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MƏHKƏMƏ EKSPERTİZASI İNKİŞAF YOLLARINDA
Fuad Cavadov,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin rəisi,
III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri,
hüquq elmləri doktoru, professor
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra xalqımız çox ağır problemlərlə üzüzə qaldı. İdarəçilikdə səriştəsizlik ölkəni fəlakətə sürükləyir, ictimai-siyasi münasibətlərdə
gərginlik hökm sürürdü. Belə bir ağır şəraitdə xalq böyük siyasi xadim, ümummilli lider Heydər
Əliyevi təkidlə hakimiyyətə çağırdı.
Bütün varlığı ilə xalqına bağlı olan Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlməsi böyük
bir tarixi hadisə idi. Bu qayıdış müstəqil Azərbaycan Respublikasını XX əsrin əvvəllərindəki
Xalq Cumhuriyyətinin aqibətindən, xalqımızı isə məhv olmaq təhlükəsindən qurtardı.
Torpaqlarımızın bir hissəsinin itirildiyi, iqtisadiyyatın tənəzzülə uğradığı, müstəqilliyin əldən
getməsinin, ölkə ərazisinin parçalanması prosesinin az qala reallaşdığı, xalqın hüquqlarının
tapdalandığı, zorakılığın baş alıb getdiyi, əhalinin vahimə içərisində yaşadığı bir zamanda xalq
öz taleyini Heydər Əliyevə etibar etdi. Məhz Heydər Əliyevin hakimiyyətə tarixi qayıdışından
sonra siyasi böhran aradan qaldırıldı, vətəndaş müharibəsinin, qardaş qırğınının qarşısı alındı.
Ölkədə sabitlik, qayda-qanun yaradılması üçün 1994-cü ildə Cinayətkarlıqla mübarizəyə
yönəlmiş tarixi fərman imzalandı.
Bundan sonra cəmiyyətin idarə olunması üçün hüquqi, demokratik dövlət quruculuğunun
tələblərinə cavab verən yeni qanunlar lazım idi. Nəhayət, 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq
səsverməsi ilə ilk milli Konstitusiyamız qəbul olundu.
"Heydər Əliyev Konstitusiyası" kimi tarixə düşən Əsas Qanunumuz milli və bəşəri
dəyərlərlə zəngin idi. Ölkəmizdə hüquqi islahatlar məhz Konstitusiyanın verdiyi geniş imkankar
nəticəsində mümkün oldu. Hüquq İslahat Komissiyasının səmərəli fəaliyyəti nəticəsində
dövlətin inkişafını təmin edən beynəlxalq standartlara uyğun qanun və məcəllələr qəbul edildi.
Məhkəmə və hüquq sistemi demokratik prinsiplər əsasında tamamilə yenidən quruldu.
Konstitusiyada dövlətin idarə olunmasında hakimiyyət bölgüsü təsbit olundu. İnsan və vətəndaş
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə etibarlı təminat verən üçpilləli müstəqil məhkəmə sistemi
yaradıldı, müasir tələblərə uyğun hakim korpusu formalaşdırıldı.
Ölkəmiz inkişaf etdikcə sahəvi qanunlar hazırlandı, o cümlədən keçmiş sovet
respublikaları arasında demək olar ki, ilk dəfə Azərbaycanda məhkəmə ekspertizasının hüquqitəşkilati əsaslarını müəyyən edən “Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” qanun
qəbul olundu, yeni cinayət, cinayət-prosessual və mülki-prosessual qanunvericiliyə ekspertiza
fəaliyyəti ilə bağlı normalar daxil edildi.
Ulu öndərin təməlini qoyduğu məhkəmə-hüquq islahatlarını ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyev uğurla davam etdirdi. Dövlət başçısının təşəbbüsü ilə ədliyyə fəaliyyətinin müasir
dövrün tələblərinə və beynəlxalq standartlara uyğun təşkil edilməsi, bu sahədə normativ bazanın
daha da təkmilləşdirilməsi, yeni nəsil hüquqşünasların formalaşdırılması işinə başlanıldı.
Bu məqsədlə Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyətinin normativ əsasları və strukturu da
təkmilləşdirildi, yeni qurumlar yaradıldı, Eimi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika
və Kriminologiya Problemləri İnstitutu Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi adlandırıldı və ona baş
idarə səlahiyyəti verildi.
Ədliyyə sahəsində dövlət siyasətinin daha uğurla həyata keçirilməsini, ölkədə aparılan
məhkəmə-hüquq islahatlarının davam etdirilməsini, ədliyyə orqanlarının və məhkəmələrin
dinamik inkişafının təmin edilməsi və sürətləndirilməsi üçün xüsusi Dövlət Proqramı təsdiq
olundu.
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Müəyyən edilmiş əsas vəzifələrə uyğun olaraq Dövlət Proqramında Məhkəmə
Ekspertizası Mərkəzinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, müasir elmi-texniki
nailiyyətlərdən geniş istifadə olunmaqla ekspertizaların növlərinin, keyfiyyət və dəqiqliyinin
artırılması, kitabxana fondunun normativ hüquqi aktlarla, hüquqi ədəbiyyatla təmin edilməsi,
elektron kataloqun yaradılması və ondan daxili şəbəkə vasitəsilə istifadənin təşkil edilməsi
məqsədilə yerinə yetirilməli olan tədbirlər müəyyən edildi.
Məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün
qabaqcıl xarici ölkələrin təcrübəsi öyrənildi, Böyük Britaniyanın “Foster+Friman”, Almaniyanın
“Leisa” və ABŞ-ın “Perkin Elmer” kimi ixtisaslaşmış aparıcı şirkətlərin istehsalı olan müasir
kriminalistik avadanlıqlar alındı və yeni laboratoriyalar yaradıldı.
Əldə olunan avadanlıqıar ekspert araşdırmalarının operativ, tam və hərtərəfli aparılmasına,
tədqiqat zamanı subyektiv amillərin aradan qaldırılmasına, rəylərin mötəbərliliyinin təmin
edilməsinə geniş şərait yaratmışdır. Əvvəllər mümkün olmayan ekspert məsələləri məhz bu
avadanlıqların köməyi ilə öz həllini tapa bilmişdir.
Həmçinin, ən yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi fonoskopik, kompüter-texniki, əqli
mülkiyyət obyektləri, kontrafakt məhsulları, linqvistik və digər yeni növ ekspertizaların
aparılmasına da imkan vermişdir.
Mərkəzin kitabxanasında əsaslı təmir işləri aparılmış, internetdən fasiləsiz və keyfiyyətli
istifadə imkanları yaradılmış, əsasən xüsusi ədəbiyyatlardan ibarət olan kitabxana fondu yerli və
xarici elmi-kütləvi nəşrlərlə zənginləşdirilmişdir. Elektron kataloqun yaradılması üzərində işlər
davam etdirilir.
Bununla yanaşı ekspert tədqiqatının avtomatlaşdırılması məqsədi ilə xüsusi proqramlar
hazırlanmış, ekspertizaların icra vəziyyətinə nəzarəti möhkəmləndirmək üçün axtarış-məlumat
sistemi formalaşdırılmış, lokal kompüter şəbəkəsi yaradılmışdır.
Qeyd olunmalıdır ki, məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin informasiya təminatının ən mühüm
struktur elementlərindən biri də metodiki təminatdır. Metodiki təminatın təkmilləşdirilməsi
ekspert metodikalarının pasportlaşdırılması, onların kataloqlarının yaradılması, kompüterləşdirilməsi, sertifikatlaşdırılması ilə bağlıdır. Mövcud olan ekspert tədqiqatı metodikaları
haqqında elektron məlumatlar bazası yaradıldığı halda, məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin
informasiya-analitik təminatını yüksək keyfiyyət səviyyəsinə çatdırmaq mümkündür. Bu
baxımdan metodikalar və ən mürəkkəb ekspert tədqiqatları nəticələri üzrə Mərkəzdə
kompüterləşdirilmiş məlumatlar bankının yaradılması planlaşdırılır.
Mərkəzin maddi-texniki bazası onun akkreditasiyadan keçirilməsinə zəmin yaratmışdır.
Bu məqsədlə məhkəmə ekspertizası sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təsisatlarla əlaqə
yaradılmış, Avropanın ən nüfuzlu təşkilatlarından olan Məhkəmə Ekspertizası İnstitutları
Birliyinə (European Network of Forensic Science Institutes– ENFSI) daxil olmaq üçün 2010-cu
ildə müraciət edilmişdir.
ENFSI 1992-ci ildə yaradılıb və əsas məqsədi Avropa ölkələrinin məhkəmə ekspertizası
fəaliyyətində yüksək keyfiyyətin təmin olunması, məhkəmə ekspertizası institutları arasında
qarşılıqlı əlaqələrin qurulması, tədqiqatların aparıldığı laboratoriyaların ISO/IEC 17025 standartı
üzrə akkreditasiyası, bu sahədə beynəlxalq təcrübənin unifikasıyası yolu ilə Avropada məhkəmə
ekspertizası elminin inkişafının təmin edilməsidir.
Həmin qurumun nisamnamə tələblərinə uyğun olaraq İdarə Şurasının Türkiyə və
Rumıniyadan olan üzvləri tərəfindən Mərkəzin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi proseduru
həyata keçirilmiş, verilən müsbət rəy nəzərə alınaraq 2011-ci il 10 fevral tarixdə Mərkəz
ENFSİ-də regionda birinci bu təşkilata üzv qəbul olunmuşdur. Hazırda bu qurumda 34 ölkənin
60 üzvü vardır.
Bundan sonra Mərkəzin “Sınaq və kalibrasiya laboratoriyalarının yetərliliyi üçün ümumi
şərtlər” standartı üzrə akkreditə işlərinə başlanılmış, bu sahədə uğurlu nəticələr əldə etmiş
Türkiyə, Estoniya, Latviya, Slovakiya, Hollandiya kimi ölkələrin təcrübəsi öyrənilmiş,
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normativ-hüquqi sənədlər təkmilləşdirilmiş, təlimlər alınmış, keyfiyyət təminatı fəaliyyətini
həyata keçirən yeni bölmə təsis edilmişdir.
Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycanda İSO/İES 17025 standartı üzrə yalnız ARDNŞ-in
fiziki sınaq laboratoriyaları və AzEcoLab akkreditə olunmuşdur. Akkreditasiya ilə bağlı həmin
laboratoriyaların praktikası öyrənilmiş, eyni zamanda, İLAC (Laboratoriyaların Akkreditasiyası
üzrə Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatı) üzvü olan Latviya və Türkiyənin aidiyyəti dövlət
qurumlarından məsləhətlər alınmışdır.
Akkreditə olunan ekspertiza ixtisasları üzrə ABŞ-ın “Collaborative Testing Service”
şırkətinin yetərlilik, Türkiyə Respublikası Candarma Genel Komutanlığı Kriminal Dairə
Başkanlığı və Emniyyet Genel Müdürlüyü Kriminal Dairə Başkanlığı ilə laboratoriyalararası
qarşılaşdırma testlərində iştirak edilmişdir. Həmin testlər üzrə bütün nəticələr tamamilə təsdiq
olunmuşdur.
Akkreditasiyanın ilkin mərhələsi başa çatdırılmış və 7 ekspertiza ixtisası üzrə 15
metodun üzrə akkreditə olunması nəzərdə tutulmuşdur. Respublikamızın Standartlaşdırma,
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi ISO/IEC 17025 standartı üzrə akkreditasiyadan
keçirmək üzrə səlahiyyətli olmadığı üçün Türkiyə Akkreditasiya Qurumuna (TÜRK AK-a)
müraciət edilmişdir. Bununla əlaqədar TÜRK AK-ın nümayəndə heyəti Mərkəzdə görülən
işlərin auditini həyata keçirmiş və nəticə müsbət qiymətləndirilmişdir. Yaxın zamanlarda
beynəlxalq sertifikatın əldə olunacağı gözlənilir.
Məhkəmə ekspert ixtisasının verilməsi işinin daha şəffaf prosedurlar əsasında həyata
keçirilməsi, məhkəmə ekspertizalarının təsnifatının beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması,
ekspertlərin maddi və mənəvi marağının gücləndirilməsi və onların peşəkarlıq səviyyəsinin
təsdiq edilməsi məqsədi ilə yeni normativ sənədlərin qəbulu fəaliyyətin təkmilləşdirilməsində
mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Bundan əlavə, Mərkəzin fəaliyyət xüsusiyyətləri, həyata keçirdiyi özünəməxsus
funksiyalar nəzərə alınaraq qulluğa qəbulu tənzimləyən xüsusi Qaydalar qəbul edilmişdir.
Təcrübədə ilk dəfə olaraq ekspert kadrların işə qəbulu şəffaf prosedurlarla açıq müsabiqə
əsasında aparılmışdır. Müsabiqəni müvəffəqiyyətlə başa vuran namizədlər Ədliyyə
Akademiyasında icbari təlimə cəlb edilmişdir.
Respublikada məhkəmə ekspertizası və kriminalistika üzrə xüsusi təhsil müəssisə
olmadığı üçün onlar fərdi qaydada hazırlanır. Bu məqsədlə tədris proqramlarının beynəlxalq
tələblərə uyğun təkmilləşdirilməsi işləri davam etdirilir.
Mərkəzin iş yükünün dəfələrlə çoxalması nəzərə alınaraq, əlavə ştatlar ayrılmış,
həmçinin məsafə baxımından paytaxtdan uzaqda yerləşən bir sıra rayonların məhkəmə və
hüquq-mühafizə orqanlarının müxtəlif məsələlər üzrə ekspert rəyləri ilə vaxtında təmin edilməsi
məqsədi ilə Gəncə, Şirvan şəhərlərində və Şəki rayonunda yerli regional bölmələri
yaradılmışdır. Bu tendensiya artıq Naxçıvan filialı təcrübəsində özünü doğrultmuşdur.
Ölkəmizin iqtisadi inkişafı, siyasi nüfuzunun artması digər sahələr ilə yanaşı, elmin də
üzərinə mühüm vəzifələr qoyur. Hüquq elmi dövlətin mütərəqqi hüquq normaları ilə idarə
olunmasında, cəmiyyətdə ədalətli hüquq siyasətinin həyata keçirilməsində, insanların hüquq
düşüncələrinin formalaşmasında, ictimai münasibətlərin tənzimlənməsində geniş imkanlara
malikdir.
Təsadüfi deyil ki, dövlət başçısının 17 avqust 2006-cı il tarixli “Ədliyyə orqanlarının
inkişafı haqqında” fərmanında məhkəmə ekspertizası sahəsində elmi-tədqiqat işlərinin
səmərəliliyinin artırılması tapşırılmışdır.
Bununla əlaqədar mütəxəssislərin elmin aparıcı istiqamətlərində fundamental və tətbiqi
tədqiqatların inkişafına yönəlmiş səylərini birləşdirmək, sosial-iqtisadi və mənəvi inkişafın
mühüm problemləri üzrə perspektiv tədqiqatları təşkil etmək, elm və texnikanın
nailiyyətlərindən praktikada istifadə edilməsi üçün tədbirlər görmək, elmi müasir
cəmiyyətimizin qurulmasını təmin edən əsas amilə çevirmək prioritet istiqamətlər kimi müəyyən
edilmişdir.
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Bu illər ərzində ədalət mühakimə icraatının aktual problemlərinə həsr olunmuş elmitədqiqat işləri yerinə yetirilmiş, seminar və konfranslar keçirilmişdir.
Həmçinin, məhkəmə ekspertizalarının təyini, aparılması və ekspert rəylərinin
qiymətləndirilməsi ilə bağlı məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanlarına elmi-metodik kömək
məqsədi ilə metodik vəsaitlər hazırlanmış, cinayətlərin baş verməsinə kömək etmiş səbəb və
şəraitin aşkar olunması, onların qarşısının alınması sahəsində kriminoloji tədqiqatlar aparılmış,
ekspert profilaktikası həyata keçirilmişdir.
Ölkəmizdə ümumbəşəri sosial bəla olan korrupsiyaya qarşı mübarizə və idarəçilik
sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin davamlılığının təmin edilməsi, dövlət orqanlarının
fəaliyyətində şəffaflığın artırılması, idarəçiliyin müasir standartlara uyğun qurulması, açıq
hökumət prinsiplərinin təşviq edilməsi məqsədi ilə qəbul edilmiş Milli Fəaliyyət Planlarına
uyğun olaraq korrupsiyanı doğuran səbəb və şəraitlər kompleksini müəyyən etmək üçün ictimai
sorğu nümunələri, həmçinin korrupsiyaya qarşı mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji
problemləri ilə bağlı ixtisasartırma və təlim mərkəzlərində istifadə edilməsi nəzərdə tutulan
vəsait hazırlanmışdır.
Bundan əlavə, ədliyyə orqanlarında ictimai etimadın yüksəldilməsi və fəaliyyətdə
şəffaflığın artırılması məqsədi ilə Mərkəzin internet səhifəsində “İNAM” bölməsi yaradılmışdır.
Aparılmış islahatlar, eyni zamanda, beynəlxalq əməkdaşlıq prosesini sürətləndirmişdir.
Məhkəmə ekspertizası sahəsində əməkdaşlıq haqqında bir çox ölkələrlə saziş imzalanmış, o
cümlədən Avropa Məhkəmə Ekspertizası İnstitutları Birliyinə üzv olan 34 ölkənin
əksəriyyətinin məhkəmə ekspertizası qurumları ilə işgüzar əlaqələr qurulmuşdur.
Bununla yanaşı Məhkəmə ekspertizası mərkəzinin beynəlxalq akkreditasiyadan
keçirilməsi istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi məqsədi ilə qabaqcıl ölkələrlə
əməkdaşlığın inkişafı, həmçinin ikitərəfli sazişlərin bağlanması nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycanda demokratik təsisatların inkişafı, cəmiyyətin ən yeni texnologiyalara yiyələnməsi,
bütövlükdə elmi-texniki tərəqqinin sürəti məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin müasir tələblərə
uyğun daha da təkmilləşdirilməsini şərtləndirir.
Qabaqcıl təcrübənin təhlilindən görünür ki, bu gün dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyətini həyata keçirən qurumların qarşısında duran prioritet məsələlər ekspertiza növlərinin
genişləndirilməsindən, mövcud metodoloji əsasların təkmilləşdirilməsindən, tədqiqat metodikalarının unifikasiyasından, maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsindən, yeni infrastrukturun
yaradılmasından, ekspertizaların keyfiyyətinin yüksəldilməsindən və ekspertlərin peşə
hazırlığının artırılmasından ibarətdir.
İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunması, qanunçuluğun təmin edilməsi
prinsiplərinə əsaslanan məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi üzrə işlər
bu gün davam edir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir: “Biz hüquqi, dünyəvi, demokratik dövlət
kursu götürmüşük. Ona görə də ölkənin bütün qanunvericilik bazasını müasir dünya standartları
səviyyəsinə qaldırmalıyıq, hüquq islahatlarını dərinləşdirməliyik, xüsusən ədliyyə sahəsində
sivil dünya təcrübəsinə əsaslanan islahatlar həyata keçirməliyik. Tam əmin ola bilərsiniz ki, biz
bunların hamısını edəcəyik”.
Zaman keçdikcə Heydər Əliyev dühasının böyüklüyü və əzəməti, onun xalqımızın
firəvanlığı naminə gördüyü xilaskarlıq və quruculuq işlərinin möhtəşəmliyi aydın görünür. Hər
bir azərbaycanlı dərk edir ki, müstəqil və gündən günə qüdrətlənən dövlətə sahib olduqları üçün
yalnız Heydər Əliyev şəxsiyyətinə borcludur.
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ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEV MÜSTƏQİL
AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN BANİSİDİR
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bizim tarixi
naliyyətimizdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
İlham Abbasov,
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Akademiyasının prorektoruhüquq üzrə fəlsəfə doktoru, baş ədliyyə müşaviri,
prokurorluğun fəxri işçisi
Tarixi təcrübə göstərir ki, şəxsiyyət tarixi deyil, tarix şəxsiyyəti yaradır. Lakin bu da bir
həqiqətdir ki, şəxsiyyət tarixi hadisələrin istiqamətini dəyişə bilər. Məhz, ümummilli lider
Heydər Əliyev tarixi hadisələrin istiqamətini millətimizin xeyrinə dəyişən bir şəxsiyyət
olmuşdur.
Ümümmilli lider Heydər Əliyev demək olar ki, respublikamıza 34 il rəhbərlik etmişdir.
O, 14 iyul 1969-cu ildə respublika rəhbəri seçilərkən respublikamız keçmiş SSRİ-nin müttəfiq
respublikaları arasında sonuncu yerlərdən birini tuturdu: sənaye istehsalı, kənd təssərrüfatı
məhsullarının istehsalı və dövlətə satışı planları yerinə yetirilmir, respublikada özbaşınalıq və
vəzifədən sui-istifadə hallarına yol verilir, insanlar vəzifəyə proteksiya və sair qanunsuz yollarla
irəli çəkilir, hər sahədə partiya və dövlət intizamı kütləvi surətdə pozulurdu.
Azərbaycan KP MK-nın avqust (1969-cu il) Plenumunda ümummilli lider Heydər
Əliyevin məruzəsində respublikada xalq təsərrüfatına və mədəni quruculuğa dövlət rəhbərliyini
əsaslı surətdə yaxşılaşdırmaq, partiya və dövlət intizamını möhkəmləndirmək, kadrlara qarşı
tələbkarlığı gücləndirmək və onların məsuliyyətini artırmaq xətti müəyyən olunmuşdu. Bu xətt
sonrakı respublika rəhbərinin məruzə və çıxışlarında inkişaf etdirilərək, elmi surətdə
əsaslandırılmış, qəbul olunmuş qərarları yerinə yetirmək və mövcud nöqsanları aradan
qaldırmaq sahəsində respublikanın dövlət və təsərrüfat təşkilatlarının, əmək adamlarının
fəaliyyət proqramı olmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyev 1969-cu il iyul ayının 14-də AKP MK-nın plenumunda
AKP MK-nın birinci katibi və MK-nın Büro üzvü seçilmiş və partiya təşkilatına rəhbərlik
etməyə başladığı ilk dövrdən dövlət orqanlarının fəaliyyətindəki çatışmazlıqlara və məmur
özbaşınalığına qarşı ciddi mübarizəyə başladı. Onun partiya təşkilatına rəhbərliyinin ilk altıncı
ayında Azərbaycan KP MK-nın 30 dekabr 1969-cu il tarixli Büro iclasında milisin fəaliyyətində
ciddi çatışmazlıqlar haqqında məsələ müzakirə edilərək, müvafiq qərar qəbul edilmiş və bu
qərarda məmur özbaşınalığına kəskin qiymət verilmişdir[1, səh. 388-395].
Ümummilli lider Heydər Əliyev respublika rəhbəri seçildikdən qısa müddət sonra
vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişməyə başladı. Belə ki, növbəti ildən başlayaraq sənaye və kənd
təssərrüfatı məhsullarının istehsalı və dövlətə satış planları artıqlaması ilə yerinə yetirilməyə
başladı və ilbəil bu göstəricilər yüksəlməyə başladı. İstehsal sahəsində olduğu kimi, elm, təhsil,
mədəniyyət sahəsində də sıçrayışlı inkişafın əsası qoyuldu, ölkədə partiya və dövlət intizamı
ölçülməz dərəcədə yüksəldi.
Heç də təsadüfi deyildir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü ilin iyun ayının 15də hakimiyyətə qayıdışından sonra imzaladığı «Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri haqqında» 1994-cü
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il 9 avqust tarixli Fərmanı ölkədə cinayətkarlıqla mübarizə, daxili sabitliyin təmin edilməsi,
ictimai qayda-qanunun, vətəndaşların hüquq və qanuni mənafelərinin qorunması işində
müstəsna rol oynamışdır. Fərmanda cəmiyyətdə rüşvətxorluq və korrupsiya kimi cinayətlərin
geniş yayılmasının xüsusi narahatlıq doğurması qeyd edilmişdir [3, səh.5-8].
Həmin Fərmanda ümummilli lider Heydər Əliyev hüquq-mühafizə orqanlarından, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, idarə, təşkilat və müəssisə rəhbərlərindən ölkədə cinayətkarlığın qarşısının alınması üçün təsirli tədbirlər görülməsini tələb etmişdi.
18 oktyabr 1991-ci ildə respublikamız, keçmiş SSRİ-nin süqutolma ərəfəsində öz tarixi
dövlət müstəqilliyini bərpa etdi. Təsadüfü deyildir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir:
«1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa edən xalqımız Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
qısamüddətli fəaliyyətinin zəngin ənənələrindən istifadə etmiş və bu tarixi varislik üzərində
müstəqil Azərbaycan dövlətini yaratmışdır» [2, səh. 4].
Azərbaycan Respublikası 18 oktyabr 1991-ci ildə öz tarixi dövlət müstəqilliyini bərpa
etsə də müstəqilliyin ilk illəri heç də hamar olmamışdır. Həmin dövrün hadisələrini öyrənmək
üçün heç də tarix kitablarına müraciət etmək lazım gəlmir. Həmin dövrdə cərəyan edən
hadisələr indiki nəslin yaxşı yadındadır: kütləvi hərc-mərclik, səriştəsizlik, qanunsuz silahlı
dəstələrin özbaşınalığı, respublika iqtisadiyyatındakı durğunluq və bir çox hallarda bu sahədə
geriləmə halları baş alıb gedirdi.
Məhz bunlar 1993-cü ilin birinci yarısında xüsusi kəskinliyi ilə özünü göstərdi. Ən pisi o
idi ki, ölkə xaos vəziyyətinə, vətəndaş müharibəsi vəziyyətinə gəlib çıxmışdı.
Belə bir vəziyyətdə xalqın təkidi ilə, o zaman hakimiyyətdə olan iqtidarın və Azərbaycan
Respublikası Ali Soveti deputatlarının xahişi ilə ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə
qayıtmağa razılıq verdi. Lakin o, birbaşa hakimiyyətə gəlmədi. O, əvvəl Gəncə şəhərinə getdi,
Gəncə hadisələrinin nəticələri ilə, Surət Hüseynovun sosial dayağının nədən ibarət olması ilə
tanış olduqdan sonra Bakıya qayıdaraq, 15 iyun 1993-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin Sədri vəzifəsinə seçildi. Bundan sonra ölkədə daxili stabilliyin bərpası üçün əsaslı
tədbirlər görüldü.
Bundan sonra «Əsrin müqaviləsi» imzalandı, Bakı-Tibilisi-Ceyhan neft ixracı boru
kəmərinin tikintisinə başlandı və hazırda bu neft kəməri səmərəli fəaliyyət göstərir.
Bu böyük şəxsiyyətin siyasi müdrikliyi, uzaqgörən siyasəti nəticəsində artıq əldən
getməkdə olan müstəqilliyimiz, mili azadlığımız qorunub saxlandı və daha da
möhkəmləndirildi.
Ümümmilli lider Heydər Əliyevin siyasi müdrikliyi, uzaqgörən siyasəti nəticəsində
1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart hadisələrinin-dövlət çevrilişinə cəhd cinayətlərinin
qarşısı alındı.
Xalqın birliyinə, dəstəyinə arxalanan ümummilli lider Heydər Əliyev Konstitusiya
səlahiyyətlərindən istifadə etməklə, nəinki dövlət çevrilişinə cəhd cinayətlərin qarşısını aldı,
həm də silahlı yolla hakimiyyəti ələ keçirmək cəhdlərinə birdəfəlik son qoydu.
Azərbaycan Respublikası 18 oktyabr 1991-ci ildə öz tarixi dövlət müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra 1991-ci ildə 74 nəfərdən ibarət konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiya
təşkil edilmiş, lakin bu komissiya heç bir fəaliyyət göstərməmişdir. Azərbaycan Respublikası
Milli Şurasının 6 dekabr 1993-cü il tarixli qərarı ilə 14 nəfərdən ibarət yeni Konstitusiya
layihəsini hazırlayacaq komissiya yaradılmış, lakin bu komissiya da yarım il ərzində heç bir iş
görməmişdir. 1994-cü ilin may ayında komissiyanın işini canlandırmaq üçün bu komissiyanın
tərkibi genişləndirilsə də, yeni Konstitusiya layihəsini hazırlamaq işinə başlamamışdır. Yalnız
Milli Şuranın 2 may 1995-ci il tarixli qərarı ilə ümumilli lider Heydər Əliyevin sədrliyi ilə yeni
Konstitusiya layihəsini hazırlayan 33 nəfərdən ibarət komissiya yaradılmış və bu komissiyanın
qısa müddətdə 9 iclası keçirilərək yeni hazırlanmış layihə 15 oktyabr 1995-ci il tarixdə
mətbuatda dərc edilərək ümumxalq müzakirəsinə verilmişdir [5, səh. 4].
Ölkə başçısı cənab Heydər Əliyevin sədrliyi ilə yaradılmış komissiyanın hazırladığı
Konstitusiya layihəsinin 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi (referendum) yolu ilə
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qəbul edilməsi isə müstəqillik yoluna qədəm qoymuş respublikamızın tarixində ən parlaq
səhifələrindən biridir.
Konstitusiyanın preambulasında göstərilir ki, Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik
dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, 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 Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü
qorumaq, xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi dövlət
quruculuğunu bəyan edir. Başqa sözlə, öz tarixi müstəqiliyini bərpa etmiş Azərbaycan
Respublikası hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğunu özü üçün inkişaf yolu seçmişdir.
Konstitusiyada ilk dəfə dövlət hakimiyyətinin qollara bölünməsi prinsipi öz əksini
tapmışdır. Belə ki, Konstitusiyanın 7-ci maddəsinin III hissəsinə əsasən dövlət hakimiyyətinin
qanunvericilik hakimiyyətinə, icra hakimiyyətinə və məhkəmə hakimiyyətinə bölünməsi prinsipi
təsbit edilmişdir. Beləliklə, keçmiş sovet konstitusiyalarından fərqli olaraq ilk dəfədir ki,
konstitusiyamızda dövlət hakimiyyətinin bölgüsü prinsipi həyata keçirilmişdir.
Konstitusiyanın 158 maddəsindən 48-i, başqa sözlə, üçdə biri insan və vətəndaş
hüquqları və azadlıqlarına həsr edilmişdir. Konstitusiyanın 12-ci maddəsinin I hissəsində
göstərilir: «İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının, Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir»[4, səh.7].
Müstəqil dövlətimizin ilk Konstitusiyasının qəbulundan sonra 1996-cı ildən etibarən
ölkədə hüquqi islahatlar aparılmasına başlandı.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının müddəalarının həyata keçirilməsi,
demoktarik təsisastların və qanunun aliliyi prinsipinin möhkəmləndirilməsi, hüquqi islahatların
aparılması sahəsində qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin
təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 fevral 1996-cı il tarixli
Sərəncamına əsasən ölkə başçısının sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında
Hüquqi İslahatlar Komissiyası yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyasının qəbulundan sonra Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 1996-2012-ci illərdə 3030 qanun və 502 qərar qəbul
edilmişdir. [6, səh.1]. Həmin dövrdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən
cinayət, cinayət-prosessual məcəllələri, mülki, mülki-prosesual məcəllələri, polis haqqında,
prokurorluq haqqında, vəkillik haqqında, notariat haqqında, bələdiyyələrin statusu haqqında və.s
qanunlar qəbul edilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: «Azərbaycanda dövlətçilik möhkəmlənib,
demokratik prinsiplər bərqərar olunubdur. Demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu
prosesi uğurla, sürətlə həyata keçirilir» [7, səh. 333].
Ölkədə demoktarik islahatlar kursu həyata keçirilməyə başladı, ilk dəfə olaraq
respublikamızda üçpilləli məhkəmə sistemi yaradıldı. Artıq Azərbyacanda yeni iqtisadi sistemin
formalaşdırılması, iqtisadiyyat sahəsində demokratik islahatların həyata keçirilməsi, bazar
iqtisadiyyatının formalaşdırılması üçün müvafiq hüquqi baza yaradılmışdır.
Torpaq və aqrar islahatlar haqqında, özəlləşdirmə, sahibkarlığın inkişafı, vergi, maliyyəbank sisteminin yenidən qurulması, ticarətin liberallaşdırılması, inhisarçılığın aradan
qaldırılması və rəqabətin inkişafı barədə, əhalinin sosial müdafiəsini təmin edən bir sıra mühüm
qanunvericilik aktları qəbul edilmişdir.
1998-ci ildə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Şərqdə, ilk dəfə olaraq, müstəsna cəza tədbiri-ölüm cəzası cinayət cəzaları sistemindən
çıxarılmış, başqa sözlə, ölüm cəzası ləğv edilmiş, bununla da ümummilli liderin humanistliyi
bütün dünyada bir daha təsdiqlənmişdir [8, səh. 58-73].
Ölkəmizdə insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarının müdafiəsi işində ümummilli
lider Heydər Əliyevin 1998-ci il fevral ayının 22-də imzaladığı «İnsan və vətəndaş hüquqları və
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azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında» Fərmanı və 18 iyun 1998-ci il tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «İnsan hüquqlarının müdafiəsinə dair Dövlət Proqramı» mühüm rol
oynamışdır.
Respublikamız öz müstəqiliyini bərpa etdikdən sonra xarici ölkələrlə əlaqələri
genişlənmiş və dərinləşmişdir. Təsadüfi deyildir ki, 2001-ci ilin yanvar ayında, Azərbaycan
Respublikası, Avropa Şurası kimi, mötəbər beynəlxalq təşkilata tamhüquqlu üzv qəbul edilmiş,
Fransanın Strasburq şəhərində Avropa Şurasının iqamətgahı önündə müstəqil dövlətimizin
üçrəngli bayrağının ücaldılması ümummilli lider Heydər Əliyevin apardığı uzaqgörən,
məqsədyönlü, çevik və müdrik daxili və xarici siyasətinin məntiqi nəticəsi hesab edilməlidir.
Son illər ölkəmizdə aparılan məhkəmə-hüquq islahatlarının tərkib hissəsi kimi
penitensiar sistemin də demokratikləşdirilməsi, beynəlxalq norma və standartların tələblərinə
uyğunlaşdırılması istiqamətində müsbət işlər görülmüşdür.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin bütün həyat və fəaliyyəti, müstəqilliyimizin
qorunması sahəsində yorulmaq bilmədən apardığı mübarizəsi, xüsusilə, respublikamız dövlət
müstəqqiliyi əldə etdikdən sonra bu istiqamətdə atdığı cəsarətli addımlar nəticəsində
dövlətçiliyimiz daha da möhkəmlənmiş, onun beynəlxalq nüfuzu ölçülməz dərəcədə artmışdır.
Respublikamız öz müstəqiliyini bərpa etdikdən sonra xarici ölkələrlə əlaqələri genişlənmiş və
daha da dərinləşmişdir.
Bu gün dövlətin idarəçilik sükanı arxasında dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyev
məktəbinin ən layiqli nümayəndəsinin – İlham Əliyev kimi istedadlı və bacarıqlı bir şəxsiyyətin
siyasət meydanında olması, təcrübə və biliyindən dövlətimizin mənafeyi üçün məharətlə istifadə
etməsi hər bir azərbaycanlıda qürur və iftixar hissi doğurmaqla, ölkəmizin gələcəyinə inamını
daha da artırır.
Azərbaycan xalqı 18 oktyabr 1991-ci ildə öz tarixi dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra ölkəmizin ictimai-siyasi həyatının bütün sahələrində ümummilli lider Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə köklü islahatlar, o cümlədən iqtisadi, hüquqi islahatlar həyata keçirilmişdir.
Hazırda bu islahatlar ümummilli lider Heydər Əliyev idarəçilik məktəbinin layiqli
davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin başçılığı ilə uğurla
davam etdirilir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin çıxışlarında, görüşlərində söylədiyi fikirlərə
əsaslanaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, hüquqi dövlət quruculuğu yolunda respublikamızın
qarşısında duran vəzifələr təxmini olaraq aşağıdakılardır: müstəqil dövlətçiliyimizin daha da
möhkəmləndirilməsi və ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi; ölkədə aparılan hüquqi islahatların
uğurla başa çatdırılması; milli iqtisadiyyatımızın hərtərəfli inkişafına nail olunması, bu işdə
xarici investorların geniş iştirakına şərait yaradılması; insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
daha etibarlı qorunmasını təmin etmək məqsədilə demokratiyanın daha da inkişaf etdirilməsi,
ölkəmizin bütün sahələrdə dünya birliyi ölkələrinə inteqrasiyasının gücləndirilməsinin təmin
edilməsi; azad bazar iqtisadiyyatı şəraitində əhalinin iş yerləri ilə təmin olunması, iqtisadi
islahatların uğurla başa çatdırılması nəticəsində əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşdırılması və
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsindən ibarətdir.
Bu gün biz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə daha böyük
uğurlar, möhkəm can sağlığı, uzun ömür və səmərəli fəaliyyət arzu edirik.
Yazını ümumilli lider Heydər Əliyevin kəlamı ilə bitirmək istəyirəm: «Bu gün böyük
iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, biz artıq öz taleyimizin, öz ölkəmizin sahibiyik və Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyi əbədidir, daimidir» [9, səh. 32].
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ZAMANA SIĞMAYAN ÖMÜR
“...Mənim yaratdığım hər bir şey mənim
üçün əzizdir. Zavod da, fabrik də,
elektrik stansiyaları da, yol da, körpü
də, ev də, bina da, saray da-hər bir şey.
Amma mənim üçün hər şeydən əziz
mənim xalqımdır, mənim Vətənimdir,
mənim torpağımdır”.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Qalib Həsənov,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin İqtisad ekspertizaları
şöbəsinin rəisi, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut elədi. Heç şübhəsiz ki, bununla
razılaşmaq istəməyib mücadilə aparanlar az olmadı. İstər həmin hadisə ərəfəsində
Azərbaycanda, istərsə də ondan sonra respublikada və mühacirətdə. Amma bunların heç biri
nəticəni dəyişə bilmədi. Şərqin ilk demokratik respublikası sovetlər rusiyasının tərkibində
qaldı. Özü də nə az, nə çox, düz 70 il.
Respublikanın yenidən əsarətə düşməsi ilə razılaşmayanlar vətəndə, mühacirətdə,
sürgünlərdə gizli və aşkar mübarizə aparanda onların heç ağlına da gəlmirdi ki, üçrəngli
bayrağı Azərbaycanın başı üzərində yenidən qaldırıb göylərə əbədi həkk etmək tamam başqa
bir insanın taleyinə yazılıb.
O, Azərbaycan müstəqilliyini itirəndən cəmi 3 il sonra -1923-cü il mayın 10-da
Naxçıvanda artıq dünyaya gəlib. Bu gəliş Türk Dünyası üçün artıq müqəddəs sayılan may
ayını daha bir böyük tarixi hadisə ilə zənginləşdirmişdi. Bundan əvvəl-1918-ci il mayın 19-da
Mustafa Kamal Atatürk İstambuldan Anadoluya gedərək vətəni və milləti üçün savaşa
başlamışdı. Sonradan elə bu tarixi Atatürk özünə ad günü götürdü. Beləliklə, may ayının 19-u,
həm də Atatürkün ad günü oldu. May ayının türklər üçün növbəti yaddaqalan və dünya
əhəmiyyətli hadisəsi isə az sonra baş verir.
1918-ci il mayın 28-də türk insanı şərqdə ilk demokratik respublikanı yaradır.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini. Nəhayət, 1923-cü ildə-mayın 10-da Azərbaycan xalqının
Ümummilli Lideri Heydər Əliyev dünyaya gəlir. Bu, həm də 1923-cü ildə Türk Dünyasında
baş verən iki böyük hadisənin birincisidir. İkincisi isə, əlbəttə ki, hazırda Türk Dünyasının başı
sayılan qardaş Türkiyə Respublikasının yaranmasıdır (1923-cü il oktyabr).
Türk Dünyasının ürəyini isə, bundan xeyli sonra olsa da Heydər Əliyev yaradacaqdı.
Məhz onun qurdugu dövlət təkcə coğrafi mövqeyinə görə yox, həm də tutduğu iqtisadi-siyasi
inkişaf yoluna görə Türk Dünyasının mərkəzinə, Dünya türklərinin əlaqələndiricisinə
çevriləcək. Məhz bu dövlət heç bir beynəlxalq birliklərdən çəkinmədən, superdövlətlərin
qısqanclığına məhəl qoymadan türk dövlətlərini bir-birinə bağlayan, gündoğandan günbatana
dünyanın sinəsində nəhəng turk zolağının bərpasının əsasını qoyan beynəlxalq layihələri
gerçəkləşdirəcək. Öz paytaxtında tez-tez Dünya türklərini bir araya gətirəcək, onların
problemlərini, inkişaf yolunu, gələcəyə birlikdə necə getməsini müzakirə edən, ümumi
düşmənlərə qarşı birləşməyə çağıran qurultaylar, beynəlxalq tədbirlər keçirəcək. Heç şübhəsiz
ki, Heydər Əliyevin iradəsi və uzaqgörənliyinə söykənərək. Ancaq buna qədər hələ aradan
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uzun bir dövr keçəcək. Bu dövrün bir hissəsi Heydər Əliyevin təkcə böyüməsinə, təhsil
almasına yox, həm də vətənini xoşbəxt edə biləcək qədər qüdrətli bir şəxsiyyətə çevrilməsinə
getməli idi.
Amma O, bununla da kifayətlənməyib, adi insanın imkanlarından xeyli kənara çıxaraq
müasir dünyanın tarixində tək-tək təsadüf edilən fenomenlərdən birinə çevrildi. O, Heydər
Əliyevə çevrildi ki, sonradan ölkəsini nəinki dünyanın imperialist dövlətlərinin caynağından
həmişəlik qurtardı, hətta Azərbaycanı bir çox dövlətlərin həsəd aparacağı iqtisadi dirçəliş
yoluna çıxardı. Sərbəst daxili və xarici siyasət yürüdən müstəqil bir ölkəyə çevirdi.
Tanrı onu iki ictimai-siyasi formasiyanın, bir-birinə zidd iki sistemin məngənəsində
sınadı. Heydər Əliyev nəinki bu sistemlərin ikisindən də sağ çıxdı, hətta onların qəhrəmanına
çevrilə bildi. Bütün bunlar XX əsrin sonunda-dünyanın çox mürəkkəb bir dövründə dövlət
qurmaq, tarixin inkişafını xalqının can atdığı səmtə döndərmək üçün 90 il əvvəl doğulmuş və
millətinin şəriksiz liderinə çevrilmiş, son nəfəsinə qədər Azərbaycana və Türk Dünyasına
xidmət edən bir insanın ömrünə qısa səyahət idi. Heydər Əliyev, necə deyərlər, Dünya
Türklərinin xoşbəxt gələcəyi uğrunda gedilən yolda estafeti Mustafa Kamal Atatürkdən qəbul
edib, sonda onu oğlu İlham Əliyevə-Azərbaycanın növbəti prezidentinə ötürənə qədərsə, hələ
xeyli işlər görməli idi. İlk növbədə, respublikasının haqqını mümkün qədər özünə qaytarmalı,
xüsusilə də vətəninə gərəkli olan dəyərli insanları gələcək üçün qoruyub saxlamalı idi.
1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər təyin edildikdən sonra Heydər Əliyev yüzlərlə elm,
mədəniyyət, incəsənət adamını repressiyalardan xilas etdi. İstər birinci, istərsə də ikinci dünya
müharibələrində azərbaycanlıların itirilmiş və ya özgələrə verilmiş haqqını özlərinə qaytardı.
Stalin repressiyalarının qurbanlarının adını əbədiləşdirdi. Minlərlə gənci ittifaqın nüfuzlu elm
ocaqlarında təhsil almağa göndərdi. Bacarıqlı kadr potensialı yaratdı.
Rusiya da daxil olmaqla, SSRİ-nin müxtəlif respublikalarında tikilməsi planlaşdırılan
zavodları, fabrikləri, mehmanxanaları, idman kompleksi və sairəni inadla gətirib Azərbaycanda tikdirdi. Buna görə SSRİ-nin rəhbər şəxsləri və “müttəfiq” respublikaların birinci
katibləri arasında ona həsəd aparanlar da oldu, xoşlamayanlar da. Amma Heydər Əliyev
kimlərinsə duyğularına vaxt sərf edəcək romantik birisi yox, zamanında dünyanın düzənini
dəyişə biləcək qədər realist adam idi. O, kimi isə tutduğu vəzifədən sui-istifadə etdiyinə görə
ciddi cəzalandıra bildiyi kimi, Rəşid Behbudov, Zeynəb Xanlarova və digərlərinə sənətləri
hesabına SSRİ xalq artisti adı alıb xalqını sevindirdiklərinə, Azərbaycan mədəniyyətinin
dünyaya tanıtdıqlarına görə dönə-dönə minnətdarlıq etməyi də bacarırdı. Azərbaycan adamı
şəhərdə onu böyük binaların tikintisində məsləhət verən, kənddə tarlalarda məhsulun
keyfiyyətini əli ilə yoxlayan, incəsənət ocaqlarında yaradıcı insanların problemləri ilə
maraqlanan görməyə adət etmişdi.
Sona qədər sadalanıb qurtarılması mümkün olmayan işləri O, gələcək üçün edirdi. Ancaq
etiraf edək ki, keçmiş Sovetlər Birliyində balaca bir müsəlman-xüsusilə də türk müsəlman
respublikasının rəhbəri olaraq milli maraqları bu qədər açıq qorumağa çalışmaq təkcə özünün
yox, həm də ailənin, yaxınlarının həyatını təhlükəyə atmaq idi. Səhər təriflənib yuxarı başa
keçirilənlərin axşam dəlilsiz-sübutsuz xalq düşməni elan edilib güllələndiyi bir sistemdə
Heydər Əliyevin vəziyyəti düzgün qiymətləndirməsi, bilik və bacarığı, ən başlıcası isə iradəsi
ona daha böyük imkanlar yaradırdı.
1980-ci illərin əvvələrində O, hətta SSRİ-nin rəhbərlərindən birinə çevrilə bildi. İndi
Heydər Əliyev nəinki siyasi düşüncəsinə görə imperiya üçün təhlükəli sayılan elm, mədəniyyət
adamlarını həbsxanalara düşməkdən xilas edir, hətta azərbaycanlı idmançıların da haqqının
tapdalanmasına imkan vermirdi. Heydər Əliyev bilirdi ki, imperiyanın sonu çatır. Tarix
Müstəqil Azərbaycanın yaranması ərəfəsindədir.
Amma O, artıq bu istiqamətdə uzunmüddətli strateji planının böyük bir hissəsini həyata
keçirmişdi. Müstəqil dövlət qurmaq və onu yaşatmaq üçün lazım olan layiqli insanlar,
intellektual potensial artıq var idi. Elə ona görə də 1987-ci ildə Mixail Qorbaçov Azərbaycana
qarşı məkirli niyyətlərini sərbəst həyata keçirmək üçün onun öz vəzifəsindən istefa verməsinə
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nail olanda, xeyli gecikmişdi. Bunu sonralar-azadlıq mübarizəsi zamanı Qorbaçovun Heydər
Əliyevə “adamlarını meydandan yığışdır” deməsi də təsdiqlədi. Əslində 1988-ci ildə Bakının o
vaxtki “Lenin”, indiki olaraq “Azadlıq”meydanına müstəqillik şüarı ilə çıxanlar konkret olaraq
Heydər Əliyevin adamları deyildi. Ancaq onların böyük əksəriyyəti Ümummilli Liderin ya
vaxtında müxtəlif yollarla qoruduğu, ya da himayə edib cəmiyyətdə nüfuz sahibinə çevirdiyi
şəxslər idi.
Onların arasında sonralar Heydər Əliyevin haqqını dananlar da olacaqdı, hətta
Azərbaycanda xalqın onu yenidən hakimiyyətə gətirməsini əngəlləmək istəyənlər də.
Ancaq bütün bunlara baxmayaraq sonda belələrinin yox, ölkənin, xalqın bəxti
gətirəcəkdi. Əslində bu, adicə bəxt yox, bütöv bir xalqın alın yazısı idi. Milləti və dövləti xilas
etmək missiyası Tanrı tərəfindən üzərinə qoyulmuş (yəni, yuxarıdan seçilmiş və qorunan)
insanın yolunu kimsə kəsə bilməzdi. Belə də oldu. 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri Heydər
Əliyevi, kim bilir, daha neçənci dəfə özünün və doğmalarının həyatını təhlükəyə atmaq
məcburiyyətində qoydu. Əslində, ümumi işin xatirinə o, bir az gözləyə də bilərdi. Ancaq O,
təhlükənin mərkəzinə keçdi və həyatının növbəti mərhələsini daha bir ölüm qoxusu duyaraq
başladı.
Məhz O, bir AZƏRBAYCANLI olaraq, SSRİ boyda nəhəng imperiyanın paytaxtında
dövləti ifşa etdi. Onun əməllərinin cinayət olduğunu dünyaya dedi. Hansı təhlükəyə qarşı tək
getdiyini həmin sistemin başında durmuş şəxsiyyət olaraq Heydər Əliyev daha yaxşı dərk
edirdi. Bu, onun xalqının mənafeyi uğrunda ən böyük müstəvidə sonuncu və həlledici
savaşının başlanğıcı idi. Məhz 20 yanvardan sonrakı dövrü Ümummilli Liderin mürəkkəb
həyatının ən sadə məntiqi ardıcıllığı da adlandırmaq olar.
“Böyük gəmilərə okean gərəkdi” deyirlər. Heydər Əliyev isə okeandan dənizə qayıdan
nəhəng gəmini xatırladırdı. Onun Azərbaycanı o qədər də böyük deyildi. Ancaq O, çox dar bir
boğazdan qayıtdığı kimi, elə həmin boğazdan da zorla Azərbaycanı okeana çıxartdı. Buna
qədər isə Heydər Əliyev bir çox ciddi təhlükələrdən keçməli oldu. Özü də bu təhlükələr təkcə
həyatını itirmək ehtimalının böyüklüyü baxımından deyil, həm də mahiyyət etibarı ilə üzücü
idi. Vaxtında bircə dəfə gözünə görünüb halını soruşmaq arzusunda olanlar addımbaşı ayağına
dolaşır, təqib edir, cürbəcür bəhanələrlə onu siyasi hadisələrdən kənarda saxlamağa çalışırdılar.
Siyasi hadisələr isə bədxahlarının ciddi cəhdinə baxmayaraq məhz onun dayandığı yerdə
mərkəzləşirdi. Bununla da adi siyasətçilərin dövrünün yekunlaşması, dünya səviyyəli nəhəng
bir fiqurun erasının davamı prosesi başlayırdı.
Azərbaycanıın prezidenti seçildikdən sonra da, bir tərəfdən, xarici qüvvələrlə mübarizə
aparan Heydər Əliyev, digər tərəfdən, xoş güzəran yaratmağa çalışdığı adamların
xəyanətlərindən xilas olmalı idi. Xilas oldu da. Özü də konkret kimlərinsə hesabına yox,
Tanrının himayəsi ilə. Heydər Əliyevdən danışanların əksəriyyəti fəaliyyəti dövründə
Ümummilli liderin daha çox fiziki və zehni əməyindən söz açırlar. Ancaq onu unutmaq lazım
deyil ki, həyatı boyu yetərincə mənəvi əziyyətlər də çəkib. Yəni, bu baxımdan xalqının rifahı,
vətəninin xilası üçün onun bəzi üzdəniraq dövlətlərin rəhbər şəxsləri ilə neçə xoş
görüşmələrini xatırlamaq kifayətdir. Azərbaycanda iki siyasi qüvvənin başçısının, necə
deyərlər, özlərini sındırıb bir-birinə əl uzatmadığı halda Heydər Əliyev, hətta onunla üzbəüz
dayanmağa layiq olmayan, Azərbaycanın başına gətirilən bəlaların səbəbkarları, onların
himayədarları ilə görüşür, xalqı naminə bəzən onların ədalarına da dözməli olurdu. Əlbəttə ki,
bunlar müvəqqəti idi. Sonralar çoxları anlayacaqdılar ki, Heydər Əliyev həmişə onlardan
böyük olub. Hətta, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsindən kənarlaşdırılıb
işsiz qaldığı dövrdə də.
1993-cü ildə dağılmış iqtisadiyyatın, Qarabağ müharibəsinin, ən başlıcası isə idarəçilikdə
səriştəsizliyin fiziki və psixoloji sarsıntılarından bərbad vəziyyətə düşmüş ölkəyə və ümidini
itirmiş cəmiyyətə yenicə sahib çıxan Heydər Əliyev deyirdi:
“Respublika iqtisadiyyatı, demək olar ki, tamamilə dağıdılıb, xalqın rifah halı aşağı
düşüb. Lakin respublikanın böyük sosial-iqtisadi, elmi-texniki potensialı var. Azərbaycanın
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coğrafi-siyasi vəziyyəti, onun təbii sərvətləri, uzun illər boyu yaranmış əsas fondları
respublikanı bu ağır böhrandan çıxarmağa imkan verir. Digər tərəfdən, yeni islahatlar aparmaq
yolu ilə bazar iqtisadiyyatına keçmək istiqamətində hərəkət etməliyik”.
O, hakimiyyətinin ilk illərində daxildə və xaricdə hazırlanmış neçə-neçə dövlət
çevrilişinə cəhdin qarşısını aldı, sui-qəsdlərdən keçdi. Amma heç kim və heç bir dövlət ona
Azərbaycanın haqqında danışdığı inkişafının əsasını qoyacaq nəhəng müqavilələri imzalamağa
mane ola bilmədi.
Beləliklə, O, 1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının siyasi, iqtisadi və
informasiya blokadası şəraitində olduğu gərgin bir zamanda dünyanın 7 inkişaf etmiş qüdrətli
dövlətinin təmsilçisi olan 11 neft şirkəti ilə “Əsrin müqaviləsi”ni imzaladı. Bununla da, ölkədə
tədricən sabitliyin bərqərar olunması və xarici siyasətdə uğurların əldə edilməsi prosesinin
əsasını qoydu. Heydər Əliyevin Azərbaycana düşmən kəsilmiş qüvvələrə növbəti və həlledici
zərbəsi isə 1999-cu ilin noyabrında ATƏT-in İstanbul zirvə toplantısı çərçivəsində ABŞ dövlət
başçısının iştirakı ilə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında Bakı-Tbilisi–Ceyhan əsas
ixrac neft boru kəmərinin inşa edilməsinə dair hökumətlərarası sazişin imzalanması oldu.
Bunlara qədər isə O, 1994-cü ilin may ayında Azərbaycan torpaqlarına təcavüz etmiş
Ermənistanla atəşkəs haqqında saziş imzalamışdı. Hər sahədə, xüsusilə də iqtisadi inkişaf
baxımından, Azərbaycanın bu gün Ermənistandan xeyli irəlidə olması, düşmən dövləti
regionun bütün nəhəng layihələrdən kənarda saxlanması Heydər Əliyevin bu addımının o vaxt
nə qədər zəruri olduğunu təsdiqlədi. İqtisadi inkişafla yanaşı, Ulu Öndər bir an belə diqqətdən
kənarda saxlamadığı Dağlıq Qarabağ problemi ilə də gecə-gündüz məşğul olurdu. Özündən
əvvəlkilər xaricə ölkənin sərvətlərini daşıyıb apardığı halda, Heydər Əliyev hara getsə,
Azərbaycanın xəritəsini özü ilə götürür, Dağlıq Qarabağın yerini bu barədə maraqlananlara və
maraqlanmayanlara göstərirdi.
Xalqına və vətəninə xidməti zamanı Heydər Əliyevin çoxlu itkiləri oldu, sarsıntılar
keçirdi. Amma bunu heç vaxt büruzə vermədi.
Əslində, onun daim məğrur görünməsi, hətta bəzən səhhətində yaranan problemi büruzə
verməməsi. ən ağır səfərlərdən gələndən sonra da çox keçmədən istər cəmiyyət arasına
çıxaraq, istərsə də televizordan xalqına hesabat verməsi təsadüfi deyildir. Heydər Əliyev bilirdi
ki, xalqın yeganə ümidi yalnız odur. Onun bir vəzifəsi də bu ümidi qorumaq, puç olmağa
qoymamaq idi. Xalqının bədbinləşməməsi, yenidən hər şeyə inamını itirməməsi üçün Heydər
Əliyev əlindən gələni edirdi. Yeri gələndə, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərini açıq şəkildə
fəaliyyətsizlikdə tənqid edən, beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərini danlayan Heydər Əliyev,
həm də imkan tapıb sadə camaat arasına çıxır, hansısa çayxananın sahibi ilə zarafat etməyi də
bacarırdı.
O, təkcə ölkənin qurulmasına yox, həm də parçalanıb dağılmamasına xeyli vaxt sərf
elədi. Bu gün hər şeyi qara görənlər nədənsə unudurlar ki, Ümummilli Lider vaxtının böyük
bir hisssəsini onların əməllərinin yaratdığı fəsadları aradan qaldırmağa sərf edir. Ancaq bu
vaxtı ondan almasaydılar kim bilir, 1993-2003-cü illər arasında O, daha nələr edərdi xalqı
üçün.
Tanrı Heydər Əliyevə kifayət qədər ömür vermişdi. Heydər Əliyev də həmin vaxt
çərçivəsində yetərincə iş gördü. Əsas məqsədinə-Azərbaycanın müstəqilliyi və müstəqilliyin
etibarlılığına nail olmaq üçün O, hətta gecələri də gündüzlərə əlavə etdi. Və əlbəttə ki,
istədiyinə çatdı. Ancaq Azərbaycanın dərdi, problemi o qədər idi ki, bu, böyük şəxsiyyətin
ömrünün çərçivəsinə sığmırdı. Əlbəttə ki, Tanrının iradəsindən kənara çıxmaq olmazdı. Bunu
O, özü də yaxşı bilirdi. Heç bu fikirdə də deyildi. Amma hadisələrin sonrakı inkişafı göstərdi
ki, Heydər Əliyev başladığı işləri davam etdirmək və arzuladığı məqama tam yetmək üçün öz
ömrünün hüdudlarından kənara çıxmağı da bacardı. Bu imkanı ona özünün formalaşdırdığı,
gələcəyə hazırladığı oğlu və layiqli davamçısı İlham Əliyevin varlığı yaratdı.
Beləliklə də, Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gələndə, “Həyatımın qalan hissəsini
də xalqıma sərf etməyə hazıram” deyən Ümummilli Lider ömrünün qalan hissəsi ərzində
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ölkəsini ayağa qaldırdıqdan sonra respublikanın bir daha yıxılmaması üçün öz oğlunu ona
dayaq elədi.
İlham Əliyev, həm də Heydər Əliyevsiz yaşamağa adət etməmiş xalqa Ümummilli
Liderin təsəlli töhfəsi oldu.
Bütün bunlara-bu qayğıya və diqqətə görə hazırda Azərbaycan Xalqı öz Liderinin 90
illiyini onun davamçısının ətrafında sıx birləşərək qeyd edir. Heydər Əliyevin qurduğu
dövlətin və müəyyənləşdirdiyi siyasi xəttin bu gün etibarlı əllərdə olması Azərbaycan xalqının
bundan sonra da daim may ayının 10-u sabitlik və əminamanlıq şəraitində qeyd edəcəyini
deməyə əsas verir. Bu baxımdan nə Azərbaycan xalqının, nə də Ümummilli Liderin ruhunun
heç bir narahatçılığı yoxdur.
90-cı ilin mübarək, Azərbaycan xalqının lideri, əsrin müdrik siyasətçisi, xalqının ən
böyük sərkərdəsi, ən böyük memarı, ən böyük mədəniyyət adamı və, nəhayət, ən sadə
AZƏRBAYCANLISI. Xoş günün mübarək, Dünya Azərbaycanlısı, Türk Dünyası!
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ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZ MİLLİ İDEOLOGIYAMIZIN
YARADICISIDIR
Hümmət Vəliyev,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin
Elmi-tədqiqat və metodiki iş şöbəsinin rəisi
Bizim milli ideologiyamızın konsepsiyası olmalıdır. Şübhəsiz ki, bu
konsepsiya tarixi keçmişimizin, milli, mədəni, dini ənənələrimiz üzərində
qurulmalıdır. Biz XX əsrdə cürbəcür mərhələlərdən keçdik, ayrı-ayrı
ideologiyaların təsiri altında qaldıq. İndi xalqımız hər cəhətdən azaddır. Ona görə
də lazımdır ki, ümumiyyətlə, düşünən beyinlərimiz, alimlərimiz və o cümlədən,
təhsil sahəsində çalışan müəllim ordusu milli ideologiyamızın formalaşması üçün öz
fəaliyyətini göstərsin. Bu ideologiyanı qurmaq, yaratmaq, təşkil etmək, eyni
zamanda əməli surətdə həyata keçirmək lazımdır.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
Həyatımızın elə bir sahəsi yoxdur ki, oradakı inkişaf, tərəqqi ümummilli
liderimizin adı ilə bağlı olmasın. Məsələn, bütün dünya da bu həqiqəti qəbul edir ki,
Azərbaycanın yeni neft strategiyası Heydər Əliyevin gərgin zəhməti sayəsində reallığa
çevrildi. 1993-cü ildə artıq Azərbaycanın parçalanacağını gözləyən, eyni zamanda, o
vaxtkı iqtidarın tamamilə ölkəmizin mənafeyinə zidd siyasəti nəticəsində bizdən üz
döndərən bir çox iri dövlətlər bu siyasət nəhənginin gərgin zəhməti ilə 1994-cü il
sentyabrın 20-də Bakıda "Əsrin müqaviləsi" kimi tarixə düşən sazişi imzaladılar.
Bununla Azərbaycanda sabitliyə, inkişafa əmin olduqlarını bəyan etmiş oldular.
Həmçinin, ölkəmizin müstəqilliyini, təhlükəsizliyini, ərazi bütövlüyünü dəstəklədilər.
Artıq 1995-ci ildə daxili və xarici düşmənlərimiz dərk etdilər ki, onlar Heydər
Əliyev siyasətinin, dövlət quruculuğu təcrübəsinin qarşısında acizdilər. Azərbaycan
ümummilli liderimizin dediyi kimi, "...bundan sonra başına nə gəlirsə gəlsin,
müstəqilliyini itirməyəcək, yenidən heç bir dövlətin tərkibinə daxil olmayacaq, heç bir
başqa dövlətin əsarəti altına düşməyəcək". Bəli, ölkəmizə diş qıcayan məkrli düşmənlərin
geri çəkilməsi də, dövlət quruculuğunda əsas şərt sayılan sabitliyin yaranması da
ümummilli liderimizin adı ilə bağlıdır.
Müstəqilliyimizin möhkəmlənməsində, hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu
işində ilk milli Konstitusiyamızın xüsusi yeri var. "Heydər Əliyev Konstitusiyası" kimi
tarixə düşən Əsas Qanunumuz insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təminatlı
müdafiəsi sahəsində mükəmməl bir sənəddir. Odur ki, bir çox ekspertlər haqlı olaraq
Konstitusiyamızı "İnsan hüquqları manifesti" də adlandırırlar. Bu, ümummilli liderimizin
xidmətləridir.
Ölkəmizdə Avropa dəyərlərinə uyğun aparılan hüquqi islahatlar da məhz Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Hüquq qaydalarının, qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi, insan
və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təminatlı müdafiəsinə görə üçpilləli məhkəmə
sistemimizin yaradılması, yeni, müasir tələblərə uyğun hakim korpusunun
formalaşdırılması Heydər Əliyevin xidmətləridir.
Şərqdə ilk dəfə ölüm cəzasının ləğv edilməsi Azərbaycanda baş tutdu. Bu gün də
bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə hələ də qüvvədə olan bu cəza növünün ölkəmizdə ləğv
edilməsi çox cəsarətli addım idi və onu ümummilli liderimiz reallaşdırdı. Tarixə belə
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həkk olundu, belə də qalacaq və yüz illər sonra da insan hüquqlarının müdafiəçiləri bu
mövzudan danışanda ümummilli liderimizi hörmət və izzətlə yad edəcəklər.
Bütün dünyanın bəhrələnəcəyi Böyük İpək yolu çox qədim ticarət marşrutudur.
Uzun illərdir ki, dünya alimləri bu sahədə baş sındırır, Şərqlə Qərbi, ümummiyyətlə
dünyanı dolaşan təhlükəsiz və səmərəli nəqliyyat yolu haqqında düşünürlər. Böyükböyük elmi-tədqiqat institutları bu problemlə məşğuldurlar. Ümummilli liderimiz
dünyada yeni müharibə ocaqlarının getdikcə artdığı, Şərqlə Qərbin ziddiyyətli bir
dövründə bu qədim İpək yolunun bərpasını gündəmə gətirdi və məntiqlə sübut etdi ki, bu
yola alternativ heç bir layihə ola bilməz. Təbii ki, bu layihədə əsas keçid Azərbaycandır
və illər keçdikcə onun bəhrəsini daha çox görəcəyik.
Heydər Əliyev Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyini etibarlı təmin etmək üçün hələ
1969-1982-ci illərdən iri layihələr həyata keçirməyə başladı. Müstəqillik dövründə bu
işlər daha geniş formada davam etdirildi. Bu gün isə həmin strategiya Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirilir. Bu məsələ hər bir dövlət
üçün çox mühüm, həyatı əhəmiyyətli bir işdir, dövlətin müstəqilliyinə qarant duran, digər
ölkələrdən asılılığına imkan verməyən taleyüklü məsələdir. Ümummilli liderimiz bu
sahədə də zəruri olan hər şeyi edib.
Ümummilli liderimiz istər birinci dəfə, istərsə də ikinci dəfə Azərbaycanda
hakimiyyətə gələndə siyasətdə bir səviyyəsizlik, bəsitlik vardı. Böyük siyasətçi bunlara
son qoydu, dövlətin idarə olunmasında, xarici və daxili siyasətində bir məktəb yaratdı.
Bu siyahını istənilən qədər uzatmaq olar. Hansı sahəni götürsək, orada ümummilli
liderimişin işini, əməlini görəcəyik. Həmin sahənin qurucusu, yaradıcısı Heydər Əliyevin
olduğunun təsdiqini görəcəyik. Bunların arasında hər birimizin diqqətini çəkən çox vacib,
onun hazırlanması üçün yüksək ağıl, zəka, dünya dövlətlərinin tarixini və təcrübəsini
bilmək, uzaqgörənlik, öz xalqını sevmək kimi mühüm şərtlərin olmasını tələb edən bir
məsələ də var. Bu da dövlətin milli ideologiyasıdır. Bu da birmənalı olaraq ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Milli ideologiyamızın konsepsiyasını ulu
öndərimiz diktə etdi, onun əsaslarını göstərdi, inkişaf istiqamətlərini müəyyən etdi.
1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkədə
demokpratik bir cəmiyyət qurmaq üçün çox işlər gördü. On yeddi ay fəaliyyət göstərən
parlament çox mühüm qanunlar, qərarlar qəbul etdi. Hətta bu qısa zamanda milli
ideologiyamızı müəyyən etdi. Bu ideologiyanın konsepsiyaları da qismən aydın idi.
Üçrəngli bayrağımızda bunlar əksini tapmışdı. Ancaq onları inkişaf etdirməyə,
formalaşdırmağa demokratik respublikanın mövcud olduğu 23 ayda mümkün olmadı.
Bolşevik istilası hər şeyi yarımçıq qoydu. Əsrin sonunda -- müstəqilliyimiz bərpa
olunandan sonra ADR-in ənənələrini davam etdiriləcəyi bəyan edilsə də ilk illər bu yolda
heç nə etmək mümkün olmadı. Çünki ümummilli liderimizin dediyi kimi, ölkəyə
rəhbərlik etmək üçün təkcə istək, iddia azdır. Gərək biliyin, bacarığın, elmin, savadın
buna çatsın. İkincisi, güclü iradəyə, xarakterə malik olmalısan. Üçüncüsü, idarəçilik,
dövlət quruculuğu təcrübən olmalıdır.
Təbii ki, hər bir dövlətin ideologiyası olur. Və bu ideologiya dünyəvi və milli
dəyərlərlə zəngin olanda həmin dövlətin inkişafı da yüksək keyfiyyətlərə cavab verir.
Yəni həm xalqın milli, mədəni, dini ənənələri yaşadılır, inkişaf etdirilir, həm də həmin
dövlətin inkişaf edən ölkələrə inteqrasiyası baş verir. Əgər bunlar paralel inkişaf
etdirilməsə, onda ölkənin tərəqqisi də olmaz.
Çox-çox təəssüflər ki, müstəqilliyimizin ilk illəri hakimiyyətdə olanların və buna
can atanların heç birində bu keyfiyyətlər yox idi və milli ideologiyanın mahiyyətini
olduğu kimi dərk etmir, onu dövlət quruculuğu prinsipləri ilə uyğunlaşdıra bilmirdilər.
Daha doğrusu, ADR-in təcrübəsi olsa belə dövlətin milli ideologiyasını müəyyən edə
bilmirdilər. Əksinə, şəxsi ambisiyalarla çıxış edənlər ölkənin inkişafını bütün sahələrdə
ləngidir, daha doğrusu, onun dayaqlarını laxladırdı. İqtisadiyyatdakı və siyasətdəki
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uğursuzluqlar ölkəni uçuruma aparırdı. Hərə ölkəni bir tərəfə çəkirdi. Hakimiyyət
uğrunda "mübarizəyə qoşulanlar"ın hərəsi bir xarici dövlətin ətəyindən yapışmışdı.
Onların göstərişləri ilə oturub-dururdular. Təbii ki, bu asılılıq heç vaxt müstəqil siyasət
yeritməyə imkan verməzdi. Xarici qüvvələr öz ideologiyalarını diqtə edirdilər. Bu isə
azərbaycançılıq ideyasından, milli ideologiyadan çox uzaq bir iş idi.
Azərbaycançılıq anlayışını qanı, canı ilə duymayan kəslər milli ideologiyamızı
yaratmağa, inkişaf etdirməyə, formalaşdırmağa ağlı, zəkası, iradəsi, qətiyyəti çatmazdı.
Tarixi təcrübə də təsdiqləyir ki, milli ideologiyası olmayan dövlət müstəqil ola
bilməz. Yad təsirlərə məruz qalar, nəticədə yad ideologiyaya xidmət edər. Kənar
ideologiyaya xidmət etmək isə elə başqasının təsiri altında olmaq kimi bir şeydir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev birinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə -milli ideologiyanı formalaşdırmağın mümkün olmadığı dövrdə o, azərbaycançılıq
ideyasını inkişaf etdirdi. Azərbaycan dilinin inkişaf etdirilməsi, bunun davamı olaraq
1978-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiyada Azərbaycan dili "Azərbaycan SSR-in dövlət
dili Azərbaycan dilidir" kimi təsbit olunması, tariximizi saxtalaşdıranlara qarşı Heydər
Əliyevin sərt mövqeyi, bütün sahələr üzrə milli kadrların hazırlanması sovet
ideologiyasının içində azərbaycançılığı formalaşdırır, milli ruhu yüksəldirdi.
Bütün bunlar ardıcıl aparıldığından xalqın milli yaddaşını təzələdi. İmperiyanın
ciddi qadağalarına baxmayaraq, şüurlardakı bu intibah getdikcə qarşısıalınmaz prosesə
çevrildi. Və artıq əsrin sonunda alovlandı. O illərdə milli ruhlu bəzi əsərlərin yaranması,
yeni sənət əsərlərinin ortaya çıxması, dilçilərin və tarixçilərin xalqın milli ruhundan
qaynaqlanan yeni tədqiqat əsərləri yazmaları da bu proseslərin məntiqi nəticəsi idi.
Min dəfə təəssüflər olsun ki, müstəqilliyimizi yenidən qazananda bu dəyərlər
inkişaf etdirilmədi, dövlət tərəfindən bu taleyüklü məsələyə diqqət yetirilmədi. Bunu elmi
şəkildə hazırlayıb ortaya qoyan zəka sahibi olmadı. Odur ki, dövlət quruculuğu işi də
yubanırdı. 1993-cü ilin iyununda xalqın tələbi ilə Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdan
ümummilli liderimiz ilk vaxtlar ölkəni fəlakətdən xilas etdi. Dövlətçiliyi qorudu. Yalnız
bundan sonra milli ideologiyamızın formalaşması üçün qəti addımlar atdı. Daha doğrusu,
ölkədə həyata keçirilən bütün islahatlar bu ideologiyaya xidmət edirdi, onu
formalaşdırırdı. İndi onu sistemli şəkildə öyrənmək, fəaliyyətimizə tətbiq etmək, proqram
şəklində yeni nəslə öyrətmək məsələsi gündəlikdə dururdu. Məhz buna görə, 1998-ci il
noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının 6-cı ildönümünə həsr olunmuş
mərasimində ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycanın Milli İdeologiyası
haqqında geniş nitq söylədi, onun əsaslarını şərh etdi. Bildirdi ki, bizim həm xarici
siyasətdə, həm daxili siyasətdə, həm ictimai-siyasi sahədə, həm sosial-iqtisadi sahədə
gördüyümüz işlər milli ideologiyamızın üzərində qurulur. Hər kəs öz fəaliyyətini düzgün
nizamlamaq, dövlətçiliyə xidmət etmək üçün bu ideologiyanın əsaslarını bilməli və işini
də onun əsaslarına uyğun qurmalıdır.
Odur ki, ümummilli liderimiz bu nitqində milli ideologiya və onun əsasları
haqqında da geniş məlumat verdi. Qeyd etdi ki, milli ideologiyanın əsasını birinci
dövlətçilik təşkil edir: "Dövlətçilik bu gün və gələcəkdə bizim hər bir vətəndaşımızın,
cəmiyyətin, dövlətin əsas vəzifəsidir. Dövlətçilik Azərbaycanın müstəqilliyini, ərazi
bütövlüyünü qoruyub saxlamaqdır, Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirməkdir.
Dövlətçilik hər bir vətəndaşın qəlbində olmalıdır. Ona görə hər bir vətəndaş
vətənpərvərlik hissləri ilə yaşamalıdır, bütün təbliğatımız Azərbaycanda dövlətçiliyi
inkişaf etdirmək üçün hər bir vətəndaşda milli vətənpərvərlik hisslərini yaratmalıdır".
Odur ki, böyük öndər tövsiyyə edirdi: milli vətənpərvərlik hissləri hər bir vətəndaşda o
qədər güclü olmalıdır ki, hər bir vətəndaş milli mənafeyi öz şəxsi mənafeyindən, öz şəxsi
yaşayışından, öz şəxsi həyatından -- hər şeydən üstün tütsün. Çünki əks halda bu
ideologiya formalaşa bilməz, yad təsirlərə tez məruz qalar, zərbə altına düşər.
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Ümummilli liderimiz bu məsələdə qardaş Türkiyəni örnək kimi göstərirdi. Qeyd
edirdi ki, Türkiyədə insanlarda milli vətənpərvərlik hissi, Vətənə sədaqət hissi çox
yüksəkdir. Türkiyənin belə güclü, qüdrətli dövlət olması ilk növbədə bu amillə -- milli
vətənpərvərlik, milli qürur hissləri ilə bağlıdır: "Gərək hər bir vətəndaş öz Vətəninə görə,
öz millətinə görə, öz xalqına görə, öz ana dilinə görə milli qürur hissi keçirsin,
azərbaycanlı olması ilə fəxr etsin". Ümummilli liderimiz fəxr edirdi azərbaycanlı olmağı
ilə: "Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm, mən azərbaycanlıyam". Çünki bu
hisslər - milli vətənpərvərlik, milli qürur hissi olmasa dövlətçiliyi yaşatmaq çətindir.
Dövlət dövlətçiliyi möhkəmləndirirsə, bunun üçün cəmiyyətə arxalanır. Çünki bu siyasət
söz olaraq, yalnız dildə deyilirsə, kağız üzərində qalırsa onun heç bir əhəmiyyəti
olmayacaq. Ümummilli liderimiz bu məsələni çox incəliklə şərh etdi. Bildirdi ki,
cəmiyyət insanlardan ibarətdir. İnsanların hər biri gərək əsl vətəndaş olsun, vətənpərvər,
milli qürur hissi ilə yaşayan insan olsun. Çünki dövlətçiliyi inkişaf etdirən vətəndaşlardır.
Odur ki, böyük öndər bunu milli ideologiyamızın əsas hissəsi adlandırırdı. Dövlətçilik
yoxdursa, milli ideologiyadan da söhbət gedə bilməz.
Böyük dövlət qurucusu Heydər Əliyev həmin nitqində bildirdi ki, milli
ideologiyamızın ikinci hissəsi milli-mənəvi dəyərlərimizdir: "Biz öz milli-mənəvi
dəyərlərimizlə fəxr etməliyik. Bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın
həyatında, yaşayışında formalaşıbdır, xalqımızın fəaliyyətində formalaşıbdır. Millimənəvi dəyərləri olmayan millət həqiqi millət, həqiqi xalq ola bilməz".
Bəs milli-mənəvi dəyərlərimizin əsasları hansılardır? Ümummilli liderimiz
sözügedən nitqində milli-mənəvi dəyərlərlərimizin də əsaslarını şərh etdi, əsaslandırdı:
"Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin ən əsası bizim müqəddəs Qurani-Şərifdə
öz əksini tapıbdır. Ancaq bununla yanaşı, Azərbaycanın mütəfəkkir insanları, mütərəqqi
insanları, Azərbaycanın böyük şəxsiyyətləri, Azərbaycanın siyasi və dövlət xadimləri,
böyük elm və ədəniyyət xadimləri Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərini
yaradıblar. Bu, bizim adət-ənənələrimizdir. Bu, bizim milli-əxlaqi mentalitetimizdir, bu,
bizim bütün başqa mənəvi dəyərlərimizdir".
Dünyada bütün xalqların milli-mənəvi dəyərləri var. Amma elə "dəyərlər" var ki,
onu "el içinə çıxartmaq", kiməsə göstərib, öyrənmək olmur. Çünki onu svilizasiya qəbul
etmir. Bəlkə də, belə qüsurlu adətlər bütün xalqlarda olub. Amma onlar inkişaf etdikcə
bundan xilas olublar. Söhbət ondan gedir ki, dəyərlər 5 əsrə, 10 əsrə formalaşmır, uzun
zaman gərək olur. Sonralar mənimsənilən adətlər müsbət təcrübə də əsrlərin sınağından
çıxmış həmin dəyərlərə uyğunlaşdırılıb qəbul edilir. Böyük öndərimiz fəxrlə deyirdi ki,
biz qürur duymalıyıq ki, bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz bizi utandırmır, heç nəyə ləkə
salmır, əksinə bizi xalqlar yanında başı uca edir. Bu da xalqımızın çox zəngin
mədəniyyətə, əxlaqa, tarixə malik olduğunu təsdiqləyir. Sovet hakimiyyəti dövründə
kommunist ideologiyası vardı. Və bu ideologiya bizim milli-mənəvi dəyərlərimizi
sıxışdırmaq istəyirdi. Ancaq sovet ideologiyasının şüurlarda kök salmasına nə qədər güc
tətbiq edilsə də, milli-mənəvi dəyərlərimizə üstün gələ bilmirdi. Çünki milli-mənəvi
dəyərləriniz çox dərin köklərə malikdir. Odur ki, bu dəyərləri heç laxlada da bilmədilər.
Və yaxud başqa bir yanaşma. İçimizdən çıxıb, özümüzü bəyənməyənlər də vardı o
illərdə, bu gün də belələri var. Milli dəyərlərimizi köhnəlik sayırdılar, özlərini qabaqcıl,
bilikli, mütərəqqi insanlar hesab edirdilər. Ancaq yanılırdılar. Nə qədər çalışsalar da heç
kim qan yaddaşımızdan bu dəyərləri silə bilmədi. Çünki milli dəyərlərimizə yad olanları
zorla adətlərimizə çevirmək olmur. Nə qədər təsirli vəsitələr tətbiq edilsə də, müəyyən
mərhələdən sonra o özü çıxdaş olur. Çünki zorla xalqın varını, dövlətini almaq olar,
sərvətlərini talamaq olar, ancaq milli-mənəvi dəyərlərini almaq olmaz, o qanda yaşayır.
Qan yaddaşını isə heç nə ilə silmək olmur. Amma, böyük öndərimizin dediyi kimi, "bəzi
konyuktur xarakterli insanlar bizim öz milli-mənəvi dəyərlərimizə xor baxırdılar, özlərini
onlardan ayırmaq istəyirdilər. Guya ki, "bu geri qalmış bir şeydir, bizim keçmişdə olan
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adətlərimizdir, biz bundan deyilik, biz qabaqcılıq, nə bilim mütərəqqiyik, filanıq".
Ümummilli liderimiz deyirdi:
"Milli-mənəvi dəyərlərimiz bizim ana dilimizdir,
Azərbaycan dilidir, bizim adət-ənəənələrimizdir. Bir də təkrar edirəm, bizim milli-əxlaqi
mentalitetimizdir. Bunların hamısı ilə biz fəxr edirik və fəxr etməliyik. Bizim bütün
təbliğatımız, bütün elmi işlərimiz insanlarda bu milli-mənəvi dəyərlərə görə qürur hissi,
iftixar hissi doğurmaq və milli-mənəvi dəyərlərə sədaqət aşılamaqdan ibarət olmalıdır".
Bəli, milli ideologiyamızın bir istiqaməti olan bu dəyərləri heç bir qüvvə sarsıda bilmədi.
Kommunist ideologiyasının dilimizə, dinimizə, adət-ənənələrimizə gücü çatmadı.
Qoruyub, saxladıq. Odur ki, ümummilli liderimiz hamıya tövsiyyə edirdi ki, indi bu
ideologiyanı inkişaf etdirmək, genişləndirmək lazımdır.
Ümummilli liderimiz milli ideologiyamızla bağlı söylədiyi nitqində maraqlı bir
əhvalat da danışdı. Dedi ki, ötən əsrin 70-ci illərində Moskvadan respublikamıza gələn
nümayəndə heyəti şəhərləri, kəndləri gəzirdilər. Onları heyrətləndirən məsələlərdən biri
də adət-ənənələrimiz, milli dəyərlərimiz oldu. Deyirdilər ki, "biz filan yerə getdik, 10-15
gənc oturmuşdu. Bizi görən kimi hamısı ayağa qalxdı. Biz təəccüb etdik. Necə oldu ki,
bunlar ayağa qalxdılar. Bu, niyə belədir? Axı, indi Rusiyada bir kəndə, şəhərə gedək, bizi
görüb heç danışdırmayacaqlar, heç bizə fikir verməyəcəklər. Amma burada bunlar ayağa
qalxdılar". Heydər Əliyev onları başa salır ki, bu, təbii bir haldır. Xalqımızın xüsusiyyətidir, mentalitetimizdir. Kiçiyin böyüyə, ev sahibinin qonağa hörmətidir. Əsrlər boyu
əcdadlarımız tərəfindən qorunub saxlanılıb, bizə çatdırılıb. Odur ki, ümummilli liderimiz
mentalitet sözünü mənfi bir məfhum kimi qiymətləndirənlərə də iradını bildirdi: "Bəzən
də deyirldər ki, bəli, Azərbaycan xalqının mentaliteti belədir. Yəni, mədəniyyəti o qədər
yoxdur, dünya mədəniyyəti ilə hələ o qədər yaxınlaşmayıbdır, filan olmayıbdır".
Ümummilli liderimizin rusiyalı qonaqlarla bağlı danışdığı əhvalat kifayətdir deyək ki,
azərbycanlıların öz mentaliteti ilə öyünməyə haqqı var.
Ümummilli liderimiz İslam dinini milli-mənəvi dəyərlərimizin əsaslarından biri
kimi dəyərləndirir: "Müqəddəs kitabımızda, Qurani-Şərifdə böyük əxlaqi normalar əks
olunubdur. Onlardan səmərəli istifadə etmək lazımdır və onları yaymaq, inkişaf etdirmək
lazımdır". Amma bir məsələni önə çəkir. Bildirir ki, "biz imkan verməməliyik ki, dini
bəzi şəxslər məqsədləri üçün istismar etsinlər. Buna imkan verməməliyik. Dinin ondan
öz şəxsi məqsədləri üçün istifadə etmək istəyən ayrı-ayrı adamların əlinə keçməsinə
imkan verməməliyik. Din həqiqi din xadimləri tərəfindən istifadə və tətbiq olunmalıdır".
Etiraf edək ki, keçmişdə də, bu gün də dinimizdən şəxsi məqsədlər üçün istifadə edənlər
həmişə ona qarşı mənfi rəyin formalaşmasına səbəb olublar. Dini fundamentalizm də,
fanatizm də bundan irəli gəlib.
Böyük öndər milli ideologiyamızı təkcə bu dəyərlər üstündə yox, həm də bəşəri
dəyərlər üzərində formalaşdırmağı ən vacib amil sayırdı. Çünki bunsuz dünyaya
inteqrasiya, dünyada nüfuz qazanmaq olmaz: "Ümumbəşəri dəyərlər, birinci növbədə,
bizim yaratdığımız Konstitusiyada əsas məqsəddir. Biz dünyəvi dövlət qururuq. Biz
hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi aparırıq. Bax, bu bir cümlədə
ümumbəşəri dəyərlərin ifadəsi öz yerini tapıbdır". Ancaq böyük öndər dönə-dönə qeyd
edirdi ki, ümumbəşəri dəyərlərlə milli-mənəvi dəyərlərimiz vəhdətdə inkişaf etməli,
formalaşmalıdır. Bu sintez milli ideologiyamızın bu günü və gələcəyidir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev milli ideologiyamızın bu konsepsiyasını
incəliyinə qədər izah edir, onun ayrı-ayrı müddəalarına aydınlıq gətirir, bildirir ki, millimənəvi dəyərlər ilə ümumbəşəri dəyərləri birləşdirib, zənginləşdirəndə biz xalqımızın
ümumi dəyərəlrini, mənəvi dəyərlərini yaradırıq. Bunun içərisində isə həm demokratiya,
həm hüquq normaları, həm dünyəvi dövlət, həm insan azadlığı, insan hüquqlarının
qorunması, plüralizm, sərbəst ticarət, insan sərbəstliyi, sərbəst bazar ticarəti, sərbəst bazar
iqtisadiyyatı var -- bunlar hamısı ümumbəşəri dəyərlərin bizim milli-mənəvi dəyərlərə
vəhdətindən meydana gələn müddəalardır.
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Bütün bunlar milli ideologiyamızın əsaslarıdır. Onları birgə inkişaf etdirib,
Azərbaycan xalqının ümumi mənəvi dəyərlərini yaradırıq. Ancaq milli ideologiyamızın
bu əsasları özlüyündə bir əsas üzərində qurulur. Heydər Əliyev bu əsası belə izah edirdi:
"Azərbaycan dövlətinin milli ideologiyasının özəyini, əsasını təşkil edən
azərbaycançılıqdır. Dövlətçilik, milli-mənəvi dəyərlər - bunlar hamısı azərbaycançılıq
anlayışının tərkib hissələridir".
Bu gün ümummilli liderimizin siyasi kursunun ən layiqli davamçısı Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Heydər Əliyevin ideyalarını həyatda
gerçəkləşdiririk. Və bu inkişafda dönə-dönə heyrətlə şahidi oluruq ki, ümummilli
liderimiz xalqı, Vətəni üçün ağlagəlməz, bir insan ömrünə sığışa bilməyən böyük işlər
görüb. Bu məsələlərdən biri də milli ideologiyamızın yaradılmasıdır. Bu ideologiyanın
əsaslarını düzgün müəyyənləşdirməyin özü dərin ağıl, zəka, uzaqgörənlik tələb edir.
Böyük öndər bunu etdi. Bu sahədə ikinci böyük xidməti o oldu ki, bu dəyərləri, bu
əsasları inkişaf etdirdi, formalaşdırdı. Bununla da xalqı, Vətəni qarşısında növbəti tarixi
xidmətini yerinə yetirdi.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev fəaliyyəti boyu nə iş görübsə, orada
azərbaycançılıq ideyasının izləri var. Bu ideyalar müstəqillik illərində inkişaf etdi,
formalaşdı, müstəqil dövlətimizin dayaqlarına çevrildi. İnkişaf edən ölkəmizdə hansı
sahəyə üz tuturuqsa, orada ümummilli liderimizin əməllərini görürük. Odur ki, hər
birimiz əminliklə, qürur və iftixarla deyirik: Biz Heydər Əliyevin qurub yaratdığı
Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq!
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HEYDƏR ƏLİYEV VƏ MÜSTƏQİL AZƏRBAYCANDA
VERGI SİSTEMİNİN FORMALAŞMASI

Bayram Bayramov,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin dissertantı
Vergi siyasəti maliyyə vəsaitlərinə dövlətin və cəmiyyətin ayrı-ayrı sosial qruplarının
ehtiyaclarının ödənilməsi, maliyyə ehtiyatlarının yenidən bölüşdürülməsi hesabına ölkə
iqtisadiyyatının inkişafının təmin edilməsi məqsədilə vergi sisteminin formalaşdırılması
sahəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi, maliyyə və siyasi tədbirlərin məcmusudur.
Vergi sistemi isə dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada tutulan vergi, yığım, rüsum
və digər ödənişlərin məcmusundan ibarətdir.
Hər bir dövlətin vergi sistemini bilavasitə formalaşdıran əsas elementlər aşağıdakılardır:
-Vergi orqanları sistemi, Vergi qanunvericiliyi sistemi, Vergi siyasətinin prinsipləri,
Vergilərin büdcələr üzrə bölüşdürülməsi qaydası, Vergi nəzarətinin forma və üsulları, Vergi
icraatının qaydaları və şərtləri, beynəlxalq ikiqat vergitutma probleminin həllinə yanaşma
üsulları.
Vergilər təsərrüfat subyektlərindən və əhalidən qanunla müəyyən edilmiş çərçivədə
dövlət tərəfindən alınan icbari ödənişlərdir.
Vergilər dövlətin yarandığı gündən cəmiyyətdə iqtisadi münasibətlərin tərkib hissəsi
kimi çıxış edir. Vergilərin mövcudluğu ilkin ictimai istehlak ilə əlaqədardır. Vergi mexanizmindən dövlətin cəmiyyətə iqtisadi təsiri üçün istifadə edilir. Dövlət quruluşunun inkişafı və
dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq vergi sistemində də dəyişikliklər baş verir.
Tariximizi nəzərdən keçirdikdə görmək olar ki, Azərbaycanın vergi sistemi aşağıdakı
dövrlərlə əhatə olunur:
- Sasanılər dövrü, Xilafət dövrü, Səlcuqilər dövrü, Elxanilər dövrü, Qaraqoyunlular və
Ağqoyunlular dövrü, Səfəvilər dövrü, Xanlıqlar dövrü,
Rus üsul - idarəsi dövrü, Azərbaycan Cümhuriyyəti dövrü, Sovet dövrü, Müstəqillik
dövrü.
Vergilər müasir sivilizasiyalı cəmiyyətdə dövlət gəlirlərinin əsas formasını təşkil edir.
Vergi ödəyicilərinin vergi qanunvericiliynə könüllü əməl etmə səviyyəsinin artırılması
hazırda bütün dünyada strateji məqsəd kimi qarşıda durur. ( 3. 226 )
Ölkəmizdə müasir vergi sistemi məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəhbərliyi dövründə formalaşmışdır.
Müstəqil Azərbaycanın vergi sistemi yaradılarkən bir sıra çətinliklərlə üzləşmişdir.
Əvvəla o, əsasən fiziki şəxsləri əhatə edən vergi münasibətlərinin zəif inkişafı şəraitində
formalaşmışdı. İkincisi, təsərrüfat subyektlərinin vergilərə heç də müsbət olmayan münasibəti
ciddi uçot və nəzarəti tələb edirdi. Üçüncüsü, ölkədə dəqiq vergi siyasəti işlənib
hazırlanmamışdı. Dördüncüsü, ölkədə vergitutma sahəsində elmi məktəb və təcrübə mövcud
deyildi.
Azərbaycan xalgının ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi
altında ölkədə
yaradılmış siyasi sabitlik nəticəsində 1995-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasında
kompleks islahatlar aparılmış, irimigyaslı özəlləşdirmə prosesi həyata keçirilmiş və yeni inkişaf
mərhələsinə keçid təmin olunmuşdur.
Aparılan uğurlu islahatlar nəticəsində inflyasiya və büdcə kəsiri miniimuma endirilmiş,
ötən əsrin 90 - cı illərinin birinci yarısında iqtisadiyyatda mövcud geriliyin qarşısı alınmış və
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uzunmüddətli böhrandan sonra iqtisadi artıma nail olunmuşdur. Bu nailiyyətlər ümummilli lider
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və ötən dövrdə uğurla həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin –
azad bazar münasibətlərinə keçidin real nəticəsidir.
İqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə artımın əldə olunmasında dahi şəxsiyyət, müdrik
siyasətçi Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikada həyata keçirilən investisiya siyasətinin
özünəməxsus rolu olmuşdur. Bu siyasət xarici və yerli sərmayələrin cəlb olunması üçün əlverişli
hüquqi və iqtisadi şəraitin formalaşdırılmasına yönəlmişdir.
Respublikamızda yaradılmış əlverişli investisiya mühiti nəticəsində son illərdə
Azərbaycan iqtisadiyyatına bütün maliyyə mənbələri hesabına həm MDB ölkələri, həm də Şərqi
Avropanın bəzi dövlətləri ilə müqayisədə daha böyük həcmdə sərmayə yatırılmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi uzaqgörən siyasət nəticəsində
ölkədə qeyri –dövlət sektorunun, o cümlədən yerli sahibkarlığın inkişafı geniş vüsət almışdır.
Müstəqilliyimiz bərqərar olunduqdan sonra 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyası qəbul edilməklə, vergi sisteminin qanunvericilik bazasının yaradılmasına
başlanıldı.
Bu sahədə aparılan köklü islahatların ən prioritet
istiqamətini
Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsinin hazırlanıb qəbul edilməsi vəzifəsi təşkil edirdi.
Vergi islahatlarının aparılmasında əsas məqsədlərdən biri vergi ödəyicilərinin və dövlətin
maraqlarının maksimal tarazlığına nail olunmasıdır. ( 2. 346 )
Azərbaycan Respublikasında iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olan vergi islahatları
aşağıdakı başlıca prinsiplərə əsaslanmışdır:
-ümumi məqsədyönlük, yəni vergi sisteminin qurulmasında və səmərəliliyin
artırılmasında onun iqtisadi inkişafa məcmu təsirindən çıxış edilməsi;
-sadəlik, yəni vergilərin müəyyən edilməsi və onların yığılması sahəsində hər cür
bürokratik maneələrin aradan qaldırılması,tətbiq olunan çoxsaylı hesabat formalarının sayının
azaldılması və müəssisələrin mühasibat bölmələrinin işindəki gərginliyin azaldılması;
-fiskal səmərəlilik, yəni dövlətin və vergi ödəyicilərinin vergilərin yığılması ilə bağlı
xərclərinin vergi daxilolmalarından dəfələrlə az olması,əks dövlətin əsas xərclərinin
maliyələşdirilməsinə vəsait çatışmamazlığının labüdlüyü;
-vergiləri ödəməkdən yayınma meyllərinə sədd çəkilməsi, yəni bu və ya digər verginin
tədbiqi və onun yığılması qaydalarının müəyyən edilməsi zamanı onun ödənilməsindən
yayınmanın və beləliklə də iqtisadiyyatın və bütövlükdə cəmiyyətin kriminallaşmasının
qarşısının alınması üçün müvafiq normativ-hüquqi bazanın hazırlanması və onun tədbiqi;
-universallıq, yəni vergi dərəcələrinin və gəlirlərin bölüşdürülmə normativlərinin
maksimum universallığının təmin edilməsi, müxtəlif kateqoriyalı vergi ödəyicilərinə, sahələrə
və fəaliyyət növlərinə vergitutma məqsədilə yanaşma müxtəlifliyinin təmin edilməsi;
-ictimai faydalı fəaliyyət növlərinin inkişafının stimullaşdırılması və zərərli fəaliyyət
növlərinin qarşısının alınması,yəni səmərəli vergi sistemi qurmaqla istehsal təyinatlı investisiya
fəallığının və iqtisadi aktivliyin artırılması hesabına cəmiyyət qarşısında duran problemlərin həll
edilməsi.
Vergi Məcəlləsinin layihəsinin hazırlanması prosesində ümummilli lider Heydər
Əliyevin göstəriş və tapşırıqları əsas kimi götürülmüşdür (1. 56).
Beynəlxalq normalar nəzərə alınmaqla hazırlanmış, 2000-ci ilin iyul ayında qəbul
edilərək 2001-ci ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minmiş Vergi Məcəlləsi vergi qanunvericiliyində
olan əvvəlki sistemsizliyi aradan qaldıraraq, vergi münasibətlərinin tənzimlənməsində sabitlik
yaratmışdır.
Eyni zamanda, ümummilli lider Heydər Əliyevin təkmil vergi inzibatçılığının
formalaşdırılması məqsədilə 2002-ci ildə imzaladığı fərmanlardan irəli gələn vəzifələrin icrasını
təmin etmək məqsədilə 2002-ci ilin sonunda Vergilər Nazirliyinin strukturunda əsaslı
dəyişikliklər edilmişdir.
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Bütün bunlar, eləcə də Vergilər Nazirliyi tərəfindən Beynəlxalq Valyuta Fondunun
tövsiyələri nəzərə alınmaqla vergi orqanlarında yeni metodların tətbiqi vergi ödəyicilərinin
hüquqlarının, qanuni mənafelərinin qorunmasına, vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında
münasibətlərin qarşılıqlı əməkdaşlıq formasında təşkil edilməsinə, nəticə etibarılə vergilərin
məcburi yığılmasından vergilərin könüllü ödənilməsi prinsipinə keçilməsinə xidmət etmişdir.
Bu uğurlu iqtisadi siyasətə uyğun olaraq vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi, onun vahid
normativ hüquqi bazasının yaradılması, vergi dərəcələrinin aşağı salınması, iqtisadiyyata
investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli
şəraitin yaradılması, habelə vergi xidməti orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması
istiqamətində məqsədyönlü vergi siyasəti həyata keçirilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin bilavasitə diqqət və qayğısı altında həyata keşirilən iqtisadi
siyasətin tərkib hissəsi kimi vergi siyasəti daxilolmaların artımına öz müsbət təsirini
göstərmişdir (1. 56).
Müasir Azərbaycan Respublikasının qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də ölkənin
gələcək iqtisadi və sosial inkişafını təmin etməkdir.
Ümumdaxili məhsulun və milli gəlirin artımı büdcə gəlirləri, o cümlədən vergi
daxilolmalarının da artımına müsbət təsir göstərmişdir. Bu dinamikanı aşağıdakı cədvəldən də
əyani şəkildə müşahidə etmək mümkündür:
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ƏDV

