqlandırılmamışdır. Buna görə də, həmin fəsilədən olan cuzqun və yejovnik
bitkilərinin toxumlarının, yarpaqlarının, kök və gövdələrinin anatomik-morfoloji xüsusiyyətlərini
daha da təfərrüatı ilə araşdırmaq lazım gəldi.
Tədqiqat üçün material olaraq yay və payız aylarında Abşeronda yığılmış təzə nümunələr
və həmçinin Azərbaycan Respublikasının Botanika Elmi-Tədqiqat İnstitutunda kollektorlar
tərəfindən yaz və yay ekspedisiyaları zamanı yığılmış ikiillik herbarilərdən istifadə olundu.
Mikrotom vasitəsilə 70%-li etil spirtində fiksasiya edilmiş təzə yığılmış bitki materialından
əl vasitəsilə köndələn və paradermal kəsiklər hazırlanaraq safranil vasitəsilə boyadıldı.
Mikropreparatlar ümumi qəbul edilmiş anatomik metodikaya əsasən hazırlandılar. Anatomik
analiz və bitki orqanlarının morfoloji xüsusiyyətləri «Amplival» mikroskopu vasitəsilə tədqiq
edildi.
Analitik tədqiqat üçün tam yoxlanılmış nümunələrdən istifadə olundu. Müəyyən edilmiş
anatomik-morfoloji xüsusiyyətlər Bakı cuzqunun və yejovnik bitkilərinin kseromorf bitkilərə aid
olduğunu sübut etdi.
Bakı cuzqununun ən xarakterik əlamətləri onun qanaqlı olmasıdır. Çanaqlara görə
ikidaraqlı və sıxdaraqlı qanadlar xarakterikdir. Bu növə məxsus meyvənin köndələn kəsiyinin
xarakterik əlaməti ondan ibarətdir ki, meyvənin tumu kürək tərəfdən çanaqlar vasitəsilə beş ədəd
möhkəm küt daraqcıqlar vasitəsilə sıxılmışdır.
Bakı cuzqununun yarpaqları xətvari və ya sapvaridir, köndələn kəsiyində yarpaq
amfietomatik, yəni pilləvari tiplidir, mezofill izolateraldır, bığcıq tetrasit və anamosit tiplidir.
Gövdələr 1,5m hündürlükdədir, budaqlar aşağı hissədə əyilmiş vəziyyətdədir, köhnə budaq
qabığı bozumtul-qara rəngdədir, yeni budaqcıqların qabığı yaşılımtıl-qəhvəyi rəngdədir. Oduncaq
damarlı və lifli traxeidlərdən, libriform liflərindən, kəndirəbənzər, ağır və şüaşəkilli parenximdən
ibarətdir.
Yarpaqsız yejovnik bitkisinin meyvəsi üçün xarakterik, xarici morfoloji əlamət çəhrayı və
ya sarımtıl pərdəvari olması, qanadlı çiçəkyanlıqlarının olması və daxilində şirəli meyvələrin
yerləşməsidir. Yarpaqlar zəif nəzərə çarpan piləkciklər şəklindədir, mezofil bəzi yerlərdə
sentrikdir. Gövdələr 25-70sm hündürlükdədir, budaqlar düz və ya qalxma vəziyyətindədir. Köhnə
budaqların qabığı ağımtıl-açıq boz rəngdədir və çatlaqlıdır, yeni budaqların qabığı tünd yaşılımtıl
rəngdədir.
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Yarpaqsız yejovnik bitkisinin oduncağı libriform liflərindən, dartıcı, kəndirvari və
birləşdirici parenximdən və alt qabıqdan (lubdan) ibarətdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, çiçəkli bitkilər yüksək dərəcədə şəraitə uyğunlaşma qabiliyyətinə
malikdirlər. Ekoloji şərtlərlə əlaqədar qanunauyğunluqları bitkilərin anatomiyasını öyrənən
zaman ortaya çıxır. Məhz ekoloji anatomiyaya görə ekspert praktikasında vacib olan məsələlər,
yəni hansı şəraitdə bitkilərin yaşaması, hansı növün aşkar edilməsi müəyyən olunur. Endemik
bitki hissələrinin ekoloji daxili quruluşlarına görə hadisənin baş verdiyi yeri müəyyən etmək
mümkündür. Bu nöqteyi-nəzərdən Bakı cuzqununun və yarpaqsız yejovnik bitkisinin anatomikmorfoloji strukturları üzrə malumatlara əsasən, onların xırda hissəciklərinin taksonomik
mənsubiyyətlərini müəyyən etmək mümkündür. Bu hissəciklərdən gələcəkdə müqayisəli
tədqiqatların aparılması məqsədilə məhkəmə-bioloji ekspertiazsında istifadə oluna bilər.
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UOT 343.121.5 (479.24)
M.E.Soltanəli
Azərbaycan MEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq
İnstitutunun doktorantı

YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARA CƏZA TƏYİNİ ZAMANI
CƏZANI YÜNGÜLLƏŞDİRƏN HALLARIN NƏZƏRƏ ALINMASI
Açar sözlər: yetkinlik yaşına çatmayan, cinayət, cəza, yüngülləşdirici hal, tibbi yardım,
zəruri müdafiə, azyaşlı uşaq, maddi zərər, mənəvi zərər.
Ключевые слова: несовершеннолетний, преступление, наказание, смягчающие
обстоятельтсво, медицинская помощь, необходимая оборона, малолетний ребенок,
материальный ущерб, моральный ущерб.
Keywords: The minor, a crime, the punishment, softening oöstoətelğtsvo, the medical aid,
necessary defense, the cuvenile child, a material damage, mental cruelty.
Yetkinlik yaşına çatmayanlara cəza təyini zamanı cəzanı yüngülləşdirən halların nəzərə
alınması maraq doğuran məsələlərdəndir. Əvvəlcə qeyd edək ki, F.Y.Səməndərov cəzanı
yüngülləşdirən hallara belə anlayış vermişdir: «Cəzanı yüngülləşdirən hallar dedikdə, təqsirkarın
şəxsiyyətinə, törədilmiş cinayətə aid olan və müvafiq olaraq cinayət törədənin və cinayətin
təhlükəliliyini azaldan, cinayət tərkibindən kənarda qalan, lakin qanunda nəzərdə tutulan müxtəlif
hallar başa düşülməlidir» (2, 540).
Azərbaycan Respublikası CM-in 59.1-ci maddəsi cəzanı yüngülləşdirən aşagıdakı halları
nəzərdə tutur:
1) hadisələrin təsadüfi axarı zəminində ilk dəfə olaraq böyük ictimai təhlükə törətməyən və
ya az agır cinayətin törədilməsi;
2) cinayətin yetkinlik yaşına çatmayan şəxs tərəfindən törədilməsi;
3) cinayətin hamilə qadın tərəfindən törədilməsi;
4) cinayət törətmiş şəxsin himayəsində azyaşlı uşagın olması;
5) cinayətin agır həyat şəraiti nəticəsində və ya mərhəmətlilik niyyəti ilə törədilməsi;
6) cinayətin fiziki və ya psixi məcburiyyət təsiri altında, yaxud maddi, xidməti və ya sair
cəhətdən asılılıq nəticəsində törədilməsi;
7) cinayətin zəruri müdafiənin, ictimai təhlükəli əməl törətmiş şəxsin tutulmasının, son
zərurətin, əsaslı risqin, əmrin və ya sərəncamın icra edilməsinin qanunla müəyyən edilmiş
şərtlərini pozmaqla törədilməsi;
8) cinayətin zərərçəkmiş şəxsin qanunsuz və ya əxlaqsız hərəkətlərinin təsiri altında və ya
bu hərəkətlər nəticəsində qəflətən baş vermiş güclü ruhi həyəcan (affekt) vəziyyətində
törədilməsi;
9) könüllü gəlib təqsirini boynuna alma, cinayətin açılmasına, onun digər iştirakçılarının
ifşa edilməsinə, cinayət nəticəsində əldə edilmiş əmlakın axtarışına və tapılmasına fəal kömək
etmə;
10) cinayətin törədilməsindən bilavasitə sonra zərərçəkmiş şəxsə tibbi və ya digər yardımın
göstərilməsi, cinayət nəticəsində dəymiş maddi və mənəvi zərərin könüllü olaraq ödənilməsi və
ya aradan qaldırılması, zərərçəkmiş şəxslə razılıq əldə etməyə cəhd edilməsi, zərərçəkmiş şəxsə
dəymiş zərərin azaldılmasına yönəldilmiş digər hərəkətlərin edilməsi.
Yetkinlik yaşına çatmayanlarla bağlı bu halları nəzərdən keçirək.
Hadisələrin təsadüfi axarı zəminində ilk dəfə olaraq böyük ictimai təhlükə törətməyən
və ya az agır cinayətin törədilməsi. Cinayət qanununun təhlili göstərir ki, cəzanı yüngülləşdirən
bu halın tətbiqi üçün üç şərtin olmasını müəyyən etmək lazımdır: 1) cinayətin ilk dəfə
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törədilməsi; 2) cinayətin hadisələrin təsadüfi axarı zəminində törədilməsi; 3) törədilən cinayətin
böyük ictimai təhlükə törətməyən və ya az agır cinayətlər kateqoriyasına aid olması.
Əgər işin məhkəmə araşdırması zamanı şəxsin, o cümlədən yetkinlik yaşına çatmayan
şəxsin məhkumlugu yoxdursa, o, ilk dəfə cinayət törətmiş şəxs hesab olunur. Cəzanı
yüngülləşdirən bu halın ikinci şərti hadisələrin təsadüfi axarı zəminində cinayətin törədilməsində
ifadə olunur. Həqiqətən hadisələrin təsadüfi axarı həyat hadisələrininin kifayət qədər geniş
spektrini xarakterizə edə bilər: 1) cinayətin arzuolunmayan münaqişəli vəziyyətə səbəb olan tez
keçən əhval-ruhiyənin təsiri altında törədilməsi; 2) şəxsin törədilmiş əməlin təhlükəliliyi
haqqında yanılması; 3) kədər, şəxsi ugursuzluqlar nəticəsində yaranmış ruhi həyəcan
vəziyyətində cinayətin törədilməsi və s. Təhlil edilən halın tətbiq olunmasının üçüncü şərti
törədilən cinayətin böyük ictimai təhlükə törətməyən və ya az agır cinayətlər kateqoriyasına aid
olmasıdır. Baxılan cəzanı yüngülləşdirən hal yalnız göstərilən üç şərt məcmu halda olduqda
mövcud olur. Həmin şərtlərdən heç olmasa biri çatışmazsa qeyd olunan cəzanı yüngülləşdirən
halın mövcudluğundan danışmaq olmaz.
Məhkəmə təcrübəsi göstərir ki, yetkinlik yaşına çatmayanların törətdikləri cinayətlərdə
baxılan yüngülləşdirici hala daha çox rast gəlinir.
Cinayətin yetkinlik yaşına çatmayan şəxs tərəfindən törədilməsi. Azərbaycan
Respublikası CM-in 84.1-ci maddəsinə əsasən, cinayət törədərkən on dörd yaşı tamam olmuş,
lakin on səkkiz yaşına çatmayan şəxslər yetkinlik yaşına çatmayanlar hesab olunur. CM-in 20.1ci maddəsinə əsasən cinayət törədənədək on altı yaşı tamam olmuş şəxs cinayət məsuliyyətinə
cəlb edilir. On dörd yaşı tamam olmuş şəxs yalnız CM-in 20.2-ci maddəsində sadalanan
cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməyə görə yaş
həddinin belə ikipilləli olması təqsirləndirilənin şüurunun tədrici inkişafı ilə baglıdır.
Cinayətin hamilə qadın tərəfindən törədilməsi. Hamiləlik özündə qadının xüsusi psixi və
fizioloji xüsusiyyətlərini ifadə edir. Hamiləlik vəziyyəti yüksək əsəbilik, əhval-ruhiyənin tez-tez
dəyişməsi, həyəcanlanma və tündxasiyyətliliklə nəticələnə bilər ki, yekunda bu da qadın
tərəfindən hüquqazidd hərəkətlərin törədilməsinə təkan verə və bu və ya digər xarici amillərə
adekvat olmayan reaksiyaya gətirib çıxara bilər.
Qeyd edək ki, hamiləliyin özü yox, hamiləliklə bağlı yaranmış müvəqqəti iztirablı
vəziyyətlər cəzanı yüngülləşdirən amil kimi çıxış edir. Başqa sözlə, hamiləlik vaxtı qadın ictimai
təhlükəliliyi dərk edə bilər. Hamilə qadın azad olduqdan sonra onun əlamətləri normaya düşür,
şəxs artıq təhlükəli olmur və praktik olaraq onun tərəfindən yeni cinayətlərin törədilməsinin
mümkünlüyü aradan qalxır. Məhz buna görə də təhlil olunan halı aydın olmaqdan ötrü belə ifadə
etmək lazımdır: 1) cinayətin törədilməsi zaman mövcud olmuş hamiləlik nəzərə alınır; 2)
hamiləlik şəxsin ictimai təhlükəliliyinin artmasının səbəbi olmalıdır. Digər tərəfdən, qanunverici
bu halı cəzanı yüngülləşdirən halların sistemində nəzərdə tutaraq həqiqətən də, ananın və uşağın
mühafizəsi məqsədini güdür. Hamilə vəziyyətdə olan yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin cinayət
törətməsi hallarına praktikada nadir hallarda rast gəlinir. Cinayətin yetkinlik yaşına çatmayan
şəxs tərəfindən törədilməsi hallarına maksimum diqqətlə yanaşılması vacibdir.
Cinayət törətmiş şəxsin himayəsində azyaşlı uşagın olması. Qeyd edək ki, himayəsində
azyaşlı uşaq olan yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə çox az rast gəlinir. Bunlar da aralarında
nikah olmayan şəxslər olurlar. Çünki ailə-nikah qanunvericiliyinə görə nikaha daxil olma yaşı
həm kişilər, həm də qadınlar üçün on səkkiz yaş müəyyən edilmişdir. Qeyd edək ki, göstərilən
yaş əvvəllər qadınlar üçün on yeddi yaş təşkil edirdi. Himayəsində azyaşlı uşaq olan yetkinlik
yaşına çatmayan şəxslərin hansısa cinayəti törətməsi halına isə nadir hallarda təsadüf edilir.
Cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən şəxsin öhdəsində cəza təyin edilən vaxt körpə uşağın
olması qeyd olunan əlamətin mövcud olması üçün həlledici meyardır. Həmin şəxsin körpə uşağa
real olaraq qağı göstərməsi vacibdir.
Cinayətin agır həyat şəraiti nəticəsində və ya mərhəmətlilik niyyəti ilə törədilməsi.
Mahiyyətinə görə burada iki müstəqil cəzanı yüngülləşdirən amil iştirak edir. Məhkəmə təcrübəsi
göstərir ki, «agır həyat şəraiti» adı altında məhkəmələr aşağıdakıları qəbul edir: 1) zərərçəkmişlə
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münaqişə, əgər bu hal Azərbaycan Respublikası CM-in 59.1.1, 59.1.8-ci maddələrində
göstərilmiş amil kimi nəzərə alınmamışdırsa; kədərin, ugursuzluğun təqsirləndiriləndə doğurduğu
digər ruhi həyəcanlar; 2) təqsirləndirilənin ailə üzvünün xəstəliyi və ya onun özünün iztirablı
vəziyyəti.
Mərhəmətlilik duygularının təsiri altında cinayətin törədilməsi cinayət hüququna gətirilən
yeni anlayışdır. Cinayətin «mərhəmətlilik niyyəti» ilə törədilməsi adı altında aşağıdakılar başa
düşülür: 1) hər hansı başqa niyyətlə deyil (məsələn, tamah), məhz mərhəmətlilik niyyətinə görə
zərərçəkmişin razılıgı ilə onun həyatdan məhrum edilməsi (evtanaziya); 2) ilkin zərurət
predmetlərinin, məsələn, ehtiyacı olan şəxslərə kömək göstərilməsi üçün fəsilə görə paltarların və
ya qida məhsullarının ogurlanması, əgər bu hal Azərbaycan Respublikası CM-in 59.1.7-ci
maddəsində göstərilmiş amil kimi (cinayətin son zərurətin qanunla müəyyən edilmiş şərtlərinin
pozulması ilə törədilməsi) nəzərə alınmamışdırsa və s.
Məhkəmə təcrübəsi göstərir ki, yetkinlik yaşına çatmayanların törətdiyi bir sıra cinayətlər,
xüsusən həyat və sağlamlıq, mülkiyyət və s. əleyhinə törədilən cinayətlər bu və ya digər şəkildə
agır həyat şəraiti ilə bağlıdır. Belə ki, işsizlik, yaxud daimi iş yerinin olmaması, əmək haqqının
aşağı olması, erməni təcavüzü nəticəsində əhalinin müəyyən hissəsinin qaçqın və məcburi köçkün
olması və s. kimi hallar yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətkar davranışını stimullaşdırır.
Məhkəmələr cəza təyin edərkən ən əvvəl yetkinlik yaşına çatmayanların həyat şəraitini və onunla
bağlı bütün digər halları nəzərə almalıdır.
Cinayətin fiziki və ya psixi məcburiyyət təsiri altında, yaxud maddi, xidməti və ya sair
cəhətdən asılılıq nəticəsində törədilməsi. Bu hal iki ayrı-ayrı amillərə bölünə bilər: 1) cinayətin
fiziki və ya psixi məcburiyyət təsiri altında törədilməsi; 2) cinayətin maddi, xidməti və ya sair
cəhətdən asılılılıq nəticəsində törədilməsi. Cinayətin fiziki və ya psixi məcburiyyət təsiri altında,
yaxud maddi, xidməti və ya sair cəhətdən asılılıq nəticəsində törədilməsinin cəzanı
yüngülləşdirən hal kimi qəbul edilməsi, ilk növbədə, onunla şərtlənir ki, təqsirləndirilən cinayəti
törədən zaman öz iradəsindən daha artıq başqa şəxslər tərəfindən məcburiyyətin nəticəsi olaraq
hərəkət etmiş olur. Başqa sözlə, adı çəkilən hal üzündən təqsirləndirilən şəxs müəyyən dərəcədə
sərbəst surətdə öz davranışını təyin etmək imkanından məhrum olur. Bu da nəticə etibarı ilə
əməlin ictimai təhlükəliliyinin aşağı olduğunu göstərir.
Cinayətin fiziki və ya psixi məcburiyyət təsiri altında, yaxud maddi, xidməti və ya sair
cəhətdən asılılıq nəticəsində törədilməsi halında göstərilən amillərlə təqsirləndirilənin iradəsinin
məhdudlaşdırılmasına görə şəxs cinayətin törədilməsi haqqında qərarı kənar mühitin və halların
təsiri altında qəbul edir. Fiziki və ya psixi məcburiyyət subyektə onun iradəsindən kənar və ya
onun ziddinə hər hansı bir təsir tədbirinin tətbiqini nəzərdə tutur.
Cinayətin maddi, xidməti və ya sair cəhətdən asılılıq nəticəsində törədilməsi faktı, onu
cinayət törətməyə məcbur edən digər subyektlə cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən şəxsin,
xüsusən yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin tabeçilik əlaqəsinin müəyyən edilməsini tələb edir.
Maddi, xidməti və ya sair cəhətdən asılılıgın mövcudlugunu cəzanı yüngülləşdirən hal kimi
nəzərə almaq üçün, məhkəmə tərəfindən belə asılılıgın dərəcəsi və səbəbləri müəyyən
edilməlidir. Maddi asılılıq onu ifadə edir ki, təqsirləndirilən şəxs, xüsusən yetkinlik yaşına
çatmayan şəxs onu cinayətin törədilməsinə məcbur edən şəxsdən əmlak asılılıgındadır. Məsələn,
onun mənzilində yaşayır, tam və ya qismən onun öhdəsindədir. Qeyd edək ki, yetkinlik yaşına
çatmayanların fiziki və ya psixi məcburiyyət təsirinə müqavimət göstərmək qabiliyyəti zəifdir.
Buna görə göstərilən hal yetkinlik yaşına çatmayanlara cəza təyini zamanı əhəmiyyətli dərəcədə
nəzərə alınmalıdır.
Cinayətin zəruri müdafiənin, ictimai təhlükəli əməl törətmiş şəxsin tutulmasının, son
zərurətin, əsaslı risqin, əmrin və ya sərəncamın icra edilməsinin qanunla müəyyən edilmiş
şərtlərini pozmaqla törədilməsi. Qeyd edək ki, ilk növbədə şəxsin özünün zəruri müdafiə, ictimai
təhlükəli əməl törətmiş şəxsin tutulması, son zərurət hüququnu həyata keçirib-keçirməməsini və
ya əsaslı risq vəziyyətində olub-olmamasını, əmrin və ya sərəncamın icrasını yerinə yetiribyetirməməsini müəyyən etmək zəruridir (Azərbaycan Respublikası CM-in 36, 37, 38, 39, 40-cı
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maddələri). Zəruri müdafiənin, ictimai təhlükəli əməl törətmiş şəxsin tutulmasının, son zərurətin,
əsaslı risqin, əmrin və sərəncamın qanunla müəyyən edilmiş şərtləri pozulmadan icra edilməsinin
mövcudlugu halında, onlar cinayət əməlini istisna edən hallar olurlar. Onların qanunla müəyyən
edilmiş şərtlərinin pozulması mövcud olduqda həmin hallar cəzanı yüngülləşdirən hallar kimi
nəzərə alınır. Azərbaycan Respublikası CM-in 59.3-cü maddəsinə görə Məcəllənin Xüsusi hissəsinin müvafiq maddəsində cinayət tərkibinin əlaməti kimi nəzərdə tutulmuş cəzanı yüngülləşdirən
hal, cəza təyin edilərkən təkrar nəzərə alına bilməz. Burada sadalanan halların ikisinə görə
(cinayətin zəruri müdafiə həddini və ya cinayət törətmiş şəxsin tutulması üçün zəruri həddi
aşmaqla törədilməsi) Məcəllənin Xüsusi hissəsində cinayət tərkibləri (Azərbaycan Respublikası
CM-in 123, 130-cu maddələri) kimi nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycan Respublikası CM-in 36.3-cü maddəsinə müvafiq olaraq, qəsdin xarakterinə
və ictimai təhlükəlilik dərəcəsinə açıq-aşkar uygun gəlməyən qəsdən törədilən hərəkətlər zəruri
müdafiə həddini aşmaq hesab edilir.
Azərbaycan Respublikası CM-in 37.2-ci maddəsinə müvafiq olaraq, cinayət törətmiş
şəxsin tutulması üçün tətbiq edilən vasitələrin və üsulların törədilmiş əməlin və həmin əməli
törətmiş şəxsin ictimai təhlükəlilik dərəcəsinə, habelə tutulmanın hallarına aşkar surətdə uygun
gəlməməsi və zərurət olmadan şəxsə açıq-aşkar həddən artıq zərər vurulması şəxsin tutulması
üçün zəruri olan tədbirlərin həddini aşmaq hesab olunur. Azərbaycan Respublikası CM-in 38.2-ci
maddəsinə uygun olaraq, baş vermiş təhlükənin xarakterinə və dərəcəsinə, habelə həmin
təhlükənin aradan qaldırılması şəraitinə aşkar surətdə uygun olmayan zərər vurulması və
vurulmuş zərərin qarşısı alınmış zərərə bərabər və ya ondan artıq olması son zərurət həddini aşma
sayılır. Son zərurət həddini bu qaydada aşma, yalnız qəsdən zərər vurulduqda cinayət
məsuliyyətinə səbəb olur.
Azərbaycan Respublikası CM-in 39.2-ci maddəsinə əsasən, ictimai faydalı məqsədə risq
ilə əlaqədar olmayan hərəkətlə (hərəkətsizliklə) nail olmaq mümkün deyildirsə və risq edən şəxs
bu Məcəllə ilə qorunan obyektlərə zərər dəyməsini aradan qaldırmaq üçün zəruri tədbirləri
görmüşdürsə, risq əsaslı hesab edilir. Azərbaycan Respublikası CM-in 40.2-ci maddəsinə görə,
bilə-bilə qanunsuz əmri və ya sərəncamı yerinə yetirməklə qəsdən cinayət törətmiş şəxs ümumi
əsaslarla cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur.
Cinayətin zərərçəkmiş şəxsin qanunsuz və ya əxlaqsız hərəkətlərinin təsiri altında və
ya bu hərəkətlər nəticəsində qəflətən baş vermiş güclü ruhi həyəcan (affekt) vəziyyətində
törədilməsi. Burada cəzanı yüngülləşdirən üç əlamət nəzərdə tutulur: a) cinayətin zərərçəkmiş
şəxsin qanunsuz hərəkətləri ilə baglı törədilməsi; b) cinayətin zərərçəkmiş şəxsin əxlaqsız
hərəkətləri ilə baglı törədilməsi; c) cinayətin zərərçəkmiş şəxsin qanunsuz və ya əxlaqsız
hərəkətləri ilə baglı qəflətən baş vermiş güclü ruhi həyəcan (affekt) vəziyyətində törədilməsi.
Zərərçəkmiş şəxsin davranışının qanunsuzlugu onun hərəkətlərində hər hansı hüquq
normasının pozulmasının müəyyən edilməsini tələb edir. Bu zaman pozulmuş normalar təkcə
qanunlarda deyil, həm də qanun qüvvəli aktlarda ola bilər. Zərərçəkmiş şəxsin hüququn hansı
sahəsinin normasını pozması əhəmiyyətə malik deyil. Mülki-hüquqi delikt, inzibati hüquq
pozuntusu və cinayət haqqında söhbət gedə bilər. Göstərilən bütün hərəkətlər üçün ümumi odur
ki, onlar özündə təqsirləndirilənin və ya onun üçün hüquq və mənafeləri vacib olan başqa
şəxslərin hüquq və qanuni mənafelərinin kobud şəkildə pozulmasını ifadə edirlər.
F.Y.Səməndərov yazır ki, cinayətin zərərçəkmiş şəxsin qeyri-hüquqi (qanunsuz), yaxud
da əxlaqsız hərəkətlərinin təsiri altında baş verməsinə, belə neqativ təsirin təqsirkarı güclü ruhi
həyəcan vəziyyətinə (fizioloji affekt) salıb-salmamasından asılı olmayaraq, cəzanı yüngülləşdirən
hal kimi qiymət verilir (2, 480).
Zərərçəkmişin qanunsuz, yaxud da əxlaqsız hərəkətləri təqsirkarı qəflətən baş vermiş
güclü ruhi həyəcan vəziyyətinə salırsa və bu vəziyyətdə şəxs Azərbaycan Respublikası CM-in
122-ci maddəsində (qəflətən baş vermiş güclü ruhi həyəcan vəziyyətində qəsdən adam öldürmə),
habelə 129-cu maddəsində (qəflətən baş vermiş güclü ruhi həyəcan vəziyyətində qəsdən
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saglamlıga agır və ya az agır zərər vurma) göstərilən əməlləri törədirsə, qeyd edilən hallar cinayət
tərkibinə daxil oldugundan, onlar təkrarən cəzanı yüngülləşdirən hal kimi nəzərə alınmır.
Könüllü gəlib təqsirini boynuna alma, cinayətin açılmasına, onun digər
iştirakçılarının ifşa edilməsinə, cinayət nəticəndə əldə edilmiş əmlakın axtarışına və
tapılmasına fəal kömək etmə. Göstərilən hal təqsirləndirilən şəxsin ictimai təhlükəlilik
dərəcəsinə təsir göstərən iki qrup amilləri özündə ehtiva edir: 1) könüllü gəlib təqsirini boynuna
alma; 2) aşağıdakılara fəal kömək etmə: a) cinayətin açılmasına; b) onun digər iştirakçılarının ifşa
edilməsinə; c) cinayət nəticəsində əldə edilmiş əmlakın axtarışına və tapılmasına.
Azərbaycan Respublikası CPM-in 204-cü maddəsinə görə könüllü gəlib təqsirini boynuna
alma, cinayətin törədilməsi haqqında şəxsin könüllü məlumat verməsidir. Bu zaman könüllü gəlib
təqsirini boynuna alma ərizə kimi rəsmləşdirilməlidir. Burada “könüllülük onu ifadə edir ki,
təqsirli oldugunu gizlətmək imkanına malik olan cinayətkar özünü hüquq-mühafizə orqanlarına
təhvil verməyi üstün tutur” (3, 68). Həm törədilmiş, həm də hazırlanan (cinayətə hazırlıq və ya
cinayətə cəhd) cinayət əməli haqqında məlumat vermək olar. Nəzərə almaq lazımdır ki, sonuncu
halda belə məlumat cinayətin başa çatdırılmasından könülllü imtinanı ifadə edir (CM-in 30-cu
maddəsi). Könüllü gəlib təqsirini boynuna alma hər bir halda cinayət-prosessual
qanunvericiliyinin ona qarşı olan tələblərinə cavab verməlidir.
Cinayətin törədilməsindən bilavasitə sonra zərərçəkmiş şəxsə tibbi və ya digər
yardımın göstərilməsi, cinayət nəticəsində dəymiş maddi və mənəvi zərərin könüllü olaraq
ödənilməsi və ya aradan qaldırılması, zərərçəkmiş şəxslə razılıq əldə etməyə cəhd edilməsi,
zərərçəkmiş şəxsə dəymiş zərərin azaldılmasına yönəldilmiş digər hərəkətlərin edilməsi.
Cinayətin zərərli nəticələrinin qarşısının alınması və ya azaldılması cinayətin törədilməsindən
bilavasitə sonra zərərçəkmiş şəxsə tibbi və ya digər yardımın göstərilməsində ifadə olunmalıdır.
Tibbi yardımın göstərilməsi zamanı təqsirləndirilənin hərəkətləri zərərçəkmişin həyat və
saglamlıgı üçün daha agır nəticələrin aradan qaldırılması məqsədilə edilməlidir. Bununla belə,
kömək daha agır nəticələrin qarşısının alınmasına gətirib çıxarmalıdır.
Cinayət nəticəsində vurulmuş zərərin ödənilməsi və ya aradan qaldırılması cinayətin
mövcud nəticələrinin ortadan qaldırılmasına və ya minimuma endirilməsinə yönəldilmiş könüllü
hərəkətlər hesab olunur: 1) cinayət nəticəsində dəymiş maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi; 2)
zərərçəkmiş şəxsə dəymiş zərərin azaldılmasına yönəldilmiş digər hərəkətlərin edilməsi.
Məhkəmə təcrübəsi göstərir ki, yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət nəticəsində dəymiş maddi
və mənəvi zərər əksər hallarda onların valideynləri yaxud himayədarları tərəfindən ödənilir.
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РЕЗЮМЕ
Учет смягчающих обстоятельств, при назначении наказания несовершеннолетним
В статье рассматриваются вопросы учета смягчающих обстоятельств, при назначении
наказания несовершеннолетним. Анализируются отдельные пункты ст. 59 УК АР,
предусматривающие смягчающие обстоятельства. Указывается, что наказание несовершеннолетнего за аналогичное преступления будет мягче, так как наряду всеми других смягчающими
обстоятельствами по делам несовершеннолетних, также будет учтен их малолетний возраст.
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SUMMARY
The account of softening circumstances at appointment of punishment as the minor
In article questions of the account of softening circumstances are considered at appointment of
punishment as the minor. Separate points of item 59 Criminal Code of Azerbaican Republic providing
softening circumstances are analyzed. It is underlined that punishment of the minor for similar will be
softer than a crime, as to the dress all others softening circumstances on affairs of minors, also will
consider their cuvenile age.
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UOT 347.961.4
Zaur Məmmədov,
Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun
“Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi, mülki hüquq və mülki
proses” şöbəsinin böyük elmi işçisi

NOTARİAT TƏCRÜBƏSİNDƏ ALİMENTİN ÖDƏNİLMƏSİ
BARƏDƏ SAZİŞİN TƏSDİQİNİN PROBLEM MƏSƏLƏLƏRİ
Açar sözlər – Mülki Məcəllə, Ailə Məcəlləsi, problem, təcrübə, notarius.
Ailə üzvlərinin maddi təminat forması kimi aliment, bir qayda olaraq, ailə üzvlərinə
verilir. Aliment sözü latın dilində “alimentum” sözündən götürülərək “saxlama üçün vəsait”,
“öhdədə olmaq” deməkdir [1, s. 26]. A.M. Neçayeva qeyd edir ki, Qədim Romada aztəminatlı və
yetim uşaqlar dövlətdən aliment alırdılar [2, s. 193].
M.D.Dəmirçiyevanın fikrincə, aliment dedikdə, qanunla müəyyən olunmuş hallarda
ailənin bir üzvlərinin digərlərinin xeyrinə ödəməli olduqları vəsait başa düşülür. Aliment
öhdəliklərinin əsasını ailə münasibətləri təşkil edir. Ailə münasibətlərindən kənar hər hansı bir
ödənişlər, kiməsə müəyyən vəsait köçürmələri, onun saxlanılmasını təmin etmək məqsədini
güdən pul göndərişləri aliment sayılmır. Aliment öhdəliklərinin məqsədi ehtiyacı olan əmək
qabiliyyətini itirmiş ailə üzvlərinin saxlanılmasıdır.
Ailə Məcəlləsində işlədilən “aliment” və “vəsait” terminləri üst-üstə düşmür. Aliment
vəsaitin bir növüdür və müəyyən şəxsin saxlanılması üçün tərəflərin razılığı və ya məhkəmənin
qərarı ilə ödənilməsi məcburi olan vəsaitdir [3, s. 326-327].
O.V.Kapitova alimentin ödənilməsi barədə sazişi ailə üzvlərinin maraqlarının təminatı
vasitəsi hesab edir [4, s. 7].
Azərbaycan Respublikasının yeni Ailə Məcəlləsində ilk dəfə olaraq alimentin ödənilməsi
barədə sazişin notariat qaydasında təsdiq edilməsinin mümkünlüyü nəzərdə tutulmuşdur. Həmin
Məcəllənin 94.3-cü maddəsinə müvafiq olaraq aliment ödənilməsi barədə saziş notariat
qaydasında təsdiq edildikdə, icra vərəqəsi qüvvəsinə malik olur.
Analoji qayda Rusiya Federasiyası Ailə Məcəlləsinin 100-ci [6, s. 320], Ukrayna Ailə
Məcəlləsinin 109.2-ci [7], Belarus Respublikası “Nikah və Ailə haqqında” Məcəlləsinin 103-2-ci
[8], Qazaxıstan Respublikası “Nikah (evlilik) və Ailə haqqında” Məcəlləsinin 158-ci [9],
Moldova Respublikası Ailə Məcəlləsinin 93-cü [10], Özbəkistan Respublikası Ailə Məcəlləsinin
131-ci [11], Tacikistan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 101-ci [12], Qırğızıstan Respublikası Ailə
Məcəlləsinin 105-ci [13] və Türkmənistan Ailə Məcəlləsinin 164-cü [14] maddəsində öz əksini
tapmışdır.
26 dekabr 1969-cu ildə qəbul olunmuş və 1970-ci ilin aprel ayının 1-dən 2000-ci ilin iyun
ayının 1-nə kimi qüvvədə olmuş Azərbaycan SSR-in Nikah və Ailə Məcəlləsində və “Dövlət
notariatı haqqında” Azərbaycan SSR-in keçmiş Qanununda alimentin ödənilməsi barədə sazişin
notariat qaydasında təsdiqi nəzərdə tutulmamışdı. Buna baxmayaraq, qüvvədən düşmüş
Azərbaycan SSR Nikah və Ailə Məcəlləsinin 105-ci maddəsinə görə aliment, onu ödəməyə
borclu şəxs tərəfindən könüllü qaydada şəxsən verilə bilərdi, həmçinin “Dövlət notariatı
haqqında” Azərbaycan SSR Qanununun 36-cı maddəsində hökmən notariat qaydasında təsdıq
edilməsi qanunvericilikdə müəyyən olunmayan digər əqdlərin tərəflərin arzusu ilə notariat
qaydasında təsdiq olunmasının mümkünlüyü təsbit olunmuşdu. Yəni, alimentin ödənilməsi
barədə sazişin notariat qaydasında təsdiqi qanunvericiliklə qadağan olunmadığı üçün, belə sazişin
notariat qaydasında təsdiqi mümkün idi. Amma, hüquqi maarifləndirmənin aşağı səviyyədə
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olduğu səbəbindən notariat təcrübəsində bir dəfə də olsun alimentin ödənilməsi barədə saziş
təsdiq edilməmişdir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 17-ci maddəsinə əsasən cəmiyyətin əsas özəyi
kimi ailə dövlətin xüsusi himayəsindədir.
Uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək valideynlərin borcudur. Bu borcun
yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarət edir.
Konstitusiyanın 34-cü maddəsinin IV hissəsində müəyyən olunub ki, ər ilə arvadın
hüquqları bərabərdir. Uşaqlara qayğı göstərmək, onları tərbiyə etmək valideynlərin həm hüququ,
həm də borcudur.
Valideynlərə hörmət etmək, onların qayğısına qalmaq uşaqların borcudur.18 yaşına çatmış
əmək qabiliyyətli uşaqlar əmək qabiliyyəti olmayan valideynlərini saxlamağa borcludurlar
(Konstitusiyanın 34-cü maddəsinin V hissəsi).
Hal-hazırda “aliment” və “aliment öhdəlikləri” terminləri yalnız AM-də və MM-in yalnız
bir maddəsində - 1161-ci maddədə öz əksini tapıb.
Aliment hüquq münasibətlərinə görə ailənin bir üzvləri ailənin digər üzvlərini maddi
cəhətdən təmin etməli, sonuncular isə bu təminatı tələb etmək hüququna malikdirlər. Aliment
öhdəlikləri AM-də və MM-in 1161-ci maddəsində göstərilən hüquqi faktlar əsasında yaranır.
Azərbaycan Respublikasının Ailə və Mülki Məcəllələrinə uyğun olaraq aliment
öhdəlikləri daşıyanları subyekt tərkibinə görə aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar:
 Valideynlər yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlarını və əmək qabiliyyəti olmayan və maddi
yardıma ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış övladlarını saxlamağa borcludurlar (AM-in
75, 80 və 81-ci maddələri);
 Əmək qabiliyyəti olan yetkinlik yaşına çatmış övladlar maddi yardıma ehtiyacı olan əmək
qabiliyyəti olmayan valideynlərini saxlamağa və onlara qayğı göstərməyə borcludurlar
(AM-in 82 və 83-cü maddələri);
 Ər-arvad və keçmiş ər-arvad qanunla müəyyən olunmuş hallarda bir-birinə aliment
ödəməyə borcludurlar (AM-in 84 və 85-ci maddələri);
 Zəruri vəsaitə malik yetkinlik yaşına çatmış qardaş və bacılar yetkinlik yaşına catmayan
və yardıma ehtiyacı olub valideynlərindən saxlanılması üçün yardım ala bilməyən qardaş
və bacılarını saxlamağa borcludurlar. Zəruri vəsaitə malik yetkinlik yaşına çatmış qardaş
və bacılar valideynlərindən, yaxud da ərindən (arvadından) və ya yetkinlik yaşına çatan
uşaqlarından saxlanmaq üçün maddi yardım ala bilməyən, əmək qabiliyyəti olmayan və
yardıma ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatmış qardaş və bacılarını saxlamağa borcludurlar
(AM-in 88-ci maddəsi);
 Zəruri vəsaitə malik baba və nənə yardıma ehtiyacı olan, saxlanmaq üçün öz
valideynlərindən maddi yardım ala bilməyən yetkinlik yaşına çatmayan nəvələrini
saxlamağa borcludurlar . Zəruri vəsaitə malik baba və nənə valideynlərindən, yaxud da
ərdən (arvaddan) maddi yardım ala bilməyən, əmək qabiliyyəti olmayan və yardıma
ehtiyacı olan yetkinlik yaşına çatan nəvələrini saxlamağa borcludurlar (AM-in 89-cu
maddəsi);
 Zəruri vəsaitə malik nəvələr əmək qabiliyyəti olmayan və yardıma ehtiyacı olan və
saxlanmaq üçün yetkinlik yaşına çatan övladlarından və ya ərindən (arvadından) maddi
yardım ala bilməyən baba və nənəni saxlamağa borcludurlar (AM-in 90-cı maddəsi);
 Yetkinlik yaşına çatmış əmək qabiliyyətli yetirmələr onları 5 ildən az olmayan müddətdə
lazımınca faktik tərbiyə etmiş və saxlamış əmək qabiliyyəti olmayan və yardıma ehtiyacı
olan, öz yetkinlik yaşına çatmış övladlarından və ya ərlərindən (arvadlarından) təminat ala
bilməyən tərbiyəçilərini saxlamağa borcludurlar (AM-in 91.1. və 91.2-ci maddələri);
 Əmək qabiliyyəti olan və yetkinlik yaşına çatmış ögey ogul və qızlar onları 5 ildən az
olmayan müddətdə lazımınca tərbiyə etmiş və ya saxlamış əmək qabiliyyəti olmayan və
özlərinin yetkinlik yaşına çatan övladlarından və ya ərindən (arvadından) saxlanmaq üçün
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maddi yardım ala bilməyən ögey ata və ananı saxlamağa borcludurlar (AM-in 92-ci
maddəsi);
 Vərəsələr adları vəsiyyətnamədə çəkilməyən, miras qoyanın himayəsində olmuş və
özlərini müstəqil saxlaya bilməyən əmək qabiliyyəti olmayan şəxslərə mirasdan
dolanacaq təminatı (alimentlər) ödəməyə borcludurlar (MM-in 1161-ci maddəsi).
AM-in 90-cı maddəsində deyilir: “Əmək qabiliyyəti olmayan və yardıma ehtiyacı olan
baba və nənə saxlanmaq üçün yetkinlik yaşına çatan övladlarından və ya ərindən (arvadından)
maddi yardım ala bilmədikdə, zəruri vəsaitə malik nəvələrdən məhkəmə qaydasında aliment
verilməsini tələb etmək hüququna malikdirlər”.
Fikrimizcə, bu maddə bir qədər qüsurludur. Ona görə ki, AM-in 90-cı maddəsinə müvafiq
olaraq əmək qabiliyyəti olmayan və yardıma ehtiyacı olan baba və nənə saxlanmaq üçün
yetkinlik yaşına çatan övladlarından və ya ərindən (arvadından) maddi yardım ala bilmədikdə,
zəruri vəsaitə malik yetkinlik yaşına çatmayan nəvələrdən də məhkəmə qaydasında aliment
verilməsini tələb etmək hüququna malikdirlər. Bu isə sağlam məntiqə ziddir. Hesab edirik ki,
Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 90-cı maddəsinin dəyişdirilərək aşağıdakı
redaksiyada verilməsi məqsədəuyğun olardı:
“Əmək qabiliyyəti olmayan və yardıma ehtiyacı olan baba və nənə saxlanmaq üçün
yetkinlik yaşına çatan övladlarından və ya ərindən (arvadından) maddi yardım ala bilmədikdə,
zəruri vəsaitə malik yetkinlik yaşına çatmış nəvələrdən məhkəmə qaydasında aliment verilməsini
tələb etmək hüququna malikdirlər”.
M.V.Antokolskaya düzgün olaraq göstərir ki, alimentin ödənilməsi barədə saziş mülkihüquqi müqavilələrin bir növüdür. Belə saziş ümumi və xüsusi qanunvericiliyin qaydalarına
müvafiq surətdə mülki və ailə qanunvericiliyinin normaları ilə tənzimlənir [6, s. 322].
Mahiyyətcə mülki-hüquqi müqavilə olan alimentin ödənilməsi barədə sazişə Azərbaycan
Respublikası Mülki Məcəlləsinin 20-ci fəslində öz əksini tapmış müqavilə hüququ haqqında
müddəalar şamil edilir.
AM-in 94.1-ci maddəsinə uyğun olaraq aliment ödənilməsi barədə saziş (alimentin
miqdarı, ödənilmə qaydası və şərtləri) aliment ödəməli olan şəxslə onu alan şəxs arasında,
aliment ödəməli olan və (və ya) onu alan şəxs fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs olduqda isə
həmin şəxslərin qanuni nümayəndələri arasında bağlanır. Tam fəaliyyət qabiliyyəti olmayan
şəxslər aliment ödənilməsi barədə sazişi özlərinin qanuni nümayəndələrinin razılığı ilə
bağlayırlar.
Aliment ödənilməsi barədə saziş yazılı formada bağlanır və notariat qaydasında təsdiq
olunur. Aliment ödənilməsi barədə sazişin qanunla müəyyən olunmuş formasına əməl
edilməməsi Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş nəticələrə səbəb
olur (AM-in 94.2-ci maddəsi).
MM-in 329.1-ci maddəsinə əsasən əgər qanunla başqa hal müəyyən edilməmişdirsə,
qanunla və ya tərəflərin qarışılıqlı razılığı ilə müəyyən edilmiş forma tələblərinə riayət
etməməklə bağlanılmış əqd etibarsızdır.
Əqdlər şifahi və ya yazılı (sadə və ya notarial) formada bağlanır (MM-in 329.2-ci
maddəsi).
Deməli, alimentin ödənilməsi barədə sazişin notariat qaydasında təsdiqlənməməsi onun
etibarsizliğına səbəb olur, yəni bağlandığı andan etibarsız sayılaraq tərəflər üçün hüquq və
vəzifələr yaratmır. Belə saziş notariat qaydasında təsdiq edildikdən sonra icra vərəqəsi qüvvəsinə
malik olur və “İcra haqqında” 27 dekabr 2001-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununun
6.1.3-cü maddəsinə əsasən icra sənədi sayılır və həmin Qanunun 12-ci maddəsinə uyğun olaraq
təxirə salınmadan icra olunmalıdır.
M.V. Antokolskayanın fikrincə, alimentin ödənilməsi barədə saziş həm məhkəmə
qaydasında aliment almaq hüququ olan şəxslər arasında, həm də bu hüquqa malik olmayanlar
arasında bağlana bilər, ona görə ki, bu halda söhbət könüllü surətdə aliment öhdəliklərinin öz
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üzərinə götürülməsindən gedir. Belə öhdəliklərə AM-in alimentin ödənilməsi barədə saziş
fəslıinin normaları qanunun analogiyası üzrə tətbiq edilir [6, s. 319].
Bizə elə gəlir ki, M. V. Antokolskayanın bu fikri ilə razılaşmaq olmaz, çünki aliment
ödəməyə borclu olamayan şəxslə məhkəmə qaydasında aliment almaq hüququ olan şəxs arasında
bağlanan aliment öhdəlikləri icra vərəqəsi qüvvəsinə malik olmayacaq.
Belə düşünülə bilər ki, aliment ödənilməsi barədə saziş mülki-hüquqi müqavilələrin bir
növü olduğu üçün istənilən şəxslər arasında bağlana bilər və tərəflər MM-in 425-ci maddəsinin
tələblərinə uyğun olaraq vicdanlılığın tələb etdiyi tərzdə hərəkət edə bilərlər. Amma, bu fikir
tamamilə səhfdir, yəni AM-ə və MM-in 1161-ci maddəsinə uyğun olaraq aliment ödəmək
vəzifəsi daşımayan və aliment almaq hüququ olmayan şəxslər arasında aliment ödənilməsi barədə
saziş bağlana bilməz və belə saziş icra vərəqəsi qüvvəsinə malik deyildir.
MM-in 390.1-ci maddəsinə əsasən, fiziki və hüquqi şəxslər azad surətdə müqavilələr
bağlaya və bu müqavilələrin məzmununu müəyyənləşdirə bilərlər. Onlar MM-də nəzərdə
tutulmayan, lakin ona zidd olmayan müqavilələr də bağlaya bilərlər.
Beləliklə, aliment ödəmək vəzifəsi daşımayan şəxslə aliment almaq hüquqi olan şəxs
arasında müəyyən məbləğdə ödənişlərin ödənilməsi barədə müqavilə bağlana bilər. Tərəflər belə
müqavilənin təsdiqi üçün notariat kontoruna müraciət etdikdə, notarius MM-ə uyğun olaraq
müqaviləni təsdiq etməlidir, lakin bu alimentin ödənilməsi haqqında sazış adlana bilməz və icra
vərəqəsi qüvvəsinə malik olmayacaq. Buna baxmayaraq, notariat qaydasında təsdiq edilmiş belə
öhdəlik icra edilmədikdə, tərəfin məhkəmə qaydasında müqavilədə göstərilən məbləğin
ödənilməsini tələb etmək hüququ yaranacaq.
Alimentin ödənilməsi barədə sazişin məzmununu tərəflərin həmin sazişlə müəyyən
etdikləri hüquq və vəzifələr təşkil edir. AM-in 94.1-ci maddəsinin məzmunundan belə başa
düşülür ki, saziş üzrə tərəflərin hüquq və vəzifələri alimentin miqdarı, ödənilmə qaydası və
şərtləri ilə birbaşa əlaqədardır.
Alimentin ödənilməsi barədə saziş yalnız aliment ödəməli olan şəxslə onu almağa hüquqi
olan şəxs arasında bağlanmalıdır. AM-in 94-cü və MM-in 1161-ci maddəsinin şərhi birmənalı
olaraq nəticə çıxartmağa əsas verir ki, kimlər arasında alimentin ödənilməsi barədə saziş bağlana
bilər.
İcra vərəqəsi qüvvəsinə malik olan alimentin ödənilməsi barədə saziş, yalnız AM-in 1315-ci fəsillərində və MM-in 1161-ci maddəsində göstərilən aliment ödəmək vəzifəsi daşıyan
şəxslə məhkəmə qaydasında alimentin tutulmasını tələb etmək hüququna malik şəxs arasında
bağlana bilər. Ona görə də, belə sazişin bağlanması üçün tərəflər notariat kontoruna müraciət
etdikdə, notarius tərəflərin AM-in 13-15-ci fəsillərində və MM-in 1161-ci maddəsində göstərilən
subyektlərə aid olub-olmamasını müəyyən etməlidir. Tərəflər AM-in 13-15-ci fəsillərində və
MM-in 1161-ci maddəsində göstərilən aliment hüquq münasibətlərinin subyektləri olmadıqda,
notarius tərəflərin MM-in 390-cı maddəsinə əsasən müqavilə bağlamaq hüququnu izah etməlidir.
Əgər tərəflər belə müqaviləni alimentin ödənilməsi barədə saziş adlandırmaq istədikdə, əqdin
məzmunu qanunun tələblərinə uyğun olmadıgı üçün notarius “Notariat haqqında” Qanunun 40ci maddəsinin 5-ci hissəsini əsas tutaraq notariat hərəkətini aparmaqdan imtina etməlidir.
AM-in 95.1-ci maddəsinə görə aliment ödənilməsi barədə sazişin bağlanması, icrası,
dəyişdirilməsi, pozulması və etibarsız sayılması üçün AR MM-nin mülki-hüquqi əqdlərin
bağlanması, icrası, dəyişdirilməsi, pozulması və etibarsız sayılması barədə normaları tətbiq
olunur.
Aliment ödənilməsi barədə saziş tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında istənilən vaxt
dəyişdirilə və pozula bilər. Bu halda sazişin dəyişdirilməsi və pozulması AM-in 94.2-ci
maddəsində nəzərdə tutulan eyni formada həyata keçirilir (AM-in 95.2-ci maddəsi).
Başqa sözlə, alimentin ödənilməsi barədə sazişin dəyişdirilməsi və pozulması ayrıca saziş
kimi yazılı surətdə tərtib olunmalı və notariat qaydasında təsdiq edilməlidir.
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Aliment hüquq münasibətləri şəxsi xaraxter daşıyır və burada hüquq varisliyinə yol
verilmir (məsələn, vərəsəlik qaydasında, tələbin güzəşti və s.). Ona görə də, həm aliment
ödəyənin, həm də aliment alanın ölümü nəticəsində belə sazişə xitam verilir.
Tələbin güzəşti qaydalarını tənzimləyən MM-in 194-cü maddəsinin normaları alimentin
ödənilməsi barədə sazişə tətbiq edilə bilməz.
AM-in 76-cı maddəsinə görə aliment ödənilməsi barədə razılıq olmadıqda uşaqlar üçün
onların valideynlərindən məhkəmə tərəfindən hər ay 1 uşağa görə - qazancın və (və ya)
valideynlərin başqa gəlirlərinin dörddə bir hissəsi, 2 uşağa görə - qazancın (başqa gəlirlərin)
üçdə bir hussəsi, 3 və daha çox uşağa görə isə qazancın (başqa gəlirlərin) yarısı miqdarında
aliment tutulur.
AM-in 97.2-ci maddəsi nəzərdə tutur ki, aliment ödənilməsi barədə saziş üzrə yetkinlik
yaşına çatmayanlar üçün ödənilən alimentin miqdarı məhkəmə qaydasında onlar üçün müəyyən
edilə bilən alimentin miqdarından az olmamalıdır.
Alimentin ödənilməsi barədə sazişə əsasən nəzərdə tutulan təminatın verilməsi şərtləri
azyaşlı uşağın, yaxud yetkinlik yaşına çatan, lakin əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvünün
maraqlarını pozursa, o cümlədən AM-in 97.2-ci maddəsinin tələblərinə əməl edilmədikdə, həmin
saziş mübahisələndirilə bilər (AM-in 96.1-ci maddəsi).
Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, alimentin ödənilməsi barədə sazişin bağlanması
üçün notariat kontoruna müraciət olunduqda, notarius aliment ödəmək vəzifəsi daşıyanın iş
yerindən əmək haqqının miqdarı haqqında arayış tələb etməlidir və AM-in 76-cı maddəsində
göstərilən miqdardan az alimentin ödənilməsi barədə sazişi təsdiq etməməlidir.
AM-in 103-cü maddəsinə əsasən aliment ödənilməsi barədə saziş və (və ya) icra vərəqəsi
əsasında tutulan ümumi məbləğ aliment ödəməyə borclu olan şəxsin əmək haqqından və (və ya)
başqa gəlirlərinin 50 faizindən çox olduqda da aliment notariat qaydasında təsdiq olunmuş saziş
əsasında tutulur.
Tərəflər AM-in 76-cı maddəsində göstəriləndən çox miqdarda alimentin ödənilməsi
barədə saziş bağlamaq istədikdə notarius belə sazişi təsdiq etməlidir.
Milli Məclisin 1992-ci il 21 iyul tarixli Qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin 44-cü sessiyasında 1989-cu il 20 noyabr tarixdə
qəbul edilmiş “Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyanın 27-ci maddəsinə əsasən iştirakçı
dövlətlər hər bir uşağın fiziki, əqli, ruhi, mənəvi və sosial inkişafı üçün lazım olan həyat
səviyyəsinə malik olmaq hüququnu təsdiq edirlər.
Həmin Konvensiyanın 4-cu maddəsində deyilir: “Bu Konvensiyanı qəbul edərkən iştirakçı
dövlətlər onu həyata kecirmək üçün bütün lazımi tədbirləri görəcəklər”.
BMT-nin “Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyasına uyğun olaraq 1998-ci il 19 may
tarixdə qəbul edilmiş “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-cü
maddəsinə əsasən uşağın Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş
minimum dolanacaq xərclərindən az olmayan maddi təminat almaq hüququ vardır [18].
Uşağın minimum təminat xərcləri hər il üçün Milli Məclis tərəfindən qəbul edilən
“Yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə müəyyən olunur.
“Azərbaycan Respublikasında 2010-cu il üçün yaşayış minimumu haqqında” 26 noyabr 2009-cu
il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 2010-cu il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 87
manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 96 manat, pensiyaçılar üçün 68 manat, uşaqlar üçün 72
manat müəyyən olunmuşdur [19]. “Azərbaycan Respublikasında 2011-ci il üçün yaşayış
minimumu haqqında” 22 oktyabr 2010-cu il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu isə
müəyyən edir ki, 2011-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 95 manat, əmək qabiliyyətli əhali
üçün 102 manat, pensiyaçılar üçün 72 manat, uşaqlar üçün 76 manat təşkil edir [20]. Habelə,
“Azərbaycan Respublikasında 2012-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” 2011-ci il 6 dekabr
tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq 2012-ci il üçün yaşayış minimumu
ölkə üzrə 108 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 116 manat, pensiyaçılar üçün 84 manat,
uşaqlar üçün isə 87 manatdır [21].
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Həmçinin, “Azərbaycan Respublikasında 2012-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi
haqqında” 2011-ci il 6 dekabr tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə ünvanlı dövlət
sosial yardımının təyin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasında 2012-ci il üçün ehtiyac
meyarının həddi 84 manat məbləğində təsdiq edilmişdir [22].
Uşaqların aliment hüquqlarının pozulması onların maraqlarının təmin olunmasını
tənzimləyən beynəlxalq prinsiplərin pozulması deməkdir. Təqdirəlayiq haldır ki, uşaqların
saxlanılması üçün alimentin sabit pul məbləğində tutulması ilə bağlı məhkəmə təcrübəsi ilə tanış
olduqda, sabit pul məbləğində aliment müəyyən edilərkən bəzi məhkəmə aktlarında BMT-nin
“Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyasına, “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa və “Azərbaycan Respublikasında yaşayış minimumu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa istinad edilməsi hallarına rast gəlmək olur. Məsələn,
R.S.İ. qızı keçmiş əri İ.R.İ. oğluna qarşı 09.01.2003-cü il təvəllüdlü İ.S.R. oğlunun və
04.06.2005-ci il təvəllüdlü İ.A.R. qızının saxlanmaları üçün hər uşaq üçün hər ay 100 manat
olmaqla, ümumilikdə 200 manat sabit pul məbləğində aliment müəyyən edilməsi tələbinə dair
Bakı Şəhər Qaradağ Rayon Məhkəməsində iddia qaldırmışdır. Bakı Şəhər Qaradağ Rayon
Məhkəməsinin 2009-cu il 14 aprel tarixli qətnaməsi ilə iddianın təmin olunmaması qət edilmişdir
[23].
İddiaçının verdiyi apellyasiya şikayəti əsasında işə baxan Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin
Mülki İşlər üzrə Məhkəmə Kollegiyası 2 sentyabr 2009-cu il tarixli qətnaməsi ilə apellyasiya
şikayətini qismən təmin edərək, Bakı Şəhər Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2009-cu il 14 aprel
tarixli qətnaməsini ləğv etmiş və iş üzrə yeni qətnamə çıxararaq cavabdeh İ.R.İ. oğlundan hər
uşağa görə hər ay 70 manat olmaqla, ümumilikdə 140 manat sabit pul məbləğində aliment
tutulmasını qət etmişdir. Qətnamənin əsaslandırıcı hissəsində Bakı Apellyasiya Məhkəməsi
BMT-nin “Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyasına, “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa və “Azərbaycan Respublikasında yaşayış minimumu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa istinad etmişdir [24].
Cavabdeh qətnamədən kassasiya şikayəti versə də, Azərbaycan Respublikası Ali
Məhkəməsinin Mülki İşlər üzrə Məhkəmə Kollegiyası 8 yanvar 2010-cu il tarixli qərarı ilə
kassasiya şikayətini təmin etməyərək Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki İşlər üzrə Məhkəmə
Kollegiyasının qətnaməsini dəyişdirmədən saxlamışdır [25].
Fikrimizcə, uşaqların alimentlə bağlı hüquqlarının qorunmasını təmin etmək məqsədilə,
Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinə aşağıdakı məzmunda 78.4-cü maddənin əlavə
edilməsi məqsədəuyğun olardı:
78.4. Sabit pul məbləğinin miqdarı hər uşaq üçün “Azərbaycan Respublikasında yaşayış
minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə uşaqlar üçün müəyyən edilmiş
minimum məbləğdən az müəyyən edilə bilməz.
“Dövlət rüsumu haqqında” 4 dekabr 2001-ci il tarixli AR Qanununun 10.5.1-ci
maddəsinə əsasən qiymətləndirilən müqavilələrin təsdiqi zamanı tərəflər ər (arvad),
uşaqlar,valideynlər, baba, nənə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə 3 (üç) manat miqdarında, 10.5.3-cü
maddəsinə görə isə tərəflər digər fiziki və hüquqi şəxsdirsə 61 (altmış bir) manat miqdarında
dövlət rüsumu ödənilir.
Alimentin ödənilməsi barədə saziş qiymətləndirilən müqavilə olduğu üçün keçmiş ərarvad arasında, yetirmələrlə faktik tərbiyəçilər arasında, ögey oğul və qızlarla ögey ata və ana
arasında, həmçinin vərəsələrlə miras qoyanın himayəsində olmuş və özlərini müstəqil saxlaya
bilməyən əmək qabiliyyəti olmayan şəxslər arasında belə saziş zamanı 61 manat dövlət rüsumu,
habelə 9 manat 15 qəpik notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xudmətə görə haqq –
ümumilikdə 70 manat 15 qəpik tutulur. Fikrimizcə, bu məbləğ alimentin ödənilməsi barədə saziş
üçün çoxdur.
Beləliklə, aparılmış tədqiqatlar aşağıda göstərilən nəticələrə gəlməyə imkan verir:
1. SSRİ dağıldıqdan sonra Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olmuş bütün müstəqil ölkələr
tərəfindən qəbul edilmiş Ailə Məcəlləsində alimentin ödənilməsi barədə sazişin notariat
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qaydasında təsdiqinin mümkünlüyü və notariat qaydasında təsdiq edilmiş belə sazişin
icra vərəqəsi qüvvəsinə malik olması nəzərdə tutulmuşdur.
2. Hesab edirik ki, Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 90-cı maddəsinin
dəyişdirilərək aşağıdakı redaksiyada verilməsi məqsədəuyğun olardı:
“Əmək qabiliyyəti olmayan və yardıma ehtiyacı olan baba və nənə saxlanmaq üçün
yetkinlik yaşına çatan övladlarından və ya ərindən (arvadından) maddi yardım ala
bilmədikdə, zəruri vəsaitə malik yetkinlik yaşına çatmış nəvələrdən məhkəmə qaydasında
aliment verilməsini tələb etmək hüququna malikdirlər”.
3. Uşaqların alimentlə bağlı hüquqlarının qorunmasını təmin etmək məqsədilə, Azərbaycan
Respublikasının Ailə Məcəlləsinə aşağıdakı məzmunda 78.4-cü maddənin əlavə edilməsi
məqsəmüvafiq olardı:
“Sabit pul məbləğinin miqdarı hər uşaq üçün “Azərbaycan Respublikasında yaşayış
minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə uşaqlar üçün müəyyən
edilmiş minimum məbləğdən az müəyyən edilə bilməz”.
4. Təklif edirik ki, ”Dövlət rüsumu haqqında” 4 dekabr 2001-ci il tarixli Azərbaycan
Respublikasının Qanununa aşağıdakı məzmunda 10.5.4-cü maddə ələvə edilsin.
“Alimentin ödənilməsi barədə sazişin təsdiqi üçün 5 manat dövlət rüsumu tutulur”.
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РЕЗЮМЕ
Проблемные вопросы удостоверения соглашений об уплате алиментов в
нотариальной практике
В научной статье указывается, что после распада Советского Союза в принятых Семейных
кодексах всех стран, входящих в состав Содружества независимых государств, нашли отражение
нормы, согласно которых
в нотариальном порядке можно удостоверить соглашение об уплате
алиментов и нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу
исполнительного листа.
Автор также считает целесообразным внесение изменений и дополнений некоторых статей
Семейного кодекса Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О
государственной пошлине».
Ключевые слова - Гражданский кодекс, Семейный кодекс, проблема, практика, нотариус.