346057,
5

400539,2

669648,9

1169893,
6

1180280,
6

1271462,
7

1387662,
7

1483585,
3

Aksizlər

121249,
6

164047,2

330 585,1

395 810,5

417 368,2

452 027,4

417394, 4

454 642,4

Mənfəət
vergisi

356957,
5

1375561,
6

1375561,
6

1375561,
6

2863950,
2

1329192,
5

2133993,
3

2252223,
2

Mədən
vergisi

53 540,1

100 201,6

121 904,4

147 749,5

123 233,1

130 074,4

129 770,0

125 782,7

Torpaq
vergisi

15 267,9

18 820,5

27 288,3

30 789,7

26 235,6

35 311,2

35 321,0

30 596,1

Əmlak
vergisi

40 436,3

56 253,6

72 759,6

113 225,5

66 168,7

101 811,5

103 867,1

105 087,4

Fiziki
şəxslərin
gəlir
vergisi

319211,
9

412 250,3

596 596,9

637 800,2

581 873,3

590 235,1

715 656,2

812 958,4

Dövlət
rüsumu

35 666,5

33 500,2

50 063,2

59 870,7

72 874,5

89 519,1

104 804,8

103 186,3

Yol
vergisi

9 023,4

10 338,9

17 144,1

27 365,6

27 365,6

15 168,8

28 095,4

28 655,3

Sadələşdirilmiş
vergi

18 824,8

29 694,4

48 106,2

65 654,5

63 573,7

65 525,0

100 425,7

111 423,2

Sair

111217,

115 413,7

154 649,0

234 455,8

237 465,7

111 839,9

318 071,4

517 226,2
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daxil
olmalar

4

Cəmi

1427452
,9

2706282,
3

4549259,
0

5746565,
8

4113400,
0

4292800,
0

5475062,
0

6025366,
5

Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin çevik və uğurlu siyasəti sayəsində dövlət
ölkənin əmək və təbii resurslarını nəzərə almaqla özünün maliyyə və onun tərkib hissəsi olan
vergi strategiyasını işləyib hazırlamışdır. Bu vergi strategiyasını həyata keçirərkən
respublikamızın vergi sisteminin təkmilləşməsi üçün vergilərin sayının azaldılması, vergitutma
bazasının genişləndirilməsi hesabına vergi dərəcələrinin aşağı salınması və vergi güzəştlərinin
geniş tətbiqinin təmin edilməsi nəzərdə tutulur.
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QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ
KİBERСİNAYƏTKARLIĞIN İCTIMAİ TƏHLÜKƏLİLİYİ
VƏ ONUNLA MÜBARİZƏNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ
Fuad Сavadov,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin rəisi,
hüquq elmləri doktoru, professor
Yaşar Abdullayev,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin baş məsləhətçisi,
texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Son illərdə respublikamızda baş verən və mütərəqqi xarakter daşıyan proseslərdən biri də
ictimai həyatın demək olar ki, bütün sahələrinin – iqtisadiyyatın, idarəetmənin və s.
kompüterləşməsidir. Kompüterlər, ən yeni informasiya – kommunikasiya texnologiyaları(İKT)
gündəlik həyatımızın ayrılmaz elementi olmuşdur.
XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində texniki və texnoloji inkişafın sürətlənməsi,
informasiyanın cəmiyyət həyatında oynadığı rolun artması və nəhayət, dünyanın qloballaşması
yeni ictimai münasibətlərin – informasiya münasibətlərinin formalaşmasına gətirmişdir. Əgər
XX əsr tarixə energetika əsri kimi düşmüşdürsə, XXI əsri bir çox alimlər informasiya əsri
adlandırırlar. Hazırda ən ziddiyyətli, həm pozitiv, həm də neqativ parametr və xüsusiyyətlərlə
səciyyələnən proses kimi qloballaşmanın əsasında elmi-texniki inqilabın yeni mərhələsi –
informasiya mərhələsi durur.
Lakin, sözsüz, böyük üstünlükləri ilə yanaşı İKT-in sürətli inkişafı və geniş yayılması
kompüter sistemləri və şəbəkələrindən, onlarda saxlanılan informasiyadan qanunsuz istifadə ilə
bağlı bir sıra neqativ hadisələrin, o cümlədən kompüter informasiyası sahəsində cinayətlərin da
yaranmasına gətirmişdir. Kriminal elementlər öz cinayətkar niyyətlərini həyata keçirmək üçün
elmi-texniki tərəqqinin bəxş etdiyi ən müasir texnologiyaları mənimsəməyə və onlardan fəal
şəkildə istifadə etməyə başlamışlar. Tàíûíìûø àìåðèêà ôàíòàñòû Ð.Áåðäáåðèíèí ãåéä åòäèéè êèìè,
«kompцter - èíñàíûí ÿëèíÿ keçirdiyi ÿëæÿêäèð, áó ÿë èñÿ òÿìèç və ya «÷èðêëè» îëà áèëÿð». Belə ki,
èíñàí äöùàñûíûí ən dəyərli áÿùðÿlərindən biri olan êîìïöòåðlər, onların sistemləri və şəbəkələri
æèíàéÿòêàðëàð òÿðÿôèíäÿí êðèìèíàë ìÿãñÿäëÿðlə «åëåêòðîí àëÿò və vasitə» êèìè geniş şəkildə
èñòèôàäÿ åäèëməyə başlanılmışdır.
İlk kompüter cinayətini 1969-cu ildə Alfonse Konfessore adlı ABŞ vətəndaşı törətmişdir.
Elektron-hesablama şəbəkəsində olan informasiyaya qanunsuz daxil olaraq o, vergi cinayətini
törətmiş, nəticədə 620 min ABŞ dolları ziyan vurulmuşdur1.
İnformasiya-kommunikasiya sistemlərinin geniş tətbiqinə əsaslanan yeni ictimai
münasibətlərin meydana gəlməsi ilə paralel olaraq kompüter informasiyası sahəsində törədilən
kriminal əməllərin sayı artmağa, ictimai həyatın normal inkişafı və gedişi üçün real təhlükə
kəsb etməyə başlamışdır. Bir sözlə, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının həyatımızın
ən müxtəlif sahələrində geniş istifadəsi yeni cinayətkarlıq növünü – kibercinayətkarlığı
doğurmuşdur.
Prof. V.A.Nomokonov informasiya proseslərinin qloballaşması və cinayətkarlıq kimi
problemləri qarşılıqlı əlaqə və asılılıqda nəzərdən keçirərək qeyd edir: «Dünyada iqtisadi və
Широков В.А., Беспалова Е.В. Киберпреступность: история уголовно-правового противодействия
//www.rambler.ru
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sosial inteqrasiyanı müşayiət edən informasiya proseslərinin qloballaşması bəşəriyyətin
mütərəqqi inkişafı üçün indiyə qədər görünməmiş imkanlar açmaqla yanaşı, həm də, eyni
zamanda, bir sıra keyfiyyətcə yeni olan qlobal təhlükələr doğurmuşdur. Bu təhlükələr sırasında
qlobal İnternet şəbəkəsindən kriminal məqsədlərlə istifadə ilə bağlı problem xüsusi yer tutur»1.
V.V.Selivanov kompüter informasiyası sahəsində cinayətkarlığı – kibercinayətkarlığı
XXI əsrin cinayətkarlığı adlandırır. Müəllif yazır ki, bəziləri «kiberməkanı» yeni, virtual dünya
adlandırırlar. Lakin bu, həqiqətə uyğun deyildir. Real və virtual kimi iki müxtəlif dünya yoxdur.
Yalnız bir dünya, bizim yaşadığımız, fiziki qanunların qüvvədə olduğu dünya vardır.
Kibercinayətkarlar – virtual cinayətkarlar deyildir. Onlar Şəbəkədə öz cinayətkar əməllərini,
digər yerlərdə və məkanlarda olduğu kimi törədirlər, bu zaman onların hərəkətləri digər ənənəvi
cinayətlərdə rəhbər tutduqları motivlərə və məqsədlərə xidmət edir2.
BMT ekspertləri «kibercinayətkarlıq» anlayışına kompüter sistemi və ya şəbəkələrinin
köməyi ilə, kompüter sistemi və ya şəbəkəsi çərçivəsində və ya kompüter sistemi və ya şəbəkəsi
əleyhinə törədilən istənilən cinayətləri aid edirlər.
Öz mexanizminə, törədilmə və gizlədilmə üsullarına görə bu cinayətlər müəyyən
səciyyəvi xüsusiyyətlərə malik olmaqla yüksək latentliyi və aşağı açılma səviyyəsi ilə
xarakterizə olunurlar.
Bir sıra obyektiv və subyektiv səbəblərdən, o cümlədən kompüter cinayətlərinin istintaqı
və tövsifinin mürəkkəbliyindən, müasir cinayət statistikasında bu növ cinayətlərin az bir hissəsi
qeydə alınır. Təbii ki, bu, qeyd olunan kriminal əməllərin ictimai təhükəlilik dərəcəsinin aşağı
olması demək deyildir. Əksinə, hazırda kibercinayətkarlıq latentlik səviyyəsi ən yüksək olan
cinayət növlərindən biridir3.
Xarici ölkələrin kibercinayətkarlıqla mübarizə təcrübəsi hər on belə cinayətdən yalnız
birinin açıldığını göstərir. M.V.Stariçkov kompüter informasiyası sahəsində cinayətlərin
latentlik səviyyəsinin 80-90% və daha yüksək olduğunu qeyd edir4.
ABŞ-nın FTB-nun kompüter cinayətləri üzrə milli şöbəsinin məlumatlarına görə
kompüter qəsdlərinin 85-97%-i ümümiyyətlə aşkar edilmir5. Digər ekspertlər qiymətlərinə görə,
«kompüter» cinayətlərinin latentliyi ABŞ-da 80%, Böyük Britaniyada 85%, Almaniyada 75%,
Rusiyyada isə 90% təşkil edir6.
Yaxın gələcəkdə informasiya təhlükəsizliyinin təmini, yəni kompüterlərdə, onların
sistemləri və şəbəkələrində toplanılan, saxlanılan, işlənilən, istifadə edilən informasiyanın
qorunması probleminin müasir dünyanın millətlərarası münaqişələr, ekoloji böhran, narkobines,
insan alveri və s. kimi qlobal problemlərlə bir sırada duracağını proqnozlaşdırmaq çətin deyildir.
Belə ki, artıq indi neft və qaz kəmərlərinin təhlükəsizliyi, xəstəxanaların, həyati əhəmiyyətli
xidmət sahələrinin normal işləməsi kompüterlərdən, onların şəbəkələri və sistemlərinin necə
işləməsindən asılıdır.
Ziyanverici proqramların daimi izlənilməsi və zərərsizləşdirilməsi ilə məşğul olan Trend
Mikro şirkətinin təhlükələrin tədqiqi üzrə baş mütəxəssisi P.Ferqyusson göstərir ki,
kibercinayətkarlar geosiyasi məqsədlər və külli miqdarda gəlir əldə etmək üçün ziyanverici
proqramlardan istifadə edirlər. Şirkətin TrendLabs (SM) tədqiqatlar və xidmətlər üzrə qlobal
mərkəzinin məlumatlarına görə troyan proqramları informasiyanın talanmasının digər vasitələri
ilə müqayisədə daha sürətlə yayılmaqda və inkişaf etməkdədir. Belə ki, 2007-ci ildə əsas
Номоконов В.А. Глобализация информационных процессов и преступность////www.crime.vl.ru
Селиванов В.В. Преступления XXI века.//www.etel.ru
3 Поливанюк В., Кириченко О. Проблемы криминологических исследований преступлений, совершенных в
сфере использования компьютерной техники// www.crime-research.org
4
Старичков М.В. Умышленные преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовая и
криминологическая характеристики: дисс…канд.юрид.наук. Иркутск, 2006.-с.109-112.
5 Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными
преступлениями. М., 1999, с.5.
6 Сабадаш В. Проблемы латенности компьютерной преступности// www.crime-research.ru, c.1
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təyinatı informasiyanın talanması olan bütün ziyanverici proqramların 52%-i troyan tipli olduğu
halda, 2008-ci ildə onların sayı artaraq 87%-ə çatmışdır1.
T.Tropina qeyd edir ki, hər il tornado, qasırğalar və daşqınlar nəticəsində ABŞ-na
vurulan maddi ziyan 11 milyard ABŞ dolları hüdudunda qiymətləndirilir. Təkcə bir «Love Bug»
virusu İnternet istifadəçilərinə 3 milyarddan 15 milyard ABŞ dollarına qədər həcmdə ziyan
vurmuşdur2.
FTB-u tərəfindən aparılan araşdırmalar göstərmişdir ki, daimi olaraq antivirus
proqramlarından istifadə etmələrinə baxmayaraq ABŞ-nın 10 şirkətindən 9-u 2004-2005-ci
illərdə kompüter viruslarından, cəsus proqramlarından və ya digər onlayn-hücumlardan ziyan
çəkmişdir3.
Antivirus proqram təminatının yaradılması ilə məşğul olan McAfee şirkəti 14 ölkənin
200 İKT şöbələrinin fəaliyyətinin öyrənilməsi əsasında belə bir nəticə çıxarmışdır ki, bu
şöbələrin 80%-i 2010-cu ildə kiberhücuma məruz qalmışlar4. Ümumiyyətlə mütəxəssislər son
illərdə bankların və sığorta şirkətlərinin informasiya – kommunikasiya sistemlərinə
kiberhücumların sayının kəskin şəkildə artdığını qeyd edirlər5.
Hackerwatch.org portalının məlumatlarına görə, hər həftə dünyada kompüter
xakerlərinin 55 mln-dan çox aksiyaları qeydə alınır. Karneqi-Mellon universitetinin kompüter
təhlükəsizliyi üzrə ekspertlər qrupunun hesablamalarına görə isə hər 82 dəqiqədə bir kompüter
təhlükəsizliyi sistemlərində yeni problem yaranır.
2011-ci ilin sonlarında Anonymous qrupundan olan xakerlər Amerikanın Strategic
Forecasting (Stratfor) özəl tədqiqat-analitik şirkətinin saytlarını sındırmış və İnternetdə minlərlə
Amerika və Böyük Britaniya hərbiçilərinin, kəşfiyyat xidmətinin əməkdaşlarının, polis işçilərinin, həmçinin NATO məsləhətçilərinin, habelə bir sıra ABŞ siyasətçilərinin elektron poçt
ünvanlarını və parollarını yerləşdirmişlər. Təxminən elə bu dövrdə Team Poison xakerlər qrupu
tərəfindən BMT serverlərindən biri sındırılmış və minə yaxın əməkdaşın uçot qeydlərinin
saxlandığı elektron informasiyaya giriş parolları oğurlanmışdır6.
Böyük Britaniyanın 90%-ə qədər firma və təşkilatları müxtəlif vaxtlarda elektron
piratçılığın qurbanı olmuşlar. Almaniyada kompüterlərdən istifadə edilməklə hər il 4 mlrd evro,
Fransada isə 1 mlrd evro miqdarında pul vəsaiti oğurlanır. Təkcə ABŞ-nın işgüzar sektoruna
məlumatların informasiya bazalarına qanunsuz daxil olma halları nəticəsində vurulan maddi
ziyan 150-300 mlrd ABŞ dolları həcmində qiymətləndirilir7.
Dünyanın aparıcı ekspertləri qeyd edirlər ki, cinayətkar məqsədlərlə informasiya
sistemlərindən (uçuşların idarə olunması sistemləri, AES-nın idarə olunması və nəzarəti
sistemləri, xüsusi dövlət idarəetmə və rabitə sistemləri, böyük maliyyə və sənaye
müəssisələrinin informasiya sistemləri və s.) istifadə öz nəticələrinə görə kütləri qırğın
silahlarının tətbiqi nəticələri ilə müqayisə oluna bilər. Hələ 2000-ci ildə ABŞ-nın Milli
Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan R.Klark tərəfindən kiberməkanda təhlükəsizliyin vəziyyəti
«rəqəmsal Perl-Xarbor təhlükəsi» kimi qiymətləndirilmişdi. Bəzi məlumatlara görə hazırda
informasiya hücumunun həyata keçirilməsi vasitələri üzərində 120 ölkədə işlər aparıldığı halda,
nüvə silahının hazırlanması ilə bağlı işlər 20-ə yaxın ölkədə aparılır. Hətta bəzi ölkələr
«informasiya müharibəsinin» aparılması məqsədilə silahlı qüvvələrin strukturunda xüsusi
Рост киберпреступности, кибертерроризма и электронного шпионажа тесно связан с вредоносными
программами//www.crime.vl.ru
2 Тропина Т. Инфраструктура как мишень для кибертерроризма//www.crime-research.ru, с.2
3 Ямбулатова Н. Статистика киберпреступности за 2005 г.//www.crimevl.ru
4Протасевич А.А., Зверянская Л.П. Борьба с киберпреступностью как актуальная задача современной
науки//Криминологический журнал ВГУЭП, №3, 2011, с.28-29.
5 Банки под прицелом кибервзломщиков//www.UINC.ru
6 Повышев В. Борьба с киберпреступностью и кибертерроризмом//Международная молодежная
конференция Тюменская модель ООН – 20012. Тюмень, 2012
7Клаверов В. Новые подходы в международной борьбе с киберпреступностью//www.crime-research.ru, с1.
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bölmələr yaratmış, informasiya müharibəsi üzrə əməliyyatların hazırlanması və aparılması
məsələlərini tənzimləyən hərbi-siyasi sənədlər sistemini qəbul etmişlər1.
Kompüter informasiyası sahəsində cinayətlər getdikcə transmilli və mütəşəkkil xarakter
alır. Kommunikasiya şəbəkələrindən istifadə etməklə cinayət mənzildən və ya ofisdən
çıxmadan, digər ölkənin və ya eyni zamanda bir neçə ölkənin ərazisində olan kompüter və ya
kompüter sistemindən istifadə edilməklə törədilə bilər.
Mütəşəkkil cinayətkar dəstə və təşkilatlar İnternetin imkanlarından kommersiya və digər
xarakterli məxfi informasiyanın əldə edilməsi, hədə-qorxu ilə tələb etmə, pornoqrafiyanı, o
cümlədən uşaq pornoqrafiyasını yayma və maliyyə dələduzluqlarını həyata keçirmək üçün
istifadə edirlər.
Elektron cəsusluq haqqında xəbərlər də kütləvi informasiya vasitələrinin, gündəlik
qəzetlərin səhifələrindən düşmür. Hər il şirkətlər intellektual mülkiyyətə edilən qəsdlər və
kommersiya sirrinin oğurlanaraq sonradan rəqiblərə qanunsuz gəlir əldə etmək məqsədilə
satılması halları ilə bağlı milyardlarla qiymətləndirilən itkilərlə üzləşirlər. Bütün dünya üzrə
korporativ şəbəkələr cinayətkarın əsas hədəfinə çevrilmişdir.
İnternetin artmaqda olan imkanları bu gün milyonlarla insanlar tərəfindən fəal surətdə
mənimsənilir. 1995-ci ilin sonlarında dünyada 25 milyon İnternet istifadəçisi olduğu halda,
2002-ci ildə onların sayı 20 dəfə artaraq 500 milyon nəfərə, yəni planetin əhalisinin 8%-nə
çatmışdır. Hazırda İnternet istifadəçilərinin sayı isə 1 milyardı aşmışdır.
Hazırda eyni vaxtda milyonlarla kompüterin beynəlxalq İnternet şəbəkəsinə qoşulması
və bu qlobal şəbəkədə bir-neçə milyard sayt və təsvirlərin yerləşdirilməsi mümkün olmuşdur.
XXI əsrin əvvəllərində ümumdünya məhsulunun 5%-i İnternet-iqtisadiyyatın payına
düşmüşdür. Hər üç aydan bir İnternet vasitəsilə ötürülən məlumatların həcmi 2 dəfə artır və
artıq indi dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin iqtisadiyyatının, digər sahələrinin beynəlxalq
informasiya infrastrukturlarından real asılılığı haqqında danışmaq olar.
Ümumdünya elektron hörümçək torunun (İnternetin) genişlənməsi, onun informasiya
resurslarının həcminin və keyfiyyətinin artması uyğun olaraq müxtəlif sui-istifadə hallarının da
artımı ilə müşayiət olunur. İqtisadi və digər fəaliyyət sahəsində internet-texnologiyaların geniş
yayılması şəraitində virtual sahədə cinayətkarlıq kifayət qədər ciddi təhlükə doğuran
problemlərdən birinə çevrilmişdir.
Beynəlxalq Ticarət Palatasının ekspertlərinin qiymətlərinə görə İnternetdən istifadə
etməklə törədilən cinayətlərin sayı onun istifadəçilərinin sayına mütənasib olaraq artır.
İnterpolun məlumatlarına görə İnternet, planetdə cinayətkarlığın ən sürətli templərlə artdığı
sahəyə çevrilmişdir2.
Bu gün İnternet təkcə dünya xəzinəsi deyildir. İnternet şəbəkəsi həm də «spam» və
pornoqrafiya bataqlığında boğulmaqdadır.
Spam – məcburi reklam, elektron-poçt göndərişidir ki, bunun üçün də xüsusi proqram
göndəricilərdən istifadə olunur. Sophos şirkəti «Çirli cığırın» (Dirty Dozen) – spamın (barəsində
sorğu verilməyən elektron poçtun) aparıcı «istehsalçıların» siyahısını açıqlamışdır. Siyahıda
birinci yerdə ABŞ-ı tutur. Qeyd olunan şirkətin tədqiqatlarına əsaslansaq, deyə bilərik ki, dünya
spamının 40%-i amerika mənşəlidir. Spamın göndərilməsi üçün xakerlər və ya virus proqramları
yazanlar tərəfindən heç nədən xəbəri olmayan istifadəçilərin kompüterlərindən istifadə olunur
ki, bu kompüterlər də kompüter-zombi adını almışdır3.
Son illərdə xakerlər tərəfindən kiberməkanda (internetdə) ticarət və maliyyə
əməliyyatları ilə məşğul olan şirkətlərin saytlarının sındırılması və müştərilərin kredit kartlarının
nömrələrinin oğurlanması halları artmışdır. Təkcə 2000-ci ildə 1 milyona qədər kredit
Шугуров А. Кибертерроризм – опасные тенденции//www.crime-research.ru, с.1
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kartlarının nömrələri oğurlanmışdır. Xakerlərin qanunazidd fəaliyyəti kommersiya firmalarına
milyardlarla ABŞ dolları həcmində ziyan vurmuşdur.
ABŞ-da keçirilən bir sıra tədqiqatların məlumatlarına görə bu ölkədə kompüter
cinayətkarlığının strukturu belədir: elektron hesablardan pulların oğurlanması – 44%; proqram
təminatının zədələnməsi – 16%; məxfi informasiyanın oğurlanması – 16%; informasiyanın
saxtalaşdırılması – 12%; özgənin hesabına xidmətlərin sifariş verilməsi – 10%. Almaniyada
kompüter cinayətkarlığının strukturunda kredit kartları ilə dələduzluq, uşaq pornoqrafiyasını
yayma, sistem və şəbəkələrin kodlarını sındırma kimi əməllərin xüsusi çəkisi daha yüksəkdir1.
Son illərdə digər cinayətkar qəsd formaları ilə müqayisədə kibercinayətkarlığın daha
sürətlə artması bir sıra amillərlə izah edilə bilər. Birincisi, bu növ kriminal əməllər ənənəvi
cinayətlərlə müqayisədə daha asan və «rahat» yolla maliyyə vəsaitlərinin saxlandığı elektron
ünvanlara daxil olmağa və böyük maliyyə vəsaitlərini talamağa (oğurlamağa) imkan verir.
İkincisi, mütəşəkkil cinayətkar dəstələr cinayətkar niyyətlərinin reallaşdırılması və
təhlükəsizliklərinin təmini üçün dövlətin sosial nəzarət orqanlarının kompüterlərində saxlanılan
məxfi (konfidensial) informasiyanın əldə etməyə böyük əhəmiyyət verməyə başlamışlar.
Üçüncüsü, artmaqda olan qloballaşma şəraitlərində informasiya sahəsi təkcə beynəlxalq
əməkdaşlıq deyil, həm də qarşıdurma meydanına çevrilmişdir ki, bunu da əyani şəkildə
beynəlxalq terrorizmin, o cümlədən kiberterrorizmin fəallaşması, bu növ kriminal potensial
imkanlarının artması göstərir.
Texnoloji proseslərin elektron idarə olunması metoduna keçid yeni terrorizm növünün –
informasiya-kommunikasiya sistemləri və şəbəkələrinin, onların ayrı-ayrı komponentlərinin
işinə, bu mühitdə işləyən kompüter proqramlarına müdaxilədə, kompüter məlumatlarına
qanunsuz olaraq dəyişdirilməsində, təcridində ifadə olunan, dövlətin olduqca mühüm və həyati
əhəmiyyətli infrastrukturunun ayrı-ayrı elementlərinin işinin pozulmasına, insanların ölümünə,
böyük maddi ziyanın vurulmasına, digər ictimai təhlükəli nəticələrə gətirən, - kiberterrorizmin
yaranmasına şərait yaratmışdır2.
Kibercinayətkarlığın əsas inkişaf meylləri sırasında göstərilə bilər: 1)əksər kompüter
cinayətlərinin tamah motivasiyası; 2) kompüter cinayətlərinin törədilməsi üsullarının
mürəkkəbləşməsi və kompüter informasiyası sahəsində qanunazidd fəaliyyətin yeni növlərinin
yaranması; 3) kompüter cinayətkarlarının kriminal peşəkarlığının artması; 4) kompüter
cinayətkarlarının cavanlaşması və onların sırasında əvvəllər cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilməyənlərin xüsusi çəkisinin yüksəlməsi; 5) kompüter cinayətləri nəticəsində vurulan maddi
ziyanın artması; 6)kompüter cinayətkarlığının strukturunda İnternet-cinayətkarlığın xüsusi
çəkisinin artması; 7)kompüter cinayətlərinin transmilli cinayətkarlıq növünə çevrilməsi;
8)kompüter cinayətkarlığının yüksək latentlik səviyyəsi3.
Təsadüfi deyildir ki, dünya birliyi kibercinayətkarlığın qarşısının alınmasına yönəlmiş
effektiv tədbirlərin işlənib hazırlanması ilə bağlı məsələlərə böyük diqqət və maraq yetirir.
Kompüter cinayətləri haqqında qanun ilk dəfə olaraq 2 aprel 1973-cü ildə İsveçdə qəbul
olunmuşdur. Bu qanunla kompüter sisteminə qanunsuz daxil olma və pulların, qiymətli
kağızların, əmlakın, xidmətlərin və ya qiymətli informasiyanın talanmasını həyata keçirməyə
imkan verən kompyuter informasiyasına yalan məlumatların daxil edilməsinə görə cinayət
məsuliyyəti nəzərdə tutulmuşdur.
1978-ci ildə ABŞ-nın Florida və Arizona ştatlarında «Computer crime act of 1978»
qanunu qəbul edilmişdir. Bu, sadəcə olaraq kompüter cinayətlərinə görə cinayət məsuliyyətini
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nəzərdə tutan ilk qanunlardan biri deyildi, o, həm də
cinayətlərin yeni erasının –
kibercinayətlərin başlanması haqqında ilk siqnal idi1.
Kompüter cinayətləri ilə bağlı problemlərin tədqiqi və bu əməllərə görə cinayət
məsuliyyəti məsələləri Avropa ölkələrində də nəzərdən keçirilməyə başlanmışdır. Məsələn,
1986-cı ildə AFR-in CM-nə kompüter cinayətlərinə görə məsuliyyət nəzərdə tutan normalar
əlavə edilmiş, 1990-cı ilin avqustunda isə Böyük Britaniyada kompüterlə sui-istifadə haqqında
Qanun qüvvəyə minmişdir2.
Yaponiyada CM-də nəzərdə tutulan kompüter cinayətləri haqqında normalara əlavə
olaraq 3 fevral 2000-ci ildə «Kompüter şəbəkələrinə sanksiyalanmamış daxil olma haqqında»
Qanun qəbul edilmişdir3.
Eyni zamanda, BMT-nin informatika üzrə işçi qrupu tərəfindən hazırlanmış məruzədə
kibercinayətlərlə bağlı adekvat qanunların qüvvədə olduğu ölkələrin olduqca azlığı,
qanunvericilikləri təhlil edilən 52 dövlətin yalnız 10-da yüksək texnologiyalar sahəsində
törədilən cinayətlərə görə nisbətən tam və əhatəli qanunvericilik bazası mövcud olduğu, bu
ölkələrin 33-də isə kiberməkanda cinayətkarlıqla mübarizənin qanunvericilik təminatı praktiki
olaraq yox səviyyəsində olduğu qeyd olunmuşdur. Məruzədə həmçinin göstərilir ki, hətta
texniki cəhətdən qabaqcıl ölkələrdən olan Fransa, Yeni Zellandiya, Norveç, İtaliya kimi
ölkələrdə belə köhnəlmiş qanunlar və onların reallaşdırılmasının qeyri-effektiv mexanizmləri
qalmaqdadır4.
XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq kibercinayətlərlə mübarizədə BMT, İnterpol, MDB
və s. kimi universal və regional beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, habelə dövlətlərarası
səviyyədə əməkdaşlıq da yaranmağa, inkişaf edərək genişlənməyə başlandı.
Beynəlxalq miqyasda kibercinayətkarlıq probleminin və onunla mübarizə üzrə cinayəthüquqi tədbirlərin ilk hərtərəfli tədqiqi İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən
həyata keçirilmişdir. Bu təşkilat 1983-1985-ci illərdə kibercinayətlərə görə cinayət məsuliyyəti
nəzərdə tutan normaların unifikasiyası imkanlarını öyrənmişdir.
1985-1989-cu illərdə Avropa Şurasının kompüterlərlə bağlı cinayətkarlıq məsələləri
üzrə Xüsusi ekspertlər Komitəsi Avropa Şurası Nazirlər komitəsi tərəfindən 13 sentyabr 1989cu ildə təsdiq edilmiş Tövsiyələri işləyib hazırlamışdır. Tövsiyələrdə kompüter cinayətləri ilə
bağlı vahid cinayət siyasətinin işlənib hazırlanması üçün Avropa Şurasının iştirakçı dövlətlərinə
tövsiyə olunan hüquq pozuntularının siyahısı verilmişdir. Bu sənəd Avropa ölkələrinin
qanunvericiliyinin inkişafı və təkmilləşdirilməsinə böyük təsir göstərmişdir.
İnternet-cinayətkarlığa qarşıdurma sahəsində beynəlxalq-hüquqi məsələlər nəzərdən
keçirilərkən qeyd edilməlidir ki, artıq 1995-ci ilin aprelində İnterpolun kompüter cinayətkarlığı
üzrə 1-ci beynəlxalq konfransı keçirilmişdir. Konfransın işində 49 ölkədən hüquq-mühafizə
orqanlarının nümayəndələri, müxtəlif xüsusi xidmət orqanlarının, böyük bankların əməkdaşları,
informatika sahəsində ekspertlər iştirak edirdi.
Hələ XX əsrin 90-cı illərində Àâðîïà Øóðàñûnın ekspertləri êîìïöòåð èíôîðìàñèéàñû
ñàùÿñèíäÿ cinayətlərlə mübarizə məsələlərinə ùÿñð îëóíìóø õöñóñè Êîíâåíñèéànın iøëÿíèá
ùàçûðëàíìàñûíûí çÿðóðèliyini də ãåéä åäèrdilər. Belə bir konvensiya 2001-ci ildə qəbul edilmişdir.
23 noyabr 2001-ci il tarixdə Budapeştdə 30 Avropa və Amerika ölkələrinin iştirakı ilə Avropa
Şurası tərəfindən qəbul edilmiş «Kibercinayətkarlıqla mübarizə haqqında» Konvensiya
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kibercinayətlərlə mübarizənin cinayət-hüquqi və prosessual aspektlərinə həsr olunmuş ilk
beynəlxalq sənəd kimi qiymətləndirilməlidir.
Kiberməkanda cinayətkarlıq üzrə Avropa Şurasının ekspertlər Komitəsinin 4 illik
zəhmətinin məhsulu olan kibercinayətkarlıq haqqında 2001-ci il Konvensiyası, kiberdələduzluqla, kompüter proqramlarının qanunsuz surətinin çıxarılması və kompüter sistemlərinin
kodunun sındırılması, İnternetdə uşaq pornoqrafiyası və digər bu qəbil cinayətlərlə mübarizəyə
köməklik edəcək ilk beynəlxalq müqavilədir1.
Konvensiyanın qəbul edilməsinin əhəmiyyəti hədsizdir. Bu sənəd, mahiyyət etibarilə
qlobal şəbəkələrdə qanunazidd fəaliyyətin cinayət təqibinin hüquqi və prosedur aspektlərini
tənzimləyən və bu səviyyədə qəbul edilən ilk beynəlxalq müqavilədir. Konvensiya ilə milli və
beynəlxalq səviyyələrdə əsas səylərin hansı istiqamətlərə yönəlməsi müəyyən edilmişdir.
Avropa Şurası Konvensiyası kompüter xakengini və xagenk üçün istifadə edilən metodları,
məlumatların qeyri-leqal ələ keçirilməsini, kompüter sistemlərinin işində nasazlıqların
yaradılmasını, kompüter dələduzluğunu və saxtalaşdırılmasını kriminallaşdırmağa çağırır2.
Hesab edirik ki, Avropa Şurasının bu konvensiyasının qəbulu olduqca əhəmiyyətli və
vaxtında atılan bir addım idi. Eyni zamanda, bu konvensiyanı imzalayan ölkələrin azlığı (2008ci ildə kibercinayətkarlıq haqqında Avropa Konvensiyasını 46 ölkə imzalamış və 24 ölkə onu
ratifikasiya etmişdir), onun əsasən Avropa geosiyasi məkanı ilə məhdudlaşması ümumdünya
əhatəli konvensiyanın, BMT səviyyəsində tərəfindən kibercinayətkarlığın kriminallaşdırılması
sahəsində bütöv, sistemli bir siyasətin işlənib hazırlanmasını zəruri edir3.
Son illərdə kibercinayətkarlıqla mübarizənin müxtəlif aspektlərinə həsr olunmuş xeyli
sayda beynəlxalq konfransların, seminarların və müşavirələrin təşkil edildiyi də vurğulanmalıdır.
Məsələn, 2002-ci ilin dekabrında Londonda «E-Crime Congress 2002» adı altında
elektron cinayətkarlıq problemlərinə həsr olunmuş birinci beynəlxalq strateji konqress
keçirilmişdir. Konqresin hazırlanması və keçirilməsi ilə bağlı təşkilati məsələlərin həllini öz
üzərinə Böyük Britaniyanın yüksək texnologiyalar sahəsində cinayətlərlə mübarizə üzrə Milli
Mərkəz (agentlik) götürmüşdür. Konqresin işində 400-dən artıq nümayəndə heyəti (o cümlədən
Avstraliya, Yeni Zellandiya, Koreya, Honkonq, Rusiya, Latviya, ABŞ və s.) iştirak etmişdi.
Onlar informasiyanın mühafizəsi və kompüter cinayətlərinin istintaqı problemləri ilə məşğul
olan kommersiya strukturlarını, elmi idarələri və hüquq-mühafizə orqanlarını təmsil edirdilər.
Xüsusi halda konqresin işində iştirak üçün öz nümayəndələrini İnterpol, Evropol, FTB,
Rusiyanın «P» İdarəsi, Microsoft, Sumantec, IBM, Sun Microsystems Ltd, VISA, MasterCard,
Bank of New York, Swedbank
və digərləri göndərmişdi. Konqresdə səslənən çıxışlarda
kibercinayətkarlığın ictimai təhlükəliliyi qeyd olunarkən göstərilmişdir ki, hər il 90%-ə qədər
təşkilatlar informasiya sistemlərinin pozulması faktını aşkar edir, onlardan 80%-i maliyyə
itkiləri ilə üzləşirlər. 2002-ci ilin oktyabrında həyata keçirilən kiberhücum zamanı bir saat
ərzində İnternet şəbəkəsində qlobal hərəkəti idarə edən 13 əsas kompüterdən 9-u sıradan
çıxmışdı. Hər il 38 mlrd funtdan artıq məbləğdə qiymətləndirilən konfedensial kompüter
informasiyanın oğurlanması baş verir. Konqresdə həmçinin vurğulanmışdır ki, nə qədər ki,
dünya elektron asılılıqdadır, kibercinayətkarlıq problemi də mövcud olacaqdır. Buna görə də
kompüter informasiyasının mühafizəsi üzrə effektiv tədbirlər hər bir müəssisədə, milli miqyasda
və bütün dünya üzrə həyata keçirilməlidir4.
Beynəlxalq səviyyədə keçirilən elmi-praktiki konfranslar və konqreslər sırasında
həmçinin «İnformasiya texnologiyaları və təhlükəsizlik» mövzusunda 3-cü beynəlxalq
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konfrans(23-27 iyun 2003-cü il, Ukrayna), «Elektron cinayətlər» üzrə ikinci konqress (24-25
fevral 2004-cü il, London), kibercinayətkarlıqla və kiberterrorizmlə mübarizə üzrə beynəlxalq
praktiki konfrans (19-20 aprel 2006-cı il, Moskva) və sair göstərilə bilər.
Cinayətkarlığın ən təhlükəli forma və növləri ilə mübarizədə BMT konqresləri xüsusi rol
oynayır. BMT konqreslərində digər məsələlərlə yanaşı, kibercinayətkarlıqla mübarizə
problemləri də diqqət mərkəzində olmuşdur. Məsələn, 1990-cı ildə cinayətkarlığın qarşısının
alınması və hüquq pozucularla rəftar üzrə BMT-nin 8-ci konqresi tərəfindən qəbul edilmiş
qətnamədə iştirakçı-dövlətlərə kompüter cinayətkarlığı ilə mübarizədə səyləri gücləndirmək,
milli cinayət qanunvericiliyini təkmilləşdirmək, kompüter cinayətkarlığının qarşısını almaq, bu
növ əməlləri törədənlərin məhkəmə təqibi və cəzalandırılması sahəsində beynəlxalq prinsipləri
və standartları inkişaf etdirmək, kibercinayətlərlə mübarizəni həyata keçirən dövlət qurumlarının
optimal strukturuna nail olmaq tövsiyə olunmuşdu.
10-17 aprel 2000-ci ildə Vyanada keçirilən BMT 10-cu konqresində transmilli kompüter
cinayətkarlığı ilə mübarizə sahəsində konstruktiv beynəlxalq əməkdaşlıq üçün şəraitlərin
yaradılması ilə bağlı məsələlər müzakirə edilmişdir.
Əgər BMT-nin 10-cu konqresində kibertəhlükələrin artması qeyd olunurdursa, artın 11ci konqresdə yeni hadisənin – əsas elementi dələduzluq olan kibercinayətkarlığın yaranması
birmənalı şəkildə göstərilmişdir1.
2005-ci ilin aprelində Bankoqda keçirilmiş BMT-nin XI Konqresinin yekun
bəyannaməsində qloballaşma dövründə informasiya texnologiyalarının, yeni kommunikasiya
sistemlərinin və kompüter şəbəkələrinin sürətli inkişafının, həm də bu texnologiyalardan
cinayətkar məqsədlərlə istifadə hallarının artması ilə müşaiyət olunduğu qeyd olunmuş,
kibercinayətkarlığa qarşıdurma sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı və milli səviyyədə
tədbirlərin işlənib hazırlanması zəruriliyi göstərilmişdir.
9-23 aprel 2010-cu ildə Braziliyanın Salvador şəhərində keçirilən BMT-nin 12-ci
konqresində vahid beynəlxalq-hüquqi aktın – kibercinayətkarlığa qarşı BMT konvensiyasının
işlənib hazırlanması zəruriliyi haqqında fikirlər səslənmiş, belə bir beynəlxalq sənədin
qəbulunun informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində cinayətlərlə mübarizədə daha
qətiyyətli və səmərəli addımların atılmasına şərait yaradacağı qeyd edilmişdir.
Dövlətlərarası səviyyədə də kibercinayətlərlə mübarizə probleminə diqqət artmaqdadır.
Məsələn, 1 iyun 2001-ci il tarixdə Minskdə MDB-nin iştirakçı-dövlətləri arasında kompüter
cinayətləri ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında razılaşma imzalanmışdır.
Hazırkı mərhələdə dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar yüksək texnologiyalar sahəsində
cinayətlərə qarşıdurma sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edirlər.
Məsələn, 5 may 2006-cı ildə Malayziyada kiberterrorizmlə mübarizə üzrə «İMPAKT»
beynəlxalq təşkilat təsis edilmiş və bu təşkilat öz ətrafına kiberterrorizmə qarşıdurmanın ən
effektiv yollarının axtarışı və reallaşdırılması üçün dövlət və kommersiya sektorlarının
nümayəndələrini birləşdirmişdir. «İMPAKT», faktiki olaraq, informasiya mübadiləsi sferasında
terror fəaliyyətinə qarşıdarmanı həyata keçirən ilk strukturlardan biridir.
2007-ci ilin sentyabrında Hindistan, Beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatı tipində qurulan
kibercinayətkarlıqla mübarizə üzrə beynəlxalq agentliyin yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış
etmişdir2.
Xarici ölkələrdə kibercinayətkarlığa qarşıdurmanı həyata keçirən xüsusi xidmətlərin və
idarələrin sayı ildən ilə artırılır. Onların strukturu daima təkmilləşdirilir. Bu baxımdan, onların
təcrübəsini öyrənmək, müsbət təcrübədən faydalanmaq lazımdır.
Bununla bağlı bir neçə xarakterik nümunələri nəzərdən keçirməyə dəyər.
Медведев С.С. Мошенничество в сфере высоких технологий. Автореф.дис…канд.юрид.наук. Краснодар,
2008, с.4.
2 Кузьменок Н. Актуальные вопросы международного сотрудничества по борьбе с преступностью в сфере
высоких технологий//www.crime-research.ru
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Böyük Britaniyada XXI əsrin ilk illərində, daha dəqiqi 2001-ci ildə yüksək
texnologiyalar sahəsində cinayətlərlə mübarizə üzrə Milli agentlik (NHTCU) təsis edilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, NHTCU, Böyük Britaniya polisinin müasir inkişafının yekunu olmaqla
mütəşəkkil kompüter cinayətlərinə qarşıdurma vəzifələrini həll edən ilk britaniya dövlətdaxili
hüquq-mühafizə orqanı olmuşdur. Bu struktur bölmə, Böyük Britaniyada kibercinayətkarlığa
qarşıdurmanın əsas əlaqələndiricisi olmaqla digər hüquq-mühafizə orqanları, kommersiya
strukturları ilə tərəfdaşlıq prinsipi əsasında fəaliyyət göstərir. Multiagentlik kimi, NHTCU, öz
işinə Böyük Britaniyanın cinayətlərlə mübarizə üzrə Milli təşkilat(NCS), intellektual mülkiyyət
sahəsində cinayətlərlə mübarizə üzrə Milli idarə(NCIS), Gömrük və aksiz idarəsi(NMCE) və
sair kimi qurumların yüksək ixtisaslı və təcrübəli əməkdaşlarını, hərbiçiləri cəlb edir. Bu
strukturun işi 5 əsas istiqamət üzrə təşkil edilmişdir: Taktiki və texniki dəstək, cinayətlərə
qarşıdurma və sənaye rabitəsi, kəşfiyyat, əməliyyat, rəqəmsal subutların müəyyən olunması.
Yaradıldığı gündən, NHTCU, kompüter cinayətlərinin geniş spektrinin istintaqını həyata
keçirməyə başlamışdır: dələduzluq, xakinq, viruslar yaratma və yayma, DOS-hücumlar,
proqram piratlığı, on-layn rejimdə uşaqlarla qəddar davranış, uşaq pornoqrafiyası, elektron
rejimdə hədə-qorxu ilə tələb etmə, kiberməkanda narkotiklərlə ticarət və s.1.
ABŞ-da infrastrukturun müdafiəsi üzrə milli mərkəz (NTPC) təhlükələrin qiymətləndirilməsini, kiberhücumların xəbərdar edilməsini və kiberhücumların istintaqını təmin edir.
ABŞ-nın Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2000-ci ilin yanvarında federal, ştatlar və yerli
səviyyələrdə «Lawnet» adlandırılan kompüter ekspertləri şəbəkəsini yaratmışdır. Federal
səviyyədə hüquq-mühafizə strukturlarının qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyətinin təminində mühüm rolu
FTB-u oynayır. ABŞ-nın Müdafiə Nazirliyi kibercinayətlərlə mübarizədə müdafiə və kəşfiyyat
orqanlarına kömək məqsədilə ümumi məlumatlar bazasını yaratmışdır. Bu məlumatlar bazası
təhlükəsizlik və müdafiə orqanlarına kompüter sorğularına tez bir zamanda cavab verməyə,
mühüm informasiya ilə mübadiləni həyata keçirməyə imkan verir.
İnformasiya texnologiyalarının tətbiqinin mühüm aspektlərindən biri də onların əsasında
hüquq-mühafizə strukturlarının fəaliyyətinin qurulması və təşkilidir. Cinayətkar birliklərin
müasir texnika ilə təchiz olunduğu, kriminal fəaliyyətə yüksək ixtisaslı xakerlərin cəlb edildiyi
şəraitdə xidməti informasiyanın mühafizəsinə irəli sürülən tələblər də yüksək olmalıdır.
İnformasiya təhlükəsizliyi və informasiyanın mühafizəsi məsələləri ilə məşğul olan xüsusi
bölmə və şöbələrin yaradılması zəruriliyi artıq bir çoxları üçün şəksizdir2.
Yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyaları prinsipcə yeni səviyyədə cinayətkar
birliklərin kriminal fəaliyyətini operativ şəkildə izləməyə imkan verir. Bu nöqteyi-nəzərdən
ABŞ-nın xüsusi xidmət orqanlarının təcrübəsi müəyyən maraq kəsb edir. Belə ki, ABŞ-da
«Oasis» və «Magic Lantern» sistemləri cinayətkar birliklərin informasiya mübadiləsinə nəzarət
etməyə, şübhəli şəxslərin kompüterlərini «sındırmağa», informasiyanı izləməyə və s. imkan
verir. «Oasis» proqramı kompüter mətnlərində «təhlükəli» sözləri (məsələn, «terrorizm»,
«bomba» və s.) və onların sinonimlərini axtarıb tapır.
ABŞ-nın polis idarələrinin İnternet saytlarında axtarışda olan şəxslərin fotoşəkilləri,
cinayət statistikası və s. təqdim edilir. Bundan başqa, polis saytlarında dələduzluğun ənənəvi və
yeni sxemləri haqqında ətraflı materiallar, konkret rayonda qanunçuluğun və hüquq qaydasının
təmini üzrə proqramları reallaşdırmağa imkan verən müxtəlif elanlar, informasiyalar, pressrelizlər də yerləşdirilir3.
ABŞ-da 2003-cü ildə bilavasitə və rəsmi şəkildə şəbəkə cəsusluğu problemləri üzərində
işləyən ilk təşkilat – SCIP Assosiasiyası qeydə alınmış, təşkilatın işinə peşəkarlar,
Титунина Е. Анализ воздействия киберпреступлений на бизнес-структуры Великобритании// www.crimeresearch.org
2 Згадзай О.Э. Предупреждение киберпреступности: проблемы и решения//Вестник Казанского
юридического института МВД России. 2011, №4, с.15
3 Згадзай О.Э. Предупреждение киберпреступности: проблемы и решения//Вестник Казанского
юридического института МВД России. 2011, №4, с.17
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informasiyanın mühafizəsi vasitələrini, həmçinin xakerlərin qanunsuz daxil olma hallarının
aşkarı və analizi (monitorinqi) üçün proqram məhsullarını işləyib hazırlayan mütəxəssislər cəlb
edilmişdir1.
Estoniyada 2006-cı ildə fövqəladə hallara qarşıdurma üzrə çevik kompüter qrupu
(CERT-EE) yaradılmışdır2.
Kanadada kibertəhlükələrə qarşıdurma məqsədilə 2001-ci ilin fevralında mühüm
əhəmiyyətli infrastrukturun mühafizəsinin təşkili üzrə İdarə yaradılmışdır.
Avstraliyada elektron poçtun təhlükəsizliyinin təmini üzrə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi
məqsədilə xüsusi qrup (ESCG) yaradılmışdır. Bu qrupun əsas vəzifəsi istər dövlət, istərsə də
özəl sektor üçün təhlükəsiz və etibarlı elektron operativ məkanın yaradılmasından ibarətdir.
ESCG qrupunun vəzifələrinə həmçinin İnternet məkanda kibercinayətlər və kiberterrorizmlə
bağlı hərəkətlərin qarşısının alınması üzrə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi də daxildir3.
Cənubi Koreya Milli polis İdarəsinin nəzdində 2004-cü ildə kompüter antiterroru üzrə
xüsusi bölmə yaradılmışdır və onun ştat tərkibi 110 nəfər təşkil etmişdir. Bu qurum struktur
etibarilə 4 şöbədən ibarətdir: kiberməkanda terror fəaliyyətinin qarşısının alınması; xakerlərlə
mübarizə üzrə yeni texnologiyaların işlənib hazırlanması, İnternet şəbəkəsində törədilən
cinayətlərin istintaqı və xarici ölkələrin uyğun qurumları ilə beynəlxalq əməkdaşlığın təmini4.
Ùàçûðäà Àçÿðáàéæàíäà kibercinayətkarlığın èæòèìàè òÿùëöêÿëèéè î ãÿäÿð äÿ ÿùÿìèééÿòëè
ýþðöíìÿéÿ áèëÿð. Ëàêèí ìöàñèð İKT-nin cÿìèééÿò ùÿéàòûíûí ən ìöõòÿëèô ñàùÿëÿðèíäÿ òÿòáèãè
ýåíèøëÿíäèêæÿ áåëÿ áèð òÿùëöêÿíèí äÿ àðòàæàüûíû, áèçäÿ äÿ éåíè æèíàéÿò íþâëÿðèíèí, - êîìïöòåð
äÿëÿäóçëóüóíóí, kompüter təxribatının, kiberîüóðëóãëàðûí, êîìïöòåð øàíòàúûíûí, kompüter
cəsusluluğunun âÿ ñ. éàðàíàæàüû âÿ áó neqativ təzahürlərin artacağı, miqyasca genişlənəciyi
proqnozlaşdırıla bilər. Artıq Azərbaycanda İKT èäàðÿ âÿ ìöÿññèñÿëÿðäÿ, özəl kommersiya
qurumlarında, digər strukturlarda ìöõòÿëèô ñÿïýèëè èøëÿðäÿ àïàðûæû ðîë îéíàéàí áèð âàñèòÿéÿ
÷åâðèëmişdir. Maliyyə-kredit sahəsində, ìöùàñèáàò èøëÿðèíäÿ, ìöõòÿëèô òÿéèíàòëû àâòîìàòëàøäûðûëìûø ìÿëóìàò áàçàëàðûíûí èäàðÿ îëóíìàñûíäà, éöêñÿê òÿðòèáàòëû ïîëèãðàôèéà ìÿùñóëëàðûíûí
éàðàäûëìàñûíäà âÿ áèð ñûðà äèýÿð ñàùÿëÿðäÿ êîìïöòåðëÿðdən, İKT-dən, qlobal və lokal
şəbəkələrdən, rəqəmsal rabitə vasitələrindən geniş istifadə olunur.
İnkişaf etmiş ölkələrdə kibercinayətkarlıq adını almış kriminal əməllərin sayının, onların
ictimai təhlükəlilik dərəcəsinin artması, belə təhlükəli meyllərin Azərbaycanda da yaranacağı
ehtimalı və digər amillər 1 sentyabr 2000-ci ildə qüvvəyə minmiş CM-nə kompüter
informasiyası sahəsində cinayətlərə görə məsuliyyət müəyyən edən yeni normaların nəzərdə
tutulmasını şərtləndirmişdir.
Kibercinayətkarlığın yüksək ictimai təhlükəliliyi nəzərə alınaraq son illərdə Azərbaycan
Respublikasında cinayətkarlığın bu növü ilə mübarizənin gücləndirilməsi üçün bir sıra təşkilati
xarakterli tədbirlər də görülmüşdür. Azərbaycan dövləti tərəfindən kibercinayətkarlıqla
mübarizə haqqında Konvensiyanın ratifikasiyası ilə yanaşı, hüquq-mühafizə orqanlarının
strukturunda
müstəsna olaraq informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində
cinayətlərin aşkarı, açılması və qarşısının alınması istiqamətində fəaliyyət göstərən xüsusi
bölmələr yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2007-ci il tarixli 2198 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası»nda «informasiya təhlükəsizliyi siyasəti» adlanan xüsusi bənd (4.3.11-ci bənd) nəzərdə
tutulmuşdur.
Крамаренко Д. Сетевой шпионаж//www.crime-research.ru, с.2.
Протасевич А.А., Зверянская Л.П. Борьба с киберпреступностью как актуальная задача современной
науки//Криминологический журнал ВГУЭП, №3, 2011, с.32-33
3 Згадзай О.Э. Предупреждение киберпреступности: проблемы и решения//Вестник Казанского
юридического института МВД России. 2011, №4, с.13-14.
4 Сайтарлы Т. Южная Корея создает подразделение по борьбе с киберпреступностью//www.crimeresearch.ru, с.1.
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Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 29 iyun 2012-ci il tarixli
Fərmanı ilə «Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi
haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmiş və bu Qanunda Cinayət
Məcəlləsinin otuzuncu fəsli yeni redaksiyada verilmişdir. Cinayət Məcəlləsinin bir sıra
maddələrinin adlarında, dispozisiyalarında, kibercinayətlərin törədilməsinə görə nəzərdə tutulan
sanksiyalarda dəyişiklik və əlavələr edilmişdir.
Əvvəllər «Kompüter informasiyası sahəsində cinayətlər» adlanan 30-cü fəslin adı
dəyişdirilərək «kibercinayətlər» kimi müəyyən olunmuşdur. Bundan başqa, «Kompüter
informasiyasına qanunsuz olaraq daxil olma» adlı 271-ci maddə, - «Kompüter sisteminə
qanunsuz daxil olma»; «Elektron-hesablayıcı maşınlar üçün ziyanverici proqramlar yaratma,
onlardan istifadə etmə və ya onları yayma» adlı 272-ci maddə, - «Kompyuter məlumatlarını
qanunsuz ələ keçirmə»; «Elektron-hesablayıcı maşınların (EHM), EHM sisteminin və ya
onların şəbəkələrinin istismarı qaydalarını pozma» adlanan 273-cü maddə,- «Kompüter
sisteminə və kompüter məlumatlarına qanunsuz müdaxilə» adlandırılmaqla yanaşı, onların
dispozisiyasında da ciddi dəyişikliklər edilmişdir. Eyni zamanda, CM-nə «Kibercinayətlərin
törədilməsi üçün hazırlanmış vasitələrin dövriyyəsi»(maddə 273-1) və «Kompüter
məlumatlarının saxtalaşdırılması» (maddə 273-2)» kimi yeni maddələr daxil edilmişdir.
Qeyd olunanlarla yanaşı, kibercinayətkarlıqla mübarizə sahəsində hüquq-mühafizə və
hüquq-tətbiqi orqanlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və
inkişaf etdirilməsi üzrə işlər davam etdirilməlidir.
İnternet saytlarında yerləşdirilmiş kütləvi informasiyanın yayılmasının hüquqi
tənzimlənməsi təmin edilməlidir. Sosial, irqi, milli və dini düşmənçiliyi təbliğ edən və qızışdıran
elektron məlumatların, pornoqrafik elektron informasiyanın yayılmasına görə məsuliyyət
müəyyən edən normalar işlənib hazırlanmalı və qanunvericiliyə daxil edilməlidir.
Kibercinayətkarlıq haqqında Avropa Konvensiyasının müddəaları nəzərə alınmaqla
yüksək texnologiyalar sahəsində cinayətlərə görə məsuliyyətin gücləndirilməsi və bu növ
cinayət tərkiblərinin təkmilləşdirilməsi üzrə işlər davam etdirilməlidir.
Son zamanlarda piratlığın, pornoqrafiyanın, kiberterrorizmlə bağlı hədələrin, «spamın»
və digər çoxsaylı real təhlükələrin kütləvi şəkildə yayılması ilə bağlı İnternet şəbəkəsində
istifadəçilər üzərində nəzarətin gücləndirilməsi zəruriliyi haqqında məsələlər getdikcə daha teztez səslənməkdədir. İstifadəçinin mövcud olan nisbi anonimliyi çoxsaylı mənfi nəticələr
doğurur və onun, yəni bu anonimliyin sərhədlərinin obyektiv məhdudlaşdırılması zəruriliyi
yaranmışdır1.
Mütəxəssislər, həmçinin İnternet-münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsinin 5 əsas
istiqamətlərini qeyd edirlər: şəbəkədə şəxsi məlumatların və şəxsi həyatın mühafizəsi; elektron
kommersiyanın və digər əqdlərin tənzimlənməsi və onların təhlükəsizliyinin təmini; intellektual
mülkiyyətin mühafizəsi; Şəbəkədə qanunizidd informasiyanın yerləşdirilməsinə və hüquqazidd
davranışa qarşı mübarizə; elektron məlumatların dövriyyəsinin hüquqi tənzimlənməsi2.
Məlum olduğu kimi, kriminologiya cinayətkarlığı, onun vəziyyəti, struktur və
dinamikasını, cinayətkarlığı və onun ayrı-ayrı növlərini doğuran halları, səbəb və şəraiti,
cinayətkarın şəxsiyyətini, cinayətkarlığın qarşısının alınmasının üsul, metod və vasitələrini
öyrənən hüquq elmidir.
Bu baxımdan, məhz kriminologiya elmi konkret xəstəliyin – kibercinayətkarlığın
qarşısının alınması üzrə cəmiyyətin, onun sosial orqanizminin sağlamlaşdırılmasına yönələn
konkret üsul və vasitələrin, metodlar kompleksinin, bu sosial xəstəliklə mübarizəyə
istiqamətlənmiş xüsusi kriminoloji tədbirləri işləməlidir.
Васильев В.А. Проблемы развития законодательства в сфере борьбы с киберпреступностью//Материалы
международной практической конфренеции по борьбе с киберпреступностью и кибертерроризмом. М., 2006
2 Номоконов В.А. Актуальные проблемы борьбы с киберпреступностью//Сборник научных трудов
международной конференции «Информационные технологии и безопасность». Вып.3. Киев, 2003, с.104-110
1
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Kibercinayətkarlığın vəziyyəti və dinamikasının kriminoloji təhlili əsasında
kibercinayətkarlığın real miqyasları və coğrafi yayılmasını; onun ən təhlükəli forma və
növlərinin yaranması və inkişafı mərkəzlərini; ayrı-ayrı ərazilərin, obyektlərin, sosial
təbəqələrin, qrupların kibercinayətkarlığa yoluxma dərəcəsini; kibercinayətkarlıq üçün daha çox
xarakterik olan meylləri və cəhətləri; bu növ kriminal əməllərin konkret səbəb və şəraitlərini,
onları doğuran halları və bu təzahürləri müşayiət edən sosial kənarlaşmaları, kibercinayətkarlığı
şərtləndirən amillər kompleksini, kriminal infrastruktur adlandırılan hadisə və prosesləri
müəyyən etmək olar.
Cinayətkarlığın və onun ayrı-ayrı növlərinin, xüsusi halda kiberkriminal təzahürlərinin
kriminoloji analizi haqqında məlumatlar mühüm analitik sənədlərin hazırlanmasında və
kriminogen şəraitin inkişaf proqnozlarının, cinayətkarlıqla mübarizə planlarının və
proqramlarının, qanunvericilik layihələrinin hazırlanmasında istifadə edilə bilər.
Kibercinayətkarlıqla
mübarizə «rəqib» haqqında kifayət qədər tam və dolğun
informasiya əldə edildiyi halda səmərəli təşkil edilə və müvəffəqiyyətlə nəticələnə bilər.
Kibercinayətkarlıqla mübarizənin müvəffəqiyyəti və səmərəliliyi xeyli dərəcədə «informasiya
uğrunda mübarizənin» nəticələrindən asılıdır.
Kiberkriminal təzahürlərlə bağlı olan əməliyyat-kriminoloji məlumatların mərkəzləşdirilmiş qaydada toplanılması, onların sistemli-kriminoloji analizi aparılmadan kompüter
informasiyası sahəsində cinayətlərin açılması və istintaqında, onların qarşısının alınmasında
ciddi uğurlara nail olmaq mümkün deyildir.
Bu baxımdan, kibercinayətlərin açılması, istintaqı və qarşısının alınmasında ayrı-ayrı
istintaq hərəkətlərinin və əməliyyat-axtarış tədbirlərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi xüsusi
proqram komplekslərinin, informasiya-axtarış sistemlərinin yaradılması yolu ilə mümkündür.
Kibercinayətkarlığın kriminoloji tədqiqi problemlərindən danışarkən qeyd etmək
zəruridir ki, ümumən cinayətkarlığın, xüsusi halda isə kibercinayətkarlığın kriminoloji
tədqiqinin bilavasitə məqsədi cinayətkarlığın kəmiyyət-keyfiyyət parametrləri, determinantları,
qarşıdurmaya istiqamətlənmiş tədbirlərin effektivliyi haqqında informasiyanın əldə
edilməsindən; bu əsasda kompüter informasiyası sahəsində cinayətlərin qarşısının alınması və
bütövlükdə onunla mübarizənin təkmilləşdirilməsi üzrə konseptual və tətbiqi xarakterli
tövsiyələr sisteminin işlənib hazırlanmasından ibarətdir. Buradan isə aydın olur ki, kriminoloji
tədqiqatların əsas vəzifəsi sadəcə olaraq bir sıra kriminoloji əhəmiyyətli əlamətlərin qeydə
alınmasına əsaslanan materialın alınması deyil, bu əlamətlər arasında dərin, sistemyaradıcı əlaqə
və asılılıqların müəyyən edilməsidir.
Müasir kibercinayətkarlığa informasiya-psixoloji təsirin istiqamətlərindən biri kimi
kompüter kəşfiyyatı adlanan tədbirlər kompleksi göstərilə bilər. Kompüter kəşfiyyatı - kompüter
sistemlərindən, lokal və qlobal kompüter şəbəkələrindən informasiyanın axtarışı, əldə edilməsi
və sistemli analizi deməkdir. Kompüter kəşfiyyatının təşkili və elmi zəmin əsasında aparılması
zəruriliyi bir sıra amillərlə şərtlənmişdir. Belə ki, hazırda əməliyyat marağı kəsb edən
informasiyanın böyük hissəsi maşın daşıyıcılarında toplanılır, təhlil edilir, işlənilir və saxlanılır.
Müasir şəraitlərdə müəssisə və firmaların, idarə və təşkilatların maliyyə fəaliyyəti barədə demək
olar ki, bütün informasiya kompüter sistemlərində saxlanılır və təhlil edilir. Bundan başqa,
kompüter telekommunikasiya vasitələri cinayətkar qurumlar tərəfindən əlaqə vasitəsi kimi geniş
şəkildə istifadə edilməyə başlanmışdır. Mütəşəkkil qaydada kiberkriminal əməlləri həyata
keçirən cinayətkar dəstələr maliyyə vəsaitlərinin xarici banklara və ofşor zonalarına nəzarətsiz
kriminal ötürmə (köçürmə) vasitəsi kimi kompüter şəbəkələrindən geniş şəkildə istifadə edirlər.
Digər tərəfdən, bəşəriyyətin təkcə nailiyyətlərini deyil, həm də müasir dünyanın bir çox mənfi
cəhətlərini özündə əks etdirən İnternet qlobal kompüter şəbəkəsindən istifadə etməklə kriminal
informasiyanın ötürülməsi və yayılması halları artmaqda və genişlənməkdədir. Bu mənada,
müasir şəraitlərdə hüquq-mühafizə orqanlarının vəzifələrindən biri kriminal kibertəzahürlərin
İnternet beynəlxalq kompüter şəbəkəsi vasitəsilə izlənilməsinin təşkil edilməsindən ibarət
olmalıdır. Belə bir iş ABŞ, Almaniya, Böyük Britaniya, Yaponiya və bir sıra digər xarici
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dövlətlərdə artıq təşkil edilmiş, İnternet şəbəkəsində kompüter kəşfiyyatını aparan xüsusi
bölmələr yaradılmışdır.
Cinayətkarlıq insan cəmiyyətini, bəşəriyyəti daima müşayiət edəcək sosial bəladır. Eyni
zamanda, cinayətkarlığın yüksək templərini aşağı salmaq, dünya birliyi, ayrı-ayrı dövlətlər
tərəfindən nəzarət edilə biləcək hüdudlar çərçivəsinə endirmək mümkündür. Lakin bunun üçün
cinayətkarlığın, xüsusən də kibercinayətkarlıq və onun 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 tədqiqatın
elmi-nəzəri, metodoloji, təşkilati-metodiki və texniki-hüquqi əsasları işlənib hazırlanmalıdır.
Hazırda dünya birliyi êîìïöòåð cinayətkarlığı ilə ìöáàðèçÿíèí áàøëàíüûæ ìÿðùÿëÿñèíäÿäèð
âÿ áó ñàùÿäÿ ùÿëÿ ÷îõ èøëÿð ýþðöëìÿëèäèð. Ãàðøûäà àñàí îëìàéàí, áþéöê ãöââÿ âÿ áàæàðûã, éöêñÿê
èíòåëëåêòóàë ïîòåíñèàë òÿëÿá åäÿí áèð èø äóðóð âÿ áó işə – êibercinayətkarlıqla ìöáàðèçÿ èøèíÿ áèç
elmi-nəzəri, metodoloji, metodiki, təşkilati-texniki və hüquqi cəhətdən tam ùàçûð îëìàëûéûã.
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UOT 340 6: 001.102 (479.24)

MƏHKƏMƏ EKSPERTIZASI İCRAATININ İNFORMASİYA
TƏMİNATI: ELMİ-NƏZƏRİ VƏ TƏŞKİLATİ-METODIKİ ASPEKTLƏR
Hamlet Musayev,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin rəis müavini,
baş ədliyyə müşaviri, hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev XXI əsrin «Azərbaycan üçün daha böyük tərəqqi,
sosial-iqtisadi inkişaf və dünya birliyində demokratik, hüquqi və dünyəvi bir dövlət kimi
möhkəmlənməsi əsri olacağını» siyasi uzaqgörənliklə bəyan etmişdir. Ədalət məhkəməsinin
səmərəliliyinin artırılmasına xüsusi əhəmiyyət verən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşdirilməsi və
müasirləşdirilməsi üzrə kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş, yeni mütərəqqi normativ hüquqi
aktlar qəbul edilmişdir. Müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bu sənədlərin qəbul edilməsi ölkəmizdə
ədliyyə fəaliyyətinin daha da inkişaf etməsinə təkan vermişdir. Ölkə başçısının «Ədliyyə
orqanlarının inkişafı haqqında» 17 avqust 2006-сı il tarixli Fərmanında digər mühüm tədbirlərlə
yanaşı, elm və texnikanın son nailiyyətərindən istifadə etməklə məhkəmə ekspertizası növlərinin
genişləndirilməsi və bu sahədə elmi-tədqiqat işlərinin səmərəliliyinin artırılması müəyyən
edilmişdir.
Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri сənab Fikrət Məmmədovun
imzaladığı «Məhkəmə ekspertizası mərkəzinin əsasnaməsinin, strukturunun və ştat vahidlərinin
bölgüsünün təsdiq edilməsi barədə» 28.12.2007-сi il tarixli 44-T №-li əmrdə digər məsələlərlə
bərabər, məhkəmə ekspertizası sahəsində beynəlxalq əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üzrə
tədbirlərin görülməsi, qabaqcıl təсrübənin mütəmadi olaraq öyrənilməsi, bu təсrübənin və elmitexniki nailiyyətlərin tətbiqinə xüsusi diqqətin yetirilməsi tapşırılmışdır.
Son illərdə сinayətlərin açılması, istintaqı və qarşısının alınması üzrə fəaliyyətin
səmərəliliyinin yüksəldilməsində, ayrı-ayrı istintaq hərəkətlərinin təşkili və keçirilməsində əsas
səylər hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətində, məhkəmə ekspertizası iсraatında müasir
informasiya texnologiyalarından, proqram-texniki vasitələrdən, informasiyanın qəbulu və
ötürülməsinin telekommunikasiya vasitələrindən geniş istifadəyə, unifikasiya və standartlaşma
əsasında kompüterləşdirilmiş iş yerlərinin və inteqrə olunmuş məlumat banklarının
yaradılmasına yönəlmişdir.
Məhkəmə ekspertizasının müasir inkişaf tendensiyasını xarakterizə edərək, prof.
F.M.Сavadov yazır: «Yeni ekspertizaların yaranması müxtəlif yollarla, o сümlədən məhkəməekspert texnologiyalarının inkişafı, tədqiq edilən obyektlərin dairəsinin genişləndirilməsi, onlar
barəsində təsəvvür və biliklərin artması yolu ilə mümkündür. Lakin bütün hallarda yaddan
çıxarmaq lazım deyil ki, yeni ekspertizaların formalaşması məhkəmə ekspertizasının ümumi
nəzəriyyəsindən kənarda mümkün deyildir. Əksinə, müəyyən predmet və obyektə malik olan
yeni növ ekspertiza məhkəmə ekspertizasının ümumi nəzəriyyəsi ilə üzvi şəkildə bağlı
olmalıdır»1.
Forma və məzmun etibarilə müxtəlif və çoxaspektli olan məhkəmə ekspert fəaliyyəti
informasiya resurslarını сəlb etmədən mümkün deyildir. Son illərdə insan fəaliyyətinin bütün
sahələrinin informasiyalaşdırılmasının yeni keyfiyyət səviyyəsinə keçidi baş vermiş,
1

Жавадов Ф.М. Азярбайжанда щцгуг елминин инкишафынын бязи мясяляляриня даир//Мящкямя експертизасы,
криминалистика вя криминолоэийанын актуал мясяляляри. Елми ясярляр мяжмуяси. Б., 2010, №51, с.7.
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informasiya texnologiyaları və sistemləri, informasiya-telekommunikasiya şəbəkələri geniş
yayılmış, informasiyanın mühafizəsinə böyük diqqət yetirilməyə başlanmışdır. Bu proseslərdən
məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti də kənarda qalmamışdır. Məhkəmə ekspertiza icraatına özünün
gur inkişafı dövrünü keçirən elm və texnikanın ən yeni nailiyyətlərinin, yeni bilik sahələrinin və
texnologiyalarının inteqrasiyası baş verir. Bu proses məhkəmə ekspertizasının hüquqi, təşkilati,
metodiki təminatında da öz əksini tapmaqla ekspertiza iсraatının keçirilməsi üçün zəruri olan
informasiyanın toplanması, saxlanması, sistemləşdirilməsi, analizi və istifadəsini optimallaşdırmağa istiqamətlənmişdir.
İnformasiya yanaşmasının dərin tarixi, iqtisadi və sosial kökləri vardır, çünki praktiki
olaraq insan fəaliyyətində, cəmiyyət həyatında onun əhəmiyyətli rol oynamadığı sahələr yoxdur.
İnformasiya nəzəriyyəsi sahəsində mütəxəssislər, «informasiya сəmiyyətinin» siyasi, sosial və
iqtisadi sərhədlərinin olmadığını qeyd edirlər.
«İnformasiya (lat. informatio - izahetmə, nə barədə isə məlumat vermə, xəbərdar etmə) –
obyektiv gerçəkliyin predmetlərinin, hadisələrinin və proseslərinin xassələri haqqında nail
olduğumuz biliklərdir»1.Fəlsəfə ensiklopedik lüğətdə «informasiya», «müəyyən xəbərlər, hər
hansı məlumatların, biliklərin məcmusu» kimi müəyyən olunur2.
1998-ci il tarixli «İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi
haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-сi maddəsinə görə, «informasiya – təqdimat
formasından asılı olmayaraq şəxslər, əşya, fakt, hadisə və proseslər haqqında məlumatlar»dır.
«Kompüterləşmənin əsasları» kitabının müəllifləri qeyd edirlər ki, «informasiya - ifadə,
izahetmə, obyekt, hadisə, fakt barədə məlumat verilməsi və s. siqnallar yığımından ibarətdir.
İnformasiya haqqında o zaman danışmaq olar ki, qeyri-müəyyənlik müəyyənliyə çevrilir, qeyrimüəyyənliyin üstündən örtük götürülür, müəyyən şəkildə məlumat, ya xəbər yaranır.
İnformasiya ötürüldükdə xəbərə çevrilir, məlumat yaranır»3.
İnformasiya təmiz şəkildə ötürülə, qəbul edilə və ya saxlanıla bilməz. Onun daşıyıcısı
olmalıdır. Məlumat – informasiya mənbəyi tərəfindən qeyd olunan və müəyyən nizamlanmış
məсmu təşkil edən, şərti fiziki simvollar ardıcıllığı vasitəsilə ifadə olunan hadisənin
kodlaşdırılmış ekvivalentidir Məlumatların ötürülməsi vasitəsi qismində isə rabitə kanalları çıxış
edir4.
Müxtəlif növ məlumatların ötürülməsi, qəbulu, xüsusən də analizi üzrə texniki vasitələrin
inkişafı, habelə kibernetikanın yaranması ilə «informasiya anlayışı da müxtəlif məna və çalarlar
almış, müxtəlif elmlərin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir5.
Qeyd edək ki, son illərdə hüquq sahəsi üzrə alimlər də «informasiya» fenomenini
öyrənmiş, informasiyanın fəlsəfi, metodoloji və ümumnəzəri əsaslarını nəzərdən keçirmişlər6.
Son illərdə tədqiqat obyekti informasiya, onun hərəkəti və işlənməsi prosesləri olan çoxsaylı
elmi işlər nəşr olunmuşdur. İstər elmi işlərdə, istərsə də qanunvericilik aktlarında informasiyanın
xeyli sayda anlayışları verilmişdir. N.S.Polevoyun düzgün qeyd etdiyi kimi, müxtəlif növ
məlumatların ötürülməsi, qavranılması və xüsusən də analizinin texniki vasitələrinin inkişafı,
həmçinin kibernetikanın yaranması və inkişafı ilə bağlı «informasiya» anlayışı kütləvi və
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Исрафилов М.М. Мянтиг терминляринин изащлы лцьяти. Б., 2007, с.167.
Фялсяфя енсиклопедик лцьяти. Б., 1997, с.188-189.
3Ялийев М.Н., Сейидов Е.В., Щясянова Щ.Р. Компцтерляшмянин ясаслары. Дярслик. Б.,2003, с.12.
4 Посков Я.А. Основы информационного обеспечения поизводствыа следственных и иных процессуальных
действий. Автореф.дисс…к.ю.н. Люберцы, 2009, с.12.
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Нестерова А.А. Развитие представлений об информации и информационное взаимодействие в
криминалистике//Российский следователь, 2010, №1.
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связи. 2008, №2; Криминалистика: информационные технологии доказывания/Под ред. В.Я.Колдина. М.:
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hərtərəfli tədqiqat obyektinə çevrilmiş, informasiya nəzəriyyəsinin bütöv bir
«ailəsi»
formalaşmışdır1.
Bu gün cəmiyyətin ayrı-ayrı sahələrinin, o cümlədən elmin informasiyalaşdırılması bütün
ictimai fəaliyyət formalarının səmərəliliyinin zəruri şərtinə, onun elmi təşkili, planlaşdırılması
və idarə edilməsinin vacib vasitəsinə çevrilmişdir.
İstənilən elm kimi məhkəmə ekspertizası da son illərdə bir çox elmlərə sirayət etmiş
informasiyalaşdırma prosesindən kənarda qalmamışdır.
Ekspert tədqiqatı prosesinin intensivləşdirilməsinin, onun etibarlılığının, nəticəliliyinin
artırılmasının şərtlərindən biri də eksperti məsələnin həlli üçün zəruri olan səhih informasiya ilə
vaxtında təmin edilməsidir. Ona görə də ekspert tədqiqatlarının informasiya təminatı
sistemlərinin yaradılmasının elmi-təcrübi əhəmiyyəti yüksəkdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, digər kriminalistik fəaliyyət növləri ilə müqayisədə məhkəmə
ekspertizası icraatının təkmilləşdirilməsi informasiya təminatı sistemlərinin yaradılmasını tələb
edir. Bunsuz uğurlu ekspert tədqiqatının keçirilməsi də belə mümkün olmazdı. Bu bir sıra
hallarla şərtlənmişdir: 1)Müasir şəraitdə ekspert tədqiqatı qarşısında minlərlə ən müxtəlif
obyektlər qoyula bilər ki, onlardan da hər biri yalnız ona xas olan xassə və əlamətlərlə və
deməli, onlar haqqında informasiya ilə xarakterizə olunur; 2)tədqiqat obyekti haqqında
informasiyanın alınması və onun analizi müxtəlif vasitə və metodların istifadəsi əsasında
mümkündür ki, onların bazasında da çoxlu ekspert məsələlərinin həlli metodikaları
yaradılmışdır; 3)obyektlərin çoxluğu və onların tədqiqi üçün istifadə olunan metod və vasitələrin
genişlənməsi qaçılmaz surətdə ekspert tədqiqatı formasında həll edilən məsələlər dairəsinin
genişlənməsinə gətirir; 4)məhkəmə ekspertizası məsələlərinin daha operativ həlli üçün aparılmış
məhkəmə ekspertizaları üzrə materialları toplamaq, öyrənmək və ümumiləşdirmək, elmitədqiqat işlərini keçirmək lazımdır»2.
Bu zaman informasiya təminatı dedikdə, fərdi kompüterlər bazasında işləyən və konkret
ekspertiza obyektləri üzrə informasiyanın yığımı, işlənməsi və sorğuya uyğun surətdə verilməsi
kimi kompüter imkanlarını reallaşdıran məlumat banklarının və avtomatlaşdırılmış informasiya
axtarış sistemlərinin yaradılması nəzərdə tutulur3.
İnformasiya təminatı – dövr edən informasiya axınları sxemlərinin, sənədləşmənin
unifisirə olunmuş sistemlərinin, informasiyanın təsnifatı və kodlaşdırılmasının vahid sisteminin,
həmçinin məlumatlar bazasının qurulması metodologiyasının məcmusundan ibarətdir.
İnformasiya təminatı alt sisteminin təyinatı idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün mötəbər
informasiyanın vaxtında formalaşdırılması və verilməsindən ibarətidir.
İnformasiyanın həcmini üzə çıxarmağa və onun hərtərəfli və bütün incəliklərinə qədər
analizini aparmağa imkan verən informasiya axınları sxeminin qurulması təkrarlanan və istifadə
edilməyən informasiyanı kənarlaşdırmağa, informasiyanın təsnifatını və rasional təqdim
olunmasını təşkil etməyə imkan verir.
Məhkəmə ekspertizası icraatının informasiya təminatı sistemi aşağıdakı şərtlərə cavab
verməlidir:
- informasiya təminatı sisteminə bilavasitə ekspertiza icraatı üçün zəruri olan, mötəbər
mənbələrdən, rəsmi sənədlərdən, elmi-texniki ədəbiyyatdan, sınaqdan çıxarılmış metodlardan
istifadə etməklə alınan informasiya daxil edilməlidir;
- ekspertiza obyektləri, onların xassə və əlamətləri, tədqiqat metodları, üsul və vasitələri
və s. haqqında informasiya maksimal dərəcədə tam və dolğun, lakin «izafi» olmamalıdır;
- informasiya təminatı sisteminə daxil edilən informasiya elm və texnikanın müasir
vəziyyətini və nailiyyətlərini tam şəkildə əks etdirməlidir;
1

Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. М., 1982, с.34.

Лужнев С.Ю. Применение информационно-поисковых систем дя судебно-экспертных исследований
//Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики. Мн., 1998, №13, с.223.
3Белкин Р.С. Криминалистика. Т.3. М., 1997, с.62.
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- informasiya təminatı sisteminə irəli sürülən tələblərdən biri və ən əsası informasiya
nəzəriyyəsi, kompüter-informasiya texnologiyaları sahəsində xüsusi hazırlığı olmayan ekspertlər
tərəfindən istifadənin mümkünlüyü və rahatlığı, həddən artıq fiziki və psixoloji yüklənmələrə
gətirməməsidir;
- informasiya sisteminə daxil edilmiş məlumatlar bankı mərkəzləşdirilmiş qaydada təşkil
edilməli, onun ayrı-ayrı parametrlərinin dəyişdirilməsi və ya sistemə əlavələrin edilməsi yalnız
buna səlahiyyəti olan şəxslər tərəfindən həyata keçirilməlidir;
- informasiya təminatı sisteminin işi nəticəsində alınmış aralıq nəticələr, verilən cavablar
sorğulara adekvat olmalı, tam və dəqiq, mötəbər xarakter daşımalıdır.
Məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin əsas subyekti olan ekspert – məhkəmə ekspertizası
icraatının informasiya-analitik təminatının mərkəzi fiqurudur. Tədqiqatlar apararkən ekspert öz
xüsusi biliklərinə, praktiki təcrübəsinə, ekspertlərin kollektiv təcrübəsinə əsaslanır, texniki və
kompüter vasitə və sistemlərinin tətbiqi zamanı müəyyən norma və qaydalara əməl edir,
müəyyən tədqiqat metodları və metodikalarını tətbiq edir. Başqa sözlə, ekspert öz tədqiqatlarında və ekspertiza icraatında məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin informasiya-analitik
təminatının ayrılmaz hissəsi olan ekspert texnologiyasına riayət edir.
Məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin informasiya təminatı məsələləri üzrə ədəbiyyat kifayət
qədər genişdir. Xüsusi ədəbiyyatda əsasən ayrı-ayrı ekspert tədqiqatı növlərinin
informasiyalaşdırılması və müasir texniki vasitələrin tətbiqi məsələləri nəzərdən keçirilərək
araşdırılmışdır1.
Məsələn, A.A.Prozorov ekspert tədqiqatlarının səmərəliliyinin yüksəldilməsi yollarından
birini ekspert təcrübəsinə müasir informasiya (kompüter) texnologiyalarını tətbiq etməklə
informasiya-metodik təminatın yaradılmasında görür. Müəllif, konkret olaraq, partlayış-texnikası üzrə ekspertin avtomatlaşdırılmış iş yerinin yaradılması və bu növ ekspertiza icraatının
kompüterləşdirilməsi ilə bağlı işlərin yalnız inkişaf etmiş nəzəri baza əsasında aparılmasının
mümkünlüyünü qeyd edir. Onun fikrincə, məhkəmə-partlayış-texniki ekspertizası obyektlərinin
təsnifatının, onların kriminalistik əhəmiyyət kəsb edən əlamət və xassələri sisteminin işlənib
hazırlanması, bunun əsasında avtomatlaşdırılmış informasiya-axtarış sistemlərinin yaradılması
zəruridir2.
Fikrimizcə, məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin informasiya-analitik təminatı – məhkəmə
ekspertizası fəaliyyətinin subyektləri tərəfindən məhkəmə-ekspert məsələlərinin həlli məqsədilə
ekspert texnologiyalarının və texnikanın tətbiqi ilə ekspert informasiyasının seçimindən
başlayaraq onun işlənməsinə qədər bu informasiyanın (ekspert informasiyasının) hərəkət
prosesidir.
D.N.Sretenetsev hesab edir ki, məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin informasiya
təminatının mahiyyəti belə bir nəzəri quruluş-sxem formasında ifadə edilə bilər: «İlkin
informasiya – məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin subyekti – məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin
texnologiyası və texnikası – yekun (tələb olunan) informasiya»3.
Müəllifin fikrincə, məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin informasiya-analitik təminatının
əsas məqsədlərinə aid edilə bilər:
Егоров В.А. Использование информационных технологий при производстве суебно-бухгалтерских
экспертиз//Судебная экспертиза. М., 2009, №2(18); Горбачев И.В. Теоретические и организационнотехнические
вопросы
информационного
обеспечения
судебно-баллистических
экспертиз.
Автореф.дисс….к.ю.н. М., 1997; Плесовских Ю.Г. Роль информационно-справочных материалов в судебноэкспертном исследовании//Эксперт-криминалист. 2008, №3;
Прозоров А.А.Совершенствование
методического обеспечения судебной взрывотехнической экспертизы на основе информационных
технологий. Диссерт…к.ю.н. М., 2000; Немчин Д.И. Методические основы применения информационных
компьютерных технологий в судебно-баллистической экспертизе. Диссерт….к.ю.н. М., 2002
2
Прозоров А.А.Совершенствование методического обеспечения судебной взрывотехнической экспертизы
на основе информационных технологий. Диссерт…к.ю.н. М., 2000, с.4-5.
3
Сретенецев Д.Н. Правовые, организационные и методические аспекты информационно-аналитического
обеспечения судебно-экспертной деятельности. Автореф.дисс….к.ю.н. М., 2008, с.14.
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- məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin bütün formalarının reallaşdırılması üçün müxtəlif
xüsusi bilik sahələrində və ekspert informasiyası mənbələrində olan zəruri məlumatlarla
məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin subyektlərinin təmin edilməsi;
- məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin subyektləri tərəfindən istifadə edilən informasiyanın
daimi hərəkətini və mühafizəsini təmin edən informasiya sistemlərinin formalaşdırılması:
- ekspert informasiyasının işlənməsi keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və məhkəmə
ekspertizası fəaliyyətində informasiya proseslərinin optimallaşdırılması üçün müasir
informasiya-kompüter texnologiyalarının imkanlarını tam həcmdə reallaşdırılmasına şərait
yaradan avtomatlaşdırma vasitələrinin tətbiqi1.
Məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin informasiya təminatının yaradılmasının iki əsas
istiqamətini ayırmaq olar:
Birincisi - universal apparat vasitələrinin və universal proqram təminatının tətbiqi və
onlardan istifadə, o cümlədən:
- sənədlərin yığımı və redaktəsi üçün müxtəlif mürəkkəblik dərəcəli mətn sənədlərinin
hazırlanması sistemləri;
- məlumatlar bazasının idarə olunmasının universal proqramları;
- ekspertiza icraatı gedişində alınmış nəticələrin emalı və analizi üçün elektron cədvəllər
(məsələn, Microsoft Excel);
- mətn və qrafik informasiyanı kağız daşıyıcılardan kompüterlərin yadaşına köçürməyə
imkan verən skanerlərdən qrafik informasiyasını alma və emal etmə vasitələri;
- qrafik informasiyanın emalı üçün rəqəmsal fotoqrafiya və proqram təminatı (məsələn,
portret ekspertizasında);
- lokal kompüter şəbəkələrindən (məsələn, kriminalistik qeydiyyatın həyata keçirilməsi
zamanı), habelə qlobal İnternet şəbəkəsindən istifadə;
- ekspertlərin fəaliyyətində arayış-hüquq sistemlərindən istifadə.
Məhkəmə ekspertiza icraatının informasiya təminatının yaradılmasının ikinci istiqaməti konkret obyektlər üzrə məlumatlar bazasının və avtomatlaşdırılmış informasiya-axtarış
sistemlərinin yaradılması, digər elm və texnika sahəsində olan məlumatlar bazasının ekspert
təcrübəsinə tətbiqi, onların məhkəmə ekspertizası məsələlərinin həlli üçün adaptasiyasından
ibarətdir2.
Məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin informasiya təminatının ən mühüm tərkib
elementlərinin birinin – metodiki təminatının təkmilləşdirilməsi – ekspert metodikalarının
pasportlaşdırılması, kataloqlaşdırılması, formalizasiyası, bu metodikaların kompüterləşdirilmiş
variantlarının işlənib hazırlanması, metodiki təminatın sertifikatlaşdırılması ilə bağlıdır. Yalnız
mövcud olan ekspert tədqiqatı metodikaları haqqında elektron məlumatlar bazası yaradıldığı
halda məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin informasiya-analitik təminatının yüksək keyfiyyət
səviyyəsinə çatdırmaq mümkündür.
Məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin informasiya-analitik təminatı proseslərində ekspertkriminalistik və yardımçı-arayış uçotları əhəmiyyətli rol oynayırlar. Eyni zamanda, mövcud
ekspert-kriminalistik uçotların səmərəliliyi hələ də aşağı olmaqla mükəmməllikdən çox uzaqdır.
Bu sahədə təcrübədə təşkilati xarakterli bir sıra problemlər müşahidə olunur:
- uçot obyektlərinin kartotekalarının və kolleksiyalarının vaxtında aparılmaması;
- uçotlarda böyük sayda izafi məlumatların, ifrat informasiyanın olması və s.
Ekspert-kriminalistik uçotların tətbiqinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə bu sahədə
səylərin iki istiqamətdə cəmləşdirilməsi təklif olunur: birincisi-uçotların informasiya

Сретенецев Д.Н. Правовые, организационные и методические аспекты информационно-аналитического
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massivlərinin işlənməsinin avtomatlaşdırılması səviyyəsinin yüksəldilməsi; ikincisi- uçotların
inteqrasiyası.
Məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin informasiya təminatının səmərəliliyinin yüksəldilməsi
probleminin həlli yolları sırasında aşağıdakılar göstərilə bilər:
- zəruri informasiyanın işlənməsi və verilməsi proseslərinin avtomatlaşdırılması;
- müxtəlif avtomatlaşdırılmış informasiya-axtarış sistemlərində cəmləşmiş kriminalistik
əhəmiyyət kəsb edən informasiyanın inteqrə olunmuş avtomatlaşdırılmış məlumatlar
banklarında birləşdirilməsi;
- yeni növ ekspert-kriminalistik uçotların, ekspert-qeydiyyat sistemlərinin (məsələn, iyqoxu izlərinə, xəttə görə) formalaşdırılması və məhkəmə-istintaq, ekspert təcrübəsində tətbiqi;
- məhkəmə ekspertizası idarələrinin ayrı-ayrı struktur bölmələrində kompüterləşdirilmiş iş
yerlərinin yaradılması və onların vaxtaşırı təkmilləşdirilməsi;
- ekspert-statistik uçotlar üzrə ilkin sənədlərin vahid kompüterləşdirilmiş formalarının
(nümunələrinin) yaradılması;
- məhkəmə ekspertizası fəaliyyətində kriminalistik əhəmiyyət kəsb edən informasiya
mənbəyi kimi İnternet qlobal kompüter şəbəkəsinin imkanlarından istifadə edilməsi1.
Hesab edirik ki, kompüterləşdirilmə prosesinə vahid, ümumi yanaşma əsasında məhkəmə
ekspertizasında kompüter və informasiya texnologiyalarının tətbiqi üzrə elmi-metodiki cəhətdən
əsaslı tövsiyələrin işlənib hazırlanması məqsədilə aşağıdakıların həll edilməsi zəruriliyi
yaranmışdır:
- məhkəmə-ekspert fəaliyyətində kompüter və informasiya texnologiyalarının yaradılması
və istifadəsi prosesinin müasir vəziyyəti və meyllərinin analizi əsasında məhkəmə
ekspertizasının kompüterləşdirilməsi konsepsiyasının işlənib hazırlanması, onun strukturunun və
məzmununun, qurulmasının vahid prinsiplərinin müəyyən edilməsi;
- ekspert fəaliyyətinin kompüterləşdirilməsinin işlənib hazırlanmış ümumi konsepsiyası
əsasında ayrı-ayrı məhkəmə ekspertizası növlərində ekspert məsələlərinin (vəzifələrinin) həllinə
istiqamətlənmiş kompüterləşdirilmiş iş yerlərinin, xüsusi kompüter-informasiya sistemlərinin
yaradılması.
Məhkəmə ekspertizası idarələrində müasir informasiya texnologiyalarının, kompüter
vasitələri və sistemlərinin istifadəsi məsələlərinə vahid elmi-metodiki və təşkilati yanaşmanın
təmini
üçün
Azərbaycan
Respublikasında
məhkəmə
ekspertiza
fəaliyyətinin
informasiyalaşdırılması konsepsiyasının işlənib hazırlanması və onun əsasında respublika
miqyasında dövlət məhkəmə ekspertizası idarəsinin informasiya-analitik təminatı üzrə məqsədli
proqramının hazırlanması zəruri hesab edilməlidir. Bu konsepsiya və proqramda isə aşağıdakı
məsələlərin həlli öz əksini tapmalıdır: ekspert informasiyasının mənbələri; ekspert
informasiyasının təşkili və hərəkəti qaydaları; ekspert informasiyasının qorunması üzrə tədbirlər
kompleksi; məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti sahəsində informasiya proseslərinə aidiyyatda
məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin subyektlərinin hüquq və vəzifələri; informasiyanın qeydə
alınmasının rəqamsal, aparat-proqram vasitələrinə irəli sürülən tələbatlar, həmçinin məhkəmə
ekspertizası fəaliyyətinin informasiya-analitik təminatı ilə bağlı olan digər məsələlər.

Белов О.А. Информационное
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SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİN EKSPERT TƏDQİQATININ VƏ
EYNİLƏŞDİRİCİ MƏSƏLƏLƏRİN PREDMETİNİN ANLAYIŞI
Əli Məlikov,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin Sənədlərin texniki
ekspertizası şöbəsinin rəisi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
Natiq Pənahov,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin Sənədlərin texniki
ekspertizası şöbəsinin baş eksperti, fizika-riyaziyyat
üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə əqli mülkiyyət obyektlərinin məhkəmə ekspertizasının obyekti olan sənaye nümunələrinin
məhkəmə ekspert tədqiqatının və eyniləşdirici məsələlərinin predmetinə həsr edilmişdir. Müxtəlif
müəlliflərin fikirləri təhlil edilmişdir, bu tədqiqatın predmetinin tərifi verilmişdir.
Статья посвящена предмету и идентификационным задачам экспертного исследования
промышленных образцов как одного из объектов судебной экспертизы объектов
интеллектуальной собственности. Были анализированы мнения различных авторов, приведено
определение предмета экспертных идентификациооных задач указанного исследования.
The article is devoted to the subcect and tasks identification expert study industrial design as one of
the obcects of forensic examination of intellectual property. Opinions of various authors were analyzed,
it is the definition of the subcect of expert identification obcectives of the study.

Obyektiv gerçəkliyin istənilən elmi tədqiqatının aparılması idrak predmetinin dəqiq
müəyyənləşdirilməsini tələb edir. İstənilən bilik sahəsi üçün təməl rolunu oynayan bu anlayışın
məzmununun müəyyən edilməsi konkret elmi tədqiqat, o cümlədən əqli mülkiyyətin
obyektlərinin məhkəmə ekspert tədqiqatları üçün mühüm metodoloji əhəmiyyət daşıyır.
Fəlsəfədə idrak predmeti ilə “müvafiq şərt və şəraitdə konkret məqsədlə tədqiq edilən
obyektlərin təcrübədə qeydə alınmış və insanın praktik fəaliyyət prosesinə daxil edilən aspekt,
xüsusiyyət və münasibətləri” [1, s. 379] başa düşülür. Belə kifayət qədər dəqiq təriflə
razılaşmayaraq, ədəbiyyatda məhkəmə ekspertizası predmetinin məzmunu fərqli şəkildə şərh
edilir. Müəyyən dərəcədə bu, məhkəmə ekspertizası predmetinin özünün çoxmənalılığı ilə
şərtlənir, məhz bu xüsusiyyət adı çəkilən predmeti həm elmi bilik forması, həm də bu biliyin
tətbiq edilməsi ilə təcrübi fəaliyyət kimi səciyyələndirir [2, s. 37; 3, s. 14].
Bir sıra müəlliflər, elmi bilik forması olaraq məhkəmə ekspertizasının predmetinə
müvafiq qanunauyğunluqları aid edirlər ki, ümumi planda (yuxarıda sitat kimi verilən fəlsəfi
tərifi nəzərə almaqla) onları məhkəmə qaydasında dərk edilən vahid sistemdə birləşmiş ekspert
tədqiqatları obyektlərinin özəlliklərinin meydana çıxması hadisəsi, o cümlədən bu obyektlər
arasında əlaqə və münasibətlərin formalaşması və gerçəkləşməsi, yəni, başqa sözlə desək,
hadisələrin maddi gerçəklikdə formalaşması, mövcudluğu, inkişafı və əks etdirilməsi və onun
dərk subyekti tərəfindən araşdırılması qanunauyğunluqları kimi səciyyələndirmək mümkündür.
Bu qanunauyğunluqların dərki sübutedici məlumatların əldə edilməsinə yönəlib, buna
görə də, informasiya aspektində eskpertologiyada öyrənilən qanunauyğunluqlar mahiyyətcə,
hadisələrin maddi nəticələrində (izlərində) yığılıb qalan məlumatların xüsusi biliklər əsasında
yaranması, saxlanılması, axtarışı, toplanması (üzə çıxarılması), araşdırılması, çevrilməsi və
qiymətləndirilməsi qanunauyğunluqlarıdır. Bu halda obyektiv gerçəkliyin hadisələri, o
cümlədən qeyri-maddi obyektlərin maddi baxımdan əks etdirilməsi, o cümlədən onların dərki
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prosesi ilk təsadüfdə yalnız maddi obyektlərin, ikinci halda isə subyektlə obyektin qarşılıqlı
təsiri əsasında mövcud ola bilər.
Təcrübi fəaliyyətin bir növü kimi məhkəmə ekspertizası predmetinin müəyyənləşdirilməsinə kifayət qədər çoxsaylı elmi əsər həsr edilib ki, burada məhkəmə ekspertizası predmeti
dedikdə aşağıdakılar başa düşülür:
-müxtəlif maddi şeylərin (əşya dəlilləri) məcmusu [4, s. 329];
-təhqiq edilən hadisələrin müvafiq şəraiti [5, s. 329];
-ekspertizada həll edilən problem və məsələlərin məcmusu [6, s. 32; 7, s. 10; 8, s. 15; 9,
s. 42].
Bununla birlikdə A.R.Şlyaxovun təklif etdiyi məhkəmə ekspertizası predmeti anlayışı
əksəriyyət tərəfindən qəbul edilir, adı keçən müəllif onu xüsusi biliklərin köməyi ilə bərpa
edilən faktiki məlumatlar, işin halları və cinayət, yaxud mülki işin materiallarının təhqiq
edilməsi kimi müəyyənləşdirir [10, s. 13; 11, s. 6].
Bu tərif öz əksini “məhkəmə ekspertizasının əsas müddətləri lüğətində” tapır; sözlükdə
belə bir fakt da qeyd edilir ki, ekspertizanın predmeti ekspert tədqiqatının obyekti və
müstəntiqin (məhkəmənin) sualları ilə təyin edilir [12, s. 60].
A.R. Şlyaxovun təklif etdiyi anlayışın tənqidə məruz qalmasına baxmayaraq [bax,
məsələn, 13, s. 26, 28], məhkəmə ekspertizasının şərait və faktların [14, s. 142-143]
müəyyənləşdirilməsi və izahı olmasını təsdiqləyən alimlərin rəyi ilə razılaşmaq mümkündür və
A.R.Şlyaxov tərəfindən məhkəmə ekspertizasının predmeti anlayışı ilə bağlı təklif edilən ideya
kifayət qədər düzgündür və diqqətə layiqdir [15, s. 64]. Bu halda ekspertiza zamanı
müəyyənləşdirilən faktlara əqli mülkiyyət obyektlərindən istifadənin yaradılma, maddi
əksetdirmə və istifadə mexanizmlərini nümayiş etdirən faktları da əlavə etmək mümkündür.
Yuxarıda şərh edilən fikir əqli mülkiyyət obyektlərinin məhkəmə ekspertizası
predmetinin bu şəkildə müəyyənləşdirilməsinə əsas verir: predmet kimi maddi daşıyıcıların və
informasiya mənbələrinin tədqiq edilməsi əsasında və xüsusi biliklərdən yaralanmaqla qanunla
müəyyənləşdirilən qaydada işi düzgün həll etmək üçün tələb edilən, istintaq orqanlarının və
məhkəmələrin icraatında olan əqli mülkiyyət obyektlərinin və onlara oxşar obyektlərin
xüsusiyyətləri, əlamətləri, onların yaradılması, fəaliyyət göstərməsi və onlardan istifadənin
qanunauyğunluqları haqqında faktiki məlumatlar götürülür.
Yuxarıda şərh edilənlər əsasında sənaye nümunələrinin məhkəmə ekspertizasının
predmetini aşağıdakı şəkildə müəyyənləşdirmək mümkündür.
Sənaye nümunələrinin məhkəmə ekspertizasının predmeti qanunla müəyyənləşdirilən
qaydada xüsusi biliklərdən istifadə etməklə sənaye nümunələrinin, onlarla bağlı digər
obyektlərin və informasiya mənbələrinin maddi əksinin tədqiq edilməsi əsasında
müəyyənləşdirilən sənaye nümunələrinin və işin düzgün həll edilməsi üçün lazım olan, istintaq
və məhkəmə orqanlarının icraatında olan onlara bənzər obyektlərin xüsusiyyətləri, əlamətləri,
onların yaradılmasının, fəaliyyət göstərməsi və onlardan istifadənin qanunauyğunluqları
haqqında faktiki məlumatlardır.
Xüsusi ədəbiyyatda, o cümlədən Y.Q. Koruxov, V.A. Snetkov, A.İ.Vinberq,
M.Y.Seqaya, A.R. Şlyaxovun və V.F.Orlova və V.P. Maylisin əsərlərində olan nəzəri və təcrübi
məlumatlar ekspert diaqnostikasının predmeti ilə bağlı bəzi nəticələr çıxarmağa əsas verir.
Hər şeydən əvvəl, qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda adları çəkilən müəlliflərin
gətirdikləri diaqnostik məsələlərin siyahılarında ən ümumi səciyyə daşıyan material obyektlərin
təbiəti, keyfiyyəti və vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi vəzifəsidir; bir çox alimlər əsaslı olaraq
material obyektlərə maddi-fiksə edilmiş dəyişiklikləri (izləri, əksləri) və material prosesləri aid
edirlər [16; 17; 18].
Eyniləşdirmədə qəbul edildiyi kimi, obyektlərin eyniləşən və eyniləşdirən deyə iki yerə
bölünməsinə uyğun olaraq, ekspert diaqnostikası nəzəriyyəsində belə bir tezis irəli sürülərək
əsaslandırılıb ki, diaqnostik tədqiqatda obyektlərin rolundan asılı olaraq, onlar diaqnoz edilən
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(diaqnostik tədqiqatın əsas obyektləri) və diaqnoz edən (köməkçi obyektlər) obyektlərə ayrılır
[19, s. 312].
Yuxarıda sadalanan məsələlər mühüm xarakteristikası müəyyənliklə səciyyələnən
diaqnozlaşdırılan obyektlərə nisbətində həll edilir. Bunun üçün obyektin mühüm individual
əlamətləri və yaxud həmin obyektə müəyyən işarələr verilir.
Diaqnozedici obyektlər kimi həm maddi (kolleksiyadan nümunələr) obyektlər, həm də,
öz növbəsində, maddi obyektlərin ümumiləşdirici əksi sayılan, bir qayda olaraq, malik olduqları
mühüm əlamətlər üzrə müvafiq təsnifat qruplarında birləşən informasiya modelləri çıxış edə
bilər. Tədqiqatın məqsədləri baxımından obyektlərin belə mühüm əlamətlərini (xassələrinin)
ayırıb təhlil etmədən təsnifat aparmaq mümkün deyildir.
Beləliklə, diaqnostika təsnifatı doğurur, təsnifat isə tədqiqatın vəzifəsi və metodu olaraq
diaqnostikada birləşib və beləliklə diaqnoz prosesinin üzvi hissəsinə çevrilib. Bu hal maddi
obyektlərin ekspert tədqiqatları ilə münasibətdə təsnifat vəzifələrinin ayrıca kateqoriya kimi
ayrılması özünü doğrultmur.
Diaqnostika prosesində V.A. Snetkovun etdiyi tərzdə təsnifatın rolunu şişirtmək olmaz,
adı çəkilən müəllif hesab edir ki, “diaqnostika aparmaq yalnız təsnifat obyektlərinin mövcud
olduğu təqdirdə mümkündür” [yenə orada, s. 9]. Bu müddəanın təsbit edilməsi həm də maddi
gerçəkliyin dərkinin mümkünsüzlüyünü etiraf etmək anlamına gəlir, çünki hələ təsnifatı
yaradılmamış obyektlər, yaxud elmin müasir inkişaf səviyyəsində təsnifatı çox ağır olan
obyektlər həmişə mövcud olacaqdır.
Diaqnoz edilən obyektlər, öz növbəsində, alt-sistem və elementlərdən təşkil edilən və
onları obyektlərin təbiəti, xassəsi və vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi baxımından dərki
diaqnostikanın əsas məqsədlərindən birini təşkil edən vahid və bütöv əlaqələr kontekstində
birləşdirən komplekslərə malik olan maddi sistemlərdir. Onun ikinci mühüm vəzifəsi bütöv
maddi sistemlərlə obyektlər tərəfindən malik olduqları xassəni gerçəkləşdirmək üsullarını
göstərən inikası arasında əlaqə və münasibətlərin tədqiq edilməsidir. Diaqnostika prosesində
diaqnozedici obyektlərdən istifadə edilməsi isə onların diaqnoz edilən obyektlərlə qarşılıqlı
münasibətləri ilə şərtlənməyən təhlilə ehtiyac duyur.
Fikrimizcə, şərh edilən fikirlər ekspert diaqnostikasının predmetinə aşağıdakı tərifi
vermək imkanı yaradır.
Ekspert diaqnostikasının predmeti dedikdə, konkret material və ideal (informasiya)
obyektləri sistemlərinin elementləri arasında (alt sistemləri) mövcud olan və konkret tədqiq
edilən obyektlərin təbiətinin, xassə (və bu xassələrin əyaniləşdirilməsi üsulları) və vəziyyətini
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə göstərilən obyektlərin (sistem, alt sistem, elementlər) bilavasitə
və bilvasitə (inikas üzrə) tədqiq edilməsi yolu ilə dərk edilən əlaqə və münasibətlər nəzərdə
tutulur.
Sənaye nümunələri və onlarla əlaqədar olan obyektlərin məhkəmə ekspertizası ilə
münasibətdə yuxarıda göstərilən tərif aşağıdakı qaydada dəqiqləşdirilə bilər.
Sənaye nümunələrinin məhkəmə ekspertizasının diaqnostika vəzifələrinin predmeti
dedikdə, tədqiq edilən obyektlərin təbiətini, xassə və vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi
ilə konkret maddi və ideal (informasiya) obyekti sistemləri arasında mövcud olan onlar
arasındakı münasibətlərlə şərtlənməyən, göstərilən obyektlərin (sistem, alt sistem, elementlər)
bilavasitə və/yaxud vasitəli (əks etmə üzrə) tədqiq edilməsi yolu ilə dərk edilən əlaqə və
münasibətlər nəzərdə tutulur.
Ekspert vəzifələrinin xüsusi obyekt və predmeti olan üçüncü kateqoriyası situasiya
(şəraitlə bağlı) məsələlərdir ki, onların predmetinə hadisə və onun fraqmentlərinin maddi
mexanizminin dinamikasının müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə maddi sistemlərin bilavasitə və
vasitəli (izlər - əkslər üzrə) tədqiq edilməsi yolu ilə dərk edilən ümumi və ayrıca hüquqi nisbi
hadisələrin maddi əsasının formalaşma və dinamik strukturunun inkişafı qanunauyğunluqlarını
əks etdirən səbəb-nəticə əlaqə və münasibətləri daxildir. Prinsip etibarı ilə əqli mülkiyyət
obyektlərinin ekspertizasında situasiya (şəraitlə) bağlı məsələlərin mövcudluğunu istisna
51

etmədən, hal-hazırda bu ekspertizanın qarşısında belə məsələlərin qoyulmuş olduğu misalları
tanımırıq, bunlar olsun ki, gələcək nəzəri işlərdə həyata keçirilə bilər.
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UŞAQLARI TƏRBİYƏ ETMƏK HÜQUQUNDAN İRƏLİ GƏLƏN
İŞLƏR ÜZRƏ MƏHKƏMƏ-PSİXOLOJİ EKSPERTİZASI
Sabir Şabanov,
Məhkəmə ekspertizası mərkəzinin
Psixoloji ekspertiza şöbəsinin rəisi,
psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalədə uşaqların tərbiyəsi hüquqları ilə bağlı icra olunan qanunvericilik məsələləri təhlil
edilmiş, valideynlər arasında nigahın pozulmasından sonra uşaqların tərbiyə olunması, valideynlərlə
görüşün təyini, valideynlik hüquqlarının bərpası və məhdudlarşdırılması ilə əlaqədar məhkəmə
çəkişmələri zamanı nəzərdə tutulan məhkəmə-psixoloci ekspertizasının elmi-metodiki əsasları
öyrənilmişdır.
Açar sözlər: uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı mübahisəli məsələlər, yetkinlik yaşına çatmayan, nigahın
pozulması, boşanmanın psixoloci nəticələri, psixoloji ekspertiza.

Ailə-nikah münasibətlərindən qaynaqlanan mülki işlərə dair məhkəmə cəkişmələrində
xüsusi psixoloji biliklərdən istifadə edilməsinə böyük ehtiyac duyulur. Ailə-nikah qanunvericiliyində əsas məsələlərdən biri də sosial-qiymət normalarıdır ki, burada psixoloji amillər
mühüm rol oynayır.
Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, insanın hərəkətləri, onun özünəməxsus fəaliyyəti və
reaksiyaları yalnız onun real imkanlarının təzahürü olmayıb, həm də ona mühit tərəfindən olan
təsirlərə cavabdır. Şəxsin yaşadığı mikro və makromühitdəki davranışı, eyni zamanda
ətrafdakılarına münasibəti müəyyən olunmuş hüquqi norma və tələblərlə tənzim olnmasına
baxmayaraq, müvafiq psixoloji mexanizmə malikdir. Sosial mühitin təsirinin məzmunu, forması
və bu təsirlərə verilən cavabın istiqaməti şəxsin davranışının məzmununu şərtləndirir. Davranış
formasının qəbul olunmasında isə insnan müstəqildir. İnsanın idrak imkanlarından asılı olaraq,
fərdi-psixi xüsusiyyətlərinin davranışına necə təsir göstərdiyini, onun emosional-iradi sferasını
öyrənməklə, iş üçün hüquqi əhəmiyyət kəsb edən halları tədqiq etmək olur.
Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsinin 97-ci maddəsinə görə işə
baxılarkən xüsusi bilik tələb olunan sualları izah etmək üçün məhkəmə işdə iştirak edən şəxsin
vəsatəti və ya öz təşəbbüsu ilə ekspertiza təyin edə bilər. İşdə iştirak edən şəxslər ekspertiza
keçirilən zaman baxılmalı olan sualları məhkəməyə təqdim etməyə haqlıdırlar.
Qeyd etmək lazımdır ki, məhkəmə-psixoloji ekspertizasının nəzəriyyəsini məhkəmə
ekspertizası nəzəriyyəsindən ayırmaq düzgün olmazdı. İdrak nəzəriyyəsi xarici aləmin insan
şüurunda dialektik formada əks olunması prosesinin qanunauyğunluqlarını və yollarıını açaraq,
bu prosesi səciyyələndirən ümumi prinsipləri və nəzəri müddəaları formulə edir. Məhkəmə
ekspertiza nəzəriyyəsi bunu əsas tutaraq, xüsusi biliklərdən istifadə formalarını
müəyyənləşdirmişdir. Məhkəmə-psixoloji ekspertizası nəzəriyyəsinin strukturuna bir çox
müəlliflər aşağıdakı mərhələləri daxil edirlər:
a)məhkəmə-psixoloji ekspertizası nəzəriyyəsinin ümumi konseptual əsasları;
b)məhkəmə-psixoloji ekspertizasının predmeti, obyekti, məqsəd və vəzifələri, funksiyaları;
c)məhkəmə-psixoloji ekspertizasının metodları;
d)ekspert proqnozlaşdırılması (M.M.Koçenov; B.H.Əliyev).
Məhkəmə-psixoloji ekspertizası nəzəriyyəsi məhkəmə ekspertizasının ümumi nəzəriyyəsi
və psixologiya elminin inkişafından asılı olaraq formalaşmışdır. Psixoloji ekspertizanın
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nəzəriyyə və təcrübəsi obyektiv xarakter daşıyır və, bir tərəfdən, ümumi və hüquqi
psixologiyasının nəzəri və təcrübi cəhətlərini, digər tərəfdən isə hüquqşünaslığın, xüsusilə də
hüququn nəzəri və təcrübi cəhətlərini əks etdirir. Psixoloji ekspertizanın nəzəri bazası həmişə
ümumi və hüquqi psixologiya olmuşdur. Onun metodiki bazası psixologiyanın bu və digər
sahələrindən yüksələn xətt və prosessual fəaliyyətinin hüquqi reqlamentləndirməsi əsasında
formalaşır. Psixoloji təcrübənin forması kimi məhkəmə-psixoloji ekpertizası psixoloji tədqiqat
üçün xarakterik olan bütün formaları özündə əks etdirir. Mülki, yaxud da inzibati proseslərdə
xüsusi psixoloji biliklərdən istifadə nəzəriyyəsi hüquqi psixologiya sisteminə daxil olan,
hüquqda xüsusi psixoloji biliklərin tətbiq edilməsi nəzəriyyəsi çərçivəsində inkişaf edir və eyni
zamanda kriminalistika, kriminologiya, mülki hüquq, dövlət və hüquqi nəzəriyyə və başqa
hüquq elmləri ilə sıx əlaqədardır.
Ümumi psixologiyanın əsas kateqoriyalarından olan şüur və psixika, şəxsiyyət və fəaliyyət
məhkəmə-psixoloji ekspertizası nəzəriyyəsində də əsas götürülür və alınan nəticələrin nəzəri
cəhətdən inteqrasiyası zamanı onlardan istifadə edilir. Ümumi psixologiyada şüurun konkret
xarakteristikasında, onun əsas üç funksiyası - koqnitiv-dərketmə, tənzimetmə və kommunikativ
funksiyaları ayırd edilir. Psixoloji tədqiqatlar göstərmişdir ki, şüurun bu funksiyaları psixi
inkişafın bütün mərhələlərində təzahür edir, şüurun inkişafı ilə onlar keyfiyyətcə yeni məzmun
və xüsusiyyət kəsb edirlər. İdrak prosesləri, o cümlədən, məhkəmə-psixoloji ekspertizasında
daha çox tədqiq olunan qavrama, hafizə və təfəkkür prosesləri koqnitiv funksiyanın əsasını
təşkil etməklə, onların hər biri insanın davranışında özünəməxsus yer tutur. Şüurun tənzimetmə
funksiyası daha çox iki formada özünü göstərir - birinci halda, şüurlu məqsəd fəaliyyət
prosesində özünəməxsus yer tutur, özünütənqidin əsasını təşkil edir, refleksiya üçün imkan
yaradır. İkinci halda isə, insanın fəaliyyəti onun iradəsinin təzahürü kimi həyata keçirilir.
İnsanın öz davranış fəaliyyətinin şüurlu surətdə tənzim edilməsi sosial-psixoloci amillərlə
şərtlənir. Yəni, şəxsin sosial normaları, qayda və prinsipləri mənimsəməsi və ya onlardan
kənaraçıxma halları onun özünütənzimi ilə bağlıdır.
Qeyd olunan məsələlərlə bağlı mövcud psixoloji konsepsiyalardan istifadə etməklə,
ekspert-psixoloq əldə etdiyi empirik (təcrübi) nəticələri adekvat olaraq nəzəri cəhətdən təhlil
etmək imkanı əldə edir. Bu zaman iş üçün hüquqi əhəmiyyət kəsb edən məsələləri tədqiq
edərkən, ümumi psixologiyanın fundamental xarakteristikaları olan psixoloji tədqiqatın
kateqoriyaları, prinsipləri və postulatları baxımından yanaşılmalıdır.
Mülki işlər üzrə məhkəmə-psixoloji ekspertizasının məqsədi psixi fəaliyyətin
xüsusiyyətlərinin tədqiqi zamanı alınmış faktların şərhindən, ekspert qiymətləndirilməsindən
ibarətdir. Psixoloji ekpsertiza zamanı şəxsiyyətin müəyyən psixi xüsusiyyətlərinin aşkar
edilməsi nəticəsində ekspert-psixoloq həmin xüsusiyyətlərin konkret hadisə şəraitində subyektin
davranışına necə təsir göstərdiyini qiymətləndirir. Məhz bu cəhət ekspert rəyini sübutun
formalarından birinə çevirir. Belə ki, psixoloci tədqiqat zamanı ekpsert-psixoloq xüsusi psixoloji
biliklərdən və metodikalardan istifadə edərək, məhkəməyə məlum olmayan faktlar aşkar edir.
Bu baxımdan, mülki işlər üzrə məhkəmə-psixoloji ekspertizasının predmetini xüsusi psixoloji
biliklərin tətbiqi vasitəsilə insanın psixi fəaliyyətinin iş üçün əhəmiyyət kəsb edən faktlarının
müəyyən edilməsi təşkil edir.
Ekspert təcrübəsi göstərir ki, azyaşlı və yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların hüquq və
maraqlarının müdafiəsi ilə bağlı mülki işlərin icrası zamanı müəyyən səhvlər buraxılır. Buraya
azyaşlı və yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların psixologiyası ilə bağlı bütün zəruri məlumatların
natamam olması ilə bağlı məsələlər daxildir.
Uşaqların tərbiyəsi hüquqları ilə bağlı icra olunan qanunvericilik məsələlərinə aşağıdakı
kateqoriyalardan ibarət işləri aid etmək olar:
 Valideynlər arasında nikahın pozulmasından sonra uşaqların tərbiyəsi
 Uşaqların yaşayış yerlərinin, nikah ləğvi zamanı valideynlərin ayrı yaşayışı, eləcə də bu
məsələnin həllindən asılı olmayaraq nəzərə alınması
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 Valideynlərin bu məsələ ilə bağlı razılığa gəlmədikləri zaman belə ayrı yaşayan
valideynin uşaqların tərbiyəsində iştirakı
 Məhkəmə qərarına və qanuna zidd olaraq saxlanılan uşağın istənilən valideynin tələbi ilə
qaytarılması
 Valideynlik hüququndan məhrumedilmə
 Valideynlik hüququnun bərpası
 Valideynlik hüququndan məhrum edilmədən uşağın valideynlərdən alınması
 Uşağın övladlığa götürülməsi
 Övladlığa götürülmənin ləğvi haqqında
 Məhkəmə qərarlarına valideynlərin tabe olmaması ilə bağlı, nənə, baba, qardaş, bacı və
b. qohumların uşaqlarla ünsiyyətinə valideynlər tərəfindən maneəçiliyin törədilməsi.
Qeyd etmək lazımdır ki, bütün sadalanan kateqoriyadan olan işləri ümumi bir məqsəd
birləşdirir: azyaşlı və yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların hüquq və maraqlarının qorunması.
Prosessual nöqteyi-nəzərdən onları başqa şərait də biri digərinə yaxınlaşdırır: bir çox hallarda
qanunverici, hadisələrin müəyyənləşdirilməsi meyarlarında məhkəmənin çıxardığı bu və ya
digər hüquq normasında uşaqların maraqlarını müdafiə edir.
Belə ki, uşaq tərbiyəsi hüquqları ilə bağlı müxtəlif kateqoriyalı mübahisələrin mövzusuna
o faktın bərpası daxildir ki, bu və ya digər hərəkət uşaqların maraqlarına cavab versin (uşaqların
bir valideyndən digərinə verilməsi, konkret valideynlə uşağın yaşayış yerinin
müəyyənləşdirilməsi, valideynlərdən birinin uşaqla görüşü, valideyn hüququndan
məhrumedilmə, övladlığa götürmənin ləğvi və s.). Bütün hallarda bu məsələlər hüquqi xarakter
daşıyır.
Bəzi hallarda məhkəmə qərarının əsasını maraqlı şəxslərin izahatlarının
qiymətləndirilməməsi və yoxlanılmaması, işlə bağlı digər sübutların olmaması təşkil edir.
Təbiidir ki, bu qərarlar çox hallarda ləğv olunur, işə bir neçə dəfə təkrar baxılır.
Araşdırmalarımız göstərir ki, işə məhkəmədə baxılan zaman aşağıda göstərilən psixoloci
amillərə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır:
 uşaq tərbiyəsinin konkret şərtləri (təkcə maddi cəhətdən deyil)
 uşağın yaş, fərdi-psixi və inkişaf xüsusiyyətləri
 valideynlərin öz aralarında və hər birinin uşaqla qarşılıqlı münasibətlərinin
xüsusiyyətləri (həmçinin tərbiyəçilərlə)
 uşaqların inkişafında valideynlərin (tərbiyəçilərin) pozitiv və ya neqativ təsiri, həmçinin
valideynlərin fərdi-psixi xüsusiyyətləri, uşağa qarşı və uşağın da hər bir valideynə
qarşı psixi-emosional münasibəti.
Əgər uşaqların tərbiyəsi hüquqları ilə bağlı mübahisə nikahın pozulması ilə bağlı
yaranıbsa, onda ailə münaqişəsinin səbəblərinə diqqət yetirmək lazımdır ki, bu da uşağın
maraqlarına uyğun yaşayış yerinin düzgün təyin olunması üçün əhəmiyyətlidir.
Ekspert təcrübəsi göstərir ki, valideyn davranışı onun borcunun yerinə yetirilməməsi kimi
qiymətləndirilərək, səhv davranış valideyn hüququndan məhrum olmanın əsasını qoyursa, onun
davranışının motivini bilmək lazımdır. Uşaqlarla qəddar münasibət təkcə fiziki yox, psixi
zorakılığa da gətirir ki, bunu da xüsusi psixoloji tədqiqatın köməkliyi ilə aşkar etmək olar.
Valideynlərin uşaqlara mənfi-neqativ təsir göstərməsini üzə çıxarmaq üçün onların hər birinin
fərdi-psixi xüsusiyyətlərini, formalaşan uşaq şəxsiyyətinin psixoloji xüsusiyyətlərini bilmək,
onların şəxsi keyfiyyətlərinə, dominant davranışına valideyn davranışının təsirinin dərəcəsini
bilmək lazımdır. Bütün bunlar isə ekspert-psixoloqun həll etdiyi məsələlərin əhatə dairəsinə aid
olan məsələlərdir. Bu mənada psixoloji ekspertiza şöbəsində yerinə yetirilmiş ekspert rəyinə
diqqət yetirək:
Məhkəmə-psixoloji ekspertizasının təyini haqqındakı qərardaddan məlum olur ki, iddiaçı
İlqar (şəxslərin adları şərtidir) cavabdeh Səmidəyə qarşı uşaqla ünsiyyət hüququnun həyata
keçirilməsi tələbinə dair ərizə ilə məhkəməyə müraciət edərək, 2010-cu il təvəllüdlü İlkinlə hər
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həftənin şənbə və bazar günləri səhər saat 10.00-dan axşam saat 20.00-a qədər onunla
görüşməklə ünsiyyət qurmasına dair qətnamə çıxarılmasını xahiş etmişdir.
Mülki iş materiallarından aydın olur ki, azyaşlı İlkin «Perinatal travmatik hipoksiki
ensefalopatiya stress tenzion sindromla, nitq inkişafının ləngiməsi, timus I dəq» diaqnozu ilə
nevropatoloji dispanser qeydiyyatındadır.
Azyaşlı İlkinin atası ekspertlə diaqnostik istiqamətli söhbət-müsahibə zamanı bildirmişdir
ki, bir neçə il bundan əvvəl başında bərk ağrılar baş verdiyi üçün və ona «miqren» xəstəliyi
diaqnozu qoyulduğu üçün hərbidən uzaqlaşmışdır. 2009-cu ildə o, ailə həyatı qurmuş, azyaşlı
oğlu vardır. Qeyd edir ki,...həyat yoldaşımdan ayrılmışam, amma uşağımla görüşə bilmirəm.
Mən həyat yoldaşımla bu gün barışmağa hazıram, amma atası qoymur. Həyat yoldaşımda günah
yoxdur, hər şeyi edən onun atasıdır. Uşağımı da, yoldaşımı da istəyirəm. Amma həyat yoldaşım
və onun valideynləri oğlumla məni görüşməyə qoymurlar. Uşağımın qayğısına qalmaq
istəyirəm, onunla ünsiyyətdə olmaq istəyirəm, yoldaşımla da barışmaq istəyirəm, ev almağa da
imkanım var, fikrim var özümə ayrıca ev də alım. Mənim ata kimi haqqım var ki, uşağımla
görüşüm, amma uşağımla məni görüşməyə qoymurlar. Diaqnostik istiqamətli psixoloji söhbətmüsahibə və sorğunun nəticələri göstərir ki, azyaşlı İlkinin atası psixi cəhətdən normal inkişaf
etməklə, onun davranış və hərəkətlərində impulsivliyi və fərdi-psixi xüsusiyyətlərində
aqressivlik əlamətləri müşahidə olunmur. Fərdi-psixi xüsusiyyətlərində onun uşağı ilə ünsiyyəti
zamanı onun psixi sağlamlığına və emosional-iradi sferasına neqativ təsir göstərə biləcək
əlamətlər müşahidə olunmur.
Azyaşlı uşağın anası Səmidə ekspertlə söhbət-müsahibə zamanı özü və yaranmış şərait
haqqında aşağıdakıları bildirmişdir: Bakı şəhərində anadan olmuşam. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra Tibb universitetinə daxil olmuşam, hal-hazırda 5-ci kursda oxuyuram. 2006-cı ildə İlqarla
nişanlanmışıq. Nişanlı olduğumuz dövrdə çox mehriban olmuşuq, lakin evləndikdən sonra İlqar
tamam dəyişdi, aramızda söz-söhbətlər yaranmağa başladı. 2010-cu ildə ayrıldıq. İndi oğlumla
atamın evində yaşayıram. Uşaq əsəbi xəstədir, onu müalicə edirik. Uşaq neçə vaxtlardır ki,
atasını görmür. Mən demirəm ki, atasını tanımasın, atası ilə görüşsün, qoy böyüsün, sonra atası
ilə görüşər.
Azyaşlı İlkin 2010-cu ildə anadan olmuşdur. Eksperimental-psixoloji müayinə göstərir ki,
bu yaşda olan uşaqlar adətən onu əhatə edən şəxslərə emosional münasibət bildirməklə, onlarla
qismən verbal (sözlə ifadə olunan) və eyni zamanda qeyri-verbal (jestlər, mimika, intonasiyalar
və s.) ünsiyyətdə olurlar. Uşağın psixikasının inkişafı onun təfəkkürünün və nitqinin
formalaşması ilə birbaşa bağlı olduğundan, həmin dövrdə uşaq daha çox avtonom nitqə malik
olur. İdrak maraqları artdıqca, həmin yaşda olan uşaq kontekst nitqini mənimsəməyə başlayır.
Bu yaş dövründə uşaq sensor etalonları - hər növ xassə və münasibətlərin əsas variantları
haqqında ümumi qəbuledilmiş təssəvvürləri qavramaqla, onda tanıma prosesi formalaşmağa
başlayır. Lakin hal-hazırda azyaşlı İlkin atasını tanımır, onun təsəvvüründə «ata» obrazı
yaranmamışdır. Uşağın psixi sağlamlığını («Perinatal travmatik hipoksiki ensefalopatiya stress
tenzion sindromla, nitq inkişafının ləngiməsi» diaqnozu ilə müalicə olunması) və atasını
tanımamasını nəzərə almaqla belə qənaətə gəlmək olur ki, hazırda atası ilə görüşməsi onun
psixikasına və emosinal-iradi sferasına neqativ təsir göstərə bilər. Psixoloji tədqiqatlara
istinadən demək olar ki, üç yaşından etibarən uşağın idrak prosesləri inkişaf etdikcə, onun özü
və başqaları haqqında təsəvvürləri mürəkkəbləşir. Üç yaşlı uşağın fəal lüğət ehtiyatı, iki yaşlı
uşağa nisbətən beş dəfə artır, öz nitqində «Mən» şəxs əvəzliyi daha geniş mənada işlənməyə
başlayır. Adın «Mən» şəxs əvəzliyi ilə substantivləşməsi onun mənlik şüurunun və «Mən»
obrazının formalaşmasına gətirib çıxarır, uşağın şüurunda köklü dəyişikliklər əmələ gəlir. Bu
əsasda üç yaşlı uşağın yaşlılarla, ilk növbədə doğmaları və yaxınları - atası, anası, yaşca böyük
bacı və qardaşı və s. ilə qarşılıqlı münasibəti mürəkkəbləşir, uşağın davranışında şəxsiyyət amili,
«Mən»i mühüm əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. 3-3,5 yaşlı uşaqlarda refleksiyanın (özünü
kənardan görmək və qavramaq, dərk etmək) elementləri əmələ gəldiyindən, «Mən» obrazının
formalaşmasında, uşağın təfəkkürünün inkişafında, şəxsiyyət kimi tərbiyəsində «yaşlı adam56

uşaq» tipli qarşılıqlı münasibətlərin rolu artmağa başlayır. Məhz həmin yaşdan etibarən uşaq öz
ünsiyyət dairəsinə daxil olan tanıdığı, qavradığı və dərk etdiyi insanlarla müstəqil olaraq
ünsiyyətə daxil olur. Bu mənada belə nəticəyə gəlmək olur ki, azyaşlı uşağın 3-3,5 yaşından
etibarən, anası və uşaq psixoloqunun iştirakı ilə atası ilə onun psixi sağlamlığına və emosionaliradi sferasına neqativ təsir olmadan ünsiyyət vaxtı müəyyən oluna bilər.
Göstərmək lazımdır ki, uşaqların tərbiyəsi hüquqları ilə bağlı məhkəmələrdə ekspertpsixoloqun iştirakı önəmlidir. Qanunvericiliyə görə belə mülki işlərdə uşaqların maraqlarını
düzgün aydınlaşdırmaqla məhkəməyə kömək məqsədilə qərar qəbul edilir. Lakin çox zaman
psixoloji məzmuna malik olan şəraitdə məhkəmə orqanları problemin düzgün həllinə nail ola
bilmir, ona görə də psixoloji tədqiqatların aparılması zərurəti yaranır. Təcrübədə qərarın
məzmununa tədqiqatın nəticələri kimi uşağın tərbiyəsi şərtləri və maddi tərəfləri daxildir. Əgər
belə tədqiqatlar psixoloqun iştirakı ilə aparılarsa uşagın maraqları daha yüksək səviyyədə
qorunmuş olar. Uşaqların tərbiyəsi hüquqları ilə bağlı mübahisəli məsələlərə baxılarkən şəhər və
rayon icra hakimiyyəti yanında Qəyyumluq və Himayədarlıq komissiyasının rəyinə də baxılır.
Həmin rəyi məhkəmə həm qəbul edə bilər və ya səbəb göstərərək inkar edə bilər ki, bu da sübut
kimi qəbul olunmur. Xüsusi tədqiqat və həyat şəraitinin təhlil edilməsi Qəyyumluq və
Himayədarlıq komissiyasının səlahiyyətinə aid deyil və bu orqanın fuksiyalarına prosessual
məsələlərin həlli daxil deyildir.
Uşaqların tərbiyəsi hüquqları ilə bağlı məsələlərin həllində məhkəmə hər zaman təcrübəli
psixoloji köməyə və ya mütəxəssisin iştirakına, həmçinin ekspertizanın aparılmasına ehtiyac
duyur. Uşağın yaşayış yerinin təyin olunmasında məhkəmə onun fikirlərini əsas tutsa da,
«uşağın arzuladığı şəxs kimdir, onun həmin şəxsə münasibəti necədir? Məhkəmədə onu
dindirmək olarmı?» kimi məsələlər həll olunmamış qalır. Göstərmək lazımdır ki, qanunvericilik
bu suallara cavab vermir və xüsusi ədəbiyyatda həmin məsələlərlə bağlı ümumi müzakirələr ona
istinad edir ki, məhkəməyə uşağın çağırılması onun psixikasına mənfi təsir göstərə bilər.
Aparılmış tədqiqatlar (T.V.Saxnova, 1997; E.N.Xolopova, 2007) göstərir ki, ekspertpsixoloqun iştirakı olmadan qeyd olunan məsələləri həll etmək mümkün deyil. Lakin CPM-də
yetkinlik yaşına çatmayan şahidlərin dindirilməsi haqqında məsələlər öz əksini tapdığı halda,
MPM-də isə uşağın tərbiyəsi hüququ ilə baglı işlərdə isə bu məsələ açıq qalmışdır.
Qanunvericiliyə görə uşağın məhkəmədə iştirakı labüddür. Proses zamanı maraqlı
tərəflərin (valideynlərin) uşağa təsiri kifayət qədər uzunmüddətli olur. Mübahisəli şərait uşağın
ümumi vəziyyətinə, hərdən psixi saglamlığına da öz təsirini göstərir. Ona görə də uşağın
dindirilməsi yalnız mütəxəssis və ya ekspert-psixoloqun iştirakı ilə həyata keçirilməlidir ki, bu
da ailədaxili münaqişə zamanı uşağın psixi zədə almasının qarşısını almağa xidmət edə bilər.
Ekspert təcrübəsi göstərir ki, göstərilən kateqoriyadan olan işlərə baxılarkən obyektivlik
baxımından psixoloqun həmin işlərdə iştirakı uşaq şəxsiyyətinin hüquqlarının qorunmasına
kifayət qədər zəmanət verir.
Uşaqların tərbiyəsi hüquqları ilə bağlı məhkəmənin baxdığı ailə-nikah qanunvericiliyinin
normalarının təhlili göstərir ki, bir çox hallarda həmin normalar psixoloji element tərkibli sosialqiymət xarakteri daşıyır. Bu, məhkəmə sübutlarının alınması əsası kimi məhkəmə-psixoloji
ekspertizasının istifadə olunması zəminində əsas göstəricidir. Təbii, hər bir konkret hadisə
zamanı bu ekspertizanın keçirilməsi onun təyin olunmasında ümumi və sosial əsasa malik
olmalıdır.
Psixoloji nöqteyi-nəzərdən, əsas məsələlərdən biri hər bir konkret situasiyada valideynin
öz hərəkətlərini adekvat olaraq qavramaq qabiliyyətinə malik olması məsələsinin, onun fərdipsixi xüsusiyyətlərinin uşaqla ünsiyyətində sonuncuya təsiri məsələsidir. Hər bir konkret işlə
əlaqədar valideynlərin uşağa münasibəti, həmçinin azyaşlı və ya yetkinlik yaşına çatmayan
uşağın fərdi-psixi xüsusiyyətlərini tədqiq etməklə onun valideynlərlə qarşılıqlı münasibəti
psixoloji cəhətdən təhlil edilməlidir. Bundan başqa psixoloji ekspertiza zamanı konkret psixoloji
şəraitdə davranışın dominant xarateristikası və ustanovkası (xüsusilə mübahisəli situasiyalarda
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fəaliyyəti, mübahisə yaradan tipik üsullar), ailədə davranışın əsas motivasiya sferası, sosial
qiymət və tələbatın strukturu, ailə münaqişələrinin səbəbləri müəyyən edilməlidir. Bu zaman
işdə əhəmiyyət kəsb edəcək hər bir şəxs o cümlədən, ata və ana, uşaqlar və bəzi hallarda isə
görüş iddiasında olan baba, nənə və digər yaxın qohumlarla diaqnostik istiqamətli psixoloji
söhbət-müsahibələr keçirilir, bəzi hallarda isə konkret metodikalardan istifadə edilməklə,
tədqiqat aparılır.
Psixoloji ekspertiza zamanı ailə situasiyalarının psixoloji təhlili də mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Bir çox hallarda düzgün məhkəmə işinin gedişində təkcə valideyn davranışının
xüsusiyyətlərini bilmək kifayət deyildir, onların uşaqlara təsirini, psixi vəziyyət və inkişafını da
bilmək lazımdır. Bu isə öz növbəsində uşağın fərdi-psixi xüsusiyyətlərini, davranış motivlərini,
faktlarını, davranışına təsirini, dominant davranışın formalaşmasını, şəxsi keyfiyyətlərini, sosial
mövqeyini və s. üzə çıxarmağa imkan verir. Qeyd etmək lazımdır ki, azyaşlı uşaq barəsində
məhkəmə-psixoloji ekspertizasının təyin edilməsi hüquqi nöqteyi-nəzərdən mümkün deyildir,
çünki o, prosesin subyekti deyildir. Prosessual vəziyyətlərdə proses uşağın maraqlarına xidmət
edir, müdafiə obyekti kimi uşağın hüquq və maraqları çıxış edir.
Belə ki, uşaqların tərbiyə olunması hüquqi məsələlərində məhkəmə predmetinə
(mövzusuna) valideynlərin qarşılıqlı münasibətləri daxildir. Prosessual nöqteyi-nəzərdən uşaq
burada ikimənalı vəziyyətə malik olur. T.V.Saxnovanın fikrincə valideynlər elə düşünürlər ki,
valideyn münasibətlərində onların hüquqları pozulur, uşaq bu zaman elementə və ya prosesdə
faktiki obyektə çevrilir. Çox zaman uşaq valideynləri tərəfindən onların öz mənafelərinə uyğun
şəkildə istifadə olunur. Məhz bu situasiya belə işlərdə lazımi orqanların iştirakını əhəmiyyətli
hesab edir.
Beləliklə, uşağın marağı - işin düzgün və obyektiv həll olunmasının əsas kriteriyalarından
biridir, amma prosesdə digər maraqlı şəxslər (valideynlər) də iştirak edir, hansıların ki,
maraqları uşaq maraqlarına zidd ola bilər. Bu səbəbdən uşaq maraqlarının obyektiv qorunması
üçün məhkəmə informasiyalara ehtiyac duyur, hansı ki, birincisi, bu faktların düzgünlüyünü
işıqlandırsın, ikincisi, bu prosessual baxımdan neytral şəxsdən alınsın (işin gedişində maraqlı
şəxs olmasın). Belə informasiya, bir tərəfdən, tərəflərin izahatlarının yoxlanılmasında istifadə
oluna bilər, digər tərəfdən isə müstəqil məhkəmə sübutları kimi cıxış edə bilər.
Uşaqların yaşayış yerləri ilə bağlı valideynlər arasında olan mübahisələrə məhkəmədə
baxılarkən uşağın kiminlə yaşamasından asılı olmayaraq, hər iki valideynin onun tərbiyəsində
bərabərhüquqlu olması əsas götürülür. Belə işlərdə uşağın maraqlarını necə müəyyənləşdirmək
olar, məhkəmə onun yaşayış yerinin təyin olunmasında hansı kriteriyalara üstünlük verir?
Birinci növbədə qeyd edək ki, "uşağın marağı" kateqoriyası təkcə məhkəmə fəaliyyətinin
məqsədinin təyin olunmasında yox, həmçinin məhkəmə prosesinin həyata keçirilməsi
meyarlarında mövcuddur.
Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinə görə, yaşayış yerinin təyin olunması
məsələləri, əgər uşaq 10 yaşına çatıbsa, uşağın arzusuna görə olur. Əgər uşağın 10 yaşı tamam
olmayıbsa, məhkəmə uşağın hansısa fikirlərinə istinad etməkdən məhrum olunur. Elə isə bu
situasiyada hansı konkret məsələlər nəzərə alınmalıdır ki, uşaq maraqlarına cavab versin.
Adətən uşağın fikrinin əmələ gəlməsi (hansı valideyn ilə yaşamaq arzusunda olması)
müvafiq orqanların (Qəyyumluq və Himayədarlıq komissiyasının) çıxardıqları nəticələrə əsasən
bəzən dəyişir.
Nəzərə alınmalıdır ki, uşaq ailə konfliktinin təsiri altındadır, tez-tez ona valideyn təsiri
olur. Bundan başqa, uşağın arzusunun yaranmasına onun psixofiziki və psixi inkişaf
xüsusiyyətləri də təsir göstərir. Bu amilləri nəzərə almadan uşaq fikrinin düzgünlüyünü təyin
etmək mümkün deyil. Sadalanan vəziyyətlər sırf psixoloji təbiətə malik olduğundan burada
ekspertiza formasında olan xüsusi psixoloci biliklərsiz keçinmək mümkün deyil.
Ekspert təcrübəsi göstərir ki, uşağın yaşayış yeri ilə bağlı fikrini onun psixi inkişaf
xüsusiyyətləri, konkret psixofiziki vəziyyəti ilə, münaqişəli situasiyanın xüsusiyyətlərini nəzərə
almaqla qiymətləndirmək olar.
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Göstərilən işlərlə bağlı xüsusi psixoloji tədqiqatın aparılması vacibdir. Yalnız məhkəməpsixoloji ekspertizasının köməyi ilə uşağın konkret hansı valideynlə yaşamaq hüququ, onun hər
bir valideynə münasibəti və ya əksinə hər bir valideynin uşağa münasibəti, konfliktli
situasiyanın uşağa təsiri dəqiqləşdirilir. Valideynlər arasında nikahın pozulmasından sonra
uşaqların tərbiyə olunması, uşaqlarından ayrı yaşayan valideynin valideynlik hüquqlarını həyata
keçirməsi və müdafiəsi, valideynlik hüquqlarından məhrumetmə və valideynlik hüquqlarının
bərpası, məhdudlaşdırılması, həmçinin uşağın övladlığa götürülməsi ilə əlaqədar məhkəmə
çəkişmələri zamanı məhkəmə-psixoloji ekspertizasının keçirilməsi zəruridir. Xüsusi tədqiqatlar
hər bir valideynin qarşılıqlı münasibətlərinin xarakter və strukturunu öyrənməyə imkan yaradır.
Bütün bu vəziyyətin öyrənilməsi yaşayış yerinin müəyyənləşdirilməsində uşağın marağının üzə
çıxarılmasına kömək edir. Məhkəmə-psixoloji ekspertizası zamanı sınanılan şəxsin psixoloji
statusunun xüsusiyyətləri (emosional, intellektual sferanın xüsusiyyətləri), şəxsiyyətin
strukturunun xüsusiyyətləri, öz hərəkətlərinin və onların nəticələrini adekvat olaraq qavramaq və
anlamaq qabiliyyəti, sınanılan şəxsin əsas emosional-iradi və motivasiya sferası, onun strukturu
öyrənilməklə, ailədaxili qarşılıqlı münasibətlərin psixoloji təhlili aparılır. Ailə üzvlərindən hərhansı birinin psixi və ya somatik fəaliyyətində pozulma halları mövcud olduğu təqdirdə
məhkəmə tərəfindən kompleks psixoloji-psixiatrik və ya kompleks tibbi-psixoloji ekspertizanın
təyin olunması vacibdir.
Uşaqları tərbiyə etmək hüququndan irəli gələn işlər üzrə psixoloji ekspertizanın
nəticələrindən məhkəmə təcrübəsində düzgün istifadə olunması onun fəaliyyətinin yüksək
səviyyəyə qaldırılmasında əhəmiyyətlidir.
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PSIXOLOJİ MÜAYİNƏ ZAMANI AQRESSİV
REAKSİYALARIN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ
Nəсibə Rzayeva,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin
Psixoloji ekspertiza şöbəsinin böyük eksperti
Ekspert tədqiqatı zamanı şəxsin idrak prosesləri və emosional iradi sferası ilə birlikdə onun
fərdi-psixi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə psixoloji müayinədən
keçiriləcək şəxsin fərdi-psixi xüsusiyyəti kimi aqressivlik anlayışı təhlil edilir, aqressivlik davranış aktı
kimi təhlil edilməklə, onun müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə olunan A.Bass və A.Dark testinin
diaqnostik imkanları araşdırılmışdır.
Açar sözlər: psixoloji müayinə, psixodiaqnostika, şəxsin xarakteri, aqressiv reaksiyalar,
aqressivlik, test üsulu.
При экспертном исследовании личности изучение индивидуально-психологических
особенностей ее вместе с позновательными процессами и эмоционально-волевой сферой имеет
особое значение. В статье расскрывается понятие агрессивности как индивидуальнопсихологической особенности личности подэскпертного, анализируется агрессивность как
поведенческий акт, рассматриваются диагностические возможности теста А.Басса и А.Дарка.
Ключевые слова: психологическое обследование, психодиагностика, характер личности,
агрессивные реакции, агрессивность.
While doing exspert research of cognitive and emotional processes of the person it’s important
to learn them in concunction witn its individual-psychological features.
In the artrcle agression is anolised as the individual-pyschological feature of the psychologically
examined person, anolysing the agresson as behavior act, it is cearehed diagnostic opportunities of
A.Bass and A.Dark’s test which is used to define it.

Psixoloji tədqiqat zamanı ekspert adekvat metodikalardan istifadə etməklə, məhkəmələr
və istintaq orqanlarına məlum olmayan faktları üzə çıxarır. Ekspert tədqiqatı zamanı psixoloji
müayinənin mərkəzində ekspertizadan keçiriləcək insanın şəxsiyyəti durur.
Hər bir insanın şəxsiyyət kimi fərdi-psixi xüsusiyyələri vardır. Xarakter başlıca fərdipsixi xüsusiyyətlərindən biri olmaqla, onun müəyyənləşdirilməsi məhəkəmə-psixoloji
ekspertizası zamanı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ümumi psixoloji planda xarakter dedikdə
şəxsiyyət üçün tipik davranış tərzini şərtləndirən, onun fəaliyyət və ünsiyyətində əmələ gələn
davamlı fərdi xüsusiyyətlərin məcmusu nəzərdə tutulur. İnsanın xarakteri anlayışına onun malik
olduğu hər bir xüsusiyyət daxil edilmir. Xarakterin formalaşması fəaliyyət və ünsiyyət
prosesində baş verməklə, şəxsiyyətin daxil olduğu müxtəlif sosial qruplarda yaranan insan
münasibətlərinin xüsusiyyətləri ilə bağlıdır.
Xarakterin insanı müəyyən tərzdə, hətta bəzən şəraitə uyğun olmayan şəkildə hərəkət
etməyə təhrik etməsi, onun «Mən»-i, motivasiya sahəsi ilə, ilk növbədə insanın dünyagörüşü,
əqidəsi ilə bağlıdır. Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, xarakter əlamətlərinin tipik və fərdi olması
həmin əlamətlərin insanın psixi həyatında təzahur etməsi ilə bağlıdır. Eyni sosial qrupda
yaşayan şəxslərin həyat şəraitində bəzən ümumi, tipik xüsusiyyətlərlə yanaşı, özünəməxsus
cəhətlər də özünü büruzə verir. Bu xüsusiyyətləri makro və mikro mühit terminlərindən istifadə
etməklə, ifadə edə bilərik.
Psixoloji ekspertiza zamanı şəxsin müayinəsi nəticəsində, ilk növbədə onu xarakterizə
edən tipik fərdi-psixi xüsusiyyətləri müəyyən edilir, həmin əlamətlərin şəxsin davranışına,
qarşılaşdığı şəraitə cavab olaraq göstərdiyi reaksiyalarına təsiri öyrənilir.
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Göstərmək lazımdır ki, bəzən xarakter əlamətləri müxtəlif olsa da, əksər hallarda onların
biri və ya bir neçəsi insanın davranışında daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Xarakter
əlamətinin qabarıq, ifrat formada özünü göstərməsi, onun aksentuasiyasını («aksentuasiya»
latınca vurğu deməkdir) ifadə edir. Hər hansı bir xarakter əlaməti normada müxtəlif variantlarda
təzahür edir. Hər bir xarakter əlamətinin adi-normal variantları, adətən kənardan şəxsin
ünsiyyətdə olduğu insanlar tərəfindən diqqəti cəlb etmir, lakin kənar-ifrat variantlar isə
adamlarda müəyyən qeyri-adi təəssürat yaradır. Xarakterin aksentuasiyası şəraitində hər bir tipin
öz «zəif yeri» vardır. Belə hallarda normadankənara çıxma-pozuntu, ancaq müəyyən əsəb
sarsıntısı zamanı, bəzi çətin münaqişəli şəraitlərdə, ətrafda baş verən hadisələr məhz həmin
şəxsin «zəif yerinə» toxunanda baş verir. Onun «zəif yerinə» toxunan çətinliklər və sarsıntılar
psixi cəhətdən pozuntuya gətirib çıxara bilər. Şəxsin aksentuasiya əlamətlərinin üzə çıxarılması
məhkəmə-psixoloji ekspertizasının müəyyən istiqamətləri üçün vacibdir.
Psixi emosional halların ekspertizasında, eyni zamanda fərdi-psixi xüsusiyyətlərin
məhkəmə-psixoloji ekspertizasının keçirilməsi zamanı yuxarıda göstərilən məsələlərin
aydınlaşdırılması məhkəmə-istintaq orqanları üçün zəruri informasiya verə bilər.
İnsanın yaşı artdıqca, xarakterin aksentuasiyası sahəsində də müəyyən dəyişikliklər baş
verir. Yaş artdıqca, həyat təcrübəsi zənginləşdikcə, bir çox hallarda xarakterin aksentuasiyası
açıq formada özünü göstərmir, onun ayrı-ayrı əlamətləri pərdələnir, başqa əlamətlərlə
konpensasiya olunur, yəni gizli formada kəsb edir. Lakin bəzi psixogen amillərn təsiri ilə onlar
üçün səciyyəvi olan, lakin pərdələnmiş əlamətlər bütün aydınlığı ilə üzə çıxa bilir. Bundan
başqa, xarakterin aksentuasiyası tipləri də bir çox hallarda dəyişilir-bir tipdə yaxın tipin
əlamətləri formalaşır.
Şəxsin aqressivliyi də onun fərdi-psixi xüsusiyyətlərindən biri olmaqla, insanın hərəkət
və əməllərində üzə çıxır. Aqressivlik özünü xarakter əlaməti kimi göstərməklə, bəzən
aksentuasiya halında da özünü bürüzə verə bilər. Son illərdə aqressivliyin öyrənilməsi ilə bağlı
bir sıra tədqiqatlar aparılmış, aqressivlik anlayışı müxtəlif istiqamətlərdə təhlil edilmişdir.
Aqressivlik probleminin öyrənilməsi çox mürəkkəb və çoxşaxəli bir məsələ olduğundan, indiyə
qədər onun vahid anlayışı öz həllini hələ də tapmamışdır. Bəzi təbqiqatçılar aqressivliyi emosiya
və motiv kimi, digərləri isə davranışın modeli kimi qəbul edirlər.
Aqressivlik insanın başqa şəxsə və yaxud şəxslər qrupuna zərər vurmaq və əzab vermək
məqsədi güdən, zor numayiş etdirməklə xarakterizə olunan hərəkət formasıdır. Aqressivliyin bu
məzmunda anlayışı tədqiqatçılar tərəfindən bütövlükdə qəbul olunmuşdur və aqressiyliyi
müəyyən edən metodikaların mahiyyətinə daha yaxındır. Aqressivlik hər hansı bir insanı təhqir
etməkdə, ona güc tətbiq etməkdə, ziyan vurmaqda təzahur edən fərdi-psixi xüsusiyətdir.
Aqressivlik qəzəblə ifadə olunan, xoşagəlməz, başqalarını ağrıdan bir davranış aktıdır. İnsanın
aqressivliyi verbal (sözlə ifadə olunmaqla) və ya qeyri-verbal (fiziki formada) üzə çıxa bilər.
İnsanın aqressiv davranışı xaricə, onu əhatə edən başqa adamlara və ya özünə qarşı
(autoaqressiya) yönələ bilər. Aqrressiv davranışı müəyyənləşdirərkən tədqiqatçı ciddi və bəzən
ziddiyyətli məsələlərlə üzləşir. Aqressivlik başqaları üçün təhlükə yaradan və zərər yetirən bir
davranış aktıdır. Aqressiv insanların yetirdiyi zərərlər onlar üçün adi bir hal kimi qəbul
edilməklə, vurduqları zərər üçün heç vaxt peşimançılıq hissi keçirmir, əksinə yetirdikləri neqativ
davranış aktını özləri üçün uğurlu bir nəticə kimi qəbul edirlər.
Bəzi aqressiv insanlar isə özünə nəzarəti itirməklə və qurban özləri olmaqla aqressivliyi
özlərinə qarşı yönəldirlər, özlərinə əzab verir, özlərinə zərər yetirirlər. Əksər hallarda bu özünü
öldürmə, intihar hallarında özünü göstərir.
Fərdi-psixi xüsusiyyətlərində aqressivlik müşahidə olunan şəxslər çox hallarda ünsiyyəti
sevmir, onların teprerament tipi çox güclü olmaqla, adətən onlar ətrafındakılara kobud
münasibət bəsləyir, onları bəzən təhqir edirlər. Onlar öz bildikləri kimi hərəkət edir, qorxu hissi
keçirmədən mürəkkəb situasiyalarda öz davranışlarını idarə edə bilirlər. Aqressivlik davranış
aktı ilə bağlı aşağıdakı ekspertizaya diqqət yetirək:
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Bakı şəhər sakini İ. tanıdığı V. onun anasının və bacısının ünvanına nalayiq söyüşlər
söydüyünə görə, bıçaqla qəsdən öldürmək məqsədilə döş qəfəsinə beş zərbə vuraraq, onu
qəsdən həyatdan məhrum etmişdir. İ-nin ifadəsindən məlum olur ki, İ. tanışı V. ilə pulla kart
oynamış, İ. oyun zamanı V-ya 80 manat pul uduzmuşdur. V. İ-dən borcunu almaq üçün
şəxsiyyət vəsiqəsini ondan girov götürmüş, İ. uduzduğu pulu verdikdən sonra V. şəxsiyyət
vəsiqəsini ona geri qaytaracığına bildirmişdir. İ. ilə V. bundan sonra bir neçə dəfə görüşsələr
də, İ. pulu olmadığı üçün borcunu V-ya qaytara bilmədiyini bildirmişdir. V İ-yə pulu
qaytarmayacağı təqdirdə onu «peysər» adlandıracağını söylədikdə, İ.V-yə belə bir təhqiramiz
sözü bir daha söyləməməsini tapşırmış, pulu tapıb verəcəyinə söz vermişdir. Lakin növbəti
görüşlərin birində V. İ-yə vaxtının daraldığını, pulu vermədiyi üçün artıq «peysər» çıxdığını ona
dedikdə və İ-ni ağır söyüşlərlə təhqir etdikdə, onların arasında mübahisə baş vermiş, əlbəyaxa
olduqda, ətrafda olan insanlar onları bir-birindən ayırmışdır. Evə qayıdan İ, V ilə aralarındakı
mübahisənin və V tərəfindən edilən təhqir və söyüşlərin qisasını almaq üçün evdə olan mətbəx
bıçağını da götürüb, V yaşadığı məhəlləyə getmişdir. Bundan sonra V ilə telefon vasitəsi ilə
danışıb, onunla söhbət etmək istədiyini bildirməklə, onlar görüşmüşlər. Aralarındakı
mübahisəyə aydınlıq gətirmək üçün İ V-dan nə üçün onu belə ağır, təhqiramiz söyüşlərlə
söydüyünü soruşduqda, V yenidən İ-ni ağır söyüşlərlə təhqir etməyə başlamışdır. V-nın söyüş və
təhqirəniə döyməyən İ, V-nın bədəninin müxtəlif yerlərinə evdən gətirdiyi bıçaqla xəsarətlər
yetirməyə başlamışdır. Aldığı zərbələrdən V yerindəcə vəfat etmişdir. Aparılan eksperimentalpsixoloji tədqiqat zamanı İ-nın fərdi-psixi xüsusiyyətlərinə görə ekstravert olması, «Mən»-inə
qarşı tələbkar olmaqla, hərəkətlərində aqressivlik əlamətlərinin müşahidə olunması müəyyən
olunmuşdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, müayinə olunan şəxsdə aqressiv reaksiyaların öyrənilməsi üçün
müxtəlif metod və metodikalardan istifadə olunur. Psixoloji ekspertiza zamanı şəxsin fərdipsixi xüsusiyyətlərində aqressivliyin mövcud olub-olmamasını müəyyən etməkdən ötrü müxtəlif
test və üsullardan istifadə olunur. Bu mənada A.Bass və A.Dark tərəfindən hazırlanmış psixoloji
test xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, A.Bass və A.Dark testi şəxsiyyətin aqressiv və neqativ
(antipatik) reaksiyalarının diaqnostikasında istifadə olunur.
Aqressiv reaksiyaların müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə olunan A.Bass və A.Dark testi
yetmiş beş sualdan ibarətdir. Həmin suallar şəxsin davranışında aqressivliyin müşahidə olunubolunmamasına aid edilməklə, müayinə olunan şəxs həmin suallara öz vəziyytəinə müvafiq
«bəli» və «xeyr» cavablarını verir. Suallar birbaşa və dolayısı formada olmaqla, müayinə
olunanın davranışının xüsusiyyətlərini üzə çıxarır. Məsələn, testin keçirilməsi zamanı müayinə
olunan şəxsə «mən heç də həmişə təklif olunanlarla razılaşmıram», «əgər xahiş xoşuma
gəlməsə, yerinə yetirmirəm», «bəzən başqalarına əziyyət vermək istəyirəm, bu zaman özümü ələ
almağı bacarmıram», «mən heç vaxt qəsdən qaşqabaqlı olmuram», «mən acıqlansam, kimisə
vura bilərəm», «hərdən hiss edirəm ki, birinci davaya başlamağa hazıram» və s. kimi suallar
verilir. Alınan cavablar əsasında testin müvafiq açarından istifadə etməklə, müayinə olunan
şəxsin fərdi-psixi xüsusiyyətlərində fiziki aqressivlik (başqalarına qarşı fiziki qüvvə tətbiq
etmə), dolayı aqressivlik (bu və ya digər şəxsə dolayı yolla yönələn aqressiya) və verbal (neqativ
hisslərin səs və ya sözlə ifadəsi) aqressivlik əlamətlərinin mövcud olub-olmamasını müəyyən
etmək mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, şəxsin fərdi-psixi xüsusiyyətləri ilə bağlı ekspertiza
qarşısında qoyulmuş suallara daha tam və dolğun, obyektiv cavablar vermək üçün aqressivliyi
müəyyən edən digər metodikalardan, o cümlədən «Hənd test», «Motivasiya sahəsinin
öyrənilməsindən» də istifadə etmək məqsədəuyğundur.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА «ОТЧУЖДЕНИЯ ОТ
РОДИТЕЛЕЙ» И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Н.Гасымова,
Центр Судебных Экспертиз
Статья посвящена изучению феномена «отчуждения от родителей», возникающего при
решении вопросов об определении места жительства и права на воспитание ребенка после
рассторжения брачных отношений родителей. Рассматриваются три формы отчуждающего
родительского поведения, проявляющиеся во время проведения судебной экспертизы членов
бывшей семьи при изучении вышеуказанных вопросов.
Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза по гражданским делам, экспертное
исследование, экспертная практика, право на воспитание, определение места жительства
ребенка, синдром отчуждения от родителей, психологическая манипуляция.
Мягаля аиля ниэащ мцнасибятляри позулдугдан сонра ушаьын йашайыш йеринин тяйини вя тярбийя
олунмасы щцгугундан иряли эялян мясялялярин щялли заманы «валидейнлярдян йадлашма» феноменинин
юйрянилмясиня щяср олунмушдур. Аиля цзвляринин психоложи експертизасы заманы щямин мясяля иля баьлы
ортайа чыхан «валидейнлярдян йадлашма» феноменинин цч формасы арашдырылмышдыр.
Ачар сюзляр: мцлки ишляр цзря мящкямя-психоложи експертизасы, експерт тяърцбяси, тярбийя щцгуги,
йашайыш йеринин мцяййян олунмасы, «валидейнлярдян йадлашма» феномени, психоложи манипулйасийа.
The article examines the phenomenon of "parental alienation syndrome," which appears in
solution of the question of determining the place of residence and the right to education of the child after
the parents’ divorces. We consider three forms of parent behavior alienation manifested during the
forensic examination of all members of the former family in the study of the above issues.
Key words:the forensic psychiatric examination,psychologial examination,the exspert study, the
phenomenon of " parental alienation syndrome," psychological manipulation,education law.