SUMMARY
Problematic issues of approval of agreements on alimony in notarial practice
The scientific article highlights that after the collapse of the Soviet Union in the Family Code of
the Commonwealth of Independent States countries, it is provided by the rules, that the notary can confirm
the agreement on payment of alimony and this notarized agreement on payment of alimony subject to a
legal force.
The author also considers it appropriate to make changes and amendments to some articles of the
Family Code of the Azerbaijan Republic and the Law of Azerbaijan Republic «On State Duty».
Keywords - Civil code, Family Code, problem, practice, notary.
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UOT 343.712.3 (479.24)
X.Məhəmmədəli,
BDU-nun Cinayət hüququ və kriminologiya
kafedrasının aspirantı

ADAM OĞURLUĞU CİNAYƏTİNİN TÖVSİFEDİCİ ƏLAMƏTLƏRİ
Açar sözlər: cinayət məsuliyyəti, adam oğurluğu, tövsifedici əlamətlər, qabaqcadan əlbir
olan bir qrup şəxs, təkrarlıq.
Ключевые слова: уголовная ответственность, похищение человека, квалифицирующие признаки, группа лиц по предварительному сговору, неоднократность.
Key words: criminal responsibility, kidnapping of the person, qualifying signs, a
preliminary arrange by group of persons, frequency.
Məqalədə adam oğurluğu cinayətinin tövsifedici əlamətləri araşdırılır. Bu zaman cinayət
qanunvericiliyində baxılan məsələ ilə bağlı yol verilmiş qüsurlar aşkarlanır və onların aradan
qaldırılması üzrə müvafiq təklif irəli sürülür. Hər bir tövsifedici əlamətlə bağlı ümumiləşmə
aparılır və müvafiq nəticələr çıxarılır.
Adam oğurluğu cinayətinin tövsifedici əlamətlərini nəzərdən keçirək. Cinayət tərkibinin
tövsifedici əlamətləri deyildikdə, Cinayət Məcəlləsinin Xüsusi hissəsinin maddələrində nəzərdə
tutulmuş əməlin daha təhlükəli olduğunu göstərən və cəzanın gücləndirilməsinə təsir edən hallar
başa düşülür. Kriminalist alimlərdən T.A.Lesniyevski-Kostareva tövsifedici əlamətlərə belə
anlayış verir: «Tövsifedici əlamətlər – müvafiq növ cinayətin hissəsi üçün səciyyəvi olan
qanunda öz əksini tapmış, əsas cinayət tərkibi ilə müqayisədə törədilən əməlin ictimai təhlükəlilik
dərəcəsinin və təqsirkarın şəxsiyyətinin xeyli dəyişilmiş, törədilən əməlin qanunvericiliklə
qiymətləndirilməsinə (tövsifinə) və məsuliyyətin dərəcəsinə təsir göstərən mühüm hallardır» (4,
126).
Azərbaycan Respublikası CM-in 144.2-ci maddəsində adam oğurluğunun on tövsifedici
əlaməti nəzərdə tutulmuşdur. Bunlara adam oğurluğunun: 1) iki və ya daha çox şəxs barəsində
törədilməsi; 2) təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə hamilə vəziyyətində olan qadına qarşı
törədilməsi; 3) bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsi; 4) qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs
tərəfindən törədilməsi; 5) mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilməsi; 6) cinayətkar birlik (cinayətkar
təşkilat) tərəfindən törədilməsi; 7) zərərçəkmiş şəxsin həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olan zor
tətbiq etməklə törədilməsi; 8) silahdan, yaxud silah qismində istifadə edilən əşyalardan istifadə
etməklə törədilməsi; 9) tamah məqsədilə törədilməsi; 10) sifarişlə törədilməsi.
Göstərilən tövsifedici əlamətləri ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirək.
Adam oğurluğunun iki və ya daha çox şəxs barəsində törədilməsi. İki və ya daha artıq
şəxsin oğurlanması baxılan cinayətin əsas tərkibi ilə müqayisədə daha yüksək ictimai
təhlükəliliyə malikdir. Ən əvvəl bu onunla şərtlənir ki, adam oğurluğunun baxılan tövsifedici
halında bir şəxs deyil, iki və ya daha çax şəxs oğurlanır və saxlanılır. Törədilmiş əməlin
Azərbaycan Respublikası CM-in 144.2.1-ci maddəsi ilə tövsif edilməsi üçün təqsirkarın
niyyətinin iki və ya daha çox şəxsin oğurlanmasını əhatə etməsi zəruridir. Bu zaman əməlin başa
çatmış cinayət qismində iki və ya daha artıq şəxsin oğurlanması kimi tövsif edilməsi üçün
təqsirkarın niyyətinin üç, dörd və daha çox şəxsin oğurlanması olmasından asılı olmayaraq, iki
şəxsin oğurlanması kifayətdir. Təqsirkarın iki və ya daha artıq şəxsi oğurlamaq niyyəti olduqda,
ancaq bir şəxsi oğurlaya bildiyi, ikinci şəxsə qarşı bu əməli törətməyə cəhd etdiyi halda
törədilmiş əməl Azərbaycan Respublikası CM-in 144.2.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş başa
çatmış cinayət kimi tövsif edilə bilməz. Zənnimizcə, belə hallarda törədilmiş əməl digər
ağırlaşdırıcı hallar olmadıqda Azərbaycan Respublikası CM-in 144.1-ci maddəsi, 29 və 144.2.1ci maddələri ilə tövsif edilməlidir.
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Beləliklə, törədilmiş əməlin Azərbaycan Respublikası CM-in 144.2.1-ci maddəsi ilə tövsif
edilməsi üçün mühüm şərt təqsirkarın niyyətinin iki və ya daha artıq şəxsi oğurlamaq olmasıdır.
Təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə hamilə vəziyyətində olan qadının oğurlanması.
Hamilə olması təqsirkara aşkar surətdə məlum olan qadının oğurlanmasının yüksək ictimai
təhlükəliliyə malik olması aşağıdakı amillərlə səciyyələnir: a) təkcə qadın deyil, həm də onun
dölü, gələcək uşaq təhlükəyə məruz qalır; b) bu halda cinayətin subyektinin olduqca mənfi
xarakterə malik olması.
Törədilmiş əməlin Azərbaycan Respublikası CM-in 144.2.2-ci maddəsi ilə tövsif edilməsi üçün
aşağıdakıların olması zəruridir: 1) oğurlanmış şəxs qismində hamilə qadın çıxış etməlidir; 2)
təqsirkar oğurlanmış şəxsin hamilə qadın olmasını aşkar şəkildə bilməlidir. Oğurlanmış şəxsin
hamilə qadın olmasını aşkar şəkildə bilmə təqsirkarın bu barədə məlumatlı olmasını nəzərdə
tutur. Təqsirkar oğurlanmış qadının hamilə vəziyyətində olmasını bilməli və ya ehtimal etməlidir.
Buna görə hətta təqsirkar oğurlanmış qadının hamilə vəziyyətində olmasına tam əmin olmadığı
halda da əməl Azərbaycan Respublikası CM-in 144.2.2-ci maddəsi ilə tövsif edilməlidir.
Oğurlanmış qadının hamilə vəziyyətində olmasını təqsirkar ən əvvəl hamiləliyin zahiri
əlamətlərinə görə müəyyən edə bilər. Bundan başqa, təqsirkar qadının hamilə olması barədə
məlumatı müxtəlif mənbələrdən, məsələn, cinayətin iştirakçılarından, zərərçəkmiş şəxsin
özündən və s. ala bilər.
Beləliklə, törədilmiş əməlin Azərbaycan Respublikası CM-in 144.2.2-ci maddəsi ilə tövsif
edilməsi üçün təqsirkarın oğurlanmış qadının hamilə vəziyyətdə olması barədə məlumatlı olması
zəruridir.
Adam oğurluğunun bir qrup şəxs, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil
dəstə, cinayətkar birlik (cinayətkar təşkilat) tərəfindən törədilməsi. Azərbaycan Respublikası
CM-in 34.1-ci maddəsinə görə qabaqcadan razılaşmadan iki və ya daha çox icraçının birgə
iştirakı ilə törədilən cinayət bir qrup şəxs tərəfindən törədilmiş cinayət hesab olunur. Qeyd edək
ki, bir neçə nəfərin birgə cinayət törətməsi əsasən qabaqcadan razılığa gəlməklə törədilir. Lakin
onlarda kriminal əməl törətmək fəaliyyətinə dair qətiyyət ani olaraq əhatənin münaqişəli
şəraitinin təsiri altında da yarana bilər.
Beləliklə, adam oğurluğunun bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsinin aşağıdakı əlamətlərə
malik olduğunu göstərə bilərik: 1) qrup adam oğurluğu cinayətinin subyekti olan ən azı iki
şəxsdən ibarət olmalıdır; 2) adam oğurluğu cinayətini törədən şəxslər arasında cinayəti birgə
törətmək barədə qabaqcadan razılaşma olmamalıdır; 3) qrupun iştirakçıları adam oğurluğunu
birgə törətməlidirlər.
Tədqiqatçılardan M.A.Şneyder hesab edir ki, qarşılıqlı razılıq olmadan iştirakçılıqla
törədilən cinayətdən danışmaq əbəsdir, iştirakçılıq hər bir halda cinayətə qədər qarşılıqlı razılığı,
yaxud da əlbirliyi tələb edir (5, 17).
Azərbaycan Respublikası CM-in 144.2.3-cü maddəsində «qabaqcadan əlbir olmayan bir
qrup şəxs» əlamətindən istifadə edilməsini məqbul saymırıq. Birinci, qabaqcadan əlbir olmayan
bir qrup şəxs tərəfindən adam oğurluğu cinayətinin törədilməsi xarakterik deyildir. Praktikada
qabaqcadan əlbir olmayan bir qrup şəxs tərəfindən adam oğurluğu cinayətinin törədilməsi
hallarına demək olar ki, rast gəlinmir. İkinci, qabaqcadan əlbir olmayan bir qrup şəxsin
məsuliyyəti ağırlaşdıran hal kimi cinayət tərkiblərinə daxil edilməsi kifayət qədər əsas olmadan
məsuliyyəti ağırlaşdırır. Azərbaycan Respublikası CM-in 144.2.3-cü maddəsindən «bir qrup
şəxs» əlamətinin çıxarılmasını zəruri sayırıq.
Azərbaycan Respublikası CM-in 34.2-ci maddəsinə görə qabaqcadan razılaşmaqla iki və
ya daha çox şəxsin birgə iştirakı ilə törədilən cinayət qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs
tərəfindən törədilmiş cinayət hesab olunur. Qabaqcadan əlbir olmaqla adam oğurluğu cinayəti
törətmiş bir qrup şəxs aşağıdakı əlamətlərə malikdir: 1) qrup adam oğurluğu cinayətinin subyekti
olan ən azı iki şəxsdən ibarət olmalıdır; 2) qrupun iştirakçıları adam oğurluğunu birgə
törətməlidirlər; 3) qrupa daxil olan şəxslər arasında cinayəti birgə törətmək haqqında qabaqcadan
razılaşma olmalıdır.
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Azərbaycan Respublikası CM-in 34.3-cü maddəsinə görə bir və ya bir neçə cinayətin
törədilməsi üçün qabaqcadan birləşmiş iki və ya daha çox şəxsdən ibarət olan sabit cinayətkar
qrup tərəfindən törədilən cinayət mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilmiş cinayət hesab olunur.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Məhkəməsinin 20 aprel 1999-cu il tarixli qərarında
deyilir ki, «…mütəşəkkil dəstə dedikdə bir və ya bir neçə cinayətin törədilməsi üçün əvvəlcədən
birləşmiş iki və yaxud daha çox şəxslərdən ibarət olan möhkəm cinayətkar qrup başa
düşülməlidir; mütəşəkkil dəstənin möhkəmliyini onun tərkibinin və təşkilati qurumlarının
sabitliyi, üzvlərinin birliyi (sıxlığı), cinayətkar fəaliyyətin forma və üsullarının daimiliyi
xarakterizə edir» (3, 1030). Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun «Oğurluq,
soyğunçuluq və quldurluğa dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında» 3 mart 2005-ci il tarixli
1 saylı qərarının 16-cı bəndində mütəşəkkil dəstənin anlayışı ilə bağlı deyilir: «Cinayət törətmək
üçün qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs anlayışından fərqli olaraq, mütəşəkkil dəstə, həm də
özünün sabitliyi, tərkibində təşkilatçısının (rəhbərinin) və birgə cinayətkar fəaliyyət üçün
əvvəlcədən hazırlanmış planın olması, cinayət törədilməsinə hazırlıq və cinayətkar niyyətin
həyata keçirilməsi zamanı qrup üzvləri arasında funksiyaların bölüşdürülməsi ilə xarakterizə
olunur» (1, 272-273).
Cinayət hüquq ədəbiyyatında mütəşəkkil dəstəyə müxtəlif anlayışlar verilir. Məsələn,
A.Qasımov yazır: «Bir yaxud bir neçə cinayət etmək üçün əvvəlcədən birləşmiş sabit dəstə
üzvləri tərəfindən törədilən cinayət mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilən cinayət sayılır» (2, 122).
Göründüyu kimi, mütəşəkkil dəstənin bu anlayışı onun qanunvericilik anlayışından o qədər də
fərqli deyildir.
Şərh etdiklərimizə əsasən mütəşəkkil dəstə tərəfindən adam oğurluğunun əlamətlərini
aşağıdakı kimi formulə edə bilərik:
1) mütəşəkkil dəstənin tərkibinə adam oğurluğunun subyektinin bütün əlamətlərinə malik
olan ən azı iki adam daxil olmalıdır. Çox vaxt mütəşəkkil dəstə çoxlu sayda üzvlərdən ibarət olur,
ancaq onu iki adam da yarada bilər; 2) mütəşəkkil dəstə sabitlik əlamətinə malik olmalıdır.
Sabitlik – sadə qrupla və qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxslə müqayisədə daha yüksək ictimai
təhlükəliliyə malik olmanı göstərən qiymətləndirmə kateqoriyasıdır. Yuxarı məhkəmə
instansiyalarının qeyd edilən qərarlarında bu hallara aşağıdakılar aid edilir: mütəşəkkilliyin
yüksək səviyyəsi; cinayətin planlaşdırılması və əsaslı surətdə hazırlanması; iştirakçılar arasında
rolların bölüşdürülməsi; iştirakçıların seçilməsi və ələ alınması; cinayətin gizlədilməsi
tədbirlərinin təmin edilməsi; qrup intizamına və cinayətkar dəstənin təşkilatçısının göstərişlərinə
tabe olma və sair hallar; 3) dəstəyə daxil olan şəxslər bir və ya bir neçə adam oğurluğu törətmək
üçün qabaqcadan birləşməlidir. Mütəşəkkil dəstənin bu əlaməti mahiyyətcə onu göstərir ki, onun
üzvləri qrup yaradaraq, hesab edirlər ki, o, hamının səylərini vahid məqsəd – bir cinayət (cinayət
hüquq ədəbiyyatında haqlı olaraq bəzən göstərilir ki, icrası mürəkkəb olan cinayət) və ya bir
neçə cinayət törətmək üçün birləşdirməyə imkan verəcəkdir.
Beləliklə, adam oğurluğu cinayətinin mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilən əməl kimi
tövsifi üçün dəstə üzvləri arasında təşkilati sabitliyin olması, cinayətin törədilməsinin planlı
xarakter daşıması, dəstə üzvləri arasında vəzifə bölgüsünün, möhkəm daxili intizamın olması,
cinayətin törədilməsində müəyyən alət və vasitələrdən istifadə edilməsi kimi əlamətləri dəstə
özündə cəmləməlidir.
Cinayətkar birlik (cinayətkar təşkilat) tərəfindən törədilən adam oğurluğu ilə bağlı bir çox
məsələlər mütəşəkkil dəstənin törətdiyi adam oğurluğu ilə eyniyyət təşkil edir. Buna görə bu
tövsifedici halı ayrıcı nəzərdən keçirməyə ehtiyac görmürük.
Burada qanunvericinin Azərbaycan Respublikası CM-in 144.2.3-cü maddəsində
göstərilmiş tövsifedici hallarla bağlı yol verdiyi iki qüsur üzərində dayanmaq istəyirik. Bunlardan
birincisi bir qrup şəxs tərəfindən adam oğurluğunun tövsifedici əlamət kimi müəyyən edilməsidir
ki, biz bu barədə yuxarıda öz fikrimizi bildirmiş və müvafiq təklif vermişik. Qeyd edilən
maddədəki ikinci qüsur adam oğurluğunun qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə,
cinayətkar birlik (cinayətkar təşkilat) tərəfindən törədilməsi əlamətlərinin bir normada nəzərdə
147

tutulmasıdır. Bununla qanunverici həmin əlamətləri bir-birinə ekvivalent müəyyən etmişdir.
Halbuki adam oğurluğunun mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik (cinayətkar təşkilat)
tərəfindən törədilməsinin ictimai təhlükəliliyi qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən
törədilməsinin ictimai təhlükəliliyindən xeyli yüksəkdir. Buna görə hesab edirik ki, adam
oğurluğunun qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsi tövsifedici əlamət kimi
Azərbaycan Respublikasının CM-in 144.2.3-cü maddəsində saxlanılmalı, adam oğurluğunun
mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik (cinayətkar təşkilat) tərəfindən törədilməsi isə xüsusilə
tövsifedici əlamət kimi 144.3-cü maddəyə keçirilməlidir. Bundan başqa, hesab edirik kİ, adam
oğurluğunun yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində törədilməsinin Azərbaycan Respublikası
CM-in 144.3-cü maddəsində xüsusilə tövsifedici əlamət kimi nəzərdə tutulması da bu cinayətin
ağırlığına uyğun gəlmir. Zənnimizcə, həmin halın Azərbaycan Respublikası CM-in 144.2-cü
maddəsində tövsifedici əlamət kimi təsbit edilməsi daha düzgün olardı.
Adam oğurluğunun zərərçəkmiş şəxsin həyatı və ya sağlamlığı üçün təhlükəli olan
zor tətbiq etməklə törədilməsi. Həyat üçün təhlükəli olan zərərin anlayışı Azərbaycan
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10 yanvar 2001-ci il tarixli “Sağlamlığa zərər vurmanın
məhkəmə-tibbi ekspertizası Qaydaları”nın 7-ci bəndində verilmişdir. Həyat üçün təhlükəli olan
sağlamlığa zərər vurmaya ölümlə nəticələnən zərər vurmalar aiddir. Sağlamlığa zərər vurmanın
həyat üçün təhlükəli olmasını qiymətləndirdikdə tibbi yardım nəticəsində ölüm halının qarşısının
alınması nəzərə alınmamalıdır.
Sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etmə dedikdə, insanın ölümünə səbəb olmayan,
ancaq insanın sağlamlığına yüngül, az ağır və ya ağır zərər vurulmasına gətrib çıxaran zor tətbiq
etmə başa düşülür. Həyat və ya sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etmə qiymətləndirilərkən
təkcə onun tətbiqinin nəticəsini deyil, həm də tətbiq etmənin üsulunu nəzərə almaq lazımdır.
Zəhər və ya zəhərli maddələr tətbiq etməklə zərərçəkənə zor tətbiq etmə də həyat və ya sağlamlıq
üçün təhlükəli hesab edilir. Buna görə Azərbaycan Respublikası CM-in 144.2.4-cü maddəsində
təsbit edilmiş adam oğurluğunun həyat və ya sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etməklə
törədilməsi tövsifedici əlaməti təkcə zərərçəkənə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan fiziki zərər
vurulan halda deyil, həm də hərəkətin üsulundan asılı olaraq mövcud olur.
Azərbaycan Respublikası CM-in 144.2.4-cü maddəsində təsbit edilmiş adam oğurluğu
zamanı zor tətbiq etmə fiziki zorakılığın tətbiq edilməsini nəzərdə tutur. Fiziki zorakılıq başqa
şəxsin iradəsinin ziddinə onun orqanizminə ictimai təhlükəli hüquqazidd təsir etmədir. Əgər
adam oğurluğu zamanı təqsirkar qəsdən oğurlanmış şəxsin ölümünə səbəb olarsa, törədilmiş əməl
həm də Azərbaycan Respublikası CM-in 120.2-ci maddəsi ilə tövsif edilir.
Beləliklə, Azərbaycan Respublikası CM-in 144.2.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş
həyat və ya sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etməklə adam oğurluğu tövsifedici
əlamətində zorakılıq dedikdə sağlamlığa yüngül, az ağır və ya ağır zərər vurma nəzərdə tutulur.
Hesab edirik, 144.2.4-cü maddəsinə həm də adam oğurluğunun zərərçəkmiş şəxsin həyatı
və ya sağlamlığı üçün təhlükəli olan zor tətbiq etmə hədəsi ilə hədələməklə törədilməsi
tövsifedici əlamətinin əlavə edilməsi zəruridir.
Adam oğurluğunun silahdan və ya silah qismində istifadə edilən əşyalardan istifadə
etməklə törədilməsi. Adam oğurluğu zamanı silahdan və ya silah qismində istifadə edilən
əşyalardan istifadə edilməsi baxılan cinayətin ictimai təhlükəliliyini yüksəldir, çünki bu,
zərərçəkənin həyatına və ya sağlamlığına mühüm ziyan vurulmasına real imkan yaradır,
təqsirkarın təcavüzkarlığını və qətiyyətini gücləndirir, qarşısına qoyduğu məqsədə nail olmaqda
onun inamını artırır. Adam oğurluğu zamanı silahdan və ya silah qismində istifadə edilən
əşyalardan istifadə edilməsi dedikdə, oğurlanan şəxsi tutmaq, başqa yerə aparmaq və saxlamaq
üçün onlardan istifadə edilməsi başa düşülür. Azərbaycan Respublikası CM-in 144.2.5-ci
maddəsində nəzərdə tutulmuş silahdan və ya silah qismində istifadə edilən əşyalardan həm fiziki
zorakılıq, həm də zorakılıq tətbiq etmək hədəsi üçün istifadə edilə bilər. Təqsirkarın əlində olan
silahı və ya silah qismində istifadə edilən əşyaları nümayiş etdirməsi onların tətbiq edilməsi
hesab edilir. Sağlamlığa zərər yetirə bilən əşyalar həm fiziki zorakılıq, həm də zorakılıq etmə
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hədəsi üçün istifadə edilə bilər. Sağlamlığa zərər yetirə bilməyən əşyalar (məsələn, silah maketi)
yalnız zorakılıq tətbiq etmə hədəsi üçün istifadə edilə bilər. Beləliklə, əməlin Azərbaycan
Respublikası CM-in 144.2.5-ci maddəsi ilə tövsif edilməsi üçün zərərçəkənə faktik zərərin
vurulması məcburi deyildir.
Qeyd olunan tövsifedici əlamətin formuləsi göstərir ki, əməlin Azərbaycan Respublikası
CM-in 144.2.5-ci maddəsi ilə tövsif edilməsi üçün adam oğurluğunun ya silah tətbiq etməklə, ya
da silah qismində istifadə edilən əşyalar tətbiq etməklə törədilməsi kifayətdir. Qeyd edək ki,
onların ikisinin eyni vaxtda tətbiq edilməsi də mümkündür. Təcrübə göstərir ki, adam oğurluğu
əməlləri törədilərkən cinayətkarlar daha çox odlu silahlardan – lüləsi kəsilmiş tüfəng, tapança və
avtomatlardan, soyuq silahlardan – bıçaqdan istifadə edirlər.
Adam oğurluğu zamanı təqsirkarın oğurlanan şəxsin həyat və ya sağlamlığına onu
həyatdan məhrum etməyə qədər qəsdən zərər vurmaq və ya onun baş verməsi üçün real imkanın
yaradılması üçün silah qismində tətbiq etdiyi əşyalar dedikdə, qeyd edilən zərəri vurmağa imkan
verən istənilən predmeti başa düşmək olar. Predmetin Azərbaycan Respublikası CM-in 144.2.5-ci
maddəsində nəzərdə tutulan predmetlərə aid edilməsinin başlıca meyarı onun obyektiv olaraq
silahı əvəz edə bilməsidir, yəni ondan oğurlanan şəxsin həyat və ya sağlamlığına qəsdən zərər
vurmaq üçün istifadə edilə bilinməsidir. Adam oğurluğu əməli törədilərkən belə predmetlər
qismində balta, çəkic, ülgüc, yaba, bel, dəyənək, daş, ling və s. çıxış edə bilər.
Adam oğurluğunun tamah məqsədi ilə və ya sifarişlə törədilməsi. Birinci tövsifedici
halda təqsirkarın özü və ya başqa şəxslər üçün maddi fayda əldə etmək məqsədi ilə adam
oğurluğu cinayətini törətməsi nəzərdə tutulur. Bu tövsifedici halın mövcud olması üçün
təqsirkarda həmin məqsədin cinayəti törətməzdən əvvəl yaranması və cinayətin törədilməsini
şərtləndirdiyini müəyyən etmək lazımdır. Başlıcası odur ki, təqsirkar adam oğurluğu cinayətini
törədərkən tamah məqsədini rəhbər tutur. Qeyd edək ki, adam oğurluğunun sifarişlə törədilməsi
də maddi fayda əldə etmək məqsədi ilə törədilir.
İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT
1.Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarlar məcmuəsi (1991-2008). Bakı:
Hüquq ədəbiyyatı, 2008.
2.Qasımov A. E. Dəstə tərəfindən törədilən ictimai-təhlükəli əməllərlə cinayət-hüquqi mübarizə.
Hüquq elm. nam. ... dis. Bakı, 2007.
3.Prokurorun stolüstü kitabı (normativ hüquqi aktlar toplusu). Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2000.
4.Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и
законодательная практика. М., 2000.
5.Шнейдер М.А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву. М., 1958.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются квалификационные признаки преступления по похищению
человека. При этом выявляются допущенные в уголовном законодательстве в связи с
рассматриваемым преступлением недочеты и выдвигаются соответствующие предложения по их
устранению.
Проводится обобщение по каждому квалификационному признаку и делаются
соответствующие выводы.
SUMMARY
In the article the special kind of signs of kidnapping crime is investigated. And here the
shortcomings connected with the given problem in criminal legislation are found out and some offers
about their elimination are put forward. For each special kinds of signs connected with the given problem
in generalized and certain conclusions are summerized as well.
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СВОБОДА СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В
ИЗРАИЛЬСКОМ ПРАВЕ
Свобода совести – одна из основных личных прав человека, относящееся к основам
демократии и означающая, прежде всего, свободу индивидуума от любого
идеологического контроля, право каждого самостоятельно выбирать для себя систему
духовных ценностей. Личные права и свободы человека (их иногда именуют в
юридической литературе как гражданские) составляют основу статуса человека, ибо без
них теряет смысл конституционное закрепление всех иных прав и свобод. Свобода совести
подразумевает право на свободу выбора своего отношения к любой конкретной религии
(христианству, исламу, иудаизму и т.д.) и к религии как таковой: быть или не быть
последователем той или иной религии; изменять свое отношение к религии или не
изменять, отстаивать свои убеждения относительно религии и действовать в соответствии
с ними или нет.
Свобода совести во второй половине XXвека получила защиту в целом ряде
международно-правовых актов. К числу основных таких актов относятся: Всеобщая
декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, Декларация о правах лиц,
принадлежащих
к национальным или этническим, религиозным и языковым
меньшинствам от 18 декабря 1992 года, Декларация о ликвидации форм нетерпимости и
дискриминации на основе религии или убежденийот25 ноября 1981 года, Заключительный
акт СБСЕ от 1 августа 1975 г.
Государство Израиль создано14 мая 1948 года.Этомультирелигиозное государство с
теократическими признаками, где наряду с иудаизмом признаются и другие религии
(ислам, христианство, друзы, караимы, самаритяне), но они не пользуются статусом
официальных.В Израиле формально нет государственной религии, но она и не отделена от
государства. Статус иудаизма в государстве Израиль не получил законодательного
оформления из-за разногласий в обществе по вопросу об отношении религии к
государству и её роли в обществе.
Специалисты сходятся во мнении, что Израиль, с одной стороны, не является
теократическим государством, но, с другой стороны, он также не является страной, где
религия отделена от государства; часть исследователей склонна видеть «нечто вроде
официальной религии» (имея в виду иудаизм) и некое подобие официальной религиозной
организации в лице ортодоксального раввината. Другая часть, наоборот, оспаривает эту
точку зрения, утверждая, что, поскольку государство не обязывает граждан соблюдать
религиозные нормы, а министерство по делам религий курирует все конфессии, говорить о
наличии в стране официальной религии оснований нет.(5, с.1030)
Источниками израильского права являются законы, разного рода подзаконные акты,
судебные прецеденты, правовые обычаи, правовая (в том числе и религиозно-правовая)
доктрина, иудаистские и мусульманские священные книги. В соответствии с Основным
законом государства Израиль «О судопроизводстве» 1984 года судебные полномочия
предоставлены Верховному Суду, окружным и мировым судам, а также иным судам,
созданным
на
основании
законов
государства
Израиль
(Книга
законов.
1110.8.3.1984.С.78).В дополнение к конституционным законам Верховным судом
разработаны основы прецедентного права, которые защищают гражданские свободы
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включая свободу слова, собраний, совести и вероисповедания. В Израиле действует также
еврейское религиозное право.
Ситуация с основными правами и свободами человека и гражданина в Израиле
носит во многом уникальный характер. Причиной этого является теократический характер
государства (как следует из Декларации независимости Израиля, государство Израиль
«будет основано на принципах свободы, справедливости и мира – в соответствии с
предначертаниями еврейских пророков», (2) что несвойственно немусульманским странам.
Свобода вероисповедания в Израиле гарантируется Декларацией Независимости (14
мая 1948 г), положения которой гласят, что Израиль создан на принципах равенства «всех
своих граждан без различия расы, религии и пола, гарантирует полную свободу совести,
вероисповедания…». В то же время Декларация не носит характер закона и является во
многом идеологическим актом. Конституция в Израиле не принята до сих пор из-за
противодействия религиозных партий. В 1992 г. парламент Израиля – Кнессет принял
Закон о свободе и достоинстве человека, относящийся
к квазиконституционным
основным законам, который гласит, что основные права человека в Израиле основаны на
признании ценности человека, святости его жизни и свободы, и они будут соблюдаться в
соответствии с духом принципов, провозглашенных Декларацией независимости
Израиля». (6, c. 3)
В Израиле полного отделения государства от религии нет, так как в сфере
семейного права и некоторых других областях действует религиозное право, закреплённое
в законах, принятых Кнессетом.(5, c. 1030) Главный религиозный орган — Раввинат и
институты обучения религии (ешивы) непосредственно поддерживаются Министерством
по делам религии; в ведение этого министерства также входят местные религиозные
советы и религиозные суды — решения последних осуществляются исполнительной
властью.
Иудеи имеют преимущественное право на иммиграцию; существуют препятствия
для въезда в страну еврея, перешедшего в другую веру.До недавнего времени репатрианты
еврейского происхождения, заявившие при получении гражданства о не принадлежности к
христанской конфессии, а затем к ней открыто примкнувшие, лишались израильского
гражданства.
Личный статус гражданина Израиля зависит от вероисповедания и национальности.
В соответствии с Законом о юрисдикции раввинатских судов (1953 г.) гражданин Израиля
может заключить брак или оформить развод только в соответствии с законами
религиозной общины, к которой он приписан. «Института гражданских браков в Израиле
не существует».(3, c.41)
Не имеют возможности заключить брак в Израиле следующие категории граждан:
1)лица без определенного вероисповедания, фактически не являющиеся евреями по
критериям ортодоксального иудаизма (это, в основном, репатрианты из бывшего СССР свыше 300 тыс. человек);
2)люди, чья религиозная принадлежность подвергается сомнению в религиозных
судах, в том числе Главном раввинате Израиля (к ним относятся караимы), а также
граждане, прошедшие неортодоксальный гиюр (гиюр – обращение нееврея в иудаизм, а
также связанный с этим обряд – неортодоксальный гиюр – обращение в реформистских и
консервативных иудейских общинах) за пределами Израиля.
3) пары, состоящие из лиц разного вероисповедания (единственной возможностью
заключить брак для них является прохождение гиюранеиудеем);
4) незаконнорожденные по галахе (галаха – часть Талмуда, содержащая развитие
библейского законодательства, разнообразные постановления, касающиеся религиозной и
гражданской жизни, и толкования законов, записанные на основании преданий), список
которых имеется в Министерстве по делам религий;