Cегодня назначение судебно-психологических экспертиз по уголовным и
гражданским делам уже является распространенной практикой. При рассмотрении судом
гражданских споров о праве на воспитание детей, об определении места жительства
ребенка и др.- судебно-психологические экспертизы назначаются нечасто и, как правило.
при проведении таких экспертиз один из родителей под разными предлогами
отказывается от экспертного исследования (3,5,6).
Существующая практика показывает, что подобный отказ является продолжением
затянувшегося конфликтного противостояния бывших супругов, в котором одна из
сторон категорически не хочет уступать другой стороне (в вопросах о праве на
воспитание ребенка, в праве на проведение экспертизы и т.д.) (8,12).
Споры о праве на воспитание детей, об определении места жительства ребенка, об
участии отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка и пр. часто
разрешаются судом без участия психолога. Сахнова Т.В. справедливо утверждает, что
самой распространенной судебной ошибкой при рассмотрении такого рода дел является
«невыясненность всех необходимых обстоятельств», когда «за основу судебного решения
берутся объяснения заинтересованных лиц (родителей) без должной их оценки и
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проверки, в отсутствие других доказательств по делу». В подобных случаях заключение
органов опеки и попечительства не заменяет собой экспертное психологическое
заключение (12).
В 1985 году Р.А.Гарднером был описан «синдром отчуждения от родителей» (Parental
Alienation Syndrome). Этой теме посвящены обширные исследования в англоязычной
психологической и психиатрической литературе, но в русскоязычных источниках по этой
проблеме мало информации.По мнению Р.А.Гарднера «синдром отчуждения от
родителей» (ОР) это «психическое нарушение», возникающее у ребенка в ситуации
развода родителей и решении вопроса об определении места жительства ребенка.
Эмоциональное отчуждение от одного из родителей происходит вследствии
целенаправленной «деятельности» другого родителя по дискредитации (очернению)
родителя-конкурента в глазах ребенка.
Этап, который Р.А.Гарднер называет «программирование сознания ребенка»
начинается с того момента, когда один из родителей психологически воздействует на
ребенка, формируя у него определенное мнение о другом родителе. Второй родитель
становится «мишенью» компании по отчуждению от ребенка (4,8).
По мнению Р.А.Гарднера в формировании эмоционального отчуждения у ребенка
участвуют две группы факторов: первое- это негативные высказывания и чувства одного
из родителей в адрес отчуждаемого родителя-конкурента (ненависть, ревность); второеэто сам ребенок, по причине привязанности к родителю, заботящемуся о нем, а также в
силу психологической зависимости от этого родителя, принимает активное участие в
очернении другого родителя (7,8).
Исследователи феномена ОР отмечают, что отчуждение является проявлением
психологического насилия над ребенком и может привести к развитию устойчивой
психической патологии у ребенка на всю жизнь. Родитель-инициатор отчуждения,
обнаруживает существенный изъян в способности заботиться о своем ребенке, так как
всеми способами способствует разрыву значимого психологического контакта ребенка с
другим родителем, манипулятивно отстраняет бывшего супруга от воспитания ребенка
(8).
Обобщенная экспертная практика выявляет три формы отчуждающего родительского
поведения: легкую, среднюю и тяжелую.
Если инициатор отчуждения не осознает того, что способствует отчуждению, то
здесь присутствует легкая форма отчуждения. Например, мать, отпуская ребенка на
встречу к отцу, может говорить: «Позвони мне, как только приедешь туда, чтобы я
знала…», «Если что-то не понравится – сразу же звони мне», «Я приеду и заберу тебя,
если захочешь домой».
Средняя форма отчуждающего поведения имеет место, когда инициатор отчуждения,
теряя контроль над своими чувствами, активно способствует отдалению ребенка от
другого родителя.
Такой родитель чрезмерно привязан к ребенку, рассматривает его как часть себя,
настаивает на оказании помощи ребенку, даже когда она неуместна, демонстрируя
«удушающую любовь» (по выражению Д.Боулби), вместо развития отдельности,
самостоятельности ребенка и способствует удержанию его в «удушающе тесных
взаимоотношениях». Подобную привязанность ребенка используют родителем как для
преодоления фрустрации, связанной с расставанием с бывшим супругом, а также как
способ мести бывшему супругу. Расставание с ребенком для встречи с другим родителем
вызывает у отчуждающего родителя такие непереносимые чувства как одиночество,
брошенность, отчаяние, грусть и злость (Из представленных материалов гражданского
дела ясно, что истец- отец Д.А., обратился в районный суд с заявлением в отношении
определения права на общение с малолетним сыном Н.А. На суде истец Д.А. показал, что
после расторжения брака между ним и М.М. их малолетний сын стал проживать с
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ответчицой М.М. Истец Д.А. изьявил желание участвовать в процессе образования и
воспитании сына Н.А., а также два дня в неделю на выходные забирать сына к себе жить.
Из-за возникших непримиримых противоречий последовало обращение в суд. На
заседание суда мать мотивировала свое нежелание отпускать пятилетного ребенка к отцу
потому, что ранее отец вел себя агрессивно по отношению к ней на глазах у малолетнего
сына. Районный суд после рассматрения взаимных притязаний между истцом и
ответчицей вынес постановления о назначении судебно-психологической экспертизы с
целью определения права на общения отца Д.А. с сыном Н.А. На экспертное
исследование были представлены истец Д.А., пятилетний сын Н.А. проживающие с
матерью, а также ответчица М.М.
Истец во время экспериментального исследования проявлял спокойствие, о бывшей
жене рассказывал сдержанно, так как развод произошел с обоюдного согласия. Уверял,
что текущая жизнь бывшей жены его вообще не интересует, ему важно, чтобы его
ребенок знал о существании отца, развивался и рос как мужчина, а для этого сын должен
видиться с отцом.
Ответчица М.М. во время психологической экспертизы проявляла высокую степень
напряженности и непримеримости в обсуждении отношений бывшего мужа и
малолетнего сына. Во время беседы у неё периодически глаза наполнялись слезами. М.М.
в разговоре утверждала, что в совместной жизни бывший муж выражал полное
безразличие по отношению к ней и ребенку. В семейной жизни и после развода
материальная поддержка семьи со стороны истца полностью отсутствовала. В семейный
период во время конфликтов бывший муж даже не пытался идти на компромисс,
проявлял полное безразличие ко всему. Ребенок его боялся.
Во время беседы с психологом малолетний сын Н.А. на контакт шел неохотно,
отвечал на вопросы коротко, был непослушным. Отвечая на вопросы психолога часто
обращался к матери за поддержкой и помощью. У ребенка наблюдалась устойчивая
эмоциональная зависимость по отношению к матери. Эмоциональная потребность в
«отце» сведена к минимуму. На вопросы, связанные с отцом, проявлял лояльность, хотя
отвечал, что он «не знает, как мама скажет», обеспокоен тем, «где мама будет в это
время». Отвечая на вопросы, поставленные судом перед экспертом, психолог пришел к
выводу, что у малолетнего Н.А. не наблюдется эмоционально-психическая напряженность по отношению к отцу Д.А. Учитывая малолетний возраст, индивидуальнопсихологические особенности малолетнего Н.А., напряженный характер отношений
истца и ответчицы, а также во избежание психических травм малолетнего Н.А.
рекомендуется проведение встреч с отцом после достижения 6-7 летнего возраста
данного ребенка).
Примером средней формы отчуждающего поведения родителя может быть,
например, родитель (мать или отец), который укладывает ребенка спать рядом с собой,
продолжает кормить с ложечки («потому, что так легче»), полностью контролирует все
аспекты жизни ребенка, более чем того требует нормальное развитие. Такой родитель (
мать или отец) не может себе даже представить, что другой родитель способен правильно
спланировать времяпрепровождение ребенка с другим родителем и поэтому создает
собственный план их встречи, или записывает ребенка на дополнительные занятия во
время, отведенное другому родителю, не спрашивая у него на то согласия. Иногда мать
(отец) определяет, с кем из родственников другого родителя (отца или матери) ребенок
может встречаться, а с кем нет. У такого родителя возникает чувство, что забирая ребенка
на выходные, отец (мать) забирает их частицу. Будучи отделенными от ребенка они
ощущают внутренний разлом, разорванность на части. Такой родитель не способен
увидеть, почувствовать ситуацию с точки зрения другого родителя и ребенка. Они
переполнены ненависти и др. негативных чувств к бывшему супругу и не желают
признавать собственную ответственность за сложившуюся ситуацию или разделить эту
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ответственность с бывшим партнером. Почти всегда, в окружении инициатора
отчуждения найдется человек, который будет его поддерживать в стремлении отдалить
ребенка от другого родителя ( Из предоставленных материалов гражданского дела ясно,
что после рассторжения брачных отношений и отдельного проживания мужа и жены, в
2010-м году по обоюдному согласию двое детей - страшая дочь Х. и младший сын Р.
остались с отцом, а средняя дочь Ш. стала проживать с матерью. 2011-м году ответчица
А.Т. обратилась в суд по месту проживания бывшего мужа с просьбой о пересмотре
решения районного суда и передачи двух других детей для дальнейшего проживания с
матерью. Проживающие с отцом дочь Х. больна эпилепсией, а сын Р.состоит на учете в
детском ПНД. Истец А.А. в своей аппеляционной жалобе указывает на то, что после
ухудшения семейных отношений его жена неоднократно оставляла детей и уходила из
дома к своим родителям. А.А., безрезультатно общаясь с женой, призывал ее из-за детей
не разрушать семью, ответчица А.Т. в семью не возвращалась и проживала со своими
родителями. Суд после рассмотрения взаимных притязаний вынес постановление о
назначении судебно-психологической экспертизы с целью выявить влияния сформировавшихся межличностных отношений родителей на психику и эмоционально-волевую
сферу детей. На экспертное исследование были представлены истец А.А., дети,
проживающие с ним, т.е. старшая дочь и младший сын Р., ответчица А.Т. и средняя дочь
Ш., проживаюшая с матерью.
Во время экспертного исследовании истец А.А., высказываясь о бывшей жене,
считал, что его жена пытается наладить с ним отношения из меркантильных
соображений, т.е. стремится получить либо деньги для покупки квартиры в городе, либо
получить жилплощадь в доме бывшего мужа. Старшая дочь Х. выявила явное
«отчуждение» в отношении матери, несмотря на то, что эмоционально сильно привязана
к средней сестре Ш. В разговоре с психологом Х. свою мать называла только по имени,
рассказала, как мать их оставила среди ночи одних в доме и ушла. Рассказывая о
родителях, Х. уверенно утверждает, что в разрушении их семьи виноваты родители
матери. Желание матери о примерении семьи воспринимает без особой радости, так как
материнское желание объясняет стремлением получить у отца деньги или жилую
плошадь. Уверена в том что, родители не помирятся. Она считает, что младший брат не
выживет с матерью в деревне, так как не сможет без бабушки по линии отца. Несмотря на
все это, Х. хотела бы сама короткими периодами, на каникулах пожить с матерью.
Младший брат Р. во время экспертного исследования вел себя неадекватно. Во время
психологического исследования были выявлены явные признаки отставания в
психическом развитии, несвязанные с психическим заболеванием, а также значительные
дефекты речи. У мальчика имя матери вызывало явный негативизм, а так же вербальные
реакция неприязни и агрессии. Ребенок нервничал, выкрикивал имя матери, требовал,
чтобы мать не приходила. Расспросы о матери отрицательно сказались на его поведении
во время экспертизы.
Средняя сестра Ш. проявляла адекватное поведение во время общения с
психологом. Ее оценки сложивщейся ситуации проявлялась в устойчивой позиции,что не
важно где жить, главное жить всем вместе. Девочка отмечала особую любовь к старшей
сестре Х. и младшему брату А. Отношение к отцу равное и без негативизма, утверждала,
что отца «тоже любит», так как он к ней относился нормально, т.е. «не наказывал».
Ответчица А.Т. на момент экспертного исследования выявила устойчивое желание
примириться с мужем. Она утверждала, что отношения с мужем испортились из-за того,
что он в свое время не лечил двух больных детей, но сейчас она знает, что он больных
детей периодически наблюдает у врачей, тем самым источник конфликта был как бы
устранен.
Отвечая на вопросы поставленные судом перед экспертом, психолог пришел к
выводу, что характер межличностных отношений, сложившихся между отцом А.А. и
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матерью А.Т. не оказывают негативного влияния на психику, поведенческие акты и
эмоционально-волевую сферу дочерей Х. и Ш. Вместе с тем, сложившиеся отношения
между отцом и матерью могут негативно повлиять на психику, поведенческие акты и
эмоционально-волевую сферу младшего сына А.).
Ребенок, будучи жертвой родительского противостояния, очень тонко чувствует,
кто является главным с точки зрения его потребности к выживанию. Поэтому он свои
позитивные чувства от общения с другим родителем будет скрывать, рассказывая только
о негативных аспектах взаимоотношений. Опасаясь выглядеть предателем в глазах
«любимого» родителя, ребенок чувствует себя обязанным защищать его в любых
ситуациях.
Тяжелая форма отчуждающего поведения характеризуется «одержимостью»
инициатора отчуждения ненавистью к бывшему партнеру. Полный контроль над
ребенком для них превращается в вопрос «жизни и смерти». Стремясь уничтожить связь
ребенка с другим родителем, такие родители могут обвинять его (ее) в физическом
насилии над ребенком, преследовании, сексуальном развращении и т.д. Желая
«защитить» ребенка такая мать (отец) может обращаться в многочисленные инстанции,
реалистично и с подробностями описывать «насилие», чинимое над ребенком, игнорируя
тот факт, что это не соответствует действительности (Из предоставленных материалов
гражданского дела ясно, что после рассторжения брачных отношений и отдельного
проживания мужа и жены, единственный ребенок- четырехлетний сын проживал с
матерью. Истец А.Л, отец малолетнего ребенка обратился в районный суд с исковым
заявлением, о разрешении встреч с малолетним сыном два раза в неделю. После
расторжения непродолжительного брака истец оставил бывшей жене квартиру,
материально участвовал в жизни своего сына. Свое желание истец мотивировал тем, что
ребенок нуждается как в материальном, так и в эмоциональном участии отца. Истец
явился на экспертное исследование в назначенный день. В беседе с психологом истец
логично обосновал свое исковое заявление, проявлял талерантность и терпимость в
высказываниях о бывшей жене, с которой все еще работают в одном учреждении и
каждый день встречаются на работе. Развод с женой обьяснял большим расхожденим во
взглядах на духовные и семейные ценности. Логически обосновал свою точку зрения по
поводу неполноценного воспитания мальчика в руках очень властной матери.
День проведения экспертизы для ответцицы Н.Б и малолетнего ребенка
неоднократно переносился по причине их неявки. Наконец, в согласованный с адвокатом
ответчицы назначенный для проведения экспертного исследования день, ответчица Н.Б. и
ее четырыхлетний сын все равно не пришли. После обращения эксперта в районный суд с
просьбой обеспечить явку ответцицы Н.Б. и малолетнего ребенка была получена
телефонограмма о том, что явку обеспечить невозможно по причине отъезда ответчицы в
длительную служебную командировку. Экспертиза не была проведена по независящим
от эксперта причинам. В данном случае у эксперта сформировалось устойчивое
убеждение о «субъективности» причины неявки ответицы и нежелании предоставить
ребенка для экспертного исследования ).
В случае тяжелой формы отчуждающего родительского поведения обычно речь идет о
психотическом расстройстве и такой родитель нуждается не столько в
психотерапевтической, сколько в психиатрической помощи. Конечно же, квалификация
психического расстройства при тяжелой форме родительского отчуждения является
компетенцией психиатров.
Как показывает существующий опыт, если не препятствовать процессу
отчуждения, то ребенок окончательно отдалится от «ужасного» родителя и в будущем
вряд ли, без помощи психолога, психотерапевта сможет преодолеть негативное
отношение к нему. Такой ребенок может иметь трудности в выстраивании
взаимоотношений с окружающими, в развитии автономности, способности выдерживать
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фрустрацию потому, что главной ролевой моделью для его развития будет служить
социально неадаптированный родитель, использующий собственного ребенка как орудие
мести в отношениях с бывшим супругом и как «психотерапевта» для смягчения
травматического влияния «потери» в результате развода. При проведении такого рода
судебно-психологических экспертиз может возникнуть ощущение психологической
манипуляции (согласно определению Доценко Е.Л., манипуляция - это «вид
психологического воздействия, искусное использование которого ведет к скрытому
возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально
существующими желаниями») (5,6,10).
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕННОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
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СОБСТВЕННОСТИ
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«Гражданское право» БГУ
Məqalədə mülkiyyət hüququnun obyekti kimi qeyri-maddi əmlak nemətlərin hüquqi rejiminin
araşdırılıb. Və öhdəlik hüquqların hüquqi rejimini tədqiq edərək müəllif bu nəticəyə qəlir ki, onların
hüquqi rejimi daşınar və daşınmaz əmlakın hüquqi rejimi ilə oxşardır. Müəllif tərəfindən qeyri-maddi
əmlak nəzəriyyəsi təhlil edilib.
In this article the author investigates the problem of intangible property values in the form of
obligation rights. Having researched the legal regime of obligation rights, the author concludes that the
term “right” should be used as an object of right of owhership. Furthermore, for clarification the author
studies the theory of intangible property.
В данной статье автор анализирует проблему нематериальных имущественных благ как
объектов права собственности. Исследовав правовой режим обязательственных прав, автор
приходит к выводу, что их правовой режим схож с правовым режимом недвижимого и
движимого имущества. Далее автором для внесения ясности данного вопроса исследуется
теория бестелесного имущества.

Объекты права собственности по своей природе могут быть самыми
разнообразными. Длительное время в доктрине доминировало мнение о том, что право
собственности существует только на вещь. Поэтому, чтобы стать предметом права
собственности, нужно быть вещью [24,128]. В первой половине XX века эта позиция
была закреплена в материалистической доктрине, которая гласила, что «право
собственности мыслится и представлено в правовых нормах как право на вещь, на
материальный объект» [15,61], что соответствовало духу традиционной концепции
вещественной собственности. Однако с развитием производства и иными потребностями
имущественного оборота понятие вещи претерпело изменения, в т.ч. в виде расширения
круга объектов права собственности. Все большее использование в качестве сырья и
топлива электроэнергии и газа вызвало признание за ними режима объекта права
собственности, выходящего за границы традиционного понимания «вещи» [6, 198].
Изучая опыт зарубежных государств в урегулировании данного вопроса, следует
напомнить, что § 90 Германского гражданского уложения безапелляционно
устанавливает, что «вещами в смысле закона признаются лишь материальные предметы»
[6, 70]. В романской цивилистической доктрине режим вещей имеют многие объекты, в
том числе объекты промышленной собственности, обоснование чему предложил
французский цивилист Саватье: «Абстрактные права, имеющие определенную стоимость,
выраженную в деньгах. Это результат развития юридической техники. Юридикотехнические абстракции потеснили телесные вещи. Реальные вещи выступают в
юридической жизни только через посредство прав, которые осуществляются в отношении
этих вещей, – это права вещные либо обязательственные. Каждое из этих прав может
стать предметом сделки. С этого момента, когда возникает возможность такой продажи,
права становятся имуществом» [23, 53-54]. «Мысль о том, что имущество представляет
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собой некоторую ценность, нашла свое проявление в понимании под термином
«имущество» всего того, что, по воззрениям экономического оборота, может в пределах,
очерченных правопорядком, быть его объектом и обладает ценностью. Иными словами,
имуществом является все то, что является меновой ценностью, объектом оборота» [15,
105]. Поэтому германские цивилисты в середине XX века все-таки признали, что
«является ли предмет телесным, т.е. вещью, решается по воззрениям оборота, но не по
учению физики» [21, 12].
Для полноты взгляда на теорию бестелесного имущества следует обратиться и к
англосаксонскому праву. Английское право как родоначальник данной правовой системы
не знает четко оформленного деления имущественных прав на вещные и обязательственные, однако категория «вещи» в нем должна присутствовать. Материальным
считается имущество, имеющее физическое существование, нематериальным – патентные
права, сервитуты, обязательства, что практическое значение приобретает только при
налогообложении: материальное имущество подлежит налогообложению в государстве, в
котором оно располагается, нематериальное имущество – в том государстве, где
проживает его владелец [17, 452]. Такой же подход демонстрирует право США. Так, к
примеру, ГК штата Калифорния предусматривает: «В собственности могут быть все
обязательства, репутация фирмы, товарные марки и знаки» [24, 27].
В отношении рассматриваемого вопроса заслуживает внимания следующая мысль
Л.А. Новоселовой: «Следует отметить, что многие ценности, рассматриваемые в
современном обороте как товар, только с большим трудом можно обозначить как
материальные, телесные вещи (к таким объектам относятся, например, различные виды
энергии). Как совершенно справедливо подчеркивает Е. Годэмэ, обязательство направлено на
исполнение предоставления, действия или на воздержание от действия, представляющее
ценность, и обеспечено правом кредитора обратить взыскание на имущество должника:
«Следовательно, оно само есть ценность». И далее: «Все более и более на обязательство
смотрят как на ценность, как на основание взыскания с имущества, а характер обязательства
как связи между двумя лицами, не исчезая вовсе, теряет все более и более свое значение и
действие» [19, 117]. Применение конструкции права собственности в отношении
дематериализованных активов вполне оправданно, если понимать право собственности
как наиболее полное, наиболее абсолютное и независимое от прав других лиц права на
тот или иной объект. При этом с учетом специфики объекта может различно решиться
вопрос о выборе способов защиты права» [19, 25].
Законодательство АР, следующее германской традиции, также признает вещами
только материальные объекты (ст. 135.1 ГК АР). Прочие виды имущества в АР
именуются нематериальными имущественными благами.
Так, нематериальными имущественными благами являются «права и требования,
которые могут быть переданы другим лицам, либо которые предусмотрены для
материальной выгоды их владельца, либо для права требовать что-либо от других лиц»
(ст. 135.5 ГК АР). § 3 Главы 9 ГК АР именуется «Приобретение права собственности на
права и требования». В соответствии со ст. 193.1 ГК АР «требование или право, уступка
или залог которых возможны, могут быть переданы их владельцами в собственность
другого лица». Положение выражено несколько неудачно, но очевидно, что под
владельцем тут имеется в виду именно собственник: ведь не может же он передать право
собственности, сам не обладая им. Указанный параграф, как и ст. 135.5 ГК АР,
содержащее определение нематериальных имущественных благ, неудачны также в том
плане, что использует одновременно два термина: «право» и «требование». Очевидно, что
под «требованием» имеется в виду «право требования». Следовательно, достаточно и
правильнее было бы использование в качестве объекта права собственности только
термина «право».
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Любое ли право, в том числе обязательственное право является объектом права
собственности? Мы считаем, что нет. Так, согласно ст. 194.1 ГК АР владелец требования
(кредитор) вправе без согласия должника уступить требование третьему лицу при
условии, что такая уступка не противоречит существу обязательства, соглашению с
должником или законодательству. Следовательно, объектом права собственности
является только такое обязательственное право, отчуждение которого со стороны
кредитора (собственника права) не противоречит: 1) существу обязательства; 2)
соглашению с должником; 3) законодательству.
В частности, не допускается уступка требований, неразрывно связанных с
личностью кредитора, в том числе требований по алиментам и о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью (ст. 194.3 ГК АР). Другие примеры: 1) предметом
купли-продажи не могут быть сервитут (ст. 255.3 ГК АР) и узуфрукт (ст. 263.1 ГК АР); 2)
не может быть предметом уступки право преимущественной покупки имущества,
находящегося в общей собственности (ст. 218.4 ГК АР).
Особый интерес представляет запрет на уступку права, установленный
соглашением сторон, то есть кредитора и должника. В соответствии со ст. 194.1 ГК АР
соглашение с должником о недопустимости уступки возможно только при наличии у
должника уважительных интересов. Конечно, уважительные интересы могут быть
разного характера в зависимости от предмета обязательства и правоотношений между
кредитором и должником. По нашему мнению, сюда однозначно относится двусторонний
договор, по которому стороны еще не исполнили свои обязательства. Иначе говоря, если
согласно заключенному договору обе стороны являются и кредиторами, и должниками,
уступка одной из сторон своего права требования к другой стороне означает перемену
лиц в обязательства. Следовательно, речь идет не только об уступке права, но и перехода
обязанности. А это однозначно невозможно без согласия другой стороны. Поэтому, вне
всякого сомнения, такое право не является оборотоспособным, а значит, не является
объектом права собственности. Право, как объект права собственности, должно не
только обладать ценностью, но и быть передаваемым. Ввиду этого правовой режим права,
как объекта права собственности, во многом определяется именно этим признаком.
Поэтому законодательство АР регулирует важнейшие аспекты перехода (уступки,
цессии) прав.
Так, в соответствии со ст. 193 ГК АР к новому лицу требования и права переходят
в том состоянии, в котором они находились у прежнего владельца. Прежний владелец
обязан передать новому владельцу все относящиеся к требованиям и правам документы,
которые находятся в его распоряжении, и все сведения, необходимые для использования
этих требований и прав. Прежний владелец обязан передать приобретателю также
надлежаще удостоверенный документ об уступке этого права и требования. Необходимые
расходы по удостоверению такого документа возлагаются на нового владельца.
Согласно ст. 194.4 ГК АР уступка требования, основанного на сделке,
заключенной в простой письменной или нотариальной форме, осуществляется в
соответствующей письменной форме. Например, договор об ипотеке подлежит
нотариальному заверению (ст. 307.7 ГК АР). Следовательно, сделка по отчуждению права
ипотеки также подлежит нотариальному заверению.
Следует подчеркнуть, что Особенная часть ГК АР также регулирует вопросы
отчуждения прав и требований. Так, этому вопросу посвящен § 6 Главы 29 ГК АР,
именуемый «Купля-продажа требования и других прав». В рамках настоящей работы мы
не будет углубляться в детали правового регулирования этого вопроса. Отметим лишь то,
что в соответствии со ст. 651 ГК АР к купле-продаже требований и иных прав
соответственно применяются положения о купле-продаже вещей. При продаже прав на
недвижимые вещи и объекты, зарегистрированные в официальных реестрах,
соответственно применяются статьи ГК АР о купле-продаже недвижимых вещей.
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Таким образом, правовой режим нематериальных имущественных благ в целом
сходен с правовым режимом вещей. При этом правовой режим регистрируемых прав
сходен с правовым режимом недвижимых и регистрируемых движимых вещей.
В то же время, очевидно, что правовой режим отдельных нематериальных имущественных благ имеет свои нюансы. Учитывая неограниченное количество
нематериальных имущественных благ, в рамках настоящей работы мы остановимся на
исследовании правового режима некоторых, наиболее актуальных и проблемных, а
главное – оборотоспособных из них, а именно: 1) безналичные деньги; 2) бездокументарные ценные бумаги; 3) доля в уставном капитале коммерческого юридического
лица; 4) энергия.
1) Безналичные деньги. Некоторые авторы с точки зрения правовой природы
приравнивают безналичные деньги к наличным деньгам. Например, Л.Г. Ефимова пишет:
«безналичные деньги – это квазиналичные, фиксация наличных денег» [13, 48]. Но такая
позиция не выдерживает критики, поскольку так называемые безналичные деньги не
только не являются вещами, более того, они не упоминаются в законодательстве, которое
обычно апеллирует лишь понятием «безналичные расчеты». ГК АР употребляет термин
«деньги» только в отношении вещей. «Юридическим результатом безналичных расчетов
является перевод денежного долга с контрагента, являющегося плательщиком по
основному договору перед контрагентом-получателем денег, на банк, обслуживающий
этого получателя» [13, 154].
Правильной представляется позиция Л.А. Новоселовой, характеризующей
безналичные деньги как «права на деньги» [20, 29]. Она объясняет природу безналичных
денежных средств посредством квалификации договора банковского счета в качестве
своеобразной формы договора займа, по которому банк принимает на себя обязанность
возвратить эти средства клиенту или по требованию кредитора-клиента перечислить их
третьим лицам по его указанию [20, 37]. К этому мнению примыкает позиция А.А.
Маковского, согласившегося с тем, что безналичные денежные средства «представляют
собой не вещи, а права требования» [16, 201]. Также считает А.Ш. Гасанов: «Поскольку
банк обязан вернуть им не те же самые денежные знаки (иначе их отношения
регулировались бы договором хранения), а привлеченную от них денежную сумму, их
правоотношения носят обязательственный характер. В этом смысле неверным
представляется подход Конституционного Суда АР, который в своем постановлении №
267 от 23 ноября 1999 года, говоря о правах вкладчиков, неоднократно апеллирует к
положениям Конституции АР о праве собственности. Вкладчик не является
собственником вклада» [5, 267].
Последний вывод небесспорен. Вкладчик не является собственником наличных
денег, внесенных им в качестве вклада. Но он является собственник вклада, являющегося
правом требования. То есть вкладчик есть собственником права требования в отношении
банка. Не случайно ст. 953.4 ГК АР предусматривает возможность уступки вкладчиком
права требования в отношении банка. К примеру, В.В. Витрянский призывает отказаться
от "чистоты юридической конструкции" и условно признать вкладчика "собственником"
своего вклада, "понимая под вкладом, конечно же, обязательственно-правовое требование
вкладчика к банку" [4, 44-45].
Между тем, классическим примером уступки денежного требования является
договор факторинга, регулируемый § 7 Главы 29 ГК АР. В соответствии со ст. 655.1 ГК
АР факторингом считается финансирование против уступки денежного требования. По
договору факторинга одна сторона (фактор) выдает или обязуется выдать другой стороне
(клиенту) денежные средства за счет денежного требования в отношении третьего лица
(должника), которое возникает из передачи товара, выполнения работ или оказания услуг
клиентом (кредитором) третьему лицу, а клиент уступает либо обязуется уступить
фактору это денежное требование. При этом должник должен быть уведомлен об уступке
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денежного требования (ст. 655.2 ГК АР). Иначе говоря, согласие должника на уступку
денежного требования не требуется. Следовательно, денежное требование (безналичные
деньги) является объектом права собственности.
2) Бездокументарные ценные бумаги. Бездокументарной ценной бумагой является
форма ценной бумаги, позволяющая определить ее владельца на основе записи,
имеющейся в счете депо в депозитарии (ст. 996.1 ГК АР). Как мы помним, в соответствии
со ст. 135.1 ГК АР деньги и ценные бумаги являются вещами. Выше мы рассматривали
правовой режим, так называемых безналичных денег и при этом особо отметили, что
признание их вещами невозможно, в том числе потому, что понятие безналичных денег
чуждо законодательству, это скорее экономическая категория.
Другое дело бездокументарные ценные бумаги. Законодательство прямо
предусматривает категорию бездокументарных ценных бумаг. Если исходить из ст. 135.1,
признающей ценные бумаги вещами, получается ли, что бездокументарные ценные
бумаги тоже являются вещами? Так, к примеру, ст. 1078-22.2 гласит: «Права,
закрепленные бездокументарными ценными бумагами, осуществляются идентификацией
сведений о зарегистрированном в реестре лице со сведениями о собственнике или
номинальном держателе в реестре об этих ценных бумагах или на счетах депо». Как
видно, в отношении бездокументарной ценной бумаги приведенное положение
упоминает о ее собственнике.
Мы считаем, что бездокументарная ценная бумага не может считаться вещью,
поскольку она не является материальным объектом. А согласно ст. 135.1 ГК АР вещами
являются только физические объекты. Далее, «в отношении бездокументарных бумаг не
действует…важнейшее правило оборота ценных бумаг – начало презентации
(предъявления бумаги) как необходимое условие для реализации или передачи права,
удостоверенного бумагой» [7, 335].
Таким образом, бездокументарная ценная бумага – относительное право, содержанием которого являются правомочия, предоставленные владельцу такой бумаги. И на
само это право (но не на вещь) имеется право собственности. Ст. 996.4 ГК АР гласит:
«Операции с бездокументарными ценными бумагами могут совершаться только при
обращении к лицу, которое официально совершает записи прав. Передача, предоставление и ограничение прав должны официально фиксироваться этим лицом, которое
несет ответственность за сохранность официальных записей, обеспечение их
конфиденциальности, предоставление правильных данных о таких записях, совершение
официальных записей о проведенных операциях». Таким образом, правовой режим
бездокументарной ценной бумаги характеризуется тем, что такие бумаги являются
записями на счетах депо, которые ведутся депозитариями. Уступка прав, составляющих
бездокументарную ценную бумагу, подлежит фиксации на счете депо посредством
внесения записи о сделке. Получается, что осуществление и передача прав в
значительной степени зависят от добросовестности депозитария, то есть постороннего
лица. Следовательно, основной отличительной чертой бездокументарных ценных бумаг
является необходимость владельца такой бумаги обращаться за содействием в
осуществлении и передаче своих прав к постороннему лицу (депозитарию). Говоря о
бездокументарных ценных бумагах, следует особо отметить, что во многом именно
благодаря ценным бумагам, в частности акциям, позиция, согласно которой объектами
права собственности могут быть только вещи, оказалась опровергнутой. Не случайно С.С.
Алексеев сокрушается по поводу того, что классическое понимание института права
собственности сошло на нет в результате доминирования акционерных обществ [1, 332356].
3) Доля в уставном капитале коммерческого юридического лица. Коммерческие
юридические лица, имеющие уставный капитал, в АР могут существовать в форме
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью и обществ с
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дополнительной ответственностью. Тут мы будем рассматривать правовой режим доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. При этом мы исходим из
следующих соображений.
Во-первых, правовой режим долей в уставном капитале всех коммерческих
юридических лиц в целом совпадает [9, 80; 9, 76]. Во-вторых, доля в уставном капитале
акционерного общества оформляется акцией, то есть ценной бумагой. А выше мы уже
рассмотрели правовой режим бездокументарных ценных бумаг. Поскольку режим прав,
оформленных как документарной, так и бездокументарной акцией, сходен, повторяться
смысла нет. Любая акция представляет собой «титул собственности на действительный
капитал фирмы» [9, 111]. Наконец, в-третьих, в АР на практике не существуют общества
с дополнительной ответственностью. Кроме всего прочего, из решения
Конституционного Суда АР от 16 декабря 2011 года также следует, что и на акции, и на
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью существует право
собственности, сущность которого одинакова.
Итак, что же такое доля в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью? Из смысла ст. 87 и ст. 90 ГК АР следует, что доля в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью есть выраженная в процентах к общему
размеру уставного капитала либо в виде дроби стоимость имущества, внесенного в
качестве оплаты уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.
Участник общества с ограниченной ответственностью вправе продать или иным
образом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть одному или
нескольким участникам данного общества (ст. 93.1 ГК АР). Отчуждение участником
общества своей доли (ее части) третьим лицам допускается, если иное не предусмотрено
уставом общества (ст. 93.2 ГК АР). Участники общества пользуются преимущественным
правом покупки доли участника (ее части) пропорционально размерам своих долей, если
уставом общества или соглашением его участников не предусмотрен иной порядок
осуществления этого права. В случае, если участники общества не воспользуются своим
преимущественным правом в течение месяца со дня извещения, либо в иной срок,
предусмотренный уставом общества или соглашением его участников, доля участника
может быть отчуждена третьему лицу (ст. 93.3 ГК АР). Доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью переходят к наследникам физических лиц и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если уставом
общества не предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия остальных
участников общества (ст. 93.6 ГК АР).
Таким образом, доля в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью может быть предметом продажи, дарения, наследования и т.п.
Очевидно, что, не будучи вещью, доля в уставном капитале ООО по своей природе
является нематериальным имущественным благом, а именно правом, которое может быть
передано другому лицу. Согласно мнению С.А. Бобкова, доля общества с ограниченной
ответственностью – «это имущественное право, имеющее количественное выражение в
виде номинальной стоимости, имеющее соотношения (в виде процентов или дроби)
относительно размера уставного капитала общества с ограниченной ответственностью,
владение которым наделяет субъекта статусом участника общества с ограниченной
ответственностью и как следствие комплексом прав (как имущественного, так и
неимущественного характера) и обязанностей по отношению к обществу и другим
участникам» [22, 65]. Таким образом, участник общества с ограниченной
ответственностью является собственник доли в его уставном капитале. Нередко на
практике, а порой и в законодательстве участника общества с ограниченной
ответственностью именует также собственником самого общества с ограниченной
ответственностью. Так, например, ст. 211.1 Уголовного кодекса АР использует термин
«собственник коммерческой организации». Еще правоведы бывшего социалистического
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лагеря любили акцентировать внимание на следующем: «С точки зрения права
собственности в акционерных обществах происходит расщепление правомочий
собственника. Акционеру принадлежит право собственности на акцию, в то время как
субъектом права собственности на действительный капитал является юридическое лицо –
акционерное общество» [10, 76]. Абстрагируясь от идеологической шелухи, следует
признать правильность этой точки зрения.
Право на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
подлежит регистрации в течение 40 дней (ст. 9 Закона АР «О государственной
регистрации юридических лиц и государственном реестре»). В соответствии со ст. 13.2
Закона АР «О государственной регистрации и государственном реестре юридических
лиц» внесенные в государственный реестр сведения о прошедшем государственную
регистрацию юридическом лице подтверждаются выпиской из государственного реестра,
где согласно ст. 14.2.2 того же Закона в том числе указываются участники общества с
ограниченной ответственностью и размер их долей. Таким образом, этот документ
подтверждает право собственности участников общества с ограниченной
ответственностью на доли в его уставном капитале.
Право собственности на доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью подтверждается также уставом общества с ограниченной
ответственностью. В соответствии со ст. 47.1 ГК АР и ст. 5.4.1 Закона АР «О
государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре» устав
является учредительным документом общества с ограниченной ответственностью,
подлежащий государственной регистрации налоговым органом. Согласно ст. 89 ГК АР в
уставе общества с ограниченной ответственностью в том числе должны быть указаны его
участники и размер их долей.
Законодательство АР не требует нотариального удостоверения сделок с долями в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Тем не менее, в
отношении нотариального удостоверения на практике налоговый орган, осуществляющий
государственную регистрацию коммерческих юридических лиц, трактует ст. 393 ГК АР
как правовую основу для требования о нотариальном удостоверении договора
передачи/обременения долей в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью. Ст. 393 ГК АР гласит следующим образом: «Договор, по которому
одна из сторон принимает обязательство передать другой стороне все или часть
существующего имущества или обременить его узуфруктом, должен быть удостоверен в
нотариальном порядке, за исключением случаев, когда договор заключен в отношении
отдельных предметов существующего имущества». Очевидно, что из этой статьи на
самом деле не вытекает требование нотариального удостоверения сделок с долями в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. В то же время можно
понять желание налогового органа обеспечить надежность регистрируемых им сведений.
Однако для этого требуется внесение в законодательство АР требования обязательного
нотариального удостоверения сделок с долями в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью.
Важно подчеркнуть, что, несмотря на то, что на основании ст. 47.3 ГК АР
изменения в устав приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации, положения устава, а также информация, отраженная в
выписке из реестра юридических лиц по нижеуказанным причинам не являются
гарантией незыблемости прав добросовестного приобретателя доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью, опирающегося на текущий устав общества с
ограниченной ответственностью, а также выписку из государственного реестра
юридических лиц:
- законодательство АР не устанавливает принцип достоверности записей реестра
юридических лиц и выписок из него;
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- как было указано выше, фактические изменения в правовом положении
юридического лица могут быть зарегистрированы в течение 40 дней. Следовательно,
даже самая свежая выписка из реестра юридических лиц не означает наличие
фактических изменений, которые будут зарегистрированы в ближайшие дни;
- теоретически возможно оспаривание права собственности на долю в уставном
капитале текущего участника общества с ограниченной ответственностью со стороны
предыдущего собственника той же доли. Ввиду определенных неясностей в
законодательстве АР, это, в свою очередь, не исключает возникновения риска
предъявления прежним владельцем требований об отмене права добросовестного
приобретателя доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
Для избежания указанных проблем и придания надежности оборота долей в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью мы предлагаем по
аналогии с государственным реестром недвижимого имущества законодательно
закрепить принцип достоверности записей реестра юридических лиц и выписок из него.
4) Энергия. Современная эпоха характеризуется большим спросом на энергоресуры.
Сами энергетические материалы, как правило, являются вещами. Например, нефть. При
этом, однако, не совсем понятна юридическая природа самой энергии. Законодательство
АР не содержит определения этого термина. Так, например, ни Закон АР «Об
энергетике», ни Закон АР «Об электроэнергетике», несмотря на частое употребление
этого термина, соответствующего определения не содержат.
Некоторые авторы тоже склонны умалчивать о правовой природе энергии. Так,
например, В.В. Витрянский, признавая энергию имуществом и подчеркивая ее особые
ценные свойства, не дает юридической характеристики энергии [4, 143]. Ж. де ла
Морандьер прямо называет энергию материальным благом, не относя ее к той или иной
категории объектов гражданских прав [17, 54].
Очевидно, что энергия не является вещью, поскольку не имеет материальной,
внешней оболочки. В то же время совершенно права Е.В. Блинкова, считающая, что в
системе объектов права собственности должно найтись место для «природных ресурсов,
которые участвуют в гражданском обороте без приложения человеческого труда.
Интересна позиция М.М. Агаркова, считавшего, что при передаче потребителю энергии
электростанция совершает работу, состоящую в поддержании определенного напряжения
и мощности в сети потребителя. Поэтому договор снабжения электроэнергией им был
квалифицирован как договор подряда [2, 13-14]. К этой позиции близок Р. Саватье,
считавший, что «энергия не может существовать без обязательства» [23, 88]. Мы
присоединяемся к этой точке зрения, и считаем, что энергия есть результат исполнения
обязательства. Следовательно, это нематериальное имущественное благо. Правовой
режим этого вида имущества в частном праве регулируется, как правило, договором.
Таким образом, имуществом является все то, что является меновой ценностью,
объектом оборота. И если речь идет не о вещах, то мы имеем дело с нематериальным
имущественным благом. Особое внимание следует придавать нематериальным
имущественным благам в форме обязательственных прав. ГК АР именует такое благо как
правом, так и требованием. Правильнее было бы использование в качестве объекта права
собственности только термина «право». Объектом права собственности является только
такое обязательственное право, отчуждение которого со стороны кредитора
(собственника права) не противоречит: 1) существу обязательства; 2) соглашению с
должником; 3) законодательству.
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ГРАФОЛОЭИЙАНЫН КАДРЛАРЛА ИШЛЯРДЯ ВЯ
ПРОФЕССИОНАЛ ИСТИГАМЯТЛЯНДИРМЯДЯ ИСТИФАДЯСИ
Emin Əliyev,
Məhkəmə ekspertizası mərkəzinin dissertantı,
Naxçıvan filialinin böyük eksperti
aliyev.e.e@gmail.com
В статье изложена необходимость использования графологических методов, как в
других государствах, так и в деятельности правоохранительных органов Азербайджанской
Республики при проведении кадровых проверок. Автор, используя примеры из мировой практики,
рассуждает о необходимости анализа внедрения новых, эффективных и экономичных методов
специальной психологической диагностики, в выборе кандидатов принимаемых на службу в
правоохранительные органы, а также в решении кадровых задач.
Ключевые слова: декларация, полиграфия, декоративный, локальный, петля, спираль,
индивид, индустриальный
The article has been devoted the necessity of the graphological method during the carry out of
the cadre checking in the activity of law-enforcement agencies of Azerbaijan Republic as it is exist the
other world countries. By using the world practice the author has offered new effective and economic
methods of specially psychophysiology diagnostics in solving the cadres` problems and choosing the new
employees who are accepting to work in law-enforcement agencies.
Key words: declaration, polygraph, decorative, local, buttonhole, spiral, individual, industrial

Бу эцн юлкя рящбярлийи иля щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярликляри арасында
ишэцзарлыг, профессионал вя мяняви кейфиййятляриня эюря кадрларын мцкяммял сечим
проблеминин щяллинин важиблийи щаггында дяфялярля сющбят олмушдур. Ясас мясялялярин
реаллашмасы цчцн важиб олан бейнялхалг терроризмля, харижи дювлятлярин хцсуси хидмятляринин
гейри щцгуги фяалиййятиля, екстремист вя башга жинайяткар тяшкилатларла мцбаризядя, дювлятин
марагларынын мцдафиясиндя вя башга чох важиб истигамятлярдя, щюкумят вя бцтювлцкдя
ижтимаиййят щцгуг-мцщафизя органларынын ямякдашларына даща чох йцксяк интеллектуал вя
мяняви-етик тялябляр тягдим едирляр. Анжаг йцксяк тящсилли профессионаллар, етибарлы вя
вижданлы ишчиляр бу тялябляри шяряфля, вижданла йериня йетирмяйя гадирдиляр.
Щцгуг-мцщафизя органларынын фяалиййятини нязяря алараг, сящвляри минимума
чатдырылмалы олан намизядлярин сечилмяси проблеми олдугжа важиб ящямиййятя маликдир.
Чцнки ямякдашларын кейфиййятсиз сечиминдя сящвляр ящямиййятли дяряжядя мадди вя мяняви
зяряря эятириб чыхара биляр, о жцмлядян сатгынлыьа вя хяйанятя. Бу мясялянин щяллинин яняняви
цсуллары чох вахт кифайят дяряжядя еффектив олмур. Бу эцн щцгуг-мцщафизя органларында
хидмятя вя хцсуси тящсил мяктябляриндя тящсил алмаьа сечилмиш бцтцн намизядляр мцтляг
гайдада психо-физиолоъи мцайинядян кечмялидирляр.
Лакин, стандарт цсулларын комплекс истифадясиня бахмайараг, профессионал сечимин
еффектлийинин йцксялдилмяси проблемляри зяннимжя щяля дя галмагдадыр. Она эюря дя щцгугмцщафизя органларына хидмятя эютцрцлян намизядлярин сечиминдя, еляжя дя кадр
мясяляляринин щяллиндя хцсуси психофизиолоъи диагностиканын йени еффектив вя гянаятли
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цсулларынын тятбигиня зярурят йаранмышдыр. Фикирляширик ки, кадр йохламаларынын
апарылмасында диэяр дювлятлярдя олдуьу кими Азярбайжан Республикасында да щцгугмцщафизя органларынын фяалиййятиндя графолоъи цсулун истифадяси зяруридир.
Кадр сечиминдя графолоъи тядгигат заманы ямякдашларын хидмятляриндя мцмкцн
ирялилямяляри нязяря алараг, эяляжяк профессионал фяалиййятинин спесифик хцсусиййятляри иля
щесаблашмалыдырлар. Эяляжяк хидмяти вязифялярдян асылы олараг, сечим мейарлары ящямиййятли
дяряжядя дяйишиля биляр, лакин ишчинин профессионал важиб кейфиййятляриня олан тялябляр
сарсылмаз галыр. Америка психологу Пол А.Гоффин дцзэцн гейд етдийи кими «...персоналын
дцзэцн сечими щяр бир тяшкилатын ишинин еффектив важиб шяртляриндян биридир. О, ямякдашларын
виждансызлыьындан, онларын тяряфиндян мцхтялиф хидмяти позунтулардан, хцсуси иля оьурлуг вя
мяхфи мялуматларын йайылмасындан алынан зяряри ящямиййятли дяряжядя азалтмаьа мцвяффяг
олур». /1/
Мялум олдуьу кими, хидмятя сечими тяшкил едяркян, онун йериня йетирдийи символик
функсийасыны йаддан чыхармаг олмаз. Йени ямякдашларын сечим просесинин вязифяси щяр
шейдян башга потенсиал намизядляря щцгуг-мцщафизя органлары щаггында ящямиййятли
информасийа вермякдир. Хидмятдя намизядляр илк нювбядя юйрянмяйя чалышырлар ки,
органларда иш онларын ян ящямиййятли тяляблярини юдямясиня щансы ещтималы веряжякдир. Она
эюря дя йени ямякдашларын сечим просесиня тякжя формал мцвафиг ямр вя тялиматла тяйин
едилмиш тяляблярля мящдудлашдырылмыш проседур вя цсулларын ня ися ки, бир йыьымы кими бахмаг
олмаз.
Намизяд вя щцгуг-мцщафизя органлары арасындакы мцнасибятлярин ясасында эяляжяк
ямякдашын вя бцтювлцкдя тяшкилатын гаршылыглы эюзлямяляри, гаршылыглы ющдялийи кими мцяййян
олуна билян вя беля адланан «психолоъи контракт» дурур. Бу вя йа диэяр ишчини ишя эютцряряк,
щцгуг-мцщафизя органлары эцман едирляр ки, дювлятин вя ижтимаиййятин тящлцкясизлийинин
тямин едилмяси цзря мясялялярин щяллиндя онларын шяхси вя профессионал кейфиййятляри лазым
олажаг. Белядя намизяд «юз хидмятини» анжаг онда тягдим едир ки, бу онун хцсуси
тялябатынын юдянилмясиня эятириб чыхарыр. Бахмайараг ки, «психолоъи контракт» адятян
декларасийа олунмур вя рясми сянядлярдя гейд едилмир, о йени гябул едилмиш ямякдашын
давранышына реал тясир етмяйя гадирдир. Щяр ан щяр бир тяряф щям реаллашдырылан, щям дя
реаллашдырылмайан цмидлярини гейд едя билярляр, бу вахт щяр тяряф юз минимал иддиа
сявиййясиня малик олур. /2,3/
Графолоъи мцайиняляр щцгуг-мцщафизя органлары ямякдашларынын кечдийи хидмятин щяр
биринин юз спесификасы олан, мцхтялиф мярщяляляриндя апарыла биляр: мясялян,
- хидмятя чаьырышда;
- хидмят цзря йерини дяйишмялярля баьлы вахташыры кадр йохламалары просесиндя;
- хидмяти арашдырмаларын апарылмасында;
- криминал вя екстремист структурларла ялагясиня шцбщя йарандыгда вя с.
Цмумиййятля профессионал сечимдя графолоэийа елминдян шяхсин гиймятляндирилмяси
методлары иля бир комплексдя онлары тамамлайараг истифадя олунмалыдыр.
Психолоъи-хятшцнаслыг диагностикасынын истифадясинин актуаллыьы авропада, америкада вя
диэяр дювлятлярдя шцбщясиздир: Йаранан ситуасийа кадр апаратларындан намизядлярин
сечилмяси, онларын йохланылмасы вя юйрянилмяси цзря бюйцк щяжмдя иш тяляб едир, бу да
мящдудлашдырылмыш вахт шяраитиндя ящямиййятли ямяк сярфиня эятириб чыхарыр вя сящви истисна
етмир. Щцгуг-мцщафизя органларынын структуруна криминал нцмайяндяляринин тятбиг
олунмасы ещтималы бюйцкдцр. Лайигли намизядлярин сечимини вя етибарсыз иддиачыларын
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хялбирлянмясини тямин едян даща бир «сцзэяжин» йарадылмасы органларын ишинин сямярялилийиня
вя онлара гаршы ящалинин инамы кюмяк едяр. Хяття эюря шяхсин хцсусиййятляринин тяйин
едилмяси, мялуматларын етибарлыьына вя доьрулуьуна тясир едян психодиагностик тест заманы
бир сыра гачылмаз чатышмамазлыглары нейтраллашдырмаьа имкан веряр. Мцайиня оланын стимул
материала (тест, тапшырыг вя с.) реаксийасына, онун рущи вя физики ящвалы, тестя мцнасибяти,
ситуатив амилляр вя с. тясир едя биляр, амма хятт материалы шяхсин юйрянилмяси техника вя
проседурларына тамамиля нейтралдыр. Яняняви цсулларла персонал сечиминин еффективлийи 6570% тяшкил едир, она эюря ки, мювжуд олан психолоъи вя психофизиолоъи методикалар иля шяхсин
мющкям олмайан характеристикалары юлчцлцр. Графолоъи тест эцжляндирилмиш дягиглийя, йцксяк
сабитлийя вя эюстярижилярин етибарлылыьына маликдир.
Бизя еля эялир ки, графолоъи метод полиграф вя компйутерляшдирилмиш психодиагностик
тестляшдирмя иля йанашы бцтцн щцгуг-мцщафизя органларынын кадр апаратынын вя психолоъисосиал хидмятляринин ишиндя лайигли йер тута биляр. Щцгуг-мцщафизя органларында хидмятя вя
йа ишя гябулу заманы намизядлярин психофизиолоъи мцайиняси иля йанашы онларын хятляринин
графолоъи тящлилинин нятижялярини дя нязяря алмаг лазымдыр.
Щцгуг-мцщафизя органларынын айры-айры категорийалы ямякдашларынын мцвяффягиййятли
ишляри цчцн лазым олан шяхси кейфиййятляри иля баьлы, хяттин графолоъи яламятляринин мисалларыны
эюстярмяк йериня дцшяр.
1. Ямялиййат бюлмясинин рящбяри. Бу вязифя цчцн проблемлярин эениш эюрцнмя
габилиййяти, синтезя ифадяли бажарыг, тяшяббцс вя йарадыжылыг, нцфуз, верилян ямрлярин чякиси, юз
цзяриня мясулиййят эютцрмя щазырлыьы, мянтигя уйьун рискя эетмяк вя с. лазымдыр. Бу
кейфиййятляря ашаьыдакы графолоъи яламятляр уйьундур: щярфлярин юлчцсцнцн бир олмамасы
(лакин эюзя чарпмайан вариасийалыг); хяттин эениш йайылмасы (мясялян, «а» вя «о» щярфляринин
ени учалыьындан чохдур); дяйирмиляшдирмя вя бужаглар арасында дцзэцн нисбят (йазынын
графолоъилийи); йазынын сятир хяттинин дцз, азажыг галдырылмыш олмасы; щярфлярин
конфигурасийасынын айдын вя садялийи (йазынын йахшы охунмасы) вя с.
2. Ямялиййат ишчиси. Тяляб олунан кейфиййятляр: цнсиййятя йцксяк мейллилик, тямкинлик,
юзцня нязарят, «сурятя юйряшмяк» (симайа, жилдя алышмыг) габилиййяти, юзцнц апармаг
бажарыьы, сийасятчилик. Графолоъи характеристикалaр: щярфлярин юлчцсц орта; сялигяли хятт
«дяйишкян буругларла» (йазы просесиндян зювг алманы тясдиг едян декоратив елементлярля);
хяттин бюйцк йумрулуьу; щярфлярин саьа мейилли олмасы вя с.
3. Хцсуси хидмятин ямялиййат ишчиси. Тяляб олунан кейфиййятляр: жясарят, сойугганлылыг,
тямкинлик, зещнин инкишаф сявиййяси, йарадыжылыг вя с. Графолоъи яламятляр: жызыглама хяттинин
цстцндян азжа галдырылмыш йазы сятринин дцз цфцги хятти; саь кянарын сямяряли долдурулмасы;
сялигяли кечид ишарясинин мювжудлуьу; йазынын йцксяк сцряти; хяттин ялагялилийи бюйцк; ара
мясафяси бюйцк; щярфляр арасындакы вя бир щярфин елементляри арасындакы сямяряли ялагяляр;
баш щярфлярдя гярибя вя йа гейри-ади елементлярин олмамасы; баш щярфляринин юзц ися сятир
щярфляринин бюйцдцлмцш шякли кими йериня йетириля биляр; Имза бир гайда олараг, адын баш
щярфи иля башланыр вя гыса цфцги жизэи иля битир.
4. Техники тяминат шюбясинин ямякдашлары. Онлар цчцн яглин чевиклийи, ямяли
тяшяббцскарлыг, контактлара вярдиш, реаксийанын тезлийи (тялясиклик йох). Бу психолоъи
характеристикалара ашаьыдакы графолоъи яламятляр уйьундур: щярфлярин юлчцляри мцхтялиф (бирбириня уйьун эялмяйян); щярфлярин дцзцлцшц енли; сюзляр арасында мясафянин бюйцдцлмяси;
хяттин йумрулуьу, габарыглыьы, лакин кяля-кютцрлц елементляря дя раст эялмяк олар.
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5. Бцджя-малиййя шюбяляринин ямякдашлары. Тяляб олунан кейфиййятляр: чевик ягл
(йарадыжылыг характерли олмайа биляр), цмуми вя локал йаддаш, диггятин тез топланмайа
габилиййяти, юзцня нязарят, эярэин ямяк шяраитиндя физики вя психи дайаныглыг. Графолоъи
яламятляр: ряван, «ахыжы» хятт; сюзляр арасында мясафянин бюйцдцлмяси; щярфлярин юлчцсц
бюйцк; хяттин йумрулулуьу; мятнин йахшы охунмасы; йазыда басма гцввясинин орта
сявиййядян чох олмасы.
6. Тясяррцфат шюбяляринин ямякдашлары. Тяляб олунан кейфиййятляр: практики дярракя,
саьлам дцшцнжя вя фярасят, интизама вярдиш (лакин хырдачылыгсыз вя зящяндяликсиз). Графолоъи
характеристикалар: айдын вя кифайят гядяр сялигяли хятт; хяттин сцряти йцксяк; бужаглы
бирляшмялярин йумрулуьу; илэяк, спирал вя с. шяклиндя ялавя елементлярин мювжудлуьу.
Дцнйа практикасына нязяр йетирдикдя эюрцрцк ки, тяжрцбяли графологларын билийиндян вя
графолоъи цсул вя методлардан тарихян дя, бу эцн дя мцтляг шякилдя истифадя едибляр вя
едирляр.
Беля ки, Исраилдя дювлят хидмятиня дахил олмаг цчцн тестляшдирилмянин нювляриндян
истифадя олунур ки, бу васитялярдян бири мцтляг графолоъи цсулдур. Хятт цзря ишчинин
(мцсабигядя иштирак едянин) мцхтялиф сащялярдя профессионал имканларыны тяйин етмякдя
ихтисаслашдырылмыш фирмлар тяшкил олунур. /4, 5/ Мялумдур ки, габилиййяти тяйин едян цсуллар
индивид (биолоъи вя эенетик) вя шяхси (сосиал шяртляндирилмиш) компонентляри юзцня дахил
едирляр.
Е.Зинэер щесаб едирди ки, ишя гябулдан сющбят эетдикдя щяр бир нюв фяалиййят цчцн
важиб олан инсан габилиййятинин тяйин олунмасында графолоэийа олдугжа еффективдир. /6/
Л.Клйаэес ися гейд едирди ки, инсанын мцяййян хассяляри вя хасиййятинин мцяййян жизэиляри
она бялли профессионал фяалиййятля мяшьул олмаьа имкан верир. /7/ Мяшщур рус
характереологу А.Ф.Лазурски щяля 1925-жи илдя гейд едирди ки, мцхтялиф сянядляр инсанын бу
вя йа диэяр габилиййят вя мейлини ейни дяряжядя истифадя едя билмир. /8/ Щяр бир сяняд
мцяййян комплекс профессионал важиб кейфиййятлярля характеризя олунур. Демяли, хяттиндяки
яламятляря эюря хасиййятиндя, мясялян, дюзцм, сойугганлылыг, гятиййят вя фярасят кими
жизэилярин олмасыны эюстярян шяхсляр щярби иш цчцн даща йарарлыдырлар, няинки ялйазмалары
гятиййятсизлийя, гярарсызлыьа, сябирсизлийя вя с. ишаря едян шяхсляр.
Тясадцфи дейил ки, бу эцн ишчи гябул едянляр актив олараг графологларла ямякдашлыг
едирляр. Л.Левинин гейд етдийи кими Авропада фирмаларын 85%-и ишя гябулда графолоъи
тящлиллярин нятижяляриндян истифадя едирляр. /9, 10/ А.Рафаели вя Р.Климовски тясдиг едирляр ки,
Америкада графологларын хидмятляриндян истифадя едян кампанийаларын сайы 3 миня чатыб вя
буна олан мейил артмагдадыр. /11, 12/ Графолоъи тящлилин кюмяйи иля Исраилдя 40 доллара щяр
бир сащибкар ишя эютцрцлян намизядин вижданлы вя тямиз олмасыны йохлайа билир. Тящлилин даща
дярин сявиййяси яглин структуруну, мянтиги гцввясини, топлама габилиййятини, дягиглийини,
юзцня нязаряти вя саьламлыьынын вязиййятини мцяййян етмяйя ижазя верир. АФР-дя анкет
мялуматларыны топлайаркян тяржцмеи-щалын ял иля йазылмасы тяляб олунур. Алманийада
графолоъи бцроларын иллик дювриййяси 10 мин маркадан 250 мин маркайадяк тяшкил едир.
Ишверянляр Иттифагынын Федерал бирлийи щал-щазырда яввялкиндян даща тез-тез хяттин тящлилиня
мцражият едир. «Инсана щяртяряфли бахмаг лазым эяляндя» «Сименс» консерни ихтисаслы ишчиляри
хятт цзря йохламадан кечирир. /13/
АБШ-да Шейла Курс бцросу хяття эюря инсанларын профессионал вя шяхси кейфиййятляринин
тящлиллярини апаран бюйцк шющрятя маликдир, онун ямякдашлары бир хяттин сащибиня мяхсус
300-я гядяр шяхси хассяни тящлил едирляр. Лео Хайсс-Крахенфелс графолоъи метода ящалинин
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сосиал хидмяти сферасында, тиббдя, индустриал психолоэийада ижазя верилян психодиагностик
ещтийатын цсулларындан бири кими бахыр. /14/
Щяр бир кадрлар шюбяси цчцн бир нюмряли мясяля яли яйри олан инсанын ишя эютцрцлмясиня
йол верилмямясидир. Тякжя АБШ-да ишчи щеййяти тяряфиндян оьурлуг илдя 50 милйард доллардан
чох тяшкил едир. 1988-жи иля гядяр мцяссисяляр онунла мцдафия олунурдулар ки, намизядляри
полиграфларда (йалан детекторунда) йохламайа чякирдиляр. Лакин инди Америка
ганунверижилийи хцсуси бизнес сащясиндя полиграфларларын, нитг анализаторларынын вя башга
електрон жищазларынын щеййятин йохланылмасы цчцн истифадясини ящямиййятли дяряжядя
мящдудлашдырыбдыр. Бунун жавабында ишверянляр «йалан детекторуну» психолоъи тест
комплекси иля явяз етдиляр вя даща тез-тез графолоъи тящлиля мцражият етмяйя башладылар.
1978-жи илдян АБШ-да «РЛ Софwаре» компанийасы мяшщур графолог Ш.Лау иля бирликдя
ялйазма мятнинин графолоъи тящлили компйутер програмынын (СЛЩА) йарадылмасы цзря иш
апарылырды. Програм кадрлар шюбясиндя ишля тямин олунма цзря бцрода истифадя цчцн
истигамятляндирилмишдир. Бу эцн о «ян йахшы сяняд» сайылыр. Бу програмын кюмяйи иля хяттин
50 характеристикасы нязяря алыныр, ялйазманын мцхтялиф параметрляринин жями 7000 бирляшмяси
тяклиф олунур. Онун йарадыжылары ики инсанын ялйазма тестляринин нятижяляри цзря шяхсиййятляр
арасындакы мцнасибятлярин гийаби моделляшдирмясинин мцмкцнлцйцнц бяйан едирляр. О,
«проблемли сифаришчинин» вя «перспективсиз ижрачынын», 90% дягиглийи иля, ашкар едилмясиня
имкан верир. Програмын щазырлайанлары принсипиал олараг, ижрачынын хяттинин параметрлярини
сканер васитясиля дейил, мялуматларын даща етибарлы олан ял иля дахил едилмясини тямин етмишляр.
Бу ардыжыл йолла истифадячийя диалог реъиминдя хяттин ясас яламятляринин нцмуняляри шяклиндя
тядгиг олунан хяттин хцсусиййятляри иля визуал мцгайися цчцн щяйата кечирилир. СЛЩА
програмы иля иш орта щесабла 30 дягигя вахт тутур.
Русийада ися щал-щазырда мцяллифлярдян бири тяряфиндян «Психолоъи-хятшцнаслыг
компйутер анализатору» шярти ад алтында автоматлашдырылмыш графолоъи програм йарадылмасы
цзря иш апарылыр. Тяясцфля гейд етмяк истяйирям ки, бу эцнкц эцня ня СЛЩА програмынын,
ня дя диэяр бу кими програмларын щеч бир Азярбайжан аналогу йохдур.
Графолоъи тядгигатлар орду кадр хидмятиндя дя истифадя olunur. Йеня дцнйа
практикасына нязяр йетиряряк Исраил дювлятини мисал эюстярмяк олар ки, бурада профессионал
графологлар йени ясэярлярдя ашаьыдакы эюстярижиляри гиймятляндирирляр: ясасландырманын
сявиййяси; психолоъи дайаныглыьы; ишэцзарлыьы; ягли йеткинлийи вя ягли инкишафын сявиййясини;
стресдя сарсылмамазлыьы; орду гайдаларына уйьунлашмаг бажарыьыны; коммуникативлийи;
мцстягиллийи; цнсиййяти; рящбярлийя габиллиййяти; забит мяктябинин мцвяффягиййятля гуртарма
шансыны.
Намизядин вязифяйя тяйин едилмясиндя графолоъи гиймятляндирилмянин цстцнлцкляри
шцбщясиздир:
• графолоъи тядгигат персоналын башга сечим вя гиймятляндирмя цсулларындан
ящямиййятли дяряжядя даща ужуз вя кейфиййятли хидмятдир ки, бундан няинки ири
корпорасийалар, щятта орта вя кичик бизнесин нцмайяндяляри дя истифадя едя биляр;
• намизядин графолоъи характеристикасынын нятижяляри сон дяряжя обйективдир, чцнки
графолог юз тядгигатыны аноним, йяни мятни ижра едян иля шяхси танышлыг олмадан, чох вахт
адыны беля билмядян щяйата кечирир;
• беля тядгигат намизядя информасийа вермядян апарыла биляр, она эюря дя
психодиагностиклярин методларынын эцнащларындан фяргли олараг, гясдян вя шцбщяли
нятижялярин алынмасы истисна олунур;
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• тестляшдирмя вя интервц алмаг кими яняняви цсуллары явяз етмяйяряк, графолоъи
тядгигат мцайиня едилян шяхсин анжаг хяттинин тядгиги иля ашкар едиля билян хцсусиййятляриня,
кадр шюбяляринин ямякдашларынын диггятини вурьуламаьа кюмяк едир;
• яэяр графолоъи тядгигат ясасында бу вя йа диэяр намизядин профессионал йарарсызлыьы
мцяййян едилмишся, щяр заман онун щейсиййятиня вя шющрятиня зяряр вурмадан, еляжя дя
йохланылан шяхсдя щямин тяшкилата гаршы негатив мцнасибят йаратмадан, ишя эютцрмямяк
имканы олар.
Графолоэийанын кюмяйи иля шяхсин профессионал мцгяддяратынын фярди психолоъи
зяминляринин юйрянилмяси дя шцбщясиз мцсбят перспективляря маликдир. О, индивидин
хцсусиййятлярини даща дяриндян тящлил етмяйя щям жаван, щям дя йашлы инсанларда
профессионал мцгяддяратын тяйин едилмясинин еффективлийинин йцксялдилмяси цзря тювсиййялярин
там уйьун щазырланмасына имкан верир.
Бундан башга, гярбдя яр-арвад вя валидейн-ушаглар арасындакы аилядахили
мцнасибятляри юйрянян беля адланан «аиля графолоэийасы» инкишаф едир. Ушагларын графолоъи
мцайиняси чох вахт, цмумиййятля бу аилянин башга цзвляриня дя (валидейнляря, гардашлара,
бажылара) хас олан, юзцня инамсызлыг, тяшвиш, дахили наращатлыг кими елементляри онларда
ашкар едир. Шяхслярарасы мцнасибятлярин мцяййян механизмляринин щярякятинин
дцзялдилмясиндя аиля цзвляриня кюмяклик эюстярмяк, онларын давранышыны, щярякятлярини вя
мювгелярини йахшы тяряфя дяйишмяк демякдир.
Е.Зинэер гейд едир ки, графолоэийа ушагларын тярбийяси иля баьлы мясялялярин щялл
едилмясиндя, аиля гуранда, сыьорта олунанда вя с. истифадя олунур. /6/ Конкрет шяхсля
евлянмяк лазымдыр йохса йох суалына графолоэийа жаваб вермир. Лакин графолог хятт цзря
тясдиг едя биляр ки, яр-арвад арасында, еляжя дя тязя евлянянлярля онларын валидейнляри
арасындакы мцнасибятляр нежя формалашажагдыр. Графологун мягсяди, мясялян, евли олан
партнйорлар арасында дярин, чох вахт шцурсуз наразылыьа, чякишмяляря, щярдян дя барышмаз
зиддиййятя айдынлыг эятирмякдян ибарятдир. Шцбщясиз, графолог щеч вахт яр-арвада демяз:
«Сиз айрылмалысыныз она эюря ки, бир йердя йашайа билмязсиниз», лакин о, яр-арвад арасында
олан мцнасибятляри боьан бязи дцйцнлярин ачылмасына кюмяклик эюстяря биляр: мясялян, сярт
юзцнцмцдафияйя о жцмлядян, башадцшмямязлийя вя бошанмайа эятирян натамамлыг
щиссинин дярк олунмамыш елементлярини цзя чыхармаг вя с.
Интернет шябякясиндя даим психиатрийа вя психолоэийа, тибб вя мящкямя експертизасы
сащяляриндя, хидмятляр тяклиф едян мцхтялиф графолоъи тяшкилатларын реклам еланларынын сайы
эцнц-эцндян артыр. Ялбяття, эцлцнж мялуматлара да раст эялинир. Лакин Америка сайтларынын
бириндя Сан-Франсиско шящяринин графолоъи бцросунун информасийасы чыхмышдыр: щамилялийин
еркян мярщяляляриндя ушаьын жинсини тяйин етмяк цчцн щамиля гадынлара юз хятляринин
нцмунясини графолога тягдим етмяйи тяклиф едилирди вя щардаса да ушаьын жинсинин тяйин
олунмасына наил олурдулар.
Инанараг гейд етмяк истяйирям ки, эцлцнж эюрсянян вя йа тядгигаты гейри-мцмкцн
кими эюрсянян ола билсин эяляжякдя мцмкцн олсун она эюря ки, алимлярин даим ахтарышда
олмасы иля баьлы графлоэийа вя цмумиййятля елм инкишаф етдийиндян, тякмилляшдийиндян
эяляждякдя дя бу вя йа диэяр яламятлярин ашкар олuнмасы да мцмкцн олсун.
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sosial-iqtisadi və hüquqi islahatların geniş vüsət aldığı Azərbaycan Respublikasında son illərdə
cinayətkarlıqla, hüquq qaydalarının pozulması halları ilə daha qətiyyətlə mübarizə aparılır.
Demokratik cəmiyyətin, hüquqi dövlətin formalaşması dövründə qanunçuluğun və hüquq
qaydasının möhkəmləndirilməsi dövlətin ən vacib vəzifələrindən biri sayılır. Bu vəzifənin həlli
təkcə istintaq, prokurorluq orqanlarının və məhkəmələrin deyil, həm də məhkəmə ekspertizası
institutunun elmi-texniki tərəqqinin ən yeni nailiyyətlərinə, müasir informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarına, təcrübənin sınağından çıxmış elmi-metodiki bazaya əsaslanan səmərəli
fəaliyyətini tələb edir.
Sosial, iqtisadi, hüquqi və digər sahələrdə əhəmiyyətli, inqilabi xarakterli dəyişikliklərin
baş verdiyi, yeni mülkiyyət formalarının, sosial-iqtisadi və hüquqi münasibətlər sisteminin
formalaşdığı bir dövrdə, xüsusi biliklərdən, o cümlədən məhkəmə-tikinti-texniki
ekspertizasından (MTTE) istifadə halları artmış, hüquq pozuntularının qarşısının alınmasında,
mülki mübahisələrin məhkəmə həllində məhkəmə ekspertizasının bu növünün rolu və vəzifələr
dairəsi genişlənmişdir.
Statistik məlumatlar və ekspert təcrübəsi də son illərdə cinayət və mülki mühakimə
icraatında, cinayətlərin istintaqında və mülki işlərin məhkəmə baxışında xüsusi tikinti-texniki
biliklərə olan tələbatın xeyli artdığını göstərir. Belə ki, 2002-ci ildə MMTE şöbəsi tərəfindən
verilmiş ekspertiza rəyindən 371-dən 246-ı (yəni 66,2%-i) məhkəmə tikinti-texniki ekspertizası
rəyi olmuşdursa, 2012-ci ildə bu şöbənin əməkdaşları tərəfindən verilən 2086 ekspertiza
rəyindən 1576-ı (75,5%-i) tikinti-texniki ekspertiza rəyi ilə bağlı olmuşdur.
Məhkəmə-mühəndis-texniki ekspertizası növlərindən biri olan məhkəmə-tikinti-texniki
ekspertizası, tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsində ortaya çıxmış mübahisələr, smeta
sənədlərinin tərtibindəki çatışmazlıqlar, tikintidə baş vermiş qəzalar və s. üzrə rəy verilməsi
üçün aparılır.
Məhkəmə-tikinti-texniki ekspertizasının predmetini – tikinti sahəsində xüsusi biliklər
əsasında müəyyən olunan cinayət və mülki işlər üzrə tikinti istehsalatı məhsullarının, tikinti
konstruksiyalarının, məlumatların, detalların və materialların tikinti sənayesi istehsalının
məhsullarına; yerinə yetirilmiş (yetiriləcək) tikinti-quraşdırma və təmir-tikinti işlərinin müəyyən
sinfə, növə, tipə, qrupa məxsusluğu haqqında; tikinti-quraşdırma və təmir-tikinti işlərində
istifadə olunan tikinti konstruksiyalarının, məmulatların, detalların və materialların normativtexniki sənədlərə uyğunluğu haqqında; tikintidə qəzaların, tikili və qurğuların uçması, dağılması
86

hadisələrinin səbəbləri, şəraitləri və mexanizmləri haqqında; tikinti istehsalatı məhsullarının
funksional, istismar, istehlak, estetik və digər xassələrinin tam və ya qismən itirilməsi haqqında;
məhkəmələr tərəfindən verilmiş şərtlərə uyğun olaraq yaşayış sferasında daşınmaz əmlakın
mülkiyyətçilər arasında real bölünməsi imkanları və bölgü variantları və sair haqqında faktiki
məlumatlar təşkil edir1. Bu ekspertizanın tədqiqat obyektləri tikinti işlərinin aparıldığı
müəssisələr, mülklər, təbiət hadisələri və digər hadisə və proseslər zamanı dağılmış, uçmuş
binalar və s. ola bilər.
Mülki işlər üzrə tikinti-texniki ekspertiza isə tikilinin ölçülərinin, konstruktiv
xüsusiyyətlərinin, tikintidə istifadə edilən material və məmulatların növlərinin və keyfiyyətinin,
yerinə yetirilmiş işlərin xarakterinin və tikilinin ayrı-ayrı elementlərinin vəziyyətinin təyini;
tikilinin həqiqi dəyərinin müəyyən edilməsi; məhkəmə tərəfindən verilən şərtlər daxilində
mübahisəli evin tərəflər arasında bölünməsinin mümkünlüyü; yaşayış evinin real bölgü
variantlarının işlənib hazırlanması; mübahisəli evin real bölgü variantlarının hər birinə uyğun
olaraq tikilinin yenidən qurulması üçün zəruri olan materialların, tikinti-quraşdırma işlərinin
həcminin və qiymətinin müəyyən edilməsi və s. kimi məsələlərin həlli məqsədilə təyin oluna
bilər. Mülki işlər üzrə təyin olunan tikinti-texniki ekspertizası qarşısında, bir qayda olaraq,
aşağıdakı məsələlərin (sualların) həlli zəruriliyi yaranır: yaşayış evlərinin paylar üzrə real
bölgüsünün texniki cəhətdən mümkünlüyünün (payın ayrılması) müəyyən edilməsi; yaşayış
evinin bütünlükdə və ya onun ayrı-ayrı hissələrinin qiymətlərinin (dəyərlərinin) müəyyən
edilməsi; həyətyanı torpaq sahələrindən istifadə olunması qaydalarının müəyyən edilməsi;
qarajların, bağ sahələrindəki tikililərin və qurğuların inşasının və ona sərf olunmuş tikinti
materiallarının dəyərlərinin müəyyən olunması; yaşayış evlərinin mərtəbələrarası örtük panelləri
konstruksiyalarından suyun sızma səbəbləri, konstruktiv elementləri bərpa etmək üçün lazım
olan təmir işlərinin dəyərinin müəyyən olunması; yaşayış evlərində və mənzillərdə gizli
qüsurların (nəmlik, rütubət, kif və s.) əmələ gəlmə səbəblərinin müəyyən olunması; mənzillərdə
əlavə tikinti işləri aparılması nəticəsində həmin mənzillərdən təcrid mənzillər yaradılmasının
mümkünlüyü. Mülki işlər üzrə keçirilən məhkəmə-tikinti-texniki ekspertizasının tədqiqat
obyektlərini müxtəlif təyinatlı binalar (yaşayış evi, yardımçı tikililər və s.) və onların
konstruktiv elementləri; mübahisəli yaşayış evinin texniki pasportu, vərəsələr tərəfindən evin
bölgüsü barədə təklif olunmuş variantlar göstərilməklə iddia ərizəsi, torpaq sahəsinin planı və
sair təşkil edir2. Ş.Abdurahmanov, tikinti-texniki ekspertizasının obyektlərinə aid edir: tikinti
obyektləri (binalar, tikililər və onların hissələri); tikinti obyektlərinin yerləşdiyi ərazi sahələri;
tikinti materialları və tikinti qurğuları; tikinti-quraşdırma, tikinti-təmir işlərinin yerinə
yetirilməsinin layihə-smeta sənədləri; tikinti-quraşdırma, tikinti-təmir işlərinin keçirilməsi
barədə müqavilələr; tikinti sahələrinin mühəndis-topoloci tədqiqatlarının rəyi; tikintinin
aparılması üçün sahələrin verilməsi barədə akt və qərarlar, layihə sənədlərinin hazırlanması
üçün memar-planlaşdırma tapşırıqları; tikinti-quraşdırma, tikinti-təmir işlərinin yerinə
yetirilməsi barədə naryadlar, əmək haqqının, mükafatların ödənilməsi barədə sənədlər; tikintiquraşdırma, tikinti-təmir işlərinin yerinə yetirilməsi və tikinti materiallarının hesabdan silinməsi
haqqında hesabatlar; tikinti-quraşdırma, tikinti-təmir işləri zamanı baş vermiş qəzaların
səbəbləri, bədbəxt hadisələrin tədqiqi haqqında aktlar; şəxsin mülkiyyət hüququnu təsdiq edən
sənədlər (alqı-satqı müqaviləsi, məhkəmənin qərarları və s.) 3.
Məhkəmə-tikinti-texniki ekspertizası zamanı həll edilən ümumi məsələlər nə qədər
çoxnövlü və rəngarəng olsa da, bununla belə onları 5 qrupda birləşdirmək olar: 1)təsnifat
məsələləri - obyektin bu və ya digər sinfə, tipə, növə, qrupa məxsusluğunun
müəyyənləşdirilməsi; 2)diaqnostik məsələlər - obyektin vəziyyətinin təyini; 3)səbəbiyyətlə
1

Мяммядов М.Н. Мящкямя-тикинти-техники експертизасынын щцгуги вя елми-методики ясаслары. Щ.е.н. алимлик
дяряжяси алмаг цчцн тягдим олунмуш диссертасийанын афторефераты. Б., 2003, с.10-11.
2
Мящкямя експетизасы гаршысында гойулан суалларын нцмуняви сийащысы. Бакы, 2005, с.146.
3
Мящкямя експертизасы: схемляр топлусу. Дярс вясаити. Б., 2007, с.164.
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bağlı məsələlər - tikintidə qəzanın, bədbəxt hadisənin; obyektin funksional, istismar, istehlak,
estetik və təhlükəsizlik xassələrinin qismən və ya tam itirilməsinin səbəblərinin, şəraitinin,
şərtlərinin təyini; 4)normativ məsələlər - tikintidə baş verən qəzanın və s. iştirakçılarının
hərəkətlərinin, habelə istehsalat prosesinin lazımi və təhlükəsiz bir şəraitdə aparılmasına
cavabdeh olan şəxslərin hərəkətlərinin xüsusi qaydalara uyğun olub-olmamasının təyini; 5)
çevirici (dəyişdirici) məsələlər - yaşayış sferasının daşınmaz əmlakınının mülkiyyətçilər
arasında real bölgüsünün və məhkəmələr tərəfindən verilmiş şərtlərə uyğun bölgüsünün
mümkünlüyünün təyini və bölgü variantlarının hazırlanması.
A.Y.Butırin düzgün olaraq qeyd edir ki, «demokratik cəmiyyətin təşəkkülü dövründə
qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi dövlətin əsas vəzifələrindəndir. Bu
vəzifənin həlli təkcə istintaq, prokurorluq və məhkəmə orqanlarının daimi və aktiv fəaliyyətini
deyil, həm də məhkəmə ekspertizası institutunun səmərəli işləməsini tələb edir. Çünki ekspert
rəyi cinayətlərin istintaqı, mülki və cinayət işlərinin məhkəmə baxışı zamanı ən mühüm
sübutetmə vasitələrindən biridir. Məhkəmə mühəndis-texniki ekspertizalarının xüsusi cinsi kimi
məhkəmə tikinti-texniki ekspertizası tikintidə bədbəxt hadisələr, qəzalar və dağıntılara dair işlər
üzrə həqiqətin müəyyən olunmasında, mülki mübahisələrin məhkəmə həllində mühüm, bəzən
isə həlledici rol oynayır»1. MTTE-ı həmçinin keyfiyyətsiz, mövcud normalara uyğun olmayan
təmir-tikinti işlərinin görülməsi, tikinti norma və qaydalarının pozulması haqqında işlər üzrə də
aparılır2.
Ş.Abdurahmanov, tikinti-texniki ekspertizanın vəzifələri sırasında göstərir:
tikinti
obyektinin hansı sinfə, qrupa, növə məxsus olmasının müəyyən edilməsi; tikintidə qəzaların,
binaların və digər tikililərin uçması və dağılması səbəblərinin, şəraitlərinin və mexanizmlərinin,
tikinti obyektlərinin xassələrinin (funksional, istismar, istehlak və s.) qismən və ya tamamilə
itirilməsinin səbəblərinin müəyyən edilməsi;
texniki layihə sənədlərinin obyektlərin
layihələşdirilməsinə dair olan tələbatlara, yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma və təmir-tikinti
işlərinin layihə-smeta sənədlərinə uyğunluğunun təyin edilməsi; yaşayış sahəsində daşınmaz
əmlakın mülkiyyətçilər arasında real bölgüsünün və verilmiş şərtlərə uyğun bölgüsünün
mümkünlüyünün təyin edilməsi və müvafiq bölgü variantlarının hazırlanması; obyektlərin
vəziyyətlərinin təyin edilməsi3. Y.Q.Koruxov yazır ki, məhkəmə tikinti mühəndis-texniki
ekspertizası vasitəsilə layihə-smeta sənədlərinin tərtibi qaydalarının, tikinti-montac və təmir
işlərinin yerinə yetirilməsi üzrə sənədləşməni tənzimləyən normativ aktların pozulması
hallarının müəyyən edilməsi, tikinti həcmlərinin artırılması, tikintinin, bu zaman istifadə
olunan materialların keyfiyyəti ilə bağlı məsələləri həll etməklə yanaşı, mülki işlər üzrə də bir
sıra vəzifələri həll edir. Belə ki, mülki işlər üzrə keçirilən məhkəmə tikinti-texniki ekspertizası
çərçivəsində həll edilən məsələlər əsasən yaşayış evlərinin (mənzillərin), torpaq sahələrinin
bölgüsü, onlardan istifadə qaydalarının müəyyən olunması, yaşayış evlərinin paylar üzrə real
bölgüsünün texniki cəhətdən mümkünlüyü, tikintidə istifadə olunan tikinti materiallarının
dəyərlərinin müəyyən olunması, yaşayış evlərinin aşınma dərəcəsinin təyini, evlərin
(mənzillərin) yaşayış üçün yararlı olub-olmamasının müəyyənləşdirilməsi və s. ilə bağlıdır4.
XX əsrin 70-80-ci illərində yaranan və nisbətən yeni məhkəmə ekspertizası növü olan
MMTE-nın son illərdə elmi-metodiki bazası xeyli inkişaf etsə də, öz həllini gözləyən və nəzəri,
prosessual, metodoloji, metodiki, təşkilati, texniki və informasion xarakter daşıyan bir sıra
problemli məsələlər hələ də qalmaqdadır.
1

Бутырин А.Ю. Судебная строительно-техническая экспертиза (теоретические, методические и правовые
основы). М., 1998, с.5.
2
Колкутин В.В., Зосимов С.М., Пустовалов Л.В., Харлаомв С.Г., Аксенов С.А. Судебные экспертизы. М.,
2001, с.190-193.
3
Мящкямя експертизасы: схемляр топлусу. Дярс вясаити. Б., 2007, с.165.
4
Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного
расследования/Под редю Т.В.Аверьяновой и Р.С.Белкина. М., 1997, с.185-187; Мящкямя експетизасы гаршысында
гойулан суалларын нцмуняви сийащысы. Бакы, 2005, с.143-146.
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A.Y.Butırin bununla bağlı qeyd edir ki, tikinti miqyaslarının və templərinin artması təkcə
pozitiv sosial əhəmiyyətli amillər daşımır, təəssüf ki, ciddi neqativ aspektlər də doğurur. Bu, ilk
növbədə, tikinti sahəsində travmatizm hallarının artması, tikilməkdə olan və ya artıq tikilmiş və
istismara verilmiş bina və qurğuların uçması ilə bağlıdır. Bunlar isə çox zaman çoxsaylı insan
qurbanlarına, xeyli və külli miqdarda maddi ziyanın vurulmasına gətirir. Tikinti sahəsində baş
verən cinayətlərin açılması və uğurlu istintaqına xeyli dərəcədə cinayət təqibi subyektləri
tərəfindən cinayət işinin başlanması, ibtidai istintaq, eləcə də məhkəmə baxışı mərhələlərində
əsaslandırılmış qərarların qəbulu üçün xüsusi tikinti-texniki biliklərdən düzgün və savadlı
şəkildə istifadə etmək kömək edir. Eyni zamanda məhkəmə-istintaq təcrübəsi bu növ xüsusi
biliklərdən heç də həmişə və lazımi səviyyədə istifadə edilmədiyini göstərir1.
MTTE-ı icraatı zamanı yaranan problemli məsələlərdən birinə toxunaraq R.İ.Kuçerenko
yazır: «Son illərdə cinayət mühakimə icraatında yerinə yetirilmiş təmir-tikinti işlərinin
həcminin və keyfiyyətinin tikinti norma və qaydlarına uyğunluğunun müəyyən olunması,
habelə faktiki olaraq yerinə yetirilmiş işlərin təhvil-təslim aktlarına uyğunluğunun təyini ilə
bağlı məsələlər tez-tez yaranır. Bu növ ekspertizaların təyini və keçirilməsi zamanı yaranan
çətinliklərdən biri ondan ibarətdir ki, hazırda təmir-tikinti işləri əsasən yeni tikinti
materiallarının tətbiqi ilə yerinə yetirilir. Normativ baza isə günün tələblərinə cavab vermir.
Ona görə də yerinə yetirilmiş işlərin normativ bazaya uyğunluğunun təyini, habelə görülən
işlərin dəyərinin müəyyən edilməsi ciddi çətinlik və mürəkkəbliklər doğurur. Eyni zamanda,
normativ bazanın mövcudluğu şəraitində tikinti eksperti qarşısında qoyulan məsələlərin
(sualların) daha dəqiq həlli mümkün olardı2. Məhkəmə-tikinti-texniki ekspertizası, məhkəmə
ekspertizasının nisbətən yeni, elmi-nəzəri, metodoloji-metodiki, təşkilati-texniki və prosessual
əsasları hələ tam formalaşmamış növüdür. Məhkəmə ekspertizasının bu növünün yeni sosialiqtisadi və hüquqi münasibətlərə adekvat cavab verən bir sıra elmi-nəzəri və metodiki
xarakterli məsələlər hələ tam həllini tapmamışdır. Təsadüfi deyildir ki, 19-20 iyun 2002-ci ildə
Xarkovda keçirilən «Kriminalistika və məhkəmə ekspertizasının nəzəriyyə və təcrübəsi» elmipraktik konfransın tövsiyələrində məhkəmə ekspertizası elmi qarşısında duran aktual
problemlər sırasında
şəhərsalma və yaşayış sferasında daşınmaz əmlak(mülkiyyət)
obyektlərinin tədqiqi metodikasının yaradılması, mülki prosesdə mübahisə predmeti olan
yaşayış evlərinin, bağların, mənzillərin, torpaq sahələrinin ekspert tərəfindən müayinəsi (baxışı)
qaydalarının müəyyən edilməsi məsələləri göstərilmişdir.
B.İ.Pinxasov, yeni növ məhkəmə ekspertizalarının, o cümlədən MTTE-nın nəzəri,
metodoloji və metodiki əsaslarının yarıdılmasının zəruriliyini qeyd edərək yazır: «Bir sıra
məhkəmə ekspertizası istiqamətlərində, o cümlədən məhkəmə-tikinti-texniki və yanğın-texniki
ekspertizalarının elmi-nəzəri və metodiki əsasları sahəsində mövcud olan gerilikləri sürətli
templərlə aradan qaldırmaq lazımdır. Bu növ ekspertizaların artıq xeyli vaxtdır ki,
keçirilmələrinə baxmayaraq, onların elmi-metodiki bazasının tam şəkildə formalaşmasından
danışmaq olmaz»3.
Bəzi hallarda məhz elmi cəhətdən əsaslandırılmış və təcrübədən keçmiş metodikanın
olmaması (məsələn, tikintinin inşa olunması müddətinin müəyyən olunması metodikası) və ya
xüsusi biliyə malik mütəxəssisin olmaması (məsələn, mühəndis-konstruktorun) və digər
1

Бутырин А.Ю.Об использовании специальных строительно-технических знаний в уголовном
судопроизводстве// Актуальные проблемы теории и практики судебной экспертизы. Доклады и сообщекния
на межд.конф. «Восток-Запад: портнерство в судебной экспертизе. Нижний Новгород, 2004, с.272-273.
2
Кучеренко Р.И. Некоторые особенности строительных экспертиз по вопросам выполнения ремонтностроительных работ и соблюдения строительных норм и правил//Экспертное обеспечение правосудия на
современном этапе судебно-правовой реформы. Сборник научно-практическиз материалов. Симфиропол,
2000, с.17-19.
3
Пинхасов Б.И. Совершенствования судебной експертизы в свете ускорения научно-технического
прогресса//Современное состойание и перспективы развитийа новых видов судебных експертиз. Сборник
научных трудов. М., 1987, с.37.
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səbəblərdən bir sıra ekspertizalar icrasız qaytarılmışdır. Belə ki, icrasız qaytarılmış işlərin sayı
2008-ci ildə 167, 2009-cu ildə 115, 2010-cu ildə 826, 2011-ci ildə 497, 2012-ci ildə isə 544
olmuşdur.
Bir sözlə, məhkəmə ekspertizasının bu növünün etibarlı və işlək nəzəri-metodiki baza ilə
təmin edilməsi aktual məsələlərdən biridir.
Qeyd edək ki, məhkəmə-tikinti-texniki ekspertizasının metodiki əsaslarının yaradılması
ilə bağlı Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzində(MEM) son illərdə aparılan elmi tədqiqatlarda bir
sıra ekspertiza məsələlərinin həllinin metodiki əsasları işlənib hazırlanmışdır. Onların sırasında
göstərilə bilər: 1)yaşayış evlərinin real bölgüsünün mümkünlüyünün təyini və bölgü
variantlarının işlənib hazırlanması metodikası; 2)evlərin bölgüsü ilə əlaqədar olaraq torpaq
sahələrində sərhəd hasarının müəyyən olunması metodikası; 3)çoxmənzilli binalarda
mənzillərin qiymətlərinin hesablanması metodikası; 4)mülklərin, ev ətrafı tikililərin və torpaq
sahələrinin qiymətlərinin hesablanması metodikası; 5)kommersiya və sənaye təyinatlı daşınmaz
əmlakın qiymətləndirilməsi metodikası; 6)mərtəbəarası örtük panellərindən suyun sızma
səbəblərinin müəyyən olunması metodikası; 7)tikililərin dağılması (uçması) səbəblərinin,
şəraitlərinin və mexanizminin təyini metodikası. Məsələn, MEM-də hazırlanmış yaşayış
evlərinin real bölgüsünün mümkünlüyünün təyini və bölgü variantlarının işlənib hazırlanması
metodikası aşağıdakı mərhələləri əhatə edir: texniki inventarlaşdırma Bürosunun texniki
pasportunda əks olunan elementlərin, real tikilinin elementlərinə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi; tikilinin ölçülərinin, konstruktiv xüsusiyyətlərinin, tikintidə istifadə edilən material və
məmulatların növlərinin, yerinə yetirilmiş işlərin xarakteri və tikilinin ayrı-ayrı elementlərinin
vəziyyətinin təyini; tikilinin həqiqi dəyərinin (qiymətinin) müəyyən edilməsi; məhkəmə
tərəfindən verilən şərtlər daxilində tərəflər arasında mübahisəli evin bölünməsinin mümkünlüyü
məsələsinin həlli; yaşayış evinin real bölgü variantlarının işlənib hazırlanması; mübahisəli evin
real bölgü variantlarının hər birinə uyğun olaraq tikilinin yenidən qurulması üçün zəruri olan
materialların, tikinti-quraşdırma işlərinin həcminin və qiymətinin müəyyən edilməsi1.
Hüquq ədəbiyyatında qeyd olunduğu kimi, müasir texniki vasitələrin tətbiqi MTTE-nın
təşkilati-texniki əsaslarının təkmilləşdirilməsinin perspektiv istiqamətlərindən biridir.
Mülklərin, mənzillərin, xüsusi halda torpaq sahələrinin bölgüsü üzrə məsələlər o qədər
mürəkkəbləşmişdir ki, informasiyanın toplanması, saxlanması, ötürülməsi və işlənilməsi üçün
ən müxtəlif sahələr (hüquq, geodeziya, kartoqrafiya, həmçinin proqramlaşdırma və riyaziyyat)
üzrə mütəxəssislərin bilikləri tələb olunur. MTTE-ı çərçivəsində bü məsələlərin həlli artıq
müasir texnologiyalar, - elektron taxeometrlər, lazer ruletkaları, koordinatların müəyyən
edilməsinin peyk sistemləri və s. tətbiq edilmədən təsəvvür olunmur. Ölçmə nəticələrinin,
onların dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi üzrə müxtəlif proqramlar-texniki vasitələrin tətbiqi də
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir2.
Son illərdə məhkəmə-tikinti-texniki ekspertizasının texniki təminat səviyyəsi xeyli
yüksəlmiş, şöbənin əməkdaşları ekspertiza tədqiqatlarını ən müasir texniki vasitələrdən, qurğu
və avadanlıqlardan istifadə etməklə həyata keçirməyə başlamışlar. Bu texniki vasitələr, cihaz və
qurğulardan bəzilərini qeyd edək.
Açıq ərazilərdə müxtəlif ölçü işlərinin (məsələn: torpaq sahələrinin ölçülməsində)
aparılması üçün nəzərdə tutulmuş və Almaniya istehsalı olan «Leica TCR407 power» elektron
taxeometri vasitəsilə böyük əraziyə malik olan torpaq sahələrinin ölçülməsi; ərazilərin
sahələrinin və həcmlərinin ölçülməsi; konkret nöqtələr arasındakı məsafələrin müəyyən
olunması; konkret nöqtələr arasındakı bucaqların ölçülməsi; təqdim olunmuş ərazilərin
1Мяммядов

М.Н. Мящкямя-тикинти-техники експертизасынын щцгуги вя елми-методики ясаслары. Щ.е.н. алимлик
дяряcяси алмаг цчцн тягдим олунмуш диссертасийанын афторефераты. Б., 2003, с.12-13
2
Мораренко В.А., Мораренко К.В., Никитин С.В. Использование информационных технологий при геодезических
работах в рамках производства судебных строительно-технических экспертиз// Актуальные проблемы теории и практики
судебной экспертизы. Доклады и сообщекния на межд.конф. «Восток-Запад: портнерство в судебной экспертизе.
Нижний Новгород, 2004, с.274-278.
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topoçəkilişinin aparılması kimi ekspert məsələləri həll edilir. Taxeometr vasitəsi ilə aparılmış
ölçü işlərinin xüsusi proqramlardan istifadə olunmaqla kompüterə köçürülməsi və işlənilməsi
mümkündür.
Daxili məsafələrin ölçülməsi üçün nəzərdə tutulmuş (məsələn, tikinti-texniki
ekspertizaların aparılması zamanı yaşayış evlərinin tikililərinin ölçülməsi zamanı) lazerli
məsafə ölçən bir sıra ekspertiza məsələlərinin həllində istifadə olunur: yaşayış evinin otaqlarının
uzunluğunun, eninin və hündürlüyünün ölçülməsi; müxtəlif təyinatlı tikili və otaqların
sahələrinin və həcmlərinin müəyyən edilməsi; böyük sahəli tikililərin (150m-dək) ölçülməsi.
«Trimble HD150 Handheld Distance Meter» (ABŞ istehsalı) və «Hilti PD42 Handheld
Distance Meter»(Almaniya istehsalı) olan daxili və xarici məsafələrin ölçülməsi üçün nəzərdə
tutulmuş cihazlardan tikinti-texniki ekspertizaların aparılması zamanı aşağıdakı ekspert
məsələlərinin həlli zamanı istifadə olunur: yaşayış evinin otaqlarının uzunluğunun, eninin və
hündürlüyünün ölçülməsi; müxtəlif təyinatlı tikili və otaqların sahələrinin və həcmlərinin
müəyyən edilməsi; böyük sahəli tikililərin (100-150m-dək) ölçülməsi; sərhədləri məlum olan
həyətyanı torpaq sahələrinin ölçülməsi.
«Concrete Test Hammer Model CI-355» sklerometri (İtaliya istehsalı) betonun
möhkəmliyini ölçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur və bina və tikililərdə dəmir-betondan olan
konstruktiv elementlərin (sütun, rigel, sərtlik diafraqması, örtük tavası, pilləkən marşı və s.)
möhkəmlik dərəcələrinin yerində müəyyən olunması kimi ekspertiza məsələlərinin həllində
istifadə olunur.
Türkiyə istehsalı olan «Alfa test presi»ndən istifadə edilməklə müxtəlif dəmir-beton
konstruksiyalardan (sütun, rigel, sərtlik diafraqması və s.) götürülmüş nümunələrin möhkəmlik
dərəcəsinin laboratoriya şəraitində kompüter vasitəsilə müəyyən olunur və əldə olunmuş
nəticələrə əsasən betonun sinfi təyin edilir.
«Hilti DD200» (Almaniya istehsalı) cihazı isə dəmir-betondan olan konstruktiv
elementlərdən nümunələrin götürülməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Cihaz əsasən dəmir-beton
konstruktiv elementlərdən (sütun, rigel, diafraqma və s.) müxtəlif diametrli almaz başlıqlı
burovlar (diametri 15sm və 20sm olan burovlar) vasitəsilə dəmir-beton nümunələrin çıxarılması
tətbiq edilir. Konstruktiv elementlərdən çıxarılmış dəmir-beton nümunələrdə sonradan «Alfa test
presi»ndə sınaqlar aparılmaqla, betonun möhkəmlik dərəcəsini müəyyən etmək mümkün olur.
Aktual problemlərdən biri də MTTE-ı məsələlərinin həllində kibernetik və riyazi
modelləşdirmə metodlarının, informasiya nəzəriyyəsinin, sistemli-struktur analizin, müasir
kompüter texnologiyalarının tətbiqi imkanlarının və hüdudlarının müəyyən edilməsidir.
Məhkəmə ekspertizasının inkişafı, həll olunan suallar (məsələlər) dairəsinin genişlənməsi,
yeni, daha müasir və mürəkkəb tədqiqat metodlarının tətbiqi, ən müasir texniki vasitələrə və
texnologiyalara əsaslanan metodikaların işlənib hazırlanması ilə müşayiət olunmalıdır.
Ekspertlər qarşısında qoyulan sualların getdikcə daha çox hissəsinin kompleks tədqiqatlar tələb
etməsi də elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən, müasir informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarından daha geniş şəkildə istifadə edilməsini diqtə edir.
F.M.Cavadov və Y.S.Abdullayevin qeyd etdikləri kimi, məhkəmə ekspertizası qarşısında
qoyulan sualların müərəkkəbləşməsi, onların tədqiqi üçün tələb olunan müddətlərin azaldılması
zəruriliyi məhkəmə-ekspert informasiyasının toplanması, işlənməsi və interpretasiyasının yeni
metodlarının, vasitələrinin və üsullarının tapılmasının prinsipcə yeni yollarının və imkanlarının
tapılması və reallaşdırılmasının axtarışı, məhkəmə-ekspertizası fəaliyyətinin optimal təşkili,
planlaşdırılması və idarə olunması zəruriliyini şərtləndirmişdir1.
Kompüterlərin məhkəmə tikinti-texniki ekspertiza icraatının tətbiqinin əsas istiqamətləri
olaraq aşağıdakıları göstərmək olar: məhkəmə ekspertizası obyektlərinin tədqiqi zamanı alınmış
məlumatların avtomatlaşdırılmış yığımı və işlənməsi; məlumat banklarının və onlarla işləmək
1

Джавадов Ф.М., Абдуллаев Я.С. Проблемы применения математических методов и ЭВМ в криминалистике,
криминологии и судебной экспертизе//Ганунчулуг. 1996. №10, с.12.
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üçün avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinin yaradılması; məlum düsturlar və alqoritmlər
əsasında mürəkkəb hesablamaların aparılması, tipik ekspert məsələlərinin həlli məqsədi ilə ayrıayrı proqramların və ya proqram komplekslərinin yaradılması; ekspert rəylərinin avtomatlaşdırılmış formalaşdırılması proqramlarının yaradılması və s.
Məhkəmə ekspertiza icraatında informasiya mühüm rol oynayır. Cinayətkarlıqla mübarizə
sahəsində də uğur xeyli dərəcədə informasiya uğrunda mübarizənin nəticələrindən asılıdır. Məhz
buna görə cinayətlərin təhqiqatı və istintaqının, məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin
səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə informasiya-axtarış sistemlərinin, avtomatlaşdırılmış
məlumat banklarının yaradılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Böyük seçim imkanına malik olan
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri və məlumat bankları cinayətkarlıqla mübarizə üzrə
təhqiqat və istintaq orqanlarının, ekspertiza idarələrinin işinin keyfiyyətinə müsbət təsir
göstərməklə, onların fəaliyyətinin səmərəliliyini xeyli artırmış olacaqdır.
İnformasiya sistemi kompüterlərdən, kompüter şəbəkələrindən, proqram məhsullarından,
verilənlər bazalarından, insanlardan, müxtəlif növ rabitə vasitələrindən və s. ibarət olan
mühitdir. İnformasiya sistemi «insan-kompüter» tipli informasiya emalı sistemidir və burada
əsas məqsəd informasiyanın saxlanması, sorğulara görə axtarışı və seçilən informasiyanın
lazımi formaya salıb, istifadəçiyə çatdırılmasıdır1.
İnformasiya təminat sistema (İTS) - informasiyanın analizi, axtarışı, verilməsi qaydalarını
müəyyən edən, informasiyanın saxlanması və ötürülməsini həyata keçirən proqramlar və texniki
vasitələr məcmusudur. İTS-nin yaradılması zamanı onların qurulmasının müxtəlif
prinsiplərindən istifadə edilir ki, bu da məhkəmə ekspertizası obyektlərinin xüsusiyyətləri, İTSnin təyinatı, məlumatlar massivinin həcmi, tələb olunan axtarış surəti, habelə sistemdən istifadə
intensivliyi ilə müəyyən edilir. Praktiki realizasiyada istənilən İTS - maşın daşıyıcılarında rializə
olunan informasiya fondundan, sorğular və cavablar dilindən, informasiyanın daxil edilməsi,
saxlanması və işlənməsinin texniki vasitələri, habelə son məlumatların çıxarışından ibarətdir.
İnformasiya təminatı sistemlərinə irəli sürülən əsas tələblər aşağıdakılardır:
- uyğun etibarlılıq səviyyəsi, uzunmüddət saxlanma, istifadənin rahatlığı, tətbiq sahəsinin
genişliyi;
- İTS xüsusi təyinatlı informasiya daşıdığından məlumat banklarında saxlanılan
informasiyaya sanksiyasız daxil olma halları istisna edilməlidir;
- hesablama texnikası sahəsində xüsusi biliklərə malik olmayan, lakin sistemin işləməsi
prinsipləri və şərtləri ilə tanış olan, habelə kompüterə daxil etmək üçün uyğun informasiyanın
hazırlanması xüsusiyyətlərini bilən, sistemin verdiyi çıxış, yekun məlumatları qiymətləndirməyi
bacaran ekspert - kriminalistlərin istifadə etmələri mümkün olmalıdır;
- müxtəlif strukturlara malik məlumatları (mətn, qrafik, cədvəl və s.) saxlanması və
təhlilini təmin etməlidir;
- sonrakı inkişaf imkanlarına malik olmalıdır. Yeni funksiyalar yarana bilər ki, onun da
yerinə yetirilməsi üçün yeni strukturla əlavə məlumatlar tələb oluna bilər. Bu zaman əvvəl
toplanmış bütün informasiyanın qorunub saxlanması təmin edilməlidir;
- məlumat banklarında informasiyanın daimi əlavə edilməsi və yeniləşməsini həyata
keçirməyə imkan verməli, İTS-ə daxil edilən informasiyanın səhihliyi təmin edilməlidir. Bunun
üçün isə məlumatların daxili, yeniləşməsi və işlənməsi üzrə əlavə funksiyaları həyata keçirə
bilməlidir;
- bir neçə iş yerində (şəbəkə sistemi) İAS-ri ilə işləmək mümkün olmalıdır və s.
Beləliklə, məhkəmə ekspertizası icraatının təkmilləşdirilməsi yollarından və
istiqamətlərindən biri və ən əsası bu fəaliyyət növünün informasiya təminatı sisteminin
yaradılmasından ibarətdir. Məhkəmə ekspertizası sahəsində informasiya təminatı sisteminin
yaradılması zəruriliyi bir sıra hallarla şərtlənmişdir:

1

Щцмбятов С.Щ., Щейдяров Щ.М., Ибращимов И.Е Мцасир информасийа технолоэийалары. Б., 2011, с.23.
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1)Müasir şəraitdə ekspertiza icraatı qarşısında onlarla və yüzlərlə ən müxtəlif xarakterli
tədqiqat obyektləri qoyulur ki, onlardan da hər biri yalnız ona xas olan informativ xassə və
əlamətlərlə xarakterizə olunurlar;
2)tədqiqat obyekti haqqında informasiyanın alınması və onun analizi müxtəlif vasitə və
metodların istifadəsi əsasında mümkündür ki, onların bazasında da çoxlu ekspert məsələlərinin
həlli metodikaları yaradılmışdır;
3)obyektlərin çoxluğu və onların tədqiqi üçün istifadə olunan metod və vasitələrin
genişlənməsi qaçılmaz surətdə ekspert tədqiqatı formasında həll edilən məsələlər dairəsinin
genişlənməsinə gətirir;
4)məhkəmə ekspertizası məsələlərinin daha operativ həlli üçün aparılmış məhkəmə
ekspertizaları üzrə materialları toplamaq, öyrənmək və ümumiləşdirmək, elmi-tədqiqat işlərini
keçirmək lazımdır.
Hesab edirik ki, MTTE-nın icraatının informasiya təminatı sistemi bir sıra prinsiplərə
uyğun olaraq qurulmalı və aşağıdakı şərtlərə cavab verməlidir:
1. İnformasiya təminatı sistemində yalnız ekspert tədqiqatının keçirilməsi üçün zəruri olan
informasiya olmalıdır. Belə bir informasiyanın seçilməsi zamanı ekspert təcrübəsinin
tələbatlarından, elm və texnikanın nailiyyətləri nəzərə alınmaqla konkret məhkəmə
ekspertizasının növünün imkanlarından çıxış etmək lazımdır.
2. Sistemə yalnız mötəbər mənbələrdən, rəsmi sənədlərdən, elmi-texniki ədəbiyyatdan,
sınaqdan çıxarılmış metodlardan və vasitələrdən istifadə etməklə alınan informasiya daxil
edilməli, bu informasiyanın mənbəyinin göstərilməsi mütləq şərt kimi nəzərdə tutulmalıdır.
3. İnformasiya maksimal dərəcədə tam, lakin artıq (izafi) olmamalıdır. Bu isə öz
növbəsində obyektlər, onların xassə və əlamətləri, tədqiqat metodları haqqında ekspert
vəzifələrinin həlli üçün zəruri olan maksimal mümkün həcmdə, lakin bu meyar baxımından artıq
deyil, kifayətedici məlumatların olmasını nəzərdə tutur. İnformasiyanın izafiliyi (artıqlığı)
axtarışı xeyli çətinləşdirə bilər.
4. Sistemin məlumat banklarında əsasən elm və texnikanın müasir vəziyyətini əks etdirən
informasiya yerləşdirilməlidir. Eyni zamanda bu məlumat banklarının elmi və ya metodiki
xarakter daşıyan hissəsində gələcəkdə lazım ola biləcək və beləliklə də aktuallıq kəsb edə
biləcək «köhnəlmiş» materialın qorunması da təmin edilməlidir. Bir sözlə, sistemdə operativ və
arxiv informasiya kimi iki blok nəzərdə tutulmalıdır.
5. Sistemin qurulması zamanı gözlənilməsi zəruri olan əsas tələb – informatika sahəsində
xüsusi hazırlığı olmayan tikinti eksperti tərəfindən istifadənin mümkünlüyüdür. Sistemin iş
recimi və parametrləri çətinlik doğurmamalı, rahat olmalı, həddən artıq fiziki və psixoloji
yüklənmələrə gətirməməlidir.
6. MTTE-nın obyektlərinin və tikinti eksperti tərəfindən həll edilən məsələlərin
(vəzifələrin, sualların) çoxluğu, ekspertin rahat və asan şəkildə istiqamətlənə bildiyi böyük
həcmdə məlumatların olmasını nəzərdə tutur. Bunun üçün bütün məlumatlar bankında
informasiya müəyyən qaydada, ayrı-ayrı əlamətlər üzrə nizamlanmalıdır.
7. İnformasiya təminatı sistemi yaradılarkən əməliyyatların, xüsusən də informasiyanın
axtarışı ilə bağlı olan əməliyyatların maksimal şəkildə avtomatlaşdırılmasına, interaktiv şəkildə
həyata keçirilməsinə səy göstərilməlidir. Belə bir avtomatlaşdırma ekspertləri böyük əmək tələb
edən və yorucu işdən azad etməklə lazımi məlumatların tapılması üçün zəruri olan vaxtı xeyli
azaltmağa imkan verəcəkdir.
8. İnformasiya sisteminin məlumatlar bankı yalnız mərkəzləşdirilmiş qaydada və yalnız
buna səlahiyyəti olan şəxslər tərəfindən dəyişdirilə və əlavələr edilə bilər ki, bu da kompüter
informasiyanının qanunsuz (icazəsiz) dəyişdirilməsini istisna etmək məqsədini güdür.
Kompüterlərin şəbəkə halında birləşməsi halları yayıldıqca informasiyanın qorunmasının
zəruriliyini də artacaqdır.
9. İnformasiya sistemi tərəfindən verilən hər bir cavab sorğuya adekvat, ekspertə lazım
olan tam və dəqiq məlumatlardan ibarət olmalıdır.
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10. İnformasiyaya qoyulan tələblərdən biri əlverişliliyin təmin olunmasıdır.
İnformasiyanın əlyetərlilik problemi həm də onunla xarakterizə olunur ki, informasiyanın əldə
edilməsinə mümkün qədər az vaxt sərf olunmalıdır. Hər hansı növ informasiyanın harada
yerləşdiyi haqqında məlumatın olmaması və ya yaddan çıxması əlyetərliliyin pozulmasına
gətirib çıxarır. Kompüterin imkanlarından istifadə edərək informasiyanın yığılması,
sistemləşdirilməsi və saxlanması kimi bacarıq və vərdişlərə yiyələnməklə əlyetərliliyin təmin
olunmasını yüksək səviyyədə həyata keçirmək mümkündür.
İnformasiyasının toplanması və axtarışı vasitəsi kimi arayış-informasiya fondları (AİF)
çıxış edir ki, bu fondlar da müəyyən mövzu üzrə sistemləşdirilmiş ilkin (orijinal və surətlər) və
törəmə (arayış və informasiya nəşrləri, informasiya – axtarış aparatı) sənədlərin (məlumatların)
toplusudur.
MTTE-nın icraatı təcrübəsinin analizi və xüsusi ədəbiyyatın öyrənilməsi AİF-nın
strukturunu aşağıdakı kimi müəyyən etməyə imkan verir:
1. Nəşr olunmuş ədəbiyyat:
- ekspert ədəbiyyatı – monoqrafiyalar, metodik vəsaitlər, elmi məqalələr, metodik
məktublar, metodiki tövsiyələr;
- məhkəmə ekspertizasının təyini, aparılması, ekspertlərin hüquq və vəzifələri və s.
məsələləri tənzimləyən normativ aktlar;
- tikinti və tikinti obyektlərinin istismarı sahəsində hüquq münasibətləri ilə bağlı
məsələləri, həmçinin şəhərsalma və yaşayış sahəsində daşınmaz əmlakın mülkiyyət, istiifadə və
sərəncam vermə ilə bağlı məsələlər üzrə AR Ali Məhkəmə Plenumunun qərarları;
- memarlıq fəaliyyətini, şəhərsalmanı, tikintinin iqtisadiyyatını tənzimləyən normativ
aktlar;
- MTTE-ı üzrə informasiya daşıyan elmi-texniki ədəbiyyat;
- texniki təhlükəsizlik, tikintidə istehsalat sanitariyası qaydaları və s. ilə bağlı xüsusi
ədəbiyyat;
2. Dövri mətbuat:
- ekspertiza ilə bağlı nəşrlər – elmi əsərlər toplusu, «ekspert texnikası», «ekspert təcrübəsi
və yeni tədqiqat metodları», ekspress-informasiya» və s. adlar altında nəşr edilən məcmuələr;
-xüsusi təyinatlı jurnallar – məsələn, «beton və dəmirbeton», «tikinti və memarlıq»,
«tikinti materialları», «ölçmə, nəzarət və avtomatlaşdırma», «elmi-texniki informasiya» altında
nəşr olunan jurnallar;
- geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan və tikinti eksperti üçün faydalı məlumatlar ola
biləcək nəşrlər və s.
3. Tikinti-texniki xarakterli nəşrlərin xüsusi növləri:
- tikinti istehsalatının, tikinti obyektlərinin və onlarla funksional bağlı olan ərazilərin
istismarı proseslərinin və onların nəticələrinin kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikasını, bu
proseslərin ardıcıllığını, qaydalarını tənzimləyən xüsusi Qaydalar1;

1

Гейд едяк ки, сон иллярдя МТТЕ-нин кечирилмяси заманы истифадя олунан норматив база хейли тякмилляшдирилмиш вя
мцасир реаллыглара уйьунлашдырылмаьа башламышдыр. Беля ки, Азярбайжан Республикасы Президенти Щейдяр Ялийевин
30 август 1999-жу ил 187 нюмряли фярманы иля «Шящярсалманын ясаслары щаггында» Азярбайжан Республикасы
Гануну; Азярбайжан Республикасы Дювлят Тикинти вя Архитектура Комитясинин 30 декабр 1999-жу ил тарихли, 7 №-ли
гярары иля «Тикинти ишляринин тяшкили, апарылмасы вя тикинтиси баша чатмыш обйектлярин истисмара гябулу
Qaydaları»(Az.DTN 1.6-1); Azərbayjan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 sentyabr 2000-ji il tarixli 158 №-li
qərarı ilə «Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, işlənilməsi, razılaşdırılma, ekspertizası və təsdiq edilməsi Qaydaları»
(AzDTN 1.5-2 ); Azərdövləttikinti Komitəsinin 19 dekabr 2001-ji il tarixli 1 №-li qərarı ilə 1 yanvar 2002-ji ildən
«Dövlət Şəhərsalma Norma və Qaydaları(Şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məskənlərinin planlaşdırılması və tikilib
abadlaşdırılması)»(AzDTN 2.6-1); Azərbayjan Respublikasının Nazirlər Kabinəti tərəfindən 31 oktyabr 2003-jü
ildə 146 nömrəli əmrlə «Azərbayjan Respublikasının Dövlət Tikinti və Axitektura Komitəsi tərəfindən həyata
keçirilən tədbirlərin aparılması Qaydaları» və s. təsdiq edilərək qüvvəyə minmişdir.
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- tikinti materialları və məmulatlarına, sənaye məhsullarına dair texniki sənədlər,
məmulatların texniki pasportları;
- tikilməkdə olan və istismar edilən tikinti obyektlərinin elektrotexniki, sanitar-texniki,
radiotexniki avadanlıqlarına dair sənaye kataloqları.
4. Ekspert rəylərinin surətləri:
- tipik tədqiqatlar üzrə ekspert rəylərinin surətləri;
- unikal tədqiqatlar üzrə ekspert rəylərinin surətləri.
5. Nəşr olunmayan mənbələr:
-MTTE-ı sahəsində elmi-tədqiqat işlərinin hesabatları;
- dissertasiyalar;
- xarici ədəbiyyatdan tərcümələr və s.
Məhkəmə-tikinti-texniki ekspertizasının elmi-nəzəri, metodoloji və metodiki, təşkilatitexniki və prosessual əsaslarının, kompüterləşmənin (avtomatlaşdırmanın) ilkin şərtlərinin
müəyyən edilməsi, informasiya təminatı sisteminin yaradılması məqsədilə bir sıra kompleks
məsələlərin həll edilməsi zəruri hesab edilməlidir:
- MTTE sahəsində aparılan elmi tədqiqatların müasir vəziyyətinin və elmi-texniki
tərəqqi şəraitində inkişaf perspektivlərinin kompleks və sistemli-struktur təhlili;
- MTTE-da qeyri-ənənəvi tədqiqat metodlarının və texniki vasitələrin - sistemli-struktur
analizin, riyazi-kibernetik modelləşdirmənin, videoçəkilişin, kompüterlərin, informasiya nəzəriyyəsinin tətbiqinin ümumelmi ilkin şərtlərinin öyrənilməsi və əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi;
- cinayət və mülki işlər üzrə keçirilən və tez-tez təsadüf olunan tipik MTTE-sı
məsələlərinin kompüterləşdirilmiş həlli metodikalarının yaradılması;
- MTTE icraatının kompüterləşməsi və informasiya təminatının, bu sahədə
avtomatlaşdırılmış proqram komplekslərinin, informasiya-məlumat fondlarının yaradılmasının
təşkilati-texniki aspektləri;
- əlavə, təkrar, kompleks və komisyon məhkəmə-tikinti-texniki ekspertizasının aparılmasının təşkilati-texniki və prosessual əsaslarının təkmilləşdirilməsi və sair.
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UOT 351. 811. 122

YOL-NƏQLİYYAT HADİSƏLƏRİNİN MƏHKƏMƏ
EKSPERTİZASINDA PİYADALARIN HƏRƏKƏTLƏRİNİN
QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI
Fuad Dadaşov,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin
Yol-nəqliyyat hadisələrinin ekspertizaları
şöbəsinin rəisi, texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Cəmiyyətin inkişafı nəqliyyat vasitələrinin durmadan artması ilə müşahidə olunur və
insan fəaliyyətinin bütün sahələri nəqliyyat daşımalarından geniş istifadə ilə bağlıdır. Avtomobil
daşımaları olmasa, əslində, nəqliyyatın başqa növləri öz funksiyasını yerinə yetirə bilməz. Lakin
avtomobilləşdirmə iqtisadi və sosial inkişafa güclü təkan verməsinə baxmayaraq, bir sıra mənfi
təzahürləridə doğurur: insan tələfatı, yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində dəyən böyük maddi
ziyanlar, ətraf mühitin çirklənməsi və s. Buna görə də avtomobilləşdirmə yol hərəkətinin
təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı bir sıra kompleks məsələlərin həllini tələb edir.
Yol hərəkəti piyadalar və insanlar tərəfindən idarə olunan müxtəlif nəqliyyat
vasitələrindən ibarət olan mürəkkəb dinamik sistemdir. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinə hər tərəfli yanaşılması “sürücü-avtomobil-yol-piyada” sistemi həlqələrinin hər biri
üçün təhlükəsiz fəaliyyət təhlinini nəzərdə tutur. Piyadalar yol hərəkəti prosesində iştirak edən
şəxslərdir. Piyadaların rahatlığının və təhlükəsizliyinin təmin olunması ən vacib və həm də tam
işlənməmiş məsələlərdəndir. Mürəkkəblik bundan ibarətdir ki, piyadaların davranışı müvafiq
peşə hazırlığı keçmiş və yoldakı hərəkətləri xüsusi xidmətlər tərəfindən nəzarət olunan
sürücülərə nisbətən daha çətin nizamlanır. Həmçinin, yol hərəkətinin təşkili zamanı piyadaların
ayrı-ayrı qruplarının psixofizioloji amillərini nəzərə almaq çətindir. Həlqələrin birinin
funksiyasının pozulması “sürücü-avtomobil-yol-piyada” sisteminin dağılmasına, yəni yolnəqliyyat hadisəsinə gətirib çıxara bilər.
Yol hərəkətində iştirak edən bütün hərəkət iştirakçıları vahid qayda və əsas normativ akt
olan «Yol hərəkəti qaydaları»nın tələblərinə riayət etməlidir. Ona görə yol-nəqliyyat hadisəsi
mexanizminin tədqiqi və yol hərəkəti iştirakçılarının hərəkətlərinin ekspert tərəfindən
qiymətləndirilməsi də «Yol hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə
müvafiq yerinə yetirilməlidir. «Yol hərəkəti haqqında» Qanunun 1-ci maddəsinin «Əsas
anlayışlar» 33-cü bəndi piyadanı yol hərəkəti iştirakçısı kimi, 36-cı bəndi isə piyadanı nəqliyyat
vasitələrindən kənarda yol hərəkətində iştirak edən və yolda hər hansı iş görməyən şəxs kimi
xarakterizə edir. Qanunun 40-cı maddəsi xüsusən piyadaların vəzifəsinə həsr olunmuş, 5
hissədən və 10 bənddən ibarət olmaqla yol hərəkətində piyadaların yol hərəkəti iştirakçısı kimi
bütün davranışlarını tənzimləyir.
Qanunun 40-cı maddəsinin 1-ci hissəsinin 6-cı bəndinə əsasən piyada yolun hərəkət
hissəsində zərurət olmadan ləngiməməli və dayanmamalıdır; 9-cu bəndinin tələblərinə əsasən
isə piyada görünmə zonasında keçid və ya yolayrıcı olmadıqda, ayırıcı zolaq olmayan və hədd
çəkilməyən, hər iki tərəfdən yaxşı görünən sahələrdə hərəkət hissəsinin kənarına nisbətən yolu
düzbucaq altında keçməlidir. Qanunun 40-cı maddəsinin 2-ci hissəsinin tələblərinə əsasən
piyada, nizamlanmayan piyada keçidlərində yolun hərəkət hissəsinə yalnız yaxınlaşmaqda olan
nəqliyyat vasitələrinədək məsafəni, onların sürətini qiymətləndirdikdən və yolu keçməyin onlar
üçün təhlükəsiz olacağını yəqin etdikdən sonra çıxa bilər. Qanunun 40-cı maddəsinin 3-cü
hissəsinin tələblərinə əsasən keçidi başa çatdıra bilməmiş piyadalar nəqliyyat vasitələrinin əks
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istiqamətli hərəkətlərini ayıran xəttin üstündə dayanıb gözləməlidirlər. Piyadalar yalnız
hərəkətin təhlükəsizliyinə əmin olduqdan sonra və svetoforun (nizamlayıcının) siqnalını nəzərə
almaqla yolu keçməyə davam edə bilərlər.
Beləliklə, «Yol hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərindən
məlum olur ki, piyada da avtomobilin hərəkət etdiyi yolda olmaqla ondan istifadə edir, həmin
yolun hərəkət hissəsi ilə hərəkət edir və onu kəsib keçir. Ona görə ümumilikdə yol hərəkəti
təhlükəsizliyi təkcə nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin hərəkətlərindən deyil, həm də
piyadaların hərəkətlərindən, onların nizam-intizamından, Qanunun tələblərinə riayət etməsindən
asılıdır. Bunları nəzərə alaraq, yol-nəqliyyat hadisəsi mexanizminin ekspert tədqiqi və hadisənin
bütün aspektlərinin təfsilatlı analizi zamanı piyadaların hərəkətlərinin Qanunda göstərilən yol
hərəkəti təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun olub-olmaması nöqteyi-nəzərdən onların da
hərəkətlərinin tədqiqi məqsədəuyğundur. Yol-nəqliyyat hadisələri eksperti piyadaların
vurulması hadisəsində özünün xüsusi texniki biliyini tətbiq etməklə piyadaların hərəkətlərində
«Yol hərəkəti qaydaları»nın tələblərinin pozulmasının texniki aspektlərini tədqiq edə bilər. Bu
halda piyadaların hərəkətlərinin texniki nöqeyi-nəzərdən qiymətləndirilməsi yol-nəqliyyat
hadisələri ekspertizasının səlahiyyətinə aid olacaq.
Hal-hazırda məhkəmə yol-nəqliyyat hadisələri ekspertizası praktikasında hesab edilir ki,
piyadaların hərəkətlərinin qiymətləndirilməsi xüsusi texniki bilik tələb etmədiyindən və
ekspertin tədqiqat obyekti olmadığından ekspertizanın səlahiyyətinə aid deyildir. Qeyd olunan
yanaşma kifayət qədər əsaslıdır və piyadaların «Yol hərəkəti qaydaları»nın tələblərinə
uyğunluğunun xüsusi texniki bilik tələb etməyən hərəkətlərinə aiddir. Lakin Qanunun 40-cı
maddəsinin (Piyadalarn vəzifələri) diqqətlə analizi göstərir ki, qeyd olunan maddədə elə bəndlər
vardır ki, yol-nəqliyyat hadisəsi eksperti tərəfindən tədqiq oluna bilər və olunmalıdır. Belə ki,
Qanunun 40-cı maddəsinin 1-ci hissəsinin 6-cı və 9-cu bəndlərinin, 40-cı maddəsinin 2-ci və 3cü hissəsinin tələblərində texniki aspekt mövcuddur və həmin maddələrin tələblərinə piyadaların
hərəkətlərinin uyğun olub-olmamasının tədqiqi xüsusi texniki bilik tələb edir.
«Yol hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 40-cı maddəsinin 1-ci
hissəsinin 6-cı bəndinin tələblərinə əsasən piyada yolun hərəkət hissəsində zərurət olmadan
ləngiməməli və dayanmamalıdır. Qanunun 40-cı maddəsinin 3-cü hissəsinin tələblərinə əsasən
isə keçidi başa çatdıra bilməmiş piyadalar nəqliyyat vasitələrinin əks istiqamətli hərəkətlərini
ayıran xəttin üstündə dayanıb gözləməlidirlər. Piyadalar yalnız hərəkətin təhlükəsizliyinə əmin
olduqdan sonra və svetoforun (nizamlayıcının) siqnalını nəzərə almaqla yolu keçməyə davam
edə bilərlər.
Beləliklə, Qanunun 40-cı maddəsinin 1-ci hissəsinin 6-cı bəndi piyadaya zərurət
olmadığı halda hərəkət hissəsində durmağı və dayanmağı qadağan edir, Qanunun 40-cı
maddəsinin 3-cü hissəsi isə zərurət olduğu halda piyada əks istiqamətli hərəkətləri ayıran xəttin
üstündə dayanıb gözləyə bilər. Beləliklə, Qanunun yuxarıda göstərilən maddələrinin
tələblərindən görünür ki, hərəkət hissəsində (əks istiqamətli hərəkətləri ayıran xəttin üstündə,
piyada keçidində dayanmış və ya durmuş piyada, həmçinin xidməti vəzivəsini yerinə yetirən
piyada istisna olunmaqla) dayanmış və ya durmuş piyada nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünə
nisbətən üstünlük təşkil etmir və onun hərəkətləri Qanunun tələblərinə ziddir. Belə hallarda,
həmçinin hər hansı nəqliyyat vasitəsinin dayana biləcəyi sağ kənar hərəkət zolağında piyadanın
dayanmadığı halda nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü yerdəyişmə edərkən və qarşıda hərəkət edən
avtomobilin arxasından çıxarkən, Qanunun 36-cı maddəsinin 2-ci hissəsinin tələblərinə əsasən
hərəkət hissəsində piyadanın olduğunu təxmin etməyə bilərdi, ona görə dayanmış piyadaya
çatana qədər idarə etdiyi avtomobilin tormozlanması və dayandırılmasına zərurət yaranacağını
nəzərə almaya bilərdi. Ona görə müzakirə olunan vəziyyətdə ekspert analizi və sürücünün
hadisənin qarşısını almağa texniki imkanının olub-olmaması ilə əlaqədar olan hərəkətlərinin
tədqiqi tələb olunur.
«Yol hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 40-cı maddəsinin 1-ci
hissəsinin 9-cu bəndinin tələblərinə əsasən piyada görünmə zonasında keçid və ya yolayrıcı
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olmadıqda, ayırıcı zolaq olmayan və sədd çəkilməyən, hər iki tərəfdən yaxşı görünən sahələrdə
hərəkət hissəsinin kənarına nisbətən yolu düzbucaq altında keçməlidir. Burada «görünmə
zonasında» və «yaxşı görünən» ifadələrinin texniki nöqteyi-nəzərdən dəqiqləşdirilməsi və izah
olunması tələb olunur. «Yol hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun «Əsas
anlayışlar» 1-ci maddəsinin 42-ci hissəsinin tələblərinə əsasən 300 metrdən az məsafənin
görünməsi məhdudiyyətli görünmə hesab edilir (həmçinin SNiP 07.01-89). Ekspertiza təyin
edən orqan tərəfindən müvafiq məsafələrin müəyyən edilərək ekspertizaya təqdim edilməsi və
müvafiq sualların qoyulduğu halda ekspert öz xüsusi biliyinə əsaslanıb tədqiqat apararaq
piyadanın hərəkətlərinin Qanunun 40-cı maddəsinin 1-ci hissəsinin 9-cu bəndinin tələblərinə
uyğun olub-olmaması, həmçinin sürücünün hadisənin qarşısını almağa texniki imkanının olubolmaması haqqında nəticəyə gələ bilər.
«Yol hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 40-cı maddəsinin 2-ci
hissəsinin tələblərinə əsasən piyada, nizamlanmayan piyada keçidlərinə yolun hərəkət hissəsində
yalnız yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitələrinədək məsafəni, onların sürətini
qiymətləndirdikdən və yolu keçməyin onlar üçün təhlükəsiz olacağını yəqin etdikdən sonra çıxa
bilər. Qanunun 40-cı maddəsinin 2-ci və 3-cü hissələrinin tələblərindən məlum olduğu kimi,
piyada yolu keçərkən hərəkətdə olan və ona yaxınlaşan nəqliyyat vasitələrinə qədər olan
məsafəni, onun sürətini nəzərə alaraq, hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Hərəkət
təhlükəsizliyini təmin edən məsafə dedikdə, hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsinə qədər elə
məsafə nəzərdə tutulur ki, həmin məsafə nəqliyyat vasitəsinin kəskin tormozlanmasını tələb
etməsin. Lakin ekspert yol-nəqliyyat hadisəsinin tədqiqi zamanı sürücünün bu və ya digər
şəraitdə kəskin olmayan tormozlanma aparması rejimi haqqında məlumatları nəzərə ala bilməz.
Ona görə yol-nəqliyyat hadisəsinin analizi və sürücünün hərəkətlərinin tədqiqi zamanı kritik
parametr kimi ekspert avtomobilin kəskin tormozlanmasını nəzərə alaraq, hesabat apara bilər.
Lakin bu cür yanaşma zamanı sürücünün avtomobilin piyadanı vurması hadisəsinin qarşısını
almağa texniki imkanı olmadığı halda düzgündür. Bu halda əgər sürücünün avtomobili kəskin
tormozlamaqla piadanı vurması hadisəsinin qarşısını almağa texniki imkanı olmamışsa, deməli
kəskin tormozlanmaya nisbətən avtomobilin yavaşımasının az olduğu kəskin olmayan
tormozlanma rejiminin istənilən halında sürücünün hadisənin qarşısını almağa texniki imkanı
heç olmamışdır. Bu halda piyadanın hərəkət hissəsinə çıxması təhlükəsiz olmamışdır, yəni
piyada hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsinə qədər təhlükəsiz məsafəni təmin etmədən hərəkət
hissəsinə çıxmışdır. Belə halda piyadanın hərəkətlərini analiz edərək, onun hərəkətlərinin «Yol
hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olub-olmaması
haqqında nəticəyə gəlmək olar. Lakin sürücünün avtomobili kəskin tormozlamaqla piyadanı
vurması hadisəsinin qarşısını almağa texniki imkanı olsa da avtomobilin kəskin olmayan
tormozlanma recimində sürücünün hadisənin qarşısını almağa texniki imkanı olmaya bilər.
Kəskin olmayan tormozlanmanın müxtəlif qiymətlərinə uyğun təhlükəsizliyi təmin edən
məsafənin kriteriyaları olmadığından ekspert sürücüdən kəskin olmayan tormozlanmanın hər
hansı konkret rejiminin tətbiq edilməsini tələb edə bilməz, ona görə də bu halda piyadanın
hərəkətlərinin «Yol hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun
olub-olmamasının ekspert tərəfindən qiymətləndirilməsi mümkün deyildir.
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BALLİSTİK EKSPERTİZASI İCRASI ZAMANI ELMİ-TEXNİKİ
METOD VƏ VASİTƏLƏRDƏN, MÜASİR İNFORMASİYA
TEXNOLOGİYALARDAN İSTİFADƏNİN BƏZİ ASPEKTLƏRİ
Nail Abbasov,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin Balllistik
və trasoloji ekspertizalar şöbəsinin böyük eksperti,
hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Məlum olduğu kimi, hüquq-mühafizə orqanlarının və məhkəmələrin cinayətlərin açılması,
istintaqı və qarşısının alınması üzrə səmərəli fəaliyyəti müəyyən dərəcədə məhkəmə ekspetizası
kimi spesifik institutun keyfiyyətli işindən, sübutetmə prosesində istifadə olunan ekspert
rəylərinin tamlığından və mötəbərliyindən asılıdır.
Cəmiyyətdə baş verən qlobal sosial-iqtisadi dəyişiklik və çevrilmələri müşayiət edən
kəskinləşməkdə olan kriminogen şəraitdə əhalinin müəyyən bir hissəsi tərəfindən odlu silah əldə
etmək istəyi artmış və onların bəziləri bu silahlardan qanunazidd məqsədlərlə istifadə edərək
insanların həyatlarını və sağlamlıqlarını ölümcül təhlükəyə qoyurlar1.
Odlu silahdan istifadə etməklə törədilən, o cümlədən «sifarişli» xarakter daşıyan,
mütəşəkkil və peşəkar cinayətkarlıqla bağlı olan kriminal əməllər istər şəxsiyyət, istərsə də
ümumən cəmiyyət və dövlət üçün ciddi təhlükə kəsb etməkdədir. Xüsusi olaraq qeyd edilməlidir
ki, son illərdə cinayətkarların əllərinə çox yeni silah növləri keçir ki, bu da daxili işlər və
prokurorluq orqanlarının kriminalistik bölmələrin fəaliyyətinin kifayət edəcək səviyyədə
informasiya və metodik təminatının yaradılmadığı şəraitdə məhkəmə-ballistik ekspertizaların və
tədqiqatların keçirilməsini xeyli çətinləşdirir və mürəkkəbləşirir, bəzən isə mümkünsüz edir.
Məhkəmə-ballistik ekspertizası(MBE) ayrı-ayrı halların (silahın vəziyyətinin, atəş açan şəxsin vəziyyətinin və durduğu yerin, atəşin məsafəsinin və istiqamətinin və s.) aydınlaşdırılması
məqsədilə odlu və qaz silahlarının, onların hissələrinin, döyüş sursatlarının və onların hissələrinin hansı növə, nümunəyə, modelə mənsubiyyətini, təyinatı üzrə istifadəyə yararlı olubolmadığını, texniki vəziyyətini müəyyənləşdirmək, mərmilərin (güllələrin, qırmaların, karteçlərin) və gilizlərin üzərindəki izləri eyniləşdirilməklə onların atıldığı silahı müəyyən etmək üçün
aparılır2.
Ballistik ekspertizasının obyektlərinə odlu silahlar, ona aid ayrı-ayrı hissələr, mexanizmlər
və döyüş sursatları (giliz, güllə, mərmi, tıxac, piston, karteç); döyüş sursatlarını hazırlamaq üçün
istifadə olunan xammal və alətlər; atəş izləri (zədələnmiş manelərdə və xəsarət almış şəxslərdə);
atəşin baş verdiyi hadisə yerində maddi şəraitin elementləri; cinayət işinin materiallarına daxil
edilmiş protokollar, hadisə yerindən götürülmüş maddi sübutlar, sxemlər, fotoşəkillər və s. aid
edilə bilər3.
Kriminalistik ekspertiza növlərindən biri olan məhkəmə-ballistik ekspertiza gedişində
silahın və döyüş sursatının qrup mənsubiyyətinin müəyyən olunması; silahın, döyüş
В о л ч е н к о в В .В . Не з а к о н н ый о б о р о т о р у жи я , б о е п р и п а с о в и в з ыв ч а т ых
в е ще с т в //Пр о к у р о р с к а я и с л е д с т в е н н а я п р а к т и к а . М., 1998,№3, с .93-98; Лу н е в В .В .
Пр е с т у п н о с т ь Х Х в е к а . Ми р о в ые , р е г и о н а л ь н ые и р о с с и й с к и е т е н д е н ц и и .
М.,1999,с .222-232.; Не в с к и й С .А . Не з а к о н н ый о б о р о т о р у жи я : с о с т о я н и е , п р и ч и н ы,
п р е д у п р е жд е н и е //К р и ми н а л ь н а я с и т у а ц и я н а р у б е же в е к о в в Р о с с и и . По д р е д .
А .И.Д о л г о в о й . М., 1999, с .86-91; Б е л о з е р о в Ю.Н., На г а е в Е .А . Не з а к о н н ый о б о р о т
о г н е с т р е л ь н о г о о р у жи я , б о е п р и п а с о в , в з р ыв ч а т ых в е ще с т в и в з р ыв н ых
у с т р о й с т в . М.,2000,с .3-5.
1
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sursatlarının və alətlərin eyniləşdirilməsi (atılmış güllələrə, gilizlərə və s. görə); açılmış atəşə
görə ayrı-ayrı halların müəyyən edilməsi (atəş yerinin, ardıjıllığının, məsafənin, atəşin
üsullarının və texniki şərtlərinin); silahda gizli nişanların müəyyən edilməsi; müəyyən
şəraitlərdə atəş açılma imkanının və mümkünlüyünün, sayının, vaxtının müəyyən edilməsi və s.
həyata keçirilir1.
Cinayətkarlıqla mübarizənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi sahəsində əsas səylər hüquqmühafizə və hüquqtətbiqedici orqanlarının fəaliyyətində müasir informasiya texnologiyalarının,
proqramm-texniki vasitələrin, informasiyanın qəbulu və ötürülməsinin kommunikativ
vasitələrinin tətbiqinə, kompüterləşdirilmiş məlumatlar banklarının və fondlarının yaradılmasına cəmləşməlidir. Deməli, hazırda əvvəlki illərlə müqayisədə ekspert təcrübəsinə kompüter
və informasiya texnologiyalarının daha geniş şəkildə tətbiqi problemi olduqca aktualdır və
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
İstintaq və məhkəmə təcrübəsinin məhkəmə-ballistik ekspertizası qarşısında qoyduğu
müasir vəzifələr bu növ ekspertizanın səmərəliliyinin yüksəldilməsini, cinayətlərin açılması və
istintaqı prosesində onun imkanlarından daha tam və operativ şəkildə istifadə etmək məqsədi ilə
texniki və informasiya-metodiki bazasının təkmilləşdirilməsini tələb edir.
Qeyd edilməlidir ki, son illərdə məhkəmə ekspertizasının keçirilməsində müasir metod və
vasitələrdən səmərəli istifadə edilməsi, tədqiqat üsullarının təkmilləşdirilməsi və yeni tədqiqat
metodlarının işlənilməsi, habelə yeni növ məhkəmə ekspertizalarının təşkili məqsədilə elmitexniki tərəqqinin son nailiyyətlərinin və bu sahədə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi
istiqamətində bir sıra tədbirlər görülmüş, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin, o cümlədən
məhkəmə ballistik ekspertizası şöbəsinin texniki təchizat səviyyəsi xeyli yüksəlmişdir. Hazırda
şöbədə mövcud olan və ballistik tədqiqatların aparılması zamanı geniş istifadə olunan
avadanlıqlar, qurğu və cihazlar sırasında aşağıdakılar xüsusi olaraq göstərilə bilər:
1. Böyük Britaniyanın "Foster+Freeman" şirkətinin istehsalı olan MVC-3000 buxarlandırıcı
kamera vasitəsilə daktiloskopik tədqiqatlar aparılarkən böyük qabaritli obyektlərin yeni metodla
işlənməsi; kameraya yerləşdirilən predmetin üzərində olan əl-barmaq və ovuc izlərinin
«canlandırılması» və polimerlə örtülməsi və s. kimi ekspert məsələləri həll edilir.
Əvvəllər müvafiq sahələrdə aparılan tədqiqatlarda tətbiq olunan metodlardan aşkar
üstünlükləri ilə seçilir: kamerada predmetin səthinə toxunmadan latent (gözlə görünməyən
qarışıq) izlərin aşkar edilməsi prosesi baş verir, fiziki üsulla işləyərkən papilyar naxışların
silinmə riski böyük olduğu halda bu metodla işləyərkən risk minimaldır; bu metodla işlənilmiş
izlərin əks olunduğu maddi sübutlar illərlə saxlanıla bilər. Bu isə mübahisəli məhkəmə işlərində
mühüm əhəmiyyətə malikdir; bu metodla predmet üzərində istənilən papilyar naxış aşkar
olunur, predmetin həcmi böyük olduqda onun bütün səthinin fiziki və ya kimyəvi üsulla
işlənməsinə ehtiyac olmur, bununla da keyfiyyətdən başqa həm də kifayət qədər vaxt itkisinə
yol verilmir; sadəliyi və asan idarə olunması ondan geniş istifadəyə imkan yaradır; bu metodun
tətbiqində istifadə olunan maddə – syanakrilat zəhərli maddə olsa da kameranın təhlükəsizlik
sistemi yalnız müvafiq filtrasiyadan sonra qapının açılmasına imkan verir.
2. «Leica FSC» müqayisəli kriminalistik mikroskop sistemi "Leica Microsystems"
(Almaniya) şirkətinin istehsalıdır və ballistik tədqiqatlar aparılarkən atılmış giliz və güllələrin
identifikasiyası (yandan düşən və koaksial işıq altında), izlərin fotoəksinin alınması, qeydiyyatı,
identifikasiya sisteminə ötürülməsi üçün tam hazırlanması; trasoloji tədqiqatlarda alət izlərinin
identifikasiyası (yandan düşən və koaksial işıq altında), izlərin fotoəksinin alınması; izlərin
fotoəksinin alınması kimi məsələlərin həllinə imkan yaradır.
Mikroskopik sistem erqonomik tubuslu və müqayisəli körpüyə malik olması ekspertin uzun
müddət yorulmadan işləməsini təmin edir; 152 dəfəyədək optik böyütməsi ballistik, trasoloji və
digər tədqiqat sahəsində qoyulmuş vəzifələrin tam həllinə imkan verir; tam soyuq optik-lif

1

Б е л к и н Р .С . К р и ми н а л и с т и ч е с к а я э н ц и к л о п е д и я . М., 1997, с .22-23.
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işıqlandırma sistemlidir, işıqlandırma qurğularının konstruksiyası işığın düşmə bucağını sərbəst
seçməyə şərait yaradır.
Mikroskopun bütün idarəetmə sisteminin elektron olduğu və məsafədən idaretmə pultuna
malik olduğu da qeyd edilməlidir.
Mikroskopa yüksək formatda əksləri köçürən «Leica DC490» rəqəmli kamerası
quraşdırılıb. Kamera vasitəsilə alınmış təsvirlər xüsusi proqramın köməyi ilə sistemlə paralel
işləmək imkanı verir. Bundan əlavə bu qurğu «Leica Image Manager» proqram təminatı ilə
təhçiz olunub, bu da: mikroskopla paralel işləmək; alınmış təsvirlərin keyfiyyətini artırmaq;
eyniləşdirmə zamanı izlərin ölçü və bucaqlarını yüksək dəqiqliklə müəyyənləşdirmək; çapa
göndərilən yekun variantın üzərində lazımi qeydlər etmək; müxtəlif obyektlərin mikroskopik
görünüşlərini ayrı-ayrı, yanaşı və üst-üstə qoyulmaqla verilməsi mümkündür.
3. Almaniyanın "Leica Microsystems" şirkətinin istehsalı olan «Leica MZ6» stereomikroskopu bir sıra ballistik ekspertizası məsələlərinin həllinə kömək edir: ballistik tədqiqatlar
aparılarkən istənilən böyük qabaritli obyektin mikroskopik tədqiqi (yandan düşən və koaksial
işıq altında); izlərin yüksək formatlı rəqəmli əkslərinin alınması, identifikasiya sisteminə
ötürülməsi üçün tam hazırlanması; rəqəmli əkslərin xüsusi proqramda işlənməsi.
Stereomikroskopun erqonomik tubuslu olması ekspertin uzun müddət yorulmadan işləməsini
təmin etməklə 100 dəfəyədək optik böyütməsi ballistik tədqiqatlar sahəsində qoyulmuş
vəzifələrin tam həllinə imkan verir. Qeyd edək ki, mikroskopa yüksək formatda əksləri köçürən
kamera quraşdırılıb. Mikroskop altında istənilən təsvirlər «Leica DC290» rəqəmli kamerası
vasitəsilə kompüterə ötürülür. Kamera vasitəsilə alınmış təsvirlər xüsusi «Leica ImageManager»
proqramının köməyi ilə mikroskopla paralel işləmək imkanı yaradır və alınmış təsvirlərin
keyfiyyətini artırmaq, izlərin ölçü və bucaqlarını dəqiq müəyyənləşdirmək və çapa göndərilən
yekun variantın üzərində lazımi qeydlər etmək mümkündür.
4. Regula model 7505 cihazı ballistik tədqiqatlar aparılarkən silahlar üzərindəki seriya və
nömrə nişanları silindikdə onların ilkin məzmununun maqnitooptik üsulla müəyyənləşdirilməsi;
trasoloji tədqiqatlar zamanı avtomaşınların VİN nişanlarının tədqiqi, silinmiş nömrlərin ilkin
məzmununun müəyyən edilməsi; dövriyyəsi qanunla tənzimlənən hər hansı məhsulun
üzərindəki zavod nişanlarının tədqiqi, silinmiş nömrlərin ilkin məzmununun müəyyən edilməsi
kimi ballistik ekspertizası məsələlərinin həllinə imkan verir.
XX əsrin 60-cı illərdə kriminalistik ədəbiyyatda riyazi-kibernetik1 modelləşdirmə, sistemli
analiz və digər metod və vasitələrdən məhkəmə ekspertizası sahəsində elmi tədqiqatlarda,
praktiki məsələlərin həllində istifadə imkanları geniş şəkildə müzakirə olunmağa başladı.
R.S.Belkin qeyd edirdi: «Kriminalistikanın və məhkəmə ekspertizasının «riyaziləşməsi»
dedikdə kriminalistika elminə, nəzəriyyəsinə və məhkəmə ekspertizası təcrübəsinə riyazi
tədqiqat metodlarının tətbiqi prosesi başa düşülür»2.
Modelləşdirmənin universal əhəmiyyət kəsb etdiyini, elmi idrakın ümumelmi
metodlarından biri olduğunu qeyd edərək İ.S.Abbasova yazır: «istintaq, məhkəmə və ekspert
təcrübəsində modelləşdirmə geniş tətbiq edilir. Belə ki, istintaqın planlaşdırılması, istintaq
fərziyyələrinin qurulması, eləcə də məhkəmə ekspertizalarının, xüsusən də, kriminalistik
ekspertizaların aparılmasında onun mühüm əhəmiyyəti vardır»3.
İnformasiya-kompüter texnologiyalarından istifadəyə əsaslanan riyazi-kibernetik model«Кибернетика (йун. Kuberetike – идаряетмя сяняти) – рийазиййат вя мянтигин нязяри фундаменти ясасында
гурулмуш вя автомат васитяляриндя, електрон щесаблама техникасында, идаряедижи вя мянтиги-информасийа
машынларында тятбиг олунан, техникада, жанлы организмлярдя вя ижтимаи тяшкилатларда мцряккяб просеслярин вя
системлярин идаря олунмасы ганунауйьунлуглары щаггында елмдир». Бах: Исрафилов М.М. Мянтиг терминляринин
изащлы лцьяти. Б., 2007, с.185.
2
Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997, с.113. Бах щямчинин: Селиванов Н.А.
Метематические методы в собирании и исследованиии доказательств. М., 1974; Полевой Н.С.
Криминалистическая кибернетика. М., 1989.
3
Криминалистика /К.Г.Сарыжалинскайанын редакторлуьу иля. Б., 1999, с.34.
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ləşdirmə informasiyanın avtomatik axtarışını və işlənməsini, kompüter modelləşdirilməsini
(tipik istintaq fərziyyələrinin seçilməsində və ya partlayış, yanğın, texniki qəzalar nəticəsində
böyük dəyişikliyə məruz qalan hadisə yerininin cinayətdən əvvəlki şəraitinin elementlərinin
bərpasında) həyata keçirməyə imkan verir1.
N.S.Polevoy düzgün olaraq qeyd edir ki, riyazi, kibernetik modelləşdirmə metodunun
tətbiqinin kriminalistika elminin anlayış aparatını, onun metod, üsul və vasitələr sistemini
dəqiqləşdirməyə, təkmilləşdirməyə və inkişaf etdirməyə imkan verir2.
Eyni zamanda, o da aydındır ki, «riyazi modelləşdirmənin köməyi ilə ilk növbədə kriminalistika və məhkəmə ekspertizasının ənənəvi metod, üsul və vasitələri ilə çətin həll olunan mürəkkəb məsələləri həll etmək lazımdır. Bu məsələlərin həlli zamanı tədqiqat obyektini, onun xassə,
əlamət və parametrlərini intuisiya ilə hiss etmək bajarığı, böyük ekspert təcrübəsi eksperti «xilas
etmir». Məhz belə hallarda, bu xassələri istər elementar, istərsə də sistemli dərk etmək və qiymətləndirmək üçün elmi abstraksiyalara və deməli, həm də riyazi metodlara müraciət etmək
zəruridir»3.
Ədəbiyyatda məhkəmə-ballistik ekspertizası sahəsində riyazi metodların tətbiqinin atəş
məhsullarının miqdarı ilə atəş məsafəsi arasındakı asılılığın müəyyən edilməsi; atmosferə atəş
zamanı qaz-barıt şırnağının yayılma prosesinin öyrənilməsi; qaz-barıt şırnağının müxtəlif
maneələrə təsirinin öyrənilməsi; güllə izlərinə, güllənin düşmə bucağına görə atəş məsafəsinin,
güllənin uçuş istiqamətinin (trayektoriyasının) müəyyən edilməsinin və s. kimi məsələlərin
həllində səmərəliliyi qeyd olunur.
Məhkəmə-ballistik ekspertizasında riyazi-kibernetik metod və vasitələrin, kompüterlərin
tətbiqinin elmi-nəzəri, təşkilati-texniki və metodiki əsaslarının yaradılması ilə bağlı məsələlər
E.İ.Staşenko, İ.V.Qorbaçev və digərləri tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir 4. Hazırda Rusiya,
Ukrayna və bir sıra digər MDB ölkələrində, məhkəmə-ballistik ekspertizası icraatının ayrı-ayrı
eyniləşdirici, təsnifləşdirici, diaqnostik və s. xarakterli məsələlərin həlli məqsədilə kompüterləşdirilmiş informasiya-axtarış sistemləri yaradılmışdır5.
Məhkəmə-ballistik ekspertizası qarşısında duran məsələləri təsnifat, diaqnostik və
eyniləşdirmə məsələləri kimi üç qrupa bölmək olar. Təsnifat məsələlərinin həlli tədqiq olunan
obyektin hər-hansı bir qrupa aid edilməsini nəzərdə tutur. Təcrübə göstərir ki, məhkəmə
ballistikasında obyektlərin siniflərə bölgüsü və onların müəyyən sinifə aid edilməsi çətinlik
doğurmur. Hazırda MDB ölkələrində, konkret olaraq Rusiya və Ukraynada mövcud arayışinformasiya materialı əsasında avtomatlaşdırılmış informasiya–soraq sistemləri yaradılır ki, bu
sistemlər də əvvəlcədən verilmiş formalizə olunmuş əlamətlərə görə analoji obyektlər qrupunu
ayırmağa imkan verir.
Məhkəmə ballistikasında diaqnostik məsələlərin avtomatlaşdırılmış həlli ilə bağlı məsələlər
adətən uçuş məsafəsinin təyini, həmçinin odlu silahın texniki parametrlərinin hesablaması
Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. М., 1999, с.65.
Компьютерные технологии в юридической деятельности. /Под ред. Н.С.Полевого, В.В.Крылова. М., 1994,
с.5.
3
Аббасова Ф.М. Азярбайъанда мящкямя експертизасынын йаранмасы, мцасир вязиййяти вя инкишафынын щцгуги,
елми тянзими мясяляляри. Щ.е.н. алмаг цчцн тягдим едилмиш диссертасийанын авторефераты. Б., 2000.
4
Сташенко Е.И., Архипов Г.Ф., Кучеров И.Д., Перцова Е.М., Жиронас Э.Б. Методы установления
очередности выстрелов в автоматизированной системе «Баллистика»//Проблемы информационного и
математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы.
Материалы Всесоюзной научно-практической конференции. М., 1984. с.111-113; Сташенко Е.И. Проблемы
алгоритмизации процесса отождествления оружия по пулям//Актуальные проблемы теории и практики
применения математических методов и ЭВМ в деятельности органов юстиции. Тезисы докладов
всесоюзной конференции по проблемам правовой кибернетики. М., 1975. Вып.4, с.98-100; Горбачев И.В.
Справочно-информационное обеспечение решения экспертной задачи установления групповой
принадлежности оружия по его следам//Теоретические и методические вопросы судебной экспертизы. М.,
1985, с.130-137.
5 Мусайев Щ.Я. Мящкямя експертизасы иъраатында гейри-яняняви тядгигат методлары. Бакы, 2012, с.135-136
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zamanı nəzərdən keçirilir. Diaqnostik məsələlərin avtomatlaşdırılması problemi ümumiyyətlə
tədqiq edilən (diaqnostikası aparılan) hadisələrin riyazi modellərinin yaradılması ilə bağlıdır.
Müasir informasiya-kompüter texnologiyalarının köməyi ilə bu hadisələrin analizi fikrimizcə,
böyük çətinlik yaratmır.
Məhkəmə ballistikasında eyniləşdirmə məsələlərinin avtomatlaşdırılması bu məsələlərin
həlli üzrə avtomatlaşdırılmış sistemlərin yaradılması mərhələsindədir. Belə sistemlərə təkcə
daxil edilmiş məlumatların müqayisəsini aparan proqramlar deyil, həmdə müqayisəsi aparılan
obyektlərin eyniləşdirici əlamətləri haqqında informasiyanın alınması və ötürülməsi bloku da
daxil edilməlidir.
Məhkəmə-ballistik ekspertiza məsələlərinin kompüterləşdirilmiş həlli ilə bağlı hələ də bir
sıra problemlərin mövcudluğu, bu sahədə kompüter-informasiya texnologiyalarından istifadənin
elmi-nəzəri və metodiki əsaslarının, informasiya təminatı sisteminin yaradılması üçün aşağıdakı
xarakterli məsələlər kompleksinin həlli zəruriliyini doğurur:
- məhkəmə ballistik ekspertizası təcrübəsində informasiya-kompüter texnologiyalarından
istifadə sahəsində ümumi konsepsiyanın, strategiyanın və əsas prinsiplərin işlənib hazırlanması;
- məhkəmə-ballistik ekspertizasının ayrı-ayrı məsələlər qrupunun (diaqnostik, təsnifat və
s.) həllinə yönəlmiş kompüterləşdirilmiş informasiya-axtarış sistemlərinin, informasiya
fondlarının və banklarının yaradılması və bu əsasda ekspert-ballistin kompüterləşdirilmiş
(avtomatlaşdırılmış) iş yerinin yaradılması.
H.Ə.Musayev düzgün olaraq qeyd edir ki, «məhkəmə ekspertinin kompüterləşdirilmiş iş
yerləri olaraq tədqiqatların keçirilməsini və ekspert rəylərinin tərtibi prosesini optimallaşdıran
və rabitə telekommunikasiya kanalları vasitəsilə mərkəzləşdirilmiş arayış-yardımçı məlumatlar
bazasının informasiya massivlərinə, ekspert-kriminalistik uçotlara, hüquqi və texniki
informasiyaya, ekspert tədqiqatı metodları və metodikalarının məlumatlar bankına bilavasitə
daxil olmanı təmin edən fərdi kompüter bazasında yaradılan çoxfunksionallı texniki-proqram
vasitələr kompleksi başa düşülür. Məhkəmə ekspertinin kompüterləşdirilmiş iş yerinin
yaradılması, məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı texniki, apparatproqram vasitələrindən və informasiya resurslarından daha rasional istifadə problemini həll edə
biləcəkdir. Çünki məhkəmə ekspertinin kompüterləşdirilmiş iş yeri fərdi kompüterdən və
informasiya texnologiyalardan istifadənin ən effektiv təşkilati formasıdır1.
Ölkəmizdə informasiya cəmiyyətinin qurulması yolu ümummilli lider Heydər Əliyevin 17
fevral 2003-cü ildə təsdiq etdiyi «Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və
kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)» ilə müəyyənləşdirilmişdir.
Forma və məzmun etibarilə müxtəlif və çoxaspektli olan məhkəmə ekspert fəaliyyəti
informasiya resurslarını cəlb etmədən mümkün deyildir. Son illərdə insan fəaliyyətinin bütün
sahələrinin informasiyalaşdırılmasının yeni keyfiyyət səviyyəsinə keçidi baş vermiş,
informasiya texnologiyaları və sistemləri, informasiya-telekommunikasiya şəbəkələri geniş
yayılmış, informasiyanın mühafizəsinə böyük diqqət yetirilməyə başlanmışdır.
Fikrimizcə, kompüterləşdirilmə və riyaziləşmə prosesinə vahid, ümumi yanaşma əsasında
məhkəmə-ballistik ekspertizasında kompüter- informasiya texnologiyalarının və riyazikibernetik metod və vasitələrin tətbiqi ilə bağlı bir sıra məsələlərin, o cümlədən: məhkəməbalistik ekspertizası icraatında kompüter-informasiya texnologiyalarının yaradılması və
istifadəsi prosesinin müasir vəziyyəti və meyllərinin analizi əsasında məhkəmə ekspertizasının
bu növünün kompüterləşdirilməsi və riyaziləşdirilməsi üzrə konsepsiyanın, strategiyanın işlənib
hazırlanması, bu konsepsiya və strategiyanın strukturunun, məzmununun, qurulması
prinsiplərinin müəyyən edilməsi; hazırlanmış ümumi konsepsiya əsasında MBE-ı üzrə ayrı-ayrı
ekspert məsələlərinin (vəzifələrinin) həllinə istiqamətlənmiş kompüterləşdirilmiş iş yerinin,

1

Мусайев Щ.Я. Мящкямя експертизасы иъраатында гейри-яняняви тядгигат методлары. Бакы, 2012, с.235.
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onun əsasını təşkil edən kompüter-informasiya sistemlərinin, xüsusi avtomatlaşdırılmış
məlumatlar bankının, informasiya fondlarının yaradılması zəruri hesab edilməlidir.
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UOT 343. 9. 01 (479 24)

AZƏRBAYСAN RESPUBLİKASINDA CİNAYƏTKARLIĞIN
REGİONAL TƏDQİQİNİN BƏZİ PROBLEMLƏRİ
Nazim Əliyev,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
Сinayətkarlığın səviyyəsinin yüksəldiyi, vəziyyət və dinamikasında təhlükəli meyllərin
müşahidə olunduğu, cinayətkar fəaliyyətin yeni forma və növlərinin yarandığı müasir şəraitlərdə
bu neqativ sosial-hüquqi hadisə ilə mübarizə məsələləri xüsusilə aktuallaşmış, cinayətkarlığın
kriminoloji tədqiqində yeni elmi-nəzəri və metodoloji yanaşmaların işlənib hazırlanması
zəruriliyi yaranmışdır.
Cinayətkarlıq kimi neqativ, mürəkkəb və çoxaspektli sosial – hüquqi hadisənin
kriminoloji tədqiqində ən mühüm yanaşmalardan biri qismində regional yanaşma çıxış edir.
Regional kriminoloji analiz əsasında ayrı-ayrı ərazi vahidlərində cinayətkarlığın
vəziyyətinə, struktur və dinamikasına sosial, iqtisadi, demoqrafik, psixoloji, hüquqi və s.
xarakterli amillərin nə dərəcədə təsir göstərdiyini, cinayətkarlığın parametrlərinin şəhər və kənd
rayonlarının, yaşayış məntəqələrinin funksional tipindən necə asılı olduğunu müəyyən etmək
olar.
Bütün bunlar isə son nəticədə regionların konkret xüsusiyyətləri və sosial-iqtisadi inkişaf
spesifikası nəzərə alınmaqla hər bir ayrıca götürülmüş regionda, şəhər və rayonda
cinayətkarlığın və onun ayrı-ayrı növlərinin qarşısının alınması üzrə ümumsosial və xüsusikriminoloji xarakterli tədbirlər sistemini işləyib hazırlayaraq həyata keçirməyə imkan verir 1.
A.A.Qertsenzon regional kriminoloji tədqiqatlardan danışarkən göstərirdi ki, «profilaktik
işin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün bu və ya digər regionun xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla
cinayətkarlığın öyrənilməsi zəruridir»2. Eyni mövqelərdən çıxış edərək A.B.Saxarov qeyd
edirdi: «regional tədqiqatlar əsasdır. Ümumi analiz həmişə zəruridir, vacibdir, lakin eyni
zamanda müxtəlif regionlarda törədilən cinayətlərin xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi də
əhəmiyyət kəsb edir»3. Q.M.Minkovski xüsusi olaraq yazırdı ki, «bütün səylər regionlarda
törədilən cinayətlər haqqında məlumatların toplanmasına və konkret sosioloji tədqiqatların
keçirilməsinə yönəlməlidir»4.
Cèíàéÿткарлыьын ярази принсипи цзря тядгигиня олан диггятin даима артdığını, kriminoloji
тядгигат обйектиnin даща чох дяряжядя дифференсиалашdığını, артыг криминолоgèéà åëìèíäÿ éåíè
èñòèãàìÿòèí - жинайяткарлыьын жоьрафийасынын йаранdığını вя мþвжудлуьунu qeyd edərək
F.Y.Səməndərov yazır: «Æèíàéÿòêàðëûüûí âÿçèééÿòè, ãóðóëóøó âÿ äèíàìèêàñû èëÿ éàíàøû
êðèìèíîëîýèéàäà æèíàéÿòêàðëûüûí æîüðàôèéàñû àíëàéûøû äà ôÿðãëÿíäèðèëèð. Æèíàéÿòêàðëûüûí
æîüðàôèéàñû àíëàéûøû þëêÿíèí ðåýèîíëàðû âÿ èíçèáàòè ÿðàçè âàùèäëÿðè öçðÿ áþëýöñöíö íÿçÿðäÿ òóòóð.
Èíçèáàòè ÿðàçèëÿðÿ ýþðÿ æèíàéÿòêàðëûüûí êÿìèééÿò âÿ êåéôèééÿò òÿðÿôëÿðè, æèíàéÿòêàðëûüûí ñÿáÿá âÿ
øÿðàèòè þéðÿíèëèð. Æèíàéÿòêàðëûüûí ÿðàçèéÿ ýþðÿ áþëýöñö òÿêæÿ þëêÿ ìèãéàñûíäà äåéèë, ùÿì äÿ
âèëàéÿò, øÿùÿð, ðàéîí âÿ êÿíä áþëýöëÿðè öçðÿ þéðÿíèëèð. Æèíàéÿòêàðëûãëà ìöáàðèçÿ èøèíèí åëìè
Ростов К.Т. Методология регионального анализа преступности в России. Диссерт…докт.юрид.наук.
Санкт-Петербург, 1998, с.4-5.
2 Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию. М., 1965, с.38.
3 Сахаров А.Б. Умышленные убийства (криминологические исследования//Региональная преступность:
метериалы конференции. Вильнюс, 1978, с.11-12.
4 Миньковский Г.М. Ориентация и цели криминологических исследований//Вопросы борьбы с
преступностью. М., 1977. Вып.17, с.26.
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ÿñàñëàð öçðÿ òÿøêèëè, èëê íþâáÿäÿ îíóí ÿðàçè ÿëàìÿòè öçðÿ íåæÿ ïàéëàíäûüûíû àéäûíëàøäûðìàüû òÿëÿá
åäèð»1.
È.À.Èñìàéûëîâ düzgün olaraq göstərir ki, Azərbaycan «ÿðàçèñèíèí éûüæàìëûüûíà
áàõìàéàðàã ölkədə æèíàéÿòêàðëûqla bağlı məíçÿðÿíèí õöñóñèééÿòëÿðèíäÿí áèðè äÿ æèíàéÿòêàðëûüûí
ñÿâèééÿ, ñòðóêòóð âÿ äèíàìèêàñûíûí êÿñêèí ôÿðãëÿíäèéè çîíàëàðûí mövcudluğudur»2.
Â.Í.Ñîìèí äÿ êðèìèíîëîúè vəziyyətin ümumi ìåéëëÿðèíin, îáéåêòèâ ãàíóíàóéüóíëóãëàðûí
òÿçàùöðöíäÿ æîüðàôè õöñóñèééÿòëÿðèí àøêàð åäèëìÿñè ö÷öí æèíàéÿòêàðëûüûn ùÿð áèð ðåýèîí, øÿùÿð âÿ
ðàéîí hüdudlarında òÿäãèãènqin zəruriliyini və əhəmiyyətini qeyd edir3.
K.T.Rostov qeyd edir ki, cinayətkarlıq konkret məkan və zaman hüdudlarında, müəyyən
zaman və ərazi (region) üçün xarakterik olan şəraitlər nəzərə alınmaqla öyrənilməlidir. Bu
mənada cinayətkarlığın tədqiqində regional (ərazi) yanaşma kriminoloji tədqiqatların mütləq,
zəruri atributu hesab edilməlidir4.
Y.S.Abdullayev və M.R.Kazımov bu məsələyə toxunaraq yazırlar: «Диэяр сосиал просес
âÿ ùàäèñÿëÿð êèìè, æèíàéÿòêàðëûã äà «æîüðàôèëèê» õàññÿñèíÿ ìàëèêäèð. Ñîñèàë äàâðàíûøûí áèð íþâö
êèìè æèíàéÿòêàð äàâðàíûø äà èíñàíëàðûí òÿáèè, èãòèñàäè, ìÿäÿíè âÿ ñ. ùÿéàò øÿðàèòëÿðè èëÿ, éÿíè õöñóñè
òÿäãèãàòëàðûí ìÿëóìàòëàðûíà ÿñàñÿí ìöõòÿëèô ñîñèàë-èãòèñàäè məkan ñèñòåìëÿðèíäÿ åéíè îëìàéàí
ùÿéàò øÿðàèòëÿðè èëÿ áàüëû îëìàéà áèëìÿçäè. Îíà ýþðÿ äÿ hÿéàò øÿðàèòëÿðèíèí äÿéèøìÿëÿðèíÿ óéüóí
îëàðàã æèíàéÿòêàðëûг вя онун кямиййят вя кейфиййят характеристикаларыnın да zaman və məkan
daxilində dəyişəcəyini güman etmək tamamilə təbiidir. Sosial-hüquqi idarəetmənin praktiki
ehtiyacları cinayətkarlığın tədqiqinə məhz regional yanaşmanı vacib və zəruri edir:
cəmiyyətəzidd hadisələrə qarşı konkret mübarizə tədbirləri təkcə bütövlükdə respublika
miqyasında deyil, həm də ayrı-ayrı ərazi vahidləri – şəhərlər, rayonlar və s. üçün
yaradılmalıdır»5.
Õ.C.Ялякпяров вя Р.И.Рясулов да респубlikanıн шящяр вя районларында жинайяткаðëûüûí
vəziyyəti, ñòðóêòóðó və dinamikasında мþвжуд олан ящямиййятли фяргляри qeyd edərək,
æèíàéÿòêàðëûãëà ìöáàðèçÿ ìÿãñÿäëÿðè ö÷öí ðåñïóáëèêàíûí êðèìèíîëîúè ðàéîíëàøäûðûëìàñûíûí
çÿðóðèëèéèni âÿ åëìè-òÿæðöáè ÿùÿìèééÿòèíè göstərirlər6.
V.İ.Şulqa müasir mərhələdə cinayətkarlığın regional tədqiqinin kriminologiya elminin
əsas və prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu qeyd edirək göstərir ki, ayrı-ayrı ölkələrin
müxtəlif regionlarında cinayətkarlığın səviyyə, struktur və dinamikasında, forma və növlərində
özünəməxsus xüsusiyyətlər qeydə alınır: bəzi regionlarda cinayətkarlığın artımı, digərlərində isə
əksinə, azalması müşahidə olunur. Hər bir regionda cinayətkarlığı determinə edən ümumi
amillərlə yanaşı, bir sıra xüsusi, konkret region üçün səciyyəvi olan kriminogen amillər
kompleksi də mövcuddur. Ərazi kriminoloji tədqiqatların əsas məqsəd və vəzifəsi də konkret
regionlarda cinayətkarlığı determinə edən kriminogen və antikriminogen amillərin məcmusunun
müəyyən edilməsidir7.
Cinayətkarlığın regional xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi hər bir regionda mövcud
kriminoloji şərait, bu ərazi vahidlərində cinayətkarlığın vəziyyəti, struktur və dinamikasına təsir
edən spesifik sosial-iqtisadi, milli-demoqrafik, mədəni-təhsil və sair xarakterli amillər nəzərə

1Сямяндяров

Ф.É. Криминолоэийа. Цмуми щисся Бакы, 2003, с.63,

Исмаилов И.А. Преступность и уголовная политика. Баку, 1990, с.32.
Сомин В.Н. Социальная управления предупреждением преступности: введение в теорию. 1990, ñ.36-39.
4 Ростов К.Т. Методология регионального анализа преступности в России. Диссерт…докт.юрид.наук.
Санкт-Петербург, 1998, с.9
5 Казымов М.Р., Абдуллайев É.С. Жинайяткарлыьын «жоьрафийасы»: тарихи-щцгуги бахыш. Бакы, 1996, с.4.
6 Алекперов Х.Д., Расулов Р.И. Статистика преступности в Азербайджанской ССР. Баку, 1990, с.25-30.
7Шульга В.И. Основные тенденции преступности и ее предупреждение в Дальневосточном регионе.
Пособие. М., 1995, с.11-12.
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alınmaqla cinayətkarlıqla mübarizə üzrə regional sistemin, məqsədli regional proqramların
işlənib hazırlanmasına imkan verir1.
Cinayətkarlığın ərazi xüsusiyyətlərinin tədqiqinə həsr olunmuş ilk elmi araşdırmalar hələ
XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində aparılmışdır. A.A.Qertsenzon, M.N.Qernet və digər
tanınmış hüquqşünaslar müxtəlif ərazi vahidlərində mövcud iqtisadi və sosial amillərin
cinayətkarlığın ərazi üzrə paylanmasında müəyyən fərqlərə gətirdiyini qeyd etmişlər 2. 1913-cü
ildə M.N.Zamenqorf müqayisəli planda şəhər və kənd yerlərində cinayətkarlıq problemini
öyrənmiş, M.N.Qernet öz əsərlərindən birini Moskva şəhərində cinayətkar aləminin tədqiqinə
həsr etmişdir»3.
Ərazi asprektlərinin cinayətkara və nəticə kimi cinayətkarlığa təsir etdiyini vaxtilə
Ç.Lombrozo da qeyd etmişdir. Kriminologiyada antropoloji istiqamətin əsasını qoyan italyan
alim özünün əsərlərində ayrı-ayrı cinayət növlərinin iqlim, relyef, əhalinin sıxlığı və s. kimi
coğrafi amillərdən birbaşa asılı olduğunu
göstərirdi4. E.Şirinov bununla bağlı yazır:
«Kriminologiya elmində cinayətkarlıqla coğrafi bölgələrin əlaqələrini tədqiq edən çoxlu sayda
elmi-tədqiqatlar həyata keçirilmişdir. Ç.Lombrozo dağlıq ərazilərdə insanlara qarşı törədilən
cinayətkarlığın dinamikasının yüksək olduğu fikrini irəli sürmüşdür. O, qeyd edirdi ki,
Avropanın cənubunda, şimalına nisbətən daha çox cinayət törədilir. Ferri isə bildirirdi ki, adam
öldürmə cinayətlərinə cənub bölgələrində, oğurluq cinayətlərinə isə şimal bölgələrində daha çox
rast gəlinir. Yaşanılan mühitin şərtləri ilə insan xarakteri arasındakı əlaqələr qədim dövrlərdən
bəri insanları düşündürmüşdü. Hələ o zamanlar Hippokrat bədən və ruhun vəziyyətinin
ümumilikdə insan xarakterlərində fərqliliklərə yol açdığını, bunların da coğrafi mühitlə əlaqəli
olduğunu bildirmişdir. Siseron, Platon, Monteskye kimi müəlliflərin də əsərlərində bu kimi
düşüncələrə rast gəlmək olar»5.
Xarici təbiət amillərinin, coğrafi mühitin cinayətkarlığa dolayı, vasitəli təsir etdiyinin
E.Şur, R.Klark, K.Ueda, V.Foks, Q.Şnayder kimi tanınmış kriminoloqlar da qeyd etmişlər6.
XX əsrin 70-90-cı illərində E.E.Raska, V.İ.Qladkix, V.N.Somin, A.İ.Dolqova,
A.A.Qabiani, M.M.Babayev, A.B.Saxarov, M.Q.Minkovski və digərləri tərəfindən regional
səviyyədə cinayətkarlığın tədqiqi, cinayətkarlığın struktur və dinamikasında ərazi fərqlərinin
yaranmasının səbəblərinin öyrənilməsi məqsədilə bir sıra kriminoloji araşdırmalar aparılmışdır7.
Kriminoloqlar tərəfindən şəhərlərdə, kənd yerlərində, ayrı-ayrı inzibati-ərazi vahidlərində
Абызов К.Р. Проблемы криминологического прогнозирования и предупреждения региональной
преступности. Автореф.дисс…к.ю.н. М., 2004, с.3-4.
2 Социальные отклонения. М., 1989, с.119-120.
3 Кравченко В.П. Криминологические проблемы преступности в кризисном регионе с экстремальными
условиями. Автореф.дисс…к.ю.н. М., 2004, с.3-5.
4 Ломброзо Ч. Преступление. М., 1994, с.16.
5 Ширинов Е. Криминолоэийа. Цмуми щисся. Бакы, 2008, с.317
6 Криминологические исследования в мире. М., 1995, с.36-60.
7 Проблемы охраны общественного порядка и борьбы с преступностью в условиях крупного города.
Межвузовский сб.науч.тр. М., 1984; Гладких В.И. Криминологическая характеристика сверхкрупного
города (научно-аналитический обзор). М., 1989; Гладких В.И. Преступность в сверхкрупном городе и ее
предупреждение органами внутренних дел. Монография. М., 1994; Гладких В.И., Борбат А.В., Шабанов
Г.Х. Преступность в Московском регионе: Состояние. Особенности. Тенденции. М., 1998; Ленс А.,
Павельсон М., Раска Э. , Кытунапуу Я. Социально-территориальные различия и преступления в условиях
крупного города (по материалам г.Таллина). Таллин, 1984; Сомин В.Н. Изучение и предупреждение
преступности в городах: проблемы теории и практики. Иркутск, 1989; Территориальные различия
преступности
и
их
причины.
М.,
1988;
Сахаров
А.Б.
Социальные
условия
и
преступность//Методологические вопросы изучения социальных условий преступности. М., 1979;
Социальная среда и преступность. Сборник научных трудов. Отв.ред. А.И.Долгова. М., 1983; Изучение
социально-экономических проблем преступности. Сборник научных трудов. Отв.ред. А.И.Долгова. М.,
1985; Образ жизни населения крупного горада: опыт комплексного социального исследования. Под ред.
А.С.Пашкова. М., 1988; Габиани А.А., Гачечиладзе Р.Г. Некоторые вопросы географии преступности (по
материалам Грузинской ССР). Тбилиси, 1982, Забрянский Г.И. Криминологическая классификация
регионов РФ//Вестник Московского университета. Серия 11. Право, 1993, №2, с.42-51.
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cinayətkarlığın ərazi fərqləri (S.V.Artemenko, V.İ.Qladkix, L.V.Kondratyuk, K.T.Rostov,
Q.X.Şabanov və s.), müxtəlif ərazi şəraitlərində hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin
səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə regionların kriminoloji təsnifatı (Y.E.Avrutin,
Y.İ.Qilinski, Q.İ.Zabryanski, Q.M.Minkovski) ilə bağlı tədqiqatlar aparılmışdır.
Son illərdə cinayətkarlığın regional səviyyədə tədqiqi, proqnozlaşdırılması və qarşısının
alınması problemləri ilə bağlı bir sıra dissertasiya işləri də yazılaraq müdafiə edilmişdir. Onların
sırasında K.T.Rostov (Rusiyada cinayətkarlığın regional analizinin metodologiyası, dokt.diss.
Sankt-Peterburq, 1998); V.İ.Qladkix (daxili işlər orqanları tərəfindən böyük şəhərlərdə
cinayətkarlığın qarşısının alınması problemləri, dokt.diss. Moskva, 1997); K.R.Abızov (regional
cinayətkarlığın kriminoloji proqnozlaşdırılması və qarşısının alınması (Sibir federal dairəsinin
materialları əsasında), h.e.n. Moskva, 2004); A.V.Kornienko (regionda cinayətkarlığın
kriminoloji xarakteristikası və qarşısının alınması (Bryansk vilayətinin materialları əsasında),
h.e.n. Ryazan, 2005); D.E.Vaniçkin (regionda cinayətkarlığın kriminoloji xarakteristikası və
qarşısının alınması (Stavrapol vilayətinin materialları əsasında), h.e.n. Stavrapol, 2004);
B.V.Baranov (böyük şəhərdə, onun ərazi fərqləri nəzərə alınmaqla cinayətkarlığın qarşısının
alınması (Moskva şəhərinin materialları əsasında), h.e.n. Moskva, 2005); V.P.Kravçenko
(ekstremal şəraitli böhranlı regionda cinayətkarlığın kriminoloji problemləri (Çeçenistan
Respublikasının materialları əsasında), h.e.n., Maxaçkala, 2004); V.İ.Kanıqin (regionda
cinayətkarlığın kompleks tədqiqi və qarşısının alınması problemləri (Privolce federal dairəsinin
materialları əsasında), h.e.n., N.Novqorod, 2002); A.A.Muxin (regionda cinayətkarlığın
göstəriciləri sistemi), h.e.n., N.Novqorod, 2005) və başqalarının monoqrafik araşdırmaları qeyd
oluna bilər.
Eyni zamanda, cinayətkarlığın regional analizinin elmi-nəzəri və metodoloji əsasları hələ
ki, tam dərəcədə işlənib hazırlanmadığı da qeyd olunmalı, bu problemin elmi-nəzəri
aspektlərinin fraqmentar işıqlandırıldığı göstərilməlidir. Regional miqyasda cinayətkarlığın
səbəb-nəticə kompleksinin tədqiqi, regional cinayətkarlığın əsas kəmiyyət-keyfiyyət
xarakteristikalarının, meyllərinin və qanunauyğunluqlarının üzə çıxarılması, həmçinin konkret
ərazidə (regionda) mövcud şəraitlər nəzərə alınmaqla profilaktik tədbirlər kompleksinin işlənib
hazırlanması ilə bağlı kompleks monoqrafik tədqiqatlar aparılmamışdır.
F.Y.Səməndərov, İ.A.İsmayılov, X.C.Ələkbərov, T.E.Qarayev kimi Azərbaycanın
tanınmış hüquqşünas-alimləri tərəfindən cinayətkarlığın regional kriminoloji tədqiqinin
əhəmiyyəti qeyd edilsə də, Azərbaycanın regionlarında kriminoloji şəraitin, hər bir regionda
cinayətkarlığın vəziyyəti və dinamikasının xarakterik xüsusiyyətlərinin, istər bütövlükdə region
çərçivəsində, istərsə də onun ayrı-ayrı hissələrində təzahür edən cinayətkarlığın növlərinin,
səbəblərinin, yeni inkişaf meyllərinin təhlili ilə bağlı kompleks tədqiqatlar aparılmamışdır.
Bütün bunlar Azərbaycan Respublikasında cinayətkarlığın regional kriminoloji analizinin,
regional səviyyədə cinayətkarlığın qarşısının alınması və proqnozlaşdırılmasının elmi-nəzəri və
metodoloji əsaslarının işlənib hazırlanmasının aktuallığını və elmi-təcrübi əhəmiyyətini
şərtləndirir.
Cinayətkarlığın regional tədqiqinin əsas vəzifələri sırasında göstərilə bilər:
1) bu və ya digər ərazidə cinayətkarlığı səciyyələndirən xarakterik cəhətlərin,
cinayətkarlığı determinə edən kriminogen və antikriminogen amillər məcmusunun müəyyən
edilməsi;
2) region səviyyəsində cinayətkarlıqla mübarizə üçün elmi, təcrübi və maddi-texniki
potensialın qiymətləndirilməsi;
3) cinayətkarlığın səviyyə və intensivliyinin yüksək, orta və aşağı olduğu regionların
müəyyən edilməsi;
4) cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində ayrı-ayrı regionlarda mövcud vəziyyətin
differensiasiyalı mənzərəsinin alınması;
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5) cinayətkarlıq kimi mürəkkəb və çoxaspektli sosial-hüquqi hadisənin regional
səviyyədə modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması1.
Qeyd olunanlar nəzərə alınmaqla, Azərbaycanda cinayətkarlığın ərazi (regionlar) üzrə
sosial-kriminoloji anilizinin elmi-nəzəri və metodoloji əsaslarının yaradılması məqsədilə
aşağıdakı məsələlər kompleksinin həlli zəruri hesab edilməlidir:
- kriminologiyada cinayətkarlığın regional («coğrafi») tədqiqi istiqamətinin yaranma
tarixi, inkişafı və müasir vəziyyəti;
- cinayətkarlığın «coğrafi» tədqiqinin əhəmiyyəti və əsas istiqamətləri;
- cinayətkarlığın regional (coğrafi) kriminoloji tədqiqinin anlayışı, məqsəd və vəzifələri;
- cinayətkarlığın tədqiqində regional yanaşmanın mahiyyəti, əsas prinsipləri,
xüsusiyyətləri;
- Azərbaycan Respublikasının regionlarının sosial-coğrafi və iqtisadi xarakteristikası,
tipologiyası, regionların kriminoloji təsnifatı;
- cinayətkarlığın regional («coğrafi») kriminoloji tədqiqinin metodoloji və metodiki
əsasları;
- regional cinayətkarlığın əsas kriminoloji kəmiyyət-keyfiyyət xarakteristikalarının
müqayisəli sistemli-struktur tədqiqi;
- cinayət statistikası məlumatları əsasında regional cinayətkarlığın kəmiyyət və keyfiyyət
xarakteristikalarının tədqiqi və müqayisəli analizi;
- regionlarda latent cinayətkarlığın vəziyyəti və onun qiymətləndirilməsi metodları və
metodikası (qeydə alınmayan cinayətkarlığın səviyyəsi və strukturu, kriminoloci göstəricilərin
təhrifinə səbəb olan hallar, cinayətkarlıq haqqında göstəricilərin obyektivləşdirilməsi üsulları);
- regional cinayətkarlığın səbəbiyyət kompleksi, regionda cinayətkarlığı determinə edən
amillər;
- miqrasiya, urbanizasiya və digər sosial-demoqrafik proseslərin cinayətkarlığın regional
fərqlərinin yaranmasına təsiri;
- regional cinayətkarlığın səviyyə və strukturunda ərazi fərqlərinin yaranmasını
şərtləndirən sosial-iqtisadi, sosial-psixoloji, sosial-mədəni və digər amillər və şəraitlər;
- regional cinayətkarlığı determinə edən amillər, səbəb-şərait kompleksi əsasında
regionların tipologiyası;
- müasir şəraitlərdə regional cinayətkarlığın qarşısının alınmasının anlayışı, məqsədi,
vəzifələri, sistemi və prinsipləri;
- regional cinayətkarlığın regional qarşısının alınmasının əsas istiqamətləri və
xüsusiyyətləri;
- regional cinayətkarlığın qarşısının alınmasının forma və metodları, müasir elmi-nəzəri
və metodoloji yanaşmalar;
- regional cinayətkarlığın qarşısının alınmasında daxili işlər və digər hüquq-mühafizə
orqanlarının rolu, onların fəaliyyətinn təkmilləşdirilməsi məsələləri;
- regional kriminoloji proqnozlaşdırmanın anlayışı, məqsəd və vəzifələri, sistemi və
strukturu;
- regional cinayətkarlığın proqnozlaşdırılması metodları və metodikası;
- regional cinayətkarlığın qısa və orta müddətli proqnozlaşdırılmasının metodiki və
metodoloji əsasları;
- Azərbaycan Respublikasında regional cinayətkarlığın kriminoloji analizi,
proqnozlaşdırılması və qarşısının alınması sahəsində informasiya təminatı sisteminin
yaradılmasının elmi-nəzəri, təşkilati-texniki və metodoloji problemləri.

1
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QANUNVERİCİLİKDƏKİ BOŞLUQLARIN TAMAMLANMASI ÜZRƏ
MƏHKƏMƏ ORQANLARININ FƏALİYYƏTİ
Rаfaеl Cəbrayılov
rafael-cebrayilov@mail.ru
Məqalədə ən əvvəl qeyd olunur ki, qanunvericilikdə boşluqların tamamlanması hüquqtətbiqetmə
fəaliyyətinin vacib elementidir və bu zaman məhkəmə orqanları mühüm rola malikdir. Bu mənada, müəllifin
fikrincə, inkişaf etmiş xarici dövlətlərin təcrübəsi nəzərə alınaraq müəyyən şəraitdə ölkənin kassasiya
instansiyası məhkəməsinin müvafiq qərarlarını milli hüququn mənbəyi kimi qəbul etmək lazımdır.
Müəllif məqalədə, həmçinin xüsusi vurğulayır ki, hal-hazırda Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsinin presedent hüququ Azərbaycan Respublikasının hüquq sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsinə
çevrilir.
В статье, в первую очередь, отмечается, что восполнение пробелов в законодательстве
выступает необходимым элементом правоприменительной деятельности и в этом процессе
судебные органы играют важную роль. В этой связи, по мнению автора, с учетом практики
развитых зарубежных государств при определенных условиях соответствующие постановления
суда кассационной инстанции страны должны быть признаны в качестве источников
национального права.
Автор в статье также подчеркивает, что в настоящее время прецедентное право
Европейского суда по правам человека превращается в составную часть правовой системы
Азербайджанской Республики.
In the first place the article indicates that making up the lacunas in legislation is a necessary
element in law enforcement and in this process the courts play an important role. According to the
author, in this regard and in accordance with the practice of other developed countries under certain
conditions the relevant resolutions of the Supreme Court of the country must be recognized as a source
of national law.
Author of the article also points out that currently the case law of the European Court of Human
Rights becomes part of the legal system of the Republic of Azerbaijan.

Qanunvericilikdə boşluqların tamamlanması hüquqtətbiqetmə fəaliyyətinin mühüm
elementidir və məhkəmələr bu zaman xüsusi rol oynayırlar. Hər bir hakim konkret işə baxarkən
birbaşa qüvvəyə malik olan Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və cari qanunvericiliyin
müddəalarına əsaslanaraq hüquqi mübahisənin mahiyyətinə dair qərar qəbul etməlidir. “Ədalət
mühakiməsinin həyata keçirilməsi zamanı məhkəmə qanunu konkret hallara tətbiq edir və mülki
işdə maraqlı şəxslərin subyektiv hüquq və vəzifələrinin olub-olmaması, cinayət işində isə hüquq
pozuntusuna yol verənin əməlinin cinayət xarakterli olması və ona görə nəzərdə tutulan məsuliyyət
barədə nəticə çıxarır” (1, 67). Ədalət mühakiməsinin bir sadə alqoritm kimi çıxış etməsi yalnız
hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsində boşluqların olmadığı hallara aid edilə bilər. Lakin “həyat
həmişə formal müddalardan daha zəngindir və mürəkkəbdir. Ona görə də, məhkəmə qanunu tətbiq
edərkən bir çox hallarda müvafiq işin həlli üçün konkret hüquq normasını tapa bilmir (qanunvercilik
boşluğu)” (2, 196). Bu zaman zəruri hüquqi normalarının tam, yaxud qismən yoxluğu ilə üzləşdikdə
hakim mübahisənin həlli üçün hüquqa özünəməxsus “əlavə” edir. Bu cəhətə vaxtilə “azad hüquq”
məktəbinin təmsilçiləri diqqət yetirmişdilər. Sosioloji istiqamətə aid olan bu məktəbin
nümayəndələri “azad hüquqtapma” adlandırılan, yəni hakimin qanunla müəyyənləşdirilən normaları
daim inkişaf etdirmək və yeni məzmunla tamamlamaq hüququ haqqında tezisi müdafiə edirdilər.
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Hesab edilirdi ki, müsbət hüquq hakimə məsələnin həlli üçün ehtiyacı olduğu mücərrəd normalar
təqdim etmirsə, onları özü yaratmalıdır.
Onların fikrincə, hüquq sistemi bütün mümkün konkret münasibətləri qabaqcadan ehtiva
etməyə qadir deyildir. Məhkəmə qanunvericilikdəki boşluqları tamamlayarkən, əslində, yeni
normalar bərqərar edir. Həmin normalar məhkəmə baxışının bilavasitə predmeti olan və normativ
hüquqi aktla tənzimlənməyən hallara şamil edilir. Belə halda söhbət hakimin qüvvədə olan normativ
hüquqi aktlara dəyişikliklər etmək hüququndan getmir.
“Azad hüquq” məktəbi nümayəndələrinin əksəriyyəti məhkəmənin “müstəqil yaradıcılığı”nı
yalnız qanunda boşluq olduğu halda, həmçinin məhkəmənin mülahizəsinə görə, bu və ya digər
məsələnin bütün səciyyəvi məqamlarının qanunvericilikdə nəzərə alınmadığı halda məqbul sayır.
Hakim qanundakı boşluqları doldurmaq fikrində olduğu normaları hansı hüdudlarda yarada bilməsi
sualına İsveçrə Mülki Qanunnaməsinin 1-ci maddəsi cavab verir. Buna görə, hakim, ilk növbədə,
qanun əsasında, sonra hüquq norması əsasında, sonuncunun olmadığı halda isə elmi müddəalara və
ənənələrə əsaslanaraq qərar qəbul etməlidir. Bütün bu mənbələr yardımçı ola bilmədikdə isə hakim
qanunverici qismində çıxış etdiyi halda bərqərar edə biləcəyi norma əsasında qərar çıxarır.
Sosioloji məktəbin “maraqların qiymətləndirilməsi” cərəyanının nümayəndələri hesab
edirlər ki, hakim kor-koranə hüquqi anlayışlardan uzaqlaşmalıdır. Onların fikrincə, qanunun tətbiqi
prosesində hakim tərəfindən ayrı-ayrı maraqların son dərəcə dəqiq qiymətləndirilməsi və onların
yenə də müəyyən maraqlardan çıxış edən normaya uyğunlaşdırılması baş verir. Bu zaman təkcə
proses iştirakçılarının deyil, bütövlükdə cəmiyyətin maraqları “qiymətləndirilməyə” məruz qalır.
Bununla da hakim hüququ gerçəkləşdirir. Eyni zamanda, o, hüquqa sadiq qalmalıdır, yəni
“maraqları tanımalı və maraqların münaqişəsini qanunverici ilə eyni ruhda həll etməlidir”.
Qanunların natamam, bəzən isə ziddiyyətli olması ilə əlaqədar, hakim onlara hərfi mənada deyil,
toxunulan marağa müvafiq yanaşmalıdır.
Beləliklə, hakimin fəaliyyətində iki məqam fərqləndirilməlidir - hakim ya qanunvericiliyin
sərt təsbit etdiyi göstərişi tətbiq edir, ya da müvafiq hüquqi göstəriş olmadığı halda, yaradıcı şəkildə
qanunvericiliyi tamamlayır. Lakin hakimlərin hüquq yaradıcılığı barədə hüquq elmində heç vaxt
vahid fikir olmamışdır və bu məsələdə hər bir hüquqşünasın mövqeyi onun hüquq anlamının hansı
tipinə üstünlük verməsindən asılıdır. Belə ki, roman-german hüquq ailəsinə məxsus hüquq
sistemlərində qanun hüququn ali mənbəyi sayılır, yəni qanunun ilkin (qanunun hökmranlığı),
məhkəmə praktikasının isə ikinci dərəcəli olması prinsipinə riayət edilir (3, 17). Bunun əksinə
olaraq, ümumi hüquq sistemində məhkəmə presedenti tarixən qanunvericilikdən yüksəkdə
dayanmış, qanunvericiliyə münasibətdə üstün rola malik olmuşdur. Hal-hazırda bu məsələyə dair
mövqelərin yumşalması müşahidə olunur. Belə ki, roman-german ailəsi ölkələrində məhkəmə
presedentlərinin hüququn mənbəyi xassələrinə yiyələnməsi meyli aşkar olunur, halbuki rəsmi
şəkildə onlar bu qisimdə tanınmaya da bilər (4, 50).
Buna Fransa Mülki Məcəlləsi misal ola bilər. Bu Məcəllə məhkəmə normayaratma
fəaliyyəti üçün geniş imkanlar yaradır (5, 140). Üstəlik, məhkəmə normayaratma fəaliyyəti
həmin Məcəllənin Giriş titulunun 4-cü maddəsində nəzərdə tutlur. Burada təsbit olunan
müddəaya görə, müvafiq məsələyə dair normaların aydın olmaması, kifayət etməməsi və ya
susması bəhanəsilə qərar qəbul etməkdən imtina edən hakim məsuliyyətə cəlb oluna bilər (6,
225). Başqa sözlə, hətta aydın olmayan, ziddiyyətli qanunu şərh edərkən hakim boşluqları
tamamlamalıdır.
Ümumiyyətlə, Fransada məhkəmə təcrübəsinin rolu müstəsna dərəcədə böyükdür. Bu
zaman onu da vurğulamaq lazımdır ki, hüququn mənbəyi qismində istənilən məhkəmənin deyil,
yalnız ali instansiya məhkəməsi qismində çıxış edən Fransa Kassasiya Məhkəməsinin qərarları
qəbul edilir. Konkret işlərə baxılarkən, həmin məhkəmənin qərarları bütövlükdə məhkəmə
təcrübəsi, həmçinin qanunvericilikdə boşluqların olduğu hallar üçün ümumi istiqamətdir.
Qitə hüquq ailəsi ölkələrində müəyyən presedentə istisna olaraq məcburi qüvvə verilə
bilər ki, bu da bütün məhkəmələrin ona riayət etmək vəzifəsini nəzərdə tutur. Məsələn, İspaniya
Ali Məhkəməsinin məhkəmə təcrübəsinin hüquqyaradıcı rolu qanunvericilik səviyyəsində təsbit
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olunmuşdur. Almaniyada Federal Konstitusiya məhkəməsinin qərarları məcburi əhəmiyyətə
malik presedentlər qismində tanınır.
Hollandiya Ali Məhkəməsi də hüquqyaratma ilə məşğul olur və gələcək məhkəmə işləri
üçün ümumi normalardan ibarət qərarlar qəbul etməklə hüquqdakı boşluqları tamamlayır. Belə
ki, məsələn, vaxtilə Hollandiya Ali Məhkəməsi transseksualların hüquqlarının müdafiəsində
əhəmiyyətli rol oynamış, nəticədə 1985-ci ildə 10 il müzakirə olunan “Transseksuallar
haqqında” Qanun qəbul edilmişdir. “Evtanaziya haqqında” Qanun layihəsinin müzakirəsi ilə də
analoci durum mövcud olmuşdur. Aşağı instansiya məhkəmələri Hollandiya Ali Məhkəməsinin
qərarlarına əməl etməyə borclu olmasalar da, təcrübədə bunları, əsasən, yazılı mətnlərin şərhi
prosesində rəhbər tuturlar. Hakimlər tətbiq oluna bilən ümumi prinsipləri, yaxud analogiya üzrə
əsaslandırmanın əsaslarını məhz qanunlarda axtarırlar. Roman-german ailəsinə aid olmasına
baxmayaraq, bu ölkədə məhkəmə hakimiyyətinin yaradıcılıq funksiyası ən yüksəkdir. Bununla
yanaşı, hakimlər Hollandiya qanunvericiliyinin mərkəzi fiqurları deyil. Hollandiyanı “ciddi
təcrübəsi” və “mütəhərrik hüququ” olan ölkə kimi səciyyələndirmək mümkündür.
Bu qəbildən olan nümunələri davam etdirmək olar. Həmin nümunələr onu təsdiqləyir ki,
əvvəllər olduğu kimi, indi də məhkəmə presedentini hüququn mənbəyi qismində rəsmi şəkildə
tanımaqdan yayınsalar da, Avropa ölkələrində “məhkəmə hüququ”nun mövcud olması və
inkişafı üçün şərait yaradılmışdır (7, 9).
Qeyd olunan “presedentin təbii tətbiqi” (8, 5) təcrübəsi Azərbaycan Respublikasına da
geniş yayılmaqdadır. “Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını və Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsinin presedent xarakterli qərarlarını tətbiq etməklə və bunun vasitəsilə mümkün
kolliziya və boşluqları aradan qaldırmaqla, Azərbaycan Respublikası öz beynəlxalq
öhdəliklərinin lazımi qaydada yerinə yetirilməsinə mühüm töhfə vermiş olur” (9, 23-24).
Hal-hazırda ölkədə həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatların gedişatında məhkəmə
praktikası hiss olunacaq dərəcədə fəallaşmış, qanunun şərhində məhkəmələrin mövqeləri
möhkəmlənmişdir. Presedentin tətbiqi konstitusiya ədliyyəsinin təşkilindən sonra xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin məcburi qərarları
hüquqi tənzimləməyə çox vaxt yeni, kifayət qədər önəmli məqamlar daxil edir. Bu gün
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi müəyyən mənada “neqativ qanunverici”
rolunu oynayır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin presedent hüququ da Azərbaycan
Respublikasının hüquq sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilir. Bütün bunların əsasında
müvafiq məhkəmələrin normayaratma səlahiyyətlərinə malik olmasını etiraf etmək lazımdır.
Hüquq ədəbiyyatında məhkəmə praktikasına dair mövcud olan bütün yanaşmaların
müddəalarının hərtərəfli təhlilini aparmadan onların aşağıdakı üç əsas modelini fərqləndirmək
olar:
1) məhkəmə praktikası hüququn mənbəyi qismində yalnız ali məhkəmə orqanlarının
rəhbər göstərişlərində əks olunduğu dərəcədə tanınır;
2) məhkəmə praktikası aşağı məhkəmələrin fəaliyyətinin nəticələri də daxil olmaqla, tam
həcmdə hüququn mənbəyi qismində tanınır;
3) ifadə formalarından asılı olmayaraq, məhkəmə praktikası hüququn mənbəyi kimi
tanınmır.
Bununla belə, L.Vildhaberin “faktiki olaraq Avropa məhkəmələri mütəmadi qaydada
həm öz, həm də yuxarı məhkəmələrin presedentlərini tətbiq edirlər” fikri Azərbaycan
Respublikasında tədricən gerçəkləşir. Azərbaycan Respublikasında bu özünü, ilk növbədə,
məhkəmə təcrübəsinə dair Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin qərarlarında, həmçinin
ayrı-ayrı işlər üzrə məhkəmə praktikasının icmallarında göstərir. Belə şəraitdə Azərbaycan
Respublikası Ali Məhkəməsinin müvafiq qərarları yalnız şərh aktları kimi qəbul edilə bilməz.
Fikrimizcə, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumlarının şərhləri müstəqil
hüquqi əhəmiyyətə malikdir və normativ mənbəyə – qanunqüvvəli normativ hüquqi akta bərabər
tutulur. Başqa sözlə, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumlarının qərarları hüquqi
faktlardır. Çünki onlar konkret hüquq və hüquqi vəzifələr şəklində hüquqi nəticələr doğurur.
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Beləliklə, ölkənin ictimai-siyasi həyatında Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin
güclənməkdə olan rolundan çıxış edərək, müvafiq məsələyə dair ənənəvi yanaşmanı dəyişmək
və müəyyən şəraitdə kassasiya instansiyası məhkəməsinin müvafiq qərarlarını milli hüququn
mənbəyi kimi qəbul etmək lazımdır.
Belə bir yanaşma yalnız Avropa ölkələrində deyil, artıq yaxın xarici ölkələrdə də
mövcuddur. Qazaxıstan Respublikasının 1995-ci il Konstitusiyası Ali Məhkəmənin və
Konstitusiya Şurasının qərarlarını hüququn mənbəyi olmasını Əsas Qanun səviyyəsində təsbit
edir. Qazaxıstan Konstitusiyasının 4-cü maddəsinin 1-ci bəndində əsasən, ölkədə qüvvədə olan
hüquq Konstitusiyanın, ona müvafiq olan qanunların, digər normativ aktların, Respublikanın
beynəlxalq və digər təəhhüdlərinin, həmçinin Respublikanın Konstitusiya Şurasının və Ali
Məhkəməsinin normalarıdır.
Müvafiq müddəanın əsaslandırılması zamanı bir dəlil kimi Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarının əhəmiyyətini də qeyd etmək lazımdır. Onlar yüksək
nüfuza və hüquqi qüvvəyə malik olaraq Konstitusiyanın normalarını şərh etməyə, qanun və
qanunqüvvəli normativ aktların, qüvvəyə minməmiş beynəlxalq müqavilələrin Konstitusiyaya
zidd olmasını tanımağa, həmçinin hüquqtətbiqetmə praktikasını qiymətləndirməyə əsas verirlər.
Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarının hüquqi təbiəti uzun illər ərzində hüquq
ədəbiyyatında geniş müzakirə obyekti olmasına baxmayaraq həmin məsələ bu günə qədər
birmənalı şəkildə öz həllini tapmamışdır. Konstitusiya ədliyyəsinin özünəməxsus məzmununa
görə konstitusiya-hüquqi fəaliyyət normativ hüquqi aktların, ilk növbədə, Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının mənasının və məzmununun izah edilməsindən ibarətdir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarını iş kateqoriyaları üzrə
şərti olaraq iki qrupa ayırmaq olar:
1) normativ hüquqi aktların Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğunluğunun
yoxlanılması, səlahiyyətlərlə bağlı mübahisələrin həlli, vətəndaşların şikayətləri və
məhkəmələrin sorğuları üzrə qərarlar;
2) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının şərhinə dair işlər üzrə qərarlar.
Real şəkildə Konstitusiyanın və qanunların şərhi, səlahiyyətlərlə bağlı mübahisələrin
həlli üzrə bütün qərarlar normativ əhəmiyyətə malik hüquqi əsasları ehtiva edir və bunlar
məcmu halında hüquq subyektlərinin fəaliyyət göstərdiyi konstitusiya-hüquqi məkanın dairəsini
müəyyənləşdirirlər (10, 21-22). Belə ki, konstitusiya-hüquqi icraat çərçivəsində Konstitusiya
Məhkəməsinə müraciət üçün yalnız mətnində qeyri-müəyyənliklər olan normativ hüquqi aktlar
əhəmiyyət kəsb edir. Bütövlükdə isə belə qanunun və ya qanunqüvvəli aktın normativ
məzmununun və mənasının Konstitusiyaya uyğun olması heç bir şübhə doğurmur. Əks halda,
öncə qeyd olunduğu kimi, Konstitusiya Məhkəməsi “neqativ qanunverici” qismində çıxış
edərək, öz qərarı ilə qüvvədə olan qanunvericilik sisteminin müvafiq qüsurlu həlqasını aradan
qaldırmalıdr. Sonrakı fəaliyyətində Konstitusiya Məhkəməsi daha əvvəl formulə olunan və işin
həlli üçün əhəmiyyətə malik hüquqi mövqelərdən çıxış edir ki, bu zaman onların zəruri istifadə
hüdudlarını müəyyənləşdirir. Belə hallarda, V.A.Tumanovun düzgün qeyd etdiyi kimi,
Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları presedent xarakterinə malikdir. Çünki sonradan
qanunvericilik və digər orqanların həmin qərarlara riayət etməsi ehtiva olunur (11, 5).
Fikrimizcə, presedentin Azərbaycan Respublikasında bərqərar olması ilə əlaqədar İnsan
Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarlarına da diqqət yetirmək lazımdır. Hazırda onlar
artıq Respublikanın hüquq sisteminin bir hissəsinə çevrilmişdir, məcburidir və gələcəkdə analoci
işlərin həlli zamanı nəzərə alınacaqdır. Bu sahədə görülmüş tədbirlər sırasında “Azərbaycan
Respublikasında məhkəmə sisteminin müasirləşdirilməsi və Azərbaycan Respublikasının bəzi
qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 yanvar 2006-cı il tarixli Fərmanı xüsusi yer tutur.
Beləliklə, məhkəmə presedentinin tətbiqi hüquqi müəyyənlik maraqlarına cavab verir və
oxşar işlərin eyni cür həllində yardımçı olur. Hazırda məhkəmə presedenti qitə hüquq
ölkələrində, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında, geniş yayılmaqdadır. Bunu, məsələn,
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Azərbaycan Respublikasının ərazisində İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin presedent
hüququnun məcburi qüvvədə olması təsdiq edir. Belə bir şəraitdə məhkəmə presedenti cari
qanunvericilikdə mövcud olan boşluqların aradan qaldırılması üçün önəmli vasitə kimi qəbul
edilə bilər.
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MƏHKƏMƏ NİTQİNƏ HAZIRLIQ VƏ NİTQİN PLANLAŞDIRILMASI
Ərəstun Qasımov,
Bakı Dövlət Universiteti
haci-arastun@rambler.ru
Hüquqşünasın dörd zəruri keyfiyyəti olmalıdır: o, səbr və
nəzakətlə dinləməli, ağılla cavab verməli, soyuqqanlı
düşünməli və qərəzə yol vermədən ədalətli qərar çıxarmalıdır.
Sokrat
Məhkəmə natiqinin nitqi ictimai nitqin bir forması olaraq, natiq tərəfindən iş üzrə əldə olunmuş
nəticələrin söylənilməsi, qarşı tərəfin nitqinə münasibətin bildirilməsi və ümumilikdə cinayət, mülki,
inzibati icraat üzrə məhkəmə zalında əyləşən ictimaiyyətə, əsasən də məhkəməyə istiqamətləndirilən işin
mahiyyətini açıqlayan zəngin, əsaslı və aydın olan bir fikirdir. Məhkəmədə müvəffəqiyyətlə çıxış etmək
üçün prosesə yaxşı hazırlaşmaq lazımdır. Bu iş materiallarının öyrənilməsi, kompozisiyanın işlənib
hazırlanması və nitq planının tərtib olunması, onun ədəbi tərtibatı, yəni dil və çıxış üslubu üzərində
işlənməsidir.
Açar sözlər: məhkəmə nitqi, cinayət işi, dövlət ittihamçısı, vəkil.
The cudicial orator’s speech, being a from of social speech, is a grounded, rich and distinct idea
revealing the essence of the cudicial case to the participants of the criminal, civil, administrative
procedural trial, expressing the attitude to the counterpart’s speech and the received conclusions. A
successful speech requires a well-planned preparation. This process comprises studying of materials,
work-out of the composition as well as planning, literal compilation, i.e. the language and style of the
speech.
Key words: Speech by the court, case, the public prosecutor, lawyer.

Məhkəmə natiqinin nitqi ictimai nitqin bir forması olaraq, natiq tərəfindən iş üzrə əldə
olunmuş nəticələrin söylənilməsi, qarşı tərəfin nitqinə münasibətin bildirilməsi və ümumilikdə
cinayət, mülki, inzibati icraat üzrə məhkəmə zalında əyləşən ictimaiyyətə, əsasən də
məhkəməyə istiqamətləndirilən işin mahiyyətini açıqlayan zəngin, əsaslı və aydın olan bir
fikirdir.
Məhkəmədə müvəffəqiyyətlə çıxış etmək üçün prosesə yaxşı hazırlaşmaq lazımdır. Bu iş
materiallarının öyrənilməsi, kompozisiyanın işlənib hazırlanması və nitq planının tərtib
olunması, onun ədəbi tərtibatı, yəni dil və çıxış üslubu üzərində işlənməsidir.
Məhkəmə nitqinə hazırlıq iş materiallarının işlənməsindən başlanır. İş nə qədər aydın və
çətin olmayan gəlsə də onunla diqqətlə tanış olmaq lazımdır. Yalnız işi əla bilmək yaxşı nitqin
söyləməsinə imkan verir. İllər keçdikcə iş materiallarında tez istiqamətlənmə təcrübəsi və
bacarıqları, onda əsas görmək qabiliyyəti yığılır, lakin işi təfərrüatı ilə bilmədikdə, məhkəmədə
müvəffəq çıxışa ümid etmək olmaz.
Hər cinayət işi materiallarının tədqiq edilməsi məhkəmədə nəyin yoxlanacağının, ittiham
qərarlarının nəticələrinin iş materiallarına uyğun olub-olmamasının araşdırılması üçün vacibdir.
İşi bilmək onun materiallarında yaxşı istiqamətlənməyə, prosesin digər iştirakçılarının metodika
və taktikasının işlənib hazırlanmasına, mövqeyinin və nitq məzmunun edilməsinə imkan verir.
İşlə tanış olduqda «nə və niyə baş verdi», «məhkəməyə nə və necə sübut etmək»,
«məhkəmə qərarına nə ilə təsir etmək olar» suallarına cavab tapmaq lazımdır. Məhkəmə nitqinin
məzmununda əsas məsələ iş üzrə son nəticədir. Məhkəmə qərarına müxtəlif vəziyyətlər və
sübutlar təsir göstərir, bu səbəbdən də onların araşdırılması üçün nəinki iş materiallarını bilmək,
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həm də məhkəmə istintaqında fəal işləmək vacibdir.
İşlə tanış olduqda sübutların müxtəlif mənbələrinin qruplara ayrılması məsləhət görülür,
bu da, öz növbəsində, onların doğruluğunun yaxud şübhəliliyinin və ziddiyyətinin yoxlanmasını
asanlaşdırır.
Dövlət ittihamçısı və vəkil iş materiallarından çıxarışlar edirlər ki, hansılar ki, onlar
tərəfindən məhkəmə iclasında edilmiş qeydlərdə birgə onların icraatlarını təşkil edir. Böyük və
mürəkkəb işlər üzrə qeydləri aşağıdakı, məsələn, ittiham epizodları, təqsirləndirilənlərin
ifadələri, sənədlər, maddi sübutlar, ekspertin nəticələri və s. bölmələr üzrə etmək daha yaxşıdır.
İşin bütün materialları tədqiq obyekti olmalıdır. Yalnız nəzərə çarpan faktları qeyd etmək,
əhəmiyyətsiz görünən halları qıraqda qoymaq olmaz, çünki əvvəlcədən nəyin vacib olduğunu və
nəyin heç bir əhəmiyyət kəsb etmədiyini müəyyən etmək çətindir. Nəinki işdə iştirak edən bütün
şəxslərin ifadələrini oxumaq, habelə sənədlər və maddi sübutlarla əsaslı surətdə tanış olmaq
lazımdır.
İşlə tanış olan zaman natiq (orator) cinayətin törədilməsi zamanı qeydə alınmayan
sübutedici əhəmiyyətə malik ola bilən faktlara diqqət yetirir.
Beləliklə, işi tədqiq etdikdə müəyyən edilməmiş və məntiqi sübut kimi istifadə olunmalı
faktları da nəzərə almaq lazımdır. Zərər çəkmiş şəxsin şəxsiyyəti ilə tanış olduqca ən çox
məlumatı onların gündəlikləri, məktubları, sənədləri verir. İşdə xırdalıqlar yoxdur, hər bir şey
dəqiq öyrənilir və təhlil edilir. Əks təqdirdə, işdən gözlənilməz hadisələr doğura bilər və siz
məhkəmədə olduqca pis vəziyyətdə qala bilərsiz. İş materiallarının pis öyrənilməsi məhkəmə
nitqini nüfuzdan salır, onun dəlilləri, arqumentləri və mövqeyinə etibarsızlıq doğurur.
İşin öyrənilməsi mülki prosesdə ittihamnamədən yaxud da iddia ərzindən başlanır. Bundan
sonra hakimin qətnaməsi yaxud da məhkəmənin sərəncam verən iclasının məhkəməyə təslim
edilməsi haqqında qərarı ilə tanışlıq edilir. Sonra isə təqsirli şəxs qismində cəlb etmə haqqında
qərar öyrənilir. İşlə tanışlığın bu mərhələsində ittihamın həcminin məhkəməyə təslim etmə haqqında qərarda (qətnamədə), ittihamnamədə irəli sürülmüş ittihamla uyğun olub-olmamasını
yoxlamaq vacibdir. Daha sonra irəli sürülmüş ittihama qarşı münasibəti qeyd edilən təqsirli
şəxsin dindirilməsi protokolu tədqiq edilir. Nə vaxt və hansı qətimkan tədbirinin seçildiyi həmin
sənədlərdə tanış olduqdan sonra işin öyrənilməsi cinayət işinin açılması haqqında qərardan və s.
başlanır.
A.D.Baykov hesab edir ki, işin öyrənilməsinin ən səmərəli üsulu məhz prokurorun işin
öyrənilməsinə onun açılması haqqında qərardan başlanmasıdır. Onun fikrincə, bu cür üsulun
üstünlüyü məhz prokurorun, müstəntiqin seçdiyi istiqamətlə (yolla) getməsidir. Bəs buna
ehtiyac varmı? Bədii mənada desək, müstəntiq sıfırdan başlamışdır, prokuror isə iş üzrə əsas
məsələnin, yəni ifadə edilmiş və irəli sürülmüş ittihamın tədqiq edilməsindən başlamaq
imkanına malikdir.1
Şahidlərin ifadələrinin və ekspert rəyinin tədqiq edilməsi zamanı onların içində ən vacib
olan məsələni ayırmaq zəruridir. Ekspert rəyi ilə tanış olduqda nəinki onun nəticələr ifadə edilən
son hissəsinə, habelə həmin nəticələrin əsaslandırıldığı hissəsinə də diqqət yetirir. Təqsirləndirilən şəxsə, şahidlərə, zərər çəkmiş şəxslərə, ekspertə verilməli olan suallar əsaslı surətdə
düşünülməmişdir. Suallar qoyulduqda öz mövqeyinin təsdiqlənməsi üçün artıq təsnifatların
araşdırılmasına aludə olmaq lazım deyil. Müdafiəçi və dövlət ittihamçısı, əfsuslar ki, çox vaxt
bu qaydanı yaddan çıxardır və məhkəmə istintaqı zamanı onun bütün ifadələrinə qarşı
etibarlılığı itirərək şahidi çaşdıran bu təfsilatları tədqiq etməyə başlayırlar.
İşlə tanış olduqdan sonra məhkəmə natiqi, şübhəsiz ki, müəyyən edilmiş faktları hər bir
şübhəli, məlum olmayan və ziddiyyət təşkil edən məsələlərdən ayırır. Müstəntiqlər tərəfindən
əvvəllər verilmiş sübutların qiymətləndirilməsi ilə qane olmaq olmaz. Sübut və faktlara dair öz
izahının tapılmasına çalışmaq lazımdır. Bəlkə də, əsas iş məhz elə bundan ibarət olacaqdır. İşin
hər hansı sübutlarını müstəntiqin etdiyindən fərqli olaraq başqa cür izah etmək olar. Faktlar
1

Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. М., 1978, с.43.
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barədə olan şübhəli və etibarlı məlumatları bölərək iş üçün əhəmiyyət kəsb etməyən digər
məlumatların tanınmasına tələsmək lazım deyil. Bəzən bu ilk görünüşdə mənasız görünən
məlumatlarda yaranmış şübhələrə cavab tapmaq olar. Çox vaxt etinasız və ya izah olunmaz
faktların köməyi ilə əsas vəziyyətlərlə əlaqədar halları müəyyən etmək olar.
Hər bir vəziyyət natiq tərəfindən öz mövqeyi nəzərindən və prosessual rəqibin nöqteyinəzərindən araşdırılır. Bu, rəqibin dəlillərinin tapılması üçün deyil, məhz öz arqumentlərinin
(sübutların) etibarlı olduğunun yoxlanması üçündür. Siseron öyrədirdi ki: «Öz müştərimi
dinlədikdən sonra mən onunla onun rəqibi adından mübahisə etməyə başlayıram; o, etiraz edir
və beləliklə, mənə ona iş üçün lazımlı görünən hər şeyi söyləyir; o çıxıb gedəndən sonra, mən
hər vəchlə tam olaraq qərəzsiz olmağa çalışaraq özümdə 3 sifəti: özümü, rəqibimi və hakimi əks
etdirirəm».1
İş üzərində iş nəinki masa arxasında, hətta iş saatı vaxtında keçir. İş haqqında çox və daim
düşünmək lazımdır. Yalnız o zaman lazımlı fikirlər yaranacaq, yalnız o vaxt «işıqlandırma»
gələcək və natiq işdə ən əsas məsələni görəcək. Sanki asan, sadə, əziyyətsiz söylənilmiş nitqlər
həqiqətdə ümumi geniş təhsilin, təcrübənin, özü və öz biliklərinin artırılması üzərində daima işin
və bütün bunlardan əlavə (cinayət) iş üzərində böyük gərgin işin nəticəsidir. Hər bir fürsətdə
fikrən işə qayıtmaq, onun üzərində düşünmək lazımdır. İş materialları ilə tanış olduqdan sonra
məhkəmə nitqinin əsas məzmununu təşkil edən mövqe müəyyən edilir. Prosessual mövqe işin
müəyyən edilmiş şəraitlərinə, qanunun tələblərinə və məhkəmə natiqinin daxili qənaətlərinə
müvafiq olaraq seçilir.
Məhkəmə nitqinin kompozisiyası auditoriya və şəraitin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla
məhkəmə natiqinin mövqeyinin inkişaf etməsi məntiqini, habelə hakimləri öz dəlillərinin
düzgün olmasına inandırmaq məqsədlərini təşkil edir. Natiqin ustalığı (məharəti) məhz hər
şeydən əvvəl nitqi onun məqsədinə müvafiq olaraq kompozisiya şəklində düzgün qurmaq
qabiliyyətində göstərilir. Kompozisiya nitq materialının məntiqli, düzgün, ardıcıl, aydın,
inandırıcı, asan dildə, ifadəli şəkildə izah olunmasına imkan verir. Natiq nitqinin siması ümumi
kompozisiya sistemi onun quruluşu ilə müəyyən edilir.
Nitqin qurulması və onun müəyyən şəklə salınması, ilk növbədə, çıxışın məzmunundan
(tərkibindən) asılıdır. Nitq planını tərtib etməzdən əvvəl özünə aşağıdakı suallara cavab vermək
lazımdır, məsələn, nə demək? Necə demək? məhkəmə nitqinin nə təşkil etdiyini söyləyir. Necə
danışmaq? Sualına cavab verdikdə ilk olaraq edilməli olan nitqin kompozisiyasını müəyyən
etməkdir. Hələ antik ritorlar nitqi natiq ustalığının yığılmış təcrübəsini əks etdirən üçlük
vəhdətini təşkil edən girişə, orta və ya əsas hissəyə və nəticəyə bölürdülər.
Natiqin müvəffəqiyyətinin xeyli payı müvəffəq çıxışla müəyyən edilir. Nitqə giriş
(«başlanğıc») dinləyiciləri məlumatın mövzusuna daxil edir, onları nitqin əsas məzmununun
qavranılması üçün hazırlayır. Bundan əlavə, o, böyük psixoloji yükü daşıyır. Girişlə natiq
auditoriyada maraq oyatmağa, onun diqqətini ələ almağa, onunla əlaqə qurmağa və onun
etimadını qazanmağa, nitqin qalan hissəsinin mənimsənilməsi üçün əlverişli (münasib) psixoloji
zəmin hazırlanmasına çalışır.
Nitqə giriş incə və çoxvariantlı kateqoriyadır. Ayrı-ayrı natiqlər müxtəlif vəziyyətlərdə
nitqə müxtəlif şəkildə başlayırlar. Siseron özünün Lusiy Sergey Katilina qarşı nitqində bu
sözlərlə başlamışdır: «O tempora! O mores!» və o zamandan onlar məşhur oldu və bütün dünyaya yayıldı. A.F.Koninin məhkəmə nitqlərinin giriş hissələri uzunçuluqla (uzun-uzadı sözlərlə)
fərqlənmirdi. Onlar bir qayda olaraq, işin faktiki vəziyyətlərinin qısa şəkildə şərh olunması ilə
əlaqələnirdi və bununla da dinləyiciləri dərhal işin mahiyyəti ilə tanış edirdi. Hər bir xüsusi
halda nitqə giriş xüsusi, özünə görə yeganə, yəni həmin auditoriya, həmin vəziyyət üçün daha
düzgün, açıq çıxışın mövzusunu dəqiq müəyyən edən olmalı, yaxud da natiq niyyətlərinin hiss
edilməsinə imkan verməlidir.2
1
2
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M.İ.Kalinin nitqin trafaret (standart) şəklində başlanmamasını məsləhət verirdi. Bu
məsləhətə mütləq eyni hakimlər qarşısında uzun müddət ərzində çıxış etməli olan məhkəmə
natiqləri əməl etməlidir. Və əgər hər dəfə natiq öz nitqinin eyni çıxışla başlayırsa, onu
eşitməyəcəklər, çünki bu cür çıxışla nitqə maraq oyatmaq olmaz. Nitqin ilk cümlələrindən artıq
onun məzmununun nə cür olacağını müəyyən etmək olar. Beləliklə, natiq nitqində giriş auditoriyanı yönəldən özünəməxsus kamertondur. M.Y.Lomonosov yazırdı: «Giriş sözün hissəsidir,
belə ki, onun vasitəsilə ritor dinləyiciləri və oxucuları onların həvəslə və səylə və aydın qulaq
asmaqları və oxumaları üçün o biri sözə hazırlayır».
Məhkəmə nitqində giriş hər dəfə yeni, orijinal və gözlənilməz olmalıdır. Belə başlanğıc
nəinki dinləyiciləri nitqə cəlb edir, hətta onun bütün ardınca gələn məzmununun başa düşülməsi
üçün əqli və emosional açar verir.
Qədim natiqlər üç girişi ayırırdılar: süni, təbii və qəfildən. Süni çıxış zamanı natiq
dinləyiciləri tədricən nitqin əsas mövzusunun şərh olunması üçün hazırlayır.1
Məsələn, «Möhtərəm hakim! Son on ay ərzində siz «N» qəsəbəsində yaşayan gənclər və
yeniyetmələr tərəfindən törədilmiş dəstə dələduzluğu haqqında dördüncü işi araşdırırsınız.
Həmin işlər üzrə təqsirləndirilən şəxslər arasında çoxu «N» firmasının gəncləri və «N» orta
məktəbi şagirdləridir. «N» gənclər arasında dələduzluq hallarının yayılma dərəcəsi qəsəbə
əhalisinin və rayonun bütün ictimaiyyətinin tam olaraq aydın narahatçılığına səbəb olur.
Təbii çıxış dinləyiciləri dərhal, ilkin hazırlıq olmadan, işin mahiyyəti ilə tanış edir.
Qəfildən çıxış zamanı hər hansı bir hadisə ilə həyəcanlanmış natiq dinləyicilər qarşısında
onu bürümüş hissləri açaraq nitqi qəfildən başlayır.
Giriş üzərində iş – yaradıcılıq işidir; giriş nitqin hazırlanması dövründə düşünülür, lakin
girişin əvvəlcədən hazırlanmasına heç bir ehtiyac yoxdur. Bunu nitq planının artıq hazır
olmasından sonra etmək daha yaxşı olardı. Hazırlanmış girişdən məhkəmədə istifadə etməmək
də olar, çünki o, hərdən qabaqcadan bilinməsi çətin olan auditoriyanın vəziyyət və
xüsusiyyətləri ilə nisbi olur. Məhkəmə iclası vaxtı, bəlkə də, hazırlanmış girişdən daha uğurlu
girişin tapılması mümkün olur, lakin girişi əvvəlcədən ətraflı düşünmək vacibdir.
Giriş həmişə qısa və yığcamdır. Bu nitqin uğurlu başlanmasının mütləq şərtidir. Hətta
uğurlu düşünülmüş girişi uzatmaq lazım deyil. İlk ibarələrin (cümlələrin) mənası dinləyicilərə
dərhal çatmalıdır. Ümumiyyətlə, uzun, dolaşıq cümlələrin istifadə olunmasından qaçılmalı,
girişdə isə onlar xüsusən daha çox ziyanlıdır, çünki nitqin əsas məzmunu bu cür başlanğıca
uyğun gəlməyə bilər. Məhkəmə qarşısında qoyulmuş məqsədlər artıq bildiyimiz kimi, yalnız
diqqətin təmin olduğu halda nail oluna bilər. Giriş zamanı auditoriyanın qazanılmış diqqətini
bütün nitq boyu saxlamaq lazımdır. Diqqətin möhkəmliyi bir çox halda natiqin auditoriyanı
arxasınca aparılması üçün planlaşdırılan nitqin əsas hissəsinin qurulmasından asılıdır. Bu yalnız
o vaxt mümkündür ki, nitqin əsas hissəsinin məntiqi quruluşu son dərəcə aydın olsun və bir
vəziyyət o biri vəziyyətlə nəticələnsin.
İşin, ittiham epizodlarının çox sayda sübut və vəziyyətləri təhlil edilən geniş nitqdə nitqin
əsas hissəsinin şərh edilməsi proqramını tərtib etmək lazımdır. Proqramda ən vacib olanı
dinləyicilər tərəfindən asan yadda qalan məsələ və sualların aydın və dəqiq şəkildə qoyuluşudur.
Məhkəmə nitqinin proqramı natiqin niyyətlərinin araşdırılması, ittiham və ya müdafiənin
inkişafı (gedişi) zamanı onun gedəcəyi yolun müxtəsər (qısa şəkildə) qeyd edilməsini təşkil edir.
Məhkəmə nitqinin əsas məzmunu, onun əsası (təməli) işin faktiki vəziyyətlərinin şərh
edilməsi, sübutların təhlil və qiymətləndirilməsidir. Dövlət ittihamçısı və vəkil iş üzrə öz
fikirlərini iş üzrə müəyyən edilmiş məhkəmə istintaqının faktlarına əsasən söyləyirlər. Məhkəmə
nitqində vəziyyətlər cinayət tərkibini əmələ gətirən və məhkəmə istintaqı gedişatında müəyyən
edilmiş hərəkət və faktların xronoloji, sistematik və qarışıq hekayə etmə formasında şərh edilir.
Высшая школа: гуманитарные науки и гуманистические основы образования и воспитания. Чита,
1996, с. 69.
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Konkret iş üzrə daha məqsədəuyğun və effektiv olan üsula üstünlük verilir.
Sistematik üsulda işin şəraitləri cinayətin törədilməsi anında həqiqətdə onların baş verdiyi
ardıcıllıqda şərh edilir. Xronoloji üsulun mahiyyəti natiqin işin şəraitlərinin istintaq və məhkəmə
prosesində onların müəyyən olduğu kimi, şərh etməsindən ibarətdir. Əgər sistematik üsulda
dəlillərin təhlili işin faktiki fabulasının şərh edilməsindən sonra gələrsə, onda xronoloji üsulda
onlar eyni zamanda həyata keçirilir.
Nitqin qarışıq üsulunda hər bir epizod üzrə müəyyən faktların hansı sübutlarla təsdiq
olunduğu qeyd edilir, sonra isə həmin sübutlar təhlil edilir. Sübutların qiymətləndirilməsindən
sonra müəyyən faktların həmin epizod üzrə sübuta yetirilib yetirilmədiyinə dair nəticə çıxarılır.
Sonra o biri epizoda keçirlər və s. Sübutların təhlilinin və qiymətləndirilməsinin sonunda hansı
faktların sübuta yetirildiyi və ittihamda onların hansının müdafiəsi tələb olunduğu, hansıların –
istisna edilməsi, hansıların - dəyişdirilməsi müəyyən edilir. İttihamın fabulası aydın və açıq
ifadə edilir ki, bu da cinayətin kvalifikasiyasının düzgün müəyyən edilməsinə imkan verir.
Bütün müəyyən edilmiş və sübuta yetirilmiş faktlar mütləq təqsirləndirilən şəxsin cinayət
hərəkətlərinin hüquqi qiymətləndirmə ilə məntiqi cəhətdən əlaqələndirilir.
Məhkəmə natiqinə iş üzrə bütün müəyyən edilmiş şəraitləri sadalamağa heç bir ehtiyac
yoxdur, ən əsaslarda dayanmaq kifayətdir. Lakin faydasız şəraitləri (vəziyyətləri) görməyərək və
təkzib etməyərək natiq üçün onların bütün cəmindən faydalı olan ayrıca faktları «qoparmaq»
olmaz.
Məhkəmə nitqinin əsas hissəsində mərkəzi yeri arqumentasiya və sübutlardan istifadə yer
tutur ki, bu da məhkəmə natiqindən məntiq qanunlarına yaxşı bələd olmağını və onlardan
istifadə etmək bacarığını tələb edir. İnsan məntiqi cəhətdən qeyri-mütəşəkkil surətdə düşünür,
buna baxmayaraq, məntiq qanunlarından şüurlu (bilə-bilə) istifadə etməsi düşünmənin
effektivliyinə və fikirlərin şərh edilməsinə imkan yaradır, məntiqi səhvlərdən qoruyur.
Çox vaxt məhkəmə nitqində sübut mühakimələrin açılmış zənciri kimi istifadə edilir,
hansında ki, natiqin nəticəsini təsdiqləyən bütün vəziyyətlər açıq-aydın görünür. Məhz sübut
məntiqinin yenidən hasil edilməsi, natiqin öz nəticəsinə niyə və necə gəldiyinin konkret
nümayişi məhkəmə nitqini inandırıcı, bu səbəbdən də daxili məhkəmə qənaətinin
formalaşmasına təsir etmək qabiliyyətli edən edir.
Məhkəmə natiqi məntiqin aşağıdakı qanunlarını bilməli və tətbiq etməlidir:
1. istənilən fikrin müəyyən, möhkəm və tam olaraq konkret məzmuna malik olmasını tələb
edən eyniyyət (bərabərlik) qanunu. Mühakimə prosesində onun başqa fikirlərlə əvəz
edilməsi yol verilməzdir;
2. eyni suala, eyni vaxtda, eyni mənada «bəli» və «xeyr» cavabının verilməsini qadağan edən
ziddiyyət qanunu. Anlayışlar, mülahizələr, nəticə çıxarmalar (qənaətlər) ziddiyyət təşkil
etməməlidir;
3. həqiqətin axtarılmasında istiqaməti göstərən xaric edilmiş üçüncünün qanunu. Bir-birinə
ziddiyyətli olan bir və iki mülahizənin doğru olmasının etiraf edilməsindən boyun qaçırmaq
və onların arasında ortanı axtarmaq olmaz;
4. məntiqi düşüncənin ən vacib xüsusiyyətini, yəni əsaslılığı təsdiq edən kifayət əsas qanunu.
Hər düzgün fikir doğruluğu təcrübə ilə sübut olunmuş digərlərilə əsaslandırılmalıdır.
Natiqə qarşı tələbləri aşağıdakı şəkildə ifadə etmək olar, məsələn, natiqin nitqi müəyyən
edilmiş, ardıcıl, əsaslandırılmış olmalıdır. Yalnız məntiq qaydalarına riayət edərək natiq düzgün
nəticə çıxarda bilər. Onların hər hansı pozulması yanlış nəticəyə, iş üzrə düzgün olmayan mövqeyin seçilməsinə gətirib çıxardır.
Nitq üzərində işləyərək nəinki məntiqi qərarlar istifadə edilir, hətta tez-tez natiq uğurlu
«gedişi» aşkar edərək, özü üçün tam olaraq gözlənilməz hərəkət edir. Lakin bu «partlayışlar»,
«işıqlandırmalar» yenə də, gözlənilmədən şüura keçə bilən sürətli düşüncə işinin nəticəsidir.
Natiq öz fikrinin əsaslandırılmasını bacarmalıdır. Bunsuz hər hansı fəaliyyəti
ağlasığmazdır, çünki sübutlar bizim mühakimələrimizin inandırıcı olmasının əsasını təşkil edir.
Bu, məhkəmədə vacib əhəmiyyət alan natiq tərəfindən hər bir irəli sürülən mövqe sübutlarla
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təsdiq edilməlidir.
Hər hansı sübut məntiqi üsul kimi bir-birindən əlaqəli olan üç elementdən əmələ gəlir:
tezis, dəlilərdən (arqumentlərdən) və sübuta yetirmə (nümayiş etdirmə) üsulu. Tezis – doğruluğu
sübut edilməli fikir və ya mövqedir. O, doğru, aydın və dəqiq ifadə edilmiş, özündə məntiqi ziddiyyətdən ibarət olmamalı, sübuta yetirmənin bütün gedişi zamanı eyni olaraq qalmalıdır.
Dəlillər (arqumentlər, əsaslar, sübutlar) – doğruluğu artıq yoxlanılmış, sübut edilmiş fikir və ya
vəziyyətlərdir. Dəlillər tezislər kimi, müəyyən tezis üçün doğru və kifayətedici olmalıdır. Belə
ki, onların doğruluğu tezisdən asılı olmayaraq sübut edilməlidir. Dəlillər məhkəmədə yalnız o
vaxt yerli (yerinə düşən) olur ki, onlar məhkəmə istintaqı faktlarından götürülmüş olsun. Ən
güclü və təkzibedilməz dəlil tezisə aidiyyatı olan faktlar məcmusudur. Sübut etmə üsulu
(nümayişi) – dəlil və tezis arasında məntiqi əlaqə forması, köməyi ilə tezis və arqument arasında
əlaqə müəyyən edilən (göstərilən) sübut etmə prosesidir. Nümayiş sübut edir ki, tezis vacib
olaraq dəlillərlə əsaslandırılır və bu səbəbdən də həqiqidir. Nümayiş induksiya, deduksiya və
analogiya (oxşayış) formasında həyata keçirilir. Açıq aşkar nitqdə nümayiş mümkün qədər sadə
və qısa olmalıdır. Fərz edək ki, vəkilə də təqsirləndirilən şəxsin alibi haqqında tezisi sübut
etmək lazımdır. Vəkil, hər şeydən əvvəl onun müdafiəsi altında olan şəxsin cinayətin
törədilməsi günü və saatında başqa yerdə olduğunu qeyd edir, yəni tezisi ayırır və ifadə edir.
Həmin tezisin düzgünlüyünün təsdiqlənməsi üçün dəlil və arqumentlər prosessual sübutlar olacaq. Nümayiş açıq-aydın məhkəməni vəkilin qənaəti və iş üzrə müəyyən edilmiş sübutlar
arasında məntiqi əlaqənin olduğuna inandırır.
Tez-tez məhkəmə natiqi ilk öncə prosessual sübutlarının onların nümayiş etdirilmədə
gələcəkdə istifadə edilib-edilməməsi üçün doğru və ya şübhəli olmasını təsdiq etməli olur.
Doğru sübutlar bir-biri ilə uyğun olmalı və tezisin əsaslandırılması üçün kifayətedici olmalıdır.
Beləliklə, «məntiqi tərəfdən sübut etmə prosesi bir mülahizənin (məlum olmayan və ya hələ
sübut edilməmiş) digər (məlum) artıq sübuta yetirilmiş mülahizələrlə əsaslandırılmasını təşkil
edir».
Məhkəmədə sübut edərkən nəinki düzgün, həqiqi tezisin irəli sürülməsi, habelə həmin
tezisin kifayətedici əsasa arxalanmasını, yəni inandırıcı arqumentlərlə – həqiqi prosessual
sübutlarla təsdiq olunduğunun qeydinə qalınması vacibdir. Nitqin hər bir tezisini məhkəmə
natiqi dəlillər, sübutlar, məntiqi mühakimələrlə təsdiq edir, yəni sübut edir. Məhkəmədə
məhkəmə nitqinin mövzusunun bütün elementləri asan və aydın olmalıdır.
Məhkəmə nitqinin əsas hissəsində məhkəmə natiqinin diqqəti prosessual sübutlar üzərində
cəmlənir. Bütün hallarda, istənilən iş üzrə nitq planına iş üzrə sübutların təhlili və
qiymətləndirilməsi daxil edilir. Sübutlar dəqiq bölünməlidir: bəziləri – cinayət hadisəsini, digərləri – cinayətin konkret tərkibini, üçüncülər – ittihamın ayrı-ayrı epizodlarını, dördüncülər –
təqsirləndirilən şəxsin və zərər çəkmiş şəxsin xasiyyətnaməsini və s. təsdiq edir və ya təkzib
edir. Sübutların təhlili qaydası iş üzrə tutulan mövqedən asılıdır. Nitqdə sübutları faktiki məlumatlar və sübutlar mənbələri üzrə sübut etmə predmetinə uyğun olaraq qruplaşdırmaq daha
düzgündür.
Məhkəmə nitqlərində sübutlar tez-tez iş üzrə müxtəlif variantların qurulması zamanı təhlil
edilir və qiymətləndirilir. İşin şəraitlərindən və natiqin mövqeyindən asılı olaraq şayiələrin
baxılmasının iki variantı mümkündür: birincisi, natiqin fikrincə, əvvəl iş materialları ilə təsdiq
olunmayan şayiələrin təkzib edilməsi, sonra isə düzgün şayiənin əsaslandırılmasıdır; ikincisi,
əvvəlcə, natiqin fikrincə, düzgün şayiəni əsaslandıran dəlillərin şərh edilməsi, sonra isə digər
şayiələrin təkzib edilməsidir.
Nitqdə sübutların yerləşdirilməsi zamanı növbəti vəziyyət nəzərə alınır. Psixoloqların
müəyyən etdiyi kimi, yaxşı mənimsənilən və yadda qalan məlumat məhz ardıcıl şərh edilən
hadisə və ya faktların əvvəlində və ya sonunda söylənilən məlumatdır. Burada həmçinin aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: əgər auditoriya nitqin mövzusundan xəbərdardırsa və şərh edilən
problemlərdən dərindən maraqlıdırsa (necə ki məhkəmə nitqinə xasdır), bu zaman ən az vacib
məna kəsb edəndən daha vacib olan arqumentlərə getmək daha üstün tutulur. Bunlarla nitqdə
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dinamika hissi yaranır. Məhkəmə nitqində ən güclü sübutlar axırıncı növbədə gətirilməlidir.
Əsas hissədə ayrı prosessual sübutların istifadə olunması haqqında biz məhkəmə nitqlərinin
məzmununa həsr olunmuş fəsillərdə söhbət açacağıq.
«Gənc (natiq) əvvəla öz nitqini tam yazmalı, sonra plana yiyələnmək üçün onu düşünməli,
sonra kabinetdə yazdığını dəqiqliklə təkrarlamadan, yəni həmin an elə bil məhkəmədə olsaydı,
yalnız öz nitqinin planını və quruluşunu saxlanmasına çalışaraq, ifadələrin dəyişməsi qayğısına
qalmayaraq, yalnız fikrinin düzgün və aydın şəkildə ötürülməsi üçün danışaraq dəfələrlə məşq
etməlidir. Bu üsul onun zehnində natiqin can atdığı mövzu, vahid yaddaşın möhkəmlənməsinə
kömək edir».1 Sonra nitqin zehində «deyilməsinə» öyrənmək lazımdır. Gələcək nitqin sözləri
auditoriyanın qarşısındakı kimi, beyində də mükəmməl ifadə edilməlidir. Gənc natiq bunu
yerinə yetirən kimi nitq konspektini tərtib edir. Öz strukturuna görə konspekt plan və tezislərlə
uyğundur, lakin materialın şərhi burada daha ətraflıdır.
Özünü daima nitqin tam mətninin və ya konspektinin yazılmasına öyrəşdirmək lazım
deyil. Əgər kağız üzərində əvvəlcədən tərtib olunmuş nitqlər əzbər öyrənilsə, onda məhkəmə
müzakirələrində (mübahisələrində) cəld və təfsilatla etiraz etmək mümkün olmayacaq. Plandan
və tezislərdən nitqin bölmələri və yarımbölmələrinin məzmununun qısa şərhində istifadə etmək
hər şeydən yaxşıdır. Plansız danışaraq əsas fikri asanlıqla itirmək «karıxmaq» olar. Lakin nitqin
ümumi plan olduqda, ona natiqin məhkəmə iclasının gedişatı zamanı yaranan yeni fikirlərini daxil etmək olar. Böyük və mürəkkəb işlər üzrə təfsilatlı plan və tezislər tərtib etmək lazımdır. Hər
plan mütləq üç hissədən ibarət olmalıdır: giriş, əsas hissə və nəticə (xülasə), belə ki, bunlar, öz
növbəsində, bir neçə bəndə bölünə bilər. Plan çıxış zamanı səmt göstərici, bələdçi olaraq natiqi
səfərbər edir, diqqətinin əsas məsələdə cəmləşdirilməsinə imkan verir. O, məntiqi olmalı və belə
qurulmalıdır ki, bir vəziyyət həmişə o biri vəziyyətdən irəli gəlsin, ondan əvvəl gəlsin.
Məhkəmə nitqinin tərkibinə daxil olan bütün elementlər planda öz əksini tapmalıdır.
Nəticə
Məhkəmə nitqində bir neçə üsuldan eyni vaxtda istifadə etmək olar. Üsulu seçərkən, ilk
növbədə, nitqin məqsədi nəzərə alınır. Yaxşı o üsuldur ki, məhkəmənin və digər dinləyicilərin
məhkəmə natiqinin qənaətlərinin düzgün olmasında inandırılmasına imkan versin. Təcrübə
göstərir ki, prokuror (dövlət ittihamçısı) və vəkillər öz çıxışlarının orta hissəsinin şərh edilməsi
zamanı xronoloji üsulu tətbiq edirlər, baxmayaraq ki, ittiham və müdafiə strategiyası nöqteyinəzərdən bəzi nitqlər üzrə konsentrik və mərhələli üsulun tətbiq edilməsi daha məqsədə uyğundur.
Nəticə (xülasə) qısa, aydın və ifadəli, yəni natiqin əsas fikrinin hamı üçün bəlli olduğu
şəkildə olmalıdır. Xülasə məhkəmə nitqinin axırıncı hissəsidir, onda son nəticələr çıxarılır və
natiqin məhkəmədən ricaları söylənilir. Xülasədə məhkəmə natiqi öz mövqeyini yığcam, cəmlənmiş şəkildə çatdırmalıdır: xülasə dinləyicilərə çıxış edənin əsas fikrini daha çox dolğun
şəkildə çatdıran sözlərlə ifadə edilir.
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AXTARIŞIN ANLAYIŞI, HAZIRLANMASI VƏ APARILMASI
Allahverdi Teymurov,
AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun
Cinayət hüququ və cinayət prosesi şöbəsinin
böyük elmi işçisi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
В статье автор предлагает внести в УПК АР подготовление обыска и его характерные
особенности, как отдельную норму.
Ключевые слова: уголовный процесс, следственное действие, обыск, правовое
регулирование, тактика.
In the article author offers to include the preparation of the search and its salience into the CPC
of the Azerbaican Republic as a separate norm.
Keywords: criminal procedure, investigative action, search, legal regulation, tactics.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
dövlət tərəfindən müdafiəsinə təminat verir. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosesual
Məcəlləsi ilə tənzim edilən cinayət muhakimə icraatının qaydaları və prinsipləri də dövlət
tərəfindən müdafiəsinə təminat verilmiş insan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarına ciddi
riayət edilməsi və müdafiəsi prinsiplərinə uyğun həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına görə hər kəs şəxsi həyatına, şəxsi və ailə sirrinə, öz şərəf və ləyaqətinin
müdafiəsinə və mənzil toxunulmazlığı hüququna malikdir. Lakin ibtidai araşdırma zamanı ayrıayrı istintaq hərəkətlərinin aparılması
müəyyən həddə AR Konstitusiyası tərəfindən
müdafiəsinə təminat verilmiş insan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasına və bəzi hallarda pozulmasına səbəb olur. Belə istintaq hərəkətlərindən biri
axtarışdır.
Axtarışın anlayışı ilə bağlı hüquq ədəbiyyatında müxtəlif fikirlər mövcuddur. V.İ.Popova
görə axtarış – cinayət hadisəsinin mahiyyətinin aydınlaşdırılması, cinayətkarın müəyyən
edilməsi, onun aşkar olunması və tutulması, işin müxtəlif hallarının, cinayətin motivinin
müəyyən edilməsi, şahidlərin, zərər çəkmiş şəxslərin, maddi sübutların, oğurlanmış obyektlərin
axtarılması, itkin düşmüş şəxslərin itməsinin səbəb və hallarının aydınlaşdırılması, meyitlərin və
onun ayrı-ayrı hissələrinin axtarılması məqsədi ilə aparılan fəaliyyətdir. (5, s. 241).
Kriminalistik ədəbiyyatda əksər kriminalistlər hesab edirlər ki, axtarış – iş üçün
əhəmiyyəti olan predmetlərin aşkar edilməsi və götürülməsi məqsədi ilə həyata keçirilən istintaq
hərəkətidir.
İ.F.Krılov və A.İ.Bastrıkinin fikrincə, axtarış – təhqiqat orqanının, müstəntiqin istintaq
prosesində həyata keçirdikləri və istintaq üçün mühüm əhəmiyyətə malik olan obyektlərin
axtarılmasına yönəlmiş fəaliyyətdir. (6. s. 6).
AR CPM-in 242-ci maddəsinə görə axtarış, əldə edilmiş (mövcud) sübutlar və ya
əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin materialları hər hansı yaşayış, xidməti və ya istehsalat binasında,
digər yerdə, yaxud hər hansı şəxsdə iş üzrə sübut əhəmiyyətinə malik ola biləcək əşyaların və
sənədlərin olmasını güman etməyə kifayət qədər əsas verdikdə, müstəntiq tərəfindən aparılan
istintaq hərəkətidir. Axtarış, həmcinin axtarışda olan şəxslərin, habelə heyvanların, insan
meyitlərinin və ya heyvan cəsədlərinin aşkar edilməsi məqsədi ilə aparıla bilər.
Beləliklə, axtarışa verilən müxtəlif anlayışların təhlili göstərir ki, axtarış insanların şəxsi
mənafelərinə müdaxilə etməklə əlaqədar olur və məcburi xarakter daşayır. Bu da, müəyyən
mənada insanların konstitusiya hüquqlarının pozulmasına səbəb olur. Ona görə də cinayət
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prosesi həyata keçirilərkən konstitusiya ilə təsbit olunmuş insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarına və bu istintaq hərəkətinin aparılması üçün müəyyən olunan cinayət-prosessual
qanunvericiliyin tələblərinə ciddi əməl edilməlidir (CPM-in 207.4-cü və 217.1-ci maddələri).
Məhz bu səbəbdən, axtarış istintaq hərəkəti yalnız prosessual və faktiki əsaslar olduqda, bir
qayda olaraq, məhkəmənin qərarı əsasında aparılır. Məhkəmə tərəfindən axtarışın aparılması
haqqında qərar müstəntiqin əsaslandırılmış vəsatəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi
həyata keçirən prokurorun təqdimatı olduqda çıxarıla bilər.
Axtarış istintaq hərəkətinin prosessual əsasını məhkəmənin qərarı və təxirə salına
bilməyən hallarda məhkəmənin qərarı olmadan müstəntiqin əsaslandırılmış qərarı, faktiki
əsasını isə müəyyən yerdə (ərazidə, binada və s.) və ya müəyyən şəxsdə cinayət işinin faktiki
hallarına aid hər hansı əşyaların, sənədlərin olması və ya axtarışda olan şəxsin gizlənməsi
haqqında daxil olmuş məlumatlar təşkil edir.
AR CPM-in 243.3-cü maddəsinə əsasən təxirə salına bilməyən hallarda müstəntiq
axtarışı məhkəmənin qərarı olmadan yalnız aşağıdakıları güman etməyə əsas verən dəqiq
məlumat olduqda apara bilər:
1) şəxsiyyət və dövlət hakimiyyəti əleyhinə cinayətin törədilməsinə və ya həmin cinayətin
törədilməsinə hazırlığın aparılmasına dəlalət edən əşya və ya sənədlərin yaşayış yerində
gizlədilməsini;
2) şəxsiyyət və dövlət hakimiyyəti əleyhinə cinayəti hazırlayan, törədən, törətmiş, həbsdən
və ya azadlıqdan mərhum etmə yerlərindən qaçmış şəxsin yaşayış yerində gizləndiyini ;
3) yaşayış yerində insan meyitinin (meyit hissələrinin) olmasını;
4) yaşayış yerində insanın həyat və səhəti üçün real təhlükə olduğunu.
Qeyd olunan hallarda müstəntiq axtarışın aparılması barədə qərar çıxarır və bu qərar
müstəntiq tərəfindən CPM-nın 243.2-ci maddəsinin tələblərinə müvafiq olaraq, habelə
məhkəmənin qərarı olmadan axtarış aparılmasının zəruriliyi və təxirə salına bilməməsi əsasları
nəzərə alınmaqla tərtib edilir. Bununla yanaşı, axtarış istintaq hərəkətini həyata keçirən
müstəntiq CPM-in 245.4-cü maddəsinə uyğun olaraq, barəsində axtarış aparılan şəxsin şəxsi və
ailə həyatının sirlərinin yayılmaması üçün tədbirlər görməlidir.
Axtarışın müvəffəqiyyəti onun dəqiq və ciddi hazırlanmasından asılıdır. Hətta təxirə
salına bilməyən hallarda belə axtarışa ciddi hazırlaşmaq lazımdır. Axtarışın hazırlanmasına
aşağıdakılar daxildir:
1. Axtarışın aparılması üçün əsasların mövcüd olmasının müəyyən edilməsi.
2. Axtarışın gedişi və nəticəsinə təsir edə biləcək amillər haqqında məlumatın alınması,
yəni
- barəsində axtarış aparılan şəxsin şəxsiyyəti haqqında (şəxsin prosessual vəziyyəti; sosial
mənsubiyyəti; onun ixtisası və peşəsi; meyilliliyi; həyat şəraiti; evdə gündəlik rejimi; iş
yerində axtarış aparıldıqda isə iş recimi; ailə tərkibi; iş yerində əlaqələri; daşınmaz
əmlakın və nəqliyyat vasitələrinin mövcud olması və s.);
- axtarışın aparılacağı yer haqqında (axtarış aparılacaq binanın yerləşdiyi ərazi və ünvan;
binada və onun ayrı-ayrı hissələrində daim yaşayan şəxslərin sayı; binaya giriş və çıxış
yolları; axtarılacaq sahənin dəqiq ölçüsü, vəziyyəti və sərhədləri; otaqda olan
predmetlərin yerləşmə qaydası və s.);
- axtarılan predmetlər haqqında (fərdi əlamətləri, sayı, dəyəri, ölçüsü, çəkisi, forması,
görünüşü, fərdi əlamətlərin dəyişmək imkanı, əsas xüsusiyyətləri və s.);
- axtarışın şərtləri haqqında (axtarışın aparılmasının təxmini müddəti; hal şahidləri və
mütəxəssislərin dəvət edilməsi ; texniki vasitələrin tətbiq edilməsi; obyektin mühafizəsi
və axtarış iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və s.).
3. Axtarışın planlaşdırılması:
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axtarışın başlanmasının və qurtarmasının təxmini vaxtı (müstəsna hallarda axtarışa saat
22.00-dan 7.00-dək yol verilir). Axtarış vaxtının müəyyən edilməsi axtarışa hazırlıq
elementlərindən biridir və bu vaxtın düzgün müəyyən edilməsinin böyük taktiki
əhəmiyyəti vardır. Bu, bir sıra şərtlərlə xarakterizə olunur: a) axtarış təqsirləndirilən
şəxsin, şübhə edilən şəxsin və ya onun ailə üzvlərinin gözləmədiyi bir vaxtda
aparılmalıdır; b) axtarış aparılacaq yerə, imkan daxilində, qəflətən gəlmək və istintaq
hərəkətini cəld aparmaq lazımdır; c) açıq sahədə isə axtarış əlverişli hava şəraitində
aparılmalıdır. Axtarışın qəflətən və əlverişli hava şəraitində aparılması onun müsbət
nəticə verməsinə təminat yaradır;
- axtarış istintaq qrupunun tərkibi;
- axtarış zamanı istifadə ediləcək zəruri elmi-texniki vasitələrin hazırlanması və
yoxlanılması. Elmi-texniki vasitələrin düzgün seçilməsi və hazırlanması axtarışa
hazırlığın vacib elementlərindəndir. Axtarılan predmetlərin növlərindən asılı olaraq
axtarış zamanı əsas texniki vasitələr və axtarış vasitələri tələb oluna bilər. Bu texniki
vasitələrin vaxtında tətbiq edilməməsi, əksər hallarda mənfi nəticə verir və təkrar axtarış
aparılmasına gətirib çıxarır.
4. Axtarış iştirakçılarının dairəsinin müəyyən edilməsi, onların təlimatlandırılması, əlaqə
üsullarının və vəzifələrinin bölünməsi.
Axtarışa hazırlıq zamanı iştirakçıların dairəsinin müəyyən edilməsi əsas məsələlərdən
biridir. Axtarışda iştirak edəcək şəxslər məcburi iştirakçılara və qeyri-məcburi iştirakçılara
ayrılır. Məcburi iştirakçılar sırasına müstəntiq, təhqiqatçı, hal şahidləri, barəsində axtarış
aparılan şəxs və ya onun yetkinlik yaşına çatmış ailə üzvləri, onlar olmadıqda isə mənzilistismar təşkilatının və ya müvafiq icra hakimiyyətinin nümayəndəsi, axtarış aparılan
idarənin, müəssisənin, təşkilatın və hərbi hissənin nümayəndəsi daxildir. Qeyri-məcburi
iştirakçılara isə mühafizəçilər, elmi-texniki vasitələri tətbiq edən şəxslər və s. aiddir.
AR CPM-in 244-cü maddəsində axtarış zamanı iştirak edən şəxslər haqqında məlumat
verilmişdir. Həmin maddəyə əsasən:
- axtarış zamanı azı 2 (iki) hal şahidinin iştirakı məcburidir;
- şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs barəsində axtarışın aparılmasında onun müdafiəçisi
iştirak etmək hüququna malikdir. Həmin istintaq hərəkətinin aparılması barədə müstəntiq
tərəfindən əvvəlcədən xəbərdar edilmiş müdafiəçi axtarışda iştirak etmək arzusunu
bildirdikdə müstəntiq onun bu hüququnu təmin etməlidir;
- zəruri hallarda axtarışın aparılmasında tərcuməçi və mütəxəssis iştirak edə bilər;
- axtarış zamanı barəsində axtarışın aparıldığı şəxsin, onun yetkinlik yaşına çatmış ailə
üzvünün və ya qanuni mənafelərini təmsil edən şəxslərin iştirakı təmin edilməlidir.
Göstərilən şəxslərin iştirakını təmin etmək mümkün olmadıqda mənzil-istismar
təşkilatının, yaxud yerli icra hakimiyyəti orqanının nümayəndəsi dəvət edilir;
- idarə, müəssisə, təşkilatlara, hərbi hissələrə məxsus olan binalarda axtarış onların
nümayəndəsinin iştirakı ilə aparılır;
- barəsində axtarışın aparıldığı şəxslər, habelə hal şahidləri, mütəxəssislər, tərcüməçilər,
nümayəndələr, müdafiəçilər müstəntiqin bütün hərəkətləri zamanı həmin yerdə olmaq,
protokolda yazılmalı olan qeydlər vermək hüququna malikdirlər.
Göründüyü kimi, axtarışın müvəffəqiyyəti, onun səmərəliliyinin təmin edilməsi
axtarışa hazırlıqdan çox asılıdır. Lakin buna baxmayaraq qanunvericilikdə axtarışa
hazırlıqla bağlı heç bir göstəriş yoxdur və o, AR CPM-də müstəqil maddədə nəzərdə
tutulmamışdır.
Ona görə hesab edirik ki, AR CPM-in XXXI fəslinə “Axtarışa hazırlıq” başlığı
altında aşağıdakı məzmunda 244-1-ci maddənin daxil edilməsi daha məqsədəuyğun
olardı:
“244-1. Axtarışın aparılmasından əvvəl müstəntiq aşağıdakı hazırlıq hərəkətlərini
həyata keçirir:\
-
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244-1.1. Aşağıdakı hallar barədə məlumat toplayır:
244-1.1.1. barəsində axtarış aparılan şəxsin şəxsiyyəti barədə;
244-1.1.2. axtarışın aparılacağı yer barədə;
244-1.1.3. axtarışın şərtləri barədə.
244-1.2. Aşağıdakı təşkilati məsələləri həll edir:
244-1.2.1. axtarışı planlaşdırır, başlanma və bitməsinin təqribi vaxtını müəyyən
edir;
244-1.2.2. axtarış-istintaq qrupunun tərkibini müəyyən edir;
244-1.2.3. axtarış zamanı istifadə ediləcək zəruri elmi-texniki vasitələrin dairəsini
müəyyən edir, yararlılığını yoxlayır;
244-1.2.4. axtarış iştirakçılarının dairəsini müəyyən edir, onları təlimatlandırır,
əlaqə üsullarını müəyyən edir, vəzifə bölgüsü aparır.”
Axtarışın həyata keçirilməsi prosesini şərti olaraq dörd mərhələyə bölmək olar: 1) ilkin;
2) icmal; 3) axtarış; 4) rəsmiləşdirmə.
İlkin mərhələdə müstəntiq və ya təhqiqatçı barəsində axtarışın aparıldığı şəxsə xidməti
vəsiqəsini təqdim etməklə axtarışın aparılması barədə qərarla onu tanış edir, axtarışın
aparılmasına dair qərarın mahiyyətini və hansı zərurətlə əlaqədar aparılmasını ona izah edərək
qərarla tanış olmasına dair imza etdirir.
İcmal mərhələdə axtarılan yerin sərhədləri
müəyyən edilir, axtarışın aparılması ardıcıllığının planlaşdırılması və foto, video və kino
çəkilişindən, yaxud digər yazan texniki vasitələrdən istifadə edilməsi haqqında məsələlər
aydınlaşdırılır (axtarış istintaq hərəkətinin nəticəsi rəsmiləşdirilərkən bəzi hallarda axtarışın
aparıldığı yeri protokolda müfəssəl təsvir etmək mümkün olmur. Ona görə də foto, video və
kino çəkilişindən istifadə etməklə bu istintaq hərəkətinin gedişini və nəticəsini müfəssəl qaydada
rəsmiləşdirmək olar. Bu məqsədlə ən çox videoçəkilişlərindən istifadə olunur. Çünki videoçəkilişin aparılması zamanı operativ olaraq eyni zamanda həm çəkiliş, həm də səsin yazılması
həyata keçirilir).
Axtarış mərhələsində axtarılan yer (bina və ya sahə) müfəssəl tədqiq edilir və bütün
diqqət bilavasitə axtarılan obyektin tapılmasına yönəlir. Bu zaman taktiki üsulların düzgün
seçilməsi, hər bir iştirakçının öz vəzifəsini dəqiq və vaxtında yerinə yetirməsi vacibdir ki, axtarış
səmərəli olsun.
Axtarışın aparılması zamanı əhəmiyyətli amillərdən biri də axtarış apararkən müstəntiq
tərəfindən axtarılan əşya və sənədlərin könüllü verilməsini və gizlənən şəxsin yerinin könüllü
göstərilməsini təklif etməsidir. Əşya və sənədlər könüllü verildikdə və ya gizlənən şəxsin yeri
könüllü göstərildikdə, bu fakt protokolda öz əksini tapmalıdır. Axtarılan əşya və sənədlər
verilmədikdə və ya tam verilmədikdə, yaxud gizlənən şəxsin yeri göstərilmədikdə axtarış
aparılır.
Rəsmiləşdirmə mərhələsində müstəntiq və ya təhqiqatçı tərəfindən bu istintaq
hərəkətinin nəticəsinə dair axtarış aparıldığı yerdə, bütün iştirak edən şəxslərin iştirakı ilə
birlikdə axtarış protokolu tərtib edilir.
Protokolda axtarış aparılarkən müşahidə edilmə ardıcılığı ilə bütün aşkar olunanlar, o
cümlədən axtarılan əşya və sənədlərin könüllü surətdə verilməsi hallarının olub-olmaması,
istintaq hərəkəti zamanı belə hal baş vermişsə, aşkar edilmiş əşya və sənədləri gizlətmək
cəhdləri, götürülmüş əşyaların sayı, ölçüsü, çəkisi, fərdi əlamətləri və digər xüsusiyyətləri
göstərilməklə ətraflı təsviri, istintaq hərəkətinin aprılmasında foto, kino və video çəkilişdən və
ya digər yazan texniki vasitələrdən istifadə edilməsi, istifadə edilmiş hər bir cihazın adı,
markası, növü, modeli, fotoşəkilin çəkilmə üsulları, aşkar edilmiş əşya və sənədlərin tapıldığı
yer, saxlanc yerlərinin quruluşu və yerləşdiyi sahə, aşkar edilmiş axtarışda olan şəxs barəsində
ətraflı məlumat və s. hallar əks olunur.
Axtarış zamanı götürülmüş əşya və sənədlər, pul və qiymətli əşyalar hal şahidlərinə və
axtarış iştirakçılarına göstərilərək qablaşdırılır və möhürlənərək hal şahidləri və axtarış
iştirakçıları tərəfindən imzalanır. Protokolda dəyişikliklər, əlavələr və düzəlişlər olduqda, bu
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barədə müvafiq səhifənin axırında qeydlər edilir. Axtarış protokolu, ona öz qeydlərinin daxil
edilməsini tələb etmək hüququna malik olan, istintaq hərəkətinin bütün iştirakçıları tərəfindən
imzalanır. Protokol bir necə səhifədə tərtib edildikdə, onun hər bir vərəqi istintaq hərəkətinin
iştirakçıları tərəfindən ayrıca imzalanır. Axtarış protokolunun surəti, barəsində istintaq hərəkəti
aparılan şəxsə və ya onun yetkinlik yaşına çatmiş ailə üzvlərindən birinə, yaxud onun qanuni
mənafelərini təmsil edən şəxsə, protokolun əslinə imza etdirilərək verilməlidir. Göstərilən
şəxslər olmadıqda isə protokolun surəti ərazisində istintaq hərəkəti aparılan mənzil-istismar
təşkilatının və ya yerli icra hakimiyyəti orqanının nümayəndəsinə verilməlidir. Axtarış idarə,
müəssisə, təşkilat və hərbi hissənin ərazisində aparıldıqda, protokolun surəti onların
nümayəndəsinə verilir. Məhkəmə qərarı olmadan təxirə salına bilməyən hallarda axtarış
aparıldıqda protokolun bir nüsxəsi məhkəmə nəzarətini həyata keçirən məhkəməyə də verilir.
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ТЕРРОРЧУЛУЬУН АНЛАЙЫШЫ ВЯ ОНУН ЗЯРУРИ
ЯЛАМЯТЛЯРИНИН ФЯРГЛЯНДИРИЛМЯСИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Бяхтийар Ялийев,
Mящкямя Експертизасы Мяркязинин докторанты,
Щ.ц.ф.д., досент
В статье рассматриваются вопросы понятии терроризма, террористической деятельности и вытекающих из него необходимых признаков свойственных террористических
проявлений.
Ключевые слова: терроризм,понятие, необходимые признаки, страх, ужас.