151

5)кохены (потомки касты священников), не имеющие права жениться на
разведенной либо принявшей гиюр женщине;
6)вдовы, не имеющие детей (не могут вступить в повторный брак, прежде чем не
состоится обряд ее отказа от брака с братом умершего супруга (так называемый
левитарный брак); проведение обряда возможно по достижении братом покойного 13летнего возраста);
7)лица, желающие заключить гражданский брак.(3, с.41)
Процедуры гражданского развода в Израиле также не существует. Супруги,
заключившие брак вне территории Израиля, также разводятся в раввинатском суде.(3, с.42)
Для последователей других верований вступление в брак контролируется
представителями соответствующих религиозных структур; только два атеиста имеют
право зарегистрировать брак вне религиозной системы — в суде по делам семьи. Однако
гражданские браки, заключённые за границей,в Израиле признаются.
Серьезной проблемой является освобождение от военной службы по религиозным
мотивам. «Ежегодно несколько десятков военнообязанных просят полностью освободить
их от службы в Армии обороны Израиля, утверждая, что армейская служба идет вразрез с
их принципами и ущемляет их свободу совести. Причины называются самые разные - от
пацифизма, гражданского или религиозного, и до вегетарианства, неготовности носить
обувь, сшитую из шкуры убитого животного. Случаи, когда армия удовлетворяет такое
прошение, единичны.(1)
По мнению ряда правозащитных организаций, в Израиле существует
дискриминация в области образования по вероисповедному признаку. Учащиеся йешив
(высших духовных учебных заведений) не платят за обучение, на время учебы
освобождаются от службы в армии (при этом время учебы не ограничено), получают
пособия и дотации, освобождаются от налогообложения. Студенты светских высших
учебных заведений (их число почти в 2,5 меньше числа учащихся йешив) платят за
обучение, учатся строго определённый срок, призываются на службу в армию. Йешивы
реформистского и консервативного иудаизма не получают финансирования на том
основании, что обучение мужчин и женщин у них осуществляется совместно.
Дискриминация существует и в вопросе погребения. Погребение по религиозным
обрядам в Израиле осуществляется похоронным обществом «Хевракадиша» («Святое
братство»). Однако на ортодоксальных кладбищах не могут быть похоронены неевреи по
галахе и так называемые сомнительные евреи, чье происхождение недоказано. Эти
граждане захораниваются на специальных участках все тем же «Хеврокадиша», но без
всякого обряда. Существует небольшое количество гражданских кладбищ, где
захоронение осуществляется государством по нерелигиозной церемонии в соответствии с
Законом об альтернативном гражданском захоронении.
Выходными днями в Израиле являются субботы и еврейские праздники. В эти дни
закрыты многие магазины, развлекательные учреждения. На владельцев предприятий
может быть наложен штраф за привлечение к работе работников – евреев в выходные дни.
В выходные дни не работает общественный транспорт, социально незащищенные слои
населения (как правило, репатрианты) фактически лишены права на передвижение.
Наряду с Декларацией независимости Израиля, в числе основных законов страны
действует Закон об Уголовном праве Израиля. Уголовно-правовая охрана свободысовести
и вероисповедания человека в этом Законе охраняется непосредственно в семи составах.
В главе зайн - «Оскорбление религиозных чувств и традиций» Закона
предусмотрена уголовная ответственность за следующие составы.
Ст. 170«Оскорбление веры» предусматривает уголовную ответственность в
видетюремного заключения на три года за разрушение, повреждение либо осквернение
места для религиозного культаили любого предмета, являющегося святым для общины
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людей, и совершение этого с намерением посрамить их веру, либо сознавая, что они могут
увидеть в таком деянии оскорбление их веры.(4)
Ст. 171«Помеха исполнению религиозного культа» устанавливает тюремное
заключение сроком на три года тому, кто злонамеренно мешает группе людей, законно
собравшихся для исполнения религиозного культа, а равно злонамеренно нападает на
лицо,исполняющее обязанности среди собравшихся, либо нападает на одного
изсобравшихся, и нападавший не может представить на то законные оправдания.
Согласно ст. 172«Вход без разрешения в места религиозного культа или
захоронения» тюремным заключением на три года наказывается тот, кто входит без
разрешения в места религиозного культа или захоронения, либо в сооружение
похоронного назначения, либо в место для храненияостанков умершего, либо
неуважительно относится к умершему, а равно причиняет помехи людям, собравшимся
для похорон умершего, и всё это он совершает с намерением нанести оскорбление
чувствам лица или посрамить еговеру, либо он сознаёт, что это может нанести такое
оскорбление чувствам лицаили посрамить его веру.
Ст. 173 «Оскорбление религиозных чувств» предусматривает тюремное заключение
сроком на один год тому, кто совершает совершает одно из следующего:(1).
распространяет материал, который наносит грубое оскорбление религиозным чувствам
других, либо грубо оскорбляет их веру;(2). произносит в общественном месте и в пределах
слышимости другого лица слово или звук, которые наносят грубое оскорбление
религиозным чувствам этого лица, либо грубо оскорбляют его веру.
Ст. 174 алеф «Дача вознаграждений с целью соблазнить, перейти в другую веру»
устанавливает тюремное заключение сроком на 5 лет, либо штраф в размере пятьдесят
тысяч лир тому, кто даёт, либо обещает лицу деньги, вещь, эквивалентную деньгам, или
иную материальную выгоду с целью соблазнить его перейти в другую веру или чтобы он
соблазнил иное лицо перейти в другую веру.
В соответствии со ст. 174 бет. «Получение вознаграждений за переход в другую
веру» тот, кто получает, либо соглашается получить деньги, вещь, эквивалентнуюденьгам,
или иную материальную выгоду за обещание перейти в другую веру или устроить так,
чтобы иное лицо перешло в другую веру, наказывается тюремным заключением сроком на
три года, либо штрафом в размере тридцать тысяч лир.
Ст. 368. «Обращение несовершеннолетнего в другую веру» непосредственно
защищает права несовершеннолетних, ставших жертвами противоправных действий по
незаконному обращению их в другую веру, установив санкцию в виде тюремного
заключения сроком на шесть месяцев.
Проведенный анализ показывает, что реализация религиозной свободы как
основного права человека и гражданина в Израиле обеспечивается различными правовыми
средствами.
Государственный департамент США свидетельствует о наличии в Израиле
основных законов, защищающих права религиозных меньшинств, но и указывает на
многочисленные нарушения прав человека на свободу совести и вероисповедания,
особенно на оккупированных территориях. Критикуются отношение Израиля к
неортодоксальным течениям иудаизма, мессианским евреям, а также религиозным
обрядам иностранных рабочих; дискриминация граждан и жителей – не евреев,
подавляющее большинство из которых составляют арабы-мусульмане и христиане в
сферах трудоустройства, образования и жилья; впервые упоминаются отношения
государства
к
нееврейским
супругам
евреев-репатриантов,
дискриминация
финансирования учебных заведений в пользу ортодоксов, а также отсутствие сдвигов в
вопросе гражданских браков. Отмечается деструктивная деятельность антимиссионерских
групп ортодоксальных иудеев в отношении религиозных конкурентов – мессианских
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евреев. Подтверждается отсутствие изменений в вопросах свободы совести и свободы
вероисповеданий. (3, с.45)
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Xülasə
İsrail hüququnda vicdan və din azadlığı
Məqalədə İsrail hüququnun mənbələri, vicdan və din azadlığının hüquqi əsasları, İsrail dövlətində
buazadlıqların normative aktları və onların həyata keçirilməsinə təsir edən yəhudi dini hüququnun bəzi
xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir.
Summary
Freedom of faith and religion in the Israeli law
The article reviews sources of the Israeli law, legal bases of the freedom of faith and religion,
statutory acts of this freedom in the legislation of the State of Israel and some features of the Jewish
religious law influencing their realization.
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QULDURLUQ CİNAYƏTİNİN TARİXİ VƏ
CİNAYƏT-HÜQUQİ ƏHƏMİYYƏTİ
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Qədim Iranda Avestanın hüququn mənbəyi olduğu dövrlərdə cinayətlərin müəyyən
kateqoriyalar üzrə təsnifatı məsələsi mövcud idi. Əlbəttə ki, həmin təsnifat mükəmməl sayılmasa
da, cinayət hüquqi nöqteyi-nəzərdən olduqca mütərrəqqi bir hal idi. Həmin dövrdə cinayəti tövsif
etmək və cinayətkar şəxsə cəza təyin etmək üçün təqsirin növünün müəyyən olunması zəruri idi.
Avestada təsbit olunmuş cinayətlər fəsillərə bölünmüşdü:
1. din əleyhinə olan cinayətlər;
2. şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər;
3. heyvanlar əleyhinə olan cinayətlər;
4. əmlak cinayətləri;
5. əxlaq əleyhinə olan cinayətlər;
6. təbiət qüvvələri əleyhinə olan cinayətlər.
Feodal münasibətləri İranda təşəkkül tapdığı dövrdə Avesta Iran ərazisində hüququn mühüm
mənbələrindən biri olaraq qalırdı. Məhz o dövrlərdən başlayaraq hüququn digər mənbələri
yaranmağa başladı. Bunlara Sasani və Işoboxt qanunnamələri, şah qanunları və bəzi digər
mənbələr aid idi. Təxminən VIII əsrin sonlarında islam dininin qəbul edilməsi ilə bağlı olaraq
Iranda müsəlman hüququ hüququn əsas mənbəyinə çevrildi. Formalaşmaqda olan feodalizm
dövrünün müxtəlif hüquq məsələləri barədə geniş təsəvvür yaradan Sasani qanunnaməsi VI əsrin
sonunda Bəhramın oğlu Fərahmar tərəfindən tərtib olunmuş hüquq normalarının kompilyasiyası
idi. Həmin dövrün hüquq münasibətlərini səciyyələndirən VIII əsrdə mitropolis Işoboxt
tərəfindən tərtib olunmuş Suriya hüquq toplusu olduqca əhəmiyyətlidir. Sasani qanunnaməsində
hələ o vaxtı müxtəlif xətaları ifadə edən «delikt» terminlərindən istifadə olunmuşdu. Lakin
Avestada deliktlər adət hüququ və dini hüquqların hüdudlarından kənara çıxmadığı halda, Sasani
dövründə mülki hüquq çərçivəsində olan əsl cinayət hüququ meydana gəldi. Sasani dövründə
göstərilən qanunnaməyə əsasən aşağıdakı deliktlər fərqləndirilirdi:
- şəxsiyyət əleyhinə törədilən cinayətləri ifadə edən deliktlər;
- əmlak hüquqları əleyhinə olan cinayətləri ifadə edən deliktlər;
- dini və etik xətaları ifadə edən deliktlər;
- öhdəlik sazişləri ilə bağlı deliktlər;
- məhkəmə xətaları ilə bağlı deliktlər;
- vəzifə xətaları ilə bağlı deliktlər.
Istər qədim Iranda Avestanın təsir gücünün yüksək olduğu zamanda, istərsə də
feodalizmin yaranıb təşəkkül tapmağa başladığı və müsəlman hüququnun bərqərar olduğu
zamanda cinayət hüququnun səciyyəvi cəhəti ondan ibarət idi ki, əmlak və mülkiyyət əleyhinə
törədilən cinayətlər müstəqil qrup kimi, fəsil kimi qeyd olunurdu. Bir çox cinayət hüquqi
institutlar işlənib hazırlanmasalar da, yenə də mülkiyyət və əmlaka qəsd edən cinyətlər bilavasitə
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müasir dövrdə olduğu kimi mülkiyyət əleyhinə törədilən cinayətlər kimi səciyyələnməsi
mütərəqqi bir hal idi.
İran İslam Respublikasında hüququn təşəkkül tapdığı müsəlman hüququna, şəriət
qaydalarına keçməzdən əvvəl zənnimizcə, müsəlman hüququnun mənşəyinə, yaranma tarixinə və
xüsusiyyətlərinə toxunmaq daha məqsədəmüvafiq olardı. Təşəkkül tapdığı tarixi dövr nəzərindən
müsəlman hüququ bir çox əsrlər ərzində feodal ictimai münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində
mühüm rol oynamış, müsəlman dünyasının inkişaf mərhələlərinə uyğunlaşdırılmaqla müasir
dövrdə öz əhəmiyyətini və təsir dairəsini qoruyub saxlamaqla bərabər, onu daha da
genişləndirmişdir. Müsəlman hüququnun geniş təsir dairəsinə malik olması onu dini bir sistem
kimi islamla sıx əlaqədə olmasından irəli gəlir. Islamın dini sistemi isə müsəlman ölkələri
əhalisinin dünyagörüşünün əsasını təşkil edir. Bundan başqa dünyanın bütün digər monoteist
dinləri ilə müqayisədə dövlət və hüquq kimi mürəkkəb, çoxcəhətli sosial hadisələrlə daha
yaxından qarşılaşan, fikrimizcə, islam dinidir. Burada müsəlman hüququ və islamın hüquqi
ideologiyası əlaqələndirici həlqə rolunu oynayır. Öz növbəsində islamın dini sisteminə həm də
dövlət hüquqi xarakteri verən müsəlman hüququ islam təliminin həmişə mərkəzində dayanmış
eyni zamanda da o, nəinki normalar sistemi, həm də universal siyasi hüquqi doktrina kimi qəbul
olunmuşdur. Artıq bir neçə onilliklərdir ki, müsəlman hüququ sahəsində çalışan alimlər adətən
onun iki səciyyəvi və bir-birini qarşılıqlı surətdə şərtləndirən aşağıdakı xüsusiyyətlərini qeyd
edirlər:
müsəlman hüququnun dini mənşəyi, onun ilahi təbiəti;
hüquqi göstərişlərin müsəlman ehkamı (ilahiyyatla) sıx qarşılıqlı əlaqəsinin mövcudluğu.
Müsəlman hüququ – dini formada ifadə olunan və islama əsaslanmış normalar sistemidir
kimi tərif verilməsi zənnimizcə, daha məqsədəmüvafiq olardı. Islam belə hesab edir ki, mövcud
hüquq Allahın hökmləridir və müəyyən tarixi anda onlar Məhəmməd Peyğəmbər vasitəsilə
insanlara çatdırılmışdır. O, sosial həyatın bütün sferalarını əhatə edir. Allahın hüququ insana bir
yolluq verilmişdir, lakin ilahi buyruqlar izahlara və təfsirlərə ehtiyac duyurlar. Islam 3 səmavi
dinin ən gənci olub, böyük əhatə sferasına malikdir. Bu dində birincisi, ehkamların bərqərar edən
teologiya mövcuddur və o, müsəlmanın ehtiqadını dəyişdirir. Ikincisi, şəriət, yəni möminlərə
göstərişlər – onlar nə etməldir və nəyi etməməlidir – vardır. Şəriət «təqlid yolu» deməkdir və
müsəlman hüququnun əsasını təşkil edir. Bu hüquq müsəlmanın özünün necə aparması, Allaha
münasibətdə öhdəlikləri haqqında göstərişlər verir. Islamda dövlətin dinin xidmətində durduğu
teokratik cəmiyyət konsepsiyası hakimdir. Müsəlman hüququ 4 mənbəyə malikdir:
Quran – müsəlmanların müqəddəs kitabıdır;
Sünnə və ya Allahın elçisi ildə bağlı olan hadisələr;
Icma və ya müsəlman cəmiyyətinin vahid razılığı;
Qisas və ya analogiya üzrə mülahizə.
Müsəlman hüququnda cinayətə belə bir anlayış verilirdi ki, şəxsiyyətə və ya əmlaka qarşı
yönəlmiş qadağan olunan əməl cinayət hesab olunur. Bununla belə cinayət hər bir halda, Allahın
iradəsi əleyhinə yönəlmiş bir əməldir. Çünki islam cəmiyyətində mövcud ictimai münasibətlər
ilahi qanunla nizamlandığından ictimai münasibətlərə edilən hər bir qəsd – cinayət əməli, Allahın
iradəsi əleyhinə yönəlmişdir. Müsəlman hüququnda cinayətlərin təsnifatı müxtəlif meyarlara
görə, məsələn, ağırlıq meyarına görə aşağıdakı qaydada aparılmışdır:
- cinayətlər (iri cinayətlər);
- cunxa (xırda cinayətlər);
- tahallüf (hüquqpozmalar).
Ümumi bölgü kimi isə şiə hüquqşünasları qeyd edirdilər ki, böyük cinayətlər bunlara
kəbir, kiçik cinayətlər isə səqirdir. Zənnimizcə, şiə hüquqşünaslarının verdikləri bu təsnifat
olduqca məntiqli və məqsədəmüvafiq hesab edilməlidir. Yəni bu təsnifat hələ o vaxtlar
hüquqpozma hesab olunan tahallüfləri istər böyük, istərsə də xırda cinayətlərdən fərqləndirmiş və
bununla da bir növ cinayətlərlə inzibati xətaların bir-birilərindən fərqləndirilməsinin əsası
qoyulmuşdur.
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Hazırki dövrdə hansı əməllərin cinayət sayılmasını, cinayət məsuliyyətinin əsaslarını müəyyən
edən normalar, cinayətlərə görə verilən cəza və onların növləri, hədləri, ağırlıq dərəcələri, cinayət
məsuliyyətindən və cəzadan azad edilmənin əsasları şəriət normalarına söykənməklə İslami Cəza
Qanunu ilə tənzim edilir.
İslami Cəza Qanununda mükəmməl şəkildə tənzimlənən məsələlərdən biri də mülkiyyət
və əmlak münasibətlərinə qəsd edən cinayətlərdir. Həmin məcəllənin 651-ci maddəsi oğurluq
cinayətinin bir neçə formada tövsif məsələsini vermişdir. Lakin təəssüflər olsun ki, quldurluq
cinayətinə konkret anlayış verilməmiş və həmin cinayətin konkret cinayətin statusu müəyyən
edilməmişdir. Bu baxımdan oğurluq cinayətinin aşağıdakı təzahür formaları göstərilmişdir:
oğurluq edilərkən hədələmə və incitmə;
incitmə ilə nəticələnən oğurluq;
hədələmə ilə nəticələnən oğurluq;
öldürmə ilə nəticələnən oğurluq;
Hədələmə və ya incitmə, oğurluqdan öncə və oğurluq edərkən olarsa, bu hal İslami Cəza
Qanunun 651-ci maddəsinin 5-ci bəndində qeyd olan: “oğurluq edilərkən kimisə incitmiş və ya
hədələmiş olsalar” cümləsi ilə əhatə olunur. Buna görə də, evdən oğurluq etmiş şəxslər evdən
çıxmağa çalışdıqları vaxt ev sakini evinə qayıtmış olarsa və ona qarşı hər hansısa bir zor, fiziki
zor tətbiq edilərsə bu quldurluq cinayəti kimi, İslami Cəza Qanununun dili ilə demiş olsaq isə
oğurluq zamanı hədələmə və ya incitmə elementini özündə ehtiva etmir. İran İslam
Respublikasında Məhkəmə Hakimiyyətinin Hüquqi İdarəsi bir fərziyyədə belə bildirmişdir:
“incitmə oğurluq edərkən və oğurluğu asanlaşdırma və oğrunun oğurluqda uğurlu olması üçün
olmalıdır.” Hüquqşünasların bəzilərinin fikrincə, hədələmə və ya incitmə oğurluğu
asanlaşdırmağa və onu uğurlu etməyə edilməlidir. İran İslam Respublikasının İslami Cəza
Qanununda quldurluq cinayətinə əsasən kəskinləşdirilmiş keyfiyyətlərə malik oğurluq kimi
xarakterizə edilməsi qəbul edilımişdir. Hüquqşünasların bəzilərinin fikrincə, kimsə hədələmə ilə
kimdənsə hansısa malı oğurlayan kimi kəskinləşdirilmiş keyfiyyətlərlə oğurluq sübut olunmuş
olur, baxmayaraq ki, cinayət olunmuş şəxs görməz və ya eşitməz olduğuna görə oğrunun və
yaxud oğruların işlətdiyi sözləri və etdiyi hərəkətlərini bilməmiş olsun. Oğurluğun
kəskinləşdirilmiş oğurluq olmasının (quldurluq olması) sübut olunması üçün hökmən malın
sahibinə zor və ya hədənin tətbiq olunmuş olması vacib deyil, əksinə, bunun sübut edilməsinə
oğurluq edilərkən kimsəyə qarşı, istər malın sahibinə və istərsə də üçüncü şəxsə, o cümlədən
mala nəzarət edənə və ya tapşırılana, zor və ya hədənin tətbiq edildiyi yetər.
İncitmə ilə nəticələnən oğurluqla bağlı İran İslam Respublikasının Ali Məhkəməsinin
Beşinci Şöbəsi 1057 nömrəli 27.07.1938-ci il tarixli qətnaməsində bu zəmində vurğulayır: “evin
sakini oğurluq olunarkən oyanarsa və oğrunu yaxalamaq istəyərsə və oğru onu yaralayarsa bu
fakt incitmə ilə oğurluq və ya incitmə ilə oğurluğa başlamaq hesab edilmir. Belə ki, hələ
başlanmaqda olan oğurluq faktı ev sakininin oyanması ilə bitmiş və zərər vurma oğurluq cinayəti
törədilməmiş baş vermişdir. Bu zaman Ümumi Cəza Qanununun 229-cu maddəsinə və
yaralamanın edilməsinə aid müvafiq maddəyə əsasən həmin oğru oğurluğa cəhdə və qəsdən
sağlamlığa vurulmuş zərərə görə məsuliyyət daşıyacaqdır. Müvafiq maddənin qeyd hissəsinə
görə oğurluğun sair növləri kimi incitmə ilə nəticələnən oğurluq da oğurluğun maddi elementi
tamamilə baş vermiş və malın mülkiyyətçinin mülkiyyətinin sahəsindən çıxarılmış olduğu vaxt
sübut olunur və buna görə də incitmə ilə nəticələnən oğurluğu edən oğurluğun bitməsindən öncə
yaxalanarsa və oğurluq başa çatmamış olsa, edilmiş bu hərəkət incitmə ilə nəticələnən oğurluğa
başlama hesab edilə bilməz.
Həmin maddənin ikinci qeyd hissəsində cinayətdən zərərçəkən kimi təkcə oğurlanan
əmlakın sahibi deyil, həmçinin malın yiyəsi, yaxud ailəsinin üzvləri, malın mühafizəsini təşkil
edən bu və ya digər üçüncü şəxslər, qonaqlarının incidilməsi və s.
Hədələmə ilə oğurluq konkret olaraq İslami Cəza Qanununda tənzim edilməsə də, həmin
qanunun 652-ci maddəsində onun açmasını verən bəzi mühüm müddəalar mövcuddur. Belə ki,
hüquqşünasların bəzilərinin fikrinə görə bu maddədə qanunvericinin «hədələmə» sözünü
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vurğulamadığına baxmayaraq, oğurluqla birgə hədələməni də bu maddənin qaydalarına şamil
olunmuş hesab edilməlidir, belə ki, hədələmə bir növ psixi incitmə hesab olunmaqla İslami Cəza
Qanunun 652-ci maddəsi onu da özündə ehtiva edir.
Öldürmə ilə nəticələnən oğurluğa Respublikanın Ali Məhkəməsi belə bir qiymət verir ki,
öldürmə incitmənin maksimum həddi hesab olunur və oğru oğurluq edərkən kimsəni öldürərsə iki
ayrıca, öldürmə və incitmə ilə nəticələnən oğurluq cinayətini törətmiş olur. Burada başlıca amil
onunla şərtlənir ki, oğurluq törədən şəxs hər şeydən öncə malın aparılması və ya onun talan
edilməsi üçün mal sahibini öldürsün. Bu zaman həmin əməl öldürmə ilə nəticələnən oğurluq kimi
tövsif edilə bilər.
Göründüyü kimi, şərh etdiyimiz İran İslam Respublikasının İslami Cəza Qanunun və İİRnın Ali Məhkəməsinin sənədlərində və şərhlərində quldurluq ifadə nəzərdə tutulmasa da, oğurluq
cinayətinin, yəni insan və vətəndaşın, habelə hüquqi şəxslərin əmlakına qəsd edən əməlin təzahür
olunduğu müxtəlif formalar təsvir edilmişdir. Yəni, oğurluq cinayətinin obyektiv cəhətinin
müxtəlif xüsusatları işıqlandırılmış, lakin vahid quldurluq konsepsiyası işlənməmişdir.
İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT
1.Səmədova Ş.T. Cinayətlərin kateqoriyaları. Bakı: Adiloğlu, 2007, 314 s.
2. Aqainia H. Əmlak əleyhinə cinayət. Tehran: Tehran Universitetinin nəşriyyatı, 2006, 318 s.
3. Bazgir Y. Cinayət işində fiqhi məsləhət nəzəriyyələrinin məcmusu. Tehran: Şəhid Behşeddin, 2003, 265 s.
4. Brucerdi H. Dini məsələlərin izahı risaləsi. Tehran, Şəhid Behşeddin, 1986, 1271 s.
5. Doktor Məhəmməd Saleh. Mal və mülkiyyətin əleyhinə həyata keçirilmiş cinayətin hüququna dair əsər.
Tehran: Tehran Universitetinin nəşriyyatı, 1388, 234 s.
6. Doktor Məhəmməd Əli Ərdəbili. Ümumi cəza qanunları. Tehran: Şəhid Behşeddin, 1390, 490 s.
7. Hairi Bağşah A. Ümumi cinayət məcəlləsinin izahı. Tehran: Tehran Universitetinin nəşriyyatı, 1985,
240 s.
8. Mənsur G. İslami Cinayət Məcəlləsi. Tehran: Tehran Universitetinin nəşriyyatı, 2008, 319 s.
9. Qolduzian F. İxtisaslaşdırılmış Cinayət Hüququ. Tehran: Şəhid Behşeddin, 1989, 336 s.
10. Sanei H. Ümumi Cinayət Hüququ. Tehran: Tehran Universitetinin nəşriyyatı, 1976, 463 s.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются некоторые дискуссионные вопросы классификации,
квалификации, а также законодательной регламентации преступлений против собственности в УК
Иран Исламской Республики. В преступлеиние разбоя включены признаки: а) совершение
разбойного нападения группой лиц по предварительному сговору; б) неоднократно; в) с
незаконным проникновением в жилище, помещение, либо иное хранилище; г) с применением
оружия или других предметов, используемых в качестве оружия. Часть третья ст. 651 УК
содержит такие квалифицирующие признаки, как: а) совершение разбоя организованной группой;
б) в целях завладения имуществом в крупном размере; в) с причинением тяжкого вреда здоровью
потерпевшего; г) лицом ранее два или более раза судимым за хищение или вымогательство.
SUMMARY
In article some debatable questions of classification, qualification, and also a legislative regulation
of crimes against the property in CL the Iran Islamic Republic are considered. In prestupleinii robbery
signs are included: fulfillment of armed assault by a group of persons on preliminary arrangement;
repeatedly; with illegal penetration into dwelling, a premise or other storehouse; with a use of weapons or
other subjects used as the weapon. A part the third item 651 CL contains such qualifying signs, as:
fulfillment of robbery by the organized group; with a view of a taking property in the large size; with
causing of heavy harm to health of the victim; the person earlier two or more times the offender for plund
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Рассматриваются ситуации возбуждения и расследования уголовного дела о
преступлениях несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности.
Даны рекомендации по применению мер пресечения.
Даны предложения по изменению и дополнению законодательства в отношении
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В аспекте нашего исследования рассматривается два вида ситуаций: а) когда
лицо, совершившее преступление (несовершеннолетний, не достигший возраста
уголовной ответственности) известно и б) когда лицо, совершившее преступление
неизвестно и уголовное дело возбуждается и расследование начинается в условиях
неочевидности.
В свою очередь эти ситуации могут быть поделены в зависимости от тяжести
совершенного преступления.
В первом случае возможен, но нежелателен, а при определенных обстоятель ствах, нелегитимен, отказ от возбуждения уголовного дела, а во втором обязательно
начало производства уголовного преследования в связи с возбуждением уголовного
дела по факту совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
Утверждение о нелегитимности отказа в возбуждении уголовного дела
основано на том, что в случае совершения несовершеннолетним тяжкого или особо
тяжкого преступления, подлежат обязательному установлению обстоятельства,
которые без производства следственных действий определить невозможно.
Например, степень развития или возможность адекватной оценки своих действий,
что без производства психологической экспертизы выяснить нельзя, а назначить
экспертизу можно только по возбужденному уголовному делу.
И в первом и во втором случае, основной проблемой, с которой может
столкнуться следователь является отсутствие в законе положений по применению
мер процессуального принуждения в отношении несовершеннолетних, не достигших
возраста
уголовной ответственности. Более того, законодательство не
предусматривает иные меры, которые можно было бы эффективно применить в
отношении несовершеннолетнего в целях пресечения его противозаконного
поведения или уклонения от следствия и суда.
Согласно ст. 154 УПК, меры пресечения могут быть применены только в
отношении подозреваемого или обвиняемого (5, с. 166-167). Однако, при
известности
возраста
несовершеннолетнего,
исключающего
уголовную
ответственность, наделить их статусом подозреваемого или обвиняемог о
невозможно. Это будет явным и грубым нарушением закона.
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Согласно
Закона
Азербайджанской
Республики
«О
профилактике
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних», его субъектами являются
органы внутренних дел, в которых функционируют специализированные
полицейские
структуры,
в
том
числе
центры
временной
изоляции
несовершеннолетних (1, с. 8-9).
В статье 18 данного Закона говорится, что центры временной изоляции
несовершеннолетних органов внутренних дел: а) обеспечивают прием и временное
содержание в течение суток несовершеннолетних в целях защиты жизни, здоровья
несовершеннолетних и несовершения ими повторного правонарушения; б) проводят
индивидуальную
профилактическую
работу
с
несовершеннолетними,
доставленными в центр временной изоляции, а также устанавливают причины и
обстоятельства, создающие условия для совершения незаконных деяний, и
информируют об этом соответствующие государственные органы; в) доставляют
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого
типа и в пределах своих полномочий предпринимают иные меры по размещению
несовершеннолетних в данных учреждениях.
Согласно ст. 18.2 и 18.3 Закона, в центрах на основании решения суда
размещаются следующие категории несовершеннолетних: а) направляемые по
решению суда в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; б)
ожидающие рассмотрения судом вопроса о размещении в специальные учебно воспитательные учреждения закрытого типа; в) покинувшие без разрешения
специальные
учебно-воспитательные
учреждения
закрытого
типа;
г)
несовершеннолетние, совершившие преступление и достигшие установленного
уголовным законодательством Азербайджанской Республики возрастного предела
для привлечения к уголовной ответственности, в случаях необходимости защиты их
жизни, здоровья и предотвращения повторного совершения ими общественно
опасного деяния, в том числе установления их места жительства либо их личности;
д) несовершеннолетние, совершившие правонарушения, служащие основанием
применения мер административного взыскания и достигшие установленного
законодательством об административных проступках Азербайджанской Республики
возрастного предела для привлечения к административной ответственности, в
случае установления их личности или места жительства (1, с. 9).
Согласно ст. 20.5 Закона, несовершеннолетние, в отношении которых начато
производство о направлении в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа, на основании решения суда передаются под надзор их родителей
или иных законных представителей, а несовершеннолетние, содержащиеся в детских
домах, школах-интернатах или других детских учреждениях, - под надзор
руководства данных детских учреждений. Несовершеннолетние, достигшие 14 лет,
их родители или иные законные представители, уклоняющиеся от явки в суд, могут
быть принудительно доставлены на основании решения суда органами внутренних
дел.
Согласно ст. 20.6 Закона, при рассмотрении судом ходатайства о направлении в
специальное
учебно-воспитательное
учреждение
закрытого
типа
несовершеннолетний может быть направлен на основании решения суда сроком до
30 дней в центр временной изоляции несовершеннолетних органов внутренних дел:
а) в случае опасности для жизни и здоровья несовершеннолетнего; б) для
предотвращения повторного совершения общественно опасного деяния; в) в случа е
отсутствия у несовершеннолетнего места жительства или места пребывания; г) в
случае неоднократного уклонения несовершеннолетнего от явки в суд или
медицинского обследования, под которым понимается его повторная неявка в суд
или медицинское обследование без уважительной причины либо его побег с места
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жительства (1, с. 10).
Таким образом, из изложенного видно, что в период расследования, а тем более
при доследственной проверке закон не предусматривает возможность содержания
несовершеннолетнего в центре временной изоляции, а это исключает возможность
пресечения его противозаконного поведения или уклонения от следствия и суда.
Содержание несовершеннолетнего в центре временной изоляции органа
внутренних дел по сути своей является лишением свободы, в связи с чем
рекомендации в этой части должны соответствовать всему комплексу прав человека,
в общем, и правам несовершеннолетних (детей) – в частности.
Согласно Минимальным стандартным правилам Организации Объединенных
Наций, касающимся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
(Пекинские правила), принятым резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29
ноября 1985 года, система правосудия в отношении несовершеннолетних направлена в
первую очередь на обеспечение благополучия несовершеннолетнего и обеспечение того,
чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних правонарушителей были всегда
соизмеримы как с особенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами
правонарушения (ст. 5.1).
В ст. 7.1 Правил говорится, что основные процессуальные гарантии, такие, как
презумпция невиновности, право быть поставленным в известность о предъявленном
обвинении, право на отказ давать показания, право иметь адвоката, право на присутствие
родителей или опекуна, право на очную ставку со свидетелями и их перекрестный допрос
и право на апелляцию в вышестоящую инстанцию должны быть гарантированы на всех
этапах судебного разбирательства.
В Комментарии к ст. 11 говорится, что прекращение дела, в том числе изъятие его из
ведения уголовного правосудия и часто передача вспомогательным службам общины,
обычно практикуется на официальной и неофициальной основе во многих правовых
системах. Эта практика позволяет ограничить негативные последствия процедуры
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (например, клеймо судимости
и приговора). Во многих случаях наилучшие результаты дает невмешательство со стороны
компетентных органов власти. Таким образом, прекращение дела в самом начале без
передачи его альтернативным (социальным) службам может дать оптимальный результат.
Это особенно касается дел, не связанных с серьезным нарушением, и когда семья, школа
или другие институты, осуществляющие неофициальный социальный контроль, уже
приняли или намерены принять надлежащие конструктивные меры воздействия. Как
указывается в правиле 11.2, «прекращение дела может быть осуществлено на любом этапе
принятия решения — полицией, прокуратурой или другими учреждениями, например,
судами, трибуналами, советами или комиссиями. Оно может быть осуществлено одним,
несколькими или всеми органами власти, в соответствии с правилами и политикой
соответствующих систем и с настоящими Правилами. Прекращение дела не должно
ограничиваться лишь мелкими делами, и поэтому оно может быть важным средством». В
правиле
11.3
подчеркивается
важное
значение
«обязательного
согласия
несовершеннолетнего нарушителя (или его родителей, или опекуна) на рекомендованную
форму прекращения дела. (Без такого согласия прекращение дела с передачей его службам
общины противоречило бы Конвенции об упразднении принудительного труда). Однако
такое согласие не должно восприниматься как нечто неоспоримое, поскольку оно может
иногда быть дано несовершеннолетним в состоянии отчаяния». В правиле подчеркивается,
что «следует свести к минимуму возможность принуждения и запугивания на всех уровнях
процесса прекращения дела. Несовершеннолетние не должны чувствовать, что на них
оказывается давление (например, чтобы избежать судебного процесса), или подвергаться
давлению с целью получения согласия на ту или иную форму прекращения дела». Поэтому
предлагается разработать «положение об объективной оценке уместности вынесения
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решений, касающихся молодых правонарушителей, «компетентным органом власти на
основании заявления» («компетентный орган власти» может быть иным, нежели тот, о
котором говорится в правиле 14). В правиле 11.4 рекомендуется «положение, содержащее
эффективные альтернативы отправлению правосудия в отношении несовершеннолетних в
форме прекращения дела с передачей его в общину». Особенно рекомендуются
программы, в которых предусматривается «урегулирование посредством реституции
потерпевшему и принятия мер с целью исключения в будущем нарушений закона
посредством осуществления временного надзора и руководства. С учетом конкретных
обстоятельств прекращение дела было бы уместным даже в случае совершения более
серьезных правонарушений (например, первое правонарушение, деяние, совершенное под
давлением приятелей и т. д.)».
Согласно ст. 13 Правил, «содержание под стражей до суда применяется лишь в
качестве крайней меры и в течение кратчайшего периода времени. Содержание под
стражей до суда по возможности заменяется другими альтернативными мерами, такими,
как постоянный надзор, активная воспитательная работа или помещение в семью или в
воспитательное заведение или дом. Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до
суда, пользуются всеми правами и гарантиями Минимальных стандартных правил
обращения с заключенными, принятых Организацией Объединенных Наций.
Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, должны содержаться отдельно
от взрослых, а также в специальном учреждении или в специальном отделении
учреждения, где содержатся также и взрослые. Во время пребывания под стражей
несовершеннолетним должен обеспечиваться уход, защита и вся необходимая
индивидуальная помощь — социальная, психологическая, медицинская, физическая, а
также помощь в области образования и профессиональной подготовки, — которые им
могут потребоваться ввиду их возраста, пола и личности» (3, с. 21-32).
Однако, все изложенное касается несовершеннолетних, достигших в озраста
уголовной
ответственности,
рассматриваемые
нами
вопросы
касается
опосредственно.
В связи с изложенным, весьма актуален вопрос о мерах пресечения (как в
процессуальном аспекте, так и практическом, которые должны быть взаимосвязаны
и взаимообусловлены) в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста
уголовной ответственности, в целях прекращения противоправного поведения и
обеспечения мер перевоспитания.
Представим ситуацию, заимствованную из практики. Несовершеннолетний А.,
12 лет, в отсутствии отца ночью облил бензином спальню мачехи, поджег её и запер
с наружной стороны дверь. Потерпевшая, получив сильные ожоги, выпрыгнула со
второго этажа, сломала обе ноги, но осталась жива. Узнав об этом,
несовершеннолетний заявил, что все равно «добьет…», а перед тем, как в очередной
раз обольет бензином, ударит топором по голове». Аналогичные угрозы
несовершеннолетний высказывал в отношении отца и бабушки.
Естественно, что подобное заявление, повторенное неоднократно у следователя
в присутствии отца и педагогов, обязывало решить вопрос о превентивных мерах, в
связи с чем согласно ходатайства следователя и представления прокурора по
постановлению суда несовершеннолетний А. был помещен в центр временной
изоляции органа внутренних дел сроком на 30 дней. В последующем, в том же
порядке срок этот в связи с необходимостью производства экспертиз, был продлен
еще на 30 дней.
Действительно, следователь, прокурор и суд нарушили положения УПК и
Закона «О профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних»,
однако, представляется, что в описанной ситуации они сделали все возможное и
необходимое. Передать несовершеннолетнего А. под надзор родителей (отца и
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бабушки) было невозможно, а ограничиться надзором полиции – опасно, либо
наоборот. Поселить полицейских в семье А., обязать их сопровождать его в школу и
присутствовать на занятиях, организовать не представлялось возможным.
Разрешение описанной ситуации видится лишь в изменении и дополнении
соответствующих положений УПК, Закона «О профилактике беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних» и «Положения о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав» (4, с.1-8).
В частности, представляется необходимым дополнить УПК положением о
возможности помещения несовершеннолетнего, не достигшего возраста уго ловной
ответственности сроком на один месяц (30 дней) в период производства
предварительного следствия по ходатайству следователя, представления прокурора
и
постановления
суда
при
обязательном
участии
представителя
несовершеннолетнего в лице адвоката в центр временной изоляции органа
внутренних дел.
При этом надо учитывать, что согласно презумпции невиновности,
несовершеннолетний остается таковым до решения суда, предусмотренного ст. 435 1 УПК. Кроме того, в целях сокращения времени от возбуждения уголовног о дела и
направления его в суд, необходимо деятельность комиссии по делам
несовершеннолетним и защите их прав включить в период расследования
уголовного дела с момента его начала и наличия субъекта – несовершеннолетнего, а
вопрос о направлении его в суд для помещения в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа оставить на совместное рассмотрение
следователя, прокурора и комиссии при обязательном наличии соответствующего
заключения экспертов-психологов. Пока что, вопрос этот согласно ст. 435-1.2 УПК
оставлен на разрешение Комиссии по делам несовершеннолетних, деятельность
которых в связи с отсутствием соответствующих специалистов, оставляет желать
лучшего.
Надо отметить, что в азербайджанской юридической литературе по данному
поводу существует и другое мнение. Так, Л.В. Мехтиева предлагает дополнить ст.
154 УПК положениями, предусматривающими возможность передачу под надзор
полиции несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности, а
под полицейским надзором понимает содержание в центре временной изоляции
органов внутренних дел (2, с. 99-101).
Данное предложение заслуживает внимания, поскольку является единственным
на постсоветском пространстве, затрагивающим важную проблему. Так, в 2003 г.
Л.В. Ченцовой в Московской Академии МВД России была защищена кандидатская
диссертация на тему «Особенности уголовно-процессуального производства по
делам
несовершеннолетних,
не
являющихся
субъектами
уголовной
ответственности», однако ни один из рассмотренных нами вопросов в них затронут
не был (6, с. 50-72). Правда, в разделе 2.5 работы автор делает вывод, что «…в
отношении лиц, не являющихся субъектами уголовной ответственности, возможно
применение мер пресечения, включая арест, если целесообразность и необходимость
их применения подтверждается материалами уголовного дела. Для этого в УПК
следует
закрепить
соответствующую
норму»,
однако
изложенное
не
аргументировано (6, с. 129).
Предложение Л.В. Ченцовой очевидно и справедливо, однако для этого
необходимо пересмотреть все основные положения уголовно-процессуального
законодательства.
С нашей точки зрения, в УПК необходимо ввести положения (отдельную главу)
по особому производству в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста
уголовной ответственности по подобию производства по применен ию
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принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших
преступление в состоянии невменяемости. В этом случае можно будет решить и
вопросы
процессуального
принуждения,
и
вопросы
обеспечения
прав
несовершеннолетнего и вопросы доказывания.
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барядя ъинайят ишляринин башланмасы вя истинтагынын апарылмасы ситуасийалары нязярдян кечирилир.
Гятимкан тядбирляринин тятбигиня даир тювсиййяляр верилир.
Йеткинлик йашына чатмайанлара мцнасибятдя ганунвериъилийя ялавя вя дяйишикликляр едилмяси цзря
тяклифляр верилир.
Ясас сюзляр: ситуасийа, ъинайят мясулиййятинин йаш щядди, йеткинлик йашына чатмайан,
мцвяггяти тяъридхана мяркязи, комиссийа.
Summary
The situations of initiation proceedings and criminal investigation
against crimes of minors not reached the age of criminal responsibility
Annotation: It is considered situations of initiation proceedings and criminal investigation against
crimes of minors not reached the age of criminal responsibility.
Recommendations for use of preventive measures are given.
It is given proposals for changes and amendments to legislation relating to minors.
Keywords: situation, the age of criminal responsibility, a minor, temporary isolation facility
(centre), the commission.
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С древнейших времен человек задумывался над проблемой жизни и смерти.
Многочисленные древние мифы свидетельствуют, что эта проблема всегда находилась в
центре внимания развивающегося человеческого сознания. С прогрессом человечества
изменялся и сам подход к этой проблеме, связанный с постоянным ростом представлений
о ценности человеческой жизни и необходимости ее защиты. Тяжелые условия выживания
человека, непрекращающаяся борьба за существование и обладание пищей приводили к
многочисленным войнам, в ходе которых погибало очень много людей. В этой связи
отметим, что современная абсолютность права на жизнь и необходимость его защиты
исходит из печальной статистики истории человечества. «В начале 90-х годов XX века
ежегодно на почве насилия на Земле умирало около 750 тыс. человек (1, с. 11).
Подсчитано, что за 5500 лет на Земле было 14513 больших и малых войн, во время
которых было убито 3 млрд. 640 млн. человек» (2). Вместе с тем, в ходе этих войн были
выработаны первые правила поведения, которые затем стали приобретать характер
своеобразного кодекса.
Как отмечает Ж. Пикте: «Уже у шумеров военные действия были вполне
организованным процессом, сопровождавшимся объявлением войны, возможностями для
перемирия, неприкосновенностью парламентариев и, наконец, мирным договором.
Вавилонский царь Хаммурапи провозгласил знаменитый кодекс, носящий его имя,
который начинается со слов: «Я устанавливаю эти законы, чтобы не дать сильным
покорить слабых».
Культура Древнего Египта была проникнута заботой о людях. «Семь Деяний
Истинного Милосердия» призывают накормить голодного, напоить жаждущего, одеть
раздетого, дать приют страннику, освободить пленного, вылечить больного, похоронить
мертвого. В цивилизации хеттов существовали поразительно гуманные правила ведения
войны. Они имели свод законов, основанный на принципах честности и справедливости.
Они объявляли войну и подписывали мирные договоры. При капитуляции вражеских
городов их население обычно не страдало. С городами, оказавшими сопротивление,
обходились более жестоко, но и в этом случае очень редко устраивалась резня или
население обращалось в рабство. Такая снисходительность очень непохожа на жестокость
ассирийцев, чьи победы сопровождались ужасными зверствами (3, с. 13).
Чтобы понять, как медленно шло развитие представлений о свободе людей и
равенстве их прав, достаточно сказать, что такой выдающийся древнегреческий философ,
как Платон не признавал наличия у рабов и варваров человеческого достоинства. В свою
очередь, Аристотель рассматривал рабство как естественное явление, называя раба
«говорящим орудием». И такая точка зрения была общепринятой. Правда, в ту же самую
эпоху другой философ-софист Алкидам обосновывал идею всеобщей свободы и равенства
всех без исключения людей, не исключая при этом и рабов. Как свидетельствуют
источники, этот мыслитель утверждал, что «Божество создало всех свободными, а природа
никого не сотворила рабом» (4, с. 42).
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Такой же позиции придерживались древнеримские философы и правоведы. Стоики
Сенека и Цицерон провозглашали равенство всех людей и осуждали рабство, призывали к
уважению законов даже в условиях войны и призывали к терпимости.
Особое значение в истории развития представлений о правах и равенстве людей
сыграли мировые религии, сыгравшие роль моральных и правовых систем своего времени.
Развитие мировых религий приводило к формированию представлений о братстве всех
людей, к моральному осуждению рабства и убийства человеком человека. Вначале
христианство, а затем и ислам четко провозглашали равенство людей перед Богом.
Как свидетельствует Ж. Пикте: «Вигайят, написанный в 1280 г., представляет собой
настоящий свод законов войны в период расцвета правления мавров в Испании. Он
запрещает убивать женщин, детей, стариков, сумасшедших, больных и парламентеров. Он
также запрещает наносить увечье побежденным, отравлять ядом стрелы и источники воды.
Договоры, заключенные халифами и Восточной римской империей, подразумевали
гуманное отношение к пленным, возможность их выкупа. Мусульмане считали
невозможным нарушать договор, в то время как в Европе было распространено убеждение,
что, соглашения с язычниками могут быть расторгнуты в одностороннем порядке, убеждение, которое все время претворялось в жизнь» (3, с. 24).
Азербайджанская государственность, восходящая к древнейшим временам,
формировалась в условиях значительного влияния крупнейших цивилизаций и
государственных образований того времени. Два письменных источника Древности Законы Хаммурапи и Авеста прямо или косвенно нашли свое отражение в системе
государственности и права Манны, Мидии, Атропатены Албанского царства и других
образованиях.
Как известно, в законодательстве Месопотамии не было специального разделения
на гражданское и уголовное право, а система наказаний в тот и другом случае была
достаточно жестокой. Достаточно сказать, что, согласно законам, смертная казнь
предусматривалась в тридцати случаях (видах) преступлений (5, с. 50). Виды смертной
казни, предусматриваемые за преступления, были очень жестокими, такими как сожжение
на костре, утопление, закапывание заживо и усаживание на кол. Часто смертной казни,
особенно за тяжкие преступления, подвергалась вся семья осужденного, члены которой
также умерщвлялись. Так, например, поступали за действия, направленные против шаха во
времена Ахеминидов (5, с. 61). Вместе с тем, действующее законодательство позволяло
родственникам убитого осуществлять возмездие по принципу «око за око». Эта
первобытная традиция постепенно заменялась более развитыми с точки зрения гуманности
правилами, постепенно закрепляемыми в качестве правовых норм. Так, в более поздние
времена была разработана целая система выкупа за умерщвление, что снизило число
произвольных убийств людей. Отзвуки всех этих событий нашли свое место в эпосе.
«Основные начала гражданского и уголовного права в эпосе - возмездие и денежная
компенсация. Убийства влекли за собой кровную месть. Преступления наказывались
самосудом. Превосходство морали над законом внушало людям то чувство надежды и
утешения, то ввергало их в глубокое раскаяние и страх возмездия» (6, с. 32).
Своеобразным было и отношение к лицам, совершавшим акт самоубийства. В
древнем Азербайджане самоубийца считался добровольным рабом Ахримана, и его
хоронили в соломе вдали от мест проживания.
Характер общественной жизни того периода приводил к становлению несколько
странной с современных позиций специфики законодательства. По многочисленным
свидетельствам, в зороастрийском памятнике литературы «Авесте» упоминается, что
преступления того времени разделялись на преступления против личности и преступления
против животных (6, с. 88).
Судебные функции в Азербайджане времен зороастризма выполняли мобеды. Так
как религия в тот период являлась характерным фактором, разделяющим людей,
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принадлежность к различным религиозным направлениям определяла степень вины и
виды наказания за одно и то же преступление. «Правовая недееспособность
незороастрийца подтверждалась и другой статьей Судебника - А 13, в которой есть цитата
из недошедших до нас юридических насков Авесты: «Зороастриец (т. е. исповедующий
истинную веру) и по поводу малого (проступка) должен быть подвергнут судебной
процедуре, а в отношении других (т. е. иноверцев) - снимается, т. е. дело не
рассматривается в рамках судебной процедуры» (7, с. 72).
На юридический кодекс древних зороастрийцев «Пеймани-Фергенга» («завет
мудрости») ссылался еще великий азербайджанский просветитель М. Ф. Ахундов. Так, в
частности, касаясь вопроса смертной казни, он писал: «Никому из отдельных начальников
не было предоставлено право смертной казни (во времена более глубокой древности даже
и животных нельзя было убивать безнаказанно): о всяком же преступнике, подлежащем
такой казни, предварительно доносилось царю, который уже давал свое решение,
руководствуясь постановлениями «Пеймани-Фергенга». Вообще надо заметить, что
смертная казнь по возможности избегалась и производилась лишь в крайних случаях» (8,
с. ЗЗ). Конечно, это свидетельство Ахундова нельзя воспринимать дословно, так как
великий мыслитель просто противопоставлял «золотой век» с правовым произволом
своего времени. В действительности, традиции того времени были весьма суровыми, и
жизнь человека подвергалась многочисленным опасностям, особенно в случаях его
социальной незащищенности.
Некоторые изменения начали происходить при Сасанидах, которые ввели многие
важные новшества в законодательстве страны. Несколько улучшилось положение рабов,
которым в исключительных случаях даже предоставлялось право участия в суде.
«Государство ограничивало права рабовладельца только в одном - хозяин не имел право
собственноручно убить раба. Если раб совершал преступление, заслуживающее смертного
приговора, его дело следовало передать в судебные органы. Сасанидский судебник не
исключал возможности обращения раба в суд с жалобой на господина, покушавшегося на
его жизнь, фиксируя участие раба в судебном процессе в качестве истца, ответчика и
свидетеля» (6, с. 97). Таким образом, можно наблюдать изменения в социальной жизни
общества того времени, направленные на медленную, постоянно укрепляемую защиту
жизни людей.
Следующим этапом в развитии права человека на жизнь стало становление и
распространение ислама, несущего с собой новые идеи ценности человека и его жизни.
Монотеистические религии вообще отрицательно относятся к факту самоубийства
человека, усматривая в этом покушение на права Бога. Не стал исключением в этом
отношении и ислам, в самом своем начале положивший конец практике умерщвления
девочек-младенцев, существующей среди арабов.
Как известно, мусульманское право было составлено во второй половине VIII века
Абу Йусуф Йакубом и Мухаммадом аш-Шайбани. В дальнейшем оно неоднократно
частично пересматривалось и дополнялось в тех своих частях, которые по разному
толковались сложившимися четырьмя основными школами права в исламе. Необходимо
отметить, что в исламе, на период формирования его правовых доктрин, сложилась весьма
прогрессивная система определения видов преступлений и наказаний за них. Она исходила
из общеисламского принципа, согласно которому никто, кроме Аллаха, не является
носителем полноты власти и судьей, выносящим окончательное решение. Ислам не только
не знает посредников между Богом и человеком, но и допускает достаточно большую
свободу интерпретации религиозных доктрин со стороны отдельного человека. А так как
ислам являлся и продолжает оставаться не только религией, но и правовой основой
жизнедеятельности мусульманского общества, го это предоставляло отдельной личности
известные права на индивидуальную свободу мысли и пропаганду своих взглядов.
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Вместе с тем: «Самыми серьезными считались преступления, прямо направленные
против ислама: вероотступничество, поношение веры и мятеж. Однако никогда смертная
казнь за эти преступления не считалась законной, если не были рассмотрены все
сопутствующие обстоятельства. Преступник всегда должен был иметь возможность
покаяться и тем самым избегнуть смертной казни и понести более легкое наказание. При
этом принималось во внимание то, что человек образованный несет ответственность сам, а
темный должен разделить ее с тем, кто совратил его в неверие или подстрекнул к мятежу»
(9, с. 218). Кроме того, подозреваемый имел широкие возможности защищать и объяснять
свою позицию, приводя ее в соответствие с нормами ислама. Судебные разбирательства
часто превращались в своеобразные диспуты, побеждал в которых более образованный и
подготовленный человек. Поэтому за одно и то же преступление, в зависимости от
характера судебного разбирательства, часто выносились разные наказания. И все же
преступления против религии, особенно лицами, занимающимися деятельностью,
осуждаемой исламом, наказывались наиболее сурово. Так, А. Рзаев приводит пример, по
которому следует, что в ХVI веке в Азербайджане практиковалась специальная статья
наказаний: «...наказать певцов, воспевающих бессмысленные песни и песни, направленные
против религии. Отсечь голову тем, у кого обнаружат лиру; если свирель издаст звуки,
противные религии, ее задушить» (6, с. 197).
Убийство человека в исламе относится к числу наиболее тяжких преступлений, но и
в этой области законодательства мусульманское право предлагало индивидуально
подходить к каждому конкретному случаю убийства человека. «Так же расценивалась
ответственность за убийство или иное тяжкое преступление, караемое смертью: зависимый
или подневольный человек мог быть вообще освобожден от наказания, если он совершил
преступление по приказу или по коварному наущению, ответственность же полностью
ложится на истинного виновника преступления» (9, с. 219).
А. С. Богомолов в своей статье приводит систему наказаний, выработанную в
мусульманском праве: «Высшая мера - смертная казнь, чаще всего перерубание шеи (но не
отсечение головы совсем); возможно также четвертование, распинание, удушение и другие
виды умервщления; кисас - членовредительные наказания за предумышленное калечение
по принципу талиона (око за око, зуб за зуб); дийа - выкуп за убийство или пролитие
крови; хадд - сечение бичом или битье палками - от 40 до 300 ударов; тазир назидательное наказание, сечение бичом - не более 39 ударов; хабс - лишение свободы,
заключение в тюрьму; адаб и дава - предупреждение, увешивание, общественное
порицание, подразумевающее раскаяние в содеянном (9, с. 218). Обращает на себя
внимание «демократическая» практика распространения системы наказания на все слои
населения, вне зависимости от социального положения и вполне понятное для того
времени решение принимать при вынесении приговора во внимание степень
образованности подсудимого - просвещенный человек наказывался строже.
Распространение ислама в Азербайджане привело к принятию нравственных и
правовых взглядов этой религии во всех сферах общественной жизни. Как пишет
известная азербайджанская исследовательница: «В Ширване и Дербенде, так же как и в
других мусульманских государствах ХI-ХV вв., функционировало мусульманское право,
основой которого являлся шариат. Тесная связь между религией и правом и передача
судебного процесса в руки богословов-законоведов составляют особенность
судопроизводства в мусульманских странах» (10, с. 128).
Следует отметить, что очень скоро многие азербайджанские мыслители сами стали
влиять на развитие мусульманской общественной, философской и правовой мысли. Одним
из выдающихся мыслителей своего времени, оказавшим большое влияние на
формирование правовой и общественной мысли, был азербайджанский ученый Н. Туси.
Как и большинство мусульманских мыслителей, Туси принимал хадис передающий слова
Пророка Мухаммада: «С помощью наказания делается добро для жителей земли» (6, с.
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221). Однако при этом он трактовал наказание как исполненную справедливость по
отношению к виновному и был противником жестокости. Осуждая антигуманное
отношение и пытки, Туси считал, что «насилие по своей природе является пороком».
«Совершать насилие, - писал он. - значит стремиться к неумеренности, к крайности,
выходить из границ дозволенного путем совершения неприличных, бездушных,
безжалостных поступков для обеспечения своего благополучия» (6, с. 235).
Являясь противником средневековых методов наказания. Туси писал: «В таких
случаях, как известно, говорят: «око за око», «зуб за зуб», но разумный человек не должен
прибегать к мести». Н. Туси полностью исключал в качестве наказания причинение
физических страданий или унижение человеческого достоинства отмечает А. Рзаев (6,
с. 236).
Понимая, что смертная казнь в его время не может быть отменена, Туси все же
настаивал, что не стоит стремиться в каждом случае преступления вынести именно этот
крайний приговор, так как преступник исправиться под влиянием раскаивания или же
перевоспитания.
Подход Туси к факту самоубийства заключался в следующем: «Самоубийство
мыслитель считал преступлением и выделял его в отдельную категорию. Он рассматривал
самоубийство не только как преступление по отношению к себе, но и как действие,
опасное для общества, в связи с его пагубным влиянием на нравственное воспитание
граждан. Туси полагал, что людей к самоубийству приводят страх за совершенные ими
деяния, боязнь возмездия, позор разоблачения. По его мнению, «людей, которые из-за
страха наказания кончают жизнь самоубийством - вешаются, принимают яд, бросаются в
колодец, нельзя считать людьми смелыми. Они достойны, чтобы их назвали трусами» (6,
с.232).
Важно отметить, что, несмотря на существующую практику неразрывности
религиозной и социальной жизни в мусульманских странах, очень скоро она стала
повсеместно нарушаться. Светская и религиозная власть разделились так, что судебными
делами и приговорами занимались религиозные суды, а исполнение или подтверждение
приговора была прерогативой главы светской власти. Такая же практика осуществлялась в
Азербайджане вплоть до колонизации страны Россией: «К высшему духовенству
относились ахунды и кази, которые вели судопроизводство на основе шариата, ханских
узаконений и местных обычаев. Особо важных преступников судил сам хан. К смертной
казни мог приговорить только хан. Гражданскими и уголовными делами ведали, кази. При
допросе применялись пытки. Наказывали палочными ударами по пяткам, сечением
розгами, выкалыванием глаз, отрубанием рук, обрезанием ушей, носа и т.д. Ханскими
палачами и исполнителями наказаний являлись джеллады» (10, с. 322).
Объединение Азербайджана во времена Сефевидов привело к созданию
централизованного государства, опирающегося на свод четких и взаимосвязанных
законов, основанных на принципах ислама. Как отмечает азербайджанский историк А.А.
Рахмани: «Органы судопроизводства работали под началом шейх-уль-ислама, кази и
муфтий на основе мусульманского шариата» (11, с. 91).
В этот период в практике ведения воин начинает активно использоваться
огнестрельное оружие. Весьма любопытные сведения в этой связи приводит другой
азербайджанский историк О. Эфендиев, отмечающий, что: «Сефевиды времен шаха
Исмаила I применение огнестрельного оружия считали несовместимым с человечностью и
проявлением трусости, малодушия» (12, с 61).
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Xülasə
İnsanın yaşamaq hüququ haqqında təsəvvürlərin inkişafı tarixi
Müəllif elmi məqalədə insanın yaşamaq hüququ haqqında təsəvvürlərin inkişafı tarixini tədqiq
edərək göstərir ki, insan qədim dövrlərdən həyat və ölüm problemi barədə düşünmüşdür. Bu problem daim
diqqət mərkəzində olmuşdur. Cəmiyyət inkişaf etdikcə, insanın həyatının qiyməti və onun müdafiəsinin
zəruriliyi barədə təsəvvürlər dəyişmişdir.
Açar sözlər: yaşamaq, hüquq, insan, problem, hər il.
Summary
The history of the development of ideas about the right to life
In a scientific article, the author points out that from ancient times, people thought about the
problem of life and death. This problem has always been at the center of attention. With the development
of society the ideas about the value of human life and the need of its protection had been changed.
Key words: life, right, human, problem, annually.
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В новом УК АР 1999г. более точно, чем в УК Азерб. ССР 1960г., регламентированы
вопросы назначения наказания. Это относится, прежде всего, к общим началам назначения
наказания, которые тесно связаны с принципами УК АР.
В их числе названы принципы: законность, равенство граждан перед законом,
ответственность за вину, справедливость и гуманизм (ст. 5-9 УК АР). Каждыми их этих
принципов в отдельности и всеми ими вместе взятыми суды обязаны руководствоваться
при реализации общих начал назначения наказания.
На современном этапе развития нашего общества уголовное наказание остаётся
необходимым и в то же время достаточно острым средством реагирования государства на
совершённое преступление.
Поэтому назначение его и применение нуждаются в тщательной правовой
регламентации и научном обосновании с тем, чтобы виновные несли заслуженное
наказание, было соблюдено требование справедливости, и чтобы меры уголовно-правового
воздействия использовались только тогда и только в тех пределах, которые необходимы
для достижения поставленных перед наказанием целей и задач. В этом суть одного из
главных направлений уголовной политики.
Принятие необоснованных решений относительно вида и размеров наказания
подрывает авторитет правосудия, влечёт изменение или отмену приговора и существенные
издержки морального и материального характера, связанные с повторным рассмотрением
дел.
При этом чаще всего камнем преткновения в таком случае служат вопросы
смягчения и усиления наказания: именно сложность их правовой природы, как показывает
анализ уголовных дел, вызывает во многих случаях затруднения в теории и на практике.
Справедливо назначенное наказание способствует достижению целей наказания,
обеспечивает эффективное исправление осуждённого и оказывает предупредительное
воздействие на иных лиц, склонных к совершению преступлений.
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Пока наказание остаётся одним из важнейших средств в борьбе с преступностью,
оно должно применяться разумно в тех пределах, в каких это необходимо для выполнения
его целей и задач.
Только обоснованное решение суда, в частности приговор суда в части вида и
размера наказания может способствовать укреплению законности и обеспечению охраны
интересов граждан, общества и государства.
В ст.58 УК АР, в которой устанавливаются общие начала назначения наказания,
говорится: «Лицу, признанному виновным в совершении преступления назначается
справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьёй
Особенной части УК АР, и с учётом положений Общей части УК АР. Более строгий вид
наказания из числа предусмотренных за совершённое преступление назначается только в
случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей
наказания (ст.58.1 УК АР).
Более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями
Особенной части УК АР за совершённое преступление, может быть назначено по
совокупности преступлений и по совокупности приговоров в соответствии со статьями 66
и 67 УК АР.
Основания для назначения за совершённое преступление менее строгого наказания,
чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК АР определяются
статьёй 62 УК АР (ст.58.2 УК АР).
При назначении наказания учитываются характер и степень общественной
опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление
осуждённого и на условия жизни его семьи (ст.58.3 УК АР)».
Принцип справедливости изложен в ст.8 УК АР. В ней сказано: «Наказание и иные
меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление,
должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Никто не
может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление».
Этот принцип справедливости конкретизируется в общих началах назначения
наказания.
Ими, установлена обязанность суда, учитывать при назначении наказания те же
обстоятельства, о которых сказано в ст.8 УК АР. Справедливость наказания означает
соответствие его тяжести преступления, обстоятельствам его совершения и личности
виновного.
Вопрос о справедливости наказания имеет принципиальное значение, которое
трудно переоценить. Разумеется, соответствующее упоминание в законе о справедливости
наказания не решает проблемы по существу. Однако, формулирование принципа
справедливости наказания, без сомнения, принесёт большую пользу правосудию. Заметим,
что право, в том числе и уголовное, утрачивает нравственное значение, если оно не
обеспечивает справедливости [2, с. 211].
В доктрине уголовного права предпринята успешная попытка сформулировать
требования, которым должно отвечать справедливое наказание. Они состоят в следующем:
1)
наказание должно соответствовать тяжести совершённого преступления и
имеющим уголовно - правовое значение данным об общественной опасности личности
виновного, в первую очередь тем, которые прямо предусмотрены законом в качестве
смягчающих
или
отягчающих
обстоятельств
(требования
индивидуализации
ответственности);
2)
наказания, назначаемые за разные по тяжести преступления и (или) при
разной общественной опасности личности виновного, должны быть разными (требования
дифференциации ответственности);
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3)
наказания, назначаемые за равные по тяжести преступления равным по
степени опасности виновного, должны быть равными (требования равенства
ответственности)[ 1, с. 91].
В связи с принятием нового УК АР в современных условиях данную модель
справедливого наказания необходимо дополнить ещё одним положением, сущность
которого состоит в следующем: наказание, назначаемое за такие особо тяжкие
преступления, как убийство, и к лицам, совершившим преступление не в первый раз, будет
справедливым только в том случае, если оно обеспечивает в соответствии со ст. 56, 65-67
УК АР длительную изоляцию таких лиц от общества, исключая для них в законных
пределах возможность совершения новых преступлений в отношении правопослушных
граждан.
Такова модель справедливого наказания. Представляется, что её положения удачно
использованы в ст. 58 УК АР, где подчёркивается, что наказание должно быть
справедливым в пределах, предусмотренных соответствующей статьёй Особенной части, и
с учётом положений Общей части УК, причём более строгий вид наказания из числа
предусмотренных за совершённое преступление назначается только в том случае, если
менее строгий вид наказания не сможет обеспечить исправительное воздействие на
виновного.
Наказание должно осознаваться преступником как необходимый результат его
собственного деяния.
Пределом наказания должен быть предел его деяния. Чрезмерно мягкое наказание
способно породить как у самого преступника, так и у других лиц чувство безнаказанности.
Отсюда, недопустимо назначение неоправданно мягких мер наказания лицам,
совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, либо лицам, ранее судимым, не
желающим отказываться от совершения преступлений [4, c.412].
Оно не удерживает от совершения новых преступлений, то есть не достигает
стоящей перед наказанием цели предупреждения совершения новых преступлений. Кроме
того, оно не соответствует цели восстановления социальной справедливости (ст.41.1 УК
АР).
Завышенное наказание создаёт чувство обиды, несправедливости, даже озлобления,
неверия в законность, что существенно мешает исправлению осуждённого, то есть опятьтаки достижению целей наказания.
Отсюда, судам следует в каждом конкретном случае, при назначении конкретного
наказания конкретному лицу, не переоценивать его возможности, полагая, что суровым
наказанием можно эффективнее достичь стоящих перед ним целей, как раз, наоборот, оно
способно затруднить достижение этих целей[4, c.412].
Уголовное наказание назначается в пределах, предусмотренных соответствующей
статьёй Особенной части УК АР.
Это положение, прежде всего, обязывает суд правильно квалифицировать
преступление, то есть в обвинительном приговоре указать, какой статьёй (её частью,
пунктом, если они имеются) УК АР предусмотрено совершённое преступление.
В ст. 62 УК АР законодателем отмечено: «При наличии исключительных обстоятельств,
связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время
или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих
степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии
участника преступления, совершённого в соучастии, раскрытию этого преступления,
наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного
соответствующей статьёй Особенной части УК АР, или суд может назначить более мягкий
вид наказания, чем предусмотрен этой статьёй, или не применить дополнительный вид
наказания, предусмотренный в качестве обязательного.
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Исключительными могут быть признаны, как отдельные смягчающие
обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств».
При назначении наказания конкретному лицу суд может прийти к выводу, что
назначение даже самого мягкого вида наказания и самого минимального его размера,
указанного в конкретной санкции, будет несправедливым. Поэтому в ст. 62 УК АР и
предусматривается возможность его понижения.
Основания отступления от нижнего предела наказания или назначения более
мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией, носят более широкий характер, что
отвечает принципам справедливости и гуманизма уголовного права[5, с. 215].
При этом, каковы же границы возможного смягчения при наличии исключительных
обстоятельств дела?
В соответствии со ст. 62 УК АР у суда есть три варианта. Во-первых, наказание
может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей
статьёй Особенной части УК АР.
Во-вторых, суд может назначить более мягкий вид наказания, нежели тот, который
предусмотрен этой статьёй. Суд имеет право избрать более мягкий вид наказания по
сравнению с теми, которые предусмотрены санкцией, иными словами, назначить
наказание, санкцией не предусмотренное [6, с. 21].
Сравнение наказаний по строгости производится с учётом их места в перечне,
изложенном в ст. 42 УК АР, где они перечисляются от наиболее мягкого наказания к
наиболее строгому.
В-третьих, суд может не применять дополнительное наказание, предусмотренное в
качестве обязательного.
Очень часто у судов возникал вопрос, возможно ли назначение наказания ниже низшего
предела, если санкция является альтернативной и предусматривает более мягкие виды
наказания, чем то, которое назначается с применением ст. 62 УК АР.
При этом, на наш взгляд, по смыслу ст. 61.1 УК АР назначению наказания ниже
низшего предела, указанного в санкции статьи Особенной части УК АР, не мешает
наличие в этой же санкции альтернативных более мягких видов наказаний.
В связи с этим в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Азербайджанской
Республики «О практике назначения судами уголовных наказаний» от 25 июня 2003 года
разъясняется, что по смыслу ст. 62.1 УК АР назначению наказания ниже низшего предела,
указанного в санкции статьи Особенной части УК АР, не препятствует наличие в этой же
санкции альтернативных более мягких видов наказаний [3, s.232-235].
Так, пишется в этом же п. 8 постановления Пленума Верховного Суда
Азербайджанской Республики «О практике назначения судами уголовных наказаний» от
25 июня 2003 года: «Наличие в санкции соответствующей статьи Особенной части УК АР
альтернативных более мягких видов наказаний, предусмотренных, например, ст. ст. 177.2
и 178.2 УК АР не может препятствовать применению ст. 62.1 УК АР» [3, s.232-235].
Сравнительная тяжесть наказания определяется его порядковым местом в системе
наказаний, которая в ст. 42 УК АР определяет соответствующие виды наказаний в
соответствии со степенью их тяжести.
Суд может избрать более мягкий вид наказания по сравнению с теми, которые
предусмотрены санкцией, то есть назначить наказание, санкцией не предусмотренное.
Такое сравнение наказаний по строгости, конечно-же, производится с учётом их
места в перечне системы наказаний, в порядке, предусмотренном ст. 42 УК АР.
Суд может назначить основное наказание ниже минимума или избрать более
мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией, или освободить от дополнительного
наказания, предусмотренного санкцией в качестве обязательного.
При этом, нельзя заранее определить, какое именно отдельное смягчающее
наказание обстоятельство из числа указанных или не указанных в ст. 59 УК АР либо их
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совокупность дают право на применение ст. 62 УК АР. Данный вопрос является вопросом
конкретного факта, который решается с учётом требований указанной нормы при
назначении конкретному лицу конкретного наказания, как меры государственного
принуждения, а не меры уголовно-правового характера, как неточно определено в ст. 41.1
УК АР [7, s. 494 - 495].
Очень интересным является законодательно определённое в ст. 62.1 УК АР
следующее положение закона: «…наказание может быть назначено ниже низшего предела,
предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части УК АР, или суд может
назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьёй, или не применить
дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного».
На наш взгляд, было бы правильным, уточнить данную норму, указав на следующий очень
важный момент: «если суд устанавливает наличие исключительных обстоятельств,
предусмотренных этой нормой, то он обязан это сделать».
Следует отметить, что ст. 60 УК АР устанавливает, что при наличии смягчающих
наказание обстоятельств, предусмотренных статьями 59.1.9 и 59.1.10 УК АР, и отсутствии
отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не может превышать трёх
четвертей максимального предела наиболее строгого вида наказания, предусмотренного
соответствующей статьёй Особенной части УК АР.
В соответствии со ст. 10 УК АР ст. 60 УК АР имеет обратную силу.
Положения ст. 60 УК АР применяются и тогда, когда санкция статьи Особенной
части УК АР не является альтернативной - в ней предусмотрен лишь один вид наказания.
Об этом также определено в п.5 постановления Пленума Верховного Суда
Азербайджанской Республики «О практике назначения судами уголовных наказаний» от
25 июня 2003 года [3, s.232-235].
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XÜLASƏ
Məqalə, Azərbaycan Respublikası CM-nin 62-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətə görə
müəyyən edilmiş cəzadan daha yüngül cəza təyin edilməsi normasının məhkəmə tətəfindən düzgün tədbiq
edilməsi məsələlərinin araşdırılmasına həsr edilmişdir.
Müəllif, 25 iyun 2003-cü il tarixli «Məhkəmələr tərəfindən cinayət cəzalarının təyin edilməsi
təcrübəsi haqqında» AR Ali Məhkəməsi Plenumu ilə bağlı cinayətə görə müəyyən edilmiş cəzadan daha
yüngül cəza təyin edilməsi normasını ətraflı və dolğun olaraq araşdırmışdır.
Abstract
Articles of the Criminal Code of the Republic of Azerbaican for the offense provided for in Article 62
of the milder punishment, the determination of the proper standard to apply to the court by have been
devoted to the study of the issues.
The author, dated June 25, 2003, "the practice of the courts of criminal penalties on" the Plenum of the
Supreme Court of the punishment prescribed for the offense in connection with the determination of the
rate of milder studied in depth and in detail.
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UOT 342.2 (479.24)
Sahil Hüseynov,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının doktorantı