Сон илляр биз, демяк олар ки, щяр эцн “терроризм” “террорчулуг” вя “террорчулар”
сюзлярини ешидирик, террор аксийалары щаггында мялуматлара гязет сящифяляриндя раст эялирик,
радио вя телевизийада терроризмля баьлы ъинайятляр щаггында йениликляри динляйирик.
Яэяр 25 ил юнъя бцтцн бунлар бизя аид дейилдися, терроризм тязащцрляри биздян чох
узагларда баш верирдися, амма бу эцн террор дальасы гапымызын кяндарыны дюйяъляйир, бязян
ися бизи дя юз аьушуна алыр. Сон 25 илдя терроризм бизим вятяндашлар цчцн мцъярряд бир
мяфщумдан кифайят гядяр дящшятли реаллыьа чеврилмишдир. Бунун цчцн азярбайъанлыларын
юзляринин тарихян йашадыглары Эюйчя, Зянэязур, Гарабаь торпагларындан зорла говулмасыны,
Хоъалы сойгырымыны, Бакы метрополитениндя партлайышлары, Республиканын мцхтялиф
реэионларында силащлы гийамлары хатырламаг кифайятдир.
Йухарыда дейилянлярдян эюрцндцйц кими, бу мювзуйа Азярбайъан дилиндя беля
фундаментал йанашма илк дяфядир. Бу бахымдан биз, бу китабда бязи тящрифлярин,
дягигляшдирилмяси тяляб олунан терминлярин олмадыьыны истисна етмирик вя бунунла ялагядар
юзцнцн ялавялярини, дягигляшдирмялярини, мяслящятлярини, ирадларыны эюстярян щяр бир шяхся
миннятдарлыьымызы билдиририк.
Мцхтялиф алим-террологларын ясярляриндя терроризмин йаранма мяншяйи щаггында
ващид фикир мювъуд дейилдир. Беля ки, америкалы террологлар Т.Френк вя Б.Локвуд «террор»
вя «терроризм» сюзлярини франсыз буржуа ингилабы дюврцндя (1789-1794-ъи илляр) щяйата
кечирилян зоракылыг щярякятляри иля ялагяляндирирляр. «Террор» латын сюзц олуб, «горху»,
«ващимя» мянасында ишлядилир.
“Терроризм вя партизан мцщарибяси” китабынын мцяллифи Уолтер Лаэер эюстярир ки,
“терроризм” мяфщуму илк дяфя 1798-ъи ялдя “Франса академийасынын лцьяти”ня ялавядя
“systeme, regime de la terreur” - ващимя вя горхунун щюкм сцрдцйц, щюкмран олдуьу
мцщит (систем) - мянасында ишлядилмишдир. Бу лцьятя ясасян ингилабчы - йакобинъиляр
“террорчу” сюзцнц шифащи вя йазылы формада мцсбят мянада юзляриня аид едирдиляр. Анъаг 9
термидор эцнцндян сонра “террорчу” сюзц алчалдыъы мяна кясб едяряк, “ъинайяткар”
сюзцнцн синониминя чеврилди.
Беляликля, «терроризм» сюзц 1793-ъц илин март вя 1794-ъц илин ийул айлары дюврцндя
баш вермиш Франса ингилабындан ясасыны эютцряряк “ващимянин щюкмранлыьы” мянасыны
верирди. Сонрадан бу термин даща эениш шярщ едиляряк, ващимя вя горхуйа ясасланан
идаряетмя системи мянасында ишлядилди.
1972-ъи илдя бейнялхалг терроризмин проблемлярини тядгиг едян БМТ-нин катиблийи
«терроризм» анлайышынын мейдана чыхмасы нятиъясиня эяляряк буну Франса ингилабы иля
ялагяляндирмиш олду.
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Британийа политологу Р.Клаттербарк1 терроризмин ясас систем йарадыъы амилини
айырмагла кифайятляняряк эюстярир ки, мящдуд груп шяхсляря зор тятбиг етмяк вя йа зор
тятбиг етмяк щядяси иля даща чох шяхси ващимядя, горхуда сахламаг терроризмин юзяйини
тяшкил едир.
Диэяр британийалы тядгигатчы-терролог Н.Осаллианын2 фикринъя, терроризим о вахт
мювъуд олур ки, щяр щансы груп онун ялиндя щакимиййятин олуб-олмамасындан асылы
олмайараг, мцяййян идеоложи мягсядляря чатмаг цчцн дахили (милли) вя бейнялхалг
щцгугун тялябляриня зидд методлардан истифадя едир, юзцнцн мцвяффягиййятини тямин етмяк
цчцн ися илк нювбядя зор (психи вя йа физики) тятбиг етмяк щядясиня, йайдыьы ващимя вя
горхуйа архаланыр.
Терролог С.Сегеллер3 (Инэилтяря) терроризмин характерик 12 фяргляндириъи яламятини
ашаьыдакы гайдада садалайыр:
1. Терроризмин тактики мягсяди проблемя диггяти ъялб етмяк, стратежи мягсяди ися
сосиал дяйишикликлярин (сийаси, игтисади мцстягиллик вя с.) ялдя олунмасыдыр.
2. Бу вя йа диэяр формада зор тятбиг едилмяси нязярдя тутулур.
3. Ъямиййятя вя йа диэяр тясир обйектиня тязйиг васитяси кими психоложи шок чыхыш едир
ки, бурада ясас мягсяд эяляъякдя дя сойугганлыгла зор тятбиг едиляъяйини шцурлара
йеритмякдир.
4. Щяр щансы милли вя йа бейнялхалг норматив щцгуги актлара вя йа диэяр
мящдудлашдырмалара мящял гойулмур.
5. Эюзлянилмязлик (гяфлятян) амилиня истинад едилир.
6. “Сийаси рекет - щядя-горху иля тяляб етмя” нязярдя тутулур.
7. Иряли сцрцлян тяляблярин тяхиря салынмадан тямин едилмяси зяруряти йараныр. Якс
тягдирдя зоракылыьын артмасы мцшащидя едилир.
8. Яксяр щалларда, террор тяшкилаты мювъуд олдугда юзцнц бцрузя верир.
9. Мцхтялиф “сийаси дон эейиндирилмиш” тяшкилатлардан истифадя едилир.
10. Адятян тюрятдикляри террор аксийаларына эюря мясулиййяти юз цзяриня эютцрцрляр.
Беля ки, бу заман нцмайиш етдирилян зоракылыг аксийасы мягсяд дейил, мягсядя чатмаг цчцн
васитя формасында чыхыш едир.
11. Сийаси мотивли гятлляря антитеза (якслик, зиддлик) кими тягдим едилир. Она
селективлик (сечмя габилиййяти) йаддыр, “террор гурбанынын” шяхсиййяти бир о гядяр дя
ящямиййят кясб етмир.
12. Цмумиликдя иътимаиййятдя вя йа конкрет груп шяхслярдя (конкрет тясир
обйектляриндя) тясир бурахмаг ваъиб шяртдир.
Йухарыда садаланан яламятляри йекунлашдырараг С.Сегеллер гейд едир ки, терроризм
тязащцрляринин мащиййяти тялябляринин башга йолла тямин едилмяси мцмкцн олмадыгда,
террорчуларын сийаси тялябляринин иряли сцрцлмяси вя щяйата кечирилмяси цчцн ващимя, горху
щюкмранлыьынын йарадылмасындан ибарятдир.
Терролог В.Уог4 (АБШ) “Бейнялхалг терроризм” монографийасында терроризмин ясас
дюрд яламятини фяргляндирир:
1. Зоракылыьын хцсусиля гяддар формада мювъуд олмасы.
2. Конкрет зоракылыг тязащцрц иля ялагядар олмайан мягсядлярин формалашдырылмасы
(бяйан едилмяси).
3. Эениш ящали кцтлясиня психоложи тясирин эюстярилмяси ниййяти.
4. “Террор гурбанларынын” онларын символик (рямзи) мейарына ясасян сечилмяси.
1

The future of political violence: Destabilization, disorder a.terrorism /Ed. By Clutterbark R. - Basingstoke;
L: Macmillian, 1986, p.20.
2
Osullian N. Terrorism, ideology and democrasy //Terrorism, ideology and revolution: The origins of mod.polit.
violence.n-Brighton, 1986, p.5.
3
Segaller S.Unvisible armies: Terrorism into the 1990 s. - L: Joseph, p.11-15.
4
Waugh W.L. International terrorism: How nations respond to terrorists. - Salisbury: Doc.pull., p. 27.
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Мцасир анламда терроризм - ъямиййяти зорла горхутмаг, ващимяйя сал-маг,
щяйяъанда сахламаг, стабиллийи позмаг кими баша дцшцлцр. Мцасир терро-ризми бяшяриййяти
даща чох марагландыран, ону эярэинликдя сахлайан ики глобал проблем - нцвя тящлцкяси вя
еколожи фялакятля мцгайися етмяк мцмкцндцр. Бу ики проблемдян мигйасына эюря фярглянян
терроризм бяшяриййятин глобал проблемляриндян бириня чеврилмишдир. Буна эюря дя терроризмин
мцхтялиф тязащцрляри иля мцбаризя бейнялхалг иътимаиййятин диггят мяркязиндя дурур.
Бязи нязяриййячи-криминалистляр терроризмин бизим дцнйамыз гядяр гядим олдуьуну,
бяшяриййят мювъуд оландан бу тязащцрцн сосиал бяла кими ону мцшайият етдийини эюстярирляр.
Лакин, зяннимизъя, бу фикирля разылашмаг олмаз. Чцнки дцнйамыз гядяр гядим олан тязащцр
терроризм дейил, террордур. Террор – ъямиййяти, инсанлары горхуда сахламаг, ващимяйя
салмаг вя с. бу кими мягсядя наил олмаг цчцн психи вя физики зор методудур. Еля бу метод
да мцхтялиф вахтларда, мцхтялиф шяхсляр тяряфиндян, мцхтялиф ъинайяткар мягсядляря чатмаг
цчцн истифадя едилмишдир.
«Терроризм» термини бир чох зоракы щярякятляри ифадя етмяк цчцн ишлядилир. Ъинайят
щцгугунда ися айры-айры шяхсляр вя йа груплар тяряфиндян щяр щансы сийаси мягсядя наил
олмаг цчцн зор тятбиг олунмасы вя йа зор тятбиг едилмяси щядясиня терроризм дейилир.
Терроризм - юзляринин сийаси мягсядлярини щяйата кечирмяк цчцн бу вя йа диэяр
субйектлярин сийаси рягиблярини арадан эютцрмяк, дювлят щакимиййяти вя идаряетмя
органларыны, айры-айры дювлят вя иътимаи хадимляри, вятяндашлары мцяййян щярякятляр етмяйя
вя йа бу щярякятлярдян имтина етмяйя истигамятлянмиш зоракы фяалиййятдир.
“Терроризм” анлайышына ян йахын “екстремизм” анлайышыдыр, лакин бунлар, ейни мяналы
синоним сюзляр дейил. “Екстремизм” - (франсызъа “extremisme”, латынъа “extremus” - кянар)
радикал, кянар бахышлар вя тядбирлярин тяряфдары (адятян сийасятдя, ифрат тядбирляря вя
бахышлара мейл) демякдир. “Екстремист” - бу, даща кяскин, ифрат мцбаризя тядбирляри
тяряфдары олан (террор аксийалары вя с.) шяхсдир.
Зяннимъя, терроризми доьуран сябябляр ашаьыдакы сосиал-сийаси тязащцрлярля баьлыдыр:
– инсани вя сийаси идеаллар, дяйярляр системинин тез бир заманда дяйишмяси;
–ъямиййятин мцряккяб сосиал-сийаси просесляри низамламаг габилиййятинин олмамасы;
– сийаси тяърцбяси олмайан эениш халг кцтлясинин актив сийаси фяалиййятя ъялб олунмасы;
– бу вя йа диэяр миллятин (етник групун) мцстягиллик ялдя етмяк цмидляринин реализя олунмасы
цчцн дювлятин вя йа бейнялхалг бирлийин фяалиййятсизлийи;
– иъмалар, миллятляр, иргляр арасында мювъуд проблемлярин щялл олунмамасы;
– сосиал-игтисади гейри-бярабярлик вя ядалятсизлик;
– дини вя йа конфессионал (диндахили) дюзцлмязлик вя тягибляр.
Терроризмин инкишафыны шяртляндирян амилляр ашаьыдакылардыр:
– юлкядя сийаси гаршыдурманын артмасы;
– миллятлярарасы мцнагишяляр;
– сепаратизм;
– мцтяшяккил
ъинайяткарлыьын интеграсийасы (инкишаф просесиндя айры-айры ъинайяткар
групларын вя йа елементлярин бир там шякилдя бирляшмяси).
Мцасир террор аксийалары юзцнцн форма вя методларына эюря мцхтялифдир. Яэяр
яввялляр бу нюв ъинайятляр адамюлдцрмя, дювлят вя иътимаи хадимляри горхуйа салмагла вя с.
тюрядилирдися, инди ися тяййаря гачырма, адамлары эиров эютцрмя, йашайыш евляриндя, иътимаи
йерлярдя партлайышларын тюрядилмяси, сяфирликлярин ишьал едилмяси, иътимаи эюрцшляр кечирилян
йерляря щцъумлар вя с. формада щяйата кечирилир.
Террорчулар тяряфиндян ъинайятлярин тюрядилмясиндя истифадя олунан алят вя васитяляр
чох мцхтялифдир. Яввялляр яняняви олараг истифадя олунан ялдягайырма бомбаларын явязиня
радио иля идаря олунан фугаслар, партладыъы механизмляр, мяктуб-бомбалар, снайпер
нишанэащлы тцфянэляр, юз-юзцня истилийя истигамятлянян ракет вя с. силащ нювляри артыг
террорчуларын арсеналларында мювъуддур. Сон заманлар террорчулар тяряфиндян кимйяви,
биоложи вя нцвя силащларындан истифадя едиля билмяси имканлары бейнялхалг иътимаиййятдя
хцсуси щяйяъан доьурур.
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Бу бахымдан да террорчуларын фяалиййяти йцксяк тящлцкя доьурдуьундан бу ейбяъяр
тязащцрля мцбаризянин методларынын ишлянилмяси вя реализяси бейнялхалг иътимаиййятин диггят
мяркязиндя дурур. Терроризмя гаршы мцбаризядя ян эениш йайылмыш тяляб ондан ибарятдир ки,
террорчу щеч бир вяъщля мясулиййятдян йайынмамалыдыр. Ъязасызлыг йени ъинайятлярин
тюрядилмясиня, юзбашыналыьа эятириб чыхарыр ки, бу да аксиомадыр. Бунунла йанашы эиров
эютцрцлмцш шяхслярин азад едилмяси, террорчуну мящв етмякдян вя онун ядалят
мцщакимясиня ъялб олунмасындан да ваъиб ящямиййят кясб едир.
Азярбайъан Республикасынын “Терроризмя гаршы мцбаризя щаггында” Ганунунда
терроризм анлайышы вя терроризмля баьлы ясас анлайышлар верилмишдир:
террорчулуг - иътимаи тящлцкясизлийи позмаг, ящали арасында ващимя йаратмаг, йахуд
дювлят щакимиййят органлары вя йа бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян гярар гябул едилмясиня
тясир эюстярмяк мягсядиля инсанларын щялак олмасы, онларын саьламлыьына зяряр вурулмасы,
ящямиййятли ямлак зийанынын вурулмасы вя йа башга иътимаи тящлцкяли нятиъялярин баш вермяси
тящлцкяси йарадан парт-лайыш, йаньын вя йа диэяр щярякятляр тюрятмя, щабеля щямин мягсядля
бу ъцр щярякятлярин тюрядиляъяйи иля щядялямядир;
террорчу - щяр щансы бир формада террор фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя иштирак
едян шяхсдир;
террор групу - террор фяалиййятинин щяйата кечирилмяси мягсядиля ики вя даща артыг
шяхсин бирляшмясидир;
террор тяшкилаты - террор фяалиййятинин щяйата кечирилмяси мягсядиля йарадылан вя йа юз
фяалиййятиндя терроризмдян истифадяни мцмкцн щесаб едян тяшкилатдыр. Яэяр структур
бюлмяляриндян бири тяшкилатын щяр щансы бир рящбяр органынын разылыьы иля террор фяалиййяти иля
мяшьулдурса, щямин тяшкилат террор тяшкилаты щесаб едилир.
Терроризм - эизли, зоракы, мягсядйюнлц, идаряолунан вя идейалашдырылмыш мцбаризя
формасында щяйата кечирилир. Бу бахымдан террор фяалиййятинин тязащцр формаларындан асылы
олараг терроризмин тябиятиня 3 ясас бахыш мювъуддур: щярби, криминал, сосиал-сийаси.
Щярби нюгтейи-нязярдян терроризм силащлы щярякатын вя мцщарибянин бир нювц кими
гябул едиляряк “ашаьы интенсивли силащлы мцнагишя” кими мцяййян едилир. Икинъи бахыш,
терроризми криминал тяркибли бир тязащцр кими гиймятляндиряряк, ону ъинайят нювц кими гябул
едир. Цчцнъц бахыш ися сосиал-сийаси етираз ясасында формалашан сийаси мцбаризянин мцстягил
нювц кими гябул едилир.
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ТЕРОРЧУЛУГ БАРЯДЯ БИЛЯ-БИЛЯ ЙАЛАН МЯЛУМАТ ВЕРМЯ
ЪИНАЙЯТЛЯРИНИН АЧЫЛМАСЫ ВЯ АРАШДЫРЫЛМАСЫ ПРОСЕСИНДЯ
ЪИНАЙЯТКАРЫН ТУТУЛМАСЫНЫН КРИМИНАЛИСТИК
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Йашар Мяммядов,
Mящкямя Експертизасы Мяркязинин диссертанты
В статье рассматриваются вопросы организации, а также тактические приемы
задержания террориста в различных условиях в процессе раскрытия и расследования
преступлений связанных о ложном сообщений о терроризме. Также раскрываются особенности
алгоритма действий с учетом возникших криминалистических ситуаций.
Ключевые слова: терроризм, ложное сообщение, задержание, планирование, скрытое
проникновение.

Террорчулуг барядя билля-биля йалан мялумат вермя ямялляринин тюрядилмясиндя
ъинайяткарын тутулмасы тактикасы бир сыра хцсусиййятлярля шяртлянир. Бу ися илк нювбядя онларын
шяхсиййяти (террорчулар гяти гярарлы, екстремист фикирли, юзцнц фяда етмяйя щазыр олур вя
тутулма заманы фяал мцгавимят эюсярирляр) вя ъинайятин тюрядилмясинин даща тящлцкяли аляти
иля (одлу силащ вя ПГ) шяртлянир. Ъинайятляр ролларын дягиг бюлцндцйц (сифаришчи, тяшкилатчы,
иърачы, кюмякчи вя с.) шяхсляр групу тяряфиндян тюрядилдикдя даща тящлцкяли олур (1, с. 185).
Чох вахт ъинайятин тюрядилмя йериндя вя йа онун ачлымасы просесиндя дахили ишляр вя
милли тящлцкясизлик органларынын террорчулугла мцбаризя бюлмяляринин, ямялиййат щейятинин
фяалиййяти иля террорчуларын ъинайяткар фяалиййятинин гаршысы алыныр.
Террорчуларын тутулмасына щазырлыг даща дягиг вя щяртяряфли планлашдырылмалыдыр ки,
ямялиййат ишчиляриня мцгавимятин гаршысы алынсын, шцбщяли шяхс юзцня гясд едя билмясин, онлар
сцбутлары мящв етмясин вя йа гачмаьа имканлары олмасын. Террор групунун бцтцн
структуруну вя силащ ялдя етмя мянбяйини ашкар етмяк цчцн тутулма эизли щяйта кечирилмяли
вя ъинайяткар ъинайят башында тутулмалыдыр. Бу ися ямякдашлар тяряфиндян йцксяк пешякарлыг
тяляб едир.
Террорчулуг барядя билля-биля йалан мялумат вермя ъинайятляри цзря тутулманын
тактики хцсусиййятляри илк нювбядя шцбщяли шяхсин тутулмасы йеринин нязярдя сахланмасындан
вя ъинайяткарларын исти излярля тягиб едилиб йахаланмасындан асылыдыр. Ъинайяткарын
яввялъядян щазырланмыш тутулмасы заманы ашаьыдакы ъящятляря хцсуси диггят йетирилмялидир.
Яэяр тутулан шяхсин йашайыш вя йа иш йериндя щярби сурсат, ПМ вя йа партлатма васитяляринин
сахланмасы барядя мялуматлар варса, тутулма онун йашайыш вя йа иш йериндян кянарда
планлашдырылмалы вя щяйата кечирилмялидир. Шцбщяли шяхсин иш йери, яэяр партладыъы материалларын
сахланылмасы вя йа истифадя едилмяси иля ялагядардырса, тутлуманын бурада апарылмасы тювсийя
едилмир. Беля щалларда шцбщяли шяхс ишдян евя вя йа евдян ишя эедяркян тутулмалыдыр.
Тутулмалы шяхсляр тяряфиндян мцгавимят эюстярилмясинин гаршысынын алынмасынын даща
сямяряли цсулларындан бири – онларын тутулмасынын гяфлятян, эюзлянилмядян щяйата
кечирилмясидир. Тутулма заманы эюзлянилмязлик дедикдя, ямялиййат хидмятинин еля щярякят
цсулу баша дцшцлцр ки, бу заман тутулмалы шяхс щеч бир тящлцкядян хябярдар дейил, тутулма
заманы онлар чашыр вя мцгавимят эюстяря, юзцня гясд едя вя йа онлары ифша едяъяк сцбутлары,
мадди сцбутлары мящв едя билмирляр. Буна эюря дя тутулма ъинайяткарын эюзлямядийи йердя
вя вахтда щяйата кечирилмялидир.
Террорчулуг барядя билля-биля йалан мялумат вермя ъинайятляри цзря истинтаг тяърцбяси
эюстярир ки, бу щярякят цсуллары яввялъядян террорчунун мцгавимят эюстяряъяйи барядя
мялуматын олдуьу вя йа онларын беля ниййяти барядя щеч бир мялуматын олмадыьы щалларда
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даща мцвяффягиййятля тятбиг едилир. Эюзлянилмязлик о вахт сямяря верир ки, тутулма щяртяряфли
вя дяриндян ишляниб щазырлансын, онун бцтцн инъяликляри дцшцнцлсцн вя ямялиййат хидмятинин
щяр бир цзвцнцн нязяриня чатдырылсын. Тутулма заманы эюзлянилмязлийя наил олманын конкрет
йоллары чох мцхтялифдир (2, с. 264-273). Онлардан даща ящямиййятлиси бунлардыр:
- тутулманын йеринин вя вахтынын дцзэцн сечилмяси;
- тутулмалы шяхсин олдуьу йердя тутма групунун эизли дахил олмасынын тямин
едилмяси;
- ъинайяткарлара эизли сурятдя йахынлашманын тямин олунмасы.
Бцтцн бунлар щяля илкин диндирмя заманы шцбщяли шяхсдян доьрц мялуматларын
алынмасына имкан верир. Мясялян, Бакыда эюзлянилмядян тутулма йериндя Хатковскинин
вердийи ифадялярин йохланылмасы заманы онун дюрд ядяд 200 грамлыг тротил шашкасы, фотокаьыз
цчцн картон гуту, МД-5м фитил вя 2 мцасирляшдирилмиш МУВ-2 партладыъы вердийи ашкар
едилмишдир.
Йаранмыш шяраитдян асылы олараг тутулма йери мянзил, иш кабинети, кцчя, няглиййат вя с.
ола биляр. Эюзлянилмязликдян истифадя етмякля тутулманын щяйата кечирилмя йеринин сечилмяси
заманы сечилян йерин щям мянфи, щям дя мцсбят ъящятляри нязяря алынмалыдыр. Мясялян, яэяр
ъинайяткар мянзилдя тутулурса, бу заман кянар шяхслярин диггяти буна ъялб едилмир вя
тутулма ъинайяткар ев ишляри иля мяшьул оларкян вя йа йатаркян щяйата кечирилир. Лакин
йашайыш сащясиндя тутулманын щяйата кечирилмясинин бир сыра чятинликляри дя вар. Бу илк
нювбядя йашайыш сащясиня дахил олманын мцряккяблийи иля шяртлянир. Чятинлик щям дя онунла
изащ олунур ки, ъинайяткар йашайыш сащясини йахшы танйыр вя мцгавимят эюстярмяк, мадди
сцбутлары мящв етмяк вя йа гачмаг цчцн бундан истифадя едя биляр.
Эюзлянилмязлик бахымындан тутулма цчцн даща ялверишли йер йашайыш сащяси дейил,
кцчя вя йа иътимаи бина щесаб едилир. Тутулма кцчядя щяйата кечириляркян имкан дахилиндя
аз щярякят олан вя террорчунун гачыб арадан чыхмаг цчцн имкан олмайан йерляр
сечилмялидир. Диэяр тяряфдян бу йерляр ямякдашларын маскаланмасы цчцн дя ялверишли
олмалыдыр.
Иътимаи йерлярдя (ресторан, кафе, театр, ваьзал вя с.) тутулма щяйата кечириляркян
шцбщяли шяхсин бцтцн щярякятляри излянилмяли, она эизли сурятдя йахынлашмалы, о, гачмаг вя йа
мадди сцбутлары мящв етмяк имканындан мящрум едилмялидир. Бу заман ъинайяткарын
щямкарларынын ямялиййата мцдахиля етмяк вя атышма йаратмаг имканы да вахтында арадан
галдырылмалыдыр.
Щям тутулма цзря ямялиййата щазырлыг, щям дя билаваситя онун щяйата кечирилмяси
заманы эюзлянилмязликдян истифадя едилмяси цчцн ямялиййатын эизлилийинин хцсуси ящямиййяти
вар. Сечилмиш тутулма йериндян асылы олараг, тутулмалы шяхсин эизляндийи йеря вя онун юзцня
эизли йахынлашмадан истифадя едилмялидир.
Бина вя йа диэяр тикили обйектя эизли дахил олманын вя террорчулуг ямялинин
тюрядилмясиндя шцбщяли билинян шяхся йахынлашманын тактики цсуллары чох мцхтялифдир (3, с.
226-227). Бу цсуллар шцбщяли шяхсин иътимаи тящлцкялилийиндян вя онун фярди
хцсусиййятляриндян, ъинайяткар тяърцбясиндян, онда силащын вя йа ПГ-нин олмасындан,
эизлянмя йеринин характериндян, тутулманын щяйата кечирилмя вахтындан вя диэяр амиллярдян
асылыдыр.
Бина вя йа тикилийя эизли дахил олманын цсулларыны шярти олараг ики група бюлмяк олар:
а) бящаня иля дахил олма; б) бящаня олмадан дахил олма.
Тутулмалы олан шяхсин йашайыш сащясиндя олдуьу вя онун мцгавимят эюстярмяйя
щазыр олдуьу щалларда бящаня иля дахил олма цсулу даща мцряккябдир (сечилян бящаня реал,
башлыъасы ися етираза йол вермяйян олмалыдыр ки, ишлясин. Бу бящаня конкрет шяраитдян
асылыдыр). Бящанядян истифадя едилмяси мцнагишяли шяраитин обйектив хцсусиййятляри иля йараныр
вя сон нятиъядя тутулма мягсядиня наил олмаьа вя ъинайят иши цзря щягигятин мцяййян
едилмясиня мцсбят тясир эюстярир.
Бящанясиз эизли дахил олманын тяшкили илк нювбядя тяшяккцл тапан криминалистик шяраитя
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уйьун имканлардан асылыдыр: шцбщяли шяхсин, онун гощумларынын вя танышларынын сащядян
чыхмасындан, сащядян чыхмаг цчцн ещтийат чыхышлардан, пянъярялярдян, гапылардан вя
тутулмалы шяхс тяряфиндян горунмайан (нязарят едилмяйян) диэяр чыхышлардан истифадя
едилмяси иля вя с. Террорчунун гощумларындан вя гоншуларындан истифадя едилмяси, яэяр бу
шяхсляр мцсбят характеризя олунурса вя бу ямялиййатда иштирак етмяйя юз разылыгларыны
верирся, мцмкцндцр.
Яэяр ямялиййат групунун ямякдашы тутулмалы шяхсин щцгугазидд щярякят имканлары
барядя мялуматлара малик дейился, о, прокурорлуьун, милли тящлцкясизлик, дахили ишляр
органларынын вя с. адындан истифадя едяряк щярякят етмялидир.
Кянд йерляриндя йашайыш бинасына эизли сурятдя дахил олмаг вя йа йахынлашмаг даща
чятиндир. Чцнки кянд йерляриндя евлярин ики, бязян ися цч-дюрд тяряфя пянъяряляри олур.
Щяйятдяки итляр кянар шяхслярин йахынлашдыьыны щцрмякля билдирирляр. Кянддя инсанлар бирибирини йахшы таныйыр вя кянар шяхслярин эялмяси диггятдян йайынмыр. Бундан башга кянд
йерляриндя евя йахын бир чох эизли йерляр мювъуддур ки, террорчу бу йерлярдян (анбар,
зирзями, от тайасы вя с.) мящарятля истифадя едя биляр. Бязян эизлянмяк мягсяди иля,
террорчулар яввялъядян бостанда, баьда вя с. йерлярдя тяъщиз едилмиш хцсуси эизли йерляр
дцзялдирляр. Тутулмасыны эюзляйяряк, бу шяхсляр гейд едилян йерлярдя узун мцддят гала
билярляр. Бу бахымдан, кянд евиня дахил олмаг ики мярщялядя щяйата кечирилмялидир: яввялъя
евин йерляшдийи яразийя, сонра ися евя дахил олма. Кянд евиня йахынлашаркян ачыг йерлярдян
гачмаг, кцчя иля эетмямяк, баь вя йа тикилилярдян истифадя етмяк лазымдыр (4, с. 17-21). Яэяр
щяйятдя ит варса, онда итин таныдыьы кянд сакинини бу ишя ъялб етмяк вя итин диггятини
йайындырмаг лазымдыр. Бу мягсядля байтар щякимин мяслящяти иля тибби препаратлардан да
истифадя етмяк олар.
Иътимаи мцяссисялярдя тутулма заманы эизлиликдян истифадя едилмясинин наилиййяти бир
чох щалларда ямялиййат ишчиляринин бу мцяссисянин ишчиляри кими маскаланмасындан асылыдыр.
Юзцнцн эейими вя давранышы иля онлар диэяр ишчилярдян фярглянмямялидирляр. Бу, террорчуйа
эизли сурятдя йахынлашмаьа имкан верир.
Няглиййат васитясиндя террорчунун тутулмасы юзцнямяхсус хцсусиййятлярля фярглянир.
Яэяр террорчу вагона, автобуса, тяййаряйя, эямийя минмяйя щазырлашырса вя эиришин (трапын)
йанындадырса, онда бу шяхся минмя анында йахынлашмаг вя ону тутмаг лазымдыр. Бязян
тутулма цчцн йохлама вя хцсуси нязарят заманы ялверишли шяраит йараныр вя ямялиййат ишчиси
беля вязиййятдян дярщал истифадя етмялидир. Тутма групу бу щалда аеропорт ишчиси вя йа полис
няфяри ады алтында щярякят едя биляр. Зярури щалларда онлар бригадирлярин, мцфяттишлярин,
капитанларын, нювбя ряисляринин, диспетчерлярин вя няглиййатын диэяр ишчиляринин кюмяйиндян дя
истифадя едя билярляр.
Бинада, кцчядя вя диэяр йерлярдя тутулманын тямин едилмяси цчцн бу йерляр вя онлара
йахын яразиляр етибарлы сурятдя мцщасиряйя алынмалыдыр. Бу заман террорчунун гача биляъяйи
бцтцн йоллар кясилмялидир (4, с.121-124 ).
Йериня йетирдикляри функсийанын характериндян асылы олараг тутма групу адятян
йцксяк тящлцкяйя мяруз галыр вя буна эюря дя групун цзвляри даща пешякар вя физики
ъящятдян инкишаф етмиш, силащлардан, хцсуси васитялярдян вя юзцнцмцдафия фяндляриндян даща
баъарыгла истифадя едя билян ямякдашлардан ибарят олмалыдыр. Мцщасиря групу ися тутулмалы
шяхсин гачмасынын арадан галдырылмасы цзря тядбирляри щяйата кечирмялидир.
Силащлы террорчуларын тутулмасы заманы даща бюйцк чятинликляр йараныр. Беля
тутулмаларын щяйата кечирилмясинин мцряккяблийи тутулмалы шяхсин щцгугазидд давранышынын
гаршысынын алынмасы цзря дахили ишляр вя милли тящлцкясизлик органлары ямякдашларынын бир сыра
тядбирляр эюрмясини, щярякятляр етмясини тяляб едир ки, онлары да ики мцстягил мярщяляйя
бюлмяк олар.
Биринъи мярщялядя – террорчу щакимиййят нцмайяндясиня мцгавимят эюстярмякдян
имтинайа сювг едилир вя мцгавимят щалларында хцсуси васитялярдян вя щятта одлу силащдан
истифадя олунаъаьы барядя хябярдар едилир. Террорчунун кюнцллц олараг щакимиййят органына
тяслим олмаьа сювг едилмяси цзря щярякятляр тутулманын цмуми планы (ниййяти) вя тутулаъаг
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шяхсин давранышынын хцсусиййятляри, эизлянмя йеринин характери вя с. нязяря алынмагла щяйата
кечирилмялидир.
Яэяр террорчу сыьынаъагда эизлянмишся, кюнцллц тяслим олмаг барядя тяклиф мцхтялиф
техники васитялярдян истифадя етмякля, мясялян, сясуъалданла, телефонла (яэяр сыьынаъаг
йериндя телефон варса) вя с. билдирилир. Буну, адятян, ямялиййат групунун башчысы (рящбяри) вя
йа хидмяти мювгейи, нцфузу тутулмалы шяхся мцсбят тясир эюстяря биляъяк диэяр шяхс едир.
Тутулаъаг шяхсдян щакимиййят органына тяслим олмаг барядя юз разылыьыны мцяййян
щярякятляр етмякля тяляб етмяк мягсядямцвафигдир. Йяни, тяслим олмаг истяйян шяхс силащыны
атмалы, яллярини галдырмыш вязиййятдя (табе олмаг) сыьынаъагдан чыхмалы вя с. Беля шяраитлярдя
террорчунун ямялиййат групу ямякдашларынын тяляблярини йериня йетиряъяйи барядя шифащи
разылыьына щеч бир вяъщля инанмаг олмаз.
Яэяр хябярдарлыг щярякятляри арзуолунан нятиъяни вермязся, онда икинъи мярщяля –
террорчуларын щцгугазидд щярякятляринин гаршысынын алынмасы мярщяляси башлайыр. Тутулмалы
олан шяхся гаршы силащ ишлятмяздян юнъя мцхтялиф хцсуси васитялярин тятбиг едилмяси
мягсядямцвафигдир. Чцнки бу васитяляр силащла мцгайисядя даща щуманист аддым щесаб
едилир. Мясялян, Черйомуха типли хцсуси кимйяви васитядян истифадя едилмяси инсанын
сящщятинин писляшмясиня щеч бир тясир эюстярмир. Бу васитянин тятбиги нятиъясиндя эюзйашарма,
йухары тяняффцс йолларынын гыъыгланмасы баш верир вя нятиъядя шяхс фяал щярякятляр етмяк
имканындан мцвяггяти мящрум олур.
Силащлы мцгавимят эюстярян шяхсин тутулмасы цчцн айры-айры щалларда тутулаъаг шяхсин
диггятини йайындыран вя онун тутулмасына кюмяк едян ишыг – сяс гурьусу кими (инсаны
мцвяггяти олараг кор вя кар едян гумбаралар) хцсуси васитялярдян истифадя олунур.
Мясялян, 1989-ъу илдя Бакы-Самара маршруту цзря учан ТУ-134 тяййарясини яля кечирмиш
вя 14 саат ярзиндя эировларын азад едилмяси барядя данышыглардан имтина едян террорчунун
Бакы аеропортунда тутулмасы заманы беля гумбаралардан истифадя едилмишдир.
Бу вя йа диэяр хцсуси васитядян истифадя едилмясинин тактики цсуллары вя гайдалары
онларын тятбиг едилмясини низама салан норматив актларда гейд едилмишдир. Черйомуха
типли хцсуси васитянин ушаглар, гадынлар, ялилляр (ашкар ялиллик яламяти олан), гоъалар, яънябиляр
ялейщиня, щямчинин мяктяблярдя, ушаг вя мцалиъя мцяссисяляриндя, хариъи дювлятлярин
дипломатик нцмайяндяликляринин тутдуьу биналарда, партлайыш тящлцкяли вя тезалышан
маддялярин истещсал едилдийи вя йа сахланылдыьы биналарда тятбигиня йол верилмир (5). Террор
ялейщиня хцсуси ямялиййатларын кечирилмяси щалларында, Даьлыг Гарабаьда олдуьу кими, даща
ъидди хцсуси васитялярдян дя истифадя олуна биляр. Беля васитялярдян истифадя едилмяси щцгугмцщафизя органларынын ишини хейли асанлашдырыр.
Бу вя йа диэяр сябяблярдян хцсуси васитялярдян истифадя едилмяси арзуолунан нятиъяляр
вермядикдя террорчулара гаршы силащдан истифадя олунмасы барядя гярар гябул едилир. Бу
заман ямялиййатда иштирак едян шяхсляр барясиндя одлу силащ тятбиг едилян шяхся имкан
дахилиндя аз зийан вурмаьа чалышмалыдырлар. Бядян хясаряти алмыш террорчулара тяъили тибби
йардым эюстярилмялидир. Нящайят, бу категорийа ямялиййатлар нисбятян даща гыса мцддят
ярзиндя кечирилмяли вя силащдан максимум дяряъядя сямяряли истифадя олунмалыдыр.
Террорчуларын тутулмасы заманы хябярдарлыг едилмядян одлу силащдан истифадяси
ашаьыдакы щалларда ола биляр: ямялиййат групуна силащлы басгын едилдикдя; щцъум заманы
тяъавцзя мяруз галмыш шяхсин щяйаты цчцн тящлцкя доьуран предметлярдян истифадя едилдикдя
вя бу щярякятлярин гаршысыны диэяр цсулларла алмаг мцмкцн олмадыгда; йаранмыш шяраитдя
хябярдарлыг мцмкцн дейился (мясялян, террорчу щярякят едян няглиййат васитясиндян истифадя
едяряк гачаркян вя с.). Силащлы мцгавимят эюстярилдийи, инсанларын щяйаты цчцн тящлцкяли
силащлы вя йа груп щалында басгынлар едилдийи щалларда гадынлар, ашкар ялиллик яламятли шяхсляр,
йеткинлик йашына чатмайанлар вя с. барясиндя силащ тятбиг етмяк гадаьандыр(6, мад. 5).
Террорчуларын щябсдя сахлама йерляриня – истинтаг тяъридханаларына эятирилмясинядяк
тутулма баша чатмамыш щесаб едилир. Тутулмуш вя истинтаг тяърдханаларына эятирилян шяхсляр
цзяриндя эцъляндирилмиш нязарят гойулмалыдыр ки, бунда да мягсяд онларын гачмасынын
гаршысыны алмагдыр. Мцшайиятчилярин сайы щяр бир террорчуйа цч мцшайиятчи щесабы иля
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мцяййянляшдирилир. Щяр бир конкрет щалда мцшайиятчилярин сайы артырыла биляр, лакин террорчулар
щюкмян ял гандалында мцшайият едилмялидир. Мцшайиятчилярин тяркибини шящярин, районун
яразисиня йахшы бяляд олан йерли ямякдашлардан тяшкил етмяк мягсядямцвафигдир. Онлар
мцшайият маршрутуну йахшы билдикляриндян тутулмуш шяхсин (шяхслярин) гачмасы щалларында
онун (онларын) ахтарышы вя тутулмасы цзря зярури тядбирляр эюря билярляр.
Мцшайият алтында олан шяхсин мцяййян едилмиш щярякят гайдаларыны позмамасы цчцн
мцшайиятчи тутулмуш шяхсин давранышына даими диггят йетирмяли, онунла щцъуму истисна едян
мясафядя йерляшмялидир. Яэяр террорчу вя йа диэяр шяхсляр тяряфиндян мцшайиятчиляря басгын
оларса, бу щярякятин гаршысыны башга тядбирлярля алмаг мцмкцн олмадыгда, одлу силащ тятбиг
едиля биляр. Лакин, нязярдя сахламаг лазымдыр ки, одлу силащын тятбиг едилмяси мцстясна
тядбирдир.
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Мящкямя Експертиза Мяркязимнин диссертанты
В статье рассматриваются вопросы организации расследования и учет криминалистических ситуаций во время предварительного следствия по делам покушения на жизнь
государственного или общественного деятеля. Также раскрываются особенности алгоритма
действий с учетом возникших криминалистических ситуаций.
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Конкрет иш цзря арашдырманын тяшкили мцяййян мянада криминалистик (истинтаг)
шяраитдян асылыдыр. Террорчулуг ъинайятляринин ачылмасы вя арашдырылмасы просеси обйектив
вязиййятин мцяййян шяраитляриндя (йердя, вахтда, ятраф мцщитдя, диэяр просеслярля гаршылыглы
ялагядя вя бязян мцстянтигя мялум олмайан амиллярин тясири алтында) баш верир. Гаршылыглы
ялагялярин бу мцряккяб системи криминалистикада цмуми ад алмыш – криминалистик шяраит вя
йа истинтаг шяраити адланан конкрет шяраит йарадыр.
Щцгуг ядябиййатларында криминалистик шяраитин дярк едилмяси мясяляси дяфялярля елми
тящлиля мяруз галмышдыр(1, с. 88-89). Криминалистикада истинтаг шяраитинин мащиййятинин
мцяййян едилмясиня бир нечя йанашма тяшяккцл тапмышдыр.
Бир груп алимляр истинтаг шяраитини истинтаг просесиндя обйектив олараг тякрарланан вя
обйектив щягигят характериня малик олан арашдырманын эедиши вя вязиййяти (2, с. 31),
ъинайятлярин арашдырылма вязиййяти (3, с. 209) кими шярщ едирляр. Диэяр груп ися ону
мцстянтигин сярянъамында олан информасийаларын арашдырылмасы цчцн ящямиййятли олан
фактики мялуматларын (4, с. 6) мяъмусу щесаб едир. Алимлярин цчцнъц групу ися истинтаг
шяраитиндя арашдырманын щяйата кечирилмяси анында амиллярин вя щалларын мяъмусуну
эюрцрляр (5,с. 61).
Л.Й.Драпкин щесаб едир ки, истинтаг шяраити – иш цчцн ящямиййятя малик олан
мцяййянляшдирилмиш вя щяля мялум олмайан мцхтялиф мянтиги – идрак ялагяляри арасында
мцхтялиф дяряъя ейнилийи (адекватлыьы) якс етдирян динамик информасийа системидир (6, с. 13).
Р.С.Белкин истинтаг шяраитиндя айры-айры груплар гисминдя онун ашаьыдакы компонентлярини
айырыр: психоложи характер; информасийа характери; просессуал вя тактики характер; мадди вя
тяшкилати-тактики характер. О, щесаб едир ки, бу компонентлярин ялагяляндирилмяси истинтаг
шяраитинин мязмунуну тяшкил едир (7, с. 94). А.Ф.Облаков онунла разылашараг истинтаг
шяраитиня щям дя ашаьыдакы елементляри ялавя едир: ъинайят нятиъясиндя реал тяшяккцл тапмыш
обйектив эерчяклийин предмети вя тязащцрляринин вязиййяти, йерляшмяси вя икинъи дяряъяли
(кянар) амиллярин тясири; конкрет мягамда гануназидд ямял вя онун нятиъяляри щаггында
мцстянтигя мялум олан вя шяраитин информасийа ясасыны тяшкил едян информасийа мянбяляри;
просес иштиракчылары арасында тяшяккцл тапан мцнасибятлярин характери; информасийанын
алынмасына кюмяк едян цсулларын хцсусиййятляри вя онларын тятбиг едилмясинин сямярялилийи;
ъинайятин арашдырылмасынын мадди вя тяшкилати-техники тяминатынын мцмкцнлцйц (8, с. 62).
Истинтаг шяраитинин елми анламы ибтидаи истинтаг вя айры-айры истинтаг щярякятляри
шяраитляринин мцстягил мювъуд олмасы вя гаршылыглы ялагядя олмасы идейаларынын мейдана
эялмяси нятиъясиндя дя инкишаф едир (9, с. 133-135).
Гурулушу обйектив вя субйектив амиллярин тясири алтында формалашан истинтаг
шяраитляринин садя олмайан характери ядябиййатда бир чох алимляр тяряфиндян гейд едилир.
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Криминалистика елминдя вя истинтаг тяърцбясиндя чох компонентли тязащцрляр системи кими
истинтаг шяраитинин анламы яксяр мцтяхяссисляр тяряфиндян гябул едилмишдир.
Фикримизъя, истинтаг шяраити дедикдя, арашдырманын мцяййян мярщялясиндя тяшяккцл
тапмыш, бу мярщяля щцдудларында мювъуд олан вя истинтаг фяалиййяти елементляринин нисби
сакитлийи иля характеризя олунан фактики вязиййятляр баша дцшцлцр. Бу, конкрет мадди вязиййят
шяраитиндя бу фяалиййятин субйекти тяряфиндян гябул едилян вя гиймятляндирилян
информасийаларын ъямидир. Бу, щям дя арашдырманын эедишиня вя нятиъяляриня мцяййян тясир
эюстярян амиллярин мяъмусудур. Бурада, илк нювбядя, арашдырманын илкин вя сонракы
мярщялясиндя щадисяни характеризя едян шяраитин вахты, йери вя диэяр елементляри щаггында
щаллар нязярдя тутулур. Террорчунун шяхсиййяти, онун щярякят цсулу вя техники васитялярдян
истифадя етмяси, баш вермиш нятиъялярин характери вя йаранмыш ъинайят изляринин спесификлийи,
онларын итмя (мящв олма) имканларынын характери, арашдырма субйектляринин психи вязиййяти,
онларын билийи вя тяърцбяси, щягигятин эизлядилмясиндя мараглы олан шяхслярин мцгавимятинин
олуб-олмамасы, ибтидаи истинтаг мялуматларынын йайылмасынын арзуолунмаз нятиъяляри дя
щадисянин шяраитиня мцщцм тясир эюстярир. Бцтцн бунлар истинтаг-ямялиййат групуна ъинайят
щадисясинин мянзяряси вя мцмкцн ъинайяткарлар щаггында илкин информасийа топламаьа вя
гиймятляндирмяйя имкан верир.
Криминалистик шяраит юзцнцн мащиййятиня эюря обйектив вя динамикдир. Обйектив
амилляря ашаьыдакылары аид етмяк олар:
- арашдырма субйектинин сярянъамында олан сцбутедиъи информасийаларын мювъудлуьу
вя характери. Бу ися щадисянин механизминдян, щям мадди, щям дя идеал излярин мейдана
эялмя шяртляриндян асылыдыр;
- сцбутларын (террорчулуг ямялляриня аидиййяти олан предмет вя излярин) итмяси (хараб
олмасы) просесляринин интенсивлийи вя бу просесляря тясир едян амиллярин эцъц;
- конкрет анда истинтаг-ямялиййат групу башчысынын (мцстянтигин) сярянъамында
олан зярури гцввя, васитя вя вахт, щямчинин онлардан оптимал дяряъядя истифадя етмяк
имканы.
Конкрет шяраит иш цзря ямялиййат ишчиляринин вя мцстянтигин фяалиййятинин мцяййян
мярщяляляриндя тяшяккцл тапыр вя мцяййян мянада ибтидаи истинтаг просесиндя истифадя едилян
гцввя вя васитялярля, онларын техники тяъщизаты иля мцяййян едилир (10, с. 20).
Криминалистик шяраитлярин вя фактики мялуматларын тящлили вя гиймятляндирилмяси,
онларын тяфсири (интерпретасийасы) (криминалистик ящямиййятли информасийаларын тящлилинин
мцряккяб чохпилляли тяфсири методу кими) субйектив характер дашыйыр, ямялиййат ишчисинин вя
мцстянтигин ихтисас дяряъясиндян вя тяърцбясиндян, онларын шцурунда истинтаг щярякятляринин
вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин, тактики ямялиййатларын кечирилмясинин типик моделинин
олмасындан вя онларын кечирилмяси нятиъяляринин гиймятляндирилмясиндян асылыдыр.
Криминалистик фярзиййялярин гурулмасы, ахтарыш фяалиййятинин истигамятляринин мцяййян
едилмяси, тяшяккцл тапмыш конкрет шяраитляр нязяря алынмагла мцяййян ардыъыллыгла иряли
сцрцлмцш фярзиййялярин йохланылмасы цзря истинтаг щярякятляри вя ямялиййат-ахтарыш
тядбирляринин иърасы щаггында гярарларын гябул едилмясинин ясасыны мящз беля информасийаларын гиймятляндирилмяси тяшкил едир (11, с. 183). Беля ки, щадися йериня бахыш заманы
интерпретасийа йолу иля ашаьыдакылар мцяййян едилир:
- из шяклиндя бу йердя ня галмалыдыр (террорчулуьун криминалистик характеристикасы
ясасында);
- тящлил едилян щадисянин инкишафынын типик, яняняви вариантында бу изляр юзцндя щансы
информасийаны якс етдирмялидир;
- ашкар едилмиш изляр системиндя щансы фярзиййяляр гурулмалыдыр;
- ашкар едилмиш алятляр вя изляр цзря щансы тядгигатлар вя експертизалар тяйин
едилмялидир, мцтяхяссисляр вя експертляр гаршысында щансы суаллар гойула биляр;
- бу алят вя излярин тядгиги заманы щансы нятиъяляр алына биляр;
- беля тядгигатларын нятиъяляриндян истифадя едилмясинин щансы имканлары мювъуддур;
- бу террорчулуг ямялинин ачылмасы цзря ашкар едилмиш предмет вя излярин щансы
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перспективляри вар.
Дювлят вя йа иътимаи хадимин щяйатына суи-гясд ъинайятляриня мцнасибятдя
арашдырманын илкин мярщялясиндя ашаьыдакы типик шяраит нювлярини эюстярмяк олар:
- щадися йериндя одлу вя йа сойуг силащ, щярби сурсат вя щяр щансы сябябдян ишя
дцшмямиш партлайыъы гурьу ашкар едилмишдир;
- щадися йериндя ъинайят алятинин (одлу вя йа сойуг силащ, щярби сурсат, зящярляйиъи
маддя вя с.) тятбиги нятиъясиндя щакимиййят нцмайяндясинин, дювлят хадиминин вя йа иътимаи
хадимин мейити ашкар едилмишдир вя йа бу шяхсляр йараланмышдыр (мясялян, Азярбайъан
Республикасы ММ-ин депутаты Зийа Бцнйадовун гятли иля ялагядар щадися йериндя онун
мейитинин ашкар едилмяси факты);
- кцтляви иьтишашлар заманы инсанларын ъямляшдийи няглиййат васитяляриндя вя
обйектлярдя милли вя йа дини дцшмянчилик зямининдя кцтляви гырьынлар (гятлляр) баш вермишдир
(мясялян, 1994-ъц илдя Бакы метрополитениндя «Садвал» миллиййятчи-террор групу тяряфиндян
тюрядилмиш террор аксийасы);
- террор актына суи-гясд олмуш, лакин хясарят алан йохдур (мясялян, 1995-ъи илдя
Азярбайъан вя Украйна президентляринин кечяъяйи кюрпцнцн партладылмасына ъящд);
- адамларын эиров эютцрцлмяси баш вермишдир. Бу заман эировлар азад едилмиш,
террорчулар ися мящв едилмиш вя йа тутулмушдур (мясялян, 1998-ъи илдя Гобустан
щябсханасында баш вермиш террор аксийасы).
Истинтаг шяраитляринин формалашдырылмасы ганунауйьунлугларынын дярк едилмяси
ясасында террорчулуг ямялляринин ачылмасы вя арашдырылмасы цзря щцгуг- мцщафизя
органларынын вя хцсуси хидмятлярин фяалиййятинин даща сямяряли методикасы, щямчинин ибтидаи
истинтага гаршы йюнялмиш зидд щярякятлярин гаршысынын алынмасы цчцн дя ишляниб щазырлана биляр
(11, с. 191-193). Ибтидаи истинтагын тяшкили бахымындан гейд едилян шяраитлярдян биринъиси,
башга сюзля, щадися йериндя силащ вя ишя дцшмямиш ПГ ашкар едилдийи шяраит даща ялверишлидир.
Бу шяраит цчцн силащ вя ПГ-нин бцтцн деталларынын (ПМ-ин, маскаланма васитяляринин,
лянэидиъинин, эювдянин вя диэяр деталларын) олмасы характерикдир. Бу вариантда лап яввяллдян
ПГ-нин партладылаъаг (даьыдылаъаг) обйектдя (йашайыш вя йа хидмяти бинада, ваьзал,
аеропорт вя йа няглиййат васитясиндя) йерляшдирилмяси цсулу, партлайыш механизми, ПГ-нин
насазлыьы сябяби мялумдур.
ПГ-нин баьлама вя йа бандерол шяклиндя почт иля эюндярилдийи щалларда вя йа щядиййя
шяклиндя верилдийи щалларда онларын цзяриндя аланын вя эюндярянин (бу, уйдурма да ола биляр)
цнванынын ялйазма мятни сахланылыр (12, с. 104-107). Прокурорун, мцстянтигин вя йа
ямялиййат ишчисинин гаршылашдыьы икинъи-дюрдцнъц нюв типик шяраитлярдя, башга сюзля, партлайыш
системинин ишя дцшдцйц вя йа одлу силащ тятбиг едилдийи щалларда мясяля даща мцряккябдир.
Онларын башлыъа фяргляндириъи хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бу заман, бир гайда
олараг, кяскин информасийа гытлыьы щисс олунур. Чцнки щадися йериндя бцтцн эцлляляри, эилизляри,
тятбиг едилмиш ПГ галыгларыны вя онларын тясири излярини ахтармаг чятиндир. Бу, хцсусиля дя
бюйцк мигдарда ПМ-ин партламасы щалларында юзцнц бцрузя верир. Бу заман партлайыш
зонасындакы вя онун ятрафындакы обйектлярля йанашы ПГ-нин юзцнцн гурулушу да демяк олар
ки, хейли дяряъядя мящвя (даьылмайа) мяруз галыр.
Локал силащлы мцнагишялярля вя йа эировларын эютцрцлмяси иля шяртлянян террор
аксийаларынын тюрядилмяси шяраитляриндя (бешинъи нюв шяраитдя) бир сыра спесификлик мювъуддур.
Г.В.Овчинникова, М.Й.Павлик вя О.Н.Коршунова террорчулуг ямяли иля эировларын
эютцрцлмяси заманы истинтаг шяраитиня уйьун ибтидаи истинтагын тяшкилини реал вя конкрет
шяраитя мцвафиг гурмаьы тяклиф едирляр (13, с. 170-173).
Яэяр шяраит юзцндя бир нечя истинтаг шяраитинин яламятлярини «ъямляшдирирся», онда
арашдырма комплекс характер дашымалы вя бу шяраитлярин щяр бири цчцн ишляниб щазырланмыш
тювсийяляри цзви сурятдя бирляшдирмялидир.
Беля шяраитляр ясасян ашаьыдакы щалларда тяшяккцл тапыр:
- террор аксийасы тюрядилмишдир: силащлы мцнагишя зонасында ганунсуз силащлы
груплашма иштиракчылары вар;
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- иърачылар мялумдур; мцяййян едилмямишдир;
- эировлар азад едилмишдир; юлдцрцлмцшдцр (йараланмышдыр);
- террорчулар щябс едилмишдир; мящв едилмишдир; гачыб эизлянмишдир.
Бу шяраитляр юз араларында илк нювбядя истинтаг-ямялиййат групу цзвляриндя олан
ъинайят щадисяси вя ъинайяткарлар щаггында информасийаларын щяъминя эюря фярглянир. Бу ися
юз нювбясиндя иряли сцрцлян фярзиййялярин вя ибтидаи истинтагын гаршысында дуран вязифялярин
спесификлийиня, щямчинин бу вязифялярдян иряли эялян тяшкилати тядбирлярин, истинтаг
щярякятляринин вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин кечирилмясинин характеринин вя ардыъыллыьынын
мцяййян едилмясиня тясир эюстярир.
Беля ки, эировларын азад едилмяси вя террорчуларын тутулмасы вя йа мящв едилмяси
(юзляриня гясд етмяляри) щалларында (бу, эировларын эютцрцлмяси заманы даща типик шяраитдир)
истинтаг органлары адятян ашаьыдакы информасийалара маликдир:
- щадися йериня бахыш вя эировлар, шащидляр сырасындан олан шяхслярин илкин сорьусу, бу
щадисяйя аидиййяти олан аудио-видео йазыларла вя диэяр йазылы сянядлярля танышлыг эедишиндя
ялдя едилмиш мялуматлар;
- террорчуларын шяхсиййяти щаггында, тутулдугдан сонра онларын диндирилмяси, яэяр
хцсуси ямялиййатлар просесиндя онлар юлдцрцлмцшся – онлара мяхсус сянядлярин юйрянилмяси,
щабеля саь галмыш ъинайятин диэяр иштиракчыларынын диндирилмяси эедишиндя ялдя едилмиш
мялуматлар;
- адамларын эиров эютцрцлмяси вя сахланылмасы эедишиндя тятбиг едилмиш алятляр вя
васитяляр, щямчинин террорчуларын ъинайяткар фяалиййяти щаггында диэяр сцбутлар,
террорчуларын тутулмасы заманы эютцрцлмцш вя йа щадися йериня бахыш просесиндя ашкар
едилмиш сцбутлар;
- вурулмуш зийанын характери щаггында (инсан юлцмц, мадди зийан) мцщакимя
йцрцтмяйя имкан верян илкин материаллар.
Бу мялуматлар хцсуси ямялиййатларын реализясиндян сонра кечирилян илкин истинтаг вя
ямялиййат-ахтарыш щярякятляринин мцвафиг тяшкилини шяртляндирир. Онлара аиддир: щадися йериня
бахыш, эировлары эютцрмцш шяхслярин тутулмасы, мцайиняси вя диндирилмяси, онларын йашайыш вя
иш йериндя ахтарышлар, аудио-видео йазмадан истифадя етмякля эировлар сырасындан олан
шяхслярин шащид (зяряр чякмиш шяхс) гисминдя диндирилмяси, террорчуларын вя йахынларынын
диндирилмяси, онларын танынмайа тягдим олунмасы, криминалистик, мящкямя-тибби вя диэяр
мящкямя експертизаларынын тяйин едилмяси вя кечирилмяси.
Беляликля, дювлят хадиминин вя йа иътимаи хадимин щяйатына суи-гясд ъинайятляринин
арашдырылмасында йарана биляъяк криминалистик шяраитлярин нязяря алынмасы вя тящлили ибтидаи
истинтагын уьурла апарылмасыны шяртляндирян ваъиб амиллярдян биридир.
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QRUP HALINDA TÖRƏDİLƏN TAMAH-ZORAKI CİNAYƏTLƏRİN
İSTİNTAQI ZAMANI YARANAN TİPİK İSTİNTAQ ŞƏRAİTLƏRİ
Rəşadə Quliyeva,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin dissertantı
Məqalədə qrup halında törədilən tamah-zorakı cinayətlərin (soyğunçuluq, quldurluq və s.)
istintaqı zamanı yaranan tipik istintaq şəraitləri ilə bağlı bir sıra elmi-nəzəri və təcrübi xarakterli
məsələlər, istintaq şəraitlərinin formalaşmasına təsir edən obyektiv və subyektiv amillər, bu növ
cinayətlərin istintaqı zamanı sübut edilməli olan hallar və s. nəzərdən keçirilmişdir.
В статье рассмотрен ряд научно-теоретических и практических вопросов, связанных с
типичными следственными ситуациями, возникающими при расследовании групповых корыстнонасильственных преступлений (грабительстве, разбое и т.д.), а также рассмотрены
объективные и субъективные факторы, влияющие на формирование следственных ситуаций,
обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании подобных преступлений и т.д.

Cinayətlərin istintaqı zaman və məkandan, ətraf mühitdən, cinayət mühakimə icraatına
cəlb edilmiş şəxslərin davranışından, habelə digər, bəzən müstəntiq üçün naməlum olan
amillərin təsirindən asılı olan konkret şəraitlərdə həyata keçirilir. Bu mürəkkəb sistem,
müstəntiqin və sübutetmədə iştirak edən digər subyektlərin hərəkət etdiyi və konkret istintaq
hərəkətinin həyata keçirildiyi şəraiti yaradır. Kriminalistikada belə bir şərait və ya vəziyyət
istintaq şəraiti adını almışdır. İstintaq şəraiti - konkret zaman kəsiyində istintaqın həyata
keçirildiyi şərtlərin məcmusudur, yəni sübutetmə prosesinin getdiyi şərait və vəziyyətdir(2, s.8892). İstintaq şəraiti – müəyyən anda cinayət işinin istintaqı prosesinin vəziyyətidir. İstintaq
şəraiti hazırkı anda istintaqın aparılmasını şərtləndirən şəraitlərin məcmusu olmaqla nəzərə
alınmalı vəziyyətləri, sübutları, məqamları özündə birləşdirir. Məhz konkret istintaq şəraitini
nəzərə alaraq, müstəntiq müəyyən qərarlar qəbul edir, zəruri olan taktiki üsulları və
kombinasiyaları həyata keçirir(1, s.242).
Bir sıra müəlliflər tərəfindən istintaq şəraitləri nəzəriyyəsinin işlənib hazırlanması sahəsində əhəmiyyətli tədqiqatlar aparılmışdır. Onların sırasında L.Y.Drapkin və T.S.Volçetskayanı
xüsusilə qeyd etmək lazımdır(4; 5). Qrup halında törədilən cinayətlərin istintaqı zamanı tipik və
xüsusi istintaq şəraitləri A.P.Oniçin tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir(9, s.82-88).
İstintaq şəraitinin formalaşmasına obyektiv və subyektiv amillər təsir edir. Obyektiv
amillərə aid edilə bilər: cinayətin törədilmə vaxtı, yeri və üsulu; cinayət əməli nəticəsində ətraf
mühitdə baş verən dəyişikliklər; cinayət izlərinin saxlanması və tədqiqinin mümkünlüyü;
sübutedici informasiyanın həcmi və keyfiyyəti; istintaq orqanının texniki və kadr təminatı;
istintaq və təhqiqat orqanları arasında qarşılıqlı əlaqənin səviyyəsi və səmərəlilik dərəcəsi;
cinayətin törədilmə anından keçən vaxt və s. Subyektiv amillər kompleksinə daxildir:
cinayətkarın həyat təcrübəsi və şəxsi keyfiyyətləri; cinayətkarın və digər maraqlı şəxslərin
istintaqın hansı sübutlara malik olmasından məlumatlı olmaları; işdə maraqlı şəxslərin istintaqa
qarşıdurma üzrə fəaliyyətləri; zərər çəkmişlərin və şahidlərin istintaqa münasibətləri;
müstəntiqin şəxsi keyfiyyətləri, iş təcrübəsi və s.(1, s.243).
Beləliklə, məcmu etibarilə istintaq şəraiti obyektiv və subyektiv amillərin təsiri altında
daima dəyişən dinamik sistemdir. Obyektiv amillər – şəraitin dəyişməsini doğuran və istintaq
iştirakçılarından asılı olmayan səbəblərdir; subyektiv faktorlar bu və ya digər dərəcədə cinayət
mühakimə icraatına cəlb olunmuş şəxslərin və istintaqın iştirakçılarının hərəkət və
davranışlarından irəli gələn amillərdir.
Tipik şəraitlər – istintaq metodikasının ayrı-ayrı xarakterik müddəalarının tətbiqi
xüsusiyyətlərini irəlicədən müəyyən edən istintaqın daha tez-tez təsadüf olunan şəraitləridir.
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Onlara tipik istintaq fərziyyələri, istintaqın tipik vəzifələri və onların həlli vasitələri daxildir.
Düzgün seçilmiş istintaq şəraitləri, informasiyanın axtarışı istiqamətini müəyyən etməklə
ən əsaslı istintaq fərziyyələrini irəli sürməyə, istintaqın vəzifələrini və onların iyerarxiyasını
formulə etməyə, istintaq hərəkətlərinin və əməliyyat-axtarış tədbirlərinin optimal kompleksini
nəzərdə tutmağa, müstəntiqin və əməliyyat işçisinin səhv taktiki qərarlarının sayını minimuma
endirməyə imkan verir.
Tipik istintaq şəraitlərinə xas olan xüsusiyyətlərin ümumiləşdirilmiş analizi qrup halında
törədilən tamah-zorakı cinayətlərin istintaqı zamanı yaranan bir çox məsələlərin uğurlu həllini
təmin edən metodiki tövsiyələri işləyib hazırlamağa kömək edir.
İstənilən cinayət işi üzrə sübut edilməli olan hallarla (AR CPM-nin 139-cu maddəsi)
yanaşı, cinayətkar qruplar tərəfindən törədilən tamah-zorakı cinayətlərin istintaqı zamanı
aşağıdakıların müəyyən edilməsi və sübutu zəruri hesab edilməlidir:
- cinayətin qrup halında törədilməsi faktı;
- cinayətin zor tətbiq etməklə törədilməsi faktı;
- cinayətkar qrupun xarakteri (bir qrup şəxs, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs,
mütəşəkkil dəstə və s.);
- üzvləri arasındakı qarşılıqlı əlaqə və təsir, rolların paylanması ilə şərtlənən cinayətkar
qrupun strukturu;
- cinayətkar qrup üzvləri arasındakı münasibətlərin xarakteri və davranış qaydaları;
- cinayətlərin açılması və istintaqına qarşıdurma üsulları;
- cinayətkar qrupun texniki təminatı, o cümlədən cinayətlərin törədilməsi zamanı istifadə
edilən texniki vasitələr, alətlər, silahlar;
- cinayətkar qrupun ümumi məqsədlər üçün istifadə edilən pul fondlarının olması və
onun həcmi;
- cinayətkar qrupun digər cinayətkar qruplaşmalarla əlaqələrinin olması və bu əlaqələrin
xarakteri və s.(8, s.21).
Cinayətkar qruplar tərəfindən törədilən tamah-zorakı cinayətlərin istintaqı xüsusiyyətləri
(istintaqın uzunmüddətliyi, istintaq subyektlərinin, istintaqa cəlb edilən şəxslərin çoxsaylığı,
cinayət işlərinin birləşdirilməsi və ayrılması və s.) kriminalistik şəraitlərin başlanğıc, aralıq və
yekun şəraitlər kimi dəqiq bölgüsünü istisna edir.
İstintaq qarşısında duran vəzifələrin ardıcıllığı və həlli imkanları bir çox cəhətdən
başlanğıc istintaq şəraitindən, yəni istintaqın başlandığı vəziyyətdən asılıdır. V.P.Lavrovun
fikrincə, başlanğıc istintaq şəraitinin əsas elementləri aşağıdakılardan ibarətdir:
1) ərizələrin, məlumatların yoxlanılması və cinayət işi başladıqdan dərhal sonra cinayətin
əlamətləri və ona aidiyyatı olan şəxslərlə bağlı hadisə haqqında əldə edilmiş ilkin informasiya;
2) informasiyanın əldə edilməsi prosesini xarakterizə edən obyektiv şərtlər (yer, vaxt,
iqlim şəraitləri, istifadə olunmuş elmi-texniki vasitələr və s.);
3) bu şəraitlərdə ilkin informasiyadan istifadə üzrə sonrakı işin təşkili və keçirilməsi
üçün müstəntiqin sərəncamında olan qüvvə və vasitələr;
4) şübhəli şəxsin, zərərçəkənin, şahidlərin mövqeləri, istintaqın əvvəlində həqiqətin müəyyən olunmasına onların qarşıdurmalarının nəticələri, belə qarşıdurmanın potensial imkanları;
5) kriminalistik vəzifələrin uğurlu həllinə kömək edən və ya mane olan amillər (məsələn,
zərərçəkənin ölümü, baxış zamanı aşkar edilmiş maddi sübutun itirilməsi, cinayətkarın törətdiyi
əməli səmimi etiraf etməsi və s.)(7, s.6-7).
Cinayətkar qrup tərəfindən törədilən cinayətlərin açılması və istintaqı cinayət faktının
özünün və onun qrup tərəfindən törədilməsinin müəyyən edilməsi ilə başlayır. Bu, bir çox
cinayət növlərinin istintaqının başlanğıc mərhələsində, ilk növbədə, həll edilməli olan məsələlərindəndir.
Qrup tərəfindən cinayətin törədilməsi faktının müəyyən olunması əməliyyat informasiyası və hadisə yerinə baxış, zərərçəkənlərin, şahidlərin dindirilməsi, müxtəlif ekspertizaların
keçirilməsi kimi istintaq hərəkətləri nəticəsində mümkündür. Bir çox hallarda müstəntiqlər və
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əməliyyat işçiləri artıq baxış zamanı cinayətdə bir neçə şəxsin iştirak etməsi barədə kifayətedici
məlumatlar əldə edə bilirlər. Məsələn, xüsusi halda hadisə yerinin müayinəsi zamanı cinayətin
qrup xarakteri daşıdığını aşağıdakılar 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; bir şəxs tərəfindən yerdəyişməsi və ya aparılması mümkün olmayan ağır
predmetlərinin 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 qrup halında törədilməsi haqqında məlumatlar, həmçinin müxtəlif ekspertizaların keçirilməsi ilə də əldə oluna bilər. Məsələn, hadisə yerindən götürülmüş 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); eyni bir şəxsə məxsus
olmayan qan, tüpürcək, ifrazat, sperma izləri (bioloji ekspertiza) və s.
Cinayətin qrup tərəfindən törədilməsi haqqında fərziyyənin vaxtında irəli sürülməsi
istintaq hərəkətlərinin və cinayətə aidiyyatı olan şəxslərin müəyyən edilməsi üzrə əməliyyataxtarış tədbirlərinin məqsədyönlü şəkildə keçirilməsinə imkan verməklə bu, kriminal əməlin
açılması və istintaqını xeyli asanlaşdırır.
Cinayətkar qruplar tərəfindən törədilən cinayətlərin istintaqının başlanğıc mərhələsində
istintaq şəraitlərinin xarakterinə təsir edən ən əhəmiyyətli amillərə aid edilə bilər: cinayətkar
fəaliyyətin istiqaməti, cinayətkar hərəkətlərin məzmunu (cinayətkar qəsdin obyekti və predmeti,
cinayətkar hərəkətlərin yeri, vaxtı, üsulu, cinayətkarların sayı, cinayətin məqsədi, motivi və s.),
cinayət hadisəsi haqqında informasiyanın xarakteri, tamlığı və keyfiyyəti, cinayətin nəticələri,
ilkin informasiyanın yoxlanılması üzrə əvvəlki işin nəticələri (şübhəli şəxsin tutulması,
şahidlərin və zərərçəkənlərin müəyyən edilməsi, talanmış əmlakın aşkar edilməsi, hadisə yerinə
baxış zamanı əldə edilən məlumatlar, sorğulara cavabların alınması və s.), əməlin cinayətkar
qrup tərəfindən törədilməsinə dəlalət edən məlumatlar və s.
Cinayətkar qruplar tərəfindən törədilən tamah-zorakı əməllərin istintaqının başlanğıc
mərhələsi üçün ən tipik istintaq şəraitləri olaraq aşağıdakılar göstərilə bilər:
1) cinayətkar qrup üzvləri tərəfindən ağır və ya xüsusilə ağır cinayətin törədilməsi üçün
planın cızılması, həyata keçirilmə üsulunun işlənilməsi, silahın, texniki vasitələrin əldə edilməsi
üzrə aktiv hazırlıq işləri görülür;
2) cinayətkar qrup üzvləri tərəfindən davam edən cinayətkar əməlin həyata keçirilməsi
baş verir (talanmış əmlakın daşınması, gizlədilməsi və s. ilə bağlı);
3) cinayətkar qrup tərəfindən törədilən başa çatmış ağır (xüsusilə ağır) cinayət faktı
vardır.
144

Bu ən tipik istintaq şəraitlərinin hər birinə daha az ümumilik dərəcəsi ilə səciyyələnən
xeyli sayda istintaq şəraitləri daxildir və onları da detallaşdırmaq mümkündür.
Çoxsaylı komponentlərdən ibarət olan, obyektiv və subyektiv amillərdən (psixoloji,
informasiya, prosessual, taktiki, maddi və təşkilati xarakterli) asılı olan və bir-birindən
fərqlənən qeyri-məhdud variantlarda istintaq şəraitlərinin olmasına baxmayaraq, onların
sırasında daha çox təsadüf olunan ilkin istintaq şəraitlərini ayırmaq olar:
- cinayətin qrup halında törədilməsini göstərən əlamətlər vardır, lakin cinayətkarların heç
biri müəyyən olunmamışdır;
- cinayətin bir və ya bir neçə birgə iştirakçısı saxlanılmışdır, digərlərinin şəxsiyyəti
müəyyən edilməmişdir;
- cinayətin bir və ya bir neçə birgə iştirakçısı saxlanılmışdır, digərlərinin (gizlənmiş)
şəxsiyyəti isə müəyyən olunmuşdur;
- cinayətin bütün iştirakçıları tutulmuşdur, lakin bu əməlin törədilməsində onların rolu
konkretləşdirilməmişdir.
Tamah-zorakı xarakter daşıyan kriminal əməlin cinayətkar qrup tərəfindən törədilməsi
haqqında informasiyanın həcmi onun istintaqının əsas istiqamətlərini müəyyən edir. Əgər birinci
istintaq şəraitində müstəntiq və əməliyyat işçisi imkan daxilində ümumən qrupu və ona daxil
olan ayrı-ayrı şəxsləri xarakterizə edən daha çox informasiya toplamalıdırsa, sonuncu istintaq
şəraitində işin həcmi xeyli azalır. Lakin burada da müstəntiq və əməliyyat işçisi qarşısında hər
bir iştirakçının rolunun dəqiqləşdirilməsi, cinayətin təşkilatçısının müəyyən edilməsi və onun
təqsirinin sübut edilməsi, hər bir iştirakçıya aidiyyatda əməlin subyektiv tərəfinin tədqiqi ilə
bağlı bir sıra mürəkkəb məsələlər durur.
Təxirəsalınmaz xarakter daşıyan başlanğıc istintaq hərəkətlərinin (ilk növbədə,
dindirmənin) və əməliyyat-axtarış tədbirlərinin gedişində qrupun bütün iştirakçılarının və
onların rollarının, daşıdıqları funksiyaların müəyyən edilməsi vəzifəsi qoyulur.
Müasir istintaq təcrübəsində bir sıra müstəntiqlər və əməliyyat işçiləri şübhəli şəxslərin
cinayətdə iştirakı faktı haqqında məlumatların əldə edilməsini əsas vəzifə hesab edərək, bu
əməlin təşkilində və törədilməsində hər bir iştirakçının rolunun aydınlaşdırılmasına o qədər də
əhəmiyyət vermirlər. Fikrimizcə, belə bir yanaşma səhvdir. Y.M.Mazunin tərəfindən müstəntiqlər arasında keçirilən anketləşdirmənin məlumatları göstərir ki, əməliyyat-axtarış tədbirlərinin keçirilməsi haqqında təhqiqat orqanlarına verilən ayrı-ayrı tapşırıqların məqsədi 90.3%
halda cinayətkar qrupun bütün üzvlərinin, 88.7% halda cinayətin bilavasitə icraçılarının, 25.4%
halda qrupun fəaliyyəti ilə əlaqəli olsalar da, lakin cinayətin törədilməsində iştirak etməyən
şəxslərin, 37.1% halda isə cinayətkar qrupun liderlərinin müəyyən edilməsi ilə bağlı
olmuşdur(8, s.24).
Cinayətkar qrupun iştirakçılarının funksiyalarının, daşıdığı rolların müəyyən edilməsi və
sübutu mürəkkəb vəzifələrdən biridir. Lakin qrupun fəaliyyətini təmin edən hər-hansı
funksiyalardan biri çərçivəsində konkret şəxsin qrupun fəaliyyətində iştirakının müəyyən
edilməsi artıq belə bir qrupun mövcud olduğuna dəlalət etməklə, onun üzvlərinin təqsiri barədə
müəyyən mülahizələr sürməyə və əsaslandırmağa imkan verir.
Başlanğıc istintaq hərəkətləri gedişində əldə edilən məlumatlar sonradan dəqiqləşdirilməli və konkretləşdirilməli, cinayətin törədilməsində qrupun hər bir iştirakçısının oynadığı
rol haqqında nəticə obyektiv və mötəbər sübutlarla öz təsdiqini tapmalıdır.
Cinayətkar qrup üzvlərinin daşıdığı rolların, funksiyaların müəyyən edilməsi iki tipik
istintaq şəraitində baş verir.
Birinci istintaq şəraiti istintaqın elə anında təşəkkül tapır ki, bu zaman birgə iştirakçılar,
şahidlər, zərərçəkənlər dindirilmişdir, onların ifadələrindən isə artıq istintaqın başlanğıc
mərhələsində kifayət qədər aydın şəkildə cinayətkar qrupun üzvlərinin rolla bağlı funksiyalarını
müəyyən etmək, hansı şəxsin digərlərini öz ətrafında birləşdirdiyini, cinayətin hazırlanması,
törədilməsi və gizlədilməsində kimin aktiv iştirak etdiyini aydınlaşdırmaq mümkündür. Bu
zaman qrup iştirakçılarının özləri də bunu inkar etmirlər.
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İkinci şərait adətən cinayətkar qrupa müəyyən cinayətkar təcrübəyə malik olan və daha
yüksək cinayət məsuliyyətini daşıdığını dərk edən şəxs tərəfindən rəhbərlik edildiyi zaman
yaranır. Bu şəxslər cinayətlərin törədilməsi zamanı öz fəaliyyətlərini gizlətməyə çalışmaqla
yanaşı, qrupun digər üzvlərinə fiziki, psixoloji və digər təsir (təzyiq) üsullarınıdan istifadə
etməklə ifşa edildikdə iştirakçılardan qrupda hamının eyni hüquqlu olması mövqeyindən çıxış
edəcəkləri, təşkilatçının adını çəkməyəcəkləri barədə vəd alırlar(8, s.26).
Cinayətkar qrupun bütün iştirakçıların rollarının müəyyən edilməsi üçün cinayətlərin
hazırlanması, törədilməsi və gizlədilməsində qrup üzvlərindən məhz kimlərin və hansı hərəkətlərin həyata keçirmələri barədə fərziyyələrin vaxtında və əsaslandırılmış şəkildə irəli sürülməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatlar göstərir ki, qrup üzvləri və onların rol funksiyaları
haqqında fərziyyələrin irəli sürülməsi üçün əsasların əldə edilməsi vasitələri aşağıdakılardan
ibarətdir:
1. Qrupun psixoloji analizi, yəni təşkilatçının müəyyən olunması məqsədilə cinayətdən
əvvəl və sonra üzvlərin gündəlik həyatları, işi, asudə vaxtları ilə bağlı konkret faktların
aydanlaşdırılması yolu ilə şəxsiyyətlərarası münasibətlərin öyrənilməsi. Psixoloji analiz
nəticəsində hər bir iştirakçının cinayətkar qrupa cəlb olunmasının mümkün üsulları haqqında
məlumatları əldə etməklə yanaşı, həm də iştirakçıların xarakteri, şəxsi keyfiyyətləri haqqında
informasiya toplamağa imkan verir.
2. İştirakçıların psixoloji xassələrinin və şəxsi keyfiyyətlərinin öyrənilməsi, həyat təcrübəsi, hiyləgərlik, qətiyyətlik, hökmranlıq, iradə, fiziki güc kimi xüsusiyyətlərin xas olduğu şəxslərin, yəni qrup halında törədilən ehtimal olunan cinayətlərin təşkilatçısının müəyyən edilməsi.
3. Cinayətin törədilməsi zamanı kimin və nə etdiyi, xüsusi halda ayrı-ayrı şəxslərin
cinayətkar hərəkətlərinə kimin rəhbərlik etdiyi barədə zərərçəkənlərin, şahidlərin ifadələri.
4. Cinayətkar qrupun hər bir üzvünün rolu haqqında məxfi (qeyri-aşkar) mənbələrdən
daxil olan, yəni əməliyyat-axtarış fəaliyyəti gedişində əldə edilən informasiya. Bu zaman
əməliyyat məlumatlarının formalaşmasının obyektiv xüsusiyyətləri və ilk növbədə onların
fraqmentarlığı və qismən mötəbər olmamaları da hökmən nəzərə alınmalıdır.
5. İbtidai istintaq zamanı şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərin davranışlarının və
ifadələrinin analizi. Cinayətkar qrup üzvləri arasında əlaqələrin nizamlanması məqsədilə fəallıq,
istintaq zamanı hamı üçün əlverişli olan vahid davranış xəttinin işlənib hazırlanmasına cəhd
edilməsi və s. kimi məlumatlar iştirakçıların hər hansı birinə gizli məktubun ötürülməsi
cəhdinin qarşısının alınması, üzləşdirmə zamanı ona təzyiq göstərilməsi, kriminalistik və xüsusi
texnikadan optimal istifadə zamanı əldə edilə bilər. Əməliyyat müşahidəsinin həyata keçirilməsi
zamanı gizli kino və videokameraların, səsyazma qurğularının, telefon danışıqlarına qulaq
asma, nəzarət altında korrespondensiyaları göndərmə, digər müşahidə və qeydə alınma
vasitələrinin tətbiqi böyük taktiki-psixoloji əhəmiyyət kəsb edə bilər. Prosessual cəhətdən
düzgün təsbit olunmaqla bu tədbirlərdən istifadə nəticələri tam və qismən cinayət prosesinə
daxil edilə və sübutlar keyfiyyətində nəzərdən keçirilə bilər.
Cinayətkar qrup tərəfindən törədilən tamah-zorakı əməllərin ibtidai istintaqı üçün
bilavasitə təşkilatçının davranışı ilə bağlı aşağıdakı tipik istintaq şəraitləri xarakterikdir:
- təşkilatçı istər öz rəhbəredici rolu, istərsə də qrupa daxil olan şəxslərin cinayətin
törədilməsində iştirakı və konkret rolu barədə düzgün (həqiqi) ifadələr verir və bununla da
cinayətkar qrupun və onun üzvlərinin ifşasına kömək edir;
- təşkilatçı cinayətin törədilməsində iştirakını boynuna alır, lakin istər özü, istərsə də
qrupun digər üzvləri tərəfindən rəhbəredici rolu inkar edilir;
- cinayətin törədilməsində özünün rəhbəredici, təşkilatçılıq rolunu inkar edir, lakin digər
iştirakçıların ifadələri ilə o, ifşa olunur;
- cinayətin törədilməsində rəhbəredici rolunu, həm də bu əməlin həyata keçirilməsində
iştirakını da inkar edir, lakin digər iştirakçıların ifadələri ilə o, ifşa olunur;
- həm özünün rəhbəredici rolunu, həm də cinayətin törədilməsində iştirakçını inkar edir.
İştirakçılar da onun istintaqda tutduğu bu davranış xəttinə uyğun hərəkət edirlər(8, s.27).
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Hesab edirik ki, qrup halında törədilən tamah-zorakı cinayətlərin mürəkkəbliyi,
çoxaspektliyi, çoxepizodluğu, bu növ cinayətlərin istintaqı prosesinə cəlb olunan şəxslərin
çoxsaylığı, qeyd olunan kriminal əməllərin açılması və istintaqının yeni metod, üsul və
vasitələrinin, bu kateqoriyalı cinayətlərlə mübarizə üzrə yeni konsepsiyanın elmi-nəzəri
cəhətdən işlənib hazırlanmasını və təcrübədə tətbiqini tələb edir. Bu konsepsiya isə
əvvəlkilərdən fərqli olaraq aktiv hücum xarakteri daşımalı, cinayətkarların şəxsiyyətinin və
onlar tərəfindən törədilən cinayətlərin xüsusiyyətlərinin hesaba alınmasını, konkret cinayətkar
qrup tərəfindən tamah-zorakı əməllərin törədilməsinin xarakterik üsulları və qrupun təşkilati
strukturu haqqında məlumatların əldə edilməsi üçün həcm etibarilə böyük olan hazırlıq
xarakterli əməliyyat-axtarış işinin təşkili və keçirilməsini nəzərdə tutmalıdır. Baş verən
hadisənin mənzərəsi tam həcmdə müəyyən olunduqdan sonra cinayətkar qrupun üzvlərinin
tutulması və həbsi, habelə toplanmış məlumatların prosessual metodlarla təsbiti həyata
keçirilməlidir. Yaddan çıxarılmamalıdır ki, cinayətin açılması faktının özü, təqsirli şəxslərin
müəyyən edilməsi potensial cinayətkarlara və geniş əhali təbəqəsinə sonradan təqsirli şəxslərin
cəzalandırılmasından daha çox profilaktik təsir göstərir.
Bir sıra hallarda, mütəşəkkil
cinayətkar dəstələr və qəbaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədilən tamah-zorakı
cinayətlərin istintaqı zamanı, bu qrupların səciyyəviliyi nəzərə alınmaqla spesifik taktika,
özünməxsus taktiki üsullar tətbiq edilməlidir(3, s.81-101; 6, s.44-48).
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Typical investigative conditions arose during
investigation of organized acquisitive and violent crimes
SUMMARY
Some scientific-theoretical and practical problems related with typical investigative
conditions arose during investigation of organized acquisitive and violent crimes (robbery,
brigandage), objective and subjective factors affecting formation of investigation conditions,
conditions which have to be proved during investigation of such kind of crimes was considered
in the article.
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НЕКОТОРЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Рашад Исаев,
доктор философии по юридическим наукам
Практика борьбы с преступностью убедительно свидетельствует о том, что
эффективность этого вида человеческой деятельности находится в прямой зависимости от
используемых в ней средств и методов и чем они совершеннее, чем в большей мере
основаны на новейших достижениях различных наук, тем точнее и быстрее решаются
задачи, сопряженные с раскрытием и расследованием преступлений.
Основоположник современной азербайджанской государственности Г.Г.Алиев
указал: «Правоохранительные органы должны быть укомплектованы наиболее
достойными кадрами, обеспечены современной техникой, должны использовать в своей
работе новейшие методы борьбы с преступностью, разработанные мировой практикой».
В полное мере изложенное относится к криминалистике, в которой в настоящее
время определились не только возможные сферы приложения информатики, кибернетики
и иных смежных наук, но и накоплен определенный опыт их использования при решении
широкого круга криминалистических задач.
Общеизвестно, что все виды человеческой деятельности содержат процессы сбора,
анализа и использования информации. Деятельность по расследованию преступлений как
разновидность криминалистической деятельности также представляет динамическую
открытую систему (подсистему) сбора, анализа и использования информации для
раскрытия и предупреждения преступлений.
Сегодня, хотя и имеется много определений, не существует однозначного
толкования «информация». В переводе с латинского «информация» означает разъяснение,
изложение. Самое простое, классическое, докиберническое определение информации
гласит, что информация это передача сообщения.
До середины ХХ века в научной литературе термин «информация» употреблялся в
смысле сообщений, сведений, передаваемых одними людьми другим устным,
письменным или другим способом. В последующем понятие «информация» стало
объектом разносторонних исследований, что привело к формированию различных
определений, которые в различных интерпретациях сохранились до настоящего времени1.
Понятие «информация» становится все более многоаспектным, многоуровневым,
многомерным, одним словом, усложненным.
Сложность явления информации, ее многоплановость, широта сферы применения и
быстрое развитие отражается в постоянном применения новых толкований понятий
информации и информационных технологий. Поэтому имеется много определений
понятия информации, от наиболее общего философского – «информация есть реальное
отражение мира», до узкого, практического – «информация есть все сведения,
являющиеся объектами хранения».
Приведем для сопоставления некоторые определения и характеристики.
По Н.Винеру информация – это обозначение содержания, полученного от внешнего
мира в процессе приспособления к нему2. Заметим здесь момент отражения внешнего
мира (гносеологический аспект) и адаптационный (приспособление к нему). Далее,
Подголин Е.Е. Вопросы языка и речи в работе следствия//Проблемы повышения эффективности
предварительного следствия. Л., 1976, с.59.
2 Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1991.
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информация – это уже коммуникация и связь, в процессе которой устраняется
неопределенность1. В данном определении акцентируется внимание на философскопсихологической стороне (коммуникация и связь).
Имеются еще и такие определения как: информация – передача разнообразия
(Р.Эшби)2.
Д.И.Сулейманов отмечает: «Под информацией понимают сведения об окружающем
мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальными
устройствами. Информация является объектом следующих операций: восприятия,
передачи, преобразования, хранения и использования»3.
Еще в 1973 г. А.Д.Урсул определил информацию как отражение многообразия.
Впоследствии он уточнил свою концепцию об информации как передаче (отражении)
разнообразии и стал рассматривать информацию как передающую часть, сторону
отображения4.
Преступление как сложно организованная динамическая система, представляет
собой частный случай проявления законов материалистической диалектики, а
отображение результатов ее функционирования во внешней среде есть частный случай
проявления свойства, присущего всем объектам материального мира – свойства
отражения5.
В процессе следственной деятельности эти отображения служат средством познания
события преступления, поскольку содержат в себе характеризующую его информацию.
Ряд авторов считает подобную информацию криминалистической, а выявление ее
объектов относит к выявлению носителей и источников криминалистической
информации6. С другой точки зрения информация не может быть криминалистической
или бухгалтерской, поскольку, характеризует не преступления, а события. Информация
может иметь криминалистическое значение, содержит данные, направленные на
установление наличия или отсутствия события преступления 7. Представляется, что
приведенные точки зрения не имеют существенного значения, поскольку освещают один
и тот же предмет с разных позиций.
А.Ф.Волынский и Е.Р.Россинская пишут: «Под информацией в криминалистике
понимаются фактические данные или сведения, находящиеся в причинно-следственной
связи с событием преступления и характеризующие способ его совершения, лиц, его
совершивших, предметы преступного посягательства, орудия преступления и тому
подобные обстоятельства. Такую информацию принято называть криминалистически
значимой. Ее источниками при этом являются самые разнообразные (материальные и
идеальные) следы преступлений, а соответственно, и все следообразующие объекты»8.
М.В.Салтевский криминалистическую информацию определял как «данные о
теоретических основах возникновения следов преступления, практических методах и
средствах использования их для раскрытия, расследования и предупреждения
преступлений»9.
Информациология и информационная политика/Под ред. Л.Г.Попова. М., 1999.
Эщби Р. Массовая информация: стратегия и тактика потребления. М., 1993.
3Сулейманов Д.И. Концептуальные основы использования информации при раскрытии преступлений. Баку,
1994, с.7.
4 Урсул А.Д. На пути к информационно-экологическому обществу//Философские науки. 1991. №5, с.20-37.
5Криминалистика: Учебник для вузов/Под ред. Д.И.Сулейманова. Баку, 2000, с.51.
6
Подголин Е.Е. Вопросы языка и речи в работе следствия//Проблемы повышения эффективности
предварительного следствия. Л., 1976.- с.64
7
Сулейманов Д.И. Использование информации при расследовании преступлений. Баку, 1996, с.56
8 Волынский А.Ф., Россинская Е.Р. Криминалистическая регистрация. М., 1992, с.3.
9
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В.И.Галаган под криминалистической информацией понимал «любого рода
сведения, относящиеся к расследуемому событию, полученные процессуальным и
непроцессуальным путем в процессе расследования преступления следователем или
работником органа дознания в соответствии с рекомендациями, разработанными
криминалистикой, могущие быть доказательствам по делу или способствующие их
получению»1.
Р.А.Усманов предлагает следующее определение: «Криминалистическая информация – это изменения, образующие содержание отображения объектов, взаимодействующих в связи с событием преступления»2.
Как нам представляется, криминалистическая информация – это собранная и
используемая специальными методами в процессе раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений логическая информация, которая адекватно отображает
явления и процессы природы, общества и мышления. В этом определении названы
четыре наиболее важных признака, которые с нашей точки зрения необходимы и
достаточны для раскрытия понятия криминалистической информации3.
Первый признак заключается в том, что криминалистической может быть лишь
информация, получаемая и используемая в процессе раскрытия (расследования) и
предупреждения преступлений.
В соответствии со вторым признаком, информация становится криминалистической
лишь тогда когда она подвергнута обработке и обобщению абстрактно-логическим
мышлением. Именно этим криминалистическая информация отличается от сведений или
данных, получаемых в процессе чувственного познания4.
Третий необходимый признак криминалистической информации – адекватное
отображение ею явлений и признаков природы общества и мышления. Под адекватным
отображением в данном случае понимается обусловленная уровнем развития степень
правильного отображения объективной реальности.
Четвертый признак криминалистической информации заключается в том, что она
непременно должна использоваться в деятельности по раскрытию, расследованию и
предупреждению преступлений, а также быть собрана криминалистическими методами.
Это обеспечивает постоянную проверку истинности криминалистической информации и
препятствует отнесению к ней слухов, теоретических знаний и т.д.5.
Основными свойствами криминалистической информации являются:
а) Ценность криминалистической информации – прагматическое свойство,
влияющее на поведение получателя этой информации, на принятие им управляющих
решений. Информация имеет тем большую ценность для получателя, чем больше
способствует достижению цели, стоящей перед этим получателем.
Основой возникновения ценности является разнообразие, ибо одинаковое было бы
для получателя информации одинаково ценным и, следовательно, вообще не
обладающим свойством ценности.
б) Семантический характер криминалистической информации. Это значит, что она
имеет понятийный характер, так как именно понятия составляют смысл слов и в них
обобщаются существенные признаки явлений, процессов.

Галаган В.И. Использование следователем информации на предварительном этапе расследования.
Автореф.дисс…к.ю.н. Киев, 1992, с.9.
2 Усманов Р.А. Информационные основы предварительного расследования. М., 2006, с.18.
3
Сулейманов Д.И. Концептуальные основы использования информации при расследовании преступлений.
Докторская диссертация. Киев, 1997, с.76
4
Сулейманов Д.И., Ширалиева С.Д. Организация и планирование расследования преступлений. Баку, 2002,
с.21.
5
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в) Языковая природа криминалистической информации. Поскольку криминалистическая информация есть информация семантическая, то в плане выражения она имеет
языковую природу, так как понятия образуются в результате обобщающей, абстрагирующей цельности мышления, а существование абстрактного мышления возможно
только благодаря языку, который может быть естественным и искусственным.
г) Неотрывность криминалистической информации от физического носителя.
Криминалистическая информация по своей природе идеальна, однако она не может
существовать вне той или иной материальной оболочки, в отрыве от своего физического
носителя.
д) Неаддитивность, некоммунативность и неассоциативность криминалистической
информации. Это означает, что содержащаяся в каком-либо сообщении
криминалистическая информация не есть просто арифметическая сумма составляющих
это сообщение элементов информации, и эти элементы нельзя без искажения смысла
сообщения располагать в сообщении в любой произвольной последовательности и
группировать в разные сочетания.
е) Независимость криминалистической информации от языка и носителя. Это
означает, что криминалистическая информация не зависит от языка, на котором она
выражается и от физического носителя, используемого для ее передачи.
ж) Дискретность криминалистической информации. В плане языкового выражения
единицами криминалистической информации являются слова, предложения, отрывки
текста, а в плане содержания – это понятия, высказывания, описания фактов, гипотезы.
Отчуждение криминалистической информации от ее источников происходит не
непрерывно, а дискретно, в виде относительно законченных актов.
з) Старение криминалистической информации. В строгом понимании этого свойства
стареет лишь та криминалистическая информация, которая с появлением новой подобной
информации оказывается неверной или неполной, т.к. перестает адекватно отображать
явления и процессы материального мира и мышления.
и) Рассеяние криминалистической информации. Это свойство проявляется в том,
что одни и те же содержательные единицы криминалистической информации – понятия,
высказывания, описания фактов, гипотезы, меняя своей языковое выражение, по-разному
и в разных контекстах фиксируются в различных накопителях1.
В понятии информации следует различать два аспекта. Во-первых, информация
представляет собой меру организации системы.
Во-вторых, информация является средством организации и регулировании частной
и общественной жизнедеятельности, одной из форм закрепления и распределения
имеющихся и приобретенных знаний.
Однако с позиции кибернетики, как науки об общих принципах управления, под
информацией понимается не каждое сообщение, а лишь такое, которое содержит
неизвестные ранее его получателю факты, дополняющие его представление об изучаемом
или анализируемом объекте (процесс).
По существу, деятельность по предварительному расследованию преступлений
носит информационный характер и заключается в том, что следователь путем
осуществления процессуальных следственных действий, анализа полученной из
различных источников информации собирает доказательства о причастности
подозреваемого лица к совершению преступления и доказывает умысел в совершении
противоправного деяния. Исходя из этого условно деятельность следователя можно
разделить на две составляющие: первая – поиск и сбор необходимой информации и
вторая – анализ информации и обоснование выводов. На практике жесткого разделения
Сулейманов Д.И. Концептуальные основы использования информации при расследовании преступлений.
Докторская диссертация. Киев, 1997, с.49-56..
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деятельности следователя на две составляющие не происходит, а процесс расследования
представляет собой поступательный итерационный процесс, который заключается в том,
что следователь осуществляет поиск информации, затем делает выводы, видит, что
информации недостаточно, снова осуществляет поиск, затем опять делает выводы и так
далее до тех пор, пока не получит неопровержимые доказательства по факту
совершенного преступления. В то же время разделение деятельности следователя на две
составляющие создает методологическую базу по совершенствованию информационного
обеспечения деятельности следователя1.
Формами корреляции криминалистической информации являются информационный
поток, информационное поле и исторический фон.
Информационный поток в раскрытии преступления понимается как сосредоточение
и движение информации в направлении, обеспечивающем решение определенных задач.
Как отмечает Д.И.Сулейманов, « в основе понятия информационного потока как
динамической категории лежит представление о криминалистически значимой
информации, под которой понимаются сведения, с помощью которых познается
механизм преступления, его состав, обеспечивается розыск и установление
подозреваемого, решаются процессуальные и тактические задачи2.
Формирование и специфика информационных потоков определяются закономерностями, изучаемыми в криминалистике. Это закономерности механизма преступления,
под которым надо понимать сложную динамическую систему, включающую субъект
преступления, его отношение к своим действиям, их последствиям, соучастникам;
предмет посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; преступный
результат; обстановку преступления (место, время и другие относящиеся к ней
обстоятельства); поведение и действия лиц, оказавшихся случайными участниками
события и др.
Информационные потоки подчиняются действию указанных выше закономерностей, а также действию закономерностей, характеризующих природу самой
информации3.
Важной чертой информационных потоков является слияние в них нескольких
источников информации и сведений, полученных из этих источников. Возможность и,
более того необходимость слияния, зависят от ряда факторов. Во-первых, это указанные
выше объективные закономерности механизма преступления, образования и уничтожения
его последствий. Криминалистическая информация становится потоком, может быть
преобразована и использована для решения конкретных криминалистических задач
благодаря субъективным способностям следователя, его профессиональным навыкам,
овладению методикой расследования преступлений. В связи с этим вторую группу
факторов, определяющих специфику информационных потоков, образуют субъективные
факторы, зависящие от личности следователя, его познаний и практического опыта.
Расследование каждого преступления сопряжено с формированием особого
информационного поля, структура которого зависит от механизма преступления, степени
(полноты) его отображения в окружающей среде, этапа расследования, средств и методов
его осуществления.
Информационное поле применительно к предмету криминалистики, считает
Д.И.Сулейманов, представляет собой совокупность криминалистической информации о
признаках, характеризующих отдельные элементы или в целом механизм преступления.
Егоров В.А. Информационные технологии предварительного расследования преступлений//Российский
следователь. 2006. №6.
2 Сулейманов Д.И. Концептуальные основы использования информации при раскрытии преступлений.
Баку, 1994, с.14-15
3
Сулейманов Д.И. Использование методов сетевого планирования и ЭВМ в расследовании хищений
государственного или общественного имущества. М., 1990, с.14-15.
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Формируется оно в результате проведения следственных действий, оперативнорозыскных мероприятий, всех видов экспертиз. Причем на каждом этапе расследования в
зависимости от характера преступления и его механизма, особенностей следственных
действий, экспертных исследований, оперативно-розыскных мероприятий информационное поле обретает особую структуру и содержание1.
Информациолнное поле – это собирательное понятие. В информационном поле
сосредотачиваются, образуя его изменчивую, подвижную ткань многие информационные
потоки. Движение и сосредоточение информационных потоков на определенных
участках информационного поля происходит не стихийно, а зависит от целенаправленной
деятельности следователя, специалиста, эксперта, оперативного и других работников.
Информационное поле – результат их совместного труда, совместного решения
криминалистических задач.
Сосредоточение информационных потоков в информационном поле определяется
объективными законами отражения взаимосвязи и взаимообусловленности, правильное и
быстрое использование которых позволяет обнаружить и отобрать в последствиях
преступления и обстановки его совершения нужную информацию, и таким образом
сформулировать информационное поле2.
Исторический фон как криминалистическая категория, представляет собой систему
событий, происшедших в определенный период времени. Свою очередь каждое событие
является сложной системой, взаимосвязанной с системами исторического фона и других
событий.
Понятия исторического фона по своей значимости относятся к числу
криминалистических категорий, разработка которых влияет на развитие криминалистики
в целом. Данное утверждение вытекает из следующих положений. Исторический фон
определяет характер, способ и другие обстоятельства совершения преступления, его
причины и условия. Исторический фон обуславливает выбор методов раскрытия и
тактику конкретных следственных действий. Оценка исторического фона реализуется
именно в тактическом и методическом решениях, получающих свое внешнее выражение
в планировании расследования. Факторы, влияющие на формирование исторического
фона и представления о его компонентах общие для разных видов преступлений.
При расследовании преступлений главным препятствием на пути к установлении
истины по делу является отсутствие информации, ее недостаток, противоречия в
показаниях свидетелей, обвиняемого, потерпевшего. Чтобы снять эти препятствия и
достигнуть главной цели расследования, ставятся промежуточные задачи, решение
которых позволяет восполнить проблемы в информации, устранить противоречия,
разъяснить возникающие вопросы.
Информационная задача – это осознанная человеком в определенной ситуации
потребность достигнуть цели посредством восполнения информации, устранения ее
неопределенности3.
Криминалистические информационные задачи разрабатываются с учетом их
логической и психологической природы и уголовно-процессуальной ориентации. Они
опираются на обобщение опыта оперативно-розыскной, следственной, судебной и
экспертной практик, в той или иной степени в них сконцентрирован опыт,
заимствованный из других видов деятельности, особенно имеющих ретроспективную
направленность – археологических и исторических изысканий, искусствоведческих
Сулейманов Д.И. Концептуальные основы использования информации при расследовании преступлений.
Докторская диссертация. Киев, 1997, с.99.
2
Криминалистика: Учебник для вузов/Под ред. Д.И.Сулейманова. Баку, 2000, с.136-137
3
Сулейманов Д.И., Ширалиева С.Д. Проблемы взаимодействия следователя и оперативных работников при
расследовании преступлений. Баку, 2003, с.72.
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исследований. Разработка криминалистических задач вплетена в ткань криминалистических учений и теорий, является их неотъемлемой частью1.
При расследовании преступлений возникают различные криминалистические
информационные задачи, которые:
- обуславливаются видовой криминалистической характеристикой преступлений,
уголовно-правовыми нормами, определяющими составы преступлений, уголовнопроцессуальными нормами, определяющими условия расследования;
- зависят от содержания источников информации о конкретном преступлении на
разных этапах работы по его расследованию;
- вытекают из конкретной следственной, оперативно-розыскной, экспертной и иной
ситуации, сопряженной с расследованием;
- представляют собой продукт оценочной деятельности следователя, его опыта,
знаний в области криминалистики, уголовного права, других наук;
- служат ориентиром в познавательной деятельности и одновременно способом
достижения истины;
- помогают организации расследования, его планированию, как способу
организации мысли, содействует ее упорядочению и тем самым упорядочению
практической деятельности;
- учитываются при разработке и выборе криминалистических средств и методов,
обеспечивающих собирание, исследование, оценку и использование для доказывания
информации о преступлении и преступнике;
- выполнение задач и полученные данные являются одним из критериев для оценки
промежуточных и конечных результатов расследования2.
Криминалистические информационные задачи могут быть классифицированы по
следующим основаниям:
а) в зависимости от уровня общности. По этому признаку можно назвать общие и
частные задачи. Наиболее общие задачи являются правовыми задачами. Задачи
расследования – информационные задачи – обусловлены и вытекают из этих правовых
задач, подчинены им, обеспечивают установление юридического состава преступления в
пределах, сформулированных в законе.
б) в зависимости от вида (сферы) деятельности. По этому признаку можно выделить
задачи, возникающие:
- при проведении следственных действий, сопряженные с собиранием, исследованием, оценкой и использованием криминалистической информации для установления
состава преступления;
- при производстве оперативно-розыскных мероприятий и при их сочетании со
следственными действиями;
- при проведении криминалистических экспертиз;
- в ходе судебного разбирательства и деятельности защиты.
в) в зависимости от содержания можно выделить следующие криминалистические
информационные задачи:
- поисковые или эвристические задачи, возникающие в связи с необходимостью
обнаружения источников криминалистической информации о преступлении и
преступнике. Эта группа задач возникает в ходе осмотра, обыска, выемки, эксперимента и
др. действий, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в ряде случаев в
Векилов Б.И., Велиев Э.А., Сулейманов Д.И. Выявление и расследование незаконной
предпринимательской деятельности, связанной с хищениями государственного или общественного
имущества. Учебное пособие. Баку, 1991, с.11 -12.
2 Гаджиева М.Г., Сулейманов Д.И., Ширалиева С.Д. Следственный эксперимент. Учебное пособие. Баку,
1998, с.17-19.
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экспертной практике, если надо установить, например, происхождение следов, отыскать
следы поджога;
- задачи, связанные с фиксацией и сохранением источников криминалистической
информации, их содержания для последующего исследования и использования в качестве
доказательств и в иных целях. Эта группа задач сопряжена с использованием техникокриминалистических средств и методов фиксации и сохранения информации;
- задачи, исследовательского характера, связанные с изучением криминалистической информации и ее источников, объяснением явлений, отдельных фактов,
признаков, их происхождения, взаимной связи, свойств, состояния, качественной и
количественной характеристик.
Исследовательские задачи в свою очередь могут быть подразделены на
классификационные задачи, задачи по проверке криминалистической информации и ее
систематизации; идентификационные, диагностические, реконструкционные; задачи,
связанные с установлением структуры объекта (задачи структурирования); задачи по
установлению происхождения временных пространственных и других отношений между
предметами и явлениями в рамках криминальной ситуации; изучением личности
подозреваемого, обвиняемого, свидетелей, потерпевших. Перечень этих задач может быть
продолжен, однако, здесь названы главные1.
Криминалистические информационные задачи тактического и организационного
характера обеспечивают реализацию, поиск и исследование криминалистической
информации. Таковы задачи по планированию расследования, построению версий,
подготовке следственных действий, выбору места, времени, условий их проведения,
координации действий следователя, эксперта, оперативных работников, использованию
средств массовой информации и помощи населения в расследовании, формированию
следственно-оперативных групп, распределению функций между следователями и
оперативными работниками, контроля за выполнением плана расследования, задачи по
назначению экспертиз, ревизий, инвентаризаций, проведению организационных
мероприятий следователя.
г) в зависимости от уровня их сложности. По этому основанию выделяются
сложные и простые (элементарные) задачи. К первым относятся все задачи
исследовательского поискового характера, некоторые тактические и организационные
задачи (например, связанные с формированием и контролем за деятельностью
следственно-оперативных групп, координационные и другие задачи); ко вторым – задачи
по фиксации и сохранению информации2.
д) в зависимости от способа возникновения. Это криминалистические
информационные задачи, сформулированные самим следователем на основе изучения
материалов дела; возникшие при содействии специалистов; выработанные коллективно
членами следственно-оперативной группы; поставленные прокурором, судом,
защитником.
е)в зависимости от очередности их решений. Это первоочередные, криминалистические информационные задачи, решаемые при выполнении требований УПК, при
производстве неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий,
в ходе розыска преступника по горячим следам. Решение этих задач связано с
необходимостью быстрого обнаружения, фиксации, предварительным исследованием
криминалистической информации.

Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М.,
2001, с.42.
2 Быховский И.Е. Программированное расследование: возможности и перспективы//Актуальные проблемы
советской криминалистики. Баку, 1980, с.20.
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Очередность задач зависит от характера события и содержания конкретной
следственной ситуации, анализ которой позволяет определить, какие задачи и в какой
последовательности должны быть решены. Так, при осмотре места происшествия по делу
о наезде на пешехода в зависимости от ситуации первоочередными могут быть задачи,
обеспечивающие установление потерпевшего, оказание ему первой помощи, свидетелей,
установление подозреваемого и сохранение следов наезда; последующими – фиксации и
предварительному изучению этих следов, допрос участников события.
Криминалистические информационные задачи, определяющие содержание работы
по раскрытию преступлений, тесно связаны между собой, образуя систему задач, в
которой решение одной задачи подготавливает постановку и решение других задач.
Решение криминалистических информационных задач зависит от того, насколько
верно и полно определены:
- характер самой задачи, дана ее формулировка;
- процессуальные условия решения задачи;
- исходные данные, необходимые для решения задачи;
- средства и методы решения задачи – алгоритм решения1.
Формулировка и характер криминалистической информационной задачи
определяются характером обстоятельств, подлежащих установлению, пробелами в
источниках информации, противоречиями в ее содержании, другими факторами,
вытекающими из особенностей преступления, опыта и познаний следователя.
Изложенное не означает,
что способы решения криминалистических
информационных задач неизменны. Их решение носит ситуационный характер, зависит
от конкретных ситуаций. Это относится, прежде всего, к задачам, возникающим при
производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ситуации,
обуславливающие специфику их проведения наряду с общими чертами, имеют в каждом
конкретном случае свои особенности, учет которых определяет тактические и
методические особенности решения криминалистических информационных задач.

Векилов Б.И., Велиев Э.А., Сулейманов Д.И. Выявление и расследование незаконной
предпринимательской деятельности, связанной с хищениями государственного или общественного
имущества. Учебное пособие. Баку, 1991, с.41-47
1
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Мягаля ъинайят ишинин хитам едилмяси заманы ганунилийинин вя ясаслылыьынын тямин едилмясиня
щяср олунмушдур. Ганунилик вя ясаслылыг – бцтцн просессуал гярарлар цчцн, щямчинин ибтидаи
истинтагын гуртармасы цчцн тягдим олунан тялябатдыр. Ъинайят ишинин хитам едилмяси заманы
ганунилийин вя ясаслылыьынын тямин едилмяси цчцн бязи шяртляря риайят едилмяси ваъибдир: 1) ъинайят
ишинин хитам едилмясы щаггында гярар щям форма, щям мязмуну цзря ганунун тялябляриня ъаваб
вермяли вя мотивли олмалыдыр; 2) гярар ядалятлилик тялябляриня ъаваб вермялидир; 3) ъинайят иши
сялащиййятли субйект тяряфиндян хитам едилмялидир вя с.

В теории уголовного процесса и среди практических работников распространено
мнение, согласно которому прекращение уголовного дела признается как результат
неудачно проведенного расследования. Этим прекращение уголовного дела низводится в
ранг второстепенного акта, а нередко рассматривается в качестве брака в работе.
Неслучайно в статистических обзорах качества работы следователей и дознавателей
одним из показателей является количество прекращенных ими уголовных дел.
Негативной характеристикой считается более высокий процент прекращенных дел по
сравнению со средними показателями. Соответственно, предпринимаются меры по
выявлению причин и устранению подобных «негативных тенденций».
Однако прекращение уголовного дела не всегда свидетельствует о необоснованности его возбуждения. Именно так обычно рассматривают прекращение
уголовного дела на практике. Особенно категоричное отношение выработалось к фактам
прекращения уголовных дел по основаниям отсутствия события и состава преступления,
и если намечается тенденция к увеличению доли прекращенных дел по указанным
основаниям в общем числе прекращенных, то это рассматривается как серьезное
снижение качества предварительного следствия и дознания.
Прекращение уголовного дела, напротив, в определенной мере устраняет вред,
причиненный необоснованным возбуждением уголовного дела, и может быть следствием
того, что органу предварительного расследования удалось благодаря своему опыту и
мастерству внести ясность в сложные и запутанные обстоятельства дела и установить,
что преступления в действительности не было, либо, к примеру, выявить данные о
совершении преступления, требующие прекращения уголовного дела. Нельзя не
учитывать и того обстоятельства, что на момент возбуждения некоторых уголовных дел
невозможно иногда предвидеть наличие оснований прекращения уголовного дела, так как
они устанавливаются в результате предварительного расследования. Сведения об
уголовных делах, прекращенных в установленном законом порядке, не должны являться
показателями отрицательной работы органов предварительного расследования.
Неслучайно ст.1 УПК АР указывает, что уголовное преследование и назначение
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виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного
судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение
их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному
преследованию.
Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при прекращении уголовного
дела связано с оценкой законности и обоснованности данного решения. Законность и
обоснованность - требования, которые предъявляются ко всем процессуальным
решениям, в том числе и к решениям по окончании предварительного расследования.
Законность и обоснованность - взаимосвязанные и взаимообусловленные свойства
решения, хотя и не тождественные друг другу. Это прослеживается в том, что, будучи
обоснованным, процессуальное решение может быть незаконным, в силу нарушения,
например, отдельных требований процессуальной формы. В то же время необоснованное
процессуальное решение всегда будет незаконным, поскольку обоснованность есть
требование закона.
Для обеспечения законности и обоснованности прекращения уголовного дела
необходимо соблюдение следующих условий.
1. Истинность вывода о прекращении уголовного дела - это его соответствие
фактам, имевшим место в действительности. Совокупность собранных дознавателем и
следователем доказательств должна обусловливать принятие именно такого решения, а не
какого-либо иного, иначе вывод о прекращении уголовного дела является неправильным
или преждевременным. При этом надо учитывать, что истинность вывода определяет
совокупность доброкачественных доказательств. Основной гарантией доброкачественности выступает допустимость доказательств. В случаях, указанных в ст. 125 УПК АР,
доказательства, полученные с нарушением требований закона, признаются не имеющими
юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения.
2. Решая вопрос о достаточности доказательств, для вывода о невозможности
продолжать расследование по уголовному делу необходимо установить основания к
этому. Наличие в законе их исчерпывающего перечня и четкая формулировка являются
важной предпосылкой законности и обоснованности решений о прекращении уголовных
дел. Прекращение уголовного дела и освобождение от уголовной ответственности по
основаниям, специально не предусмотренным уголовно-процессуальным и уголовным
законодательством, могут принести ощутимый вред борьбе с преступностью, поскольку
оставляют безнаказанным виновного, ограничивают права граждан, пострадавших от
общественно опасного деяния.
3. Постановление о прекращении уголовного дела не только должно отвечать
требованиям закона как по форме, так и по содержанию, но и быть мотивированным.
Если решение обоснованно, то оно не может быть немотивированным. Обоснованность понятие более широкое, включающее в себя мотивированность как относительно
самостоятельную часть. Поэтому, когда речь идет о понятии обоснованности, мотивировка как важный элемент решения отсутствовать не может. Поскольку обоснование
предполагает под собой подкрепление достаточной совокупностью доказательств, то
данное требование закона должно присутствовать во всех наиболее значимых решениях
наряду с мотивировкой. В тех же решениях, где нет необходимости приведения
доказательств, в наличии должна оставаться мотивировка. Кроме того, необходимо
учитывать, что мотивировка не только является внешним выражением обоснованности,
но, будучи неотъемлемой составной частью процессуальной формы правового акта,
связывает обоснованность с законностью.
4. Решение следователя о прекращении уголовного дела должно отвечать
требованиям справедливости. Справедливость - это нравственная характеристика любого
процессуального решения. Нравственные начала имеют большое значение в уголовном
судопроизводстве, поскольку только единство правовой и нравственной сторон в
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процессуальном решении будет свидетельствовать о его законности и обоснованности.
Юридическое выражение требования справедливости в уголовно-процессуальном
законодательстве означает, что справедливость выступает в качестве не только
нравственной, но и правовой гарантии.
5. Уголовное дело должно прекращаться надлежащим субъектом. Право на
прекращение уголовного дела на стадии предварительного расследования предоставляется следователю, прокурору. В каждом из этих случаев процессуальный порядок
принятия решения имеет определенную специфику.
Следователь вправе принять решение о прекращении уголовного дела в рамках
своей компетенции. В предусмотренных законом случаях он вправе прекращать
уголовные дела, по которым производится не только предварительное следствие, но и
дознание.
Прокурор вправе самостоятельно прекратить производство по любому уголовному
делу, а также дать соответствующее указание следователю на прекращение уголовного
дела. При этом следователь, пользуясь процессуальной самостоятельностью, может не
выполнить указание прокурора о прекращении уголовного дела и обжаловать это
решение вышестоящему прокурору. Вышестоящий прокурор, не согласившись с мнением
следователя, не может дать указание о прекращении дела, а обязан передать уголовное
дело другому следователю.
6. Решение о прекращении уголовного дела должно быть принято в течение
сроков, установленных для производства дознания и предварительного следствия (ст.214
и 218 УПК АР).
7. При прекращении уголовного дела должны быть соблюдены права и законные
интересы участников уголовного судопроизводства, а именно: своевременное извещение
о прекращении уголовного дела; предоставление возможности ознакомиться с его
материалами; разрешение заявленных ходатайств; вручение либо направление копий
постановления о прекращении уголовного дела; разъяснение права на предъявление
гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства; разъяснение права и
порядка обжалования принятого решения.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI CINAYƏT PROSESINDƏ
SADƏLƏŞDIRILMIŞ ICRAATIN NƏZƏRI MƏSƏLƏLƏRI
Əfsanə Şirəliyeva,
Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzinin dissertantı
Cinayət mühakimə icraatında cinayət işlərinin sayının artması və məhkəmədə baxılan işlərin
artması ilə bağlı olaraq cinayət prosesini həyata keçirən orqanların yüklənməsinə və əsassız olaraq
prosessual müddətlərin uzanmasına gətirib çıxarır. Məhz bununla bağlı olaraq bir çox ölkələrin cinayət
prosesində aşkar cinayət işləri üzrə sadələşdirilmiş icraat qaydaları tətbiq olunur. Bu məqalədə həmin
sadələşdirilmiş qaydaların tətbiqinin nəzəri əsasları təhlil olunur və Azərbaycan Respublikası cinayət
mühakimə icraatında onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri göstərilir.
Açar sözlər: sadələşdirilmiş icraat, təqsirin etirafı, təhqiqat, ibtidai araşdırma.
В уголовном процессе необходимостью в связи с увеличением количества уголовных дел и
ростом судебной нагрузки является формирование и применение порядков, обеспечивающих
быстроту их подготовки и рассмотрения. В указанных целях используются сокращенные формы
подготовки и разрешения несложных уголовных дел при отсутствии у преступления повышенной
опасности.
В настоящей статье исследуется вопрос о допустимости существования упрощенных
производств, соотношении их с основополагающими началами уголовного процесса.
Ключевые слова: упрощенное судопроизводство, сделка о признании вины, дознание,
предварительное расследование.
In criminal proceedings, the need for the increase in the number of criminal cases and the
increase in cudicial workload is the formation and use of orders to speed their preparation and
consideration. In order to use the abbreviated forms preparation and resolution of complex criminal
cases, in the absence of a crime.
This article explores the question of whether the existence of simplified proceedings, the ratio of
their basic beginnings of criminal proceedings.
The keywords: simplified proceedings, plea bargaining, the initial inquiry, pre-trial
investigation.

Azərbaycan Respublikasının 25 yanvar 2001-ci ildən üzvü olduğu Avropa Şurasının
Nazirlər Komitəsi 17 sentyabr 1987-ci ildə üzv dövlətlərin hökumətlərinə dövlətlərinin
konstitusion prinsipləri və hüquqi adətlərini nəzərə almaqla cinayət mühakimə icraatının
sadələşdirilməsi ilə bağlı R(87) 18 saylı tövsiyə vermişdir. Həmin tövsiyənin II.c.1. bəndinə
əsasən, xırda cinayətlər üzrə işin halları yaxşı müəyyənləşdirildikdə və təqsirləndirilən şəxsin
cinayəti törədən şəxs olduğu açıq-aydın göründükdə, sadələşdirilmiş prosedur qaydalar tətbiq
etmək olar. Onu da bildirək ki, tövsiyədə sadələşdirmənin yalnız məhkəmə baxışı mərhələsində
aid olması nəzərdə tutulmuşdu. Qeyd olunan tövsiyənin təhlili əsasında belə bir nəticə çıxarmaq
olar ki, adətən cinayət mühakimə icraatının sadələşdirilmiş qaydalar əsasında aparılmasına
yalnız təqsirləndirilən şəxsin buna razılığı olduğu halda yol verilir. Təqsirləndirilən şəxs belə
sadələşdirilmiş qaydaların tətbiqinə etiraz etdikdə müvafiq qaydalar tətbiq olunmur. Ona görə də
hesab edirik ki, böyük ictimai təhlükə törətməyən bəzi aşkar cinayətlər üzrə sadələşdirilmiş
icraatın ən mühüm şərti cinayəti törətməsi ehtimal olunan şəxsin (və ya təqsirləndirilən şəxsin)
buna etiraz etməməsi olmalıdır.
Məhz bu tövsiyədən sonra Qərbi Avropa ölkələrinin cinayət mühakimə icraatında
cinayət işi üzrə sübutetmə predmetinə daxil olan hallar, xüsusilə cinayəti törədən şəxs açıq160

aydın göründükdə iş üzrə məhkəməyədək və məhkəmə icraatının prosessual formasının
sadələşdirilməsi tendensiyası geniş vüsət aldı. Tövsiyələrin məhkəmə mərhələsinə aid
olunmasına baxmayaraq belə sadələşdirilmiş icraat qaydaları həm də məhkəməyədək icraat
mərhələlərində də tətbiq olundu. Müasir dövrdə artıq icraatın sadələşdirilmiş formalarının
cinayət mühakimə icraatında mövcudluğu ədalətli mühakimə icraatının zəruri şərtlərindən biri
kimi çıxış edir.
Sovet cinayət prosesində yalnız protokol formasında məhkəməyədək icraat şəklində
araşdırma mövcud idi ki, bu qəbildən olan cinayət işləri üçün məhkəmə icraatında heç bir
sadələşdirilmiş qaydalar və ya icraat yox idi. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, belə bir
icraatın məhkəmədə tətbiqi sovet cinayət prosesinin həqiqətin müəyyənləşdirilməsi məqsədinə
və prinsipinə də zidd idi.
Qeyd edək ki, müasir dövrdə sadələşdirilmiş icraatın ədalətli məhkəmə araşdırması
hüququnun tərkib hissəsi olmasına baxmayaraq bir çox ölkələrdə bu sadələşdirilmiş qaydalar
yalnız məhkəməyədək olan mərhələyə aiddir. Cinayət prosesində həqiqətin müəyyənləşdirilməsi
vəzifəsi məhkəmə icraatının üzərinə qoyulduğu üçün işlərə məhkəmədə baxılmasının
sadələşdirilmiş qaydaları mövcud deyildir. Həqiqətin müəyyən edilməsi prinsipinin demək olar
ki, bütün prosessual vasitələrini özündə birləşdirən Rusiya Federasiyasının yeni CinayətProsessual Məcəlləsində (40-cı bölmə) belə sadələşmiş icraatın tətbiqi bu prosedurların
həqiqətin müəyyənləşdirilməsinə zidd olmayacağının prosessual mümkünlüyünü təsdiqlədi.
Azərbaycan Respublikasının CPM-nin sadələşdirilmiş icraatla bağlı ayrı-ayrı normaların
sistemli təhlili onu deməyə əsas verir ki, cinayət mühakimə icraatında sadələşdirilmiş qaydalar
yalnız məhkəməyədək icraat mərhələsinə aiddir. Belə qaydaların məhkəmə mərhələsində
tətbiqindən ümumiyyətlə söhbət getmir. Məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat şəklində olan bu
araşdırma qanunda təhqiqatın bir növü kimi təsbit olunmuşdur. Bununla yanaşı, bu icraatın
özünün də prosedurlarında bir çox qaydalarda çatışmazlıqlar mövcuddur.
Bu institutun zəruriliyi barədə yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı onu da bildirməliyik ki,
belə icraat çərçivəsində cinayət işlər üzrə xüsusi mürəkkəb prosessual hərəkətlərin həyata
keçirilməsi və müvafiq qərarların qəbul olunmasına heç bir zərurət mövcud olmur. Başqa sözlə,
törədilmiş cinayət işi üzrə hər bir hal aşkar şəkildə aydın olur. Müvafiq səlahiyyətli orqanın əsas
vəzifəsi belə aşkar halları toplamaq və müvafiq rəsmiləşdirməni həyata keçirməklə işi
məhkəməyə göndərməkdən ibarətdir. Məhz bu kateqoriya cinayət işləri üzrə sadələşdirilmiş
deyil, adi normal qaydada cinayət mühakimə icraatının həyata keçirilməsi bir tərəfdən
prosessual qənaətə uyğun deyil, digər tərəfdən isə müvafiq şəxslərin hüquqlarının pozulması
üçün zəmin yaratmış olur. Məsələyə beynəlxalq hüququn inkişaf tarixinə nəzər yetirdikdə, bu
institutun yaranmasının da, məhz bu zərurətdən meydana gəldiyi qənaətinə gəlmək olar. Başqa
sözlə, müvafiq şəraitdə mühakimə icraatında sadələşdirilmiş qaydaların tətbiq olunmaması bir
tərəfdən süründürməçiliyə, insan hüquq və azadlıqlarının pozuntusu təhlükəsi yaradırsa, digər
tərəfdən prosessual qənaət prinsipinə əməl olunmaması və nəticə etibarilə dövlət büdcəsinə
əsassız olaraq ziyan vurulmasına gətirib çıxarır. Çünki bu şəraitdə dövlət büdcəsindən ayrılan
vəsaitlər hesabına həyata keçirilən prosessual vasitələrin tətbiqinə heç bir zərurət olmadığı halda
onlardan istifadə olunmuş olur. Məhz bu və digər faktorlarla əlaqədar olaraq müvafiq
prosedurlar ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun tərkib hissəsi kimi çıxış edir.
Sadələşdirilmiş icraatın yalnız bir hissəsini təşkil edən təhqiqatın xüsusi bir növü olan
böyük ictimai təhlükə törətməyən bəzi aşkar cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş
icraat kimi AR CPM-in 214-cü maddəsində təsbit olunmuş, onun daha geniş şəkildə
tənzimlənməsinə xüsusi fəsil - 39-cu fəsil ayrılmışdır.
Qüvvədə olan AR CPM-ə görə bu növ icraatın həyata keçirilməsi üçün araşdırılan
cinayət əməli böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət olmalıdır. Bura AR CM-in 15.2-ci
maddəsində göstərilən əlamətlərə uyğun gələn Xüsusi hissəsinin bütün böyük ictimai təhlükə
törətməyən cinayətləri deyil, AR CPM-in 214.4-cü maddəsində göstərilən cinayət tərkibləri,
yəni AR CM-in 127.1, 128-131, 174-176, 177.1, 186.1, 187.1, 187.2, 196.1, 197.1 və 201.1-ci
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maddələrində göstərilən ictimai təhlükəli əməllər aid olunur. Bu, müvafiq icraatın maddi –
cinayət hüquqi tərəfi və zəruri şərtidir. Beləliklə də, böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar
cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın ilkin şərti AR CPM-in 214-ci
maddəsində göstərilən cinayətlərdən birinin törədilməsidir.
Lakin böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə məhkəməyədək
sadələşdirilmiş icraatın mövcudluğu üçün təkcə cinayət-hüquqi əsasın mövcudluğu yetərli
deyildir. Bunun üçün məsələnin prosessual əsaslarının da mövcudluğu zəruri şərtlərindəndir.
Hesab edirik ki, məhz bu prosessual şərtlərin dairəsi qanunvericilikdə kifayət qədər ətraflı
şəkildə tənzimlənməmişdir. Yalnız AR CPM-in sadələşdirilmiş icraatla bağlı maddələrin hüquqi
təhlili əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, böyük ictimai təhlükə törətməyən bəzi
cinayətlərin sübut edilməsi cinayət işində olduğu kimi, adi qaydada bütün zəruri istintaq
hərəkətlərini həyata keçirmədən həyata keçirilir və belə bir sübutetmənin nəticələri işə məhkəmə
baxışında iş üzrə qərar qəbul olunmasına kifayət edir. Onu da qeyd etməliyik ki, böyük ictimai
təhlükə törətməyən bəzi aşkar cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın prosessual
əsasları AR CPM-də çox mücərrəd şəkildə ifadə olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 293.1-ci maddəsinin və
297.0.4-cü maddəsinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 12 yanvar 2011-ci il tarixli qərarı bu sahədə bəzi nəzəri
və təcrübi məsələləri həll etsə də, bu, problemin tam şəkildə həlli üçün yetərli deyildir.
Onu da qeyd edək ki, müasir hüquq sistemlərinin konvergensiyası prosesində anqlosakson cinayət prosesinin postulatı olan təqsirin etirafı barədə əqd - plea bargaining əksər
Avropa hüquq sisteminə malik olan ölkələrin cinayət proseslərində müvafiq hüquq sisteminin
əsas başlanğıcları nəzərə alınmaqla ressepsiya olunmuşdur. Yeri gəlmişkən bildirək ki,
məsələnin prosessual şərtlərinin AR CPM-də tənzimlənməməsinin səbəbi təqsirin etirafı barədə
əqdin bağlanmasının Azərbaycan cinayət prosesinin əsas müddəalarına zidd olması ilə izah
oluna bilər.
Rusiya və Azərbaycanın bəzi tədqiqatçıları belə qənaətdədirlər ki, bu institut obyektiv
həqiqətin müəyyən edilməsi prinsipinə zidd olduğu üçün onun cinayət mühakimə icraatına daxil
edilməsi düzgün deyildir(4, s. 51). AR CPM-dəki məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatı təqsirin
etirafı ilə bağlı münasibətlərin “kobud tənzimlənməsi” kimi xarakterizə etmək olar. Qeyd edək
ki, ədəbiyyatda məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatı təqsirin etirafı barədə əqd kimi
qiymətləndirən müəlliflər də vardır (5).
Hesab edirik ki, milli qanunvericiliyimizi və Qazaxıstan Respublikasının CPM-nin
mövqeyini müəyyən dəyişikliklərlə qəbul etməklə bu institutun həqiqətə uyğun olmamasını
aradan qaldırmaq mümkündür. Təqsirin etirafı ilə bağlı əqdin bağlanması məsələsi Azərbaycan
Respublikasının cinayət mühakimə icraatında aktual olmadığı üçün hesab edirik ki, “böyük
ictimai təhlükə törətməyən bəzi aşkar cinayətlər üzrə sadələşdirilmiş icraatın” müstəqil
prosessual əsasları işlənib hazırlanmalıdır.
Qeyd olunanlara onu da əlavə etməliyik ki, müvafiq icraatın mövcudluğu üçün müvafiq
cinayət-hüquqi əsaslarla yanaşı, həm də bütün prosessual hüquqi əsaslar mövcud olmalıdır,
bunların hər hansı birinin mövcud olmaması icraatın sadələşdirilmiş olmasını aradan qaldırmalı
və icraat normal qaydalar çərçivəsində həyata keçirilməlidir.
Qeyd olunanlardan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, AR CPM-də məhkəməyədək icraat
mərhələsində sadələşdirilmiş icraatın müstəqil deyil, təhqiqatın bir növü kimi nəzərdə
tutulmasını əsaslı hesab etmək olmaz və bu icraat növünün cinayət mühakimə icraatında tətbiqi
genişləndirilməlidir.
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УДК 347. 965

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ЗАЩИТНИКА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
А.В.Исмаилов,
кандидат юридических наук
(Академия МНБ им. Г.Алиева)
Hazırkı məqalədə Azərbaycan, Rusiya və Ukraynanın müvafiq qanunvericiliyinin təhlili əsasında
müdafiəçinin hüquqi statusunun möhkəmləndirilməsi və müstəqilliyinin daha da etibarlı təmin olunması
ilə bağlı təkliflər verilimişdir.

В соответствии с ч. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических
правах каждый имеет право при рассмотрении любого предъявленного ему уголовного
обвинения иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и
сноситься с выбранным им самим защитником; защищать себя лично или через
посредство выбранного им самим защитника; если он не имеет защитника, быть
уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему защитника, когда этого требуют
интересы правосудия, безвозмездно для него в тех случаях, когда у него нет достаточно
средств для оплаты этого защитника.
Очевидно, что реализация вышеуказанных прав фактически невозможна без
доступа к квалифицированным и независимым юристам. В результате совершенствования
уголовного судопроизводства, функция осуществления профессиональной защиты по
уголовным делам была сконцентрирована в руках адвокатов – правоведов, объединенных
в коллегии с целью сохранения своей независимости от государства и защиты этических
стандартов, положенных в основу профессии.
Анализ УПК и Закона АР «Об адвокатах и адвокатской деятельности» от 28
декабря 1999 года показывает, что адвокатской деятельностью может заниматься лицо,
которое в установленном порядке принято в члены коллегии адвокатов и принесло
присягу адвоката. Защитниками на судебном процессе по уголовным делам,
предварительном следствии или в дознании в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством АР могут выступать только адвокаты (ст.4 Закона).
Далее в ст. 9 Закона указано, что лица, не являющиеся членами коллегии
адвокатов, не могут заниматься адвокатской деятельностью.
В ст. 92.1 УПК Азербайджанской Республики отмечено, что в качестве защитника
в уголовном процессе может участвовать только адвокат, обладающий правом на
осуществление адвокатской деятельности на территории Азербайджанской Республики.
Считаем, что данное требование в уголовном процессе ограничивает право
свободного выбора защитника со стороны подозреваемого и обвиняемого, а также
действие ст. 61 Конституции Азербайджанской Республики. Считаем, что не следует
монополизировать эту сферу деятельности, так как независимость адвокатуры является
фундаментальной основой принципа состязательности.
В этой связи опыт Украины представляет определенный интерес. Как указано в ч.
1 ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса Украины, защитником является лицо, которое
в порядке, установленном законом, уполномочено осуществлять защиту прав и законных
интересов подозреваемого, обвиняемого, осужденного, оправданного и предоставления
им необходимой юридической помощи при производстве по уголовному делу. При этом в
качестве защитников к участию в деле допускаются лица, которые имеют свидетельство о
праве на занятие адвокатской деятельностью в Украине, а также другие специалисты в
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области права, которые по закону имеют право на предоставление правовой помощи
лично или по доверенности юридического лица.
Раньше по УПК Украины в качестве защитников могли быть допущены лишь
лица, которые имели свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.
Ссылаясь на ч. 1 ст. 59 Конституции Украины, которой предусмотрено, что каждый
свободен в выборе защитника своих прав, а также на Основные принципы о роли
юристов (принятые Конгрессом ООН 07.09.1990), где предусмотрено, что каждый
человек имеет право обратиться к любому юристу за помощью для защиты и отстаивания
своих прав, и защиты их на всех стадиях уголовного судопроизводства,
Конституционный Суд Украины исключил с УПК упомянутое положение, разъяснив, что
защитником в уголовном процессе может быть любой специалист в области права, если
по закону он имеет право (в частности, отсутствуют обстоятельства для его отвода) на
предоставление правовой помощи (Решение КС Украины от 16.11.2000 г. № 13-рп/2000).
Кроме того, с момента окончания досудебного следствия в качестве защитников могут
быть допущены и близкие родственники обвиняемого, его опекуны или попечители.
Тем не менее, на практике защитниками являются преимущественно адвокаты –
лица, которые имеют высшее юридическое образование, подтвержденное дипломом
Украины или, в соответствии с международными договорами Украины, дипломом другой
страны, стаж работы в области права не меньше двух лет, владеющие государственным
языком, сдавшие квалификационные экзамены, получившие в Украине свидетельство о
праве на занятие адвокатской деятельностью и принявшие Присягу адвоката Украины (ч.
1 ст. 2 Закона Украины «Об адвокатуре»).
Полномочия защитника на участие в деле подтверждается:
- адвоката – ордером соответствующего адвокатского объединения;
- адвоката, который не является членом адвокатского объединения, - соглашением;
- других специалистов в области права, которые по закону имеют право на
предоставление правовой помощи лично или по доверенности юридического лица, соглашением или поручением юридического лица;
- близких родственников, опекунов или попечителей – заявлением обвиняемого об
их допуске к участию в деле в качестве защитников.
Другой пример. В ст. 49 УПК РФ указано, что на предварительном следствии в
качестве защитников участвуют только адвокаты, т.е. лица, получившие в установленном
законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. С
поступлением дела в суд по ходатайству обвиняемого в качестве защитника для участия в
судебном разбирательстве и на последующих стадиях уголовного судопроизводства на
основании постановления судьи или определения суда могут быть допущены супруг
(супруга), мать, отец, сын, дочь, усыновитель, брат, сестра, дедушка, бабушка, внук или
внучка обвиняемого, а равно любое другое лицо, вообще не состоящее в родстве с
последним. В уголовном процессе в федеральных судах эти лица, независимо от наличия
у них юридического образования, участвуют в деле только наряду с адвокатом. У
мирового судьи, где рассматриваются главным образом дела о преступлениях небольшой
тяжести, указанные лица могут быть допущены для участия в деле и вместо защитника.
Согласно части 7 ст. 127 Конституции Азербайджанской Республики,
судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности.
Ст. 143 УПК АР указывает, что собирание доказательств осуществляется путем
проведения допросов, очных ставок, выемок, обысков, осмотров, экспертиз,
предъявления для опознания и других процессуальных действий в ходе предварительного
расследования и судебного разбирательства.
Право на проведение следственных действий закреплено за дознавателем,
следователем, прокурором и судом.
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Защитник, допущенный к участию в уголовном процессе, в случаях и в порядке,
предусмотренном в ст. 143.3 УПК АР, вправе представлять доказательства и собирать
сведения для оказания юридической помощи, в том числе получать объяснения от
индивидуальных лиц, а также требовать у различных организаций и ведомств справки,
характеристики и другие документы.
Очевидно, что при производстве по уголовным делам вся полнота власти
сконцентрирована в руках органов преследования, а защитник может выступать только в
роли жалобщика и просителя, рассчитывающего на милость упомянутых органов.
Объективное разрешение уголовно-правового спора невозможно, когда одна сторона
выступает во всеоружии с самого начала судопроизводства, а вторая получает частично
сопоставимые полномочия. Следует помнить, что в уголовном процессе личность
находится в правовом конфликте с государством, обладающим практически
неограниченными организационными и материальными ресурсами. При этом гражданин
защищен только квалификацией и принципиальностью своего адвоката.
В действующем УПК проблема создания полноценной процессуальной формы
производства защитником действий, направленных на обнаружение, изъятие и
фиксирование фактических данных, не решена.
Сторона защиты в ходе судебного разбирательства вправе заявить ходатайство о
вызове на допрос дополнительных свидетелей. Но это право не дает никаких гарантий
того, что это право будет должным образом обеспечено. Поэтому необходимо
законодательно обязать судью во всех случаях подачи соответствующего ходатайства
создавать условия для реализации стороной защиты права на допрос вызванного ею
свидетеля. В данной ситуации такое обязывание судьи станет действительной гарантией
принципа состязательности и равенства сторон на стадии судебного разбирательства.
Полагаем, что в УПК нужно также решить вопрос о собирании защитником
вещественных доказательств, проведении им действий, связанных с розыском
дополнительных сведений и объектов, могущих иметь значение для дела. К примеру, в
будущем при наличии соответствующей правовой базы можно также предусмотреть
порядок урегулирования правовых форм сотрудничества защитника с частными
детективами.
В ст. 92.2.9 УПК АР указано, что защитник в случае осуществления уголовного
преследования в порядке частного обвинения вправе допрашивать физических и
юридических лиц с их согласия, а также на договорной основе получить заключение
эксперта и узнать мнение специалиста.
Убеждены, что наделение защитника такими правами по всем категориям
уголовного преследования значительно уравняет права и возможности соревнующихся
сторон.
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SAXTA KREDİT VƏ YA HESAB KARTLARINI HAZIRLAMA VƏ YA
SATMA CİNAYƏTLƏRİNİN KRİMİNALİSTİK XARAKTERİSTİKASI
Bayram Bayramov,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin dissertantı
Məqalədə saxta hesab və ya kredit kartları hazırlama və ya satma cinayətlərinin kriminalistik
xarakteristikasının anlayışı, strukturu təhlil edilmiş, kriminalistik xarakteristikanın əsas elementi kimi bu
növ cinayətlərin törədilməsinin tipik üsulları göstərilmişdir. Saxta hesab və kredit kartları hazırlama və
ya satma cinayətlərinin kriminalistik xarakteristikasının bir elementi kimi bu kriminal əməlləri
törədənlərin şəxsiyyətinin bəzi xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilmiş, onların bir sıra səciyyəti cəhətləri,
tipik əlamətləri müəyyən edilmiş, qeyd olunan cinayətlərin açılması, istintaqı və qarşısının alınmasında
cinayətkarın şəxsiyyətinin tipik portreti, əsas əlamət və spesifik xüsusiyyətlər haqqında biliklərin
əhəmiyyəti göstərilmişdir.

Saxta kredit və ya hesab kartlarını hazırlama və ya satma ilə bağlı cinayətlərin
istintaqının elmi-nəzəri əsaslarının, xüsusi kriminalistik metodikasının işlənib hazırlanmasının
əsas mərhələlərindən biri də bu növ cinayətlərin kriminalistik xarakteristikasının mahiyyətinin
və strukturunun, onun əsas elementlərinin müəyyən edilməsidir.
V.V.Truxaçev, kriminalistik xarakteristikanın əsas funksiyasının istintaqın optimal
istiqamətlərinin proqnozlaşdırılmasından ibarət olduğunu xüsusi qeyd edir(19, s.149).
İ.F.Panteleyev cinayətlərin kriminalistik xarakteristikasını, cinayətlərin açılmasına
kömək edən cinayət haqqında məlumatların məcmusu kimi müəyyən edir. O, cinayətlərin
kriminalistik xarakteristikasına cinayətlərin hazırlanması, törədilməsi və gizlədilməsi
xüsusiyyətləri haqqında məlumatları daxil edir və bu məlumatlardan istifadə etməklə kriminal
əməllərin müvəffəqiyyətlə, tam şəkildə və tez bir zamanda açılmasının mümkün olduğunu
göstərir(12, s.63).
Qeyd edək ki, ümumilikdə İ.F.Panteleyevin verdiyi anlayışla bir çox kriminalist-alimlər
razılaşırlar. Onların fikrincə, cinayətlərin kriminalistik xarakteristikası:
1)xarakterizə olunan cinayət və onunla bağlı olan müəyyən hadisələr haqqında
informasiya, məlumatlar məcmusudur;
2)cinayətin tipik (xarakterik) əlamətlərini (xassələri, cəhətləri, halları) əks etdirən
informasiyadır;
3)cinayət haqqında kriminalistik əhəmiyyət kəsb edən, yəni cinayətlərin açılması və
istintaqı üçün əhəmiyyətli olan informasiyadır;
4)konkret cinayətin xarakteristikası olmaqla yanaşı müəyyən kateqoriyalı (növ, qrup)
cinayətlərin tipik əlamətlərindən ibarət olan iki səviyyəli abstraksiyadır;
5)xüsusi metodikanın vacib və əhəmiyyətli elementidir(9, s.24).
Cinayətin ən tipik, kriminalistik əhəmiyyət kəsb edən əlamətləri haqqında
ümumiləşdirilmiş faktiki məlumatlar sistemi, onlar əsasında ümumiləşdirilmiş formada
çıxarılan elmi nəticələr və tövsiyələr məcmusu olan cinayətin kriminalistik xarakteristikası(5,
s.35), kriminal əməllərin tez bir zamanda açılması, istintaqın optimal şəkildə təşkili, tam,
hərtərəfli və obyektiv həyata keçirilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. K.Q.Sarıcalinskaya
bununla bağlı qeyd edir: «Cinayətlərin kriminalistik xarakteristikası istintaq üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edən cinayət və onunla əlaqədar olan digər hallar haqqında məlumatlar
sistemidir. Bu sistem özünü cinayətkarın şəxsiyyəti,cinayətin edilmə üsulu, mexanizmi,vaxtı və
s. hallarda ifadə edir ki, bunlar da cinayətlərin istintaqı, üstünün açılması və qarşısının
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alınmasında ən səmərəli taktiki-metodiki tövsiyələrin seçilib tətbiq edilməsində mühüm rol
oynayır»(2, s.20-22).
R.S.Belkin hesab edir ki, hər bir cinayət növünün kriminalistik xarakteristikasına ilkin
informasiyanın xarakteristikası, cinayətin törədilməsi və gizlədilməsi üsulları, onun törədilməsi
nəticələri, cinayətkarın şəxsiyyəti, cinayətin motiv və məqsədləri, cinayətin qurbanı, cinayətin
törədilməsinin yeri, vaxtı, şəraiti və s. kimi digər halları haqqında məlumatlar məcmusu daxil
olmalıdır(3, s.315).
Cinayətlərin kriminalistik xarakteristikası – cinayətlərin tam, obyektiv və hərtərəfli, tez bir
zamanda açılması, istintaqının təşkili və aparılması baxımından təhqiqatçılar və müstəntiqlər
üçün zəruri olan cinayətlərin kriminalistik əhəmiyyət kəsb edən ən tipik əlamətləri haqqında
ümumiləşdirilmiş faktiki məlumatlar, onlara əsaslanan elmi nəticələr və tövsiyələr sistemidir.
Bir sözlə, cinayətlərin kriminalistik xarakteristikası kriminal əməllərin üsullarında və
mexanizmində, onun törədilməsi şəraitində, cinayəti törədənin şəxsiyyətində, cinayətlərin
açılması və istintaqı vəzifələrinni həllinə kömək edən digər hallarda təzahür edən müəyyən növ
(qrup) cinayətlərin ən tipik əlamətləri haqqında ümumiləşdirilmiş faktiki məlumatlar sistemidir.
Hesab edirik ki, plastik kartları hazırlama, satma və istifadə ilə bağlı cinayətlərin
kriminalistik xarakteristikası dedikdə, bu növ cinayətlərin əlamətləri və xüsusiyyətləri haqqında
kriminalistik əhəmiyyət kəsb edən, ən xarakterik və qarşılıqlı bağlı olan məlumatların məcmusu
başa düşülür ki, bunlar da cinayətin şəraiti və cinayətkarın şəxsiyyəti haqqında fərziyyələrin irəli
sürülməsinin əsası kimi çıxış edə bilər və bu növ cinayətlərin açılması və istintaqı prosesində
yaranan şəraitləri düzgün qiymətləndirməyə, istintaqın istiqamətini düzgün müəyyən etməyə,
cinayətkarı tez bir zamanda ifşa etməklə, onu cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verir.
Cinayətlərin kriminalistik xarakteristikasının yerinə yetirdiyi funksiyalar müxtəlifdir.
Birincisi, bu evristik və idrak funksiyasıdır (cinayət izlərinin axtarışına və cinayətlərin
açılmasına kömək edir). Bundan başqa, kriminalistik xarakteristika təşkilati-metodiki və
qiymətləndirici funksiyanı yerinə yetirir. Bu, onda ifadə olunur ki, kriminalisitik
xarakteristikanın elementləri istintaqın metodlarının seçilməsi və iş üzrə fəaliyyətin təşkili
prosesini optimallaşdırmağa imkan verir, həmçinin tipik əlamətlərlə müqayisə etməklə konkret
əməllərin əlamətlərini qiymətləndirməyə kömək edir. Beləliklə, ilk baxışda görünən bütün
abstraksiyalara baxmayaraq kriminalistik xarakteristika anlayışı hər halda kifayət qədər mühüm
elmi kateqoriyadır. Çünki özündə cinayətlərin istintaqının vacib elementlərini daşıyır.
Daha çox mübahisə doğuran məsələlərdən biri də kriminalistik xarakteristikanın
tərkibinə daxil olan elementlər və onlar arasında əlaqə və asılılıqların xarakteri ilə bağlıdır.
Məsələn, S.İ.Vinokurov kriminalistik xarakteristikanın strukturuna aşağıdakı elementləri daxil
edir: cinayətin törədilməsinin tipik şəraitləri, cinayətin törədilməsi üsulu, tipik istintaq şəraitləri,
həmçinin istintaqın ilkin mərhələsində müəyyən edilməli olan hallar dairəsi(11, s.102). Başqa,
fərqli nöqteyi-nəzərdən V.A.Ledaşev çıxış edir və cinayətlərin kriminalistik xarakteristikasının
element tərkibini hüquqazidd əməllərin kriminoloji və cinayət-hüquqi aspektlər (məsələn,
cinayətlərin yayılması, dinamikası haqqında məlumatlar, cinayətin törədilməsinin ən xarakterik
motivləri) hesabına genişləndirir(11, s.172-173).
K.Q.Sarıcalinskaya cinayətlərin kriminalistik xarakteristikasının strukturunu təşkil edən
əsas elementlər sırasında cinayətkarın sosial, psixoloji və funksional portretini təşkil edən
cinayət törədənlərin şəxsiyyəti haqqında ümumiləşdirilmiş məlumatları; cinayətin törədilmə
üsulunu; cinayətə hazırlıq, törədilmə və cinayət izlərinin gizlədilmə mexanizmini; cinayətin
törədilmə yeri, vaxtı və şəraitini; cinayətkar hərəkətlərin motivi; cinayətin izləri və onların
yaranma mexanizmini göstərir(2, s.23-24).
V.Q.Tanaseviç və V.A.Obraztsov kriminalistik xarakteristikanın tərkib hissələrinə
cinayətin törədilməsi üsulunu, cinayətin törədilməsi şəraitini, cinayətkar qəsddən obyektin
qorunması şəraitini, həmçinin cinayətkarın şəxsiyyətini onun cinayətdən əvvəl və sonra davranış
tərzini daxil etməyi təklif edir(18, s.10).
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Qeyd olunanları nəzərə almaqla, saxta kredit və ya hesab kartlarını hazırlama və ya
satma ilə bağlı cinayətlər üçün səciyyəvi olan əlamətlər kimi kriminalistik xarakteristikaya
aşağıdakı elementləri daxil etmək olar: cinayətkar qəsd predmeti haqqında məlumatlar;
cinayətin törədildiyi şərait haqqında məlumatlar; cinayətkarın şəxsiyyəti haqqında məlumatlar
(cins, yaş, təhsil, vərdiş və bacarıqlar, ixtisas və s.); cinayətə hazırlıq və onun törədilməsi üzrə
tipik üsullar, cinayət izlərinin və bu zaman istifadə edilən texniki vasitələrin gizlədilməsi
üsulları; cinayətin törədilməsinin tipik vaxtı, yeri və digər halları haqqında məlumatlar;
cinayətin törədilməsi izləri və tipik nəticələri barədə məlumatlar; cinayətin istintaqının başlanğıc
mərhələsində ilkin informasiyanın ümumi, məcmu halda xarakteristikası. Qeyd edək ki,
kriminalistik xarakteristikanın strukturuna daxil olan bütün elementlər bir-biri ilə qarşılıqlı
asılılıq və əlaqədə olmaqla məcmu halda bütöv bir sistemi təşkil edirlər.
Saxta kredit və hesab kartlarını hazırlama və satma ilə bağlı cinayətlərin kriminalistik
baxımdan əsas xüsusiyyətləri olaraq göstərilə bilər: cinayətin hazırlıq hərəkətləri mərhələsində
üzə çıxarılmasının mürəkkəbliyi; cinayətkar niyyətin reallaşdırılmasının qısa vaxt ərzində başa
çatması; xeyli və külli miqdarda maddi ziyanın vurulması; cinayətkarların yüksək peşəkarlıq
səviyyəsi; cinayətkar fəaliyyət izlərinin aşkarı və təsbitinin spesifikası (xüsusən də cinayətlərin
kompüter texnikasından istifadə ilə törədildiyi hallarda); bu növ cinayətlərin yüksək latentliyi və
s. Saxta kredit və hesab kartlarının hazırlanması, satışı və istifadəsi ilə bağlı cinayətlər 70-80%
halda mütəşəkkil cinayətkar dəstələr tərəfindən törədilir, yüksək latentliyə malikdirlər.
Ekspertlərin qiymətlərinə görə bu kateqoriyalı cinayətlərin cəmi 10-15%-i üzə çıxarılır(16, s.10).
Kredit və hesab kartlarının saxtalaşdırılması ilə bağlı olan cinayətlər bir qayda olaraq özgə
mülkiyyətinə, fiziki və hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərinə qəsdlə xarakterizə olunan iqtisadi
fəaliyyət sahəsində törədilən cinayətlərdir. Bununla yanaşı onları bir çox hallarda kompüter
cinayətkarlığına, yüksək texnologiyalar sahəsində cinayətlərə aid etmək olar.
Cinayətlərin kriminalistik xarakteristikasının əsas elementlərindən biri kriminal əməllərin
törədilməsi üsuludur.
İ.Ş.Cordaniya kriminalistik xarakteristikanın əsas elementlərindən birinin cinayətin
törədilmə üsulu olduğunu göstərir(7, s.12). V.Q.Tanaseviç hesab edir ki, cinayətin törədilmə
üsulu – cinayətlərin törədilməsinə hazırlıq, onların törədilməsi və gizlədilməsi üzrə qarşılıqlı
əlaqəli hərəkətlər (aktlar, əməliyyatlar) kompleksidir(17, s.7). Q.Q.Zuykov isə cinayətlərin
törədilməsi üsulunu «xarici mühitin şəraitləri və şəxsiyyətin psixofizioloji xassələri ilə determinə
olunan uyğun alət və ya vasitələrin, konkret yerin və vaxtın və s. kimi şəraitlərin seçimi ilə bağlı
olan cinayətlərin hazırlıq, törədilmə və gizlədilmə üzrə hərəkətlər sistemi» kimi müəyyən edir. O,
qeyd edir ki, cinayətin törədilmə üsulu – hər bir cinayətkar əməlin zəruri elementi olmaqla
cinayət subyektinin müəyyən davanışı vasitəsilə həyata keçirilir(8, s.10).
Xarici ölkələrin məhkəmə-istintaq təcrübəsinin analizi əsasında bu növ cinayətlərin
törədilməsi üsullarının aşağıdakı təsnifatını vermək təklif olunur:
1. Plastik ödəniş-hesab kartlarının saxtalaşdırılması:
- Həqiqi kartın qismən saxtalaşdırılması (kartın səthi üzərindəki əlamətlərin (rekvizitlərin)
saxtalaşdırılması; kartın plastik əsasına həkk olunmuş əlamətlərin (rekvizitlərin) kəsmə və ya
yapışdırma yolu ilə saxtalaşdırılması; istiqamətli istilik şüalanmasının təsiri altında kartın əsas
embossirə olunmuş (kartın səthinə həkk olunmuş) rekvizitlərin «hamarlanması»
(termodəyişikliyin edilməsi); kompüter informasiyası formasında təqdim olunmuş sənədin
rekvizitlərinin saxtalaşdırılması.
- Kartın əsas rekvizitlərinin struktur-daxili yenidən işlənməsi və düzəldilməsi. İmzanın,
fotoşəklin plastik daxili strukturuna laminasiya edilmiş sənəd sahibinin imizasının, fotoşəklinin
və digər eyniləşdirici biometrik əlamətlərin saxtalaşdırılması üçün kartın əsas plastik materialının
təbəqələri bir-birindən ayrılır.
- Plastik kartın tam saxtalaşdırılması. Bu üsul qeyd olunan kateqoriyalı cinayətlərin
törədilməsinin ən geniş yayılmış üsuludur. Beynəlxalq təcrübədə bu növ cinayətlər şərti olaraq
«təmiz plastik» və ya «ağ plastik kart» (White PladsticCard -WPC) adlandırılır.
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2. Kağız əsaslı ödəniş sənədlərinin – hesabların (sliplərin) saxtalaşdırılması:
- Kart hesabından real olaraq çıxarılan məbləğin qəsdən aşağı salınmasına və sonradan
bu fərqin kassadan nağd olaraq alınmasına və ya bu məbləğdə malların alınması ilə bağlı hesabın
əsas rekvizitlərinin saxtalaşdırılması.
- Müştərinin (alıcının) diqqətsizliyindən istifadə etməklə və ya hesablaşma-kassa
əməliyyatının sənədləşdirilməsi prosesindən onun diqqətini qəsdən yayındırmaqla sliplərin
qanunsuz surətlərinin yaradılması (çıxarılması).
3.İtirilmiş və ya cinayətkar yolla əldə edilmiş kartlardan istifadə edilmə.
Bu üsuldan istifadə yalnız kartın əsl sahibinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin
saxtalaşdırılması və ya kartın alınması zamanı kart sahibinə verilən və yalnız ona məlum olan
dördrəqəmli kodun (bağlı açarın) – PİN-kodun seçilərək müəyyən edilməsi yolu ilə mümkündür.
Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd qismində sürücülük, şəxsiyyət vəsiqəsi və ya şəxsiyyəti təsdiq edən
digər sənəd çıxış edə bilər ki, onlarda da cinayətkar tərəfdən əvvəlcədən fotoşəkil dəyişdirilir.
Bu halda cinayətkar özünü plastik kartın qanuni sahibi kimi təqdim edir. Bu halda cinayətkar kart
sahibinin şəxsiyyətini eyniləşdirən qanuni sənəd sahibinin imzasını saxtalaşdırmağı öyrənməyə
çalışır.
Bununla yanaşı, telemarkentinq, o cümlədən İnternet qlobal kompüter şəbəkəsindən
istifadə etməklə marketinq sahəsində plastik kartlardan istifadə etməklə cinayətlərin törədilməsi
geniş yayılmağa başlamışdır. Bu növ cinayətlərlə mübarizə təcrübəsi göstərir ki, İnternet
vasitəsilə plastik kartlardan istifadə ilə bağlı cinayətlərin 30-a yaxın törədilmə üsulu (kompüter
cinayətkarları (xakerlər) tərəfindən həqiqi plastik kart haqqında əldə edilmiş informasiyadan
istifadədən tutmuş, virtual mağazanın özünün sisteminə qanunsuz daxil olmağa və ya belə fiktiv
mağaza yaradılmasına qədər) mövcuddur(15, s.34-35). İnternet şəbəkəsi vasitəsilə ödəniş
sistemlərinin vəsaitlərinin talanmasının üsullarından biri fiktiv İnternet-mağazaların
yaradılmasıdır. Bunun üçün cinayətkarlar müxtəlif ekzotik xidmətlər (məsələn, 5 ABŞ dollarına
kinoulduzların intim şəkillərinə tamaşa etmək imkanının təqdim edilməsi) və ya müəyyən
informasiya xidmətləri təklif edən saytlar açırlar. Sonra cinayətkarlar saytın prossesinq
mərkəzində, VISA və ya Eurocard (MasterCard) ilə işləyən bankda qeydiyyatdan keçirlər.
Bundan sonra onlar şəbəkəyə qanunsuz daxil olmaqla digər İnternet-mağazalardan oğurladıqları
özgə kredit kartlarının nömrələrindən istifadə etməklə öz-özlərinə xidmətlər göstərməyə və
bunun dəyərini ödəməyə başlayırlar(14, s.244-250).
Saxta kredit və ya hesab kartlarını hazırlama və ya satma cinayətlərinin kriminalistik
xarakteristikasının strukturuna daxil olan əsas elementlərdən biri də bu növ cinayətləri
törədənlərin şəxsiyyəti ilə bağlı məlumatların məcmusudur.
Cinayətkarların müxtəlif kateqoriyalarının tipik modelləri bankının formalaşdırılması
aralarında cinayətkarın olması daha çox ehtimal olunan şəxslər dairəsini müəyyən etmək və bu
şəxslər qrupunda kriminal əməli törədənlərin axtarışı prosesini optimallaşdırmağa imkan verir.
İstintaq prosesində cinayətkarın şəxsiyyəti, onun kriminal davranışının spesifik cəhətləri və sair
barədə toplanmış məlumatlar cinayət təqibi üzrə əsaslı hüquqi qərarların qəbulu üçün faktiki
baza yaradır.
Saxta plastik kredit və ya hesab kartları hazırlama və ya satma ilə bağlı cinayətləri
törədən şəxslərin xüsusi kateqoriyasını xakerlər təşkil edir.
İngilis sözü olan hack (tərcümədə – baltalamaq, kəsmək deməkdir) müasir haker
mənasında ilk dəfə olaraq keçən əsrin 60-cı illərində işlədilməyə başlamışdır. Hazırda dünyada
30 minə yaxın sayt vardır ki, onlarda digər kompüterlərdə olan kodların, açarların sındırılması
qaydaları, üsul və vasitələri, mexanizmləri ətraflı təsvir edilmişdir. Kompüter proqramlarını
sındıran, veb-saytları təcrid edən, kompüter şəbəkələrinə virus göndərən və bank hesablarından
qanunsuz olaraq vəsaitləri çıxardan hakerlərin hərəkətlərindən dəyən ziyan il ərzində
milyardlarla ABŞ dolları miqdarında ölçülür.
Xakerlərin fəaliyyəti kompüter informasiyasına giriş əldə etməyə istiqamətlənmişdir.
Bunun üçün onlar müxtəlif «sındırma» üsullarından, mühafizə sistemini aşaraq şəbəkəyə daxil
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olma və s. kimi üsullardan istifadə edirlər və nəticədə məlumatlar (məsələn, kredit və ya hesab
kartlarının nömrələri, eyniləşdirici parametrlər, PİN-kodlar) oğurlanır və dəyişdirilir, fayllar
modifikasiya olunur, şəbəkənin işi təcrid olunur, proqram təminatı sıradan çıxarılır. Xakerlər öz
fəaliyyətlərini həyata keçirmək üçün müxtəlif texniki vasitələrdən istifadə edə bilərlər.
2000-ci ildə Böyük Britaniya polisi Uelsdə iki yeniyetmə hakeri həbs etmişdir.
İnternetdən istifadə edərək onlar ABŞ, Kanada, Tailand və Böyük Britaniya banklarında
müştərilərin kredit kartları haqqında informasiyanın saxlanıldığı elektron sistemə daxil olaraq
26 min kartın nömlərini, PİN-kodlarını, digər eyniləşdirici parametrləri haqqında məlumatları
İnternet şəbəkəsi ilə yaymışdılar. Kompüter «dahiləri» əldə etdikləri informasiyadan tamah
məqsədi ilə istifadə etməsələr də, ekspertlər hesablamışlar ki, onların bu əməli (hərəkəti)
nəticəsində banklara 3 milyon dollar ziyan vurulmuşdur(1, s.6; 6, s.25-26).
Qeyd etmək lazımdır ki, artıq Azərbaycanda da saxta plastik hesab və ya kredit
kartlarını hazırlma, satma və ya onlardan istifadə ilə bağlı cinayətlərin törədilməsi faktları
qeydə alınmışdır. Məsələn, 2007-ci il ərzində bankomatlardan istifadə edən şəxslərə məxsus
hesablardan pulların oğurlanması ilə məşğul olan transmilli mütəşəkkil dəstə
zərərsizləşdirilmiş, 8 nəfər, o cümlədən 2 xarici vətəndaş cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdir.
Xarici ölkələrin məhkəmə-istintaq təcrübəsinin məlumatları əsasında belə nəticə
çıxarmaq olaraq ki, bu növ cinayətləri törədənlərin 19%-i cinayətin törədildiyi anda yaşları 20-ni
ötməmiş, 68%-nin yaşı 20-40 arasında olmuş, 13%-nin yaşı 40-dan artıq olmuşdur. Yəni,
tədqiqatlar xakerlərin əsasən yaşları 13-17 arasında olan yeniyetmələr olduğu kimi təşəkkül
tapmış mövqenin düzgün olmadığını göstərir. Saxta plastik kredit və ya hesab kartlarından
istifadə sahəsində cinayətlərin 80%-dən çoxu kişilər tərəfindən törədilir. Belə cinayətlərin
subyektlərinin böyük hissəsinin ali və ya natamam ali texniki təhsilli (53.7%) və ya orta ixtisas
təhsilli (24,5%) olmuşdur(10, s.29-35; 13, s.122-125).
Bu növ cinayətləri törədənlər bəzən karderlər də adlandırılır. Karderlər – bu termin
ingilis «card» - kart sözündən yaranmışdır. Fəaliyyət istiqaməti mikrosxem və
mikroprosessorların proqramlaşdırılması sahəsində dərin biliklərin olmasını tələb edir. Onların
məqsədi bank kredit və hesab kartlarında informasiyanın dəyişdirilməsi, pul vəsaitlərinin kart
hesablarına əlavə edilməsindən ibarətdir.
Onların sırasında «kiberqarğalar» – maliyyə, bank hesablarının kompüter sistemlərinə
qanunsuz daxil olma üzrə ixtisaslaşan şəxslər də vardır. Bu tip cinayətkarlar maddi fayda əldə
etmək məqsədi ilə kredit kartlarının nömrələrinin və digər qiymətli informasiyanın əldə edilməsi
məqsədi ilə kompüter texnologiyalarından istifadə edirlər. Bir sıra hallarda əldə edilmiş
informasiya digər şəxslərə satılır(4, s.49-61).
Şərh olunanlar əsasında belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, saxta kredit və ya hesab
kartlarını hazırlama və ya satma kimi cinayətləri törədənlərin şəxsiyyətinin tipik modellərinin
müəyyən edilməsi, bu subyektlərin əsas səciyyəvi cəhətləri haqqında biliklər, aralarında
cinayətkarın axtarışının aparılması məqsədəuyğun olan şəxslər dairəsinin müəyyən edilməsi
prosesini optimallaşdırılmağa və son nəticədə cinayətkarı ifşa etməyə imkan verir.
Bu növ cinayətlər fəaliyyət subyektlərinin şəxsiyyətinin səciyyəvi cəhətləri haqqında
biliklər, əməliyyat işçilərinə, müstəntiqlərə belə cinayətləri vaxtında üzə çıxarmağa, açmağa və
istintaqını düzgün istiqamətdə aparmağa, ayrı-ayrı istintaq hərəkətləri taktikasını, habelə
əməliyyat-axtarış tədbirləri dairəsini və onların ardıcıllığını düzgün müəyyən etməyə imkan
verir.
Son illərdə kriminalistik ədəbiyyatda naməlum cinayətkarın psixoloji profilinin
qurulması metodikasına həsr olunmuş xeyli sayda işlərə rast gəlmək mümkündür. Eyni
zamanda, kriminalistika nəzəriyyəsində ümumən informasiya texnologiyaları sahəsində, xüsusi
halda isə saxta kredit və ya hesab kartlarını hazırlama və ya satma ilə bağlı cinayətləri törədən
şəxslərin tipik, kompleks xarakteristikası, bu kateqoriyalı cinayətkarları tipik psixoloji
portretinin qurulması məsələlərinə həsr olunmuş elmi-nəzəri və metodiki işlər yoxdur.
Cinayətkarların bu kateqoriyası əsasən cinayət-hüquqi və kriminoloji aspektlərdən tədqiq
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edilmişdir. Cinayət izlərində, törədilməsi və gizlədilməsi üsullarında təzahür edən şəxsiyyətin
psixoloji xarakteristikaları açılmamış və kriminalistik nöqteyi-nəzərdən öyrənilməmişdir.
Hesab edirik ki, saxta kredit və ya hesab kartları hazırlama və ya satma ilə bağlı kriminal
əməlləri törədən şəxslərin kriminalistik xarakteristikasının tədqiqi, onun strukturunu təşkil edən
əsas cəhətlərin (əlamətlərin) mahiyyət və məzmununun müəyyən edilməsi aktual olmaqla təkcə
elmi-nəzəri deyil, həm də təcrübi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, cinayətkarın şəxsiyyəti haqqında
kriminalistik əhəmiyyət kəsb edən məlumatların müəyyən edilməsi cinayətlərin istintaqının tam,
obyektiv və hərtərəfli aparılması ilə yanaşı, həm də bu növ cinayətlərə qarşıdurma və onların
profilaktikası üzrə tədbirlərin elmi zəmin əsasında işlənib hazırlanması imkan verəcəkdir.
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CİNAYƏT PROSESİNDƏ YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYAN
TƏQSİRLƏNDİRİLƏN ŞƏXSİN HÜQUQLARININ TƏMİNATI
Lalə Məmmədova,
Bakı Dövlət Universitetinin
Cinayət prosesi kafedrasının dissertantı
Статья посвящена институту ювенальной юстиции в Азербайджане. В статье
рассматривается перечень специальных прав несовершеннолетнего обвиняемого в уголовном
процессе. Автор попытался вкратце прокомментировать содержание и способы реализации
перечисленных прав.
Ключевые слова: уголовный процесс, ювенальная юстиция, права, гарантии, анализ.
Article is devoted to institute of juvenile justice in Azerbaijan. In article are considered the list of
the special rights of the minor accused of criminal trial. The author tried to comment in brief on the
contents and ways of realization of the listed rights.
Key words: criminal trial, juvenile justice, rights, guarantees, analysis.

Son illərdə Azərbaycanda ardıcıl məhkəmə-hüquq islahatlarının həyata keçirildiyi bir
şəraitdə bütün hüquq sferalarında insan hüquq və azadlıqlarının təminatı prioritet kimi çıxış
etməkdədir. Cinayət mühakimə icraatına münasibətdə bu prioritet özünü təqsirləndirilən
şəxslərin hüquqlarının təmin edilməsi işində daha qabarıq biruzə verir, çünki cinayət prosesinin
digər iştirakçılarından fərqli olaraq təqsirləndirilən şəxsə qarşı dövlətin rəsmi ittiham mövqeyi
açıqlanımış olur, o, bir sıra prosessual məcburiyyət və məhdudiyyətlərə məruz qalır.
Təqsirləndirilən şəxs yetkinlik yaşına çatmayan olduqda isə, səlahiyyətli orqanların
təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarının təminatı vəzifəsi daha ciddi şəkildə icra tələb edir. Bu amili
nəzərə alaraq, məqalədə yetkinlik yaşına çatmayan təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarının dairəsi
və onların təmin edilməsi məsələlərinə diqqət yetirməyi məqsədəuyğun hesab etmişik.
Yetkinlik yaşına çatmayan təqsirləndirilən şəxslər, ümumi əsaslarla, AR CPM-in 91.5-ci
maddəsində təqsirləndirilən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş bütün hüquqlara malikdirlər, lakin
AR CPM-in 432.4-cü maddəsinə görə, yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində ibtidai
istintaqın bütün mərhəllərində qanunla nəzərdə tutulmuş aşağıdakı hüquqların təmin edilməsinin
əsas prosessual təminatlarına riayət edilməlidir. Bu xüsusi normanın məqsədi cinayət prosesində
yuvenal ədliyyə qaydalarını differensiasiya etməklə yetkinlik yaşına çatmayan təqsirləndirilən
şəxslər üçün əlavə hüquqi təminatlar nəzərdə tutmaqdır.
1) İrəli sürülmüş ittiham barəsində məlumat almaq hüququ – yetkinlik yaşına çatmayan
təqsirləndirilən şəxsin ona qarşı irəli sürülmüş ittiham barəsində məlumat almaq hüququ vardır.
İttiham barədə məlumat dedikdə, irəli sürülmüş ittihamın məzmunu, faktiki tərəfi və hüquqi
tövsifi və ittiham fabulasına aid olan hüquqi əhəmiyyətli hallar haqqında məlumatlar başa
düşülməlidir. Təcrübədə nəzərə alınmalıdır ki, bu hüquq özündə yetkinlik yaşına çatmayan
təqsirləndirilən şəxsə ittiham elan edildiyi halda, bu haqda tərtib edilmiş qərarın surətini şəxsən
və ya qanuni nümayəndəsi vasitəsilə almaq hüququnu da ehtiva edir.
2) İfadə verməkdən imtina etmək hüququ – yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə ifadə
(izahat) vermək, özünə və yaxın qohumlarına qarşı ifadə (izahat) verməmək və ya ümumiyyətlə
ifadə (izahat) verməkdən imtina etmək, habelə haqqında irəli sürülmüş ittihama dair izahat
vermək və ya izahat verməkdən imtina etmək hüquqları izah edilməlidir. Nəzərə alınmalıdır ki,
yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə müstəntiq tərəfindən irəli sürülmüş ittiham üzrə ifadə vermək
yalnız təklif edilə bilər, onun ifadə verməyə hər hansı yolla vadar edilməsi və ya sövq edilməsi
yolverilməzdir.
3) Müdafiə hüququ – yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində cinayət işinin icraatı üzrə
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müstəntiq qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri onun müdafiə hüququnun təmin
edilməsindən ibarətdir, çünki müdafiə hüququnun pozuntusu, xüsusilə yetkinlik yaşına
çatmayanların işləri üzrə məhkəməyədək icraatın kobud pozuntusu hesab edilir və cinayət
prosesinin təməl prinsiplərinlən birinə aid olduğu üçün bütün icraatın etibarsız hesab edilməsinə
səbəb ola bilər (3, s. 180). Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər barəsində icraat zamanı onların
müdafiəçilərinin iştirakı məcburidir, lakin ədəbiyyatda, haqlı olaraq, qeyd edilir ki, bu amil, yəni
müdafiəçinin iştirakının məcburiliyi yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin öz hüquqlarından sərbəst
şəkildə istifadə etmə imkanını məhudlaşdırmamalıdır, başqa sözlə, yetkinlik yaşına çatmayan
şəxs mənsub olduğu hüquqlardan şəxsə istifadə etmək imkanına da malik olmalıdır. O fikirlə də
razılışmaq lazımdır ki, müdafiəçiyə malik olmaq və öz hüquqlarından şəxsə istifadə etmək
hüquqları yetkinlik yaşına çatmayanın iki müstəqil hüququdur (4, s. 85; 5, s. 30).
4) Valideynlərin və digər qanuni nümayəndələrin iştirak etmək hüququ – müstəntiq və ya
ibtidai araşdırmaya rəhbərliyi həyata keçirən prokuror yetkinlik yaşına çatmamış şəxslər
barəsində olan cinayət işləri üzrə icraatda onların valideynlərinin və ya digər qanuni
nümayəndələrinin iştirak etmək hüququnu təmin etməlidirlər. Yetkinlik yaşına çatmayan
təqsirləndirilən şəxsin qanuni nümayəndələrinin siyahısı AR CPM-in 7.0.30-cu maddəsi
kontekstindən nəzərdən keçirilməlidir. Qanuni nümayəndələr qismində yetkinlik yaşına
çatmayanların qanuni mənafeyini təmsil edən valideynlər, övladlığa götürənlər, qəyyumlar,
himayəçilər, habelə, qəyyumluq və himayəçilik orqanları iştirak edə bilərlər. Bir şəxs eyni
zamanda həm qanuni nümayəndə, həm də zərərçəmiş şəxs ola bilməz. Qanuni nümayəndə mülki
cavabdeh qismində tanına bilər. AR CPM-in 7.0.30-cu maddəsində sadalanan şəxslərdən hər
hansı birinin yetkinlik yaşına çatmayan şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin qanuni
nümayəndəsi qismində tanınması barədə müstəntiq tərəfindən müvafiq qərar çıxarılmalıdır.
Əgər müvafiq prosessual hərəkətlərin həyata keçirilməsinədək yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin
on səkkiz yaşı tamam olarsa, qanuni nümayəndənin funksiyalarına xitam verilməlidir. Bundan
sonra müstəntiq əvvəllər qanuni nümayəndə olmuş şəxsi şahid qismində dindirə bilər.
5) Məxfilik hüququ – cinayət təqibini həyata keçirən müstəntiq və ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror yetkinlik yaşına çatmamış şəxs haqqında olan
cinayət işi üzrə məlumatların, o cümlədən digər şəxsi xarakterli məlumatların yayılmasına yol
verməməli, bunun üçün cinayət-prosessual qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada tədbirlər
görməlidir – bu məqsədlə proses iştirakçılarından yazılı iltizam alına bilər (1, s 1153).
Beynəlxalq təcrübə yuvenal ədliyyə sahəsindəki işlər üzrə bütün səlahiyyətli subyektlərdən, o
cümlədən, vəkillərdən məxfilik hüququnun bütün prosessual və digər hüquqi vasitələrlə təmin
olunması üçün tədbirlər görülməsini tələb edir (2, s. 17).
AR CPM-in 432.2-ci maddəsinə görə, yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində iş üzrə
onun müdafiəçisinin iştirakı məcburidir, həmçinin, AR CPM-in 92.3.5-ci maddəsinə görə də,
şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs cinayət törədərkən yetkinlik yaşına çatmadıqda cinayət
mühakimə icraatında müdafiəçinin iştirakı məcburidir. Müstəntiq, prokuror və ya məhkəmə
yetkinlik yaşına çatmayan şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisinin iştirakını cinayət
prosesinin bütün mərhələlərində təmin etməyə borcludurlar. Yetkinlik yaşına çatmayan şübhəli
və ya təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçidən imtina etməsi müstəntiq, prokuror və ya məhkəmə
tərəfindən qəbul olunmur, belə imtina zamanı ona müdafiəçi məcburi təyin olunur və ya təyin
olunmuş müdafiəçinin səlahiyyətləri saxlanılır. Yetkinlik yaşına çatmayan şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxsin bu hüququnun ibtidai istintaq mərhələsində təmin edilməməsi cinayətprosessual qanunuvericiliyin kobud pozuntusu kimi qiymətləndirilir və bu hal birinci instansiya
məhkəməsi tərəfindən cinayət işinin baxılmasına xitam verilməsi və onun ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılması barədə qərar çıxarılmasına, eyni
zamanda həmin pozuntulara yol vermiş şəxslər barəsində xüsusi qərarın çıxarılmasına səbəb
olur.
Yetkinlik yaşına çatmayan şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisinin aşağıdakı
andan məcburi iştirakı təmin edilməlidir:
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1) İlk dəfə dindirilərkən, ona tutulması haqqında protokol və ya qətimkan tədbiri seçmək
haqqında cinayət prosesini həyata keçirən orqanın qərarı, yaxud ittiham elan edilən andan;
2) Həbsə alındığı andan;
3) Cinayət təqibi xüsusi ittiham qaydasında həyata keçirildikdə məhkəmə xüsusi ittiham
qaydasında şikayəti öz icraatına qəbul etdiyi andan.
Yetkinlik yaşına çatmayanların törətdikləri cinayət işləri üzrə ibtidai istintaq zamanı
müdafiəçinin dəvət olunması məcburi olduğundan qanunun bu göstərişi həmişə təmin olunur,
lakin təcrübənin analizi əsasında aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, müdafiəçinin seçimi və təyin
olunması zamanı da həll olunmalı problemlər mövcuddur. Belə ki, yetkinlik yaşına çatmayan
şəxs və ya onun qanuni nümayəndəsi vəkil tutmaq hüququndan istifadə etmədikdə, vəkil
(müdafiəçi) müstəntiq tərəfindən hüquq məsləhətxanası vasitəsilə dəvət edilir. Burada praktiki
fəaliyyətdə təşkilati-hüquqi məsələlər ortaya çıxır. İşdə təyinat üzrə müdafiəçinin iştirakı ədatən
iş stajı az vəkillər və ya ixtisas səviyyəsi aşağı olmasına görə «ödənişli» işlərdə çətinlik çəkən
vəkillər tərəfindən həyata keçirilir. Nəticədə özünü müdafiə etmək imkanı olmayan yetkinlik
yaşına çatmayan şəxsin müdafiəçisi əksər hallarda təcrübəsiz və ya ixtisas dərəcəsi aşağı olan
hüquqşünas olur. Göstərilənlərlə əlaqədar, qanunda yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə
müdafiəçi qismində vəkillər kollegiyasının yüksək ixtisaslı, 5 ildən az iş stajı olmayan,
pedaqoqika və yeniyetmə psixologiyası səhasində ixtisaslaşmış üzvləri arasından təyin edilməli
olması haqqında müddəanın təsbit edilməsini məqsədəuyğun hesab edirik.
AR CPM-in 432.5-ci maddəsinə görə, on altı yaşınadək və əqli cəhətdən zəiflik
əlamətləri olan yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin iştirakı ilə istintaq hərəkətlərinin aparılmasında
müstəntiq müəllim və ya psixoloqun iştirakını təmin etməlidir. Müəllim dedikdə, pedaqoji
təhsili olan və orta ümumtəhsil məktəblərində, xüsusi məktəblərdə, gimnaziyalarda, texniki
məktəblərdə, kolleclərdə və digər təhsil müəssisələrində işləyən təcrübəli mütəxəssislər nəzərdə
tutulur. İstintaq hərəkətlərinin aparılmasına, həmçinin uşaq və gənclərin psixologiyası sahəsində
xüsusi bilik və bacarığa malik mütəxəssislər – psixoloqlar da dəvət edilməlidir.
Müəllim və psixoloqun istintaq hərəkətinin həyata keçirilməsində iştirakı müstəntiqə iş
üzrə obyektiv həqiqətin müəyyən olunmasında, düzgün məlumatların əldə edilməsində,
yetkinlik yaşına çatmayanla müstəntiq arasında psixoloji əlaqələrin qurulmasında, dindirmə
zamanı sualların qoyulmasında, nəhayət, istintaq hərəkətinə başlamazdan əvvəl bu hərəktlərə
hazırlıq görülməsində yaxından kömək göstərmiş olur. AR CPM-in 96-cı maddəsinə əsasən,
yetkinlik yaşına çatmamış şübhəli və təqsirləndirilən şəxsin dindirilməsində iştirak etmiş
müəllim mütəxəssis hesab olunur. İş üzrə yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin qanuni nümayəndəsi
də müəllim və ya psixoloqun dəvət edilməsi barədə vəsatət qaldıra bilər.
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Elmi məqalə ibtidai araşdırma mərhələsində prokuror nəzarətinə həsr olunub. Müəllif məqalədə
müxtəlif normativ aktlara və hüquqşünas alimlərin fikirlərinə istinad edərək ibtidai araşdırmaya
“nəzarət” və “rəhbərlik” anlayışlarını bir-birindən ayıraraq bu iki anlayışın fərqini geniş izah etmişdir.
Açar sözlər: ibtidai araşdırma, prokuror, prosessual nəzarət, rəhbərlik.
Научная статья посвящена прокурорскому надзору на стадии предварительного
расследования. Автор в статье, ссылаясь на мнения ученых-юристов и различных нормативных
актов, широко освeтил разницу двух таких понятий, как «надзор» и «руководство».
Ключевые слова: предварительное расследование, прокурор, процессуальный надзор,
руководство.
The scientific article is devoted to the prosecutor's supervision during the preliminary
investigation. Author of the article, referring to the views of scientists-lawyers and various regulations,
widely sanctified difference between the two concepts such as «surveillance» and «leadership».
Key words: a preliminary investigation, the prosecutor, process monitoring, management.

Azərbaycan Respublikasında 1995-ci il Konstitusiyasının qəbul edilməsi ilə dövlətin
inkişafında yeni tarixi mərhələnin - cəmiyyət həyatının bütün sahələrində köklü dəyişikliklərin
və əsaslı islahatların həyata keçirilməsinə geniş şərait yaradıldı. Konstitusiyanın qəbulu isə
respublikamızda beynəlxalq standartlara cavab verən milli qanunvericilik sahəsində islahatların
aparılması zərurətini yaratdı və belə islahatlara cinayət-prosessual qanunvericiliyi də məruz
qaldı. Azərbaycan Respublikasında aparılan məhkəmə-hüquq islahatlarının əsas məqsədlərindən
biri kimi cinayətlərin üstünü tezliklə və bütünlüklə açmaq, təqsirli şəxslərin aşkara çıxarmaq və
qanunun düzgün tətbiq olunmasını təmin etmək çıxış edir.
Nəzarət termini özünün məna tərkibinə görə, «yoxlama məqsədilə baxma, göz qoyma,
nəzər yetirmə, göz altında saxlama, fikir vermə və ya diqqət yetirmə» sinonimi kimi, ikinci
mənada isə «hər hansı bir fəaliyyətə nəzarət edən idarə» mənasında da göstərilir [3, s. 484-485].
Prokuror nəzarətinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, prokuror müstəntiqin qanunsuz və
əsassız qərarına etiraz etmir, öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək ləğv edir. Prokuror sübutların
qiymətləndirilməsi və cinayət işi üzrə əsas prosessual qərarların qəbulu ilə bağlı geniş
prosessual səlahiyyətlərə malik olan müstəntiqin üzərində nəzarəti həyata keçirir. Nəzarət ibtidai
araşdırmanın ayrılmaz hissəsidir. Amma prokuror təhqiqat və ibtidai araşdırma orqanlarının
prosessual fəaliyyəti zamanı yol verilmiş qanun pozuntusunun qarşısının alınması, aşkar
edilməsi və aradan qaldırılmasını həyata keçirərkən daha yüksəkdə durur.
İ.Q. Abbasovun fikrinə görə, prosessual rəhbərlik anlayışı prosessual nəzarət anlayışının
tərkib ünsürlərindəndir [4, s. 42]. A.M. Larin, E.B. Melnikov və Saviçkinin fikirlərinə görə,
prokurorluq və cinayət prosessual qanunvericilikdə prokurorun təhqiqat və ibtidai istintaq
orqanlarının fəaliyyəti üzərində prosessual rəhbərlik səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinə
yenidən baxılmalıdır [7, s. 155-156].
Prokuror nəzarəti və prokuror rəhbərliyi ilə bağlı digər mövqe də vardır. Bu fəaliyyət
176

formalarına müstəqil cinayət-prosessual funksiya kimi baxılır. Təcrübə göstərir ki, prokurorlar,
faktiki olaraq, ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirərək müstəntiqi və istintaq
şöbəsinin (bölməsinin, idarəsinin) rəisini (rəisi olmadıqda, müavinini) əvəz edir.
Bir çox prosessualistlər prokurorun prosessual rəhbərlik konsepsiyasına etiraz edərək
bildirirlər ki, prokuror ancaq cinayətlərin araşdırılmasının qanuniliyinə nəzarəti həyata
keçirirlər. Prokurorun rəhbərlik səlahiyyətləri isə müstəntiqin prosessual müstəqilliyini
məhdudlaşdırmaqla yanaşı istintaq şöbəsinin (bölməsinin, idarəsinin) rəisinin (rəisi olmadıqda
müavininin) məsuliyyətini aşağı salır. Həmçinin, rəhbərlik edən prokurorun nəzarəti effektiv
deyil [11, s. 104].
Bəzi müəlliflər isə hesab edirlər ki, prokuror ibtidai istintaqa prosessual cəhətdən və
prosessual-hüquqi formalarda rəhbərlik edir. Prokurorun rəhbərliklə bağlı fəaliyyəti müstəntiqi
mexaniki icraçıya çevirmir. Müstəntiq prokurorun göstərişini rəhbər tutsa da, ibtidai istintaqı
həyata keçirərkən onun göstərişi altına düşə bilməz [6, s. 7].
Prokuror bütün təhqiqat və ibtidai istintaq orqanlarının prosessual fəaliyyətinə
idarədaxili tabeliyindən asılı olmayaraq nəzarətini həyata keçirməyə borcludur. Buna görə də
cinayət-prosessual qanunvericilik ancaq prokurora məxsus bir sıra səlahiyyətlər vermişdir
(məsələn: təhqiqatçının və müstəntiqin qanunsuz və əsassız qərarlarını ləğv etmək, ittiham aktını
təsdiq edib cinayət işini məhkəməyə göndərmək, əlavə istintaqın aparılması üçün cinayət işini
müstəntiqə geri qaytarmaq və s.) [9, s. 290].
“Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun 17-ci maddəsinə görə
prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinə aşağıdakılar aiddir:
“Prokurorluq Azərbaycan Respublikasının cinayət-prosessual qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş qaydada və hallarda cinayət işləri başlayır və ibtidai istintaq aparır;
Korrupsiya ilə bağlı cinayətlər üzrə cinayət işinin başlanmasını və ya istintaqın
aparılmasını təmin etmək məqsədilə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış
prokurorluq orqanı əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirir;
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə prokurorluq cinayət işi
üzrə ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərlik edir, qanunların icrasına və tətbiqinə nəzarət edir,
bu sahədə qanunvericilik aktlarının icra vəziyyətini öyrənir və ümumiləşdirir” [13].
Cinayət-Prosessual Məcəllənin 7.0.23-cü maddəsinə görə, «prokuror - öz səlahiyyətləri
daxilində Cinayət-Prosessual Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada cinayət işləri üzrə ibtidai
araşdırmaya prosessual nəzarəti həyata keçirən və ya dövlət ittihamçısı qismində məhkəmədə
ictimai, ictimai-xüsusi ittihamı müdafiə edən şəxsdir» [2, s. 59].
V.V. Nikolyuk və Y.V. Derişevinin fikirlərinə görə, prosessual rəhbərlik problemi sovet
cinayət mühakimə icraatının nəticəsidir [8, s. 151]. Prokuror təhqiqat və ibtidai araşdırma
orqanlarının fəaliyyətinin qanuniliyinə nəzarəti həyata keçirir və onu konkret cinayət işlərinə
rəhbərlik maraqlandırmamalıdır. Prokuror üçün prosessual hərəkətlərin həyata keçirilməsi və
prosessual qərarların qəbul edilməsinin qanuniliyini təmin edilməsi, cinayət mühakimə
icraatının iştirakçılarının hüquq və qanuni mənafelərinin həyata keçirilməsi əsas olmalıdır.
İ.Q. Abbasov belə hesab edir ki, prokurorun ibtidai istintaqa prosessual rəhbərliyinin
məqsədi ayrı-ayrı istintaq hərəkətlərini, ümumiyyətlə, istintaqın yüksək peşəkarlıq səviyyəsində
aparılmasını, ibtidai istintaq zamanı qanun pozuntularına yol verilməsini, nəticə etibarı ilə insan
və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının daha etibarlı qorunmasını təmin etməlidir [4, s. 42].
Prokurorun ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərlik etməsi nəinki müstəntiqin prosessual
müstəqilliyini məhdudlaşdırır, ibtidai araşdırma mərhələsində prosessual nəzarət sistemində
istintaq şöbəsinin (bölməsinin, idarəsinin) rəisini (rəisi olmadıqda müavinini) lazımsız fiqura
çevirir. Digər tərəfdən isə, prokurorun hər şeyə rəhbərlik etməsi, onun əsas funksiyası olan təhqiqat və ibtidai araşdırma orqanlarının prosessual fəaliyyətinə nəzarətinin qeyri obyektiv
olmasına gətirib çıxarar. Prokuror nəzarəti həyata keçirərkən qanun pozuntuları barədə
xəbərdarlıq etməli, qanun pozuntularını aşkar etməli və aradan qaldırmalıdır. Bu zaman
prokuror istintaq şöbəsinin (bölməsinin, idarəsinin) rəisinin (rəisi olmadıqda müavininin)
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rəhbərliklə bağlı səlahiyyətlərindən istifadə edir. Əgər istintaq şöbəsinin (bölməsinin, idarəsinin)
rəisi (rəisi olmadıqda müavini) rəhbərliklə bağlı səlahiyyətlərini həyata keçirə bilmirsə o halda
prokuror rəhbərliklə bağlı səlahiyyətləri öz üzərinə götürə bilər. Lakin bu qanun halını
almamalıdır.
Nəzarət funksiyasının həyata keçirilməsi zamanı, hər şeydən əvvəl, aşağıdakı
səlahiyyətlərdən istifadə olunur: istintaq orqanlarının qanunsuz və əsaslandırılmamış qərarlarını
ləğv etmək; müstəntiqin həmin cinayət işi üzrə gələcəkdə istintaqı aparmaqdan
kənarlaşdırılması; müstəntiqin qəbul etdiyi prosessual qərara razılıq verilməsi; ibtidai istintaqın
müddətinin uzadılması; cinayət işinə xitam verilməsi haqqında müstəntiqin qərarının təsdiq
edilməsi; ibtidai istintaqın dayandırılması və cinayət işinə xitam verilməsi haqqında müstəntiqin
qərarının təsdiq edilməsi; iş üzrə əlavə istintaqın aparılması üçün cinayət işinin müstəntiqə
qaytarılması.
İbtidai araşdırma mərhələsində prokuror nəzarətinin bir istiqaməti də təhqiqat
orqanlarının prosessual fəaliyyətinin qanuniliyinin icrasına nəzarəti həyata keçirməkdir.
“Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun 18-ci maddəsinə əsasən,
prokuror təhqiqat orqanlarının fəaliyyətində qanunların eyni cür və dürüst icrasını və tətbiqini
təmin etmək məqsədilə aşağıdakı nəzarəti həyata keçirir:
“- cinayətlər və digər qanunazidd hərəkətlər barədə təhqiqat orqanlarına daxil olmuş ərizə
və məlumatların qeydə alınması, onlara baxılması və müvafiq tədbirlər görülməsinə dair
qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydalara əməl edilməsi;
- təhqiqat orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunlarında nəzərdə tutulmuş
hərəkətlərin yerinə yetirilməsi və bu fəaliyyət prosesində qəbul olunan qərarların qanuniliyi.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış prokurorluq orqanının əməliyyataxtarış fəaliyyətini yerinə yetirməsi zamanı qanunların icrasına nəzarəti Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru həyata keçirir.
Prokuror əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə dair qanunların tələblərinin əməliyyat-axtarış
orqanları tərəfindən icrasını təmin etmək məqsədi ilə bu orqanlar tərəfindən həyata keçirilən
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin keçirilməsi və onların qəbul etdiyi qərarların qanuniliyi üzərində
nəzarəti həyata keçirir” [13].
Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə prokuror nəzarətinin predmetinə aid məsələlər
«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən
edilir. Həmin qanunun 20-ci maddəsinə əsasən əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri
tərəfindən qanunların icrasına nəzarəti Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru və onun
tərəfindən müvəkkil edilmiş prokurorlar həyata keçirirlər.
Prokurorun tələbi ilə əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanların rəhbərləri
əməliyyat-qeydiyyat işinin, əməliyyat-texniki vasitələrdən istifadə etməklə keçirilmiş əməliyyataxtarış tədbirlərinin materiallarını özündə birləşdirən əməliyyat-axtarış sənədlərini, eləcə də
əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin keçirilməsi qaydalarını nizama salan idarədaxili normativ-hüquqi
aktları və uçot-qeydiyyat sənədlərini onlara təqdim etməlidirlər [5, s. 10].
Prokurorun bütünlüklə təhqiqat və ibtidai araşdırma orqanlarının prosessual fəaliyyətinə
nəzarət səlahiyyətləri prosessual rəhbərlik deyil prosessual nəzarətidir. Prokurorun ibtidai
araşdırma zamanı əsas funksiyası təhqiqat və ibtidai araşdırma orqanlarının prosessual
fəaliyyətinə prosessual nəzarətidir. Nəzəriyyədə prokuror nəzarətinin obyektdən asılı olaraq
müxtəlif formaları var: a) cinayət işinin başlanması və cinayət işinin başlanmasının rədd
edilməsinin qanuniliyi; b) təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin icraatının qanuniliyi; c)
əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin qanuniliyi; ç) saxlama zamanı şübhəli şəxsin hüquqlarının təmin
edilməsinin qanuniliyi; d) təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə, həbs və təqsirləndirilən
şəxsin hüquqlarının təmin edilməsi zamanı qanunun icrası; e) zərər çəkmiş şəxsin hüquqlarının
təmini; ə) cinayət işinin hallarının tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırılması; f) ibtidai araşdırma
başa çatdıqda qanunun icrası [10, s. 60, 80-174].
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R. X. Yakupov və V.N. Qalluzo hesab edirlər ki, prokuror nəzarəti epizodik, mərhələli
və yekun nəzarətdən ibarətdir. Prokuror nəzarətinin əsas forması mərhələli nəzarətdir. Bura
cinayət işinin əsas mərhələlərindən asılı olaraq müstəntiqin qərarlarının yoxlanılması zamanı,
istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsinə razılıq verilməsi və qətimkan tədbirlərinin tətbiqi
zamanı həyata keçirilir. Epizodik prokuror nəzarəti şikayətlərə baxılması zamanı mövcud olur.
Yekun prosessual nəzarət cinayət işi ittiham aktı ilə daxil olduqda, cinayət işinə və cinayət
təqibinin xitam verilməsinə razılıq verilməsi zamanı mövcud olur [12, s. 136-137].
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 133-cü maddəsi Azərbaycan
Respublikasının Prokurorluğuna həsr edilərək prokurorluğun səlahiyyətləri həmin maddədə
təsbit edilmişdir:
“I. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və
hallarda qanunların icra və tətbiq olunmasına nəzarət edir; qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda
cinayət işləri başlayır və istintaq aparır; məhkəmədə dövlət ittihamını müdafiə edir; məhkəmədə
iddia qaldırır; məhkəmə qərarlarından protest verir;
II. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu ərazi və ixtisaslaşdırılmış prokurorların
Azərbaycan Respublikası Baş prokuroruna tabeliyinə əsaslanan vahid mərkəzləşdirilmiş
orqandır;
III. Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin razılığı ilə vəzifəyə təyin və vəzifədən
azad edir;
IV. Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavinlərini, respublika
ixtisaslaşdırılmış prokurorluqlarına rəhbərlik edən prokurorları, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının prokurorunu Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatı ilə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir;
V. Ərazi və ixtisaslaşdırılmış prokurorları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir” [1,
s. 50-51].
Bildiyimiz kimi, bütün qanunlar və digər normativ hüquqi aktlar Konstitusiyaya zidd
olmamalıdır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında da prokurorun ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərliklə bağlı hər hansı bir səlahiyyətə malik olması nəzərdə tutulmamışdır. Bütün
bunlara əsaslanaraq deyə bilərik ki, ibtidai araşdırma mərhələsində prokurorun əsas funksiyası
təhqiqat və ibtidai istintaq orqanlarının prosessual fəaliyyətinin qanuniliyinə nəzarəti həyata
keçirməkdir. Prokurorun ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi ilə bağlı müddəanın cinayətprosessual qanunvericilikdən çıxarılmasını təklif edirik.
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Azərbaycan Cinayət-Prosessual məcəlləsinin 279.1-ci maddəsinə əsasən cinayət işi iki halda
təzələnir. 1) cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması üçün nəzərdə tutulmuş hallar aradan qalxdıqda və
2) təqsirləndirilən şəxsin iştirakı olmadan aparılması mümkün olan prosessual hərəkətlərin yerinə
yetirilməsi zərurəti olduqda. Müvafiq maddənin təhlili onu deməyə əsas verir ki, bu əsaslar sırası
bununla bitmir. Məqalədə ibtidai istintaqın təzələnməsi əsasları ətraflı şəkildə araşdırılır.
Açar sözlər: cinayət prosesi, ibtidai istintaqın dayandırılması, ibtidai istintaqın təzələnməsi.
В соответсвии с ч.1 ст. 279 УПК АР уголовное дело возобновляется после того как: 1)
отпали основания его приостановления; 2) возникла необходимость производства
процессуальных действий, которые могут быть осуществлены без участия обвиняемого.
Приостановленное предварительное следствие может быть возобновлено также на основании
постановления прокурора, либо начальника следственного отдела в связи с отменой
соответствующего постановления следователя. В настоящей статье подробно исследуeтся
каждая основа возобновления уголовново дела.
Ключевые слова: уголовный процесс, приостановлениe расследования, возобновление
расследования
In accordance with part 1. 279 of the CODE of CRIMINAL PROCEDURE criminal action
resumes after: 1) custifying his suspension; 2) necessitated the production process, which can be
implemented without the participation of the accused. Pending a preliminary investigation can also be
renewed by order of the Attorney General or the Chief of the Investigations Division in connection with
the cancellation of an order of a preliminary investigator. In this article we investigate each detailed
basis for resumption of the criminal case.
The keywords: criminal trial, resume and suspension of preliminary investigation

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual məcəlləsinin 279-cu maddəsində
dayandırılmış cinayət işi üzrə ibtidai istintaqın təzələnməsinin əsaslarının tam siyahısı
verilmişdir. Məhz buna görə də, müvafiq səlahiyyətli şəxs bu siyahıda göstərilən hallardan
başqa heç bir halda ibtidai istintaqın təzələnməsi haqqında qərar qəbul edə bilməz.
Həmin maddənin məzmununun təhlili əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, cinayət
işi üzrə dayandırılmış icraat üç halda təzələnə bilər:
1) cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması üçün əsas olmuş hallar aradan qalxdığı;
2) təqsirləndirilən şəxsin iştirakı olmadan aparılması mümkün olan prosessual
hərəkətlərin yerinə yetirilməsi zərurəti mövcud olduğu;
3) müstəntiqin cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması barədə əsassız və qanunsuz
qərarının ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun və ya məhkəmə
nəzarətini həyata keçirən məhkəmənin qərarı ilə ləğv edildiyi halda.
Hesab edirik ki, ibtidai istintaqın təzələnməsi üçün üç əsas mövcuddur: 1) cinayət işi
üzrə icraatın dayandırılması üçün əsas olmuş CPM-in 53.1-ci maddədə göstərilən halların
aradan qalxması; 2) təqsirləndirilən şəxsin iştirakı olmadan aparılması mümkün olan prosessual
hərəkətlərin yerinə yetirilməsi zərurətinin yaranması və 3) müstəntiqin cinayət işi üzrə icraatın
dayandırılması barədə qərarının əsassız və qanunsuz olması. Göstərilənlər iş üzrə icraatın
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təzələnməsinin faktiki əsaslarıdır. Həmçinin, təzələnmənin üç hüquqi əsası vardır: 1)
müstəntiqin qərarı; 2) ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun qərarı
və 3) məhkəmə nəzarətini həyata keçirən məhkəmənin qərarı.
İndi isə ayrılıqda hər bir əsas üzrə ibtidai istintaqın təzələnməsinin xüsusiyyətlərini
nəzərdən keçirək.
Beləliklə, qanunvericilik cinayət işi üzrə ibtidai istintaqın təzələnməsinin birinci faktiki
əsası kimi cinayət işi üzrə icraatın dayandırılmasının CPM-in 53.1-ci maddəsində göstərilən
halların aradan qalxmasını göstərir. Cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması əsaslarının məzmun
və mahiyyətinə ayrıca paraqraf ayırdığımıza görə burada yalnız onların aradan qalxması və
bununla əlaqədar olaraq icraatın təzələnməsinin xüsusiyyətlərinə diqqət ayıracağıq.
Onu da qeyd etməliyik ki, hüquq tətbiqedən vəzifəli şəxslər tərəfindən CPM-in 279.1.1ci maddəsinin qrammatik təfsiri təcrübədə mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Belə ki, CPM-in
279.1-ci maddəsinə görə “cinayət işi üzrə dayandırılmış icraat müstəntiqin qərarı ilə aşağıdakı
hallarda təzələnir: 279.1.1. cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması üçün bu Məcəllənin 53.1-ci
maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar aradan qalxdıqda”. Buradan belə bir qənaətə gəlmək olar ki,
cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması üçün 53.1-ci maddədə göstərilən bütövlükdə bütün hallar
mövcud olmuşdur və bu halların hamısının aradan qalxması icraatın təzələnməsinə əsas verir.
Əvvəldə də, qeyd olunduğu kimi, icraatın dayandırılması üçün 53.1-ci maddədə olan halların hər
hansı birinin mövcudluğu yetərlidir. Qanun hər bir proseduru dəqiq tənzimləməli olduğu üçün
texniki redaktə xarakterli olsa da, hesab edirik ki, CPM-in 279.1.1-ci maddəsi aşağıdakı
məzmunda verilməlidir:
“279.1.1. CPM-in 53.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan cinayət işi üzrə icraatın
dayandırılması üçün əsas olan hal aradan qalxdıqda;”
Beləliklə da, təzələnmənin birinci faktiki əsası dayandırmaya əsas olan halın aradan
qalxmasıdır.
Qeyd edək ki, müstəntiq tərəfindən bu əsas üzrə icraatın təzələnməsi üçün iş üzrə CPMin 223-cü maddəsində müəyyənləşdirilmiş şərtlər daxilində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb
etmə haqqında qərar qəbul olunmalıdır. CPM-in 223-cü maddəsində göstərilən təqsirləndirilən
şəxs qismində cəlb etmə qərarının qəbulu üçün isə kifayət qədər sübutun mövcudluğu zəruridir.
O da təkzibolunmaz müddəadır ki, cinayət işi üzrə sübutların toplanmasının əsas vasitəsi istintaq
hərəkətləridir. İbtidai istintaq dayandırılanadək cinayət prosesini həyata keçirən orqan
təqsirləndirilən şəxs olmadan həyata keçirilməsi mümkün olan bütün prosessual hərəkətləri
yerinə yetirdiyi üçün dayandırılmış iş üzrə istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi qanunla
yolverilməzdir. Dayandırmanın müvafiq əsasının aradan qalxması üçün isə 223.1-ci maddədə
göstərilən ilkin sübutları kifayət qədər məcmusunu təmin etmək üçün müvafiq sübutları əldə
etmək üçün müstəntiq dayandırılmış işi CPM-in 279.1.2-ci maddəsi əsasında, yəni
təqsirləndirilən şəxsin iştirakı olmadan aparılması mümkün olan prosessual hərəkətlərin yerinə
yetirilməsi zərurəti ilə işi təzələməlidir. İbtidai istintaqı təzələnməsi barədə qərar qəbul edib
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə qərarını qəbul edilməsi üçün istintaq hərəkətləri
vasitəsilə kifayət qədər sübut toplayan müstəntiqə bu əsasla ibtidai istintaqı təzələməyə zərurət
qalmır. Deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 53.1.1-ci maddənin aradan qalxması
ilə dayandırılmış cinayət işinin təzələnməsi təcrübi olaraq mümkün deyildir.
Cinayət təqibi üzrə icraatın müəyyən zaman çərçivəsində təzələnməsi məqsədilə
müstəntiq tərəfindən təqsirləndirilən və ya şübhəli şəxsin müəyyən edilməsi üçün kriminalistika
elmində ətraflı şəkildə işlənib hazırlanmış istintaq metodikasından istifadə etmək lazımdır.
Cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması üçün əsas olan CPM-in 53.1-ci maddəsində
nəzərdə tutulmuş dayandırmanın əsaslarının aradan qalxması ilə bağlı olaraq ibtidai istintaqın
təzələnməsinin ikinci halı, yəni dayandırmanın ikinci əsası təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb
edilməli olan şəxsin olduğu yerin müəyyən olunmamasıdır. Dayandırmanın bu əsasının aradan
qalxması ilə əlaqədar olaraq icraatın təzələnməsini xarakterizə etməzdən əvvəl bu maddədəki
bəzi məqamlara diqqəti cəlb etmək istərdik. CPM-in 53.1.1-ci maddəsindən fərqli olaraq bu
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maddədə söhbət gələcəkdə iş üzrə barəsində təqsirləndirilən şəxs qismində qərar çıxarılacaq və
müvafiq olaraq iş üzrə cəlb olunacaq şəxsdən deyil, artıq, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb
olunması barədə qərarı çıxarılmış şəxsdən gedir. Ona görə də hesab edirik ki, bu maddədə
mübahisəsiz olaraq təqsirləndirilən şəxsin olduğu yerin məlum olmamasından danışmaq olar.
Qeyd olunanları ümumiləşdirərək təklif edirik ki, CPM-in 53.1.2-ci maddəsi “təqsirləndirilən
şəxs qismində cəlb olunmalı olan şəxsin olduğu yerin məlum olmaması” məzmununda deyil,
“təqsirləndirilən şəxsin olduğu yerin məlum olmaması” kimi formulə edilməlidir.
Məlumdur ki, müstəntiq şəxsən və ya təhqiqat orqanı vasitəsilə təqsirləndirilən şəxsin
olduğu yerin müəyyən edilməsi üçün tədbirlər görür. O da, bəllidir ki, bu tədbirlər sistemində
istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi daxil deyildir. Lakin buna baxmayaraq bəzi müəlliflər
dayandırmanın bu əsasının aradan qaldırılması vasitələrindən biri kimi istintaq hərəkətlərini də
qeyd edirlər. V.A.Semençev təqsirləndirilən şəxsin olduğu yerin müəyyən edilməsi üçün
tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan aşağıdakı prosessual hərəkətləri ayırır: (6, s. 34)
a) istintaq hərəkətləri; b) tələb etmə; c) sorğu; ç)tapşırıq.
Hesab edirik ki, istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi birbaşa şəkildə
qanunvericiliklə qadağan olunmuş olsa da, AR CPM-in 279.1.2-ci maddəsi bizə imkan verir ki,
yəni təqsirləndirilən şəxsin iştirakı olmadan aparılması mümkün olan prosessual hərəkətlərin
yerinə yetirilməsi zərurəti yarandıqda icraatı təzələməklə, müvafiq istintaq hərəkətlərini həyata
keçirməklə, dayandırmanın müvafiq əsası aradan qaldırılsın. Bu, məsələnin kriminalistik
baxımdan həlli qaydası kimi qəbul oluna bilər.
İbtidai istintaqın təqsirləndirilən şəxsin olduğu yerin məlum olması ilə əlaqədar olaraq
təzələnməsi zamanı əhəmiyyətli məsələlərdən biri də, bu halda icraatın təzələnməsi barəsində
qərarın qəbul edilməsi anı ilə bağlı olan məsələdir. Məlumdur ki, təqsirləndirilən şəxsin faktiki
olduğu yerin müəyyən olunması üçün şəxs barəsində axtarış elan edilir və axtarışda olan şəxs iş
üzrə ibtidai istintaqın aparıldığı inzibati-ərazi vahidliyində tutulmadığı halda onun həmin yerə
aparılması zərurəti yaranmış olacaqdır ki, bu da özlüyündə müəyyən qədər vaxt alacaqdır. Bəzi
müəlliflərin təqsirləndirilən şəxsin faktiki olduğu yerinin “müəyyən edilməsi”-ni axtarışda olan
şəxsin ibtidai istintaqın aparıldığı yerdə iştirakının təmin edilməsi kimi başa düşürlər (3, s. 167).
Bu fikri qəbul etmiş olsaq, onda məntiqi olaraq belə bir nəticəyə gəlməliyik ki, ibtidai istintaqın
təzələnmə anı təqsirləndirilən şəxsin ibtidai istintaqın aparıldığı yerə gətirildiyi vaxt hesab
olunur.
Elmi ədəbiyyatın araşdırılması göstərir ki, ibtidai istintaqın təzələnməsi anının
əhəmiyyəti ilə bağlı məsələdə müəlliflər arasında birmənalı fikirlər mövcud deyildir.
İbtidai istintaqın təzələnməsinin prosessual qaydası haqqında fikirlərini ifadə edərkən
R.X.Yaqupov ibtidai istintaqın təzələnməsi anı barədə bildirir ki, zəruri şərtlər və əsaslar
olduqda, əlavə istintaq hərəkətlərinin aparılması zərurəti yarandığı və ya təqsirləndirilən şəxsin
müstəntiqin yanına gətirildiyi və ya könüllü olaraq gəldiyi andan deyil, olduğu yer və ya
sağaldığı müstəntiqə rəsmi mənbələrdən məlum olduğu andan ibtidai istintaq təzələnməlidir.
Təcrübədə cinayət işləri əhəmiyyətli dərəcədə gecikdirilmiş şəkildə təzələnir ki, bu qanunun
tələbi və belə qeyri-operativliyin gətirə biləcəyi mənfi nəticələr baxımından doğru hesab oluna
bilməz. Belə nəticələr – cinayətin üstünün açılmasını daha da çətinləşdirər və ümumiyyətlə
mümkün olmaz, məsuliyyətə cəlb etmə müddətinin axımı buraxıla və / və ya cinayətkar layiqli
cəzasını almaya bilər (8, s. 28; 9, s. 84).
AR CPM-də ibtidai istintaqın dayandırmanın əsaslarının aradan qalxması ilə əlaqədar
olaraq təzələnməsinin digər bir halı, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxsin
istintaqdan gizlənməsinə son verməsidir. K.F.Quçenkonun dediyi kimi, istintaqdan gizlənən
təqsirləndirilən şəxs tapılıb iş üzrə aparılan icraatda iştirakı təmin edildikdə ibtidai istintaq
təzələnmiş olur(7, s. 371). Bu halda, şəxsin olduğu yer müəyyən olduğu andan icraatın
təzələnməsi mümkün olacaqdır.
AR CPM-ə görə dayandırmanın əsaslarının aradan qalxması ilə əlaqədar olaraq ibtidai
istintaqın təzələnməsinin başqa bir halı təqsirləndirilən şəxsin ağır xəstəliyi və ya Azərbaycan
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Respublikasının hüdudlarından kənarda olması ilə əlaqədar cinayət prosesində iştirakı
müvəqqəti mümkün olmamasının aradan qalxmasıdır. İlk öncə, onu bildirək ki, CPM-in 53.1.4cü maddəsi təqsirləndirilən şəxsin obyektiv səbəbdən cinayət prosesində iştirak edə bilməməsi
ilə əlaqədar olaraq icraat dayandırılır.
Təqsirləndirilən şəxsin ağır xəstəliyi ilə əlaqədar olaraq cinayət prosesində iştirakı
müvəqqəti mümkün olmaması səbəb ilə dayandırılmış ibtidai istintaq adətən, təqsirləndirilən
şəxsin sağalması və ya sağlamlıq vəziyyətinin ibtidai istintaqın həyata keçirilməsində iştirakına
imkan verən dərəcədə yaxşılaşması anından təzələnir.
Təqsirləndirilən şəxsin istintaq hərəkətlərinin aparılmasında iştirak etmək imkanı real
olaraq mövcud olduğu andan ibtidai istintaq təzələnməli və bu qərarın qəbuluna əsas verən
faktiki məlumatın mənbəyi isə təqsirləndirilən şəxsi müalicə edən həkimin onun sağlamlığı
barədə verdiyi arayışdır. Bəzi müəlliflər hesab edirlər ki, əgər müstəntiq müvafiq həkimin
verdiyi arayışın məzmunundan şübhələnməyə kifayət qədər əsası varsa, məhkəmə-tibbi
ekspertizası təyin edə bilər (10). Təbii ki, bu halda ibtidai istintaq hərəkətlərinin həyata
keçirilməsi zərurəti ilə təzələnəcəkdir.
M.V.Korolyov qeyd edir ki, təqsirləndirilən şəxsin ağır xəstəliyinin aradan qalxması ilə
əlaqədar olaraq ibtidai istintaqın təzələnməsi üçün zəruri olan məlumatları 1) xəstə olan
təqsirləndirilən şəxsin özü ilə söhbət zamanı; 2) onun qohumları ilə söhbət zamanı; 3) müalicə
həkimi ilə söhbət zamanı; 4) xəstə olan təqsirləndirilən şəxsin tibbi sənədlərinin öyrənilməsi ilə;
5) əməliyyat işçilərinin və sahə müvəkkillərinin raportlarından; 6) tibbi müəssisədə işləyən
həkim tərəfindən təsdiqlənmiş tibbi arayışdan əldə etmək olar (4, s. 111).
Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olması ilə əlaqədar cinayət
prosesində iştirakı müvəqqəti mümkün olmaması səbəblə dayandırılmış ibtidai istintaq
təqsirləndirilən şəxsin Azərbaycan Respublikasına geri dönməsi ilə təzələnir.
Eyni zamanda, digər obyektiv səbəblərlə əlaqədar cinayət prosesində iştirak etmək
imkanı real olaraq müvəqqəti mümkün olmamasının aradan qalxması, təqsirləndirilən şəxsin
cinayət prosesində iştirak etmək üçün müstəntiqin yanına gəlməsi və ya cinayət prosesində
iştirak etmək üçün real imkan yarandığı andan hesablanır.
İbtidai istintaqın təzələnməsinin ikinci faktiki əsası, təqsirləndirilən şəxsin iştirakı
olmadan aparılması mümkün olan prosessual hərəkətlərin yerinə yetirilməsi zərurətidir.
Təqsirləndirilən şəxsin iştirakı olmadan aparılması mümkün olan prosessual hərəkətlərin
yerinə yetirilməsi zərurəti olduqda icraatın təzələnməsi zamanı iş üzrə icraatın dayandırılması
üçün əsas olan hallar hələ aradan qalxmamış olur, lakin prosessual hərəkətlərin icrası yolu
yoxlanılması vacib olan yeni məlumatlar aşkara çıxır. ... İş üzrə zəruri istintaq və digər
prosessual hərəkətlər nəticəsində icraatın dayandırılması üçün əsas olan hallar aradan
qalxmazsa, iş üzrə icraat müstəntiqin əsaslandırılmış qərarı ilə yenidən dayandırılmalıdır (2, s.
803).
Belə yeni məlumatlar həm dayandırmanın əsaslarının aradan qalxması, həm də iş üzrə
sübut materialları barədə ola bilər. Yəni müvafiq prosessual hərəkətlər dayandırmanın
əsaslarının aradan qalxması və ya cinayət işi üzrə yeni sübuti əhəmiyyətli məlumat, əşya və
sənədlərin əldə olunması zərurəti ilə bağlı həyata keçirilə bilər. Ona görə də, belə zəruri olan
istintaq hərəkətləri dedikdə, P.X.Yakupovun dediyi kimi, cinayət işinin təqsirləndirilən şəxsin
müəyyən edilməməsi ilə əlaqədar olaraq dayandırıldığı halda sübutetmə predmetinə daxil olan
ayrı-ayrı halların müəyyən edilməsinə yönəlmiş istintaq hərəkətləri; təqsirləndirilən şəxsin
olduğu yerin müəyyən olunmaması və ağır xəstəliyi ilə əlaqədar dayandırıldığı halda sübutetmə
predmetinə daxil olan ayrı-ayrı halların müəyyən edilməsinə və axtarış məqsədinə yönəlmiş
istintaq hərəkətləri nəzərdə tutulur (8, s. 11).
İstintaq hərəkətlərinin qəti siyahısı AR CPM-də ifadə olunmuşdur. Digər prosessual
hərəkətlərin dairəsinə V.V Ryabçikovun təklif etdiyi hərəkətləri daxil etmək olar (5, s. 146).
Müəllifə görə dayandırılmış cinayət işləri üzrə həyata keçirilən digər prosessual hərəkətlərin
dairəsinə təqsirləndirilən şəxsin və zərər çəkmiş şəxsin şəxsiyyətini xarakterizə edən
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materialların tələb edilməsi; təqsirləndirilən (şübhəli şəxsin) sağlamlıq vəziyyəti və sağalma və
ya yaxşılaşma müddəti; müalicə həkiminin eyni məsələ ilə bağlı sorğusunu daxil etmək olar.
Göründüyü kimi, bu halda ibtidai istintaqın təzələnməsi üçün dayandırmanın əsaslarının
aradan qalxması vacib deyildir və bu əsasın özü dayandırmanın əsaslarının aradan
qaldırılmasına kömək edə bilər.
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с местом и роли административно-правовых споров в административном процессе. Основная цель - восстановление
нарушенных прав и интересов участников спора отражает особенности административного
судопроизводства в процессе реализации общих юридических отношений.
Ключевые слова: процесс, производство, административный, спор, суд, административный орган.
In this article the questions connected with a place and a role of administrative and legal
disputes in administrative process are considered. Main obcective restoration of the violated rights and
interests of participants of dispute reflects features of administrative legal proceedings in the course of
realization of the general legal relations, having noted, according to the author, as administrative law
and process.

Key words: process, production, administrative, dispute, court, administrative body.
Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ölkənin inkişaf prioritetləri sosial, iqtisadi,
siyasi və məhkəmə-hüquq islahatlarının dərinləşdirilməsini, sosial-iqtisadi inkişafa, vətəndaş
hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilməsinə mane olan neqativ halların, o cümlədən
korrupsiyanın, süründürməçiliyin, inzibati orqanla vətəndaş arasında yaranan sosial
münaqişələrin səbəblərinin aradan qaldırılmasını və inzibati orqanların fəaliyyətində şəffaflığın
təmin olunmasını, inzibati icraatın hüququn və hüquqi dövlətin hamılıqla qəbul olunmuş
prinsipləri əsasında həyata keçirilməsini zəruri etdi.
Hüquqi dövlətdə vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının müdafiə və mühafizəsi üçün
müvafiq mexanizmlər təsis edilir. Bu mexanizmlər dinamik olub, ictimai həyatdakı
dəyişikliklərə uyğun qaydada inkişaf edir və təkmilləşir. Polis dövlətinin müasir hüquqi dövlətə
çevrilməsində mühüm rol oynamış inzibati məhkəmə icraatı bu cür mexanizmlərdən olub,
inzibati orqanların fəaliyyətinə məhkəmə nəzarətini həyata keçirməklə vətəndaşların
hüquqlarının və maraqlarının real müdafiə vasitəsi kimi çıxış edir.
Təsadüfi deyil ki, Avropa Şurası (Ədalət mühakiməsinin səmərəliliyi üzrə Avropa
Komissiyası) öz məruzələrində dəfələrlə inzibati məhkəmə icraatının ümumi yurisdiksiyanın
tərkibindən ayrılmasının zəruriliyini qeyd etmişdir (35).
Hüquqi dövlətin mövcud olduğu cəmiyyətdə vətəndaşlar dövətin idarəçiliyində iştirak
edir, hüquqları və ya qanuni mənafeləri pozulduğu təqdirdə isə onların bərpasını məhkəmədən
xahiş eməklə inzibati orqanların qanunauyğun fəaliyyət göstərməsinə nəzarət etmiş olur. Dövlət
öz vətəndaşlarına inzibati orqanların aktlarını təhlil etmək, qiymətləndirmək və narazı qaldığı
təqdirdə onları mübahisələndirmək imkanı verməklə yalnız şəxslərin deyil, həm də dövlətin
maraqlarını təmin etmiş olur. Bu baxımdan ədəbiyyatda haqlı olaraq inzibati mübahisə təkcə
şəxslərin deyil, həm də dövlətin maraqlarının müdafiəsi üsulu kimi qiymətləndirilir (7, s. 111).
Belə ki, inzibati orqanların fəaliyyətində özbaşınalıq, səlahiyyət həddini aşma, qərəzlilik,
korrupsiya, süründürməçilik kimi neqativ təzahürlər dövlətə və onun mexanizminə ictimai
etimadın sarsılmasına səbəb olan ən mühüm meyarlar kimi çıxış edir.
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İnzibati məhkəmə icraatı ilə bağlı bir cəhəti qeyd etmək olar ki, yalnız onun
formalaşdırılması deyil, cəmiyyət tərəfindən qəbul olunması da önəmlidir. Ölkənin hüquq
sistemi, dövlətin idarəçilik forması, siyasi rejim, inzibati icraat üsulları, hüquqi ideologiya
inzibati məhkəmə icraatının cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmasını və səmərəli fəaliyyətini
şərtləndirən mühüm təminatlarıdır. Təsadüfi deyil ki, ilk dəfə Fransada inqilablar və Birinci
imperiya dövründə yaradılan bu institutun ən qatı əleyhdarları məhz hakimlər idilər (34, s. 7273).
Inzibati məhkəmə icraatının kompleks inzibati hüquq institutu kimi formalaşdırılması və
inzibati icraat qaydalarının tənzimlənməsi inzibati hüquq sahəsində
islahatın əsas
istiqamətlərindən olub müasir hüquqi dövlətin ideologiya və prinsiplərinin inzibati hüquq
münasibətlərinə tətbiqi prosesini tənzimləyir. Hüquqi dövlətin fəaliyyətinin təminat forması
kimi inzibati məhkəmə icraatı inzibati orqanların fəaliyyətinə məhkəmə nəzarəti institutu və
inzibati aktların, hərəkətlərin (hərəkətsizliyin) qanuniliyinin yoxlanmasını, pozulan hüquqların
və qanuni maraqların bərpasını nəzərdə tutan normayaradıcı və hüquq tətbiqedici fəaliyyət kimi
çıxış edir.
Məlumdur ki, dünya təcrübəsində məhkəmə orqanları sisteminin hüquq sahələri üzrə
ixtisaslaşdırılması prosesi uzun müddətdir ki, davam etməkdədir. İnzibati, vergi, sosial təminat,
ailə, iqtisadi, maliyyə və digər sahələr üzrə münasibətlərin getdikcə mürəkkəbləşməsi, inzibati
hüquqla qorunan münasibətlərin dairəsinin genişlənməsi, müvafiq hüquqi bazanın
təkmilləşdirilməsi inzibati mübahisələrin peşəkarlıqla həll olunması üçün ixtisaslaşdırılmış
məhkəmələrin yaradılması zərurətini üzə çıxardı. İnzibati mübahisələrlə bağlı münasibətlərin
spesifikliyi, yəni onların həm məzmun, həm də subyektiv tərkib baxımından fərqli xarakterə
malik olması da bu sahəyə xüsusi və ixtisaslaşmış yanaşmanın müəyyən edilməsini tələb edirdi.
Hazırda inzibati icraat qaydalarının, inzibati məhkəmə icraatının, ixtisaslaşdırılmış inzibati
məhkəmələrin formalaşdırılması ölkədə aparılan məhkəmə-hüquq islahatlarının əsas istiqamətləri kimi
çıxış edir. Təqdirəlayiq haldır ki, aparılan islahatlar nəticəsində insanların hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsi sahəsində məhkəmə mühüm və təsirli vasitəyə, inzibati orqanların fəaliyyətində
qanunçuluğa riayət olunmasına nəzarəti real şəkildə təmin edən orqana çevrilmişdir.
İxtisaslaşdırılmış məhkəmələrin yaradılması ilə bağlı bir cəhəti də xüsusilə vurğulamaq
lazımdır ki, bu hakimlərin müvafiq sahələr üzrə ixtisaslaşmasına, inzibati mübahisələrə adekvat
və ədalətli hüquqi qiymətin verilməsinə səbəb olmaqla yanaşı, həm də mükəmməl məhkəmə
təcrübəsinin formalaşmasına öz təsirini göstərir.
Dövlət hakimiyyətinin heç bir qolundan asılı olmayıb, müstəqil fəaliyyət göstərən məhkəmənin
baxdığı şikayətə görə heç bir idarə xarakterli marağının olmaması, məhkəmə baxışının prosessual tənzimi
və rəhbər prinsipləri, iddiaçının prosesdə cavabdehlə bərabər prosessual statusa malik olması, inzibati
orqanın öz hərəkətinin və ya aktının qanuniliyini sübut etmək vəzifəsini daşıması, məhkəmənin iddiaçıya
yardım etmək vəzifəsinin qanunda öz əksini tapması və s. inzibati mübahisələrə inzibati məhkəmə
prosesində baxılmasının ümumən qəbul olunmuş üstünlükləri kimi çıxış edir. Qeyd edək ki, hələ XIX
əsrdə O.F.Sarvey inzibati məhkəmə icraatını inzibati hüququn müqəddiməsi kimi qiymətləndirdi
(36, s. 407).
Mübahisələrin inzibati qaydada həll edilməsi ilə bağlı məsələlərin məhkəmədə
baxılmasının böyük üstünlüklərə malik olması fikri hüquq ədəbiyyatında belə əsaslandırılır:
“vətəndaş üçün vəzifəli şəxsin qərarından yuxarı idarəetmə orqanına şikayət vermək imkanı
zahirən necə əlverişli təşkil edilsə də, şikayət nəticəsində əmələ gələn münasibətlər həmişə
inzibati hüquqi münasibət olaraq qalacaq, yəni onların bir tərəfində zavallı və kədərli vətəndaş,
digər tərəfində isə inzibati idarə, çox vaxt dövlət hakimiyyəti orqanları olacaq” (14, s. 378).
Müdafiə üçün məhkəməyə müraciət hüququ vətəndaş hüquqlarının mühüm təminat meyarıdır.
Məlumdur ki, insan hüquqları və hüquqi dövlət qarşılıqlı surətdə biri-birini şərtləndirən
hadisələrdir. Ədəbiyyatda haqlı qeyd olunur ki, hüquqi dövlət yalnız demokratik qaydanın əldə
edilməsi və qorunmasında müntəzəmliyi və ardıcıllığı təmin edən formal qanunçuluğu deyil,
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həmçinin, insan hüquqlarının və azadlıqlarının tanınmasına və hörmət edilməsinə əsaslanan
ədaləti əks etdirir (3, s. 40).
Qeyd edək ki, mütəxəssislərin əksəriyyəti haqlı olaraq inzibati məhkəmə icraatını
inzibati prosesin bir hissəsi kimi qəbul edir (33, s. 25-32; 22, s. 307). Hüquq lüğətində prosesə
mühakimə icraatı kimi yanaşılır (16, s. 867). Türk hüquq lüğətində göstərilir ki, proses bir
məhkəmənin və ya qurumun mübahisəli məsələləri araşdıraraq həll etmək üçün bir dəfədə və
fasiləsiz olaraq keçirtdiyi toplantıdır (8, s. 467). Ə. T.Yılmazın fikrincə, proses – əvvəlcədən
müəyyən olunmuş yerdə və vaxtda həyata keçirilir, prosesdə həyata keçirilən araşdırma işləmləri isə
məhkəmə baxışı hesab olunur (21, s. 126). İnzibati hüquq dərsliyində isə prosesə müəyyən nəticələrə
nail olmaq üçün ardıcıllıqla həyata keçirilən hərəkətlərin məcmusu kimi anlayış verirlir (2, s. 761).
İdarəetmə prosesi ilə inzibati prosesin ayrı-ayrılıqda mövcudluğunu israr edən
S.N.Maxinanın fikrincə, inzibati proses – inzibati işlər üzrə ədalət mühakiməsinin həyata
keçirilməsi formasıdır (25, s. 4-7, 14). Y.N. Starilov da müəllifin bu fikrini dəstəkləyərək
“inzibati proses” və “inzibati məhkəmə icraatı” anlayışlarının eyni mənalı olduğunu göstərir (29,
s. 26-31; 32; 31, s. 101-114; 30, s. 5-13).
Müəlliflərdən A.Ş.Gözüböyük (11, s. 1-61; 10), N.Q.Salişyova və N.Y.Xamaneva da
inzibati məhkəmə icraatının inzibati prosesdə həyata keçirildiyi barədə fikri dəstəkləyirlər. Onlar
inzibati orqanlar tərəfindən vətəndaşların hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayətlərə məhkəmədə
baxılmasını inzibati məhkəmə icraatı, ixtisaslaşdırılmış məhkəmələri isə bu icraatın subyekti kimi
xarakterizə edirlər (26, s. 24).
Lakin, hüquqi ədəbiyyatlarda bu fikri inkar edənlər də az deyil. Məsələn, F.Nağıyev, M.S.Aslanov,
V.Abışov, R.Nəcəfquliyev, C.İşıklar, T.Ağıllıoğlu, D.N.Baxrax, V.D.Sorokin və bir sıra digər müəlliflər
inzibati məhkəmə icraatının inzibati prosesin tərkibinə aid olunmasına etiraz edirlər. Onların fikrincə,
inzibati məhkəmə icraatı icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən deyil, məhkəmə tərəfindən həyata
keçirildiyi üçün inzibati proses hesab oluna bilməz.
“İnzibati hüquq” adlı dərs vəsaitinin müəllifləri qeyd edirlər ki, idarəçilik fəaliyyətinin
tərkib hissəsi kimi inzibati proses dövlət idarəetməsinin ümumi prinsiplərinə əsaslanır, onun
məzmununu isə idarəçilik sahəsində öz səlahiyyətlərini və vəzifələrini yerinə yetirən inzibati
hüquq subyektlərinin idarəçilik münasibətləri təşkil edir (5, s. 160-161).
F.F.Nağıyevin fikrincə, inzibati proses hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi və
qanunçuluğun təmin edilməsi məqsədilə icra hakimiyyəti sahəsində qanunla nizamlanan
müəyyən fərdi işlərin həll edilməsidir (2, s. 761).
T.İ.Ağıllıoğlu inzibati proseslə inzibati məhkəmə icraatını fərqləndirərək göstərir ki,
inzibati proses səmərəli şəkildə həyata keçirilərsə inzibati məhkəmə icraatının da yükü azalar
(6).
C.İşıklar inzibati proseslə inzibati məhkəmə icraatının fərqli cəhətlərini
müəyyənləşdirdikdən sonra inzibati mühakimə icraatının prosesin tərkibində olmadığı qənaətinə
gəlir (15, s. 48). M.S.Aslanov da inzibati məhkəmə icraatını inzibati prosesin tərkib hissəsi
hesab etmir (7, s. 87).
A.O.Abdullayev də inzibati prosesin yaranmasını idarəetmə orqanlarının fəaliyyəti ilə
əlaqələndirir. Müəllif inzibati prosessual münasibətlərin dövlət idarəetməsi sahəsində yaranan
fərdi konkret işin həlli ilə bağlı olduğunu qeyd edir (1, s. 69).
“İnzibati hüquq” dərsliyində də analoci fikirlər söylənilir. Qeyd olunur ki, inzibati proses
hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi və qanunçuluğun təmin edilməsi məqsədilə icra
hakimiyyəti sahəsində qanunla nizamlanan müəyyən fərdi işlərin həll edilməsidir (4, s. 172).
Həmçinin, N.Ş.Hüseynova inzibati prosesə dar yanaşmanı qəbul etməyərək inzibati prosesin
meydana çıxması üçün inzibati orqanın birtərəfli iradəsinin kifayət etdiyini göstərir (13, s. 16).
Hüquq prosesinin hər bir halda ədalət mühakimə icraatı ilə əlaqəli olduğunu qəbul
etməyən bir qrup müəllif inzibati məhkəmə icraatının inzibati proses kimi deyil, məhkəmə
prosesi kimi göstərilməsini təklif edir (28, s. 54-56; 27, s. 47-51; 23, s. 19-25; 24, s. 31).
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Hüquqi prosesin növlərindən olan inzibati prosesin həyata keçirilməsi zamanı yaranan inzibatiprosessual münasibətlərdə vətəndaşla inzibati orqan bərabər hüquq və vəzifələrə malik olan tərəf kimi çıxış
edirlər. Bu, inzibati məhkəmə icraatı zamanı vətəndaşla inzibati orqan arasındakı bərabərsizliyi
tarazlaşdırmağa yönəlmiş tədbirlərdən biridir.
İnzibati prosesdə həyata keçirilən inzibati məhkəmə icraatı ümumi hüquqi mübahisənin
xüsusiyyətlərini əks etdirir. Ümumi - hüquqi mübahisə ümumi hüququn tətbiqindən irəli gələn
hüquqi nəticələrin mübahisələndirildiyi bütün halları əhatə edir.
İnzibati prosesdə iddiaya baxılması ilə əlaqədar inzibati-prosessual münasibətlər yaranır. Bu
münasibətləri bərabər bucaqlı üçbucaq şəklində təsəvvür etsək, yuxarı birləşdirici nöqtədə məhkəmə,
aşağıdakı üfiqi xəttlərdə isə tərəflər dayanır. Məhz məhkəmə vasitəsilə tərəflər biri-birilə əlaqəyə girir.
Lakin, inzibati proses yalnız bu münasibətlərlə də məhdudlaşmır. İnzibati mübahisəyə baxılarkən prosesin
istənilən mərhələsində yeni prosessual münasibətlər meydana çıxır. Sonradan yaranan bu münasibətlər əsas
münasibətlərə nisbətən törəmə xarakter daşıyır.
İnzibati prosesin əsas məqsədi inzibati hüquq münasibətlərinin iştirakçılarının pozulmuş
hüquq və maraqlarının bərpasıdır. Bu, inzibati hüququn öz mahiyyəti ilə əlaqədardır. Belə ki,
inzibati hüquq administrasiyaya nəzarət hüququ, vətəndaşı inzibati hakimiyyətin
özbaşınalığından qorumaq hüququ kimi yaranmışdır (18, s. 137). Əvvəllər inzibati hüququn əsas
diqqəti dövlətin idarəetmə aparatına ünvanlanırdısa, hazırda dövlətlə, dövlət orqanları və onların
vəzifəli şəxslər ilə vətəndaşlar arasındakı ictimai münasibətlərin tənzimlənməsinə yönəlir.
Məhkəmələr inzibati hüquqi mübahisəyə baxarkən yalnız fərdi mübahisələri həll etmir, həm də
pozulmuş hüquqları və qanunla qorunan maraqları bərpa edir və inzibati orqanların fəaliyyətinin qanunauyğunluğunu yoxlamaq üçün nəzarəti həyata keçirir. Bu səbəbdən, inzibati məhkəmə icraatı idarəçilik
sahəsində həyata keçirilən məhkəmə nəzarətinin xüsusi mexanizmi kimi çıxış edir. Nəzarətin başlıca
məzmunu yoxlamaqdan, baş verə biləcək nöqsanların qarşısını almaqdan ibarətdir (17, s. 109).
İnzibati prosesdə mübahisəyə baxılması və onun həll edilməsi ilə bağlı məhkəmə qərar
qəbul edir. Qərar yazılı şəkildə tərtib edilir və hakim (işə kollegial qaydada baxıldıqda,
məhkəmə tərkibinə daxil olan hakimlərdən hər biri) tərəfindən imzalanır. Məhkəmənin qərarı
hüquqi proseslər, hüququn subyektlərinin hərəkətləri və onların nəticələri üzərində nəzarət
funksiyasını həyata keçirir. Məhz bu funksiya ilə əlaqədar məhkəmə qərarı vasitəsilə inzibati
orqanların hərəkətlərinin (hərəkətsizliyinin), aktlarının qanuniliyi müəyyənləşdirilir. Qanuna
zidd hallar aşkar olunduqda məhkəmənin müvafiq qərarında onların aradan qaldırılması üçün
tədbirlər müəyyən edilir.
Inzibati məhkəmə icraatı institutundan özünün subyektiv ümumi hüquqlarının müdafiəsi üçün
istifadə edən şəxs əvvəl inzibati orqanla qeyri-bərabər inzibati-hüquqi münasibətlərdə olsa da, məhkəmə
icraatı zamanı onunla bərabər prosessual status daşıyır. Bu, inzibati mübahisənin ədalətli və obyektiv
həllinin mühüm təminatlarından biridir. Alimlərdən F.S.Mehdiyev bu halı haqlı olaraq “silahların
bərabərliyi” prinsipi adlandıraraq inzibati prosesdə həyata keçirilən çəkişmədə onun təmin
edilməsini ədalətli muhakimənin zəruri şərti kimi qiymətləndirir (19, s. 59).
Hazırda inzibati məhkəmə prosesi üçün inkvizisiyon prosesin mühüm elementləri
səciyyəvidir. Bu, ilk növbədə hakimin prosesdəki roluna aiddir. O, prosesdə ərizəçini aktiv
şəkildə dəstəkləyir. Ərizəçinin prosesdə xüsusi hüquqi statusa malik olması da buna imkan verir.
İnzibati orqanların üzərinə şikayət olunan aktın qanuniliyini sübut etmək kimi prosessual öhdəlik
qoyulduğu halda, vətəndaş onun qanunsuzluğunu sübut etmək vəzifəsindən azad olub, yalnız öz
hüquqlarının pozulması faktını sübut edir. İPM-in 14.2-ci maddəsinə əsasən inzibati orqanın inzibati
aktın qəbul edilməsi ilə əlaqədar olmayan və bilavasitə şəxsin hüquq və azadlıqlarını pozan
qanunsuz müdaxiləsindən müdafiəyə dair iddialar üzrə belə müdaxiləni zəruri edən faktiki
şərtlərin mövcudluğunu sübut etmək vəzifəsi müvafiq inzibati orqanın üzərinə düşür.
İnzibati aktın qəbul edilməsi tələbinə dair (məcburetmə haqqında) iddialar üzrə həmin
aktın qəbul edilməsini zəruri edən faktiki şərtlərin mövcudluğunu sübut etmək vəzifəsi isə
iddiaçının üzərinə düşür. Lakin, inzibati orqan iddiaçının arzuladığı inzibati aktın qəbulunu
konkret halda istisna edən faktiki şərtlərin mövcudluğuna istinad etdiyi hallarda, belə şərtlərin
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mövcudluğunu sübut etmək vəzifəsi həmin inzibati orqanın üzərinə düşür (İPM-in
14.3.maddəsi).
Sübutetmə vəzifəsinin inzibati orqana həvalə olunmasından başqa, məhkəmənin proses
iştirakçılarına yardım etmək vəzifəsinin müəyyənləşdirilməsi də tərəflərin maddi inzibati hüquq
münasibətlərində mövcud olan hüquq bərabərsizliyini inzibati prosesdə tarazlaşdırmağa
yönəlmişdir.
Inzibati prosesdə məhkəmənin proses iştirakçılarına yardım etmək vəzifəsi özlüyündə inzibati
orqanların fəaliyyətində qanunçuluğun və intizamın möhkəmləndirilməsi üçün məhkəmənin ədalətli və real
nəzarət mexanizmi olduğunun bariz sübutudur. Bu cür yardım formal, aydın olmayan tələblər üzündən
proses iştirakçılarının öz subyektiv hüquqlarını müdafiə etmək kimi potensial imkanlarından istifadə
etməmək hallarının qarşısını almağa yönəlmişdir. İnzibati məhkəmə icraatı yalnız formal təşkil olunduğu
halda deyil, məhz real icra mexanizminə malik olduğu təqdirdə hüquqi dövlətin zəruri elementlərindən biri
kimi çıxış edir. Bunun üçün mükəmməl prosessual təminat və müdafiə tədbirlərindən ibarət olan məhkəmə
icraatı formalaşdırılmalıdır.
Hakimin inzibati prosesdə rolu, iddiaçıya dəstəyi nə qədər fəal olsa da iddiaçı geniş təminatlara
malik olmalıdır ki, inzibati orqanın fəaliyyətindən olan narazılığını hüquqi formada məhkəmə qarşısında
ifadə etməklə məhdudlaşmayıb, iddiasının təmini üçün müvafiq hüquqi tədbirlərin görülməsi təşəbbüsünü
də irəli sürə bilsin.
Qanunvericilikdə inzibati aktların qəbul edilməsi, icra olunması və ya ləğv edilməsi ilə
bağlı inzibati orqanların fəaliyyətinin hüquqi əsaslarının, prinsiplərinin müəyyən edilməsi,
həmçinin inzibati şikayətlər üzrə icraatın, inzibati orqanların və vəzifəli şəxslərin məsuliyyətinə
dair məsələlərin nizama salınması, bu sahədə atılan mühüm addımlardandır.
İnzibati məhkəmə icraatının həyata keçirilməsi ölkədə “vətəndaş - dövlət qulluqçusu” və
“vətəndaş - inzibati orqan” münasibətlərinin sistemlərində yeni antikorrupsiya modelinin yaranmasına da
zəmin ola bilər. İnzibati prosesdə səmərəli və ədalətli inzibati məhkəmə icraatının həyata keçirilməsi
ölkədə məhkəmə hakimiyyətinin nüfuzunun yüksəlməsi ilə yanaşı, dövlət idarəçiliyində qanunçuluğun və
intizamın möhkəmləndirilməsinə zəmin olan hallardandır. Məhkəmənin inzibati işlərə operativ baxması
idarəçilik təcrübəsinin təkmilləşməsinə, idarəçilikdə intizamın möhkəmlənməsinə, inzibati orqanların və
onların vəzifəli şəxslərinin fərdi məsuliyyət hissinin yüksəlməsinə, həmçinin onlarda vətəndaş hüquqlarına
və məhkəmə sisteminə hörmət ruhunun formalaşmasına səbəb ola bilər.
İnzibati orqanların vətəndaşlarla münasibətdə vicdanlı davranışa əməl etməsi, vətəndaş
məmnunluğunun təmin olunmasına çalışması onların fəaliyyətində səmərənin və şəffaflığın
artması cəmiyyətin inzibati orqanlara və dövlət qulluqçularına etimadının yüksəldilməsi üçün
mühüm meyardır. Akademik R. Ə.Mehdiyev haqlı olaraq göstərir ki, vicdan anlayışı etikanın ilk
anlayışı, yaxşılıq anlayışı isə onun əsas anlayışıdır” (20, s. 301).
İnzibati prosesdə həyata keçirilən ədalət mühakiməsi inzibati orqanların qərar və hərəkətlərindən
verilən iddiaların inzibati məhkəmələrdə inzibati prosessual qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qaydada
obyektiv araşdırılması və ədalətli qərarın çıxarılması ilə inzibati mübahisənin həllinə yönəlir,
vətəndaşların pozulmuş hüquq və maraqlarının bərpasında təcəssüm edir. Ədəbiyyatda haqlı olaraq
qeyd edilir ki, məhkəmə - haqq və ədalətin sadiq keşikçisi olub, ədalət mühakiməsini həyata keçirməklə
müəyyən edilmiş hüquq qaydalarını pozanlar barəsində dövlət məcburiyyət tədbirlərini tətbiq etmək
səlahiyyətinə malik hakimiyyət orqanıdır (9, s. 11). Mühakimə funksiyası – məhkəmənin işin
mahiyyəti üzrə qərar çıxarmaqla hüquqi mübahisələri və qanuna zidd halları həll etməsini
nəzərdə tutur (12, s. 10).
Beləliklə, inzibati məhkəmə icraatında həyata keçirilən ədalət mühakiməsi nəticəsində qərar
çıxaran məhkəmənin fəaliyyəti vətəndaşla inzibati orqan arasında yaranmış inzibati mübahisənin
ədalətlə həll olunması ilə yanaşı inzibati orqanların qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərməsini də
təmin etməyə yönəlmişdir.
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UOT 343. 139: 808.5

MƏHKƏMƏ NİTQİNİN ANLAYIŞI, PREDMETİ,
FORMA VƏ MƏZMUNU
Vüsalə Həsənova,
Bakı Dövlət Universiteti
Bu məqalədə məhkəmə nitqinin xüsusiyyətləri, forma və məzmunu araşdırılır, məhkəmədə nitq
mədəniyyətinin xüsusiyyətləri öyrənilir. Cinayət prosesində çəkişmənin yeri və xüsusiyyətləri öyrənilir.
Açar sözlər: nitq mədəniyyəti, çəkişmə, mübahisə, mühakimə, ittiham.
This article researches the peculiarities of court speech, its form and content, and the culture of
speech during the trial. The place and character of dispute is researhed during the trial process under
the domestic legislation of the Azerbaijan Republic
В этой статье исследуются особенности судебной речи, форма и содержание, и понятие
культура речи в судебном процессе. Роль и характер спора в судебном процессе подробно
регламентированы в уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджанской Республики.