DÖVLƏTİN ƏRAZİ CƏHƏTDƏN TƏŞKİLİNİN
KONSTİTUSİON-HÜQUQİ PROBLEMLƏRİ
Dünyanın istənilən dövlətində ərazi quruluşuna müstəsna əhəmiyyət verilməsi ənənəyə
çevrilmişdir.Ümumən qəbul edilmişdir ki, dövlət hakimiyyətinin ərazi cəhətdən təşkili dövlət
quruluşunun forması kimi bütünlükdə dövlətlə onun hissələri, mərkəzlə yerli hakimiyyət
orqanları arasında yaranan münasibətləri ifadə edir.
Tarixən dövlətin yaranması, ilk növbədə onun məkan hüdudlarının mövcud olubolmaması məsələsinin həlli ilə şərtləndirilir.İ.M.Cəfərovun fikrincə, özü-özlüyündə ərazi dövləti
doğurmur.O, yalnız dövlət hakimiyyətinin şamil edildiyi məkan hüdudlarını müəyyən
edir(2,s.66).
Nəzərdən keçirilən məsələnin dövlət hakimiyyətinin təşkili üçün müstəsna əhəmiyyətə
malik olmasına baxmayaraq, ərazinin konstitusion-hüquqi mənasının təhlilinə həsr olunan bütöv
tədqiqat işlərinin olduqca az olması diqqəti cəlb edir.Hüquqşünaslar bir qayda olaraq
Konstitusiyanın ərazi quruluşuna dair müddəalarının şərhində dövlət ərazisinin müvafiq hissələri
və onların statusu haqqında müəyyən fikir irəli sürürlər.Müasir tədqiqatçıların əksəriyyəti ölkənin
inzibati ərazi bölgüsü,ərazi bütövlüyü və toxunulmazlığı, yerli özünüidarənin ərazi cəhətdən
təşkili ilə əlaqədar ayrı-ayrı məsələləri araşdırmağa meyl göstərir.
N.H.Cəfərli “Səfəvilərin dövlət quruluşu” mövzusunda yazdığı dissertasiyada Səfəvilər
dövlətinin suverenliyi altında olan ərazinin hüdudları, ölkənin inzibati-ərazi bölgüsü haqqında
elmi əhəmiyyətli müddəalar əsaslandırmışdır( 3, s.78).
Z.A.Əsgərov “Konstitusiya hüququ” kitabında ərazini konstitusion-hüquqi kateqoriya
kimi nəzərdən keçirir və unitar dövlətlərdə dövlət ərazisinin mərkəzdən birbaşa asılı olan inzibatiərazi vahidlərinə bölünməsinin zəruriliyini təsdiq edir ( 4 s.96-99).
İ.M.Cəfərov ərazini dövlət hakimiyyətinin həyata keçirildiyi məkan hüdudları kimi
müəyyən edir. Azərbaycan Respublikasının ərazisinin tərkibində beş əsas hissənin (quru hissə,
daxili sular, sahil və ya ərazi suları,sərhəd çayları və gölləri, Azərbaycan Respublikasının
sərhəddi daxilində olan yer səthi və su üzərində olan hava boşluğu) dövlətin suverenliyi altında
olmasını əsaslandırır (2, s.65-67).
F.Nağıyev Konstitusiya hüququ” kitabında unitarizmin xüsusiyyətlərinin nəzəri təhlili
əsasında Azərbaycan Respublikasının hakimiyyətinin ərazi cəhətdən təşkilinə görə mürəkkəb
unitar dövlət olması barədə nəticə çıxarır (5, s.41).
Ş.Əliyev Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının dövlət ərazisinə dair müddəalarının
elmi-praktiki kommentariyasında dövlətin ərazisi qismində Respublikanın tam və müstəsna
suverenliyi altında olan quru, su və hava məkanını nəzərdən keçirir,Azərbaycanın Xəzər
dənizində ərazi sularının xarici sərhəddinin müəyyən edilməsi ilə əlaqədar yaranmış vəziyyət
təhlil edilir və yerin təkinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının dövlət ərazisinin tərkibini
tənzimləyən 11-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmadığını diqqət mərkəzində saxlayır.(7, s.39-45) .
L.H.Hüseynov hüquq elminin “ərazi” kateqoriyasının məzmununun beynəlxalq hüquq
normalarına istinad etmədən öyrənilməsinin mümkün olmadığını nəzərə çatdıraraq, dövlət
ərazisinin yer kürəsinin quru və su səthi ,yerin təki, bütün hava məkanı, habelə kosmik fəza və
orada yerləşən göy cisimlərindən ibarət olması və hüquqi rejiminə görə bilavasitə dövlət ərazisi,
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beynəlxalq rejimi olan ərazi, qarışıq rejimi olan ərazi növlərinə ayrılması barədə müddəa
əsaslandırır (6, s.54).
Sovet hüquqşünaslarından Y.Q.Barseqovun, B.M.Klimenkonun, A.M.Ladıjenskinin,
V.A.Rjevskinin, İ.P.Trayninin , N.A.Uşakavun, V.S.Şevtsovun və başqalarının tədqiqatları
müstəqil dövlətin ərazi quruluşunun elmi əsaslarının yaradılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.Bu tədqiqatların mərkəzində dayanan və böyük mübahisələrə səbəb olmuş əsas məsələ dövlət
ərazisinin təyinatının müəyyən edilməsi ilə bağlı olmuşdur.Qərbdə geniş yayılmış beynəlxalq
mülkiyyət nəzəriyyəsinin (Laband, Rozen, Tsutelman, Martens, Opponqeym, Layterpaxt və
başqaları) dövlət ərazisinin dövlətin beynəlxalq –hüquqi mülkiyyəti olmasına dair müddəası sovet
hüquqşünasları tərəfindən birmənalı qarşılanmamışdır.Misal üçün, A.M.Ladıjenskiy hesab edirdi
ki, “beynəlxalq-hüquqi əqdlərdə ərazi məkan hüdudu deyil, hüquqi obyekt kimi iştirak
edir.Dövlət isə ərazinin mülkiyyətçisi rolunda çıxış edir(15, s.43).B.M.Klimenko ərazinin hüquqi
təbiəti haqqında məsələdə oxşar mövqeyə malik idi.O, yazırdı: “Müəyyən ərazi hər hansı dövlətə
mənsubdursa, deməli, o, həmin ərazinin mülkiyyətçisidir (11, s.6).
SSRİ-də ərazinin sosialist mülkiyyəti obyekti olmasına dair bəzi hüquqşünasların irəli
sürdükləri müddəa Y.Q.Barseqov tərəfindən rədd edilmişdir.Onun fikrincə, torpaq və dövlətin
ərazisi fərqli anlayışlar olduğu üçün ,dövlətin ərazi üzərində deyil, yalnız torpaq üzərində
mülkiyyət hüququ haqqında danışmaq mümkündür(9, s.63-64).Ərazinin mülkiyyət obyekti
olmasına oxşar tənqidi münasibəti N.A.Uşakov da nümayiş etdirmişdir (17, s.109).
Cəmiyyətin dövlət təşkilinin zəruri şərti kimi dövlətin ərazi quruluşu əhalinin mərkəzdə
və yerlərdə hakimiyyət aparatı ilə əlaqəsini təmin etmək məqsədi güdür.Traynin İ.A. hesab edirdi
ki, ərazi dövlət şəklində təşkil olunmuş cəmiyyətin həyatının maddi əsası, hər bir dövlətin
mövcudluğunun zəruri şərtidir (16, s.217).
Dövlətin suverenliyinin realizə edilməsi forması kimi onun ərazi üstünlüyünü tədqiq
edərək ,V.S.Şevstov belə nəticəyə gəlir ki, dövlət hakimiyyətinin hər hansı ərazi hüdudlarında
realizə edilməsi heç də o demək deyil ki, bu ərazi həmin dövlətə mənsubdur.Dövlət icarədar
qismində özünün hakimiyyətini məhdudlaşdırılmış hüdudlarda xarici dövlətin ərazisində həyata
keçirirsə, icarəyə götürülən ərazi icarədar-dövlətin ərazisinin bir hissəsinə çevrilmir(19, s.87).
Dövlət ərazisinin hüquqi rejiminin düzgün müəyyən edilməsi sahəsində müasir rus
hüquqşünas alimlərinin tədqiqatlarının nəticələrinin nəzərə alınması müstəqil Azərbaycan
Respublikasının ərazi quruluşunun elmi əsaslarının yaradılması və inkişaf etdirilməsi üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir.1991-ci ilin sonunda ittifaq müqaviləsi pozulduqdan sonra müttəfiq
respublikalarda, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında və Rusiya Federasiyasında həyata
keçirilən konstitusion-hüquqi islahatların istiqamətlərinin eyni olması və Rusiya Federasiyasının
keçmiş SSRİ-nin hüquqi varisi kimi tanınması müstəqil Azərbaycan Respublikasında dövlət
quruculuğu və onun hüquqi institutlarının yaradılması ilə bağlı problemlərin həllində Rusiyanın
elmi potensialından istifadə edilməsi üçün zəruri ilkin şərtlərdir.
SSRİ-nin ərazisində yaranan yeni müstəqil dövlətlər, o cümlədən Azərbaycan
Respublikası konstitusion-hüquqi islahatların gedişində keçid mərhələsində xalqın suverenliyinin
mahiyyətinin ərazi amili ilə əlaqəliliyinin əsaslandırılması, dövlətin daxili ərazi quruluşunu əks
etdirən müddəanın yeni Konstitusiyada təsbit edilməsi, dövlətin ərazi quruluşunu yaradan ərazi
vahidlərinin hüquqi statusunun müəyyən edilməsi, mərkəzi hakimiyyətlə ərazi vahidləri arasında
qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsi kimi problemlərlə qarşılaşdılar.Şübhəsiz ki, göstərilən
problemlərin düzgün həll edilməsinə inkişaf etmiş ölkələrin dövlət quruculuğu sahəsində əldə
etdikləri təcrübəni, tanınmış hüquqşünas alimlərin konstitusion suverenlik və ərazi quruluşu
institutlarının hüquqi məzmununu əks etdirən fikirlərini nəzərə almadan nail olmaq mümkün
deyildir.Bu mövqedən yuxarıda qaldırılan problemlərin həlli istiqamətlərinin müəyyən edilməsi
üçün akademik B.N.Toporninin elmi rəhbərliyi altında hazırlanmış “Rusiya Federasiyasının
Konstitusiyası:Elmi-praktiki şərh” (M.,1997) adlı kitabın mühüm əhəmiyyət kəsb etməsini etiraf
etmək lazımdır.Müəlliflərin fikrincə, hər bir dövlətin ərazisi tərkib hissələrinə bölünür ki, bu da
həmin dövlətin daxili quruluşunu, onun ərazi quruluşunu müəyyən edir(13, s.108).Onlar Rusiya
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Federasiyası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin 1-ci hissəsini şərh edərək, Rusiya Federasiyasının
bütün ərazisinin onun subyektlərinin ərazilərinin cəmindən ibarət olması barədə nəticə çıxarırlar(
13, s.108).Qeyd etmək lazımdır ki, axırıncı müddəanı nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 11-ci (“Ərazi”) maddəsinin II hissəsini şərh etməklə tam fərqli nəticə almaq
mümkündür.Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, Konstitusiya ilə təsbit edilmiş Azərbaycan
Respublikası ərazisinin fiziki-coğrafi quruluşunun tərkibinə daxil olan hissələrdən hər birinin
ayrıca hüquqi rejimi vardır.
O.E.Kutafin suverenliyi yalnız həqiqətdə mövcud olduğu halda dövlətin ayrılmaz əlaməti
kimi nəzərdən keçirir, keçmiş SSRİ-nin və müasir Rusiya Federasiyasının dövlət quruluşuna
istinadən suveren olmayan muxtar respublikaların keçmiş SSRİ-nin tərkibində, respublikaların
Rusiya Federasiyasının tərkibində dövlət statusuna malik olmasının mümkünlüyünü etiraf
edir(14, s.83-84).
V.E.Çirkin federativ dövlətdə hakimiyyətinin ərazi cəhətdən iki səviyyəyə (federasiya
hakimiyyəti və federasiyanın subyektlərinin hakimiyyəti) ayrılmasının qanunauyğunu əsaslandırır
(18, s.7).
O.E.Kutafinin və V.E.Çirkinin irəli sürdükləri müddəalar unitar quruluşa malik olan
dövlətlə onun tərkibindəki muxtar ərazi vahidi (muxtar respublika) arasında yaranan qarşılıqlı
münasibətlərin konstitusion-hüquqi qaydada tənzimlənməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
S.N.Baburin dövlət ərazisinin tərkibi (geoloji-coğrafi quruluşu) və dövlətin ərazi strukturu
(siyasi-hüquqi mənada) anlayışların fərqləndirilməsinin zəruriliyini və ərazi növlərinin aşağıdakı
meyarlar üzrə təsnifatını əsaslandırır:
-sivilizasiyaların tarixi inkişafı;
-dünyanın dini təsviri;
-dövlətlərarası hüquqi münasibətlərdə hüquqi rejim;
-milli(daxili)hüquqda konstitusion mövqe (8, s.72-76).
S.N.Baburinin tədqiqatlarının nəticələrini nəzərə almaqla dövlətin ərazi quruluşunun
müəyyən edilməsi, MDB ölkələrinin, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının müasir ərazi
problemlərinin birmənalı həllinə nail olmaq mümkündür.
Rusiyalı tədqiqatçılardan E.S.Şurqina “inzibati ərazi vahidinin (yaşayış məntəqəsinin)
ərazisi” və “bələdiyyə qurumu ərazisi” anlayışlarının fərqləndirilməsinin təklif edir ( 20,
s.107).Xüsusilə ,bu tədqiqatın nəticələrinin nəzərə alınması sayəsində Azərbaycan
Respublikasının qanunvericilik sistemində “inzibati ərazi vahidinin ərazisi” və “bələdiyyə
ərazisi” anlayışlarının tətbiq edilməsi ilə bağlı olan ziddiyyətlərin aradan qaldırılması mümkün
ola bilər.
Dövlətin sərhədləri daxilində süni ərazilər, xüsusi təyinatlı ərazi vahidlərinin əraziləri
kimi yeni ərazi vahidlərinin konstitusion-hüquqi statusunun müəyyən edilməsi istiqamətində
D.A.Bıstrovanın “Rusiya Federasiyasının konstitusiya hüququnda ərazi” mövzusunda yerinə
yetirdiyi tədqiqat işi özündə bir sıra mühüm nəzəri-praktiki əhəmiyyət kəsb edən müddəaları
cəmləşdirir ( 10, s.11).
Beləliklə, yuxarıda aparılan tədqiqat Azərbaycan Respublikasının konstitusiya hüquqi
elmində xalqın suverenliyinin ərazi amili əlaqələndirilməsi, dövlətin ərazi quruluşunu əks etdirən
müddəanın Konstitusiyada birbaşa təsbit edilməsi,ərazi vahidlərinin və ayrı-ayrı ərazi növlərinin
hüquqi statusunun təyin edilməsi,ərazi mübahisələrinin həll edilməsi,mərkəzi hakimiyyətlə ərazi
qurumları arasında qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı çoxlu sayda problemlərin
mövcud olduğunu təsdiq edir.Azərbaycan, sovet və rus hüquqşünas alimlərinin əsərlərindən
yuxarıda göstərilən problemlərin öyrənilməsində və həllində elmi mənbə kimi istifadə edilməsi
zəruri hesab edilməlidir ki, bu da həmin tədqiqat xarakterli işlərə tənqidi yanaşmanı istisna etmir.
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Kонституционно – правовые проблемы территориальной организации государства
РЕЗЮМЕ
В статье затрагиваются теоретические вопросы территориальной организации государства в
конституционном праве Азербайджанской Республики.
В современных условиях осуществления конституционно-правовых реформ в
Азербайджане и странах СНГ резко возрастает значение территориальных аспектов организации
государственной власти. В этой связи особую активность приобретает дальнейшая теоретическая
разработка важнейших конституционно-правовых проблем территориального устройства
государства, тем более, что в настоящее время в указанных странах по вопросам конституционного
регулирования территориальной организации власти имеются разнообразные концепции,
фактически взаимоисключающие друг друга.
Исследование подтверждает, что статья 11 («Территория») Конституции Азербайджана
определяет географическую структуру государственной территории.
Автор рассматривает актуальные проблемы определения правового статуса и правового
режима территориальных единиц и отдельных видов территорий, разрешения территориальных
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споров в СНГ, а также регулирования взаимоотношений между центральной властью и
территориальных образований.
The Constitutional-legal problems of the territorial organisation of the government
The Theoretical items of territorial organization of the government in the Constitutional law of
Azerbaijan Republic are considered in the article.The significance of territorial aspects of the organization
of the governmental authority sharply increases in the modern conditions of the constitutional-legal
reforms implementation in Azerbaijanan and in the countries of CIS (Commonwealth of Independent
States).
In this connection the special actualityis obtained the further theoretical exploitation of important
constitutional-legal problems of the terrorial system of State,especially as in the mentioned countries at the
moment on the items of the constitutional regulation of territorial organization authority there are various
conceptions ,in fact,mutual excluding each other.
The investigations are confirmed that the article eleven (the “Territory”) of the Azerbaijan Constitution
determines the geographical structure of the governmental territory.
The author considers actual problems of the determination legal status and legal regime of
territorial units and separate kinds of territories,permission of territorial quarrels in CIS,and also the
regulation of relations between the governmental authority and the territorials format
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UOT 347.233 (479.24)
Bəhruz Bağırov,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının aspirantı