Azərbaycan dilçiliyində “Nitq mədəniyyəti” qrammatik cəhətdən cümlələri düzgün
qurmaq, fikri aydın, dəqiq və məntiqi ardıcıllıqla, ədəbi bir dildə bütün tələffüz normalarını
gözləyərək ifadə etməyi bacarmaq deməkdir.
Nitq mədəniyyəti termini iki mənada işlənir:
1. Müəyyən dövrdə cəmiyyətin nitq fəaliyyətini öyrənən, insanların ünsiyyətinin əsas vasitə və
aləti kimi dildən istifadə qaydalarının elmi əsasını, fikrin formalaşmasını və ifadəsini
müəyyənləşdirən filologiya elmlərinin bölməsi kimi;
2. Nitqin normativliyinə, onun tələffüzünə uyğun gələn, müəyyən tarixi mərhələdə o dil
kollektivliyində dili təbliğ etməni, tələffüz normalarını, vurğunun düzgün istifadə
edilməsini, söz işlətmə, söz yaratma, öz birləşmələrinin və cümlələrin qurulmasını, eyni
zamanda dəqiqlik, aydınlıq və təmizlik keyfiyyətlərini özündə əks etdirən bir sahə kimi (7).
Nitq mədəniyyəti mürəkkəb tarixi bir prosesin nəticəsidir. Nitq mədəniyyətinin kökləri
qədim Misir, Hindistan, Çin, Yunanıstan, Roma və Azərbaycandan gəlir. Qədim Yunanıstan və
Romada Sokrat, Demosfen, Aristotel, Siseron, Azərbaycanda Nizami, Fizuli kimi məşhur filosof
– natiqlərin adı ilə bağlıdır.
Azərbaycanda nitq mədəniyyəti XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində formalaşmağa
başlayır. XX əsr dilçiliyində nitq mədəniyyətinin nəzəri və əməli vəzifələrinin elmi əsaslarının
özülü qoyulmuşdur. Əsrin ikinci yarısında nitq mədəniyyəti bir elm kimi formalaşmış və onun
nəzəriyyəsinin əsasları işlənmişdir. Artıq nitq mədəniyyətinin nəzəri və praktik məsələləri
dilçilik elminin fəal probleminə çevrilmişdir (9, s.6-7).
VII – XII əsrlər arasında ümumən yazılmış elmi və bədii əsərlər, əsasən ərəb və fars
dilindədir. VII – XII əsrlər ərəb və fars dilləri dövlət, elm və tədris dili idi. Azərbaycan dili
ancaq məişət dili kimi yaşayırdı. 1930–1980-ci illərdə rus dilinin SSRİ-də rəsmi dil kimi qəbul
edilməsi nəticəsində rus dili aparıcı dil, milli dil isə ikinci dərəcəli dil kimi fəaliyyətdə idi.
Rəsmi sənədlər. İclas, konfrans, simpozium, sessiya və qurultaylar rus dilində aparılırdı (4).
1995-ci il 12 Noyabr Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası qəbul edildikdən sonra
Azərbaycan dili dövlət dili elan olundu (5, s.36).
Maddə 21. Dövlət dili.
1. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası
Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
2. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını
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təmin edir.
3.
Maddə 45. Ana dilindən istifadə hüququ.
1. Hər kəsin ana dilindən istifadə etmək hüququ vardır. Hər kəsin istədiyi dildə tərbiyə və təhsil
almaq, yaradıcılıqla məşğul olmaq hüququ vardır.
2. Heç kəs ana dilindən istifadə hüququndan məhrum edilə bilməz (1).
Antik ritorikada dəqiqlik nitqin ilk və əsas şərti sayılır. Fikrin aydın izahı aydın və dəqiq
düşünməyin danışmağın və yazmağın əsas şərtidir. Bununla əlaqədar qeyd edirlər ki, “kim yaxşı
fikirləşirsə, o aydın izah edə bilər”. Dil və təfəkkür dəqiq nitqin yaranma bazasıdır. “Söz fikri
əks etdirir, fikir anlaşılmazdırsa onda söz də dərkedilməzdir. İnsan o vaxt aydın fikir ifadə edir
ki, ona fikir hakim kəsilir, lakin o daha aydın ifadə edəndə, o zaman fikrə ağalıq edir ”
(Belinski). Çernışevski isə qeyd edirdi ki, “Nəyi aydın təsəvvür etmirsənsə, onda onu aydın deyə
bilməzsən. İfadənin dəqiq olmaması və dolaşıqlığı fikrin də dolaşıqlığına şahidlik edir” (8)
«Çəkişmə» məfhumunun geniş məlum olmasına və mühakimə icraatının bütün növləri ilə
bağlı işlədilməsinə baxmayaraq, hələ də ədəbiyyatda onun anlayışı, mahiyyət və məzmunu
ətrafında diskussiyalar davam etməkdədir.
«Çəkişmə» dedikdə, ilk növbədə yarışma, qarşıdurma vəziyyəti başa düşülür. Yarışma və
qarşıdurma isə iştirakçıların bir-birini üstələməyə çalışdığı sosial fəaliyyət formasıdır. Bu
mənada çəkişməni tərəflərin bir-birini sübutetmədə üstələməyə çalışır, başqa sözlə, ittiham tərəfi
onun irəli sürdüyü iddianın (ittihamın) əsaslılığını, müdafiə tərəfi isə həmin iddianın tam və ya
qismən əsassız olduğunu sübut etməyə səy göstərir.
İstənilən ictimai münasibət müəyyən qaydalar sistemi ilə tənzim olunur. Belə qaydaların say
və növ (əxlaq, hüquq, korporativ və s normalar) çoxluğundan asılı olmayaraq onların başlıca
şərtlərini fərqləndirmək mümkündür. Cinayət mühakimə icraatında çəkişmə prinsipinin şərtləri kimi
ənənəvi olaraq aşağıdakılar fərqləndirilir:
1) əsas cinayət prosessual funksiyaların: ittihamın (cinayət təqibinin), müdafiənin və işin
həllinin (ədalət mühakiməsinin) bölgüsü;
2) tərəflərin prosessual hüquq bərabərliyi;
3) prosesdə məhkəmənin rəhbər rolu;
Çəkişmə prosesində digər prinsiplərin təzahürü labüddür; prinsiplərin sıx əlaqəsi və birbirini qarşılıqlı surətdə şərtləndirməsi prinsiplər sisteminin tərkib elementlərindən hər birinin
dəqiq fərqləndirilməsini çətinləşdirir (10, s.71). Fikrimizcə, tərəflərin çəkişmədə hansı məqsəd
izləməsi elmi cəhətdən əhəmiyyətli deyildir.
Cinayət prosesində çəkişən tərəflərin məqsədi özləri üçün ən qənaətbəxş nəticələrə nail
olmaqdır. Buna görə də, çəkişmənin məqsədlərindən deyil, çəkişməli cinayət prosesinin hansı
məqsəd izlədiyindən, qanunvericinin cinayətə prosesinə çəkişmə xarakteri verməklə hansı
məqsədə nail olmağa çalışmasından söhbət gedə bilər. Bu məqsəd CPM- in 1. 2 ci maddəsində
ifadə olunmuşdur:
- qanunla cinayət hesab olunan əməli törətmiş hər bir şəxsi ifşa etmək və cinayət
məsuliyyətinə cəlb etmək:
-cinayət törətməklə təqsiri olmayan heç kəsi cinayət prosesini həyata keçirən orqanların
vəzifəli şəxslərinin və ya hakimlərin özbaşına hərəkətləri ilə qanunsuz şübhə altına almamaq,
ittiham və ya məhkum etməmək;
Heç kəsi qanunsuz və ya zəruri olmadan prosessual məcburiyyət tədbirlərinə, insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarına hörmətin bərqərar olmasına imkan yaratmaq.
Beləliklə, cinayət prosesində çəkişmə- ibtidai araşdırma və məhkəmə baxışının elə bir
quruluşudur ki, burada prosesin ittiham və müdafiə tərəfindən olan iştirakçıların öz prosessual
(məqsəd) funksiyalarının həyata keçirmək və müstəqil məhkəmənin rəhbərliyi ilə özünə aid,
yaxud müdafiə (təmsil) etdiyi hüquq və mənafeləri bütün qanuni üsul və vasitələrə prosessual
bərabərlik əsasında müdafiə etmək imkanı təmin olunur (3).
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinin
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əsas prinsipləri və şərtlərini müəyyən edən 127-ci maddəsinin 7-ci hissəsinə uyğun olaraq,
məhkəmə icraatı çəkişmə prinsipi əsasında həyata keçirilir. Bu normanın birbaşa mənasında
çəkişmə prinsipi ədalət mühakiməsinə, yəni məhkəmə baxışına aid edilir. CPM-in 32-ci
maddəsində isə cinayət mühakimə icraatının çəkişmə əsasında həyata keçirildiyi təsbit
olunmuşdur. Nəzərə alsaq ki, cinayət mühakimə icraatı dedikdə, CPM-in 7.0.8-ci maddəsinə
əsasən, məhkəməyədək və birinci, apelyasiya və kasasiya instansiyası məhkəmələrində aparılan
icraat nəzərdə tutulur, onda çəkişmə prinsipinin ümumilikdə cinayət prosesinə aid olan prinsip
olduğunu söyləmək mümkündür. Hərçənd Konstitusiyada bu prinsip məhkəmə icraatına aid
edilmişdir.
CPM-in 32-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulan müddəalar cinayət prosesinin məhkəmə
mərhələsinə aiddir, burada cinayət prosesinin məhkəməyədək mərhələlərinə toxunulmur.
CPM-də çəkişmə ümumilikdə cinayət prosesinə aid olan prinsip kimi müəyyən olunur, lakin
cinayət prosesinin məhkəməyədək mərhələlərində bu prinsipin tam mənası ilə qüvvədə olduğunu
təsdiq etmək olmaz. Xüsusən, cinayət prosesinin müstəqil mərhələsi olan cinayət işi başlama
mərhələsində bu prinsip qüvvədə deyildir; ibtidai araşdırma mərhələsində isə onun qüvvəsi məhdud
səciyyə daşıyır. Göründüyü kimi, çəkişmənin Azərbaycan cinayət prosesi üçün ümumi prinsip
olması mübahisəlidir. Bu məsələ ətrafında mövcud olan mövqelər üç istiqamətə haçalanır:
1)
çəkişmə cinayət prosesinin prinsipidir;
2)
çəkişmə prosesin formasıdır;
3)
çəkişmə həm prinsip, həm də formadır.
Göstərilən ziddiyyət prosessual qanunvericiliyin anlayışları sisteminin düzgün
qurulmaması, anlayışların iyerarxiyasına, məntiqi bağlılığına bir sıra məqamlarda əməl
olunmaması ilə bağlıdır. CPM-in 7.0.8-ci maddəsində «cinayət mühakimə icraatının»
məhkəməyədək və məhkəmə mərhələsində aparılan icraat kimi müəyyən olunması onu «cinayət
prosesi» anlayışı ilə eyniləşdirir. Bu ziddiyyət CPM-in 23-cü maddəsində «cinayət mühakimə
icraatının yalnız məhkəmə tərəfindən həyata keçirilməsi» müddəası ilə dərinləşir. Belə çıxır ki,
nəinki məhkəmə mərhələsində, habelə məhkəməyədək mərhələdə icraatı yalnız məhkəmələr
həyata keçirilər. Bu cür yanlış nəticə CPM-in 7.0.8 və 23-cü maddələrinin ziddiyyətindən
yaranır. Həmin ziddiyyəti aradan qaldırmaq üçün CPM-in 23-cü maddəsində «cinayət
mühakimə icraatı deyil», «ədalət mühakiməsi» ifadəsi işlədilməlidir.
«Mühakimə» və «məhkəmə» eyni kökdən olan sözlər olub, eyni bir mənanı ifadə edirlər.
Eyni ilə «mühakimə icraatı» və «məhkəmə icraatı» ifadələri də məzmunca fərqlənmirlər.
Xatırladaq ki, Konstitusiyanın 127-ci maddəsində «mühakimə icraatı» deyil «məhkəmə icraatı»
ifadəsindən istifadə olunur.
Məhkəmənin funksiyası ittiham və müdafiə tərəflərinin funksiyalarından fərqlidir, o,
mühakimə araşdırmasında tərəf olmadan, rəhbərlik və həlletmə rolunda çıxış edir. Məhkəmə
baxışının bu cür quruluşu ittihamçının, zərərçəkmiş, təqsirləndirilən şəxsin və prosesin digər
iştirakçılarının hüquq və mənafelərinə maksimum dərəcədə cavab verir, obyektiv (maddi)
həqiqətin müəyyən olunmasını, məhkəmə tərəfindən düzgün, ədalətli hökm çıxarılmasını təmin
edir (11).
Çəkişmə prinsipi məhkəmə prosedurunun elə bir quruluşunu nəzərdə tutur ki, burada
cinayət işlərinə məhkəmə baxışı zamanı öz qanuni mənafelərini müdafiə etmək üçün bərabər
prosessual hüquqlara malik olan ittiham və müdafiə tərəfləri arasında prosessual funksiyaların
bərabər əsaslarla bölgüsü təmin edilir. İttiham funksiyasını prokuror, zərərçəkmiş şəxs, xüsusi
ittihamçı, mülki iddiaçı; müdafiə funksiyasını –təqsirləndirilən şəxs, müdafiəçi, qanuni
nümayəndə, mülki cavabdeh həyata keçirirlər. Cinayət işini həll etmək funksiyası isə
məhkəməyə (hakimə) həvalə olunmuşdur. O, tərəflərin irəli sürüldüyü dəlillərlə hər hansı
formada bağlı deyildir, təqdim və tədqiq olunmuş hansısa təsirlərə məruz qalmır və müstəsna
olaraq yalnız ədalət mühakiməsi orqanı kimi fəaliyyət göstərir.
Bu zaman məhkəməyə iclasa rəhbərlik etmək üçün bütün zəruri səlahiyyətlər verilmişdir,
o, qərəzsiz və obyektiv yanaşma əsasında, işin hallarının tam, hərtərəfli və obyektiv tədqiqi üçün
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zəruri şərait yaradır və işi mahiyyəti üzrə həll edir (9, s.115).
Göründüyü kimi, çəkişmə - nizamsız bir qarşıdurma deyil, məhkəmə (hakim) tərəfindən
rəhbərlik və nəzarət edilən prosessual fəaliyyətdir. Qanundan bu fəaliyyətin istiqamətini də
ayırd etmək mümkündür: çəkişmə və hüquq bərabərliyi əsasında cinayət mühakimə icraatında
ittiham və müdafiənin həyata keçirilməsi (maddə 7.0.19).
Beləliklə, tədqiq olunan prinsipin rolu ilk növbədə, cinayət prosesinin subyektləri arasında
prosessual funksiyaların bərabər əsaslarla bölgüsünü təmin etməkdən ibarətdir:
- cinayət işini həll etmək funksiyası məhkəməyə;
- ittiham funksiyası – prokurora, müstəntiqə, təhqiqatçıya, zərərçəkmiş
şəxsə, xüsusi ittihamçıya, xüsusi ittihamçının nümayəndəsinə;
- müdafiə funksiyası- şübhəli, təqsirləndirilən şəxsə, onların müdafiəçisinə və qanuni
nümayəndələrinə, mülki cavabdehə.
Çəkişmə prinsipi birinci instansiya məhkəməsində məhkəmə baxışı zamanı bütün
məzmunu ilə təzahür edir, çünki məhz bu instansiyanın araşdırma materialları əsasında hökm
çıxarılır. Məhkəmə baxışında tərəflər məhkəmənin həyata keçirdiyi bütün hərəkətlərdə iştirak
edirlər. Şifahilik, aşkarlıq və bilavasitəlik şəraitində tərəflər öz mövqelərini müdafiə etmək üçün
lazımi imkanlara malik olurlar. Prosesin məhz bu mərhələsində mühakimə icraatı subyektləri
vəsatətlər vermək, sübutlar təqdim etmək, digər tərəfin təqdim etdiyi sübutların tədqiqində
iştirak etmək üçün real və bərabər imkanlar əldə edirlər (11).
İmkanların bərabərliyi o deməkdir ki, məsələn, prokurorun verdiyi vəsatət müdafiəçinin
vəsatəti ilə müqayisədə heç bir üstünlüyə malik deyildir, onların hər ikisinə məhkəmə tərəfindən
eyni qaydada baxılır; şahidləri təqsirləndirilən və zərərçəkmiş şəxs məhkəmədə eyni əsaslarla
dindirə bilər və s.
Məhkəmə baxışının bu cür quruluşu, yəni, ittiham, müdafiə və işin həlli funksiyalarının
məhkəmə və tərəflər arasında bölgüsü, sübutetmə prosesinin tərəflərin çəkişməsi və bərabər
imkanları əsasında həyata keçirilməsi, məhkəmənin obyektiv və qərəzsiz olması demokrativ
ideallara ən dolğun formada cavab verir.
Qanun məhkəmə baxışı iştirakçılarının (tərəflərinin) həyata keçirdiyi prosessual
funksiyaların xarakterini müəyyən edir:
a) prokuror dövlət ittihamını müdafiə edir (CPM, maddə 314);
b) müdafiəçi müdafiəni həyata keçirir (maddə 312)
c) məhkəmə ittiham və müdafiə funksiyalarından əlahiddə olaraq ədalət mühakiməsini həyata
keçirir (maddə 66)
Çəkişmə prinsipi heç bir halda formallıqla eyniləşdirilə bilməz: ittihamçı yoxdursa və ya
ittihamın hansısa halları aydın deyildirsə, deməli, cinayət işi xitam olunmalı və ya iş üzrə bəraət
hökmü çıxarılmalıdır. Cinayətin həqiqətdə törədilib-törədilmədiyinin müəyyən olunması hər bir
halda başlıca məsələdir, onun ikinci plana keçirilməsinə yol verilmir.
İttiham və müdafiənin müstəqil funksiyalar kimi bir-birindən və məhkəmə fəaliyyətindən
qəti surətdə fərqləndirilməsi çəkişmə prinsipinin psixologiya qanunlarına ziddir. Cinayət
prosesinin göstərilən qaydada aparıldığı halda tərəflər öz hüquqlarını həyata keçirmək
imkanından məhrum olur, məhkəmə isə tərəflərdən birinin, xüsusən ittiham tərəfinin
himayəçisinə çevrilir.
Tərəflər ittiham və müdafiə funksiyalarını bir-birindən asılı olmayaraq müstəqil surətdə
həyata keçirirsə, bu zaman ittihamın obyektiv olaraq həll edilməsi üçün tərəflərin heç birindən
asılı olmayan məhkəmə fəaliyyət göstərməlidir. Yalnız bu halda müdafiə tərəfi öz hüquq və
mənafelərinin qanuniliyini israr etmək, ittihama uğurla qarşı durmaq üçün imkan qazanır,
məhkəmə fəaliyyəti isə subyektivçilikdən, birtərəflilikdən və natamamlıqdan uzaqlaşır .
Tərəflər arasında gedən prosessual mübahisənin daha obyektiv, hərtərəfli və real olması və
bu çəkişmənin nəticələrinin məhkəmə üçün həqiqəti müəyyən etmək imkanı yaratmaq
məqsədilə Cinayət-Prosessual Məcəllənin 32-ci maddəsi tərəflərin bərabər prosessual hüquqlara
malik olmalarını təsbit etmişdir. Maddədə çəkişmə prinsipinin həyata keçirilməsinin bütün
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halları və qaydaları aydın və bütün prosessual cəhətləri nəzərə almaq dəqiqliyi ilə sadalanmışdır.
Cinayət prosesində tərəflərin çəkişməsini təmin etmək məqsədilə cinayət-prosessual
qanunvericilik aşağıdakı qaydaları nəzərdə tutmuşdur.
1) hər bir tərəf məhkəmədə təmsil olunur;
2) hər bir tərəf məhkəmədə öz mövqeyini müdafiə etmək üçün bərabər hüquqlara və imkanlara
malikdir;
3) ittiham tərəfi cinayət hadisəsinin baş verməsini, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin
əlamətlərinin mövcudluğunu, bu əməlin törədilməsinə təqsirləndirilən şəxsin aidiyyatını,
cinayəti törətmiş şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasının mümkünlüyünü sübut edir,
təqsirləndirilən şəxsin əməlinin hüquqi tövsifinə və məhkəmənin yekun qərarına dair öz
təkliflərini verir;
4) müdafiə tərəfi cinayət təqibi ilə bağlı irəli sürülmüş ittihamı təkzib edir və ya cinayət
prosesini həyata keçirən orqanın diqqətini təqsirləndirilən şəxsin cinayət məsuliyyətindən
azad edilməsinə və ya cinayət məsuliyyətini yüngülləşdirən halların mövcudluğuna cəlb edir
və təqsirləndirilən şəxsin əməlinin hüquqi tövsifinə və məhkəmənin yekun qərarına dair öz
təkliflərini verir;
5) hər bir tərəf heç kimdən asılı olmayaraq, müstəqil surətdə öz mövqeyini seçir və onu
müdafiə etmək üçün vasitə və üsullarını müəyyən edir;
6) məhkəmə cinayət-prosessual tərəflərdən hər birinin vəsatəti və əlavə olaraq zəruri
materialların əldə edilməsinə kömək göstərir;
7) məhkəmə tərəfindən hökm yalnız cinayət prosesi tərəflərinin iştirakı
bərabər əsaslarla təmin edilməklə tədqiq olunmuş sübutlarla əsaslandırılır;
8) dövlət ittihamçısı və xüsusi ittihamçı cinayət təqibini həyata keçirir və cinayət təqibindən
imtina edir;
9) təqsirləndirilən şəxs sərbəst olaraq təqsirli olduğunu inkar edir və ya özünü təqsirli bilir;
10) mülki iddiaçı iddiadan imtina edir və ya mülki cavabdehlə barışıq sazişi bağlayır;
11) mülki cavabdeh iddianı qəbul edir və ya mülki iddiaçı ilə barışıq sazişi bağlayır (2).
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İŞTİRAKÇILIQDA TƏHRİKÇİLİYƏ GÖRƏ
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Bakı Dövlət Universitetinin
“Cinayət hüququ və kriminologiya” kafedrasının
müəllimi, h.f.d., elsever.muradov@mail.ru
“Bu və ya digər hallarda ən güclü vasitə kimi çıxış edən təhdiddən ibarət əmr dəmir iradə ilə
qarşılaşarkən puça çıxır, əksinə bəzən arzu ifadə edən ricaedici bir söz başqasını özünü oda və ya suya
atmağa dair dəlicəsinə qərar qəbul etməyə təhrik edir”.prof.Ciryayev
Açar sözlər: iştirakçılıq, təhrikçilik, təhrikçi, ələ alma, sövdələşmə, hədə-qorxu gəlmə
“В этом и других случаях приказание, соединенное с угрозой, разбивается, встречаясь с
железной волей, и, наоборот, иногда просительное слово, одно высказанное желание заставляют
другого решаться на самое безумное предприятие, бросаться, в огонь и в воду”. Проф.Жиряев
Ключевые слова: соучастие, подстрекательство, подстрекатель, подкуп, уговор, угроза
In such or other cases , threatening order appearing the most impressive mean collapses,
whereas requested word expressing wish instigates other to decide on looking for trouble.
Prof.Giryayev
Key words: accomplice, instigation, arrangement, payoff, threat

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 31-ci maddəsində iştirakçılığa iki və
ya daha çox şəxsin qəsdən cinayət törətməkdə qəsdən birgə iştirakı kimi anlayış verilir.
Cinayətkarların birliyi kimi iştirakçılıq müasir qanunvericilikdə və elmdə müstəqil anlayış kimi
çıxış edir. İştirakçılıq cinayətin törədilməsinin xüsusi formasıdır. Buna görə də iştirakçılıq
əməlin sosial baxımdan qiymətləndirilməsinə, yəni cinayətin xarakterinə və ictimai təhlükəlilik
dərəcəsinə təsir göstərir. İştirakçılıqla törədilən cinayətin yüksək ictimai təhlükəlilik dərəcəsi ilk
öncə təyin edilən cəzada öz əksini tapır. Çünki iştirakçılıqla törədilən cinayətin ictimai təhlükəlilik dərəcəsi konkret şəxsin törətdiyi əməlin ictimai təhlükəlilik dərəcəsindən həmişə yüksək
olur. Bu da onunla bağlı olur ki, iştirakçılıqla törədilən cinayət bir şəxs tərəfindən deyil, iki və
ya daha artıq şəxsin birgə səyinin nəticəsi olaraq törədilir. Cinayətin törədilməsində birgə iştirak
edən bu şəxslərin dörd qrupunu ayırmaq olar: icraçı, təşkilatçı, təhrikçi, köməkçi.
Tədqiqatımızın obyektini təhrikçinin məsuliyyəti təşkil etdiyindən bu məsələ üzərində
geniş şəkildə dayanmağı zəruri hesab edirik.
Almaniyanın cinayət qanunvericiliyi təhrikçiliyi bu cür izah edir:
“Təhrikçi icraçı vasitəsilə başqa birisinin hüquqi rifahına qəsd edir. Yəni təhrikçi
icraçının ictimai təhlükəli əməli törətməsi haqqında qərarı qəbul etməsinə səbəb olur”.
Almaniyanın cinayət qanunvericiliyinin 26-cı paraqrafında məhz təhrikçilik üzrə
hərəkətlərin ictimai təhlükəli əməlin törədilməsi haqqında qərarın meydana gəlməsinin səbəbi
kimi çıxış etməsi göstərilir. Burada təhrikçilik üzrə hərəkətlər inandırmada, hədə-qorxu
gəlmədə, mükafat vəd etmədə, səhv motivasiya irəli sürmədə və s. ifadə oluna bilər. Təhrikçinin
hərəkəti aydın olmalı, şəxsdə cinayət qanunvericiliyinin Xüsusi hissəsində nəzərdə tutulmuş
müvafiq əməlin törədilməsinə niyyət yaratmalıdır. Yəni təhrikçilik üzrə hərəkətlərin məcmusu
şəxsdə cinayət törətmək niyyətinin “meydana gəlməsinin” səbəbi kimi çıxış etməli və ya onu
doğurmalıdır.
Təhrikçiliyin qeyd edilən tərəfi olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki belə
hərəkətlərin təsirinin həddən artıq geniş başa düşülməsi cinayət məsuliyyətini əsassız olaraq
həddən artıq genişləndirə bilər.
Alman hüquq elmində bu müddəaların konkretləşdirilməsi adətən ayrı-ayrı işlər üzrə
məhkəmə qərarlarına müraciət etmək yolu ilə həyata keçirilir. Əsas mövqelərdən biri ondan
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ibarətdir ki, təhrikçi öz hərəkətləri ilə niyyətin yaranmasını və ya olmamasını müəyyən etməli,
yaxud qeyri-müəyyən niyyətləri konkretləşdirməlidir.
Alman alimləri Q.Tröndle və T.Fişerin fikrincə, təhrikçinin hərəkətləri şəxsi öz
düşüncələri ilə planlaşdırılmış çoxsaylı əməllərin törədilməsinə yönəldə bilər. Alimlərin
fikirlərinin ifadə olunduğu kommentariyada deyilir ki, əgər təhrikçilik hərəkətləri fərdən
müəyyən dairədən bir və ya bir neçə qeyri-müəyyən şəxslərə istiqamətlənirsə və cinayətkar
nəticəyə gətirib çıxarırsa, onda belə bir fəaliyyət təhrikçinin məsuliyyətinin yaranması üçün
kifayət edir (13, s.220).
İctimai təhlükəli əməlin potensial subyektinə təsir göstərən bir neçə şəxsin birgə
hərəkətlərinin təhrikçilik kimi müəyyən edilməsinin mümkünlüyü də nəzərdən keçirilir. Bu
şəxslərdən hər biri cinayətin subyektinə təsir göstərir.
V.Yoks təhrikçinin hərəkətləri ilə bağlı aşağıdakı tələbləri irəli sürür (9, s.135):
a) təhrikçinin hərəkətləri əməl haqqında qərarın qəbul edilməsini ifadə etməlidirlər.
Əməlin törədilməsinə təhrik edən fikrin irəli sürülməsi məsuliyyətin yaranması üçün kifayət
etməlidir (11. §26);
b) təhrikçi icraçını əlaqəli şəkildə inandırmalıdır (8, §64 II);
v) təhrikçi icraçının iradəsinə bilavasitə təsir göstərməlidir (14, s.568).
Kommentariyada qeyd edilir ki, təhrikçilik zamanı istifadə edilən vasitələr təbiətinə görə
bir-biri ilə əlaqəli olan hərəkətlərdir. Onların arasında hədə-qorxu gəlmə, nüfuzundan sui-istifadə etmə, zorakılıq, aldatma və ya aldatmaya dəstək vermə xüsusi əhəmiyyətə malikdirlər. Təhrikçinin niyyətinin məzmununu icraçını müəyyən əməlin törədilməsinə istiqamətləndirməkdən
ibarətdir. Alman cinayət-hüquq ədəbiyyatında təhrikçinin agenti problemi də müzakirə edilir.
Ədəbiyyatda göstərilir ki, əgər təhrikçi həqiqətən də ictimai təhlükəli əməlin törədilməsini arzu
etmirsə, onda bu fiqurdan istifadə edilməsi mümkündür. Bəzən bu zahirən ziyansız xarakter
daşıyır. Oğrunu ifşa etmək üçün müəyyən yerə gizlicə pul qoyulur: əgər onun bu pulu
mənimsəmək niyyəti yoxdursa, onda onun üçün məsuliyyət də yoxdur (3, s.280-282). Alman
alimi Şmit R. deyir ki, bu məsələ mübahisəlidir və xüsusi təhlil tələb edir (12, s.392, 393).
Müxtəlif informasiya mənbələrinin toplanılması və yayılması yolu ilə cinayətkar
əməllərin törədilməsinə açıq çağırışlar müstəqil hüquqazidd əməl kimi təhlil edilir və alman
cinayət qanunvericiliyinin “Cinayətlərə açıq çağırışlar” nəzərdə tutan 111-ci paraqrafı ilə
təhrikçi kimi subyektin cinayət məsuliyyətinə səbəb olurlar. Almaniyanın cinayət
qanunvericiliyində hüquqi quruluşu baxımından təhrikçilik həmçinin cəzalanmalı olan bir sıra
cinayət əməllərinin obyektiv cəhətinin əsasında dayanır. Məsələn, yetkinlik yaşına çatmayanı
cinayətkar və cəmiyyətə zidd fəaliyyətə cəlb etmə və s.
Alman cinayət hüquq elmi təhrikçilik adı altında digər şəxsdə cinayətkar əməli törətmək
qətiyyətinin qəsdən yaradılmasını başa düşür. Məhkəmə təcrübəsi də bir qayda olaraq o
mövqedən çıxış edir ki, təhrikçi digər şəxsdə cinayət əməlinin törədilməsi niyyətini yaratmalıdır.
Müəyyən vəziyyətdə digər şəxsdə cinayət əməlini törətmək qətiyyətinin “möhkəmləndirilməsi”
də təhrikçilik kimi qəbul edilə bilər. Bu o zaman qəbul edilir ki, digər şəxsdə cinayət törətmək
niyyəti hələ qəti olaraq meydana gəlməyib.
Beləliklə, Alman cinayət hüquq nəzəriyyəsində və təcrübəsində təhrikçilik obyektiv və
subyektiv əlamətlərin olması ilə səciyyələnir (2, s.257). Obyektiv əlamətlərə aiddir:
a) ən azı qəsdən qanunsuz əmələ cəhd və ya bitmiş hüquqazidd əməl;
b) əməlin törədilməsinə təhrik etmə, onu törətməyə qətiyyətin yaradılması.
Təhrikçiliyin subyektiv əlaməti kimi qəsdən qanunsuz başa çatmış əmələ və həmin
əməlin törədilməsinə cəhdə qətiyyətin yaradılması haqqında təhrikçiliyə ikitərəfli niyyət çıxış
edir.
Fransanın CM-in 121-7-ci maddəsinin 2-ci abzasına uygun olaraq, hədiyyə verməklə,
vəd etməklə, hədə-qorxu gəlməklə, tələb etməklə, hakimiyyətdən və ya səlahiyyətlərindən suiistifadə etməklə cinayətkar əməli törətməyə təhrik edən, yaxud onun törədilməsinə göstəriş
verən şəxs də iştirakçı hesab olunur. Beləliklə, təhrikçilik Fransa qanunvericiliyinə görə iki
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üsulla həyata keçirilə bilər: təhrik etmə və ya göstəriş vermə.
Təhrik etmə yalnız üç şərt mövcud olduqda iştirakçılığı yaradır. Birincisi, o CM-in 1217-ci maddəsində göstərilən vasitələrin, yəni hədiyyənin, pulun və s. verilməsi ilə müşayət
olunmalıdır. Baxmayaraq ki, çox vaxt məhkəmə göstərilən vasitələrin məcmusunu iştirakçılıq
kimi qəbul edir, sadalanan amillərdən hər hansı birinin olması həmin hərəkətlərin təhrikçilik
kimi qəbul edilməsi üçün kifayətdir. Məhkəmə təcrübəsində qadına hamiləliyi dayandıracağı
təqdirdə maddi yardım göstərəcəyini söz verməklə onu bu işə təhrik edən və bundan imtina
etdiyi zaman isə, qadını köməksiz vəziyyətdə qoyacağı ilə hədə-qorxu gələn şəxsin hərəkətləri
təhrikçilik kimi qəbul edilmişdir (10, s.91). Fransanın CM-in 121-7-ci maddəsində göstərilməyən hallardan və ya digər üsullardan istifadə etməklə başqa şəxsi cinayətkar əməlin
törədilməsinə təhrik etmə təhrikçilik hesab edilmir. Hesab edirik ki, başqasında cinayət törətmək
qətiyyəti yaradan təhrikçilik hərəkətləri bəzən fitnəkarlıqla bağlı ola bilər. Belə hallar da
cinayətə təhrikçilik kimi qiymətləndirilməlidir. Məsələn, Azərbaycan Respublikası Ali
Məhkəməsi Plenumunun “Rüşvətxorluğa dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında” 30 iyul
1985-ci il tarixli qərarında deyilir ki, şəxs rüşvət verəni təhrik edərək vəzifəli şəxsə rüşvət
verəcəyi adı altında ondan pul və ya sair qiymətli şeylər alaraq, lakin faktiki olaraq onları özü
mənimsədiyi hallarda, cinayət həm dələduzluq, həm də rüşvət verməyə təhrikçilik kimi tövsif
edilməlidir (1, s.370).
İkicisi, Fransız hüquqşünasları hesab edirlər ki, təhrik etmə şəxsi bilavasitə cinayətkar
əməlin törədilməsinə vadar etməli və başqa şəxslərə yox, birbaşa icraçıya ünvanlanmalıdır.
Üçüncüsü, təhrikçilik özünəməxsus nəticəyə gətirib çıxarmalıdır. Zərərli nəticələrin
olmaması zamanı və ya icraçı tərəfindən cinayətkar əməlin heç olmasa müəyyən bir hissəsi
həyata keçirilmədikdə, əsas fakt baş tutmadığından deməli iştirakçılıq da yaranmayacaq. Belə
bir fəaliyyət də öz növbəsində təhrikçiliyə cəhdi xarakterizə edir.
Bununla yanaşı bir sıra cinayət hüquq normaları müstəqil delikt qismində elə bir
təhrikçiliyi nəzərdə tutur ki, həmin təhrikçilik CM-in 121-7-ci maddəsində göstərilən şərtlərlə
müşayət edilmir. Belə deliktlərə nümunə kimi Fransanın CM-in IV kitabının “Xəyanət və
casusluq haqqında” fəslində nəzərdə tutulmuş hər hansı cinayətin törədilməsinə bilavasitə
təhrikçiliyi göstərə bilərik. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, söhbət icraçının iradəsindən asılı
olmayan səbəblərə görə zərərli nəticələrə səbəb olmayan, yəni baş tutmayan təhrikçilik haqqında
gedir. Belə bir deliktin törədilməsinin üsulları arasında təklif etmənin, təzyiq göstərmənin və
Fransanın CM-in Ümumi hissəsində təhrik etmənin üsulları qismində nəzərdə tutulmayan zorakı
hərəkətlərin adları çəkilir.
Çox vaxt qeyri-müəyyən şəxslər dairəsinə ünvanlanan “təhrik etmə” də təhrikçilik kimi
qəbul edilir. Nümunə kimi Fransanın CM-in 223-14-cü maddəsində məsuliyyət nəzərdə tutulan
təhrikçiliyi göstərə bilərik. Bu maddədə özünü öldürmənin törədilməsi vasitəsi qismində
məhsulların, predmetlərin və ya metodların hər hansı bir formada təbliğatının aparılması və ya
reklam edilməsi üç il müddətinə həbs cəzası və 45 min yevro məbləğində cərimə ilə
cəzalandırılır. Bu halda göstərilən vasitələr haqqında informasiya hər hansı konkret şəxsə
ünvanlanmır. Əks halda Fransanın CM-in 223-13-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş digər hüquq
pozuntusuna görə məsuliyyət yaranacaq.
Təhrikçilik kimi müəyyən özünəməxsus nəticəyə gətirib çıxarmayan hərəkətlər də qəbul
edilə bilər. Bu barədə artıq öz mahiyyətinə görə baş tutmayan dövləti cinayətlərin törədilməsinə
təhrikçilik haqqında qeyd etmişik. Bu bir sıra digər cinayət əməllərinə də aiddir. Məsələn,
Sağlamlıq haqqında Məcəllənin L.630-cu maddəsi ilə cəzalanmalı olan narkotiklərdən suiistifadəyə təhrik etmə.
Təhrik etmədən fərqli olaraq göstəriş vermə cinayətkar əməlin həyata keçirilməsi üçün
icraçıya zəruri olan məlumatların verilməsindən ibarətdir. Bu halda təhrikçilik üçün xarakterik
olan məcburetmə olmur. Bununla əlaqədar olaraq iştirakçının məsuliyyətinin yaranmasının
məcburi şərti kimi onun göstərişinin və ya təlimatının cinayətin törədilməsi zamanı istifadə
edilməsi çıxış edir.
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Fransanın məhkəmə təcrübəsi cinayətin törədilməsinə göstəriş verməni cinayət
məsuliyyətinə səbəb olmayan sadə məlumatların verilməsindən fərqləndirir. Bir sıra hallarda
birinci və ikincinin fərqləndirilməsi həddən artıq mürəkkəb olur. Təcrübədə elə hallar olur ki,
gələcək qurbanın ünvanının verilməsi və onun həyat tərzi haqqında məlumat bildirilməsi
göstəriş vermə kimi qiymətləndirilmişdir. 1966-cı ildə bir vətəndaş digər şəxsə onların hər
ikisinin ümumi tanışı olan bir şəxsin “yalnız adam öldürmə üçün yaxşı qurbandır” deməsinə
görə məhkum edilmişdir. Bu fikir zərərçəkmişin həyatdan məhrum edilməsi haqqında göstərişin
verilməsi kimi qəbul edilmişdir. Bundan başqa mənzildən qanuni əsaslarla çıxarılan şəxs
bununla bağlı olaraq məsləhət almaq üçün məhkəmə məmuruna müraciət edir. Məhkəmə məmurunun mənzilin güclə tutulması ilə bağlı verdiyi məsləhət Fransanın kassasiya instansiyası
tərəfindən həmin məmurun qıfılın sındırılmasında iştirakçılığı kimi qiymətləndirilmişdir (25
fevral 1959-cu il tarixli cinayət işləri üzrə Palatanın qərarı).
Məhkəmə tərəfindən bu və ya digər informasiyaların “məlumatların sadəcə verilməsi”
kimi qəbul edilməsi halları çox azdır. Ədəbiyyatda bu qismdə yalnız bir nümunə göstərilir:
təqsirləndirilən şəxs öz məşuqəsi ilə bağlı ona verilən suala cavab olaraq bildirir ki, o, yalnız
iynə vurmaqla uşaq saldıra bilər. Məhkəmənin fikrincə, bu halda verilən “məsləhət” o qədər
ümumi və qeyri-müəyyən xarakter daşıyır ki, onları “sadəcə məlumatın verilməsi” kimi qəbul
etmək lazımdır.
Azərbaycan Respublikası CM-in 32.4-cü maddəsinə əsasən, iştirakçılığın üçüncü
qrupunu təhrikçilər təşkil edirlər. Bəzən hüquq ədəbiyyatında onları intellektual təqsirkarlar da
adlandırırlar. Hələ XIX əsrin Fransanın Cinayət Məcəlləsi bu tipi köməkçiliyə və ya Belçikanın,
Hollandiyanın, İtaliyanın cinayət qanunvericilikləri isə, icraçıya aid etmək imkanını aradan
qaldıran onun tamamilə müstəqil xüsusiyyətlərini nəzərdə tuturdu.
1845-ci il “Cinayət və İslah cəzaları haqqında” Qanunnamə təhrikçinin iki əlamətini
nəzərdə tuturdu: mənfi – cinayətin törədilməsində iştirak etməmə və müsbət – başqasını
cinayətin törədilməsinə cəlb etmə. Birinci əlamət nəzəri baxımdan o qədər də mühüm əhəmiyyət
kəsb etmir. Eyni bir iştirakçının fəaliyyəti özündə bir neçə tipə məxsus xüsusiyyətləri əks etdirə
bilər. Buna baxmayaraq iştirakçılardan hər birinə məxsus xüsusiyyətlər ayrılıqda onların hər biri
üçün öz əhəmiyyətini itirmir. Digər tərəfdən, bu mövqe praktiki baxımdan dəqiq deyildir: əgər
qanun təhrikçiliyi birgə təqsirliliyin daha ağır forması hesab edirsə, onda təhrikçi kiməsə kömək
etdiyi zaman o, köməkçi kimi yox, hər bir halda təhrikçi kimi məsuliyyət daşımalıdır.
Başqasında cinayətkar meylliliyin inkişaf etdirilməsi, əxlaqsız həyata öyrətmə,
cinayətkar məşğuliyyətə hazırlama, əgər burada müəyyən cinayətkar əmələ cəlb etmə yoxdursa,
qeyd edilən fəaliyyət növləri təhrikçilik kimi qəbul edilə bilməz.
Sadəcə olaraq müəyyən məqsədə yönələn niyyətin bildirilməsi, əgər bu zaman
fəaliyyətin istiqaməti göstərilməyibdirsə, bu təhrikçilik üçün kifayət deyildir. Çünki təhrikçilik
müəyyən cinayətkar əmələ cəlb etməni nəzərdə tutur.
1845-ci il “Cinayət və İslah cəzaları haqqında” Qanunnamədə, həmçinin həmin
qanunnamənin 1885-ci il nəşrində cinayətə açıq təhrik etmə halları tam deyildi və ayrı-ayrı
hissələrə bölünmüşdü. Lakin 1903-cü ilin Cinayət Qanunnaməsində cinayətə açıq təhrik etmə
halları 129-cu maddədə göstərilmişdi. Qanunnamənin 129-cu maddəsində onlara aid edilirdi:
açıq şəkildə bildirmə, söhbət aparma və ya yazıda ifadə etmə, həmçinin əsəri və ya şəkli açıq
şəkildə nümayiş etdirmə. Belə açıq təhrikçilik formaları dövlət və cəmiyyət əleyhinə müəyyən
fəaliyyətin hərəkətə gətirilməsinə, yaxud qanunun ağır cinayət hesab etdiyi əməllərin
törədilməsinə istiqamətlənməli idi. Ümumi qaydaya görə təhrikçiliyin sadalanan formaları
gözlənilən nəticələrə bərabər tutulmasa da, qanunnamədə məsuliyyəti ağırlaşdıran halların sırasında təhrikçiliyin nəticəsi kimi cinayətin törədilməsi çıxış edirdi.
Beləliklə, açıq çağırış aşağıdakı şərtlərin mövcudluğu zamanı təhrikçilik kimi təhlil edilə
bilərdi: birincisi, o özündə müəyyən cinayətə bilavasitə təhrikçiliyi ifadə etməli idi; ikincisi,
təqsirkar bu cinayəti törətmək niyyəti ilə hərəkət etməli idi; üçüncüsü, təhrik etmə həqiqətən
təhrik edilən əməlin törədilməsilə müşayət edilməli idi.
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Bununla yanaşı təhrikçi yalnız qəsdən hərəkət etməməli, həm də niyyətin müəyyən
çalarları ilə – düşündüyünü başqa şəxsin vasitəsilə və ya bu şəxsin iştirakı ilə həyata
keçirməlidir. Buna görə də təhrikçilik yalnız öz fəaliyyətinin iştirakını yox, həm də digər şəxsin
fəaliyyəti nəticəsində meydana gələn ictimai təhlükəli nəticəni – cinayəti nəzərdə tutur.
Təhrikçinin niyyəti belə bir iştirakçılığın xüsusiyyətini nəzərə almadan başqasını
cinayətin törədilməsinə cəlb etməyə istiqamətlənir. Buna görə də təhrikçilik yalnız hələ
başlamamış cinayət əməlinə yox, həm də müəyyən şərtlər daxilində artıq başlamış, lakin hələ
başa çatmayan əməlin davam etdirilməsinə mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, 1845-ci il
Qanunnaməsi yalnız əməlin törədilməsinə yox, həm də köməkçiliyə təhrikçiliyi nəzərdə tuturdu.
Bəzən Alman ədəbiyyatında rast gəlinən sonuncu müddəaya qarşı etirazlar köməkçilik
anlayışının hüquqi konstruksiyası ilə bağlı deyildi və köməkçiliyə təhrikçiliyin cəzalanmalı
olması haqqında məsələyə aid edilirdi. 1845-ci il Cinayət Qanunnaməsi ümumiyyətlə
iştirakçılığa təhrikçilik haqqında danışırdı.
Təhrikçinin niyyəti cinayətə hazırlıq və cinayətə cəhd də daxil olmaqla, cinayət əməlinin
tam həcmdə törədilməsinə istiqamətlənir.
1845-ci il Cinayət Qanunnaməsində təhrikçinin niyyəti birbaşa və ya dolayısı ilə ola,
həmçinin o, cinayətin törədilməsinə etinasız münasibət göstərə bilərdi: əgər kimsə müəyyən
hərəkəti edərkən və ya müəyyən hadisəni danışarkən, onun etdiyi söhbətin nəticəsi kimi cinayətkar əməlin törədiləcəyini dərk edirsə və buna etinasız münasibət göstərirsə, onda başqası
tərəfindən törədilmiş cinayəti tam şəkildə ona da aid edə bilərik.
Təhrikçi tərəfindən aşılanan niyyət onun özü tərəfindən yaradıla və ya başqasından qəbul
edilə bilər. Belə ki, təhrik edilən şəxs də təhrikçi ola bilər. Digər tərəfdən başqasına bilavasitə
şəxsən deyil, üçüncü şəxsin vasitəsilə cinayətkar planı aşılayan şəxs də təhrikçi hesab edilir.
Təhrikçinin hərəkət edərkən hansı motiv və məqsədlər izləməsi əhəmiyyətsizdir. Əgər
təhrikçi başqa birisini cinayətin törədilməsinə təhrik edirsə və bununla özünə yox, öz dostuna
fayda gətirəcəyini bilirsə, bu niyyəti rəhbər tutmaqla o, təhrikçi kimi məsuliyyət daşıyacaq.
Təhrikçinin düşündüyü niyyəti həyata keçirməsi sahəsində məhz hansı üsula müraciət
etməsi də əhəmiyyətsizdir. O, öz gücünü qeyri-qənaətbəxş hesab etdiyindən başqasının
köməyindən istifadə edə bilər. Məsələn, hər hansı mürəkkəb cinayətin həyata keçirilməsi
zamanı. Bundan başqa təhrikçi öz fəaliyyətini niyyətini həyata keçirmək üçün münasib
bilmədikdə o, başqasının yardımına müraciət edə bilər. Həmçinin təhrikçinin fiziki baxımdan
düşündüyünü həyata keçirməsinin mümkünsüzlüyü ilə əlaqədar onun digər amillərin
köməyindən istifadəsi mümkündür. Sonuncu hal elmdə mübahisə doğurmuşdur. Belə ki, Berner
iştirakçılıq haqqında özünün monoqrafiyasında belə şəxslərin təhrikçi kimi yox, köməkçi hesab
edilməsini təklif edirdi. Lakin belə bir məhdudiyyətin qoyulması düzgün deyildir. Məsələn, biz
təhrikçi tərəfindən iflic olmuş şəxsin adam öldürməyə, savadsız adamın sənədləri
saxtalaşdırmağa təhrik edilməsini təhrikçilik kimi qəbul etməliyik. Lakin burada o hal istisna
təşkil edir ki, həmin savadsız şəxsin nəinki faktiki baxımdan saxtakarlıq əməlini törətməsi qeyrimümkündür, həm də hüquqi baxımdan xüsusi xidməti mövqeyə, yəni xüsusi şərtlərə və
əlamətlərə malik olmadığına görə qeyd edilən cinayəti törədə bilməz.
Təhrikçilikdə psixi məcburetmə məsələsi daha çox mübahisə doğurur. Əgər kimsə
öldürməklə hədə-qorxu gəlib başqasından cinayətin törədilməsini tələb edirsə və bununla da öz
niyyətinə nail olursa, onda onu təhrikçi, yoxsa icraçı hesab etmək olar? Hesab edirik ki, cavab
iştirakçıların məsuliyyəti haqqında müəyyən edilmiş ümumi başlanğıclar əsasında verilməlidir.
Əgər icraçının hərəkəti öz cinayətkar xarakterini itiribdirsə, onda iştirakçılıq da yoxdur,
təhrikçilik də. Beləliklə, əgər biz hesab ediriksə ki, psixi məcburetmə təhrik olunanı son zərurət
vəziyyətinə qoymuşdur, onu cinayətkar əməldə müstəqil iştirak etməkdən məhrum etmişdir,
onda məsuliyyət daşıyan şəxs yalnız məcbur etmiş şəxs olacaqdır. Əgər təhdid göstərilən dərəcəyə çatmayıbdırsa, onda həmin təhdid təhrikçiliyin vasitələrindən biri kimi çıxış edir.
Əgər kimsə başqa birisini aldatmaqla, onun yanılmasından təhrik etmə vasitəsi kimi,
yaxud onun səhvindən istifadə etməklə hər hansı hərəkətlərin edilməsinə təhrik edibdirsə,
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burada təhrikçilik haqqında danışmaq olmaz. Əgər cəlb edilən şəxs belə bir aldanmaya və ya
səhvə görə bilməyərəkdən hərəkət edirsə, onda onu cəlb edən şəxs özü müstəqil təqsirkar kimi
çıxış edir. Əgər təhrik olunan hətta belə bir şəraitdə cinayət törətsə də belə, ehtiyyatsızlığa görə
məsuliyyətə cəlb ediləcək. Belə olduğu təqdirdə də o, cəlb edənin iştirakçı yoldaşı olmayacaq.
Təhrikçilik haqqında köhnə təlimlərdə cəlb etmənin vasitələri haqqında məsələ
qoyulurdu: başqasını cinayətkar əmələ hər cür təhrik etmə təhrikçilik hesab edilmirdi. Yalnız
müəyyən məlum yollarla təhrik etmə təhrikçilik hesab edilirdi. Buna görə də hər bir ayrıca
vasitənin təbiətini tədqiq etmək lazımdır.
Bu vasitələrin gücü və əhəmiyyəti şərtsiz olaraq şəxslərin müxtəlif münasibətlərindən
asılıdır. Bu məsələ ilə bağlı prof.Ciryayev deyir ki, “bu və ya digər hallarda ən güclü vasitə kimi
çıxış edən təhdiddən ibarət əmr dəmir iradə, yaxud tərsliklə qarşılaşarkən puça çıxır, əksinə
bəzən arzu ifadə edən ricaedici bir söz başqasını özünü oda və ya suya atmağa dair dəlicəsinə
qərar qəbul etməyə təhrik edir”.
Əgər təhrikçi niyyətinə hər hansı bir yolla nail ola bilməsə də, yalnız təsir təqsiri aradan
qaldırmadığı zaman bir şəxsin başqasını cinayətkar əməlin törədilməsi üçün təyin etməsi
təhrikçiliyin müəyyən edilməsi üçün əhəmiyyətə malikdir: seçilmiş vasitənin növü və xarakteri
yalnız hərəkətin qəsdlə edilməsinin və səbəbli əlaqənin sübuta yetirilməsi kimi prosessual
əhəmiyyətə malikdir.
1832-ci il Qanunlar Külliyyatı təhrikçinin seçdiyi aşağıdakı təsir vasitələrinin adını
çəkirdi: muzdla tutma, ələ alma, tapşırma. 1845-ci il “Cinayət və İslah cəzaları haqqında”
Qanunnaməsi təhrikçiləri “yoldan çıxaran” adlandıraraq, onların istifadə etdikləri təsir
vasitələrinin aşağıdakı növlərini nəzərdə tuturdu: xahiş, inandırma, pulla ələ alma, yaxud qazanc
vəd etmə, şirnikdirmə və aldatma və ya məcbur etmə və təhdid. 1903-cü il Cinayət
Qanunnaməsi “digərlərini cinayətkar əməldə iştiraka təhrik edənlər” ifadəsini özündə təsbit
etməklə təhrikçinin istifadə etdiyi təsir vasitələrinin hər cür siyahısından imtina etmişdi.
Beləliklə, nəzəri baxımdan təhrikçiliyin ayrı-ayrı vasitələri haqqında susmaq, onları
nəzərə almamaq kimi qiymətləndirilir. Lakin bu məsələ ilə bağlı təhrikçiliyin bir sıra mübahisəli
üsullarına aydınlıq gətirmək məqsədəuyğundur.
Bəzi alimlər xahişin təhrikçiliyin vasitələrinə aid edilməsini səhv hesab edirlər. Onların
fikrincə, xahişin təhrikçiliyin vasitələrinin sırasına aid edilməsi təhrikçiliyin anlayışını həddən
artıq genişləndirir. Fikrimizcə, hər cür xahiş təhrikçilik kimi qəbul edilməsə də, həyatda elə
yaxın münasibətlər, dərin məhəbbət və sonsuz sədaqət ola bilər ki, onların mövcudluğu zamanı
hətta kiçik xahişin olması başqasını qəhrəmanlıq nümayiş etdirməyə və ya cinayət törətməyə
itələmək üçün kifayət edir.
Xahiş anlayışı altında yaxınlaşdırma və tapşırma başa düşülür. Hətta hər hansı faydanı və
ya bəxşişi bilavasitə vəd etməklə əlaqədar olmasa da, əgər belə bir tapşırıq başqa şəxs tərəfindən
qəbul edilir və icra edilirsə, bununla belə o cəlb etmənin vasitəsi kimi çıxış edir.
Xahiş kimi inandırma da təhrik etmənin vasitəsi kimi qəbul edilir. Yəni şəxsdə elə bir
təsəvvür yaradılır ki, onun əsasında təhrik olunan şəxs üçün hər hansı cinayətin törədilməsi
məcburi və ya zəruri amil kimi çıxış edir. Bu zaman şəxsə törədilməsi nəzərdə tutulan cinayətin
gətirəcəyi fayda və xeyir izah olunur və təhrik olunan şəxsdə meydana gələn şübhə və qorxu
aradan qaldırılır. Yalnız o inandırma təhrikçiliyi təşkil edir ki, həmin inam həqiqətən də
başqasının fəaliyyətini müəyyən edən şərt kimi çıxış edir. Sadəcə məsləhət, göstəriş,
formalaşmış qətiyyətin möhkəmləndirilməsi təhrikçilik yox, yalnız köməkçilik ola bilər. Buraya
müstəsna hallarda sadə tərifi də aid etmək olar. Hər hansı planı cızmış şəxs tərəfindən söylənilən
tərif həmin plana daxildirsə, onda nəzərdə tutulan fəaliyyətin təriflənməsi artıq formalaşmış
qətiyyətin möhkəmləndirilməsinə xidmət edən köməkçilik kimi təhlil edilə bilər. Artıq
törədilmiş cinayətkar əməlin təriflənməsi isə, hətta iştirakçılığın anlayışı altına düşmür.
Şirnikləndirmə bundan əvvəlki forma ilə yaxındır. Çünki burada da təhrik olunanın
yoldan çıxması və cinayəti törətməsi üçün tələ qurulur. Aldatmaya gəlincə, hələ XIX əsrin sonu
XX əsrin əvvəllərinin Qərbi Avropa Cinayət Məcəllələrində səhvi yaratmaq və bu səhvdən
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istifadə etmək yalnız, əgər onlar icraçının psixi fəaliyyətini aradan qaldırmırdılarsa və ya
icraçının fəaliyyətinin qəsdini istisna etməyən halların sırasına aid olduqları halda təhrikçiliyi
təşkil edirdilər. Məsələn, fəaliyyətin motivlərinə münasibətdə aldatma.
Buna oxşar olaraq məcburetmə və təhdidin mənası müəyyən edilir. Çünki onlar özünün
yüksək səviyyədə inkişafı ilə icraçının əməlinin təqsirliliyini istisna edirlər. Məcburetməyə
vəzifəli şəxsin vəzifəsindən və ya ona verilmiş inzibati səlahiyyətindən kənara çıxan qanunsuz
əmri də aid etmək lazımdır. Buraya həm də hakimiyyətdən sui-istifadə etməni də aid etməliyik.
Hər bir halda belə bir hakimiyyət valideynlərin, qəyyumun, tədris müəssisəsinin rəhbərinin
hakimiyyəti kimi qanunauyğun olaraq və ya cəlb edilənlə cəlb edən arasında mövcud olan
xüsusi münasibətlərə görə yaranır.
Xahiş, əmr, tapşırıq tam şəkildə müəyyən hərəkətlərdə və işarələrdə ifadə oluna bilərlər.
Yalnız şəxsin iradəsinin və niyyətinin göstərilən formalarda ifadə edilməsini və belə iradə və
niyyətin başqaları tərəfindən rəhbər başlanğıc kimi qəbul edilməsini sübuta yetirmək lazımdır.
Daha mübahisəli məsələlərdən biri təhrikçiliyin vasitəsi kimi qəbul edilən susma
haqqında məsələdir. Buna ədəbiyyatda səssiz tapşırıq da deyirlər. Hesab edirik ki, bir dinməz və
laqeyd iştirak həm cinayətin törədilməsi, həm də sövdələşmə zamanı iştirakçılığı yarada bilməz .
Verner deyir ki, uşaqlar atalarının iştirakı ilə onların nəslən ümumi düşməninin öldürülməsi
haqqında məsləhətləşirlər və ata bu zaman tam sakit dayanır. Uşaqlar bu sakitliyin mənasına
görə hesab edirlər ki, ataları onların planını bəyənir. Bununla yanaşı biz atanın təhrikçi kimi
tanınması üçün heç bir əsasa malik deyilik.
Hər bir halda təhrikçiliyə görə məsuliyyətin yaranması üçün icranın təhriklə səbəbli
əlaqədə baş tutmasını müəyyən etmək lazımdır. Bir qayda olaraq icra hər iki təqsirkarın
fəaliyyətinin sıx əlaqəsini təsdiq etməklə öz bilavasitəliliyi ilə dərhal təhrikin ardınca gəlir.
Lakin belə bilavasitə əlaqənin zəruri şərti yalnız zamandan ibarət deyildir. Əgər təhriklə onun
icrası arasında bir neçə saat yox, bir neçə gün, hətta həftə keçmişdirsə, onda təhrik etmə özünün
təhrikçilik xarakterini itirməyə bilər. Bəzən hətta müəyyən zaman fasiləsinin keçməsi belə
əməlin həyata keçirilməsinin zəruri şərti kimi çıxış edir. Digər tərəfdən, uzun zaman, bir neçə il
keçəndən sonra təhrik həyata keçirilibdirsə, onda təhrikçiliyi qəbul etmək çətindir. Ola bilər ki,
təhrikçi təhrik haqqında unutsun. Məhkəmə bu halda təhriklə törədilmiş cinayət arasında həqiqi
səbəbli əlaqənin olmasını diqqətlə təhlil etməlidir.
Əgər təhrikçinin təqsirliliyinin əsasını təhrik edilənin törətdiyi əməl təşkil edirsə, onda
təhrik etmənin özünü yalnız vasitə axtarıb tapma və ya hazırlıq kimi təhlil edə bilərik. Buna görə
də belə təhrik etmə hüquqi əhəmiyyətə malikdir və ya qanunun hazırlığa görə cəza nəzərdə tutan
əməllərə təhrik etmədə hazırlıq kimi qiymətləndirilir.
Əgər təhrikçilik baş tutarsa və təhrik olunan tərəfindən qəbul edilərsə, onda belə bir
fəaliyyət cinayətkar əmələ hazırlıq kimi qiymətləndirilir. Müəyyən səbəbdən baş tutmayan
təhrikçiliyə cəhd yalnız həyata keçirilməyən, baş tutmayan hazırlıq hesab ediləcəkdir. Baş
tutmayan təhrikçilik özü müxtəlif səbəblərdən asılı ola bilər: və ya a) təhrik olunan təhrikə tam
şəkildə razılıq vermiş, cinayətkar niyyəti başa düşmüş, lakin onu həyata keçirməyə müvəffəq
olmamışdır; b) təhrik olunan razılıq vermiş, sonra cinayətkar əməldə hər cür iştirakçılıqdan
imtina etmişdir; v) təhrikin özünün artıq hesab edilməsi, çünki təhrik olunan onsuz da cinayət
əməlini törətməyi artıq qərara almışdır.
Bütün hallarda şəxsin cinayətə təhrik olunması baş tutmayan təhrikçilik və ya
prof.Ciryayevin adlandırdığı kimi təhrikçilik, sadəcə niyyətin aşkar olunmasıdır. Alim qeyd edir
ki, yalnız bir halda təhlükəli fikir cəzalandırıla bilər. Təhrik olunan razılaşmış, lakin bununla da
kifayətlənmişdir.
Azərbaycan Respublikasının CM-in 32.4-cü maddəsinə əsasən, ələ alma, sövdələşmə,
hədə-qorxu gəlmə və ya digər üsullarla başqa şəxsi cinayət törətməyə sövq edən şəxs təhrikçi
sayılır. Hazırki cinayət qanunvericiliyi Azərbaycanın ilk Cinayət Məcəlləsidir ki, burada icraçını
cinayətə sövq etdirmək üçün təhrikçinin müraciət etdiyi üsulların siyahısı təhrikçinin anlayışına
daxil edilir. Qanunvericinin verdiyi bu siyahı tam deyildir. Məhkəmə təcrübəsinin təhlilinin də
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göstərdiyi kimi təhrikçinin niyyətini həyata keçirmək üçün tətbiq etdiyi üsullar olduqca müxtəlifdir. Daha çox yola gətirmə və inandırma, çox vaxt tərif, yaltaqlanma, aldatma, ədavət və
düşmənçilik, habelə qısqanclıq hisslərini gücləndirmə (1, s.368) kimi üsullardan istifadə olunur
ki, məhz bu üsulların, o cümlədən məsləhət, xahiş, əmr və ya təhdidlərin köməyilə təhrikçilər öz
niyyətlərinin həyata keçirilməsinə nail olurlar. Son zamanlar belə bir işdə pulun rolu daha geniş
yayılıb. Bunun sayəsində təhrikçilər daha tez arzu olunan nəticəyə nail olurlar. Bununla bağlı
olaraq təhrikçinin hərəkətlərinin tövsifi yalnız icraçını cinayətin törədilməsinə sövq edən
bilavasitə fəaliyyətdən yox, həm də təhrikçinin belə bir fəaliyyəti hansı üsulla həyata keçirməsindən asılıdır. Qeyd etdiyimiz kimi üsullar müxtəlif ola bilər. Lakin onların arasında elələri var
ki, özü-özlüyündə bu və ya digər cinayətin tərkibini ehtiva edirlər. Belə ki, təsir üsulu kimi
icraçının pulla ələ alınması adları çəkilən iştirakçıların hərəkətlərinin tövsifinə təsir göstərə
bilər. Bu zaman cinayətin motivləri üst-üstə düşməyə bilər. Məsələn, şəxs qısqanclıq motivi ilə
icraçını ona pul verməyi vəd etməklə zərərçəkmişi öldürməyə təhrik edir. İcraçı təhrikçinin
xahişini yerinə yetirir. Onun hərəkətlərini CM-in 120.2.5-ci maddəsilə (sifarişlə adam öldürmə)
tövsif etmək lazımdır. İcraçını sövq edən təhrikçinin hərəkətləri isə, CM-in 32.4-cü maddəsinə
istinad edilməklə, 120-ci maddənin eyni adlı ağırlaşdırıcı halı ilə tövsif edilməlidir (7, s.180181). Göstərilən hadisədə ağırlaşdırıcı əlamət kimi bilavasitə adı çəkilən cinayətin motivi çıxış
edir. Burada təhrikçi dərk edir ki, icraçını sifarişlə adam öldürmənin törədilməsinə təhrik edir və
belə bir cinayətdə iştirak etməyi arzu edir.
Təhrikçi öz hərəkətlərinə görə o halda cinayət məsuliyyəti daşıyır ki, o, digər şəxsi onun
niyyəti ilə əhatə olunan konkret cinayəti törətməyə sövq etmiş olsun. Əgər təhrikçinin səylərinə
baxmayaraq arzu olunan məqsədə nail olunmayıbdırsa və təhrik olunan şəxs tamamilə başqa bir
cinayəti törədibdirsə, onda təhrikçiliyə görə cinayət məsuliyyəti yaranmayacaq. Təhrikçilik
tamamilə konkret xarakter daşımalıdır. Belə ki, M. aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ
keçirmək və vətəndaş B.-ni rüşvət verməyə təhrik etmək məqsədilə qohumuna məxsus polis
paltarını geyinərək güclü sərxoş vəziyyətdə bazara gəlir və özünü vəzifəli şəxs (polis işçisi) kimi
təqdim edərək ondan ticarət etdiyi malların lisenziyasını tələb edir. Lisenziyanın olmadığını
bildikdən sonra onu polis bölməsinə aparacağı ilə hədələyərək şəxsi rüşvət verməyə təhrik
etməyə başlayır. B. M.-i polis işçisi hesab edərək ona rüşvət qismində pul verir. M.-in
hərəkətləri əsaslı şəkildə dələduzluq və rüşvət verməyə təhrikçilik kimi tövsif edilir (5, s.192).
Təhrikçilik hərəkətləri obyektiv cəhətdən icraçıda konkret cinayəti törətmək niyyətinin
yaradılmasında ifadə olunurlar. Təhrikçilik hərəkətləri zamana görə həmişə icraçıda cinayətkar
niyyətin meydana gəlməsindən əvvəl həyata keçirilirlər. Təhrikçinin hərəkətləri icraçıda cinayət
törətmək qətiyyəti formalaşdırıldığı, möhkəmləndirildiyi, nəzərdə tutulmuş cinayəti həyata
keçirməyə hazırlığa çevrildiyi andan başa çatırlar. Təhrikçinin hərəkətləri CM-in 32.4 və Xüsusi
hissənin törədilmiş cinayətə görə məsuliyyət nəzərdə tutan maddəsilə tövsif edilir.
Subyektiv cəhətdən təhrikçilik düzünə qəsdin olması ilə xarakterizə olunurlar. Təhrikçi
öz hərəkətlərilə icraçını konkret cinayətin törədilməsinə sövq etdiyini dərk edir, həm icraçı, həm
də təhrikçinin nail olmağa cəhd etdikləri nəticənin baş verməsini arzu edir.
Hüquq ədəbiyyatında belə bir fikir söylənilir ki, bir sıra hallarda təhrikçilik dolayı qəsd
(6, s.588) zamanı da mümkündür. Yəni təhrikçi cinayəti törətmək qətiyyətinin yaranmasına
səbəb olduğu icraçının hərəkətləri nəticəsində ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi
mümkünlüyünü əvvəlcədən görür və şüurlu şəkildə onların baş verməsinə yol verir. Məsələn, bir
şəxs xuliqanlıq hərəkətləri edən şəxsi kütləyə atəş açmağa sövq edir. Əgər təhrikçi qeyrimüəyyən (konkretləşdirilməmiş) niyyətlə hərəkət edirsə, onda cinayət məsuliyyəti ümumi
qaydalarla həll ediləcək, yəni təhrikçi və icraçı faktiki baş vermiş nəticələrə görə məsuliyyət
daşıyacaqlar.
A.P.Kozlovun fikrincə, ehtiyyatsızlıqdan təhrikçilik də mümkündür (4, s.140).
Təhrikçinin hərəkətlərini digər iştirakçıların hərəkətlərindən fərqləndirmək lazımdır.
Təhrikçi və cinayətin təşkilatçısının hərəkətləri daha yaxın və oxşardırlar. Öz cinayətkar
məqsədlərinə nail olmaq üçün onlar çox vaxt eyni üsullardan istifadə edirlər. Lakin təşkilatçıdan
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fərqli olaraq təhrikçi icraçını bilavasitə cinayətin törədilməsinə sövq edir, qalan iştirakçılara isə,
heç bir təsir göstərmir, onların hərəkətlərinə müdaxilə etmir və onlara rəhbərlik etmir. Təhrikçi
icraçıdan həm də onunla fərqlənir ki, o, cinayətin obyektiv cəhətinin icrasında iştirak etmir.
Təhrikçi və köməkçi arasında da fərqlilik vardır. Bu xüsusən icraçıya məsləhət, göstəriş, ehtiyyatlılıq və s. formada köməyin göstərilməsində ifadə olunan əqli cəhətdə özünü göstərir. Lakin
köməkçinin bu hərəkətləri icraçıda niyyətin formalaşdırılmasına istiqamətlənməmişdir, onlar
icraçının cinayəti törətmək qərarına gəldikdən sonra həyata keçirilirlər. Köməkçi icraçının
cinayətin törədilməsinə dair niyyətinin meydana gəlməsi prosesində iştirak etmir. O, yalnız
məsləhət verməklə və ya fəal hərəkətlərlə real kömək formasında cinayətin törədilməsini
asanlaşdırır.
Təhrikçilik Azərbaycan Respublikasının CM-in Xüsusi hissəsinin xeyli normalarına
tərkib əlaməti kimi daxil edilmişdir. Məsələn, soyqırımın törədilməsinə təhrik etmə (CM-in 104cü maddəsi), yetkinlik yaşına çatmayanı cinayətkar fəaliyyətə cəlb etmə (CM-in 170-ci
maddəsi), hakimiyyət nümayəndəsinin qanuni tələblərinə fəal şəkildə tabe olamamağa və kütləvi
iğtişaşlara, habelə vətəndaşlara qarşı zorakılıq etməyə çağırışlar etmə (CM-in 220.2-ci maddəsi),
dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar (CM-in 281-ci maddəsi), ifadə verməkdən boyun
qaçırmağa, yalan ifadə verməyə və ya rəy verməyə, yaxud yanlış tərcümə etməyə məcbur etmə
və ya pulla ələ alma (CM-in 299-cu maddəsi) kimi təhrikçiliyin qanuna daxil edilmiş növlərini
göstərə bilərik.
Təhrikçilik cinayət qanunvericiliyinin Xüsusi hissəsinin normalarına daxil edilən
hallarda, cinayətin tövsifi zamanı, əlavə olaraq CM-in 32-ci maddəsinə istinad edilmir.
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ЮЗЦНЦ ЮЛДЦРМЯ ВЯ ЮЗЦНЦ ЮЛДЦРМЯ ЩЯДДИНЯ ЧАТДЫРМА
ЯМЯЛЛЯРИНИН ГАРШЫСЫНЫН АЛЫНМАСЫНЫН (ПРОФИЛАКТИКАСЫНЫН)
КРИМИНОЛОЖИ ВЯ СОСИАЛ-ПСИХОЛОЖИ ЯСАСЛАРЫ
Yaşar Şəkiyev,
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar xidmətin Tərbiyə işinin təşkili idarəsinin böyük inspektoru
(psixoloqlar qrupunun rəhbəri), ədliyyə kapitanı
Инсан ъямиййятинин инкишафы бойунъа юзцнц юлдцрмя иля мцбаризя, кюнцллц олараг
юзцнц щяйатдан мящрум етмя ямялляринин гаршысынын алынмасы мясяляляри щямишя хцсуси
диггят мяркязиндя олмушдур.
Юзцнц юлдцрмя (суисид) щалларынын гаршысынын алынмасынын тяшкили цзря илк сяйляр ХХ
ясрин яввялляриндя Русийада (Москва вя Санкт-Петербургда) едилмишдир. Мцхтялиф чятин
вязиййятляря дцшян инсанларын мцдафияси мягсядиля «Щяйат» ъямиййятинин низамнамяси
щазырланмыш, ещтийаъы олан эянъляря кюмяк цзря хцсуси фонд йарадылмышды. Хейриййя
ясасларында фяалиййят эюстярян вя мягсядляри юзцнц юлдцрмя щалларынын гаршысынын алынмасы
цзря ъямиййятляр диэяр юлкялярдя да йаранмышдыр (1906-ъы илдя Донданда вя Нйу-Йоркда,
1928-ъи илдя Берлиндя). Юзцнц юлдцрмя щалларынын гаршысынын алынмасы цзря практики фяалиййят
ХХ ясрин 40-50-ъи илляриндя хцсусиля эениш йайылмышдыр. Австрийа, Инэилтяря, Белчика, Франса
вя диэяр юлкялярдя суисидоложи мяркязляр йарадылмаьа башламышдыр. Бу юлкялярдя ящали
бющран вязиййятлярдя йаранан мцхтялиф проблемлярин щялли мягсядиля мцтяхяссисляря
мцраъият етмякля йардым алма имканлары барядя эениш шякилдя мялуматландырылыр. АБШ-да,
тяркибиндя тяъили телефон хидмяти, амбулатор йардым вя интенсив терапийа шюбяляри дахил
едилян суисидоложи мяркязляр шябякяси йарадылмышдыр. Щазырда бу юлкядя онларын сайы 300-дян
чохдур.
Юзцнц юлдцрмянин гаршысынын алынмасы сащясиндя ясас вязифя тякъя суисид тюрятмяйя
щазыр вязиййятдя олан шяхслярин мцяййян едилмясиндян ибарят олмамалыдыр. Суисидал
давраныш – дезадаптасийа просеси зянъириндя сон щалгадыр ки, буну да мцнагишянин
йаранмасы фазасындан башлайараг, онун кулминасийасына гядяр олан мцхтялиф мярщялялярдя
тяърид етмяк мцмкцндцр.
Юзцнц юлдцрмянин мцхтялиф аспектляринин юйрянилмяси вя гаршысынын алынмасына
истигамятлянмиш тядбирлярин щазырланмасы иля бир сыра бейнялхалг тяшкилатлар мяшьул олурлар.
Онларын сырасында, илк нювбядя, тяъили телефон йардымы хидмяти цзря Бейнялхалг
Федерасийаны гейд етмяк лазымдыр. Ъеневрядя йерляшян бу тяшкилат телефонла тяъили йардымын
тяшкили мясяляляри иля баьлы конгресляр кечирир вя бу сащядя фяалиййятин тякмилляшдирилмясиня
йюнялян гярарлар гябул едир. Бу федерасийанын 1-ъи kонгреси 1960-ъы илдя Исвечрядя
кечирилмишдир. 1973-ъц илдя Ъеневрядя кечирилян 6-ъы конгресдя телефон йардымы сащясиндя
фяалиййяти тянзимляйян бейнялхалг нормалар гябул едилмиш, фяалиййятин мцщцм принсипляри
сырасында тямяннасызлыг, инандырыъылыг, анонимлийини ъидди шякилдя горунмасы, щяр-щансы бир
тязйигин (о ъцмлядян, дини, сийаси вя йа идеоложи) гадаьан олунмасы вя с. эюстярмяк олар.
Телефон хidмятинин (йардымынын) гайдалары мцщакимя етмямяк, тянгид етмямяк,
тяяъцбляндирмямяк вя йардымла мцраъият едяня мцстягил олараг дцзэцн гярарларын
гябулунда кюмяк етмякдян ибарятдир. Инэилтярядя кечирилмиш тядгигатлар эюстярир ки, диэяр
шящярлярля мцгайисядя телефон йардымы хидмяти олан шящярлярдя юзцнц юлдцрмя щаллары хейли
азалмышдыр.
Бу эцн юзцнц юлдцрмя щалларынын гаршысынын алынмасы цзря Бейнялхалг ассосиасийа
йарадылмыш вя фяалиййят эюстярмякдядир. Мящз бу ассосиасийанын тювсийяляри иля дцнйанын бир
чох юлкяляриндя юзцнц юлдцрмянин гаршысынын алынмасы цзря хцсуси гурумлар йарадылмышдыр
ки, бу да дяйярли мяслящятляря вя мцалиъяйя ещтийаъы олан инсанлара тибби вя сосиал-психоложи
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кюмяйин тяшкилинин йени формасыдыр. Бу хидмят ящалинин эениш кцтлясиня вя илк нювбядя,
психоложи бющран вязиййятини кечирян, стресс амилляринин тясириня тез мяруз галан, потенсиал
суисидент щесаб едилян шяхсляря цнванланмышдыр.
Хидмятин фяалиййятинин ясас принсипляриндян бири онун анонимлийидир. Инсаны наращат
едян, язаб верян психи мясялялярдян диэяриляринин, о ъцмлядян дя йахынларынын вя
ятрафдакыларын хябяри олмайаъаглары фикри пасийентля цнсиййятин гурулмасыны асанлашдырыр.
Бейнялхалг ассосиасийа даща бир принсипя сюзсцз ямял олунмасыны тяляб едир – хидмятин
реэионал вя диэяр бюлмяляри психиатрик мцяссисялярин олдуьу яразилярдя йерляшмямялидир.
Чцнки, онларын бир чоху рущи хястя адландырылмаларындан, психиатрик учота дцшмяляриндян
горхурлар.
Бу тип суисидоложи мцяссисялярин принсипляри сырасында хцсуси йери етибарлыг, тамамиля
мяхфилик, хидмятляря эюря щаггын тяляб олунмасы, истянилян тязйигин гадаьан олунмасыдыр.
Хидмятин ямякдашларынын иш принсипи – «мцщакимя етмямяк, тянгид етмямяк вя щятта
тяяъцблянмямяк» схеми цзря гурулмушдур.
Юзцнц юлдцрмя щалларынын гаршысынын алынмасы иля диэяр бейнялхалг гейри-щюкцмят
тяшкилатлары да мяшьул олурлар. Юзцнц юлдцрмянин профилактикасы цзря Бейнялхалг
Ассосиасийа, Психи саьламлыьын горунмасы цзря Бейнялхалг Ассосиасийа, Психиатрларын
Цмумдцнйа Ассосиасийасы. Бейнялхалг сявиййядя гейд олунан тяшкилатлар арасында
ялагяляндирмя Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты тяряфиндян щяйата кечирилир. Цмумдцнйа
Сящиййя Тяшкилатынын юзцнц юлдцрмянин профилактикасы сащясиндя мцсбят тяърцбянин
йайылмасында хидмятляри бюйцкдцр. Бу тяшкилат юзцнц юлдцрмя щаггында статистиканын
топланмасы, тящлили вя няшр олунмасыны, бу сосиал кянарлашмаларын сябябляринин юйрянилмяси,
онларын профилактикасы цзря тювсийялярин ишляниб щазырланмасы иля мяшьулдур. Ялагяляндирмя
функсийасыны щяйата кечиряряк ЦСТ, юзцнц юлдцрмя иля мцбаризянин мцхтялиф аспектляринин
мцзакирясиня щяср олунмуш мцшавиряляр вя семинарлар тяшкил едир. Бейнялхалг тяшкилатлар да
бу тядбирляря юзцнц юлдцрмянин вязиййяти вя сябябляринин гиймятляндирилмяси, онларын
гаршысынын алынмасы тяърцбясинин тящлили иля баьлы щесабатлар вя мярузяляр тягдим едирляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, суисидал давранышын профилактикасы системи бизим республикада
кифайят гядяр сямяряли дейилдир вя вязиййятин йахшылашдырылмасы цчцн бцтцн ъямиййятин сяйляри
тяляб олунур. Проблемин мцряккяб характерини, етник, сосиоложи, психоложи амилляри нязяря
алмаг лазымдыр ки, бунлардан да дцзэцн истифадя щяр бир конкрет щал цчцн щялледиъи ола
биляр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, мцяййян сосиал групда тяшяккцл тапмыш адятляр,
дцнйаэюрцш, фярди щяйатын дяйяри щаггында тясяввцрляр, менталитет, давраныш стандартлары
чох заман ъямиййятин сосиал-сийаси гурулушундан асылы олмайараг фярд тяряфиндян суисидал
гярарын гябулуна тясир едир вя сон нятиъядя юзцнц юлдцрмя эюстяриъиляринин сабит
статистикасынын йаранмасына эятирир (35, с. 12).
Гейд етмяк зяруридир ки, юзцнц юлдцрмянин гаршысынын алынмасы юзцндя тибби,
психоложи, сосиал, щцгуги, криминоложи вя педагожи характерли тядбирляри комплексини
бирляшдирян там вя ачыг профилактик системин йарадылмасы йолу иля щялл едилмялидир.
Юзцнц юлдцрмя вя юзцнц юлдцрмяйя ъящд щалларынын минимума ендирилмяси вязифяси
тякъя суисидал мейлляри формалашмыш шяхслярин мцяййян едилмяси вя онларла профилактик ишин
апарылмасына эятирилмямялидир. Беля ки, бу тип тядбирляр даща чох суисидал йардым кими
гиймятляндириля биляр вя сюзцн ясл мянасында профилактик тядбирляр дейилдир. Суисидал
ниййятлярин юзцнцн тязащцрляринин йаранмасы имканынын гаршысынын алынмасына, йяни
потенсиал олараг суисид тящлцкясини дашыйан вязиййятлярин ашкарына вя цзя чыхарылмасына,
онлары доьуран шяраитлярин арадан галдырылмасына ясас диггят йетирилмялидир.
Суисидал давранышын профилактикасынын еффективлийи хейли дяряъядя суисид тящлцкяли
вязиййятлярин дягиг тювсифиндян вя тятбиг олунан превентив тясирлярин адекватлыьындан
асылыдыр.
Юзцнц юлдцрмя вя юзцнц юлдцрмяйя ъящд щалларынын, онларын мащиййят вя
мязмунунун там вя дольун юйрянилмяси суисид проблеминин мигйаслары вя характери
щаггында айдын тясяввцрлярин формалашдыьы шяраитдя мцмкцндцр.
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Суисидал давранышын етимолоэийасы кифайят гядяр мцряккябдир, онун араларында
гаршылыглы ялагя вя баьлылыг олан мцхтялиф психоложи вя сосиал амиллярин бцтцн комплекси ашкар
олунур. Эениш мигйаслы вя мцхтялиф истигамятли тядбирляри ишляйиб щазырлайaркян сосиалигтисади, сосиал-психоложи вя сосиал-мядяни амиллярин тясирини нязяря алмаг зяруридир. Она
эюря да щазырда суисидал рискя даща чох мейлли мцхтялиф йаш категорийаларына мяхсус
инсанлара кюмяк етмяк игтидарында ола биляъяк ващид суисидал хидмятин йарадылмасы
ваъибдир. Бу мяркязин ясас иши суисидал ъящд етмиш инсанларда суисидал фикирлярин вя мейллярин
арадан галдырылмасына йюнялмялидир.
Юзцнц юлдцрмя вя юзцнц юлдцрмяйя ъящд щалларынын щяля дя хейли сайда баш вермяси,
инсанларын психоложи савадсызлыьындан, онларын екстремал шяраитляря кифайят гядяр щазыр
олмамаларындан, бющранлы вязиййятлярдя юз давраныш стратеэийаларыны дцзэцн гура
билмямяляриндян хябяр верир. Вахтында едилмиш психотерапевтик йардым, онларын
щяйатларынын сахланылмасына кюмяк едя билярди. Бу хидмятин ишиня тякъя психиатрлар,
психологлар, психотерапевтляр, педагоглар дейил, щям дя мяняви ъящятдян дястяк олмагла,
мяслящятля, щяйат тяърцбяси иля, дярдя шярик олмагла кюмяк едя биляъяк инсанлар да ъялб
едилмялидир.
Суисидал хидмятин гаршысында дураъаг конкрет вязифяляр сырасында ашаьыдакылар хцсусиля
гейд едилмялидир:
o потенсиал олараг юзцнц юлдцрмя тящлцкяси дашыйан вязиййятлярин вахтында
мцяййян едилмяси вя арадан галдырылмасы;
o ящалинин мцяййян континэенти арасында суисидал мейллярин еркян ашкары (цзя
чыхарылмасы);
o диагностик мясялялярин оператив щялли вя зярури мцалиъяви-профилактик тядбирлярин
тятбиги;
o тякрар суисидлярин профилактикасы мягсядиля юзцнц юлдцрмяйя ъящд едян шяхслярин
сосиал-ямяк реадаптасийасы;
o юзцнц юлдцрмя вя юзцнц юлдцрмяйя ъящд щалларынын дягиг гейдиййат вя учоту
системинин йарадылмасы;
o ящали арасында эениш психоэиэийеник ишин апарылмасы (37, с. 202-203).
Сон иллярдя суисидолоэийада превентив фяалиййятя хцсуси диггят йетирилмяйя
башланмышдыр. Суисидолоэийада илкин вя тякрар превентив фяалиййят фяргляндирилир. Биринъи тип
фяалиййят яввялляр юзцнц юлдцрмяйя ъящд етмямиш, лакин потенсиал олараг суисидентляр щесаб
едилян шяхсляр категорийасына истигамятлянмиш превенсийадыр. Превенсийанын икинъи нювц
йахын кечмишдя суисидал ъящд етмиш шяхсляря йюнялмишдир вя мягсяди ресидив щалларынын
гаршысынын алынмасындан ибарятдир. Илкин превентив тядбирляр сосиал-психоложи дезадаптасийа
вязиййятиндя олан, психоложи дискомфорт кечирян шяхсляря истигамятлянмялидир. Уйьун олараг
сонракы превентив тядбирляря суисидоэен мцнагишянин актуаллыьы азалмайан, яксиня, юзцнц
юлдцрмя ъящдиндян сонра даща да артан шяхслярин ещтийаъы вардыр. Щяр ики груп потенсиал
олараг суисид тящлцкяли олдуьундан, онларын мцтяхяссислярин нязяр-диггяти алтында олмалары
зярури щесаб едилмялидир (35, с. 18).
Щазырда тякрар суисид щалларынын сямяряли шякилдя гаршысынын алынмасына бязи тяшкилати
чятинликляр мане олур. Беля ки, бир гайда олараг, суисидал ъящд едян шяхсляр тяъили йардым
хястяханалары, ъярращиййя мяркязляри, цмуми профилли хястяханалар, токсиколожи мяркязляр
кими мцхтялиф типли тибб мцяссисяляриня дахил олурлар. Суисидентлярин йерляшдирилмясинин
цмуми гайдасынын олмамасы суисидал ъящдлярин гейдиййаты вя учоту ишини мцряккябляшдирир
вя чятинляшдирир. Суисидал ъящдин тякрарлыьы бир гайда олараг суисидентин вя йа онун
гощумларынын сюзляри ясасында мцяййян олунур. Суисидал хидмят щазырда суисидал ъящд
едянлярин там, йцз фаизли гейдиййатыны тямин етмяк игтидарында дейилдир: беля ъящд едянлярин
бязиляри психотерапевтлярин гябулуна эетмякдян йайынырлар (34, с. 64). Зярури
психокоррексийа тясирляри алмадан, суисидал давранышы формалашдыран кяскин психоложи бющран
арадан галдырылмадан хястяханадан бурахылмыш суисидент юз ъящдини тякрар едя биляр.
Статистика ися эюстярир ки, суисидя илк ъящддян сонра тякрар суисидал щаллар илк цч ай ярзиндя
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даща чох мцшащидя едилир. Елми тядгигатлар хцсуси мцалиъя курсуну кечмяйянляр арасында
суисидин йцксяк сявиййясини эюстярир (8, с. 238). Хариъи тядгигатчыларын мялуматларына
ясаслансаг эюрярик ки, юзцнц юлдцрянлярин 30 %-и артыг бир дяфя суисидя ъящд едян шяхсляр
олмушлар.
Суисидал хидмятин инкишафы перспективиндя онун тяркибиня тяъили реабилитасийа йардымы
шюбясинин дахил едилмясинин зярурилийи мясяляси дя дурур.
Практики олараг саьлам шяхсляр арасында юзцнц юлдцрмя щалларынын гаршысынын
алынмасына истигамятлянмиш профилактик тядбирляр сырасында мцщцм йери психотерапевтик тясир
тутур. Бир чох щалларда, психотерапийа бющран вя суисид тящлцкяли вязиййят кечирян шяхсляря
йеэаня кюмяк нювц олур.
Сон заманларда хариъи мцяллифлярин елми ясярляриндя «суисидал интервенсийа»
терминолоэийасы эениш йайылмышдыр. Сусидал интервенсийа юзцнц даьытма актынын гаршысынын
алынмасы просеси демякдир. Суисидал интервенсийанын мащиййяти цмидсизлийя гапылмыш
инсанларла билаваситя тямасда онларын бющранлы вязиййятдян чыхмаларына сосиал-психоложи
йардымын эюстярилмясиндян ибарятдир. Бу бахымдан юзцнц юлдцрмянин гаршысынын алынмасы
цзря профилактик методлар суисидиал интервенсийанын кечирилмясини дя нязярдя тутмалыдыр.
Суисидал давранышын профилактикасынын мцщцм вязифяляриндян бири дя психи дискомфорт
мянбяйинин мцяййян едилмясидир. Бу, чятин мясялялярдян биридир, чцнки суисидин «гидавериъи
мцщити» мяхфилик вя гапалылыгдыр.
Нитше вахтиля дейирди: «Яэяр инсанда йашамаг цчцн ясас варса, о демяк олар ки,
истянилян шяраитляря дюзя вя таб эятиря биляр». Доьурдан да инсаны онун няйинся хатириня
йашамаьа дяйяр фикриндя инандырмаг бюйцк психотерапевтик вя психоэиэийеник гиймят вя
ящямиййят кясб едир.
В.Франкл «Щяйатын мянасы щаггында» ясяриндя гейд едирди ки, гаршысында щяйати
ящямиййятли вязифя дурдуьунун дярк едилмяси инсана обйектив чятинликляри дяф етмякдя вя
субйектив уьурсузлуглара синя эялмякдя кюмяк едир.
Юзцнц юлдцрмя щяддиня чатдырманын гаршысынын алынмасы тядбирляриндян тягсирляндирян
шяхсин давранышына, щабеля мцмкцн зярярчякмишлярдя мцдафия, мцгавимят эюстярмя, ирадя
нцмайиш етдирмя габилиййятинини тярбийя едян вя йа юлцм йетирмя васитялярини ялдя етмя
имканларыны мящдудлашдыран тядбирляри гейд етмяк лазымдыр.
Щяр бир инсанын ятрафдакылар тяряфиндян давраныш вя щярякятляринин, щабеля фикир вя
мювгеляринин мцсбят гиймятляндирилмясиня ещтийаъы вардыр. Яэяр беля дайаг, рущландырыъы
амилляр йохдурса, онда биэанялик йараныр, интеллектуал фяаллыьа ъан артма арзусу итир, щяйат
мянасыз олур. Академик И.П.Павлов буну «мягсяд рефлексинин тормозланмасы» адландырыр
вя бир сыра щалларда юзцнц юлдцрмяйя эятириб чыхардыьыны гейд едирди.
Бир чох юзцнц юлдцрмя щалларынын сябяби дя бундан ибарятдир. Она эюря дя юзцнц
юлдцрмя щяддиня чатдырманын гаршысынын алынмасы тядбирляри сырасында коллективлярдя,
инсанларын аилядян, юзляринин йахынларындан, онларын вярдиш вя адят етдикляри шяраитдян хейли
мцддят кянарда йашадыьы йерлярдя тярбийяви, сосиал-психоложи йюнцмлц тядбирляр мцщцм
ящямиййят кясб едир. Беля коллективлярдя мядяни вя сосиал-психоложи, санитар-эиэiйеник
тядбирляр планына мцщазиряляр, сющбятляр, «Инсанда ян гиймятли вя язиз – щяйатдыр»,
«Ъинслярин гаршылыглы мцнасибяти щаггында», «Коллективдя психоложи иглим щаггында»,
«Физики тярбийя щаггында», «Алкогол вя наркотикляр щаггында», «Тялгин вя юзцнц тялгин»,
«Аутотренинг щаггында» вя с. мювзуларда суал вя ъаваблардан ибарят тренинглярин тяшкили
дахил олмалыдыр. Беля сющбятлярин мягсяди инсанын физики вя мяняви тярбийясинин
йцксялдилмяси, щуманизм щиссинин, йцксяк мяняви идеалларын инкишафыдыр ки, бу да мяъму
щалда инсанда юз эцъцня инамы вя мцбаризя апармаг баъарыьыны артырыр, чыхыш йолларыны
тапмагда, мцнагишялярдя, инсан цчцн аьыр олан психоложи вязиййят вя шяраитлярдя юз мянфи
емосийа вя щиссляриня галиб эялмяйя, щабеля ясяб системини лазыми вязиййятя кюклямяйя
имкан верир.
Ятрафдакылардан, йахын микрососиал мцщитдян мяняви дайаьы ялдя етмякдя чятинлик
чякян, гапалы, адамайовушмаз, цнсиййятя мейлли олмайан адамларын тярбийяви ишя хцсусян
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ещтийаълары вардыр. Беля инсанлар ятрафында сосиал-психоложи тяърид олма вязиййятини йаратмаг
вя бунунла да онларын ясяб эярэинлийини йцксялтмяк лазым дейилдир.
Бцтцн инсанлар цчцн юзлярини яля алмаг баъарыьы мцщцмдцр. Бу баъарыг елми-техники
ингилаб ясриндя хцсуси ящямиййят кясб едир, чцнки бу дюврдя йцклянмяляр кяскин артыр вя
инсанлара ясяб эярэинлийини ашаьы салмаг баъарыьы зяруридир. Мящз буна эюря дя инди
аутотренинг фяал сурятдя кцтляви информасийа васитяляри, мцалиъя вя елми мцяссисяляр
тяряфиндян щяйата тятбиг олунур.
Гаршысыалынма тядбирляри гисминдя щяйатдан мящруметмя васитяляри ролуну ойнайан
алят вя васитялярин азад шякилдя ялдя олунмасы щалларынын арадан галдырылмасыны да гейд
етмяк лазымдыр. Бурада сющбят одлу вя сойуг силащын ганунсуз сатышы, сахланмасы вя ялдя
олунмасы мянбяляринин ляьв едилмяси, тибб мцяссисяляриндя зящярли маддялярин,наркотиклярин
ганунсуз верилмяси щалларынын арадан галдырылмасы, истещсалатда зящярли маддялярин
сахланмасына вя сярф олунмасына сящлянкар йанашма щалларынын гаршысынын алынмасы, психи
хястя олан шяхслярин нязарятиня сящлянкар йанашма щалларынын гаршысынын алынмасы цзря
еффектив тядбирляр системинин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмясиндян эедир.
Юзцнц юлдцрмя щяддиня чатдырмайа даир ъинайят ишлярин юйрянилмяси эюстярир ки, юзцнц
юлдцрмя щалларынын мцяййян гисми рущи хястяляр тяряфиндян тюрядилир.
Бунунла баьлы бу нюв ъинайятляри доьуран шяраитлярин арадан галдырылмасы мягсядиля
прокурорлуг органлары ишчиляри иля мящкямя психологлары вя мящкямя психиатрларынын
сяйлярини бирляшдирмяк тяклиф олунур. Юзцнц юлдцрмя щалларынын гаршысынын алынмасы цчцн
мцяййян микрорайонун, сосиал микрогрупун физики мядяниййятинин йцксялдилмяси цзря
прокурорлуг, психоложи вя психиатрийа хидмяти ямякдашларынын бирэя тядбирляри ишляниб
щазырланмалы вя бу тядбирляр планына инсанын инкишафы, ъинслярин гаршылыглы мцнасибяти, ясяб
системинин фяалиййяти, инсанларла, зийанвериъи кимйяви бирляшмялярля, ъищазларла иш заманы
инсан организминин реаксийасы, психи позьунtuларын гаршысынын алынмасы цсуллары щаггында
мювзулар цзря мцщазиря, тренинг вя сющбятлярин кечирилмяси дя дахил едилмялидир.
Суисидин профилактикасы бунларла мящдудлашмыр. Гейд олунанлар юзцнц юлдцрмя
ямялляринин гаршысынын алынмасы вя профилактикасы цзря бюйцк бир програмын йалныз кичик бир
щиссясидир вя тябии ки, бу мясяляляр комплексинин йалныз щцгугшцнасларын кюмяйи иля щялл
етмяк мцмкцнсцздцр. Онун реаллашдырылмасы цчцн бу ишя психологлар, сосиологлар, дювлят
гурумлары, гейри-щюкцмят тяшкилатлары ъялб олунмалы, кцтляви информасийа васитяляриндян фяал
сурятдя истифадя едилмяси тямин едилмялидир.
Профилактик фяалиййят ашаьыдакы истигамятляр цзря щяйата кечирилмялидир:
o ящали арасында тяъили телефон мяслящяти системинин йарадылмасы;
o бющран вязиййятинин яламятлярини, суисидя мейллилийи вахтында ашкар етмяйя
истигамятлянмиш хцсуси тящсил програмларынын ишлянилмяси;
o суисид тящлцкяли вязиййятлярин (эизли депрессийалар, травмадан сонракы стресс
позьунлуглары, нарколожи хястялянмяляр вя с.) яламятляри щаггында биликлярин
формалашмасына истигамятлянмиш програмлар;
o суисидал риск групуна дахил едилмиш шяхсляря мцнасибятдя фяал мцшащидя
методларындан истифадя;
o ящали арасында анонимлик эюзлянилмякля психоложи мяслящятлярин тяшкили вя
кечирилмяси цзря хцсуси програмларын ишляниб щазырланмасы вя щяйата
кечирилмяси;
o психотерапевтик вя реабилитасийа програмларынын щяйата кечирилдийи хцсуси
тiбби-психоложи мяркязлярин йарадылмасы вя с.
Сонда ону да гейд етмяк йериня дцшярди ки, йалныз валидейнлярин, тярбийячилярин, тибб
ишчиляринин, сосиолог вя психологларын, щцгугшцнасларын, криминологларын бирэя сяйи
nəticəsində юзцнц юлдцрмя щяддиня чатдырманын, юзцнц юлдцрмя щалларынын гаршысынын
алынмасы ишиндя уьура наил олмаг олар.
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Kоrrupsiyа - dövləti funksiyаnı icrа еdən şəхslər və оnlаrа bərаbər tutulаn şəхslərin
vəzifələrindən öz şəхsi məqsədləri nаminə, qаbаqcаdаn əlbir оlub sui-istifаdə və sахtаkаrlıq
еdərək qеyri-qаnuni qərаrlаr qəbul еtməklə nоrmаl prоsеsləri pоzmаsı və bаşqаsınа məхsus pul,
qiymətli kаğız, əmlаk, əmlаk хаrаktеrli mənfəət və üstünlükləri əldə еtməsi və yа digər mаrаqlı
tərəflərin sərəncаmınа vеrməklə sаtqınçılığıdır ki, nəticədə dövlətin, ictimаi təşkilаtlаrın,
bələdiyyələrin və vətəndаşlаrın qаnunlа qоrunаn mənаfеlərinə аğır nəticəli ziyаn dəyir. Bu о
dеməkdir ki, bir tеrmin аltındа öz kriminоlоji хаrаktеristikаsınа görə bir birindən fərqlənən
təzаhürlər birləşdirilib.
Kоrrupsiyаnın mехаnizmləri müхtəlifdir, оnun əsаs diqqəti cəlb еdən vаriаntlаrınа diqqət
yеtirək:
а) Hər iki tərəfin öz şəхsi məqsədlərinə nаil оlmаsı üçün səmərəli ikitərəfli rаzılаşmаsı;
b) Dövlətə məхsus оlаn vəsаitlərin, əmlаk və əmlаk хаrаktеrli mənfəətləri ələ kеçirmək
məqsədilə qаbаqcаdаn əlbir оlаn bir qrup şəхs və yа mütəşəkkil dəstənin təşkil еdilməsi;
с) Dövlət funksiyаsını yеrinə yеtirən şəхslərin və оnlаrа bərаbər tutulаn şəхslərin fəаl
surətdə təşəbbüslə ələ аlınmаsı, çох vахt qulluqçulаrın özlərinin təşəbbüsü;
ç) Dövlət qulluqçulаrı tərəfindən rüşvət və əlаvə hаqq vеrilməsinə təhrikçilik;
Kоrrupsiyа cinаyətlərini хаrаktеrizə еdərkən оnun nəticəsinin çох аğır оlmаsının şаhidi
оluruq. Məhz bu səbəbdən də kоrrupsiyаnı dövlətə, оnun milli təhlükəsizliyinə təhlükə törədən
bir təzаhür kimi qiymətləndirmək lаzımdır. Bu cinаyətin spеsifik хüsusiyyətlərindən biri
cinаyətin qаbаqcаdаn əlbir оlаn və yа mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilməsidir. Yəni, bu
mütəşəkkil cinаyətkаrlığı iqtisаdi cəhətdən stimullаşdırаn əsаs аmildir. Bunа mütəşəkkil
kоrrupsiyа dеmək оlаr. Dеməli kоrrupsiyаyа, mütəşəkkil kоrrupsiyаyа qаrşı mübаrizəni düzgün
аpаrmаq üçün birinci növbədə iqtisаdi sаhədə bаş vеrən cinаyətlərə qаrşı mübаrizəni səmərəli
аpаrmаq lаzımdır. Bir çох hаllаrdа bu cinаyətlər vаsitəçilər vаsitəsilə törədilir. Əksər hаllаrdа
bu növ cinаyətlərdə vаsitəçilər həm də təşkilаtçı rоlunu оynаyır. Kоrrupsiyаyа аid еdilən
cinаyətlərdən biri vəzifə səlаhiyyətlərindən sui-istifаdə еtməkdir: Vəzifə səlаhiyyətlərindən suiistifаdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı CM-nin 308-ci mаddəsində nəzərdə tutulur:
- Vəzifə səlаhiyyətlərindən sui-istifаdə, yəni vəzifəli şəхsin tаmаh və yа sаir şəхsi mаrаğı
üzündən öz qulluq səlаhiyyətlərindən qulluq mənаfеyinə qəsdən zidd оlаrаq istifаdə
еtməsi vətəndаşlаrın və yа təşkilаtlаrın hüquqlаrınа və qаnuni mənаfеlərinə, yахud
cəmiyyətin və yа dövlətin qаnunlа qоrunаn mənаfеlərinə mühüm zərər vurulur.
Şərh еdilən cinаyətin ictimаi təhlükəliliyi оndаn ibаrətdir ki, təqsirkаr qulluq
səlаhiyyətlərindən qulluq mövqеyinə qəsdən zidd оlаrаq istifаdə еdərək vətəndаşlаrın və yа
təşkilаtlаrın hüquqlаrınа və qаnuni mənаfеlərinə, hаbеlə cəmiyyətin və dövlətin qаnunlа
qоrunаn mənаfеlərinə ziyаn vurur, vətəndаşlаrın hüquq və аzаdlıqlаrını pоzur, hаkimiyyət
оrqаnlаrını əhаli аrаsındа nüfuzdаn sаlır.
Vəzifə səlаhiyyətlərindən sui-istifаdənin оbyеkti dövlət оrqаnlаrının nоrmаl fəаliyyətidir.
Vəzifə səlаhiyyətlərindən sui-istifаdə cinаyətinin dаhа bir zəruri əlаməti cinаyətin
mоtividir. Şərh еdilən mаddədə о, tаmаh və yа sаir şəхsi mаrаq kimi müəyyən еdilmişdir.
Tаmаh niyyəti dеdikdə, şəхsin vəzifə səlаhiyyətlərindən sui-istifаdə еtmə yоlu ilə dövlətin
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və yа аyrı-аyrı şəхslərin əmlаkını qаnunsuz və əvəzsiz оlаrаq özünün və yа yахınlаrının
mülkiyyətinə kеçirməklə qаzаnc əldə еtmək istəməsi, özünün və yа yахınlаrının mаddi
хаrаktеrli müəyyən öhtəliklərindən аzаd оlunmаsınа nаil оlmаsı bаşа düşülür.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı CM-nin 311-ci mаddəsində «Rüşvət аlmа»; 312-ci mаddədə isə
«Rüşvət vеrmə» cinаyətləri nəzərdə tutulmuşdur. Rüşvət аlmа və rüşvət vеrmə kоrrupsiyаnın ən
gеniş yаyılmış və təhlükəli təzаhür fоrmаlаrındаn bridir. Rüşvət аlmа cinаyətinin ictimаi
təhlükəliliyi оndаn ibаrətdir ki, rüşvət аlmа hаkimiyyətin və dövlət idаrəçiliyinin əsаslаrını
lахlаdır, dövlət оrqаnlаrını əhаli qаrşısındа hörmətdən və nüfuzdаn sаlır, vətəndаşlаrın hüquq və
mənаfеlərinin, mühüm sоsiаl prinsiplər оlаn ədаlətliliyin və bərаbərliyin pоzulmаsınа səbəb
оlur. Rüşvət vеrmənin ictimаi təhlükəliliyi isə оndаn ibаrətdir ki, bu əməlin törədilməsi ilə
dövlət qulluqçulаrının kоrrupsiyаyа qurşаnmаsınа münbit zəmin yаrаdılır, vətəndаşlаr аrаsındа
qаnun çərçivəsindən kənаrа çıхаn dаvrаnışа yоl vеrməyin mümkünlüyünə mеyl yаrаnır,
insаnlаrın qаnun və dövlət hаkimiyyəti qаrşısındа bərаbərliyi və sоsiаl ədаlət prinsipləri ciddi
surətdə pоzulur. Hər iki cinаyət əməlində ictimаi təhlükəli əməlin prеdmеti kimi «rüşvət»
tеrmini ilə ümumiləşdirilmiş və məzmununа görə pul, qiymətli kаğızlаr, digər əmlаk və əmlаk
хаrаktеrli mənfəət dахil еdilmişdir. Hər iki hаldа cinаyətin оbyеkti dövlət qulluğunun nоrmаl
həyаtа kеçirilməsini təmin еdən ictimаi münаsibətlərdir.
Rüşvət, bir qаydа оlаrаq, rüşvət vеrənin və yа оnun təmsil еtdiyi şəхsin хеyrinə kоnkrеt
hərəkətin (hərəkətsizliyin) еdilməsinə görə vеrilir. Lаkin bu mаddədə хidmət üzrə ümumi
himаyədаrlığа və yа lаqеydliyə görə də vəzifəli şəхsə pul vеrən, qiymətli kаğız və s. vеrmə
rüşvət аlmа hеsаb еdilmişdir. (F.Y.Səməndərоv АR CM-nin kоmmеntаriyаsı. Diqеstа
nəşriyyаtı. Bаkı- 2002.səh.832-834.)
Ümumiyyətlə vəzifəli şəхsin rüşvət vеrənin mənаfеyi üçün еtdiyi hərəkət (hərəkətsizlik)
qаnuni (bаşqа sözlə, vəzifəli şəхsin аdi hаldа yеrinə yеtirməli оlduğu iş), həm də qаnunsuz оlа
bilər. Burаdа qаnunsuz hərəkət (hərəkətsizlik) dеdikdə, vəzifəli şəхsin öz qulluq səlаhiyyətinə
аid оlmаyаn və yа хеyrinə iş görülən şəхs bаrəsində еdilə bilməyən, yахud ümumiyyətlə,
qаnunvеriciliyə zidd оlаn fəаliyyəti nəzərdə tutulur. Bu cinаyət növünün kоrrupsiyаnın ən gеniş
yаyılmış təzаhür fоrmаsını nəzərə аlsаq bu cinаyətin qаbаqcаdаn əlbir оlаn bir qrup şəхs və
mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilməsi hаlı əsаs diqqəti cəlb еdir.
Təhlil еdilən cinаyət хüsusi subyеkt tərəfindən törədildiyindən həmin qruplаrın ən аzı bir
üzvü vəzifəli şəхs оlmаlıdır. Rüşvət аlmаnın subyеkti vəzifəli şəхs оlа bilər. Rüşvət аlmа
subyеktiv cəhətdən birbаşа qəsdlə еdilir. Təqsirkаr rüşvət аldığını dərk еdir və bunu аrzu еdir.
Rüşvət vеrmədə də subyеktiv cəhətdən təqsirin birbаşа qəsdlə хаrаktеrizə оlunur. Təqsirkаr
vəzifəli şəхsə rüşvət vеrdiyini dərk еdir və bunu еtməyi аrzu еdir. Cinаyətin subyеkti 16 yаşınа
çаtmış hər hаnsı аnlаqlı fiziki şəхs оlа bilər.
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В статье указывается, что первое компьютерное преступление в Канаде совершено в
1970 году, а в Австралии в течение 1970-1979 годах совершены 5 компьютерных преступлений.
В 23 ноября 2001 года в Будапеште принята Международная Конвенция «О киберпреступности», которая Азербайджанская Республика присоединилась 30 сентября 2009 года.
Ключевые слова: компьютер, преступление, история, время, развитие.
The article indicates that the first computer crimes committed in Canada in 1970, and in
Australia during the years 1970-1979 five computer crimes were committed. The International
Convention on «Cybercrime», was adopted on November 23, 2001 in Budapest, and Azerbaican coined
this convention on September 30, 2009.

Key words: computer, crime, history, time, development.