AZAD SAHİBKARLIĞIN KONSTİTUSİON-HÜQUQİ
TƏMİNATLARI VƏ MƏHDUDİYYƏTLƏRİ
Azad sahibkarlıq fəaliyyəti, yəni iqtisadi münasibətlərin iştirakçıları olan sahibkarların
mənfəət hasil edilməsinə və sair bəhər əldə edilməsinə istiqamətlənən azad iradəsini ifadə edən
münasibətlər bazar iqtisadiyyatının əsas atributlarından biridir. Azadlıq, adətən, bazar
münasibətlərini fərqləndirən əlamət və bu münasibətlərin müasir iqtisadiyyat çərçivəsində
inkişafının və özünütənziminin əsası kimi nəzərdən keçirilir. Sahibkarlıq azadlığı ən ümumi
şəkildə sahibkarların vəsaitləri əldə etmək, öz seçimi üzrə əmtəə istehsalı prosesini və ya
xidmətləri təşkil etmək, habelə fəaliyyətin nəticəsində yaradılan məhsulları öz istəyinə uyğun
istifadə etmək və ya satmaq imkanı kimi təsəvvür edilə bilər (10, 51-52).
Sahibkarlıq fəaliyyətinin azadlığının tanınması və təmin olunması –iqtisadi
münasibətlərin konstitusion-hüquqi tənziminin zəruri elementidir. Bazar iqtisadiyyatının mövcud
olduğu cəmiyyətdə şəxsiyyətin iqtisadi hüquqlarının əsasında dayanan iqtisadi fəaliyyət azadlığı
özündə fəaliyyətin və məşğulluğun növünü seçmək hüququ, sərbəst yerdəyişmə hüququ, iqtisadi
fəaliyyətin birgə həyata keçirilməsi məqsədilə birləşmək hüququ, əmlaka malik olmaq hüququ və
onun barəsində sərəncam vermək, sahibkarlığın əmlak bazasını yaratmaq hüququ, inhisarçılıqdan
və haqsız rəqabətdən müdafiə hüququnu birləşdirir.
Azad sahibkarlığın Azərbaycan Respublikasında dövlətin əsaslarından biri qismində təsbit
edilməsi, hər şeydən əvvəl, təsərrüfat fəaliyyətinin dövlət tərəfindən planlaşdırılması sistemindən
imtina edilməsini göstərməklə, cəmiyyətin həyatının iqtisadiyyat sferasında baş verən yeni
hadisələri əsas konstitusion dəyərlərlə səciyyələndirməyə imkan verir. Bununla əlaqədar olaraq
M.V.Baqlay qeyd edir ki, xüsusi mülkiyyət hüququ ilə birlikdə iqtisadi fəaliyyətin azadlığı planlı
və inzibati-amiranə sistemli totalitar dövlət iqtisadiyyatının əsas antipodudur (9, 141).
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında azad sahibkarlığın dövlət quruluşunun
əsası qismində təsbit edilməsi bu prinsipin inzibati islahat (iqtisadiyyatda lüzumsuz inzibati
maneələrin aradan qaldırılması) və bazar münasibətlərinin instusional və qanunvericilik
infrastrukturunun yaradılması çərçivəsində realizə edilməsi üzrə dövlətin ümumi vəzifəsini
göstərir. Sahibkarlığın, əməyin və haqlı rəqabətin azadlığının təmin edilməsi, əksər hallarda,
bazar iqtisadiyyatının yaradılması çərçivəsində dövlətin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri hesab
olunur (9, 130).
Sahibkarlıq fəaliyyətin konstitusion azadlığının məzmunu təkcə onun “bazar”
yönümlülüyü ilə deyil, həm də ümumi və xüsusi maraqların balansının hüquqi təsbiti
çərçivəsində müəyyən edilir. Sahibkarlığın inkişafı, ictimai tərəqqinin möhkəm iqtisadi təməlinin
yaradılması cəmiyyətin və dövlətin ümumi maraqlarını təmin edirlər.
“Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 133.1-ci maddəsinin Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair” Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun 20 sentyabr 2004-cü il tarixli qərarında qeyd edilir ki,
Konstitusiyanın 59-cu (“Azad sahibkarlıq hüququ”) maddəsi hər bir fərdin iqtisadi fəaliyyətini
sahibkarlıq sahəsində onun şəxsi azadlığının təzahürü kimi qəbul edir və iqtisadi fəaliyyət
azadlığı prinsipini inkişaf etdirir (6, 119).
Azad sahibkarlıq fəaliyyətinin təminatları ilə əlaqədar “Varidata təminat verilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun (13 yanvar 1993-cü il)
müddəaları xüsusi əhəmiyyət kəsb edirlər. Qanunda göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasında
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hər kəs və respublika ərazisində yerləşən qeyri-dövlət hüquqi şəxsləri onlarda olan daşınar və
daşınmaz əmlakı: pulu, valyutanı və sair varidatı izahat vermədən, deklarasiya və ya başqa sənəd
təqdim etmədən istehsal, kommersiya fəaliyyəti və qanunvericiliklə qadağan edilməyən digər
fəaliyyət sahələrinə sərbəst yönəldə bilər, habelə bunlardan öz mülahizələrinə görə istifadə edə
bilərlər.
“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (15 dekabr 1992ci il) 5-ci maddəsinə uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına yalnız dövlətin
səlahiyyətlərinə aid məsələlər – qanunçuluğun gözlənilməsi, ölkənin və vətəndaşların
təhlükəsizliyi və müdafiəsi, vergi, qiymət və antiinhisar tənzimlənməsi, sosial təminatlar
verilməsi, ekologiya, sanitariya, yanğından qorunma və arxitektura normalarının gözlənilməsi və
tarixi abidələrin mühafizəsi məsələləri üzrə yol verilir.
Konstitusiyanın bazar münasibətləri əsasında iqtisadiyyatın inkişafına şərait yaradılması,
azad sahibkarlığa təminat verilməsi, iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığın və haqsız rəqabətin
qarşısının alınmasına dair müddəalarının həyata keçirilməsində “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun (4 mart 1993-cü il) tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəcb edir.
Qanunda inhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınması, subyektlərin (sahibkarların) hüquqlarının
məhdudlaşdırılmasının aradan qaldırılması sahəsində icra hakimiyyətinin fəaliyyət hüdudları
müəyyən edilir.
“Haqsız rəqabət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (2 iyun 1995-ci il) haqsız rəqabətin qarşısının alınmasının və aradan qaldırılmasının təşkilati-hüquqi əsaslarını müəyyən
edir, sahibkarlıq fəaliyyətinin ədalətli üsullarla aparılmasına hüquqi zəmin yaradır, bazar
subyektlərinin haqsız rəqabət metodlarından istifadəyə görə məsuliyyətini nəzərdə tutur (7, 41).
Yuxarıda istinad edilən müddəalardan görünür ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin azadlığının
konstitusion təminatları və məhdudiyyətləri onun ictimai rifahın və vətəndaşların əsas hüquq və
azadlıqlarının həyata keçirilməsi sferasının maddi əsası kimi realizə edilməsi hüdudlarını
göstərirlər. M.V.Baqlay düzgün qeyd etdiyi kimi, sahibkarların azadlığı işçilər üçün əmək
şəraitinin təşkilində özbaşınalıq yaratmamalı, cəmiyyətdə sosial ədaləti və istehlakçıların
hüquqlarını pozmamalıdır. Bu şərtlərə əməl edilməsi öz-özlüyündə iqtisadiyyata sosial
yönümlülük verilməsi məqsədi ilə onun dövlət tərəfindən tənzimlənməsi zərurətini ortaya qoyur
(8, 141).
Iqtisadi fəaliyyət sferasında xüsusi və ümumi maraqların optimal əlaqələndirilməsinin
hüquqi təsbiti təsərrüfat subyektlərinin konstitusion səlahiyyətlərinin reallaşması üzrə təminatlar
və məhdudiyyətlər sistemi ilə ifadə oluna bilər. Belə ki, Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 15-ci maddəsində bazar münasibətləri əsasında iqtisadiyyatın inkişafına şərait
yaradılması, azad sahibkarlığa təminat verilməsi, iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığın və haqsız
rəqabətin qarşısının alınmasına dair təsbit edilmiş müddəalar, mahiyyətcə, iqtisadi azadlığın
təminatları və onun daxili təbiətini müəyyən edən cəhətlərdir. Bundan başqa, bazar şəraitində
iqtisadi fəaliyyətinin təmin edilməsi onun iştirakçılarının davranışının məhdudlaşdırılmasının və
təshih edilməsinin zəruriliyini istisna etmir. Nəzərə almaq lazımdır ki, azad iqtisadi fəaliyyətin
konstitusion məhdudiyyətləri bilavasitə bu azadlığın özünün mahiyyəti ilə şərtləndirilir, onun
mövcudluğunun inkişafının zəruri şərti hesab edilir. Ona görə də, iqtisadi fəaliyyətin azadlığı hər
hansı iştirakçının subyektiv səlahiyyətlərinin məcmusu kimi yox, bütün iqtisadi sistemin ümumi
fəaliyyət prinsipi kimi etiraf olunmalıdır.
Bu müddəanı misal əsasında aydınlaşdıraq. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Məhkəməsi Plenumunun 19 noyabr 1999-cu il tarixli qərarında sahibkarlıq fəaliyyətinin azadlığı
prinsipinin konkretləşdirilməsi məqsədilə müəyyən edilir ki, hər kəs qanunla nəzərdə tutulmuş
qaydada öz imkanlarından, qabliyyətindən və əmlakından sərbəst istifadə edərək, təkbaşına və ya
başqaları ilə birlikdə azad sahibkarlıq fəaliyyəti və ya qanunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi
fəaliyyət növü ilə məşğul ola bilər. Sahibkarlıq fəaliyyətinin azadlığı haqqında konstitusion
normanın mənasını təhlil edərək insan və vətəndaşın dövlət tərəfindən təmin olunan azadlıqlardan
biri kimi müqavilə azadlığının Konstitusiyada tanınması barədə nəticə çıxarmaq mümkündür.
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Qeyd etmək lazımdır ki, müqavilənin konstitusion azadlığı azad sahibkarlığın həyata keçirilməsi
üçün böyük əhəmiyyət kəsb etsə də, mütləq deyildir və hamılıqla tanınan digər hüquq və
azadlıqların inkar edilməsinə və ya kiçildilməsinə gətirib çıxarmamalıdır. Lakin, bank
qanunvericiliyində müddətli bank əmanəti müqaviləsində iqtisadi cəhətdən güclü tərəf üçün əsaslı
məhdudiyyətlərin tətbiqini nəzərdə tutan normaların olmaması müqavilənin konstitusion
azadlığının və, deməli, bu cür müqaviləni bağlayan vətəndaş üçün qanunla qadağan edilməyən
iqtisadi fəaliyyətin azadlığının hədsiz məhdudlaşdırılmasına (azaldılmasına) gətirib çıxarır.
Qüvvədə olan kreditləşdirmə qaydası banka müqavilə əsasında faiz dərəcəsini öz xeyrinə
artırmaq imkanı verir və eyni zamanda vətəndaşların konstitusion hüquq və azadlıqlarını belə bir
imkanı şərtləndirə bilən əsaslar qanunla müəyyən edilmədən məhdudlaşdırır. Bununla da
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 29 və 59 maddələrinin göstərişləri pozulur,
Konstitusiyanın preambulasında təsbit edilmiş ədalətlilik tələbi nöqteyi-nəzərindən yol
verilməyən bərabərsizlik yaranır.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin azadlığı dövlətin vahid ərazisi çərçivəsində təmin edilir.
Azərbaycan Respublikasının ərazisinin bütövlüyünün və onun iqtisadi məkanının vahidliyinin
təmin edilməsi vəzifəsinin həyata keçirilməsi respublikanın ərazisinin 20%-dən çox hissəsinin
keçən əsrin 90-cı illərin əvvəlindən Ermənistan ordusunun işğalı altında qalması ilə əlaqədar
olaraq mümkün olmamışdır. Iqtisadi məkanının vahidliyi prinsipini konkretləşdirərək
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası nəzərdə tutur ki, vahid bazarın əsaslarının müəyyən
edilməsi, maliyyə, valyuta, kredit, gömrük tənzimi, pul emissiyası, mülki qanunvericilik, əqli
mülkiyyətin hüquqi tənzimlənməsi müstəsna olaraq Azərbaycan dövlətinin səlahiyyətinə aiddir.
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi məkanının əlavə təminatı emissiyası müstəsna olaraq
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən həyata keçirilən pul vahidinin adının –
manatın Əsas Qanunun 19-cu maddəsində təsbit edilməsidir.
Vergi sahəsində səlahiyyətlərin fərqləndirilməsinin əsaslarını müəyyən edən konstitusion
prinsiplər milli bazar iqtisadi sisteminin vahidliyinin mühüm konstitusion təminatı kimi az
əhəmiyyət kəsb etmir. Konstitusiyanın 94-cü maddəsi ilə vergilərin, rüsumların və ödənişlərin
ümumi prinsiplərinin müəyyən edilməsinin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
səlahiyyətinə aid edilməsi ölkənin bütün ərazisində vergi yükünün və məsuliyyətinin ödəyicilər
üçün bərabər ölçülərdə təyin edilməsi və vahid vergi siyasətinin aparılması üçün şərait yaradır.
Konstitusiyaya əsasən vahid vergi siyasətini, vergi sisteminin vahidliyini, bərabər vergi yükünü
və qanunla vergi istisnalarının müəyyən edilməsini özündə birləşdirən vahid maliyyə siyasətinin
aparılması sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır. Göstərilən
müddəalar həm də iqtisadi məkanın vahidliyi prinsipini inkişaf etdirən normalar kimi nəzərdən
keçirilməlidir. Bu prinsip göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində əmtəələrin,
xidmətlərin və maliyyə vəsaitlərinin sərbəst nəqli üçün gömrük sərhədlərinin, rüsumların,
yığımların və hər hansı digər maneələrin müəyyən edilməsinə yol verilmir, malların və
xidmətlərin yerdəyişməsinin məhdudlaşdırılması isə Azərbaycan Respublikasının qanununa
uyğun olaraq insanların həyatının və sağlamlığının müdafiəsi, təbiətin və mədəni sərvətlərin
mühafizəsinin təmin edilməsi zəruri olduğu halda tətbiq edilir. Yuxarıda göstərilən müddəalardan
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi məkanının vahidliyini poza bilən respublika, muxtar
respublika və yerli vergilərin müəyyən edilməsinin qeyri-mümkünlüyü, xüsusilə, bəzi inzibati
ərazilərin büdcələrinin digər ərazilərin vergi daxilolmaları hesabına yaradılmasına və ya vergi
ödənişinin başqa regionların vergi ödəyicilərinə şamil olunmasına imkan verən vergilərin tətbiq
edilməsinin qeyri-mümkünlüyü, habelə vergi ödəyicisinin olduğu yerdən asılı olaraq əlavə və ya
yüksək vergilərin təyin edilməsinin əsassızlığı haqqında nəticə çıxarmaq mümkündür.
Yuxarıda göstərilən dəlillər əsasında vergiqoymanın və yığımların ümumi prinsiplərinin
konstitusion quruluşunun əsaslarının, azad sahibkarlıq hüququnun realizə edilməsini təmin edən
və qanunla müəyyən edilən əsas təminat qismində etiraf edilməsi zəruridir.
Beləliklə, müqavilə azadlığını, habelə Konstitusiya ilə iqtisadi fəaliyyətin azadlığı prinsipi
çərçivəsində təmin olunan digər azadlıqları nəzərə alaraq sahibkarlıq fəaliyyətinin konstitusion
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azadlığının təminatları və məhdudiyyətləri rolunu oynayan və onun həcmini müəyyən edən
aşağıdakı prinsiplərin formulə edilməsi məqsədəuyğundur:
- vicdanlılıq prinsipi;
- sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin hüquqi bərabərliyi prinsipi;
- məhdudiyyətlərin ədalətliliyi, münasibliyi, proporsionallığı və uyğunluğu prinsipi;
- təsərrüfatçılıq şərtlərinin sabitliyi prinsipi.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin konstitusion-hüquqi təminatlarının və məhdudiyyətlərinin
tədqiqindən azad sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsində konstitusiya hüququnun mühüm
rol oynaması və onun dövlətin və onun vətəndaşlarının ümumi maraqlarına uyğun olaraq
tənzimlənməsi haqqında nəticəyə gəlmək mümkündür.
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РЕЗЮМЕ
Признание и закрепление свободы предпринимательской деятельности рассматривается как
основное направление деятельности государства в рамках общей задачи создания рыночного хозяйства.
В статье подчеркивается, что принцип свободы предпринимательства приобретает важнейшее
публичное значение, определяя содержание государственной экономической политики.
На основе приведенной в статье аргументации, автор, с учетом положений о свободе договора,
гарантиях и ограничениях свободы экономической деятельности обосновывает систему принципов,
выполняющих роль гарантий и ограничений конституционной свободы предпринимательства. В статье
рассматриваются факторы, определяющие основы разграничения конституционно-правовых гарантий и
ограничений свободы предпринимательства.
SUMMARY
The recognition and fastening of freedom of enterprise activity is considered as the basic line of activity of
the state within the limits of the general problem of creation of a market economy. In article it is underlined that
the principle of a freedom of enterprise gets the major public value, defining the maintenance of the state
economic policy.
On the basis of the argument resulted in article, the author, taking into account positions about contract
freedom, guarantees and restrictions of freedom of economic activities proves system of the principles which
are carrying out a role of guarantees and restrictions of the constitutional freedom of enterprise. In article the
factors defining bases of differentiation of constitutionally-legal guarantees and restrictions of a freedom of
enterprise are considered.
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Аzərbаycаn Rеspublikаsının Kоnstitusiyаsının 12-ci mаddəsinə əsаsən insаn və
vətəndаşlаrın hüquqlаrının və аzаdlıqlаrının Аzərbаycаn Rеspublikаsının vətəndаşlаrınа lаyiqli
həyаt səviyyəsinin təmin еdilməsi dövlətin аli məqsədidir. Kоnstitusiyаnın prеаmbulа hissəsində
qеyd оlunur:
Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, «Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında» Konstitusiya Aktında əks olunan prinsipləri əsas
götürərək, bütün cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin edilməsini arzulayaraq, ədalətin,
azadlığın və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini istəyərək, keçmiş, indiki və gələcək nəsillər
qarşısında öz məsuliyyətini anlayaraq, suveren hüququndan istifadə edərək, təntənəli surətdə
aşağıdakı niyyətlərini bəyan edir:

Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü
qorumaq;

Konstitusiya çərçivəsində demokratik quruluşa təminat vermək;

vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq;

xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi
dövlət qurmaq;

ədalətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsini
təmin etmək;

ümumbəşəri dəyərlərə sadiq olaraq bütün dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əminamanlıq şəraitində yaşamaq və bu məqsədlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək.
Göstərilən müddəаlаrı dəqiqləşdirən Аzərbаycаn Rеspublikаsı Cinаyət Məcəlləsinin 2-ci
mаddəsində göstərilmişdir ki, Cinayət Məcəlləsinin vəzifələri:
1. sülhü və bəşəriyyətin təhlükəsizliyini təmin etməkdən;
2. insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını;
3. mülkiyyəti, iqtisadi fəaliyyəti, ictimai qaydanı və ictimai təhlükəsizliyi;
4. ətraf mühiti;
5. Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunu cinayətkar qəsdlərdən
qorumaqdan, habelə cinayətlərin qarşısını almaqdan ibarətdir.
Bu vəzifələri həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi
cinayət məsuliyyətinin əsaslarını və prinsiplərini, şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlət üçün təhlükəli
olduğuna görə cinayət sayılan əməllərin dairəsini və həmin cinayətlərin törədilməsinə görə tətbiq
edilən cəzaların növlərini, həddini və həcmini, habelə digər cinayət-hüquqi xarakterli tədbirləri
müəyyən edir.
Tеrrоr аktı cinаyətinin özünün ictimаi təhlükəliliyi birinci növbədə оndаn ibаrətdir ki,
göstərilən əməl bilаvаsiə dövlət хаdiminin və yа ictimаi хаdimin, hаbеlə хаrici dövlət
nümаyəndəsinin хidməti və yа siyаsi fəаliyyətinə sоn qоymаq və yа bu fəаliyyətə görə qisаs
аlmаq məqsədi ilə оnun həyаtınа sui-qəsd еdir. Bu bахımdаn dа göstərilən cinаyət əməlinin
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Аzərbаycаn Rеspublikаsının Cinаyət Məcəlləsinin «Dövlət hаkimiyyəti əlеyhinə оlаn cinаyətlər»
аdlаnаn ХI bölməsinin, «Dövlətin kоnstitusiyа quruluşunun əsаslаrı və təhlükəsizliyi əlеyhinə
оlаn cinаyətlər» fəslində öz təsbitini tаpmışdır.
Hüquq ədəbiyyаtındа qеyd оlunur ki, tеrrоr аktı cinаyəti sоsiаl-siyаsi cəhətdən dövlət
хаdiminin və yа ictimаi хаdimin həyаtınа qəsd еtməklə və yа digər zоrаkılıq hərəkətləri ilə siyаsi
rəqibin аrаdаn götürülməsini və bununlа dа dаhа аğır ictimаi təhlükəli əməlin törədilməsini –
tеrrоrizmin törədilməsini еhtivа еdir.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının sоvеt dövrü cinаyət hüququnа nəzər sаlsаq görərik ki, 1922,
1927 və 1960-cı illərdə mövcud оlmuş Аzərbаycаn SSR Cinаyət Məcəllələrində dövləti
cinаyətlər bir qаydа оlаrаq iki hissədən ibаrət оlmuşdur:
- tеrrоr аktı dа dахil оlmаqlа хüsusilə təhlükəli sаyılаn dövləti cinаyətlər;
- sаir dövləti cinаyətlər.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının qüvvədə оlаn 1999-cu il tаriхli Cinаyət Məcəlləsinin əvvəllər
qüvvədə оlаn 1960-cı il Cinаyət Məcəlləsindən fərqləndirən bаşlıcа prinsipiаl fərq məhz cinаyət
qаnunvеriciliyinin Хüsusi hissəsində оlаn qаnunlа qоrunаn ictimаi münаsibətlərin yеrləşmə
iyеrаrхiyаsı оlmuşdur. Əvvəlki cinаyət qаnunvеriciliyində qаnunlа qоrunmаlı оlаn bаşlıcа mənаfе
dövlət mənаfеyi qəbul оlunurdusа, müаsir cinаyət qаnunvеriciliyində şəхsiyyət əlеyhinə оlаn
cinаyətlər digər cinаyətlərdən fərqli оlаrаq ön plаnа çəkilmişdir.
Оnu dа qеyd еdək ki, 1960-cı il Cinаyət Məcəlləsindən əfərqli оlаrаq 1999-cu il tаriхli CMdə dövlət hаkimiyyəti əlеyhinə оlаn cinаyətlərin Хüsusi hissənin 5-ci bölməsidə göstərilməsi hеç
də оnun ictimаi əhəmiyyəti аz оlаn cinаyətlər kаtеqоriyаsınа dахil оlmаsınа dəlаlət еtmir. Sаdəcə
оlаrаq bеynəlхаlq hüququn hаmılıqlа tаnınmış nоrmа və pinsiplərinə görə dövlət tərəfindən
mühаfizə оlunаn sülh və insаnlıq əlеyhinə оlаn cinаyətlər, şəхsiyyətin həyаt və sаğlаmlığı,
şəхsiyyətin аzаdlığı və ləyаqəti mülkiyyət və digər hüquqlаrı ilə bаğlı yаrаnаn ictimаi
münаsibətlər dаhа priоritеt хаrаktеr dаşıyır.
Müstəqil Rеspublikаmızın qüvvədə оlаn sоnuncu Cinаyət Məcəlləsi sistеmləşdirilmiş və
hər bir cinаyət növ оbyеktinə görə Хüsusi hissədə müvаfiq fəsildə yеr аlmışdır. Məsələn,
dövlət hаkimiyyəti əlеyhdinə оlаn cinаyətlər fəslinə аşаğıdаkı ictimаi təhlükəli əməllər
dахildir:
- dövlətə хəyаnət;
- Аzərbаycаn Rеspublikаsının Silаhlı qüvvələrində və Аzərbаycаn Rеspublikаsı
qаnunvеriciliyi ilə nəzərdə tutulumş digər silаhlı birləşmələrdən Аzərbаycаn хаlqınа və
kоnstitusiyаlı dövlət оrqаnlаrınа qаrşı istifаdə еtmə;
- cаsusluq;
- dövlət хаdiminin və yа ictimаi хаdimin həyаtınа sui-qəsd еtmə (tеrrоr аktı);
- hаkimiyyəti zоrlа ələ kеçirmə və yа оnu zоrlа sахlаmа;
- qаnunvеricilikdə nəzərdə tutulmаyаn silаhlı birləşmələri və yа qruplаrı yаrаtmа;
- silаhlı qiyаm;
- dövlət əlеyhinə yönələn аçıq çаğırışlаr;
- təхribаt;
- milli, irqi, sоsiаl və yа dini nifrət və düşmənçiliyin sаlınmаsı;
- dövlət sirrini yаymа;
- məzmunundа dövlət sirri оlаn sənədləri itirmə.
Göstərilən cinаyətlər Аzərbаycаn Rеspublikаsının siyаsi sistеminin bütövlüyünə və
siyаsi stаbilliyə qаrşı yönələn ictimаi təhlükəli əməllərdir. Оnu dа nəzərə аlmаq lаzımdır ki,
əvvəllər qüvvədə оlаn cinаyət qаnunvеricilklərində zənnimizcə, dаhа dоğru аnlаyış оnunlа
ifаdə оlunurdu ki, tеrrоr аktı cinаyəti hər bir hаldа dövlət хаdiminin və yа ictimаi хаdimin
öldürülməsi ilə yаnаşı həm də dövlətin siyаsi stаbilliyinə və dövlət hаkimiyyətini dеvirmək
məqsədilə ilə törədilən cinаyət əməlidir. Bu bахımdаn dа dеyə bilərik ki, törədilən tеrrоr
аktlаrının bir çохlаrının аrхаsındа məhz qеyd оlunаn хüsusi məqsəd dаyаnır.
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Аzərbаycаn Rеspublikаsının kоnstitusiyаsının 6-cı mаddəsinə görə Azərbaycan xalqının
heç bir hissəsi, sosial qrup, təşkilat və ya heç bir şəxs hakimiyyətin həyata keçirilməsi
səlahiyyətini mənimsəyə bilməz. Hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı ən ağır cinayətdir.
Аzərbаycаn Rеspublikаsındа dövlət hаkimiyyətinin bütün qоllаrı yəni, qаnunvеricilik, icrа və
məhkəmə hаkimiyyətləri Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunlаrı əsаsındа təşkil оlunur və
fəаliyyət göstərir. Dövlət hаkimiyyətinin təşkil оlunmаsındа Аzərbаycаn хаlqının rоlu əvəzsizdir.
Bеlə ki, istər icrа hаkimiyyəti bаşçısının – prеzidеntin, istərsə də qаnunvеricilk hаkimiyyətinə
dеputаtlаrın sеçilməsi, bilаvаsitə Аzərbаycаn хаlqının irаdəsi ilə həyаtа kеçirilir. Yаlnız bu hаldа
dövlət hаkimiyyəti хаlqın irаdəsi əsаsındа fоrmаlаşаn səlаhiyyətli оrqаn hеsаb еdilə bilər. Məhz
bu bахımdаn mаddənin tbirinci hissəsində ümumхаlq irаdəsinə əsаslаnаn hаkimiyyətin hər hаnsı
bir sоsiаl qrupp, təşkilаt və yа şəхs tərəfindən mənimsənilməsinin yоlvеrilməzliyi təsbit
еdilmişdir. Kоnstitusiyаdа bеlə bir müddəаnın göstərilməsi Аzərbаycаn dövlətinin hüquqi dövlət
kimi fоrmаlаşmаq niyyətindən hаbеlə, insаn və vətəndаşlаr üçün müəyyən еdilən hüquq və
аzаdlıqlаrı qоrunmаq vəzifəsindən irəli gəlir. Hаkimiyyətin mənimsənilməsi хаlqın аrzu və
irаdəsinə qаrşı yönəldiyinə görə həmin mаddənin ikincхi hissəsi bu hərəkətləri хаlqа qаrşı ən аğır
cinаyət аdlаndırır. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Cinаyət Məcəlləsinin 15.5-ci mаddəsinə görə həmin
əməllər хüsusilə аğır cinаyət hеsаb еdilir. Həmin mаddəyə əsаsən cinаyət Məcəlləsi ilə nəzərdə
tutulmuş əməllər (hərəkət və ya hərəkətsizliklər) xarakterindən və ictimai təhlükəlilik
dərəcəsindən asılı olaraq böyük ictimai təhlükə törətməyən, az ağır, ağır və xüsusilə ağır
cinayətlərə bölünür. Qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan törədilməsinə görə CM-si ilə azadlıqdan
məhrum etmə ilə bağlı olmayan cəza nəzərdə tutulmuş əməllər, yaxud qəsdən və ya
ehtiyatsızlıqdan törədilməsinə görə bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş azadlıqdan məhrum etmə
cəzasının yuxarı həddi iki ildən artıq olmayan əməllər böyük ictimai təhlükə törətməyən
cinayətlər hesab olunur. CM-si ilə qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan törədilməsinə görə nəzərdə
tutulmuş azadlıqdan məhrum etmə cəzasının yuxarı həddi yeddi ildən artıq olmayan əməllər az
ağır cinayətlər hesab olunur. Qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan törədilməsinə görə nəzərdə tutulmuş
azadlıqdan məhrum etmə cəzasının yuxarı həddi on iki ildən artıq olmayan əməllər ağır cinayətlər
hesab olunur. Qəsdən törədilməsinə görə on iki ildən artıq azadlıqdan məhrum etmə cəzası və ya
daha ağır cəza nəzərdə tutulmuş əməllər xüsusilə ağır cinayətlər hesab olunur. CM-nin 277-ci
mаddəsinə nəzər sаlsаq görərik ki, ən аğır cəzа оlаn оn bеş il müddətinə və yа ömürlük
аzаdlıqdаn məhrum еtmə cəzаsmı tеrrоr аktı cinаyətinə görə cinаyət qаnunvеriciliyinin
müəyyənləşdirdiyi cinаyət hüquqi mübаrizə tədbiridir.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Cinаyət Məcəlləsinin ХI bölməsində cinаyət hüquqi mühаfizə
аltınа аşаğıdаkı növ оbyеktlərinə görə fərqlənən cinаyətlər təsbit еdilmişdir:
- dövlətin kоnstitusiyа quruluşunun əsаslаrı və təhlükəsizliyi əlеyhinə оlаn cinаyətlər;
- ədаlət mühаkiməsi əlеyhinə оlаn cinаyətlər;
- Korrupsiya cinayətləri və dövlət hakimiyyəti, dövlət qulluğu mənafeyi, yerli özünüidarə
orqanlarında, habelə kommersiya və ya qeyri-kommersiya təşkilatlarında qulluq mənafeyi
əleyhinə olan cinayətlər;
- idаrəеtmə qаydаsı əlеyhinə оlаn cinаyətlər.
Göstərilən cinаyətlər içərisində ən ictimаi təhlükəli sаyılаn cinаyətlər birinci fəsildə оlаn
dövlətin kоnstitusiyа quruluşunun əsаslаrı və təhlükəsizliyi əlеyhinə оlаn cinаyətlərdir. Çünki
göstərilən cinаyətlərin törədilməsi ilə həmin bölmədə оlаn digər ictimаi münаsibətlərə də оlduqcа
ciddi ziyаn dəyir. Nəticə еtibаrılə isə dövlətin təhlükəsizliyi və siyаsi stаbiliyi, iqtisаdi və siyаsi
qüdrəti, bеynəlхаlq nüfuzu və hörməti sаrsılmış оlur.
Kоnstitusiyа quruluşunun əsаslаrı – bizim cəmiyyətə хаs оlаn və Kоnstitusiyаnın 2-ci
fəslində öz əksini tаpаn dövlət quruluşunun bаşlıcа prinsiplərini, şəхsiyyətin hüquqi stаtusunu,
Аzərbаycаn Rеspublikаsının iqtisаdi və siyаsi sistеmin əsаsını təşkil еdən ictimаi münаsibətlərin
məcmusudur.
Dövlətin təhlükəsizliyinin əsаslаrı dеdikdə isə - şəхsiyyətin bаşlıcа həyаtı mаrаq və
mənаfеlirinin mühаfizəsi, insаnlаrın lаyiqli həyаt səviyyəsinin təmini, şəхsiyyətin inkişаf
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prеspеktivlərini nəzərdə tutаn şərаitin yаrаdılmаsının, bütünlükdə cəmiyyətin və dövlətin nоrmаl
və sаğlаm inkişаfı nəzərdə tutulur.
Göstərilənlərin hаmsısın bilаvаsitə оbyеkt kimi tədqiq еtmək isə zənnimizcə, dаhа
məqsədəmüvаfiq оlаrdı. Bu bахımdаn Rusiyа cinаyət hüququ ədəbiyyаtlаrındа bir qаydа оlаrаq
аşаğıdаkı təsnifаt yеr аlmışdır:
- dövlətin kоnstitusiyа quruluşunа qəsd еdən cinаyətlər;
- dövlətin təhlükəsizliyinə qəsd еdən cinаyətlər.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının cinаyət hüquq dərsliklərində isə Cinаyət Məcəlləsinin 31-ci
fəslinə dахil оlаn cinаyət əməlləri аşаğıdаkı kimi təsnif оlunur:
- Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici təhlükəsizliyinə qəsd еdən cinаyətlər (274, 275, 276);
- Аzərbаycаn Rеspublikаsının dахili təhlükəsizliyinə qəsd еdən cinаyətlər (277, 278, 279,
280, 281);
- insаn və vətəndаşlаrın kоnstitusiyаdа təsbit оlunmuş bərаbərlik hüququnu pоzulmаsınа
qəsd еdən cinаyətlər (283);
- Аzərbаycаn Rеspublikаsının özünün müdаfiə qüdəritinini zəiflədilməsinə, iqtisаdi
təhlükəsizliyinə qəsd еdən cinаyətlər (282, 284, 285).
Göründüyü kimi hazırki məqalədə təkcə şəхsiyyətin hüquq və mənаfеləri qоrunmur, еyni
zаmаndа dövlətin suvеrеnliyi, ərаzi bütövlüyü, ərаzi tохunulmаzlığı, müdаfiə qаbiliyyətinin
mövcudluğu və digər bu kimi mаrаq və mənаfеlər də sözü gеdən mühаfizə sistеminə dахildir.
Bunа görədə tеrrоr аktı cinаyətinin оbyеkti kimi təkcə dövləti хаdiminin və yа ictimаi хаdimin
həyаtını mühаfizə еdən ictimаi münаsibətləri dеyil, həm də yuхаrıdа göstərilən аli nеmətləri də
dахil еtmək lаzımdır.
Hüquq ədəbiyyаtındа qеyd оlunur ki, tеrrоr аktı cinаyəti sоsiаl-siyаsi cəhətdən dövlət
хаdiminin və yа ictimаi хаdimin həyаtınа qəsd еtməklə və yа digər zоrаkılıq hərəkətləri ilə siyаsi
rəqibin аrаdаn götürülməsini və bununlа dа dаhа аğır ictimаi təhlükəli əməlin törədilməsini –
tеrrоrizmin törədilməsini еhtivа еdir.
Dövlət хаdiminin və yа ictimаi хаdimin həyаtınа sui-qəsd еtmə cinаyətinin bilаvаsitə
оbyеkti dövlətin dахili təhlükəsizliyidir. Bunа görə də müvаfiq cinаyət əməlinin iki оbyеktli
оlmаsı hüquq ədəbiyyаtındа göstərilir:
1. dövlətin dахili təhlükəsizliyi - Аzərbаycаn Rеspublikаsının kоnstitusiyа quruluşu,
siyаsi sаbitliyi, çохpаrtiyаlılıq sistеmi, və digər mühüm kоnstitusiоn əsаslаr;
2. Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət хаdiminin və yа ictimаi хаdimin həyаtını mühаfizə
еdən хüsusi ictimаi münаsibətlər.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Cinаyət Məcəlləsinin 277-ci mаddəsində cinаyətdən
zərərçəkən şəхslərin dəqiq siyаhısı vеrilmişdir. Оnlаrа dахildir:
- dövlət хаdimi;
- ictimаi хаdim;
- хаrici dövlətin nümаyəndəsi.
Dövlət хаdimi dеdikdə, Аzərbаycаn Rеspublikаsın ərаzisində dövlət həyаtının və ictimаi
həyаtın müхtəlif sаhələrində dövlət siyаsətinin əsаs istiqаmətlərini müəyyən еdən və оnu
bilаvаsitə həyаtа kеçirən dövlət hаkimiyyət оrqаnlаrının rəhbərləri bаşа düşülür.
Tеrrоr аktı cinаyətinin оbyеktiv cəhəti qаnundа dövlət və yа ictimаi хаdimin həyаtınа suiqəsd еtmə kimi müəyyən еdilmişdir. Qəsd dеdikdə, аdаm öldürməyə sui-qəsdin istənilən növü
bаşа düşülür. Təqsirkаrın istifаdə еtdiyi üsul və vаsitələrin əməlin 277-ci mаddə ilə tövsifi üçün
hеç bir əhəmiyyəti yохdur. Оnlаr sаdəcə оlаrаq yüngülləşdirici və yа аğırlаşdırıcı hаllаrdа nəzərə
аlınа bilərlər. Göstərilən kаtеqоriyа cinаyət kəsik tərkibli cinаyətdir. Bеlə ki, cinаyət
zərərçəkmişin bilаvаsitə həyаtdаn məhrum еtməyə yönəldilmiş istnilən hərəkətlərin еdildiyi
аndаn cinаyət bаşа çаtmış hеsаb оlunur.
Tеrrоr аktı cinаyətinin subyеktiv əlаmətləri оndаn ibаrətdir ki, göstərilən əməl 16 yаşınа
çаtmış istənilən аnlаqdı fiziki şəхs tərəfindən birbаşа qəsdlə törədilir.
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Аzərbаycаn Rеspublikаsının Cinаyət Məcəlləsinin 277-ci mаddəsində tеrrоr аktınа lеqаl
аnlаyış vеrməklə həm də, törədilən əməlin subyеktiv əlаmətini də еhtivа еdir. Həmin аnlаyışа
görə tеrrоr аktı - dövlət xadiminin və ya ictimai xadimin, habelə xarici dövlət nümayəndəsinin
xidməti və ya siyasi fəaliyyətinə son qoymaq və ya bu fəaliyyətə görə qisas almaq məqsədi ilə
onun həyatına sui-qəsd etməkdir. Vеrilən аnlаyışdа subyеktiv cəhətin müvаfiq əməl üçün zəruri
əlаməti оlаn məqsəd törədilən əmələ оlаn psiхоlоji münаsibətin еlеmеnti kimi хüsusi
qаbаrdılmışdır. Cinаyətin subyеktiv cəhəti dеdikdə, cinаyətin bilаvаsitə törədilməsi ilə əlаqədаr
şəхsin psiхi fəаliyyətidir. Terror aktı cinayəti də bilavasitə təqsirin birbaşa qəsd növü ilə törədilən
ictimai təhlükəli xüsusilə ağır cinayətdir.
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