Kanadada 1970-ci ildə Mak Login tərəfindən törədilmiş ilk kompüter cinayəti qeydə
alınmışdır.
Avstriyada 1970-1979-cu illər ərzində beş kompüter cinayəti törədilmişdir, 1980-ci
illərdə isə kompüter cinayətlərinin sayı bir neçə dəfə artmışdır. Belə ki, 1982-ci ildə informasiya
sistemində 32 cinayət işi qeydə alınmışdır.
Hollandiyada 1981-ci ildə bir sıra informasiya cinayətlərinin baş verməsi qeydə
alınmışdır.
Çində ilk informasiya cinayəti 1986-cı ildə baş vermişdir. Bu ölkədə o vaxtdan
indiyədək kompüter cinayətlərinin sayı daha da artmışdır.
Almaniyada ilk kompüter cinayətinin nə zaman baş verdiyini dəqiq söyləmək çətindir.
Amma, qeyd etmək istərdik ki, bu ölkədə 1987-ci ildə 49 kompüter cinayəti, 2777 informasiya
dələduzluğu və 169 informasiya saxtakarlığı baş vermişdir.
Braziliyada ilk dəfə informasiya cinayəti 1988-ci ildə törədilsə də, ilk kompyuter
cinayətinin nə zaman törədilməsi haqqında dəqiq məlumat yoxdur (1, s. 39).
Ümumiyyətlə, “kompüter cinayətkarlığı” termini 1960-cı illərin əvvəllərində
kompüterlərin istifadəsi ilə törədilmiş ilk cinayət hadisələri aşkarlandıqda amerikan, sonra isə
digər xarici ölkə mətbuatında meydana çıxmışdır. 1979-cu ildə Dallasda ABŞ Vəkillər
Assosiasiyasının konfransında kompüter cinayətlərinin siyahısı müəyyən edilmişdir. 1989-cu
ildə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi iştrakçı ölkələrə kompyuter cinayətləri üzrə vahid
qanunvericilik strateqiyasının yaradılması üçün tövsiyə edilən “Cinayətlərin minimal siyahısı”nı
təsdiq etdi. Siyahıya aşağıdakı cinayətlər daxil idi:
1) kompüter məlumatlarının saxtalaşdırılması;
2) kompüter proqramlarının və verilənlərinin zədələnməsi;
3) kompüter sabotajı;
4) sistemə icazəsiz müdaxilə (giriş, verilənlərin ələ keçirilməsi, mühafizəli proqramların
istifadəsi, sxemlərin surətlərinin çıxarılması).
FTB tərəfindən “kompüter cinayətkarlarının matrisi” işlənib hazırlanmışdı, burada
təşkilat, iş, davranış, resurs xarakteristikaları göstərilməklə qanun pozuntularının kateqoriyaları
üzrə cinayətkarların ümumiləşdirilmiş tipləri təsvir olunurdu. 1991-ci ildə İnterpolun 19-cu
Avropa regional konfransının qərarı ilə Baş Katiblik yanında 16 Avropa ölkəsi mütəxəsislərinin
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iştirakı ilə kompüter cinayətləri üzrə işçi qrup yaradıldı. 1997-ci ildə Rusiyada kompüter
cinayətləri ilə mübarizə aparmaq üçün DIN yanında “P” İdarəsi yaradılmışdır.
Kompyüter informasiyası sahəsində cinayətlərin mövcud təsnifatlardan ən geniş yayılanı
1991-ci ildə İnterpolun Baş Katibliyinin işçi qrupu tərəfindən işlənmiş “Kompyuter
cinayətlərinin Kodifikatoru”dur. Kompyüter cinayətlərinin Kodifikatorunda kompüter
cinayətlərinin altı qrupu var, hər bir qrup ayrıca növlərə bölünüb. Kodifikatorda “cinayətlərin
digər növlərini” işarə edən və kompüter texnologiyalarının mümkün inkişafını nəzərə almaq
üçün Z varıantı müəyyən edilmişdir.
 QA – Sanksiyasız giriş və ələkeçirmə;
 QD – Kompyuter verilənlərinin dəyişdirilməsi;
 QF – Kompyuter dələduzluğu;
 QR – Qeyri-qanuni surətçıxarma;
 QS – Kompyuter sabotajı;
 QZ – Digər kompüter cinayətləri.
2001-ci ilin noyabr ayında Avropa və Amerikanın 30-dan çox ölkəsi Avropa Şurasının
kiberfəzada cinayətkarlıq üzrə ekspert komitəsinin dörd il ərzində işləyib hazırladığı
“Kibercinayətkarlıq haqqında Konvensiya”nı imzaladılar. Bu konvensiya dələduzluq, qeyriqanuni köçürmə, kompüter proqramlarının sındırılması, uşaq pornoqrafiyası və digər bu kimi
cinayətkarlıqla mübarizədə qarşılıqlı fəaliyyətə çağıran ilk beynəlxalq müqavilədir. Ayrıca
protokolda internetdə irqçilik və antisemitizm xarakterli materialların yayılması qadağan
edilmişdir.
Adı çəkilən konvensiyada onu imzalayan dövlətlər tərəfindən cinayət məsuliyyətinin
təyin edilməli olduğu cinayətlərin növləri və formaları bilavasitə müəyyən olunmuşdur.
Konvensiyada bir çox əlavə qeydlərdə iştirakşı dövlətlər üçün müvafiq cinayətlərin dörd növü
müəyyən edilmişdir:
1) Kompüter məlumatlarının və sistemlərinin məxfiliyinin, tamlığının və əldə olunması
imkanlarının pozulmasına yönəlmiş cinayətlər. Konvensiyanın 2-5-ci maddələrində
bu cinayətlərə aşağıdakılar aid edilir:
 informasiya mühitinə qeyri-qanuni daxilolma;
 informasiya axınının qeyri-qanuni tutulması, yəni ələ keçirilməsi;
 yaddaş qurğularında saxlanan məlumatlara müdaxilə;
 kompüter sistemlərinin və ya şəbəkələrinin işinə müdaxilə.
Konvensiyanın 6-cı maddəsində qurğulardan sui-istifadə edilməsi hərəkətlərinə baxılır.
2) Kompüterlə bağlı cinayətlər. Konvensiyanın 7 və 8 saylı maddələrinə uyğun olaraq,
kompüterlərlə bağlı saxtakarlığa və dələduzluğa görə təyin edilmiş cinayət
məsuliyyətini nəzərdə tutur.
3) Məzmunla (veb saytların kontenti – məzmunu ilə) bağlı cinayətlər. Bura uşaq
pornoqrafiyası ilə bağlı cinayətlər aid edilir.
4) Müəlliflik hüququnun pozulması və onunla bağlı hüquqlara aid cinayətlər.
Konvensiyanın 10-cu maddəsi bir sıra müvafiq beynəlxalq aktlarda nəzərdə tutulmuş
hüquqların pozulmasına görə tərəflərin cinayət məsuliyyətini müəyyən edir.
Konvensiyanın “Uşaq pornoqrafiyası ilə bağlı cinayətlər” adlanan 9-cu maddəsinin 1-ci
bəndinə müvafiq olaraq hər bir tərəf aşağıdakı əməllərin qəsdən və hüquqazidd olaraq
törədilməsi hallarında onların daxili qanunvericiliyində cinayət əməli kimi tövsif olunması üçün
zəruri olan qanunvericilik və digər tədbirləri görür:
- kompüter sistemi vasitəsilə yaymaq məqsədilə uşaq pornoqrafiyasının istehsalı;
- kompüter sistemi vasitəsilə uşaq pornoqrafiyasının təklif edilməsi və ya istifadə üçün
təqdim edilməsi;
- kompüter sistemi vasitəsilə uşaq pornoqrafiyasının yayılması və ya ötürülməsi;
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özü, yaxud digər şəxs üçün kompüter sistemi vasitəsilə uşaq pornoqrafiyasının əldə
edilməsi;
- kompüter sistemində və ya kompüter verilənlərinin daşıyıcılarında uşaq pornoqrafiyasına
malik olma.
Konvensiyanın 9-cu maddəsinin 1-ci bəndində göstərilən məqsədlər baxımından “uşaq
pornoqrafiyası” anlayışına aşağıdakıları təsvir edən pornoqrafiya materialları daxildir:
a) yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin açıq seksual xarakterli hərəkətlərdə iştirakı;
b) yetkinlik yaşına çatmaması güman edilən şəxsin açıq seksual xarakterli hərəkətlərdə
iştirakı;
c) açıq seksual hərəkətlərdə iştirak edən yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin həqiqi təsvirləri.
Konvensiyanın 9-cu maddəsinin 2-ci bəndinin məqsədləri üçün “yetkinlik yaşına
çatmayanlar” anlayışı 18 yaşına çatmayan istənilən şəxsi nəzərdə tutur. Lakin, hər bir Tərəf 16
yaşdan az olmamaq şərtilə daha aşağı yaş hədlərini müəyyən edə bilər.
Konvensiya, həmçinin, kompüter cinayətlərinin aşkar olunması və sənədləşdirilməsi
haqqında bir sıra prosedur məsələlərinin həllinin zəruriliyini nəzərdə tutur.
Konvensiyanın ikinci hissəsinin ikinci fəsli konvensiyanı imzalayan tərəflərin həyata
keçirməli olduqları prosessual tədbirlərə həsr olunmuşdur (2).
“Kibercinayətkarlıq haqqında” 2001-ci il noyabrın 23-də Budapeşt şəhərində imzalanmış
Konvensiyaya Azərbaycan Respublikası 2009-cu il 30 sentyabr tarixdə qoşulmuşdur (3).
Bir qrup alimlər hesab edirlər ki, informasiya sistemi yaranan vaxtdan etibarən
informasiya cinayətləri baş verir. Bunun özü də sual altındadır, informasiya sistemi nə vaxt
yaranmışdır? 1822-ci ildə Çarlz Bobic “hesablama maşını” düzəltmək fikrinə düşən zamandan
başlayırmı və ya 1881-ci ildə Cozef Hokard öz-özünə işləyən toxuculuq maşını üçün kart
düzəltdikdən hesablanmalıdır. Yoxsa doktor Nyumenin 1953-cü ildə proqramları yadda
saxlayan kompüter yaratdıqdan sonra başlanır. Onun düzəldiyi kompüter bu günki müasir
komyuterin əsasını təşkil edir. Kanada alimləri kimi bəzi alimlər bu fikirdədirlər ki, ilk
kompüter cinayəti 1881-ci ildə baş vermişdir. Belə ki, Hozef Cokard həmin il toxuculuq
maşınını işlədən kart layihələndirmişdir. Onun əli altında işləyən fəhlələr işsiz qalmamaq üçün
təxribat xarakterli tədbirlərə əl atmışlar.
Bir qrup alimlərin fikrincə, hər hansı bir ixtiranın mənfi parametrləri elə həmin ixtiranın
əmələ gəldiyi ondan başlayır. Aydındır ki, kompüter texnologiyası cəmiyyətdə geniş tətbiq
olunduqdan sonra bəzi şəxslər ondan sui-istifadə etmək fikrinə düşdülər. Deməli, ilk kompüter
cinayətləri ilk kompüter yarandıqdan sonra baş vermişdir. İlk kompüter sözün əsl mənasında
doktor Nyumen tərəfindən düzəldilmişdir və proqramı yadda saxlamaq qabiliyyətinə malik
olmuşdur (1953-cü il). Alimlər aparılan tədqiqatlar nəticəsində belə qənaətə gəlirlər ki, ilk
kompüter cinayəti 1963-cü ildə baş vermişdir (“eldunrvis” hadisəsi). Bu fikrin daha dəqiq və
doğru olması nəzərə çarpır, ona görə ki, 1953-cü ildən əvvəl düzəldilən kompüter proqramı
yaddaşda saxlaya bilmirdi, hər hansı sui-istifadə halları fiziki şəkildə aparılırdı və bu da
informasiya cinayəti deyil, informasiya əleyhinə cinayət hesab olunur. Ona görə də, bu cür
cinayətləri informasiya cinayətləri adlandırmaq olmaz. İkincisi, informasiya cinayətlərinin
yaranması haqqında tədqiqat işləri aparan bəzi alimlər hesab edirlər ki, informasiya cinayəti
haqqında məlumat ilk dəfə mətbuatda və elmi ədəbiyyatda 1960-cı ildə işıqlandırılmışdır (4, s.
16).
Professor Zeyber kompüter sistemi ilə əlaqəli qanunların qəbulunu dörd mərhələyə
bölür:
Birincisi mərhələ: Qərb hüquq sistemində dəyişikliklərin olmasıdır ki, bu da öz əksini
1972-ci ildə Kanada və Avstraliya, 1973-cü ildə İsveç, 1974-cü ildə ABŞ, 1978-ci ildə Fransa,
Norveç, Avstriya və Danimarka, 1984-cü ildə İngiltərə, 1988-ci ildə İrlandiya, Yaponiya və
Hollandiya qanunvericiliklərində tapmışdır.
İkinci mərhələ: İqtisadi cinayətlərlə bağlı qanunların dəyişdirilməsidir ki, bu da 19701980-ci illərin sonunda baş vermişdir. Bu mərhələdə 1976-ci ildə əyalətlər səviyyəsində
-
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Amerika, 1978-ci ildə İtaliya 1979-cu ildə Avstriya, 1981-ci ildə Britaniya, 1984-cü ildə
Amerika (federal səviyyədə) 1985-ci ildə Danimarka, Kanada, 1986-cı ildə Almaniya, 1987-ci
ildə İsveç və Çili, 1987-ci ildə Avstriya, Yaponiya, Norveç, 1988-ci ildə Fransa, Yunanıstan,
1990-cı ildə Finlandiya, Böyük Britaniya kompüter sistemində iqtisadi cinayətlər haqqında
qanunlar qəbul etdilər. Sonralar bu Qanunlara bir sıra əlavə və dəyişikliklər edilmişdir.
Üçüncü mərhələ: Kompyüter sistemi ilə əlaqəsi olan mülkiyyətlə bağlı
qanunvericiliyinin dəyişdirilməsidir ki, bu da 1980-ci illərdə baş vermişdir. Amerika Birləşmiş
Ştatları 1980-ci ildə, Macarıstan 1983-cü ildə, Avstraliya, Hindistan, Meksika 1984-cü ildə, Çili,
Almaniya, Fransa, Yaponiya, İngiltərə 1985-ci ildə, Kanada, Avstraliya 1988-ci ildə,
Danimarka, Kolumbiya, İsveç 1990-cı ildə, Norveç 1991-ci ildə mülkiyyətlə bağlı qanunlarında
dəyişikliklər etmişlər.
Dördüncü mərhələ: Cinayət prosessual qanunlarının dəyişdirilməsidir. Amerika
Birləşmiş Ştatları, Kanada, Almaniya və s. avropa ölkələri kompüter məlumatlarının
saxlanılması haqqında qanunlarını qəbul etmişlər. Buna misal olaraq 1984-cü ildə İngiltərədə,
1985-ci ildə Danimarkada, 1986-ci ildə ABŞ-da, 1994-cü ildə Hollandiyada qəbul edilmiş
qanunları göstərmək olar (4, s. 39).
İstifadə edilmiş ədəbiyyat:
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2. Kompüter cinayətləri. http://www.cert.az/compcrime.html
3. “Kibercinayətkarlıq haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə 2009-cu il 30
sentyabr tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ
УГОЛОВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ СТРАН МИРА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ
Азер Мамедов,
кандидат юридических наук
Məqalədə dünyanın qırxa qədər dövlətinin müasir cinayət qanunvericiliklərinin müqayisəli-hüquqi
təhlili verilir. Vicdan azadlığına qəsdə görə məsuliyyət müəyyən edən cinayət-hüquqi normaların təhlili
əsasında dünya təcrübəsi nəzərə alınmaqla vətəndaşlaırn həmin konstitusion azadlıqlarının cinayəthüquqi tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər nəzərədən keçirilir.
The article provides a comparative legal study of modern criminal laws of about forty countries.
Based on the analysis of criminal law establishing liability for criminal acts against the freedom of
conscience, it considers the issues related to the problems of improving the criminal-legal protection of
the constitutional rights of citizens of freedom taking into account the world experience.

Уголовная ответственность за посягательства на свободу совести и вероисповедания
устанавливается повсеместно. Однако представления о том, какие действия заслуживают
криминализации и как следует описывать преступные деяния в статьях уголовного закона
характеризуются определенным разнообразием. Нами рассматривались уголовные
законодательства стран СНГ, Австрии, Албании, Аргентины, Бельгии, Болгарии,
Голландии, Грузии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Китая, Латвии, Литвы, Норвегии,
Польши, Сан-Марино, Сербии, Таиланда, Туниса, Турции, ФРГ, Франции, Чехии,
Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной Кореи, Японии. В уголовных кодексах
большинства из этих стран основной нормой в исследуемой группе является
воспрепятствование осуществлению религиозного обряда. В отдельных государствах
(Россия, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан и др.) это деяние описывается в
одной статье вместе с воспрепятствованием деятельности религиозной организации.
Следующей по распространенности можно считать статью об оскорблении верующих и
их религиозных чувств. Она наличествует в законодательстве Японии, а также ряда стран
Европы (Австрии, Бельгии, Голландии, Латвии, Грузии, Испании, Италии, Норвегии,
Польши, Сан-Марино, Таиланда, Турции, Украины, ФРГ, Франции, Швейцарии). Кроме
данных преступлений, к числу деяний, непосредственно препятствующих реализации
права на свободу совести и вероисповедания, по мнению отдельных законодателей,
относятся организация религиозного объединения, посягающего на личность и права
граждан (Азербайджан, Беларусь, Армения, Российская Федерация, Украина,
Таджикистан, Молдова, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан), уничтожение и
повреждение религиозных сооружений и предметов культа (Украина, Израиль, Турция,
Тунис), посягательство на неприкосновенность могилы и захороненного в ней тела.
Многие из указанных кодексов не ограничиваются названными выше положениями,
криминализируя и другие деяния, посягающие на право реализации свободы совести и
вероисповедания. Одним из таковых является незаконное воспрепятствование
совершению религиозных обрядов. К примеру, ст. 155 УК Грузии криминализирует
«незаконное воспрепятствование богослужению или совершению иных религиозных
обрядов или обычаев с применением насилия или с угрозой насилия, либо соединенное с
оскорблением религиозных чувств верующих или священнослужителей», а ст.166 УК «незаконное воспрепятствование… созданию религиозного объединения либо его
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деятельности» (8). Ст. 180 УК Украины содержит специфическую, присущую
исключительно законодательству Украины, особенность, заключающуюся в ч.2 этой
статьи, положение которой является новацией для СНГ. Она закрепляет уголовную
ответственность за «принуждение священнослужителя путем физического или
психического насилия к проведению религиозного обряда». Новацией можно считать и
ст. 178 «Повреждения религиозных сооружений или культовых зданий», а также ст. 179
«Незаконное содержание, осквернение или уничтожение религиозных святынь».
Удивительно, что в уголовных кодексах Республики Молдова и Республики Казахстан
составы преступных деяний относительно воспрепятствования совершению религиозных
обрядов и деятельности религиозных организаций вообще отсутствуют.
Следующим криминализованным деянием является посягательство на личность и
права граждан под видом исполнения религиозных обрядов. Так, ст. 185 УК Республики
Молдова «Посягательства на личность и права граждан под видом проповедования
религиозных вероучений и исполнения религиозных обрядов» признает уголовнонаказуемым «организацию, руководство или активное участие в группе, деятельность
которой осуществляется под видом проповедования религиозных вероучений и
осуществления религиозных обрядов, сопряженные с причинением вреда здоровью
граждан или другими посягательствами на личность или ее права либо с побуждением
граждан к отказу от участия в общественной жизни или выполнения гражданских
обязанностей» (22). Идентичной является ст. 147 УК Кыргызской Республики, которая,
однако, выделяет активное участие в такой группе и систематическую пропаганду,
направленную на совершение указанных деяний, в отдельную часть статьи (ч.2 ст. 147) и
признает преступлением втягивание в эту группу несовершеннолетних (13).
Наконец, последняя уголовно-правовая норма, которая традиционно регулирует
общественные отношения, связанные с религией, предусматривает ответственность за
воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания (ст. 154
УК Туркменистана (31), ст. 160 УК Республики Армения (17)). Такая норма может
формулироваться как воспрепятствование деятельности религиозных организаций или
осуществлению религиозных обрядов, которые не противоречат закону, если они не
нарушают общественный порядок и не сопровождаются посягательством на права
граждан (ст. 157 УК Республики Таджикистан) (25), либо как незаконное
воспрепятствование деятельности религиозных организаций или осуществлению
религиозных обрядов (ст. 148 УК Российской Федерации, ст. 146 УК Кыргызской
Республики). Немногим более широкой, по сравнению с вышеприведенными, является ст.
195 УК Республики Беларусь (18), устанавливающая ответственность только в том
случае, если такие деяния не нарушают общественный порядок и не сопровождаются
посягательством на права, свободы и законные интересы граждан, вследствие чего
преступление с формальным составом превращается в преступление с материальным
составом. Аналогичный состав предусмотрен в ч.1. ст. 145 УК Республики Узбекистан,
сформулированный несколько иначе: «воспрепятствование законной деятельности
религиозных организаций или осуществлению религиозных обрядов», что по сути одно и
то же. Однако данная статья не ограничивается отмеченными выше положениями и
дополнительно криминализирует «втягивание несовершеннолетних в религиозные
организации, а также обучение их религии вопреки их воле, воле родителей или лиц,
которые их заменяют» (ч. 2 ст. 145 УК Республики Узбекистан), а помимо этого еще и
религиозную деятельность, сочетаемую с воспрепятствованием гражданам осуществлять
свои общественные права или выполнять общественные обязанности, с принудительным
взысканием сборов и обложением верующих либо применением мер, ущемляющих честь
и достоинство личности, либо с принуждением в получении религиозного образования и
при определении гражданином своего отношения к религии, к исповеданию или не
исповеданию религии, к участию или неучастию в богослужениях, религиозных обрядах
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и церемониях, а также организация проведения религиозных обрядов, повлекших
причинение легких или средней тяжести телесных повреждений (ч.3 ст. 145 УК
Республики Узбекистан) (26). Приведенные выше положения позволяют назвать
исследуемую статью одной из наиболее исчерпывающих и полных в сфере уголовноправовой охраны свободы совести и вероисповедания в пределах СНГ. Она охватывает
почти все общественные отношения, о которых речь шла выше.
Наиболее распространенной мерой наказания, применяемой в практике, за
преступления против свободы совести и вероисповедания, является штраф. Такое
наказание предусмотрено, например, в ст.ст.136 и 148 УК Российской Федерации (27),
ст.ст.178, 179, 180 УК Украины (33), ст.ст.145 и 154 УК Туркменистана, ст.ст.154, 167,
167-1 УК Азербайджанской Республики (3), ст. 141 УК Республики Казахстан (20), ст. ст.
176 и 185 УК Республики Молдова, ст.ст.141, 145 УК Республики Узбекистан, ст.ст.190,
195 УК Республики Беларусь и так далее. Кроме этого предусмотрены: применение
исправительных работ (ст. 149 УК Республики Казахстан, ст. 148 УК Российской
Федерации, ст.ст.190 и 195 УК Республики Беларусь, ст.ст.154, 167, 167-1 УК
Азербайджанской Республики, ст. 141 УК Республики Узбекистан и т.д.), арест (ст. 157
УК Республики Таджикистан, ст. 148 УК Российской Федерации, ч.ч.1, 2 ст. 180 УК
Украины, ст. 141 УК Республики Казахстан, ст. 146 УК Кыргызской Республики и т.д.),
лишение свободы (ст.ст.176 и 185 УК Республики Молдова, ст.ст.178, 179, чч. 1, 2 ст. 181
УК Украины, ч.2 ст. 154, ст. 167-1 УК Азербайджанской Республики, ст. 141 УК
Республики Казахстан, ст.ст.141, 145 УК Республики Узбекистан и т.д.), лишение права
занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью (ч.2 ст. 154
УК Азербайджанской Республики, ч.1 ст. 141, ч.1 ст. 145 УК Республики Узбекистан и
т.д.), ограничение свободы (ст. 190 УК Республики Беларусь) и общественные работы (ст.
195 УК Республики Беларусь).
На основании изложенного можно сделать вывод, что законодателями государств
СНГ выработалась фактически однообразная позиция относительно уголовно-правового
урегулирования права на свободу совести и вероисповедания. В особенной части
уголовных законов этих стран анализируемые деяния в основном отнесены в главу,
объединяющую преступления против основных (конституционных) прав человека.
Однако считать такое единообразие достаточным и исчерпывающим не представляется
возможным, поскольку вне сферы правового регулирования остается значительная часть
общественных отношений, возникающих при реализации соответствующих
субъективных прав, которым стоило бы обеспечить уголовно-правовую защиту.
Законодатели иных стран рассматриваемым преступлениям в особенной части
уголовных кодексов отводят специальный раздел (главу). Таковые имеются в УК Австрии
(разд. VIII «Преступные деяния против религиозного спокойствия и покоя умерших» §§188-190) (2), Албании (гл. II, разд. X «Преступные действия против свободы религии» ст.ст.131-133) (4), ФРГ (разд. IX «Наказуемые деяния, затрагивающие религию и
мировоззрение» §§ 166-168) (34), Польши (глава XIV «Преступления против свободы
совести и вероисповедания» ст.ст.194-196)(23), Турции (гл. II «Преступления против
религиозной свободы» ст.ст.175-178) (32), Израиля (глава зайн «Оскорбление
религиозных чувств и традиций» (ст.ст.170-174) (1), Испании (гл. IV, отд. 2 «О
преступлениях против свободы совести, религиозных чувств и уважения к умершим»
ст.ст.522-526)(10), Италии (разд. IV «Преступления против религии и чувств по
отношению к умершим»: гл. I «Преступления против религии и государственного культа»
ст.ст.402-406, гл. II «Преступления против чувств по отношению к умершим» ст.ст.407413) (11), Болгарии (разд. II «Преступления против вероисповедания» ст.ст.164-166) (19),
Бельгии (гл. II «О проступках, относящихся к свободному отправлению культов»
ст.ст.142-146) (6), Таиланда (разд. IV «Преступления, относящиеся к религии» ст.ст.206208) (29), Туниса (отд. XIII «Воспрепятствование осуществлению культа» ст.ст.165-166;
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«Преступления, посягающие на неприкосновенность мест погребения» ст.ст.167-170)
(30), Сан-Марино (гл. II, разд. III «Преступления против религии и чувств по отношению
к усопшим» ст.ст.260-267) (28), Японии (гл. XXIV «Преступления в отношении мест
отправления культа и мест погребения» ст.ст.188-192) (39), Южной Кореи (гл. XII
«Преступления, связанные с умершими» ст.ст.158-163) (21), Литвы (глава XXV
«Преступления и уголовные проступки против равноправия лица и свободы совести»)
(15).
В некоторых государствах, посягательства на свободу совести и вероисповедания
расцениваются законодателями как действия, направленные против общественного
порядка и общественного спокойствия, и потому в уголовных кодексах размещаются в
разделах (главах) с таким наименованием. К примеру, в уголовных законодательствах
Голландии (разд. V УК) (7), Дании (гл. XV УК) (9), Швеции (гл. XVI УК) (37) и
Швейцарии (разд. XII УК)(36) исследуемые деяния расположены подобным образом. При
этом в уголовно-правовые составы их в качестве обязательных элементов включены
публичность действий виновного, создание беспорядка, производство шума:
(Наказывается…) «Лицо, которое путем создания беспорядка или шума умышленно
срывает законное общественное собрание, имеющее целью исповедовать религию или
верование…» (ст. 146 УК Голландии), «Лицо, которое насилием, громким шумом
нарушает публичную религиозную службу…» (гл. XVI, ст. 4 УК Швеции), «Кто
публично оскорбляет религиозные убеждения другого…» (ст. 261 УК Швейцарии).
Зачастую законодателями при описании действий, воспрепятствующих совершению
религиозного обряда, используется простая диспозиция, содержащая по существу
название порицаемого поведения – «воспрепятствование совершению (или отправлению)
религиозных обрядов». Но есть и нормативные тексты, в
которых диспозиция
приобретает описательный характер, поскольку в нее вводятся дополнительные признаки.
Прежде всего, они касаются того религиозного обряда, которому оказывается
противодействие. В таких случаях устанавливается, что подлежит наказанию
воспрепятствование совершению религиозных обрядов, «если они не нарушают
общественный порядок и не сопровождаются посягательством на права, свободы и
законные интересы граждан» (ст. 195 УК Республики Беларусь, ст. 157 УК Республики
Таджикистан); «если оно не нарушает закон и не связано с посягательством на права лица
(ст. 151 УК Латвии) (14); «за исключением случаев, когда это причиняет вред
нравственности, правам или здоровью других лиц либо нарушает общественный
порядок» (ст. 154 УК Эстонии)(38); «если они не нарушают законов страны,
общественный порядок и общепринятые правила поведения (ст. 165 УК Республики
Болгария). Эти формулировки воспроизводят справедливые и общепризнанные
ограничения в реализации права на свободу совести и вероисповедания, существующие в
цивилизованном мире. Их необходимость не вызывает сомнений и, вряд ли, может
оспариваться. Однако в случаях, когда они соседствуют с указанием на незаконность
соответствующих действий как, например, в УК Латвии и УК Болгарии, то включение
данных признаков в диспозицию уголовно-правовой нормы, на наш взгляд, является
излишним.
В некоторых законодательствах (УК Российской Федерации, УК Украины, УК
Узбекистана, УК Швейцарии, УК КНР и др.) уголовно-правовые нормы по исследуемой
группе преступлений размещены в разных главах особенной части и содержат по-разному
описываемые диспозиции. Наряду с религиозным обрядом в рассматриваемой норме
объектом посягательства называются религиозное действие, культ вероисповедания,
религиозная служба, церемония, богослужение, торжество, праздник или обычай.
Напомним, что в предыдущем параграфе в общих чертах нами уже рассмотрены как
«чисто» религиозные, так и квалифицированные уголовно-правовые составы деяний,
посягающих на право реализации свободы совести и вероисповедания, прямые и
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опосредованные нарушения этого права, установлен круг наиболее распространенных
криминализированных деяний, препятствующих его реализации, определены виды
преступных деяний. Теперь следовало бы остановиться на вопросе об уголовной
ответственности за эти посягательства. Для этого нам необходимо осуществить обзор
уголовных законов стран мира.
Начнем с деяний, воспрепятствующих осуществлению религиозного обряда и
деятельности религиозной организации.
По уголовному кодексу Российской Федерации указанное деяние формулируется
как «Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий»
(ст. 148). Необходимыми условиями этого преступления являются незаконные действия,
т.е. совершаемые в нарушение установленного законодательства, и направленные на: 1)
воспрепятствование деятельности религиозных организаций (например, отказ в
регистрации религиозной организации, закрытие мест и объектов, предназначенных для
богослужений) или 2) воспрепятствование совершению религиозных обрядов (лишение
граждан возможности отправлять, диктуемые их верой, обряды в какой бы то ни было
форме). Применение насилия либо угроза его применения, уничтожение или повреждение
имущества и т.п. преступные действия в ходе совершения рассматриваемого
преступления будут квалифицироваться по совокупности со ст. 148 (328, с. 137).
Аналогичное преступление Уголовным кодексом ФРГ (разд. XI) предусматривается
в § 167 «Препятствование отправлению религиозного обряда», согласно которой
преднамеренное и грубое нарушение богослужения или богослужебного действия,
находящейся на территории государства, церкви или другого религиозного общества или
совершение оскорбительных бесчинств в месте, которое предназначено для совершения
богослужения такого религиозного общества. К богослужению приравнивается также
совершение
соответствующих
праздников
мировоззренческого
объединения,
существующего на территории государства.
Уголовный кодекс Польши, в числе разных преступлений против свободы совести и
вероисповедания (гл. XXIV) устанавливает ответственность за злостное препятствование
публичному осуществлению религиозного акта церкви или иного вероисповедного союза,
имеющего урегулированное правовое положение (§ 1, ст. 195), а также за
воспрепятствование празднествам (§ 2, ст. 195).
По Уголовному кодексу Турции к ответственности привлекается лицо,
препятствующее и нарушающее богослужение, моление или обряды, относящиеся к
одной из религий. Наказание виновного лица ужесточается, если при совершении деяния
были применены насилие, сила, угроза или оскорбление (ч.1 ст. 175).
По уголовному закону Израиля наказывается злонамеренная помеха исполнению
религиозного культа, а равно злонамеренное нападение на лицо, исполняющее
обязанности среди собравшихся (ст. 171).
Уголовные кодексы Республики Беларусь (ст. 195) и Республики Таджикистан
(ст.157) устанавливают ответственность за воспрепятствование законной деятельности
религиозных организаций или совершению религиозных обрядов, если они не нарушают
общественный порядок и не сопровождаются посягательством на права и законные
интересы граждан.
Уголовный кодекс Эстонии в ст. 138 предусматривает ответственность за
воспрепятствование совершению религиозных обрядов, если они не нарушают
общественный порядок и не причиняют вреда здоровью и нравственности.
По Уголовному кодексу Швеции (глава XVI, ст. 4) лицо, которое путем совершения
насилия, громким шумом или иным подобным образом нарушает или пытается помешать
публичной религиозной службе… похоронной или подобной церемонии… привлекается
к ответственности.
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По Уголовному кодексу Австрии всякий, кто с применением силы или угрозы
применения силы препятствует или нарушает допустимое законом богослужение или
отдельные действия такого богослужения церкви или религиозного сообщества,
подлежит наказанию (ч. 1 § 189).
По Уголовному кодексу Норвегии наказанию подлежит тот, кто причастен или
способствует незаконному прекращению или воспрепятствованию осуществления
общественных функций проведения общественного религиозного собрания, церковного
действия…(§ 138) (16).
Уголовные кодексы Швейцарии (ч. 2, ст.261.) и Латвии (ст.151) устанавливают
наказание, соответственно, за злонамеренное препятствование религиозному действию и
умышленное воспрепятствование совершению религиозных обрядов, если оно не
нарушает закон и не связано с посягательством на права лица.
По УК Сербии подлежит наказанию каждый, кто создает помехи либо препятствует
совершению религиозных обрядов (ст. 240) (24). Лицо, создающее помехи «церковной
службе или любым другим общественным церковным церемониям» по УК Дании (ч. 2,
ст. 137) привлекается к ответственности. А Уголовный кодекс Японии предусматривает
наказание за «воспрепятствование проповеди, молитве, заупокойной службе…» (ч. 2 ст.
188).
Итальянский уголовный кодекс предусматривает наказание за «препятствование
или помехи осуществлению церемонии или религиозному обряду католической
церкви…» (ч.1 ст. 405); более строгие санкции применяются к действиям,
сопровождавшимся насилием или угрозой применения насилия (ч.2 ст. 405) и за
совершение тех же преступных действий в отношении иных культов, разрешенных в
государстве (ст. 406)
По Уголовному кодексу Албании наказуем «запрет на деятельность религиозных
организаций или воспрепятствование свободному функционированию их» (ст. 131) и
«воспрепятствование участию в религиозных церемониях, а также свободному
выражению религиозных верований» (ст. 133).
Как показывает анализ диспозиций приведенных уголовно-правовых норм, способ
воспрепятствования совершению религиозных обрядов в подавляющем большинстве из
них не уточняется. Это означает, что наказуемым является совершение
воспрепятствования любым возможным способом. Но есть и кодексы, в которых способ
воспрепятствования описывается достаточно подробно. К примеру, в литовском законе
уголовная ответственность установлена за воспрепятствование службе либо иным
обрядам религиозной общины, осуществленное нецензурными словами, аморальными
действиями, угрозами издевательством, либо иными непристойными действиями (ст.171).
Другой пример. По испанскому уголовному закону подлежит наказанию: 1) тот, кто
насилием, запугиванием, применением силы и любым другим противоправным
принуждением будет препятствовать члену или членам какой-либо религиозной
конфессии осуществлять религиозные обряды в своей конфессии или присутствовать на
них (ч. 1, ст. 522 ), 2) тот, кто теми же способами заставит другого или других лиц
осуществлять или присутствовать на религиозных действиях или обрядах, либо
совершить действия, свидетельствующие об исповедании или не исповедании религии,
либо перейти в другую религию (ч. 2, ст. 522). Вместе с тем, Уголовный кодекс Испании
устанавливает ответственность за препятствование или прерывание насилием, угрозами,
организацией беспорядков или оскорбительным действием торжественного акта,
церемонии или манифестации какой-либо официально зарегистрированной религиозной
конфессии. Деяние наказывается строже, если оно было совершено в месте,
предназначенном для осуществления религиозного культа (ст. 523).
В рассмотренных законодательствах, кроме УК Испании, наказуемым признается
только факт воспрепятствования отправлению религиозных обрядов, принуждение же к
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их совершению остается за рамками уголовной ответственности. В этом отношении, на
наш взгляд, более справедливы уголовные законы Бельгии («…препятствует или
принуждает…совершать религиозные обряды, присутствовать при совершении
обрядов...» - ст.142), Болгарии («…принудит другого участвовать в религиозных обрядах
или службах» - ч.2, ст. 165), Испании (ч.2,ст. 522 – раскрыта выше), Туниса
(«…незаконно принуждает лицо, используя насилие, угрозы, к осуществлению или отказу
от осуществления культа» - ст. 166), Республики Узбекистан («…религиозная
деятельность, сопряженная… с принуждением… при определении гражданином своего
отношения к религии, к исповеданию или неисповеданию религии, к участию или
неучастию в богослужениях…»,– ч.3 ст. 145), которые устанавливают ответственность не
только за деяния, воспрепятствующие совершению религиозных обрядов, но и за
действия, принуждающие к их совершению. В Уголовном кодексе Азербайджанской
Республики предусмотрена отдельная статья 167-1 «Принуждение к вероисповеданию»
(т.е. «принуждение к вероисповеданию какой-либо религии или религиозного течения, в
том числе к выполнению религиозных обрядов и церемоний или участию в религиозных
обрядах и церемониях, а также к получению духовного образования…» – ст. 167-1.1;
«принуждение лица к членству в какой-либо религиозной структуре или препятствование
выходу лица из религиозной структуры, в которой он является членом…» – ст.167.1.2).
Предусмотрены также квалифицирующие составы ст. ст. 167-1.1 или 167-1.2: деяния,
совершенные в отношении несовершеннолетнего лица (167-1.3.1), группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой (167-1.3.2), с использованием
должностным лицом своего служебного положения (167 -1.3.3.). В отличие от указанных
стран, законодатели Украины установили ответственность только за тот случай, когда
принуждение к проведению религиозного обряда применено в отношении
священнослужителя («…путем физического или психического насилия…» - ч.2, ст. 180).
Данная уголовно-правовая норма, на наш взгляд, недоработана, так как в результате вне
криминализации остается принуждение к совершению религиозных обрядов других лиц.
Уголовные законы Австрии (ч.1 §189), Бельгии (ст.142), Болгарии (ст. 165),
Голландии (ст. 145), Испании (ч.1 ст. 522), Сан-Марино (ст. 261) предусматривают
уголовную ответственность за воспрепятствование совершению религиозных обрядов
только в том случае, когда оно совершается с применением или угрозой применения
насилия. Это означает, что, с одной стороны, уголовно ненаказуемыми остаются такие
распространенные действия, как обман и использование зависимого положения
потерпевшего, и т.д.,
с другой стороны, не будут привлекаться к уголовной
ответственности лица, действия которых не подпадают под все вышеназванные. Разумнее
было бы не устанавливать подобные ограничения. В этом отношении наиболее
приемлемыми можно считать варианты изложения соответствующих статей в уголовных
кодексах Швеции (гл. XVI, ст.4) и Литвы (ст. 171), в диспозиции которых наряду с
насилием и угрозой его применения приводятся и другие преступные действия,
препятствующие отправлению религиозных обрядов и богослужению.
В связи с высокой значимостью права на свободу совести и вероисповедания
ответственность за посягательства на него должна, по нашему мнению, наступать
независимо от того, каким конкретно образом данное посягательство было осуществлено.
Думается, что применение или угроза применения насилия не должны конституировать
ответственность, но, вне всякого сомнения, могут усиливать ее, то есть выступать как
квалифицирующий признак.
В других же кодексах «применение или угроза применения насилия» не только не
выступают необходимыми условиями этого преступления, но и не выступают как
квалифицирующий признак, влияющий на тяжесть ответственности. С этой точки зрения
представляется более правильной позиция законодателей Италии (ч. 2 ст. 405 УК), Дании
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(ч. 2 § 137 УК), Сан-Марино (ч. 2 ст. 262, ч. 2 ст. 266 УК), Туниса (ст. 165),
ужесточающих наказание при применении или угрозе применения насилия.
Нам осталось еще в немногих словах упомянуть о других обстоятельствах, могущих
оказывать особенное влияние на ответственность за содеянное. К ним можно отнести
совершение антирелигиозного деяния в церкви или молитвенном доме, а также
совершение его во время общественного богослужения. Во всех этих случаях
обнаруживается особое неуважение к религиозной свободе, особая грубость субъекта в
данном отношении и требуется карательное воздействие более интенсивное, способное
побороть эту грубость. К примеру, законодатель Испании в ст. 523 УК усиливает
ответственность в сравнении с ч.1 ст. 522 УК, если воспрепятствование религиозному
действию или церемонии совершается «в местах, предназначенных для их
осуществления» по сравнению с совершением тех же действий «в любом другом месте».
С учетом строгости применения санкции можно считать, что она распространяется и на
публичный характер воспрепятствования, несмотря на некоторую неопределенность
данного положения испанского закона.
Надо сказать, что в изученных законодательствах преобладает взгляд на
анализируемое посягательство как на преступление с формальным составом. Для
наступления
уголовной
ответственности
достаточно
совершения
действия,
препятствующего отправлению религиозного обряда. Лишь по уголовному закону
Украины ответственность за данное деяние наступает только при условии наступления
или создания угрозы наступления общественно опасного последствия: «Незаконное
воспрепятствование осуществлению религиозного обряда, приведшее к срыву или
поставившее под угрозу срыва религиозный обряд». (1 ст. 180 УК). То есть возможность
уголовной ответственности за совершение посягательства на реализацию личного права
человека на свободу совести и вероисповедания ограничивается фактом наступления
общественно опасных последствий. Это, на наш взгляд, не совсем верно, поскольку
подобные действия обладают повышенной общественной опасностью сами по себе,
независимо от тех фактических последствий, которые они за собой повлекли. Полагаем,
что наступление общественно опасного последствия (в данном случае – срыва
религиозного мероприятия), должно рассматриваться не как необходимое условие
преступления, а квалифицирующее обстоятельство. Анализируемая норма включает в
себя и так называемый «деликт создания опасности», то есть создание угрозы срыва
религиозного обряда. Использование такой конструкции в данном случае представляется
нецелесообразным, так как она обычно применяется при установлении ответственности
за деяния, создающие реальную угрозу причинения вреда безопасным условиям жизни
общества и здоровью населения. Как правило, «опасность причинения вреда» вводится в
состав преступного деяния в целях дополнительной охраны от наступления более
опасного вреда, чем срыв религиозного мероприятия, например, смерти людей,
экологической катастрофы и др. Применение данной конструкции, помимо прочего,
неминуемо приводит к необходимости установления в каждом уголовном деле труднодоказуемого обстоятельства – не самого вреда, а лишь наличия реальной опасности его
наступления, которую требуется доказывать, как и фактический вред.
Срыв религиозного обряда как необходимое условие преступления выступает и в
соответствующих статьях уголовных кодексов Голландии («путем создания беспорядков
умышленно срывает законное общественное собрание, имеющее целью исповедовать
религию или верование…» - ст. 146) и Бельгии («путем проведения волнений или
беспорядков воспрепятствуют, задержат или прервут осуществление религиозного
обряда…» - ст. 143). Как видим из содержания, в бельгийской уголовно-правовой норме,
в отличие от голландской, «срыв религиозной службы» не устанавливается как основное
и единственное условие преступления. На наш взгляд, данная диспозиция
сформулирована правильнее, так как охватывает все возможные действия
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правонарушителя, необходимые для криминализации деяния. Но и здесь включение
«срыва» как необходимого признака преступления, исходя из вышеизложенных
соображений, является спорным.
Вместе с тем, в Уголовном кодексе Голландии, наряду с анализируемой уголовноправовой нормой (ст. 146), предусмотрена и другая норма (ст. 145), которая
устанавливает ответственность за «воспрепятствование проведению… законной
церемонии исповедания религии или верования… актом насилия или угрозой
насилием…». Хотя эти статьи (ст. 145 и ст. 146) в целом и дополняют друг друга, их
можно было бы объединить в одну уголовно-правовую норму с рассмотренными выше
квалифицирующими составами.
Помимо насилия или угрозы его применения к числу обстоятельств,
квалифицирующих анализируемое деяние, можно отнести и
его совершение с
использованием служебного положения. Таким образом, например, поступили в Грузии
(ч.2 ст. 155). Также поступили и законодатели Китая. Согласно ст. 251 УК КНР,
незаконное лишение граждан свободы вероисповедания и нарушение обычаев и нравов
национальных меньшинств работниками государственных органов при отягчающих
обстоятельствах наказывается лишением свободы на срок до двух лет либо арестом (12).
Но следовало бы отметить, что в данном случае факт использования служебного
положения государственными служащими не является квалифицирующим признаком, а
выступает как необходимое условие преступления.
Обзор уголовно-правовых норм, связанных с составами «незаконное
воспрепятствование…» показывает, что за эти деяния в законах установлены разные
санкции в виде: штрафа (в подавляющем большинстве), исправительных и публичных
работ (Россия, Беларусь, Таджикистан, Латвия, Литва и др.) ареста (Эстония, Россия,
Таджикистан, Литва, Китай и др.), ограничения свободы (Польша, Литва и др.), лишения
права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью
(Беларусь, Грузия и др.). Альтернативно присутствует в них и наказание в виде лишения
свободы: УК Албании - ст. 131 (три года), ст. 133 (до одного года); УК Австрии - §188 (до
двух лет); УК Болгарии – ч.1 ст. 165 (до одного года); УК ФРГ - § 167 (до трех лет); УК
Израиля – ст. 171 (три года); УК Турции – ч. 1 ст. 175 (от одного года до двух лет); УК
Швеции – гл. XVI ст. 4 (не более шести месяцев); УК Швейцарии – ст. 261 (до шести
месяцев); УК Сербии – ст. 240 (до одного года); УК Дании - § 137 (не более двух лет); УК
Голландии – ст. 145 (не более одного года), ст. 146 (не более двух месяцев); УК Бельгии –
ст.142 (от восьми дней до двух месяцев), ст. 143 (от восьми дней до трех месяцев); УК
Италии – ст. 405 (ч.1. – до двух лет, ч.2 – от одного до трех лет), ст. 406 (то же что и в ст.
405); УК Испании – ст. 523 (от шести месяцев до шести лет); УК Грузии – ст. 155 (ч.1 –до
двух лет, ч.2 – от одного года до пяти лет), ст. 166 (до двух лет); УК Туниса – ст.165
(шесть месяцев); УК КНР – ст. 251 (до двух лет); УК Японии – ч. 2 ст. 188 (до одного
года).
Перейдем к рассмотрению следующего вида деяний против свободы совести и
вероисповедания – оскорбление верующих и их религиозных чувств. Данный
преступный состав предусмотрен в уголовных кодексах Австрии (§188), Бельгии (ст.
ст.144, 145), Голландии (ст. 147), Латвии (ст.150), Грузии (ст. 155), Израиля (ст. ст. 170,
173), Испании (ст. 524), Италии (ст.ст.403, 404), Норвегии (§ 142), Польши (ст. 196), СанМарино (ст. 260), Таиланда (ст. 206), Туниса (ст. 161 УК), Турции (ч. 2 ст. 175, ст. 176),
Украины (ст. 179), ФРГ (§ 166), Франции (ст. R-624-4), Швейцарии (ст. 261), Японии (ст.
188).
В самом общем виде под оскорблением в праве понимается унижение чувств
личного достоинства другого лица (187, с.225-249). Оскорбление религиозных чувств
можно рассматривать как разновидность таких действий, а именно как унижение
достоинства верующего лица посредством «хуления» (или глумления) символического
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объекта, являющегося предметом религиозного почитания. Так, по УК Голландии
необходимыми условиями данного преступления являются: 1) публичное оскорбление
религиозных чувств злостным богохульством, 2) высмеивание священника во время
законного исполнения им своих обязанностей, 3) пренебрежительное заявление о
предметах религиозного культа, (ст. 147) 4) публичное выставление плакатов и
изображений, оскорбляющих религиозные чувства (ст.147а УК).
В нормативных текстах уголовных кодексов других государств диспозиции
соответствующих
уголовно-правовых
норм
таковы:
«совершение
действий,
оскорбляющих религиозные чувства…» (ст. 524 УК Испании); «оскорбление чувств
верующих путем публичного издевательства над догмами, убеждениями, обрядами…»
(ст. 525 УК Испании); «лицо, совершившее богохульство или надругавшееся над одной из
религий или одним из пророков, священных книг или сект этой религии, или порицающее
или осуждающее кого-либо или глумящееся над ним за его вероисповедание…» (ч. 2 ст.
175 УК Турции); «кто публично совершил непочтительное действие в отношении
синтоистского или буддистского храма…или иного места отправления культа…» (ст. 188
УК Японии); «лицо, которое оскверняет символы какой-либо религии, ...предметы культа
или поклонения, либо публично осмеивает культовые действия, … оскорбляет честь и
престиж священника при выполнении им своих функций, либо по причине выполнения
им своих функций... оскверняет Святые мощи Сан-Марино» (ст. 260 УК Сан-Марино);
«лицо, которое, уничтожит, сломает, испортит, обезобразит, испачкает здания,
памятники, символы или предметы служащие для исполнения культа…» (ст. 161 УК
Туниса); «кто разрушает, повреждает, либо оскверняет место религиозного культа или
любой святой предмет… с намерением посрамить или оскорбить их веру» (ст. 170 УК
Израиля), «кто распространяет материал, наносящий грубое оскорбление религиозным
чувствам или вере других… произносит в общественном месте слово или звук,
наносящие оскорбление религиозным чувствам.. и оскорбляет веру… (ст. 173 УК
Израиля); «кто публично и в общей форме оскорбляет религиозные убеждения другого,
веру в бога, или насмехается над ними или бесчестит предметы религиозного
почитания...» (ст. 261 УК Швейцарии); «кто оскорбляет религиозные чувства других лиц,
публично оскорбляя предмет религиозного почитания или место публичного исполнения
религиозного обряда…» (ст. 196 УК Польши), «кто словом и действием публично
оскорбляет… высказывает презрение к чьему-либо вероисповеданию, дозволенному в
Королевстве, учениям или осуществлению культа законных религиозных обществ…»
(§142 УК Норвегии); «оскорбление религиозных чувств лиц… в связи с их отношением к
религии или атеизму» (ст. 150 УК Латвии).
В законодательствах иных стран данное деяние формулируется по-разному:
«Оскорбление вероисповедания, религиозных обществ и мировоззренческих
объединений» (§ 166 УК ФРГ), «Дискредитирование религиозного учения» (§ 188 УК
Австрии), «оскорбление объекта религии или церкви определенной группы людей…» (ст.
206 УК Таиланда), «оскорбление предмета религиозных обрядов…» (ст. 144 УК Бельгии),
«осквернение или уничтожение религиозных святынь» (ст. 179 УК Украины). По УК
Италии к уголовной ответственности привлекается тот, «кто оскорбляет государственную
религию…» (ст. 402), «кто публично наносит оскорбление государственной религии
путем глумления над исповедующими ее лицами…» (ст. 403), «над культовыми
предметами» (ст. 404) и «совершает действия, указанные в статьях 403, 404, 405 в
отношении культов, допускаемых в государстве…» (ст. 406).
Наконец, некоторые законодатели специально выделяют состав «нанесение
оскорбления, в том числе действием, священнослужителю» (ч.2 ст. 147 УК Голландии, ст.
145 УК Бельгии, ч. 2 ст. 403 УК Италии, ч.2 ст. 260 УК Сан-Марино). А законодатели
Грузии
рассматривают
оскорбление
религиозных
чувств
верующих
или
священнослужителей как один из двух наказуемых способов (наряду с насилием)
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воспрепятствования совершению религиозного обряда и предусматривают за это
соответствующее наказание (ст. 155 УК).
Из содержания уголовно-правовых норм за оскорбление верующих и их
религиозных чувств следует, что за эти преступные деяния в уголовных кодексах
предусмотрены следующие санкции: штраф (почти во всех УК), ограничение свободы
либо лишение свободы УК Польши (ст. 196 – до двух лет), лишение свободы - УК
Австрии (§ 188 – до шести месяцев); УК Бельгии (ст.144 – от пятнадцати дней до шести
месяцев, ст. 145 – от двух месяцев до двух лет); УК Голландии (ст. 147 – не более трех
месяцев, ст. 147а – не более двух месяцев); УК Израиля (ст. 170 – три года, ст. 173 – один
год); УК Италии (ст. ч.1 ст. 403 – до двух лет, ч. 2 ст. 403 – до трех лет; ст. 404 – от
одного до трех лет); УК Норвегии (§ 141 – до шести месяцев);; УК Сан-Марино (ст. 260 –
тюремное заключение первой степени); УК Таиланда (ст. 206 – от одного года до семи
лет или пожизненно); УК Турции (ч. 2 ст. 175 – от шести месяцев до одного года, ст. 176
– от одного года до трех лет); УК ФРГ (§ 166 – до трех лет); УК Швейцарии (ст. 261 – до
шести месяцев); УК Японии (ст. 188 – до шести месяцев).
Теперь рассмотрим деяния, направленные на дискриминацию граждан в
зависимости от отношения к религии и разжигание религиозной ненависти и
вражды. В этой же группе мы будем рассматривать и деяния, посягающие на жизнь и
здоровье человека или группы по мотивам религиозной ненависти или вражды, так
в уголовных кодексах государств, кроме стран СНГ, нет четкого выделения данных
преступных составов, что несколько затрудняет исследование.
Такие преступные деяния и ответственность за них предусмотрены в уголовных
законах нижеследующих стран:
УК Латвии, ст. 149-1 – за «нарушение запрета на дискриминацию», ст. 150 – за
«возбуждение религиозной вражды»;
УК Литвы, ст. 100 – за «обращение с людьми, запрещенное международным
правом», включая в диспозицию нормы религиозный мотив данного преступления наряду
с политическим, расовым, национальным, культурным либо иными мотивами,
запрещаемыми международным правом; ст. 169 - за «дискриминацию по принадлежности
к…религии», ст.170 - за «возбуждение вражды из-за принадлежности к … религии;
УК Эстонии, ст. 72 – за «возбуждение… религиозной… вражды, побуждение к
насилию или дискриминации», ст. 72.1 - за «прямое или косвенное ограничение прав
частных лиц либо установление для них прямых или косвенных преимуществ в
зависимости от их… вероисповедания»;
УК Грузии, ст. 142 – за «нарушение равноправия людей в зависимости от их…
отношения к религии, вероисповедания…», п. м), ст. 109 – за «умышленное убийство…
вследствие… религиозной нетерпимости», п. м), ч. 2, ст. 117 – за «умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью… вследствие религиозной нетерпимости», п. ж), ч.2
ст. 126 – за «истязание… вследствие религиозной нетерпимости», ст. 156 – за
преследование человека в связи с осуществлением им свободы… совести,
вероисповедания, убеждений…либо в связи с его… религиозной…деятельностью»;
УК Голландии, ст. 137с – за «дискредитацию лиц в связи с их вероисповеданием»,
ст. 137d - «возбуждение ненависти и дискриминацию против лиц… на основании… их
вероисповедания», ст. 137e - «публичное оскорбление группы лиц на основании…их
вероисповедания», ст. 137f - «принятие участие в деятельности или предоставление
финансовой или другой материальной поддержки деятельности, направленной на
дискриминацию против лиц на основании их…, вероисповедания»;
УК Болгарии, ч.2 ст. 162 – за «применение насилия или причинение
имущественного вреда по причине принадлежности к определенной…, религии», ст. 164
– за «проповедование ненависти на религиозной почве…», ст. 172 – за «создание помехи
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при принятии на работу или принуждение к увольнению с работы в связи с
принадлежностью к определенной…, религии»;
УК Франции, ст. 212-1 – за «депортацию, обращение в рабство или массовое и
систематическое осуществление казней без суда, похищений людей, за которыми следует
их исчезновение, пыток или бесчеловечных действий, совершенных по… религиозным
мотивам», за «дискриминацию, которую образует любое различие, проведенное между
физическими лицами в силу их… реальной или предполагаемой принадлежности или
непринадлежности к определенной… религии» (ст. 225-1, ст. 225-2) (35). Предусмотрена
ответственность и за «непубличную диффамацию, направленную против какого-либо
лица или группы лиц в силу их… реальной или предполагаемой принадлежности… к
определенной… религии» (ст. R. 624-3), за «непубличное оскорбление какого-либо лица
или группы лиц в силу их происхождения, либо реальной или предполагаемой
принадлежности или непринадлежности к… религии» (ст. R. 624–4). Наказуемо по
уголовному закону Франции и «непубличное подстрекательство к дискриминации,
ненависти или насилию в отношении какого-либо лица или группы лиц в силу их…
принадлежности или непринадлежности, реальной или предполагаемой, к
определенной… религии» (ст. R. 625–7).
УК Швеции, гл. 5, п.3, ст. 5 налагает ответственность за «оскорбительное поведение
в отношении лица по мотивам его или ее… религиозных убеждений…» гл. 16, ст. 8 – за
«распространение заявлений, угроз или выражение неуважения к группе людей со
ссылкой на религиозные убеждения», гл. 16, ст. 9 – за «дискриминацию в отношении
лица на почве… религиозных убеждений» в предпринимательской деятельности.
Согласно этой же статье, приговор за незаконную дискриминацию также должен быть
вынесен в отношении любого лица, организующего или оказывающего содействие
организатору общественного собрания или встречи, который осуществляет
дискриминацию в отношении лица на почве… религиозных убеждений, путем отказа ему
в доступе на публичную встречу или собрание на условиях, обычно распространяющихся
в отношении других лиц.
Статья 2 гл. 29 УК Швеции включает перечень обстоятельств, которые должны
особо учитываться в дополнение того, что применимо за каждое преступление и каждый
тип преступления, в числе которых «причинение вреда лицу…, группе лиц по мотиву…
религиозных убеждений или других подобных обстоятельств» (Закон 1994:306).
В соответствии со ст. 261bis УК Швейцарии к уголовной ответственности
привлекаются лица за:
- призывы к ненависти или дискриминации в отношении лица или группы лиц из-за
их…религии;
- публичное распространение идеологии, направленной на систематическую
дискриминацию или опорочивание представителей… религии;
- организацию с этой же целью пропагандистских акций, содействие им или участие
в них;
- публичное оскорбление действием или другим образом, опорочивание или
дискриминацию лица или группы лиц из-за их… религии способом, попирающим
человеческие ценности или по этим же основаниям за непризнание геноцида
преступлением или других преступлений против человечности, грубое преуменьшение их
серьезности или попытку оправдания;
- отказ в предлагаемой им услуге, которая предназначена для общественности, лицу
или группе лиц из-за их… религии.
УК Польши, ст. 119, § 1 устанавливает ответственность за «применение насилия или
противозаконной угрозы по отношению к группе лиц или отдельному лицу в связи с его
принадлежностью к… религиозной группе или в связи с непринадлежностью к
религиозной группе», ст. 194 – за «ограничение в правах в связи с принадлежностью или
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непринадлежностью к религии» (до двух лет), ст. 256 – за «призыв к ненависти на почве
религиозных различий, либо в связи с неисповеданием религии», ст.257 – за «публичное
оскорбление группы людей либо, лицо в связи с их религиозной принадлежностью или в
связи с неисповеданием религии»; Здесь мы видим фактическое закрепление мотива
религиозной идентификации (идентичности), в результате чего жертва выделяется по
принадлежности к какой-либо группе.
УК Сербии, ст.60 закрепляет ответственность виновных в «нарушении равенства
прав и свобод граждан в зависимости от отношения к религии» к (от трех месяцев до пяти
лет);
УК Турции, ст. 179 предусматривает ответственность за «незаконное лишение
другого лица личной свободы… с религиозной целью…» (лишение свободы от трех до
восьми лет), ст. 312 – за «подстрекание народа к вражде или взаимной ненависти из-за…
религиозных (сектовых)…различий» (лишение свободы от одного года до трех лет);
УК Аргентины, ст. 80 – за «убийство другого человека… вследствие религиозной
ненависти» (лишение свободы от восьми до двадцати пяти лет), ст. 142 – за «лишение
свободы другого человека… с религиозными целями» (лишение свободы или каторжные
работы от двух до шести лет) (5).
УК Испании, ст. 314 – за «осуществление серьезной дискриминации в
государственной или частной работе против любого лица по мотивам его… религии»
(лишение свободы от шести месяцев до двух лет), ст. 510 – за «побуждение
дискриминации, ненависти или насилия против групп и объединений по мотивам…
религии», «осознанное распространение заведомо ложной информации, оскорбительной
для каких-либо групп или объединений в связи с их религией» (лишение свободы до
одного года), ст. 511 – за «отказ публичного лица предоставить услугу кому-либо,
имеющему право на нее, в связи с… религией, убеждениями…» (лишение свободы до
шести месяцев), ст. 512 – за «отказ предпринимателя или лица, исполняющего свою
профессиональную деятельность предоставить услугу лицу по мотивам… религии»
(лишение права занимать должность от одного до четырех лет в отрасли
промышленности); п. 5 ст. 515 – за «создание незаконных объединений…, побуждающих
или подстрекающих дискриминацию… по мотивам религии…» (лишение свободы от
двух до четырех лет)
Аналогичные действия наказуемы по уголовному кодексу Норвегии (§ 349а.) Кроме
того, уголовный закон Норвегии в §135а предусматривает ответственность за «угрозу,
оскорбление или разжигание ненависти, преследование или презрение к человеку или
группе людей по причине их вероисповедания» (тюремное заключение до двух лет);
В уголовном кодексе Бельгии закреплено, что гонения всей группы или любого
сходного коллектива, отличаемого религиозным мотивом…, а также в зависимости от
других критериев, повсеместно признанных недопустимыми в международном праве, в
соотношении с любым другим действием образуют международно-правовое
преступление (347).
Закон об уголовном праве Израиля в ст. 144 главы алеф «Определение понятий»,
главе алеф 2 «Преступления на почве ненависти» и ст. 144 вав. «Преступления по мотиву
расизма либо вражды в отношении общества – отягчающее обстоятельство» закрепляет
мотивы расизма, под которым подразумевается вражда в отношении общества из-за
вероисповедания, принадлежности к религиозной группе…».
Надо сказать, что кроме лишения свободы в вышерассмотренных законодательствах
предусматриваются и другие, более мягкие виды наказаний (штраф, арест, ограничение
свободы, исправительные или публичные работы, некоторые специальные
правоограничения, иногда удаление с должности). Но мы их не рассматриваем во
избежание повторений и ненужного загромождения законодательного материала. По той
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же причине и в последующем анализе из всех применяемых санкций мы будем приводить
только лишение свободы.
В
уголовных
законодательствах
большинства
стран
устанавливается
ответственность и за геноцид, то есть полное или частичное уничтожение группы в связи
с ее принадлежностью к определенной религии: УК ФРГ (§ 220а – пожизненное лишение
свободы), УК Австрии (§321 – пожизненное лишение свободы), УК Швейцарии (ст. 264 –
пожизненное лишение свободы или на срок не менее десяти лет), УК Польши (ст. 118 –
лишение свободы на срок не менее двенадцати лет, на срок двадцати пяти лет либо
пожизненно), УК Болгарии (ст. 416 – лишение свободы от десяти до двадцати лет или
пожизненное заключение), УК Франции (ст. 211-1 – пожизненное уголовное заключение),
УК Испании (ст. 607 – лишение свободы от пятнадцати до двадцати лет), УК Эстонии
(ст.611 – лишение свободы от восьми до пятнадцати лет), УК Литвы (ст. 99 – лишение
свободы до двадцати лет или пожизненное заключение).
Отдельного анализа требует уголовное законодательство стран СНГ. Следует
отметить, что в них устанавливается ответственность за ряд уголовно-правовых составов,
относящихся к рассматриваемому роду преступлений. Так, в уголовных кодексах
Республики Таджикистан (ст. 143), Республики Туркменистан (ст.145), Республики
Беларусь (ст.190), Республики Молдова (ст. 176), Республики Казахстан (ст.141),
Республики Армения (ст.143), Кыргызской Республики (ст. 134), Азербайджанской
Республики (ст.154) (340; 408), Российской Федерации (ст. 136), Украины (ст. 161),
Республики Узбекистан (ст.141) предусмотрена ответственность, за «нарушение
равноправия граждан в зависимости от отношения к религии, убеждений…».
Наряду с этим деянием, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики
предусматривает ответственность за умышленные «действия, направленные на
возбуждение… религиозной вражды…, а равно действия, направленные на ограничение
прав граждан, либо установление превосходства граждан по признаку их…, отношения к
религии» (ст. 283) Подобная статья в УК Республики Туркменистан сформулирована
несколько иначе: «действия, направленные на возбуждение… религиозной вражды,
розни, а также за пропаганду исключительности либо неполноценности граждан по
признаку их отношения к религии (ст. 177). Аналогичные действия наказуемы и по
уголовным кодексам Республики Узбекистан (ст. 156), Российской Федерации (ст.282),
Украины (ст. 161), Республики Беларусь (ст. 130), Республики Армения (ст.226),
Республики Молдова (ст. 346), Кыргызской Республики (ст. 299), Республики Казахстан
(ст. 164), Республики Таджикистан (ст. 189).
Кроме указанных преступных составов, в уголовных законодательствах стран СНГ
предусматривается ответственность и за геноцид, то есть «действия, направленные на
полное или частичное уничтожение… религиозной группы»: УК Азербайджанской
Республики (ст.103), Российской Федерации (ст. 357), Украины (ст. 442), Республики
Беларусь (ст. 127), Республики Узбекистан (ст. 153), Республики Туркменистан (ст. 168),
Республики Молдова (ст. 135), Республики Армения (ст. 393), Республики Казахстан (ст.
160), Республики Таджикистан (ст. 398), Кыргызской Республики (ст. 373).
Вместе с тем, в отдельных странах СНГ в уголовные кодексы включены нормы о
таких преступлениях с религиозными мотивами, как: «преследование какой-либо группы
или организации по… религиозному мотиву (УК Азербайджанской Республики - ст. 109),
«изгнание, неправомерное содержание под стражей, порабощение, применение без суда
массовых и систематических казней, похищение людей, которому следует их
исчезновение, пытки или жестокие действия,… совершаемые по признакам религиозной
принадлежности» (УК Республики Армения, ст. 392). Аналогичный состав предусмотрен
в УК Республики Беларусь (ст. 128).
Наконец, по законодательству стран СНГ предусмотрена ответственность за деяния,
посягающие на жизнь и здоровье человека по мотивам религиозной ненависти и вражды,
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в том числе за умышленное убийство, причинение тяжкого либо средней тяжести, либо
легкого вреда здоровью, нанесение побоев или совершение иных насильственных
действий, истязание, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью,
умышленные уничтожение или повреждение имущества.
Убийство по мотивам религиозной ненависти или вражды: УК Российской
Федерации (п. л), ч.2, ст. 105), УК Республики Молдова (п. l), ч.2, ст. 145), УК
Республики Узбекистан (п. м), ч.2, ст. 97), УК Республики Таджикистан (п. м), ч.2, ст.
104), УК Республики Армения (п. 13), ч. 2, ст. 104), УК Республики Беларусь (п. 14), ч. 2,
ст.139), УК Республики Туркменистан (п. м), ч. 2, ст. 101), УК Кыргызской Республики
(п. 9), ч.2, ст. 97), УК Республики Казахстан (п. л), ч. 2, ст. 96), УК Азербайджанской
Республики (ст. 120.2.12)
Причинение тяжкого вреда здоровью по мотивам религиозной ненависти или
вражды: УК Российской Федерации (п. е), ч. 2, ст. 111), УК Республики Молдова (п. i),
ч.2, ст. 151), УК Узбекистана (п. з), ч.2, ст. 104), УК Таджикистана (п. м), ч.2, ст. 110),
Республики Армения (п. 12), ч. 2, ст. 112), УК Республики Беларусь (п. 8), ч. 2, ст.147),
УК Республики Туркменистан (п. ж), ч. 2, ст. 107), УК Кыргызской Республики (п. 9), ч.2,
ст. 97), УК Республики Казахстан (п. з), ч. 2, ст. 103),
Причинение средней тяжести вреда здоровью по мотивам религиозной
ненависти или вражды: УК Российской Федерации (п. е), ч.2, ст. 112), УК Молдовы (п.
c), ч. 2, ст. 152), УК Узбекистана (п. 3), ч.2, ст. 105), УК Таджикистана (п. е), ч.2, ст. 111),
Республики Армения (п. 7), ч. 2, ст. 113), УК Республики Туркменистан (п. ж), ч. 2, ст.
108), УК Республики Казахстан (п. е), ч. 2, ст. 104),
Истязание и пытки по мотивам религиозной ненависти или вражды: УК
Российской Федерации (п. з), ч.2, ст. 117), УК Узбекистана (п. б), ч.2, ст. 235), УК
Таджикистана (п. 3), ч.2, ст. 117), УК Республики Армения (п. 7), ч. 2, ст. 119), УК
Республики Туркменистан (п. е), ч. 2, ст. 113), УК Республики Казахстан (п. е), ч. 2, ст.
107),
Умышленное уничтожение или повреждение имущества: УК Республики
Армения (п. 4), ч. 2, ст. 185), УК Республики Узбекистан (п. а), ч. 2, ст. 173), УК
Республики Молдова (п.b, ч.2 ст.197), УК Республики Казахстан (п. г), ч. 2, ст. 187).
В отличие от уголовных кодексов других стран СНГ, в УК Российской Федерации
по мотивам религиозной ненависти или вражды предусмотрены и такие уголовноправовые составы, как причинение легкого вреда здоровью (п. б), ч.2, ст. 115), нанесение
побоев (п. б), ч.2, ст. 116), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
(ч.2, ст. 119), вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 4, ст. 150),
хулиганство (ч.2, ст. 213), вандализм (ч.2, ст. 214).
Проведенный анализ свидетельствует о том, что аспекты закрепления религиозных
мотивов преступлений в уголовных законодательствах стран мира чрезвычайно
разнообразны. При том, что преступления с религиозными мотивами находят отражение
в международных нормах гуманитарного права, в условиях международной глобализации
и интеграции разумно было бы приведение их к единой системе, форме, то есть
однообразию. В этих целях целесообразна выработка единообразных национальноправовых норм, регулирующих практику противодействия преступлениям религиозной
направленности, так как преступления подобного характера чаще всего нарушают нормы
внутреннего законодательства.
Следующими являются деяния, связанные со злоупотреблением свободой
вероисповедания. Такое деяние предусмотрено в УК Сербии, ст. 238: «Злоупотребление
свободой вероисповедания и деятельностью религиозных организаций в политических
целях». Согласно этой статье, подлежит наказанию священнослужитель, который
злоупотребляет свободой исповедания религии или совершения религиозных обрядов в
нарушение Конституции.
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К подобным преступным составам можно отнести и следующие статьи УК Турции:
ст. 241, в соответствии с которой привлекается к ответственности «духовный вождь, как,
например, имам, проповедник, священник, раввин, публично осудивший или поносивший
в ходе исполнения своих обязанностей правительственное управление, законы
государства или деятельность правительства…»; ст. 242, в соответствии с которой «одно
из вышеуказанных лиц, используя свой сан, осуждает или поносит правительственное
управление, законы, уставы, приказы, обязанности или полномочия одного из
государственных ведомств либо подстрекает или провоцирует народ к неподчинению
законам или правительственным приказам, а чиновников – к неисполнению должностных
обязанностей…», «религиозный руководитель или чиновник, используя свой сан,
вынуждает или убеждает кого-либо выступить против законов или законно
приобретенных прав…».
В соответствии со ст. 166 УК Болгарии привлекается к ответственности тот, кто
устно, в печати путем действий или другими способом использует церковь или религию в
целях пропаганды против власти или ее мероприятий.
Согласно ст. 201-1. УК Эстонии, наказывается деяние, связанное с «организацией
группы, деятельность которой под видом проповедования религиозных вероучений или
исполнения религиозных обрядов сопряжена с нарушением общественного порядка или
причинением вреда здоровью лиц или иными посягательствами на жизнь или на права
лиц, а равно со склонением их к отказу от исполнения гражданских обязанностей».
В соответствии со ст. 201-1. УК Латвии, виновный в «организации или руководстве
группой, проповедующей религиозное учение и совершающей религиозные обряды,
действия которой связаны с созданием угрозы общественной безопасности и порядку,
здоровью лица, охраняемым законом правам и интересам лица, или участвовавший в
таких действиях» лишается свободы.
По ст. 174 алеф УК Израиля привлекается к ответственности тот, «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…». А по ст. 174 бет – тот, «кто получает, либо соглашается получить
деньги, вещь, эквивалентную деньгам, или иную материальную выгоду за обещание
перейти в другую веру или устроить так, чтобы иное лицо перешло в другую веру…».
Статьи, связанные со злоупотреблением свободой вероисповедания, содержатся и в
уголовных кодексах стран СНГ. Например, в УК Республики Беларусь таковой является
ст. 193 «Организация, либо руководство общественным объединением, религиозной
организацией, посягающими на личность, права и обязанности граждан». В ней
установлена ответственность за «организацию, либо руководство…, религиозной
организацией, деятельность которых сопряжена с насилием над гражданами, или с
причинением им телесных повреждений, или с иными посягательствами на права,
свободы и законные интересы граждан, или с воспрепятствованием исполнению
гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей». Аналогичные
статьи есть в УК Азербайджанской Республики (ст. 167 «Посягательство на права
граждан под предлогом совершения религиозных обрядов»), УК Республики Армения (ст.
162. «Образование объединений, посягающих на права лиц или посягающих на личность,
либо руководство ими»), УК Российской Федерации (ст. 239 «Организация объединения,
посягающего на личность и права граждан»), УК Украины (ст. 181 «Посягательство на
здоровье людей под предлогом проповедования религиозных вероучений или совершения
религиозных обрядов»), УК Республики Таджикистан (ст. 159
«Организация
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций,
посягающих на личность и права граждан»), УК Республики Молдова (ст. 185
«Посягательство на личность и права граждан под видом проповедования религиозных
вероучений и исполнения религиозных обрядов»), УК Кыргызской Республики (ст. 147 233

«Посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных
обрядов»), УК Республики Казахстан (ст. 337 «Создание или участие в деятельности
незаконных общественных и других объединений»). УК Республики Узбекистан
содержит целый ряд статей об ответственности за злоупотребление свободой
вероисповедания: Ст. 216. «Незаконная организация общественных объединений или
религиозных организаций», Ст. 216-1. «Склонение к участию в деятельности незаконных
общественных объединений и религиозных организаций», Ст. 216-2. «Нарушение
законодательства о религиозных организациях» Статья 217. «Нарушение порядка
организации, проведения (религиозных) собраний, митингов, уличных шествий или
демонстраций», Ст. 229-2. «Нарушение порядка преподавания религиозных вероучений».
К составам такого рода можно отнести ч.2 и ч. 3 ст.145. «Нарушение свободы совести»:
«вовлечение несовершеннолетних в религиозные организации, а равно обучение их
религии вопреки их воле, воле родителей или лиц, их заменяющих», «религиозная
деятельность, сопряженная с воспрепятствованием гражданам осуществлять свои
гражданские права или исполнять гражданские обязанности, с принудительным
взиманием сборов и обложением верующих, либо применением мер, ущемляющих честь
и достоинство личности, либо с принуждением в получении религиозного образования и
при определении гражданином своего отношения к религии, к исповеданию или
неисповеданию религии, к участию или неучастию в богослужениях, религиозных
обрядах и церемониях, а также организация проведения религиозных обрядов, повлекших
причинение легких или средней тяжести телесных повреждений» (ч.3, ст. 145),
«изготовление или хранение с целью распространения материалов, содержащих идеи
религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма…» (ч.1 ст. 244-1),
«распространение в любой форме сведений и материалов, содержащих идеи религиозного
экстремизма, сепаратизма и фундаментализма…» (ч.2 ст. 244-1) и «создание,
руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях…» (ст. 244-2) и «незаконное изготовление,
хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания…» (ст. 244-3).
Статья подобного содержания предусмотрена и в Уголовном кодексе Азербайджанской
Республики - «Производство, ввоз, продажа или распространение литературы, предметов
религиозного назначения и иных информационных материалов религиозного содержания
без соответствующего разрешения…» (ст. 167-2).
Уважительное отношение к памяти умерших и местам их погребения является не
только религиозным обычаем, но и общечеловеческой традицией. За надругательства
над телами умерших и местами их захоронения во многих государствах установлена
уголовная ответственность как за деяния, представляющие повышенную общественную
опасность. Эти преступления подрывают моральное здоровье общества, одним из
важнейших компонентов которого является добрая память о лицах, нас оставивших.
Изучение уголовных кодексов показывает, что данный род преступлений государствами
расценивается по-разному. Прежде всего, это проявляется в том, какое место определено
им в законе.
В ряде государств они помещены в специальный раздел (главу, отдел) уголовного
закона, отведенный «посягательствам на уважение к умершим» (УК Франции - гл. V, отд.
IV, ст.ст.225-17, 225-18), «посягательствам на неприкосновенность мест погребения» (УК
Туниса – от. XIV, ст.ст.167-170), «преступлениям о разрушении или порче могил,
памятников…» (УК Бельгии - отд. III, ст. 526), «преступлениям и уголовным проступкам
против памяти умершего» (УК Литвы – гл. XLV, ст.ст.311-313), «преступлениям,
связанным с умершими» (УК Южной Кореи – гл. XII, 158-163). В иных государствах
рассматриваемые деяния расположены в разделах: «Оскорбление религиозных чувств и
традиций» (УК Израиля – гл. Зайн, ст. 172), «Наказуемые деяния, затрагивающие
религию и мировоззрение» (УК ФРГ - разд. XI, ст.ст.167а, 168), «Преступления в
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отношении мест отправления культа и мест погребения» (УК Японии – гл. XXIV,
ст.ст.188-192), «Преступления против религии и чувств по отношению к умершим» (УК
Сан-Марино – гл. II, ст.ст.263-267) «Преступные деяния против религиозного
спокойствия и покоя умерших» (УК Австрии - разд. VIII, ст.ст.190, 191), «Преступления
против религиозной свободы» (УК Турции – гл. II ст.ст.177, 178), «О преступлениях
против свободы совести, религиозных чувств и уважения к умершим» (УК Испании - отд.
II, ст. 526), «Преступления против религии и чувств по отношению к умершим» (УК
Италии - разд. IV гл. II «Преступления против чувств по отношению к умершим»
ст.ст.407-413). В уголовных кодексах Голландии (ст.ст.148, 149, 150, 151), Польши (ст.
262), Швеции (гл. XVI ст. 10), Швейцарии (ст. 262), Латвии (ст.228), Норвегии (§ 143),
Дании (§139), Сербии (ст.241) подобные деяния размещены среди преступлений против
общественного порядка. В УК России и других стран СНГ они отнесены к преступлениям
против общественной нравственности или общественного порядка. Диспозиции
соответствующих уголовно-правовых норм в основном схожи и предусматривают:
надругательство над телами умерших, могилой, другим местом погребения, урной с
прахом покойного; хищение предметов, находящихся в захоронении; уничтожение,
повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или
кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших
или их поминовением.
Отличительным в уголовных кодексах Российской Федерации (ч. 2. п. б), ст. 244),
Республики Армения (ч.2, п.2), ст. 265), Республики Таджикистан (ч.2, п. б), ст. 243),
Республики Казахстан (ч.2, п. б), ст.275), Республики Молдова (ч.2 п.b), ст. 222), Литвы
(ч.2, ст.312), Грузии (п. б), ч.3 ст. 258) является такой квалифицирующий признак состава
преступления, как мотив религиозной ненависти или вражды.
Рассматриваемые уголовно-правовые нормы законов в иных государствах
предполагают совершение следующих преступных действий: нарушение могилы,
сопровождаемое посягательством на неприкосновенность трупа (УК Франции - ст. 22517); изъятие тела из правомочного владения с одновременным совершением
оскорбительного бесчинства (УК ФРГ - §168); осквернение могилы (мест захоронения),
надругательство над останками умерших, разрушение мемориального сооружения с
умыслом на тяжкое оскорбление (УК Болгарии – ст. 241; УК Испании - ст. 526; УК Литвы
– ст.ст.311,312; УК Латвии ст.228; УК Польши – ст. 262; УК Сербии – ст.241; УК
Швейцарии – ст. 263; УК Турции – ст. 178); разрушение могилы, памятника, уничтожение
трупа, похищение или сокрытие трупа (УК Сан-Марино - ст. 264; УК Туниса - ст.ст.168,
169, 170; УК Норвегии – §143; УК Голландии – ст.ст.149, 150, 151; УК Турции – ст. 177);
осквернение трупа, вскрытие могилы (УК Южной Кореи - ст.ст.159, 160; УК Туниса ст.167; УК Эстонии – ст. 199.1; УК Австрии – ч.1 § 190; УК Японии – ст.189, УК Швеции
– гл. XVI, ст. 10); похищение (присвоение) вещей украшений из гроба (мест захоронения)
(УК Австрии - ч.2 § 190; УК Албании - ст.118, УК Японии - ст. 190, УК Эстонии – ст.
199). В уголовных кодексах Австрии (§ 191), Польши (ст. 195, ч. 2), Бельгии (ст. 526),
Дании (§137 ч. 2), ФРГ (§ 167 а), Швеции (гл. XVI ст. 4), Голландии (ст. 148), СанМарино (ст. 266), Южной Кореи (ст. 158) Литвы (ст. 313), ФРГ (ст. 167), Израиля (ст. 172)
специально выделяются траурные (похоронные) церемонии (процессии, службы) как
обряд, воспрепятствование которому наказуемо.
Эти деяния караются порицанием, штрафом, арестом, обязательными либо
исправительными работами, ограничением, либо лишением свободы. Во избежание
повторений обобщим лишь случаи, наказуемые лишением свободы. Срок тюремного
заключения предусматривают: от шести месяцев до одного-двух лет – уголовные кодексы
Туниса, Голландии, Франции, Швеции, Турции, Австрии, Сербии, Норвегии, Польши и
др.; до трех лет и свыше – уголовные кодексы Грузии, Израиля, ФРГ, Японии, Дании,
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Литвы и др. свыше пяти лет – УК Польши и др.; от трех до пятнадцати лет с
конфискацией имущества или без конфискации имущества – УК Латвии.
В странах СНГ за подобные преступные деяния наказание в виде лишения свободы
установлено: в УК Российской Федерации (ч.2 ст. 244 – до пяти лет); УК
Азербайджанской Республики (ст. 245 – до пяти лет), УК Республики Молдова (ч.1 ст.
222 – до двух лет, ч.2 ст.222 – от двух до пяти лет); УК Украины (ст. 297 – до трех лет);
УК Республики Армения (ч.2 ст. 265 – до трех лет); УК Республики Таджикистан (ч.2 ст.
243 – от двух до пяти лет); УК Республики Казахстан (ч. 1 ст. 275 – до трех лет, ч.2 ст. 275
– от двух до пяти лет); УК Республики Беларусь (ч.1 ст. 347 – до трех лет, ч. 2 – до пяти
лет); УК Кыргызской Республики (ч. 1 ст. 263 – до трех лет, ч.2 ст. 263 – от трех до пяти
лет); УК Республики Туркменистан (ч.1 ст. 165 – до двух лет, ч.2 ст. 165 – до пяти лет).
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QANUN QARŞISINDA BƏRABƏRLİK HÜQUQUNUN
İNSAN HÜQUQLARI SİSTEMİNDƏ YERİ
Gülşən İsgəndərova,
Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa
hüququ kafedrasının magistrantı
gulshan1982@rambler.ru
В статье рассматривается право равенства в общей системе прав человека. С этой целью
изучены внутригосударственное законодательство Азербайджанской Республики, а также
международно-правовые акты в области защиты прав человека.
Ключевые слова: право равноправия, избирательное право, права человека, защита прав
человека.
This article deals with the current situation in the field of equality within the system of human
rights. It researches legal foundations of right to equality under the domestic legislation of the
Azerbaican Republic and norms of international documents in the field of protection of human rights.
Key words: equality, right law, human rights, protection of human rights

Hüquq bərabərliyi şəxsiyyətin hüquqi statusunun əsaslarından biridir. Belə ki, insan
hüquqları birbaşa konstitusionalizmin təməl prinsiplərindən biri olan bərabərlik prinsipinə
əsaslanır. Hüquq bərabərliyi dedikdə, insan və vətəndaşların həyatı üçün çox mühüm olan
hüquq, azadlıq və vəzifələrdə bərabərliyi başa düşülür ki, bu da onlar üçün müstəsna
əhəmiyyətli rol oynayır. Xüsusi vurgulamaq lazımdır ki, bərabərlik hüququ tarixən insan,
cəmiyyət və dövlət arasında olan münasibətləri tənzimləyən çox vacib bir prinsipin əsasını
qoymuşdur. Hüquq bərabərliyi eyni zamanda demokratiyanın əsas və ayrılmaz elementlərindən
biri kimi tanınır.
Hüquqi dövlət özündə demokratik dövlətə xas olan əlamətlərdən olan
qanunun aliliyi, hüquq və azadlıqların üstünlüyü, insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının
real təminatı kimi əlamətlərlə yanaşı, hamının qanun qarşısında bərabərliyini də əks etdirir.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ümumiyyətlə qanunvericiliyin belə bir prinsipini
nəzərdə tutmuşdur ki, qanunvericilik hüquqa və haqq-ədalətə (bərabər mənafelərə, bərabər
münasibətə) əsaslanmalıdır.
Bərabərlik hüququnun formalaşması tarixən müəyyən mərhələlərdən keçmişdir. Bu
baxımdan digər ölkələrin qanunvericiliyində bərabərlik hüququ ilə bağlı müəyyən məsələlər
maraqlıdır.
ABŞ-ın 1776-cı il iyulun 4-də Kontinentinal Konqres tərəfindən qəbul edilmiş
İstiqlaliyyət Bəyannaməsində xalqın suverenliyi ideyası, bütün insanların qanun qarşısında
bərabərliyi və "yaşamaq, azadlıq və xoşbəxtlik arzusunda olmaq" hüququ elan edilmişdir.
Fransanın Konstitusiya aktları qanun qarşısında bərabərliyi, kişi və qadının hüquq
bərabərliyi, irqindən və milliyyətindən asılı olmayaraq hüquq bərabərliyini, mənşəyindən,
baxışlarından və ya dini etiqadından asılı olmayaraq əmək hüququnun bərabərliyini, təhsil
almaq, mədəniyyətdən istifadə etmək və peşə əldə etmək imkanının bərabərliyini təsbit edir.
Əksər ölkələrin konstitusiyaları hüquq bərabərliyi prinsipinin 3 cəhəti istiqamətində
inkişaf etdirilir:
1) vətəndaşların qanun qarşısında bərabərliyi-yəni, vəzifəsindən və sosial mövqeyindən,
hər hansı xidmətlərindən asılı olmayaraq qanunun hamıya eyni dərəcədə aid olması
başa düşülür.
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2) irqindən, milliyyətindən asılı olmayaraq hüquq bərabərliyi-vətəndaşların dərisinin
rəngindən və ya milliyyətindən asılı olmayaraq bərabər hüquqlara malik olması qeyd
edilir.
3) qadın və kişilərin hüquq bərabərliyi təsbit edilir-onların ictimai həyatın bütün
sahələrində eyni dərəcədə iştirakı və ailədə bərabər vəziyyəti üçün hüquqi şərtlər
nəzərdə tutulur.
Bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə qadınların seçkilərdə iştirak etmək hüququ nisbətən gec
tanınmışdır. Belə ki, seçki hüququnu əldə etmək uğrunda qadın hərəkatı XIX əsrin ikinci
yarısından etibarən İngiltərədə başlamışdır. Bunun nəticəsi olaraq yalnız XIX əsrin sonlarında
qadınlara kişilərlə bərabər səsvermə hüquqlarının verilməsi prosesi başlandı. Belə ki, 1893-cü
ildə Yeni Zelandiyada, daha sonra isə Avstraliyada qadınların seçicilik hüquqları tanınmaga
başlamışdır. Amerika və əksər Avropa ölkələrində qadınlar seçki hüququndan məhrum olsa da
1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə onlara heç bir ayrı-seçkilik tətbiq
edilmədən kişilərlə bərabər seçkilərdə iştirak etmək hüququ verildi. Belə ki, ilk dəfə 1919-cu
ilin sentyabr ayında Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamentinə keçirilən seçkilər
zamanı Azərbaycan qadınları seçkilərdə iştirak etmək hüququna nail olmuşlar. Bütün bunların
nəticəsi olaraq Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 56-cı maddəsində qadınların
dövlət orqanlarına seçmək və seçilmək, habelə referendumda iştirak etmək hüququna malik
olmaları qeyd edilir.(4)
Ümumiyyətlə, "Bərabərlik" və "hüquq bərabərliyi" anlayışlarını fərqləndirmək lazımdır.
İnsanlar özlərinin fiziki və psixi imkanlarına, həyat səviyyəsinə, digər xüsusiyyətlərinə görə
qeyri-bərabərdirlər və bu mənada heç bir hüquq onları bərabərlişdirməyə qadir deyildir.
Konstitusiya yalnız bərabər hüquqlar, onlardan istifadə etmək üçün bərabər hüquqi imkanlar
verir, habelə hamı üçün bərabər vəzifələr müəyyən edir. Əlbəttə, hamı üçün hüquq və
vəzifələrin mütləq bərabərliyi ola bilməz. Bu, konstitusiya hüququnda əsas hüquq və vəzifələrə
də aiddir. Onlar ayrı-ayrı insanlar qrupu üçün müxtəlif ola bilər (qeyd edildiyi kimi, əcnəbilər
barəsində müəyyən məhdudiyyətlər mümkündür; məhdud qabiliyyətli şəxslər və s.), lakin hər
bir qrup daxilində bu hüquq və vəzifələr onun bütün üzvləri üçün eyni olmalıdır. (10,59)
Burada demokratik dövlətin əsas elementi kimi sosial bərabərlik anlayışı xüsusi
əhəmiyyət daşıyır. Sosial bərabərlik hüququ da çox vacib məsələlərdəndir. Sosial bərabərlik
prinsipinə əsasən hər hansı təcrid olunmuş qrup və ya əhali arasında xüsusi qrup kimi fərqlənən
qrupları və ya üzvləri digər vətəndaşlarla eyni hüquq və vəzifələrə malikdir. Bu hüquq xüsusilə
qanun qarşısında bərabərlik konsepsiyasını əhatə edir, buraya təhlükəsizlik, səsvermə hüququ,
mülkiyyət hüququ, təhsil, səhiyyə və digər sahələrdə bərabər iştirak və s. əhatə edir. Sosial
bərabərlik sosial sinif və bu kimi anlayışları istisna edir.
1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi-referendumla qəbul edilmiş Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasının 25-ci maddəsinin I, II və III hissələrinə əsasən
I. Hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir.
II. Kişi ilə qadının eyni hüquqları və azadlıqları vardır.
III. Dövlət irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak
vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və
digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının
bərabərliyinə təminat verir. İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli, dini, dil,
cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır.(4,10)
Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 127-ci maddəsində qeyd edilir ki,
məhkəmə icraatı müvafiq yerin əhalisinin çoxluq təşkil edən hissəsinin dilində aparıla bilər.
Məhkəmə icraatının aparıldıgı dili bilməyən işin iştirakçısı olan şəxslərin isə məhkəmədə öz
ana dilində çıxış etmək hüququ təmin edilir və yaxud məhkəmədə tərcüməçi vasitəsilə çıxış
edir.
Bir sıra ölkələrin konstitusiyaları hüquq bərabərliyi prinsipini fərqli formada müəyyən
etsələr də əksər hallarda onlar eyni konsepsiyadan çıxış edirlər: bəzən birbaşa (pozitiv), bəzən
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diskriminasiyanı qadağan etməklə, bəzən isə hər ikisini əlaqələndirməklə. Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasında biz üçüncü üsulun tətbiq olundugunu görə bilərik. Bir çox
hallarda kişilərlə qadınların hüquq bərabərliyinə ayrıca təminat da qeyd edilməlidir.(5, 77)
Deməli, belə qənaətə gəlmək olar ki, Konstitusiyada bəyan olunmuş hər kəsin hüquq və
azadlıqlarının bərabərliyini ifadə edən bərabərlik hüququ hər hansı bir şəxsi həmin hüquq və
azadlıqlardan istifadə zamanı diskriminasiyadan qoruyur.
Azərbaycanda qadınların siyasi hüquqlarının müdafəsi, tənzimlənməsi və təminatı
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından başqa Seçki Məcəlləsində də öz əksini
tapmışdır. Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 3-cü maddəsinə əsasən irqindən,
milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq
mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və başqa ictimai birliklərə
mənsubiyyətindən və ya digər statusundan asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlarının seçmək, seçilmək və referendumda iştirak etmək hüququ vardır. (3, mad.3)
Azərbaycan Respublikasının İnzibati xətalar məcəlləsinin 7-ci maddəsində qeyd edilir ki,
inzibati xəta törətmiş şəxslər irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən,
mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən və digər hallardan asılı
olmayaraq qanun qarşısında bərabərdirlər. Bu maddədə nəzərdə tutulmuş əsaslara görə heç kəs
inzibati məsuliyyətə cəlb oluna, və inzibati məsuliyyətdən azad oluna, yaxud heç kəsə inzibati
tənbeh tətbiq oluna və ya yüngül inzibati tənbeh tətbiq edilə bilməz.
Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində qanun qarşısında
bərabərlik prinsipi cinayət məsuliyyətinin prinsiplərindən biri kimi qeyd edilir. Cinayət
hüququnun bu prinsipi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsində nəzərdə
tutulmuş vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının bərabərliyi müddəasına əsaslanır. Cinayət
Məcəlləsinin 6-cı maddəsində qeyd edilir ki, cinayət törətmiş şəxslər qanun qarşısında
bərabərdirlər və irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak
vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və
digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən və digər hallardan asılı olmayaraq cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunurlar.(2,4) Bu prinsipə əsasən törədilən eyni kriminal əmələ görə bütün
vətəndaşların eyni əsaslara görə məsuliyyət daşıyır. Həmçinin törədilmiş agır cinayətə görə
uygun sərt cəzanın tətbiq edilməsi qanun qarşısında bərabərlik prinsipinin müddəalarına
söykənir. Cinayət törətmiş şəxslərin qanun qarşısında bərabərliyi eyni cinayətə görə
məsuliyyətin eyni əsaslarla və eyni həddə yaranmasında, cinayət məsuliyyətindən və cəzadan
azad etmənin, məhkumlugun ödənilməsinin və götürülməsinin eyni əsaslarla həll edilməsində
ifadə olunur.
Mülki hüquq subyektlərinin bərabərliyi isə Mülki Məcəllədə əsas prinsiplərdən biri kimi
qeyd edilmişdir. Belə ki, dövlət və bələdiyyələrin hakimiyyət səlahiyyətləri mülki hüquq
münasibətlərində fiziki və hüquqi şəxslərə nisbətən heç bir üstünlük vermir.(1,27)
Bərabərlik hüququ bu və ya digər ifadə formalarında beynəlxalq hüquq aktlarında da
özünəməxsus önəmli yer tutur. İnsan hüquqları haqqında Universal Bəyannamənin (1948)
birinci maddəsinə görə “Hər kəs azad, ləyaqət və hüquqlarına görə bərabər doğulurlar...”
Bərabərlik hamının eyni olması demək deyil. Belə ki, müxtəlif irq, din, adətlər, həyat tərzi və s.
əlamətlərə görə insanlar bir-birindən fərqlənsələr də insan varlığı insan hüquqlarının müdafiəsi
ilə bağlı olan bütün beynəlxalq və milli hüquqi vasitələrdə bərabər hesab olunurlar
İnsan hüquqlari haqqinda Ümumi Bəyannamənin 2-ci maddəsinə əsasən hər bir şəxs irqindən,
dərisinin rəngindən, cinsindən, dilindən, dinindən, siyasi və digər əqidəsindən, milli və ya sosial
mənşəyindən, əmlak, sosial mövqeyindən və digər vəziyyətindən asılı olmayaraq bu
Bəyannamədə elan olunmuş bütün hüquq və azadlıqlara malik olmalıdır. Bəyannamənin 7-ci
maddəsində isə qeyd edilir ki, bütün insanlar qanun qarşısında bərabərdirlər və qanun tərəfindən
bərabər müdafiə hüququna malikdirlər. Bütün insanlar bu Bəyannaməni pozan hər hansı ayrıseçkilikdən və belə ayrı-seçkiliyə hər hansı cəhddən bərabər müdafiə olunma hüququna
malikdirlər.(6)
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Mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktın 14-cü maddəsinə əsasən bütün
şəxslər məhkəmələr və tribunalar qarşısında bərabərdirlər. Hər bir şəxs, ona qarşı irəli sürülən
istənilən cinayət ittihamına baxılması zamanı və yaxud hər hansı bir mülki prosesdə onun hüquq
və vəzifələrinin müəyyən edilməsi zamanı qanun əsasında yaradılan səlahiyyətli, müstəqil və
qərəzsiz məhkəmə tərəfindən ədalətli və açıq araşdırma hüququna malikdir.
Belə ki, insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa
Konvensiyasının ayrı-seçkiliyin qadağan olunması haqqında 14-cü maddəsində deyilir ki, bu
Konvensiyada təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlardan istifadə cins, irq, rəng, dil, din, siyasi və
digər baxışlar, milli və ya sosial mənşə, milli azlıqlara mənsubiyyət, əmlak vəziyyəti, doğum və
ya digər status kimi hər hansı əlamətlərinə görə ayrı-seçkilik olmadan təmin olunmalıdır.(7,
mad.14)
Azərbaycan Respublikası həmçinin 1995-ci il iyunun 30-da “Qadınlara qarşı ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında” 1979-ci il tarixli BMT Konvensiyasına
qoşulub. Konvensiyaya görə ayrı-seçkilik «Qadınlar haqqında ayrı-seçkilik onların cinsi
mənsubiyyətinə görə və ailə vəziyyətindən asılı olmayaraq, kişi və qadın bərabərliyi əsasında
siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni, vətəndaşlıq və digər sahələrdə insan hüquqlarının və əsas
azadlıqlarının tanınmasını, istifadəsini və həyata keçirilməsini zəiflətməyə və ya heçə
endirməyə yönəlmiş hər hansı fərq, istisna yaxud məhdudiyyətdir». Bu Konvensiyanı
imzalayan hər bir dövlət cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkiliyin olduğunu qəbul edir.
Konvensiyanın həyata keçirilməsinin gedişini yoxlamaq üçün qadınlar barəsində ayrı-seçkiliyin
ləğv edilməsi üzrə Komitə yaradıldı. Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər qadınların qanun
qarşısında kişilərlə bərabərliyini etiraf edirlər və qadınlara kişilərlə eyni mülki hüquq
səlahiyyəti və onu gerçəkləşdirmək üçün eyni imkanlar verirlər. İştirakçı-dövlətlər öhdələrinə
götürürlər ki, kişi və qadınların hüquq bərabərliyini öz milli konstitusiyalarına və digər müvafiq
qanunvericiliklərinə daxil edəcək, əgər bu, indiyə qədər edilməyibsə, bu prinsipin qanunu və
digər müvafiq vasitələrin köməyi ilə praktik olaraq həyata keçirilməsini özünün cinayət
qanunvericiliyində qadınlar barəsində ayrı-seçkilik sayıla bilən bütün müddəalarını ləğv etməyi
təmin edəcəklər.(8)
Qadınların hüquqlarının müdafiəsi və təminatı qaydaları bir sıra beynəlxalq-hüquqi
aktlarda təsbit olunmuşdur. Onlardan biri “Qadınların siyasi hüquqları haqqında” 1952-ci il 20
dekabr tarixli BMT-in Baş Məclisinin
640 (VII) saylı Qətnaməsi ilə qəbul etdiyi
Konvensiyadır. Azərbaycan Respublikası 1992-ci il avqustun 4-də həmin konvensiyaya
qoşulmuşdur. Konvensiyada qadınların bütün seçkilərdə heç bir ayrıseçkilik qoyulmadan
kişilərlə bərabər şərtlərlə səs vermək və qanunla müəyyən edilən bütün ictimai dövlət
funksiyalarını yerinə yetirmək hüququna malik olmaları qeyd edilir. Konvensiyanın 2-ci
maddəsində qeyd edilir ki, qadınlar heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan kişilərlə bərabər şərtlərlə
milli qanunla müəyyən olunmuş açıq seçkilər keçirilməsini tələb edən bütün idarələrə seçilə
bilərlər. (9, mad.2)
Deməli, bərabərlik prinsipi onu bildirir ki, iş və ya hər hansı digər seçimlərdə dövlət
bütün vətəndaşlar üçün bərabər şərait yaratmalıdır. Heç bir şəxs din, irq, sosial mənşə, cins,
ictimai fikir, doğulduğu yer və ya digər fərqlərə görə diskriminasiyaya məruz qalmamalıdır.
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Аннотация. В статье проведен анализ научной, справочной, учебно-методической
литературы по определению основных направлений деятельности органов публичной
администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание автором
обращено на раскрытие понятия административно-правового статуса органа публичной
администрации. Исследовано содержание организационной, норматворческ, контрольной и
юрисдикционной функций органов публичной администрации в указанной сфере.
Ключевые слова: органы публичной администрации, жилищно-коммунальное-хозяйство,
функции, правовой статус, нормотворческая функция, организационная функция, контрольная
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Annotation. The article analyzes the scientific, reference, educational literature to determine the
main directions of activity of the public administration in the sphere of housing and communal services.
Particular attention is paid to the disclosure of the concept of administrative and legal status of the
public administration. The content of the organizational, normatvorchoi, control and curisdictional
functions of public administration in this area.
Key words: public administration bodies, housing, agriculture, functions, legal status, rulemaking function, organizational function, the control function, the curisdictional function

Постановка проблемы. С экономическим развитием общества увеличивается
потребность в услугах, а в частности жилищно-коммунальных услугах. Современное
развитие Украины свидетельствует, что жилищно-коммунальное хозяйство является
важнейшей отраслью, ведь развитие отношения в сфере деятельности субъектов
предоставления жилищно-коммунальных услуг и организации деятельности
соответствующих субъектов в данной сфере относится к приоритетным направлениям
внутренней политики государства.
Кроме того, стоит отметить, что именно сфера жилищно-коммунального хозяйства
имеет значительные объемы финансирования, которые можно сравнить только с
объемами финансирования тяжелой или химической промышленности. Об этом
свидетельствуют следующие статистические показатели. Так, в 2012 году с целью
реализации социально-экономических программ строительства (приобретения)
доступного жилья было приобретено 1233 квартиры; построено 1222 квартиры;
приобретено квартир через молодежное кредитование – 361. Общая сумма затраченных
средств на реализацию указанных программ составила 438,6 млн. грн. За 2012 год было
использовано средств по бюджетной программе «Льготное кредитование юридических
лиц, в том числе объединений совладельцев многоквартирных домов, для проведения
реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов жилищно-коммунального
хозяйства» было профинансировано 19 проектов на общую сумму – 40 млн. грн.. В том
же году было обеспечено внедрение портфельной инвестиции Международного банка
реконструкции и развития на сумму 45 млн. долл. В рамках данного объема средств было
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заменено (проведено) 37,7 км. труб сетей водоснабжения или водоотвода; восстановлено
насосные станции - 384 единиц [1, с. 12-43].
Для Украины вопрос усовершенствования деятельности органов публичной
администрации, в частности в сфере функционирования жилищно-коммунального
хозяйства, является весьма актуальным. Данный вопрос постоянно находится в поле
зрения ученых, практиков и политических деятелей. Это, прежде всего, связано с
европейской и мировой интеграцией. Украины, необходимостью приведения
законодательства и системы управления к существующим мировым требованиям.
На сегодня жилищно-коммунальное хозяйство Украины состоит из различных
предприятий, к которым относятся: во-первых, санитарно-технические предприятия –
обеспечивают
водоснабжения
и
водоотведения,
жилищно-эксплуатационные
предприятия, предприятия по уборке территорий населенных мест и санитарной очистки
домовладений т.д., во-вторых, транспортные предприятия – организуют работу
городского общественного пассажирского транспорта, водного транспорта местного
значения, в-третьих, энергетические предприятия – электрические, газовые и
теплофикационные распределительные сети, отопительные котельные, электростанции,
газовые заводы, обслуживающие населенные пункты. Функционирования названных
субъектов должно быть направлено, прежде всего, на повышение благосостояния
общества, его экономического потенциала, ведь указанные блага являются наиболее
весомыми для государства. Для организации и устойчивого функционирования жилищнокоммунального хозяйства, прежде всего, должна эффективно действовать система
органов публичной администрации, обеспечиваться реализация полномочий в этой сфере,
ведь именно они осуществляют контролирующее и организующее воздействие на
деятельность субъектов, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги. На
сегодня в Украине четко прослеживается отсутствие должной научной разработки и
нормативно-правового регулирования деятельности органов публичной администрации в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, а в частности определении направлений их
деятельности в этой сфере.
Анализ последних публикаций и исследований. Некоторые аспекты
деятельности органов публичной администрации в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в своих работах исследовали такие ученые: А.И. Берлач, Ю.П. Битяк, В.В
Витрянський, В.П. Душман, В.В. Сергиенко, Л.П. Ягодин и др. Однако, вопрос об
определении основных направлений деятельности органов публичной администрации в
сфере жилищно-коммунального хозяйства не изучался или исследован фрагментарно, в
рамках широкой административно-правовой проблематики.
Цель предложенной научной статьи заключается в проведении углубленного
анализа научной, справочной и стремительно-методической литературы и национального
законодательства относительно определения основных направлений деятельности
органов публичной администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Изложение основного материала. Стоит отметить, что в современную систему
органов публичной администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства входит
значительное количество субъектов, ведущее место среди которых занимает
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Украины, направления деятельности которого мы более подробно и
рассмотрим. В научных исследованиях существует мнение, согласно которого,
направления деятельности органа публичной администрации (ее функции) связаны с
административно-правовым статусом, понятие которого можно с уверенностью отнести к
числу дискуссионных. Невдаваясь в детальный анализ научных мнений относительно
определения данного понятия отметим, что мы поддерживаем позицию тех ученых
которые считают, что административный статус органа публичной администрации
составляет совокупность элементов, которые можно объединить в следующие блоки: а)
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целевой блок б) структурно -организационный блок в) компетенционный блок. В
частности, эту позицию высказывали такие ученые, как В.Б. Аверьянов [2], Д.Н. Бахрах
[3] и др.
Проведенный анализ мнений указанных авторов свидетельствует, что направления
деятельности (функции) можно отнести к целевому блоку административно-правового
статуса. Рассмотрим более подробно содержание данного блока.
К целевому блоку целесообразно включить назначение (основная цель
деятельности), задачи и функции органа публичной администрации. Рассматривая
вопросы правового статуса, прежде всего, необходимо определить «социальное
предназначение» или назначение тех или иных органов государственного управления,
ведь разные управленческие уровни определяют и соответствующие функции,
возлагаемые на эти органы [4, c. 378].
Стоит отметить, что действующее законодательство, к сожалению, не определяет
четкой цели деятельности Министерства регионального развития, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Украины. Однако, нормативные акты, в частности
Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» от 20 декабря 1990 года [5],
Положение о Министерстве регионального развития, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Украины, утвержденным Указом Президента Украины №
633/2011 от 31 мая 2011 [6] и другие определяют соответствующие задачи, функции,
права, обязанности. То есть цель деятельности можно формулировать, исходя из
содержания указанных нормативных актов. Такими направлениями можно назвать
совершения юридически значимых действий по формированию и обеспечению
реализации государственной политики в сферах: во-первых, строительства, архитектуры,
градостроительства,
промышленности
строительных
материалов,
сохранения
традиционного характера среды населенных пунктов; во-вторых, жилищнокоммунального хозяйства, жилищной политики, благоустройства, обращения с бытовыми
отходами, захоронения, технической инвентаризации объектов недвижимого имущества,
в-третьих, архитектурно-строительного контроля, контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Сформулированые в Положении о Министерстве регионального развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины задачи, позволяют сделать
вывод о том, что их осуществление направлено на выполнение, в основном: а)
организационной б) нормотворческой в) контрольной функций.
Реализацию организационной функции обеспечивает выполнение следующих
полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства: осуществляет организационное,
научно-техническое обеспечение выполнения задач по реформированию и развитию
жилищно-коммунального хозяйства, разрабатывает и координирует программы
повышения энергоэффективности и энергосбережения в жилищно-коммунальном
хозяйстве, оборудования жилых домов средствами учета и регулирования потребления
воды и тепловой энергии; формирует прогнозные балансы потребления тепловой
энергии; выполняет задачи по мобилизационной подготовки и мобилизационной
готовности государства в пределах определенных законодательством полномочий;
организует работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
работников сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, осуществляет в
установленном порядке отбор кадров, формирует кадровый резерв, организует работу по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников и т.д.
В рамках реализации нормотворческой функции Министерство обобщает
практику применения законодательства по вопросам, относящимся к его компетенции,
разрабатывает предложения по совершенствованию законодательных актов, актов
Президента Украины, Кабинета Министров Украины и в установленном порядке вносит
их на рассмотрение Президенту Украины и Кабинету Министров Украины, способствует
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соответствия законодательства обеспечению выполнения международных договоров
Украины, адаптации национального законодательства к законодательству Европейского
Союза по вопросам, относящимся к его компетенции, осуществляет в пределах своих
полномочий меры по имплементации в национальное законодательство положений
международных договоров, стороной которых является Украина, представляет
предложения по развитию международного сотрудничества и заключения
международных договоров Украины, разрабатывает и утверждает: порядки, нормы и
правила в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики,
благоустройства, цветочно-декоративного семеноводства, обращения с бытовыми
отходами, погребения; единую социально-экономическую, техническую политику в
сфере питьевой воды и питьевого водоснабжения; инструкцию по проведению
технической инвентаризации объектов недвижимого имущества; регламенты
энергетического аудита объектов жилищной и социальной сферы, форму типовых
договоров в сфере жилищно-коммунального хозяйства; индексы балансовой стоимости
объектов жилищного фонда; методики определения норм потребления жилищнокоммунальных услуг, стоимости содержания и технического обслуживания объектов
жилищно-коммунального хозяйства, методические рекомендации и порядок проведения
мониторинга качества питьевой воды, технического состояния систем централизованного
водоснабжения и водоотведения, процессов подтопления городов и поселков городского
типа [6].
Реализацию контрольной функции обеспечивает выполнение следующих
полномочий: проводит мониторинг реализации Генеральной схемы планирования
территории Украины и другой градостроительной документации, стоимости
строительства и тенденций развития строительной отрасли; состояния подготовки и
прохождения отопительного сезона, расчетов предприятий жилищно-коммунального
хозяйства за энергоносители, а также оплаты населением, юридическими лицами
предоставленных им жилищно-коммунальных услуг, осуществляет в пределах своих
полномочий контроль за состоянием охраны труда на предприятиях, в учреждениях,
организациях, относящихся к сфере управления данного министерства [6].
Кроме определённых функций, некоторые органы публичной администрации в
данной сфере осуществляют реализацию юрисдикционной функции. Так, Кодексом
Украины об административных правонарушениях предусмотрены следующие виды
административных проступков в сфере жилищно-коммунального хозяйства: ст. 99
«Нарушение Правил охраны электрических сетей», ст. 101 «Нарушения, связанные с
использованием газа», ст. 102 «Нарушения, связанные с неэффективной эксплуатацией
топлива и энергоиспользующего оборудования», ст. 103 «Неподготовленность к работе
резервного топливного хозяйства», ст. 103-1 «Нарушение правил пользования энергией
или газом», ст. 103-2 «Повреждение газопроводов при производстве работ», ст. 149
«Нарушение порядка постановки на учет и сроков заселения жилых домов и жилых
помещений», ст .. 150 «Нарушение правил пользования жилыми домами и жилыми
помещениями», ст. 152 «Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере
благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных
пунктов», ст. 153 «Уничтожение или повреждение зеленых насаждений или других
объектов озеленения населенных пунктов», ст. 154 «Нарушение правил содержания собак
и кошек», ст. 185-12 «Создание препятствий в выполнении работ, связанных с
обслуживанием объектов электроэнергетики», ст. 188-14 «Невыполнение законных
требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере энергосбережения», ст. 188-20
«Невыполнение (уклонение от исполнения) или несвоевременное исполнение
предписаний должностных лиц центрального органа исполнительной власти по
государственному энергетическому надзору или распоряжений его органов», ст. 188-21
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«Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение решений национальной
комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики» [7].
Согласно Кодексу, административные протоколы за данные виды проступков и
рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляют должностные
лица центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную
политику в сфере энергосбережения; органов государственного энергетического надзора;
национальной комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере
энергетики; органов внутренних дел и др. [7].
Выводы. Таким образом, проведенный анализ нормативно-правовых актов и
научных работ по определению направлений деятельности органов публичной
администрации свидетельствует, что реализация определенных задач направлена на
выполнение, в основном: а) организационной, б) нормотворческой, в) контрольной,
г) юрисдикционной функций.
Основной целью деятельности Министерства регионального развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины является осуществление
юридически значимых действий по формированию и обеспечению реализации
государственной политики в сферах: во-первых, строительства, архитектуры,
градостроительства,
промышленности
строительных
материалов,
сохранения
традиционного характера среды населенных пунктов; во-вторых, жилищнокоммунального хозяйства, жилищной политики, благоустройства, обращения с бытовыми
отходами, захоронения, технической инвентаризации объектов недвижимого имущества,
в-третьих, архитектурно-строительного контроля, контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
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Bu məqalədə məlumat azadlığı ilə bağlı Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi əsasında hüquqi
məsuliyyətin xüsusiyyətləri araşdırılır. Məlumat azadlığının müdafiəsində mülki, inzibati, intizam və
cinayət məsuliyyətinin rolu araşdırılır.
Açar sözlər: məlumat azadlığı, mülki hüquqi məsuliyyət, inzibati məsuliyyət, intizam məsuliyyəti,
cinayət məsuliyyəti
В этой статье исследуются специфические аспекты юридической ответственности в
законодательстве Азербайджанской Республики в сфере свободы информации, в системе прав
человека и ее роль в защите прав человека. А также исследуется роль гражданской, административной, дисциплинарной и уголовной ответственности в защите свободы информации.
This article researches the peculiarities of the legal responsibility in the field of freedom of
information under the domestic legislation of the Azerbaican Republic. The role of civil, administrative,
discipline and criminal responsibility in protection of freedom of information is researched.

Məlumat azadlığı hüququ hər bir şəxsin müvafiq qurumlardan informasiya tələb etmək
hüququnu eləcə də digər hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi üçün müvafiq
informasiyanın əldə edilməsini nəzərdə tutur. Bu hüquq əsas mülki və siyasi hüquqlardan biri
kimi “fərdin azadlıq və muxtariyyətinin təminatını, hər hansı bir xarici müdaxilədən onun
hüquqi qorunmasını təmin etməyə xidmət edir” (11, 205).
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının İnsan hüquq, azadlıq və vəzifələrini təsbit
edən İkinci bölməsinin 50-ci maddəsi hər kəsin istədiyi məlumatı qanuni yolla axtarmaq, əldə
etmək, ötürmək, hazırlamaq və yaymaq azadlığını müəyyənləşdirir. Həmin maddənin ikinci
bəndində kütləvi informasiyanın azadlığı müəyyənləşdirilir. Eyni zamanda, kütləvi informasiya
vasitələrində dövlət senzurası qadağan olunur.(1, 25) 50-ci maddə birbaşa məlumat azadlığı
üçün əsas olsa da, Konstitusiyanın digər bir neçə maddəsində məlumat azadlığı ilə bağlı
müəyyən göstərişlər vardır. Sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququnu təsbit edən 39-cu
maddənin 2-ci bəndi hər kəsin ətraf mühitin əsl vəziyyəti haqqında məlumat toplamaq və ekoloji
hüquqpozma ilə əlaqədar onun sağlamlığına və əmlakına vurulmuş zərərin əvəzini almaq
hüququnu müəyyənləşdirir. 41-ci maddənin 3-cü bəndi isə insanların həyatı və sağlamlığı üçün
təhlükə törədən faktları və hallan gizlədən vəzifəli şəxslərin qanun əsasında məsuliyyətə cəlb
olunmasını nəzərdə tutur.
Beləliklə, AR Konstitusiyasında nəzərdə tutulan məlumat azadlığı hüququ aşağıda
göstərilən sahələri birbaşa özündə əks etdirir:
1) azad məlumat axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq və yaymaq hüququ;
2) kütləvi informasiya azadlığı;
3) ətraf mühitin vəziyyəti barədə düzgün məlumat almaq hüququ;
4) insanların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə törədən hallar barədə məlumat almaq
hüququ;
5) mədəni dəyərlərdən istifadə ilə bağlı məlumat almaq hüququ;
6) insan və vətəndaş hüquq və azadlıqları ilə bağlılığı olan hər hansı qanunların və digər
normativ hüquqi aktların rəsmi nəşrinin məcburiliyi;
7) şəxsin fikir və ya ifadə azadlığı;
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8) hər kəsin onun hüquq və azadlıqlarını nəzərdə tutan sənədlərlə tanış olması və s.
Göründüyü kimi, məlumat azadlığı hüququ geniş əhatə dairəsinə malikdir və buna görə
də bu sahədə hüquq məsuliyyəti əhəmiyyətli rola malikdir. Hüquq məsuliyyəti hüquq
normalarının təmin olunması və hüquq pozuntularının qarşısının alınması, eləcə də insan hüquq
və azadlıqlarının mühafizəsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Hüquq məsuliyyəti hüquq
pozuntusu törədən şəxsə qarşı dövlət tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada səlahiyyətli dövlət
orqanları və ya vəzifəli şəxsləri tərəfindən onların səlahiyyətləri çərçivəsində hüquq normaları
ilə nəzərdə tutulmuş sanksiyaların, və ya məsuliyyət tədbirlərinin tətbiqini nəzərdə tutur.
Hüquq məsuliyyətinin əsas xüsusiyyətləri bunlardır: hüquq pozuntusu baş verən zaman
başlanması, hüquq normaları ilə tənzimlənmə, dövlət-hüquqtətbiqetmə, təqsirli şəxs üçün
müəyyən nəticələrin başlanması.
Hüquq məsuliyyəti müəyyən prinsipləri də nəzərdə tutur: qanun qarşısında bərabərlik,
təqsirsizlik prezumpsiyası, hüquq pozuntusu ilə əlaqədar məcburiyyət tədbirlərinin tətbiq
edilməsi zamanı qanunçuluğun təmin olunması, yalnız hüquq pozuntusu baş verən zaman
qüvvədə olan qanun əsasında məsuliyyət.(12, 469)
İnformasiya sahəsində hüquq pozuntusuda əsas subyektlər hüquq pozan və qarşı tərəf –
yəni, qanunvericiliyə müvafiq olaraq sanksiyalar tətbiq etmək hüququna malik olan müvafiq
səlahiyyətli orqan qismində təmsil olunan dövlətdir.
Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində məlumat azadlığı və ya informasiya əldə
etmək hüququ sahəsində bir sıra qanunvericilik aktlarında hüquq pozuntularına görə məsuliyyət
nəzərdə tutulmuşdur. Məlumat hüququ sahəsində hüquqi məsuliyyətin əsasları Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında və müvafiq qanunvericilik aktlarında əks olunmuşdur.Eyni zamanda
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, Cinayət Məcəlləsi, İnzibati Xətalar Məcəlləsi
ayrı-ayrı sahələrdə məlumat hüququ ilə bağlı müvafiq məsuliyyət müəyyən edən maddələr
nəzərdə tutmuşdur.“Məlumat azadlığı haqqında” AR Qanunu (maddə 14) və “İnformasiya əldə
etmək haqqında” AR Qanununda (maddə 6.2) eyni bir maddə nəzərdə tutulmuşdur, burada
göstərilir ki, “Əməliyyat-axtarış tədbirləri keçirilən hallar istisna olmaqla, şəxsin onun xəbəri
olmadan və ya etirazına baxmayaraq kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri və başqa
şəxslər tərəfindən izlənilməsi, video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə
məruz qalması qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur.”
Məlumat azadlığı hüququnun mühafizəsi sahəsində hüquqi məsuliyyətin aşağıdakı
növləri mövcuddur və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi məlumat hüququ ilə bağlı
hüquq pozuntusunun xüsusiyyətlərindən asılı olaraq aşağıda göstərilən məsuliyyət növlərini
nəzərdə tutmuşdur:
 Mülki hüquqi məsuliyyət
 İnzibati məsuliyyət
 İntizam məsuliyyəti
 Cinayət hüquqi məsuliyyət
Məlumat hüququ sahəsində mülki- hüquq məsuliyyətinin əsas xüsusiyyəti hüquq pozan
şəxs üçün əmlak xarakterli məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqi ilə bağlıdır. Burada şərəf, ləyaqət və
işgüzar nüfuz, məlumat hüququ ilə bağlı müqavilələrdən irəli gələn delikt məsuliyyəti,
kommersiya və ya peşə sirrinin mühafizəsinə görə məsuliyyət və s. əsas məsələlərdir. Məlumat
hüququ ilə bağlı mülki hüquqi məsuliyyətin əsas hüquqi mənbələri məlumat hüququ ilə bağlı
müvafiq qanunvericilik aktları və Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsidir. Mülki hüquq
pozuntusunun baş verməsi mülki hüquqi məsuliyyətin başlanması üçün əsasdır. Mülki hüquq
pozuntuları əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətləri ilə bağlı yaranan hüquq pozuntularıdır.
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 23-cü maddəsində şəxsin şərəfini, ləyaqətini və ya
işgüzar nüfuzunu ləkələyən məlumatlar yayılmış fiziki şəxsin onların yayılması nəticəsində
vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququ nəzərdə tutulur. Eyni zamanda
burada subyektlər arasında müəyyən öhdəliklər nəzərdə tutan müqavilələrin pozulmasına görə
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delikt məsuliyyəti də müəyyənləşdirilir (məsələn, iş, xidmətlər və ya əmlakın xüsusiyyətləri
haqqında düzgün olmayan və ya natamam məlumat vermək və s). AR Mülki Məcəlləsinin 617ci maddəsi satışa təklif edilən mal haqqında alıcıya zəruri və düzgün informasiyanın verilməsini
tənzimləyir.(2, 342) Mülki Məcəllənin 388-ci maddəsi öhdəlikdən irəli gələn məlumat almaq
hüququnu müəyyənləşdirir. (2, 241) Kommersiya sirri ilə bağlı mülki hüquqi məsuliyyət xüsusi
əhəmiyyət daşıyır. Burada müqavilədən irəli gələn və müqavilədən kənar öhdəliklər əhəmiyyətli
rol oynayır. “Kommersiya sirri haqqında” AR Qanununda deyilir ki, “Mülki-hüquq
müqavilələrinə əsasən kommersiya sirrini əldə edən və onun yayılmasına yol verən, yaxud
kommersiya sirrinin digər şəxslərə verilməsi qaydası barədə müqavilənin şərtlərini pozan
konfident müvafiq qanunvericiliyə əsasən məsuliyyət daşıyır.” (maddə 7.2) Qeyd edək ki, AR
Mülki Məcəlləsi də bu barədə öhdəliklər müəyyənləşdirir. Qanunun 17-ci maddəsi isə
kommersiya sirrini qeyri-qanuni yolla əldə edən və ya yayan şəxslərin qanuna uyğun olaraq
müvafiq məsuliyyətə cəlb olunmasını müəyyənləşdirir.
İnzibati məsuliyyət özündə müxtəlif sahələrdə qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati
hüquq pozuntusu sayılan əmələ dövlətin reaksiyasını əks etdirir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində
müvafiq dövlət orqanları və ya ictimai vəzifəli şəxslər tərəfindən qanunla nəzərdə tutulan
qaydada inzibati hüquq pozuntusu sayılan əməlin cəzalandırılmasını nəzərdə tutur. Azərbaycan
Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin əsas vəzifəsi insan və vətəndaş hüquqlarını və
azadlıqlarını, onların sağlamlığını, əhalinin sanitariya-epidemioloji sağlamlığını, ictimai
mənəviyyatı, mülkiyyəti, şəxslərin iqtisadi maraqlarını, ictimai qaydanı vəictimai təhlükəsizliyi,
ətraf mühiti, idarəçilik qaydalarını qorumaq, qanunçuluğu möhkəmləndirmək və inzibati
xətaların qarşısını almaqdır (3, maddə 2). Milli qanunvericiliyə əsasən inzibati xəta insan və
vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını, onların sağlamlığını, əhalinin sanitariya-epidemioloci
salamatlığını, ictimai mənəviyyatı, mülkiyyəti, şəxslərin iqtisadi maraqlarını, ictimai qaydanı və
ictimai təhlükəsizliyi, ətraf mühiti, idarəçilik qaydalarını qorumaqla bağlı ictimai münasibətlərə
qəsd edən, hüquqazidd olan, təqsirli sayılan (qəsdən və ya ehtiyatsızlıq üzündən törədilən) və
inzibati məsuliyyətə səbəb olan əməldir (hərəkət və ya hərəkətsizlik) (3, maddə 12).
İnzibati hüquq pozuntusunun obyekt, obyektiv cəhət və subyekt və subyektiv cəhət
elementlərinə malikdir. İnformasiya sahəsində inzibati hüquq pozuntusunun obyekti İnzibati
Xətalar Məcəlləsi ilə tənzimlənən ictimai münasibətlərdir. Obyektiv cəhət inzibati
qanunvericiliklə qadağan olunan hərəkət və ya hərəkətsizlikdə ifadə olunur. Subyekt inzibati
hüquq münasibətlərinin tərəfləridir. Subyektiv cəhət hüquq pozuntusu sayılan əməlin
törədilməsinə qəsdən və ehtiyatsızlıq formasında ifadə olunan münasibətini bildirir.
Qeyd edək ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulan normalarda məlumat almaq
hüququ ilə birbaşa bağlı olan bir sıra maddələr nəzərdə tutulmuşdur. Məlumat azadlığı sahəsində
inzibati hüquq pozuntularına İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulan bir sıra nümunələr
gətirmək olar: seçki hüququ sahəsində seçicilərlə və ya namizədlərlə, seçki hüququnun həyata
keçirilməsi ilə bağlı digər məsələlərdə məlumat hüququ, sosial müavinətlər, kollektiv müqavilə
və sazişlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı məlumatlar (maddə 59), qan donorluğu və ya
akseptorluğu ilə bağlı məlumatların düzgün verilməməsi (maddə 63), kənd təsərrüfatı
məhsullarının ekoloji təmizliyi ilə bağlı məlumatlar (maddə 68), dərman və dopinq vasitələri
haqqında düzgün məlumatların çatdırılması (maddə 68-8), ətraf mühitin çirklənməsi ilə bağlı
müvafiq orqanlara dərhal məlumat verilməməsi (maddə 77.2.), torpaqların kəmiyyət və
keyfiyyətinə dair məlumatların təhrif olunması (maddə 88), hidrometeorologiya və təbii mühitin
monitorinqi üzrə məlumatlar (maddə 108.0.1), məxfiləşdirilmiş məlumatların məxfiliyinin
açılması (maddə 181-2), fərdi məlumatlar haqqında qanunvericiliyin pozulması (maddə 181-4),
informasiyanın mühafizəsi qaydalarının pozulması (maddə 182), kütləvi informasiya
azadlığından və jurnalist hüququndan sui-istifadəetmə (maddə 189), statistik məlumatların
verilməsi qaydalarının pozulması (maddə 190), statistik sirrin yayılması (maddə 191), hüquqi
şəxslərin dövlət qeydiyyatı zamanı yanlış məlumatların verilməsi (maddə 200-1), məlumatların
açıqlanması qaydalarının pozulması (maddə 214), reklam haqqında qanunvericiliyin pozulması
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(maddə 221), əmtəələr, işlər və xidmətlər haqqında (maddə 221.1, 231-1) məlumatların düzgün
verilməməsi, kommersiya və ya bank sirlərini təşkil edən məlumatların qanunsuz yolla əldə
edilməsi və ya yayılması (maddə 223), sığorta, məşğulluğun təmin edilməsi, dövlət qulluqçuları,
ali və orta məktəb tələbə-məzun sistemi ilə bağlı məlumat hüququnun pozuntusu olan
hərəkətlərin inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasının əsaslarını müəyyənləşdirir.
İntizam xətaları-qulluq münasibətləri dairəsində baş verən əsasən qulluqda tabeçilik
münasibətləri qaydasını pozan hüquq pozuntularını nəzərdə tutur. Məlumat azadlığı hüququ
sahəsində intizam məsuliyyətinin əsasları Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində
müəyyənləşdirilmişdir. İntizam məsuliyyəti ilə bağlı “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 25-ci maddəsində dövlət qulluqçusunun məsuliyyətinin əsasları
göstərilir. Burada göstərilir ki, “Dövlət qulluqçusuna həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə
yetirilməməsi və ya lazımi şəkildə yerinə yetirilməməsi, habelə bu qanunla müəyyən edilmiş
məhdudiyyətlərə əməl olunmaması, qanunda başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, intizam
məsuliyyətinə səbəb olur.” Həmin maddənin ikinci bəndində isə intizam məsuliyyətinin növləri
kimi töhmət (maddə25.2.1.), bir il müddətinədək vəzifə maaşının 5 faizindən 30 faizinədək
azaldılması (maddə 25.2.2.), həmin təsnifatdan olan, lakin vəzifə maaşı aşağı olan vəzifəyə
keçirilmə (maddə 25.2.3.), daha aşağı təsnifatdan olan vəzifəyə keçirilmə (maddə 25.2.4.),
ixtisas dərəcəsinin bir pillə aşağı salınması (maddə 25.2.5.) və dövlət qulluğundan azad edilmə
(maddə 25.2.6) müəyyənləşdirilmişdir. 25-ci maddənin 9-cu bəndində isə dövlət qulluqçusunun
qanunvericilikləmüəyyənləşdirilmiş hallarda inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb
olunmasının mümkünlüyü göstərilir. Artıq məsuliyyətin bu formaları müvafiq qanunvericiliyə
əsasən İnzibati Xətalar Məcəlləsi və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinə əsasən
həyata keçirilir. İntizam məsuliyyəti intizam pozuntusunun baş verdiyi andan 1 ay müddətində
Dövlət qulluqçusunun məzuniyyətdə, ezamiyyətdə olduğu, əmək qabiliyyətini müvəqqəti
itirdiyi, habelə barəsində xidməti yoxlama və ya cinayət işinin istintaqı aparıldığı müddət istisna
olaraq müəyyənləşdirilir. (maddə 25.5)
Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 29-cu fəsli Əmək və icra intizamının
pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və onun tətbiqi qaydalarını müəyyənləşdirir. Burada
intizam məsuliyyətinin xüsusiyyətləri, növləri və tətbiqi qaydası göstərilir, qanunvericiliyə
müvafiq olaraq intizam məsuliyyətinin kifayət etmədiyi təqdirdə inzibati və digər məsuliyyət
növlərinin tətbiqinin mümkünlüyü göstərilir.(5, 128-132)
Azərbaycan Respublikasının 19 iyun 1998-ci il tarixli Məlumat azadlığı haqqında Qanunun 15-ci maddəsində göstərilir ki, “Bu Qanunun tələblərini pozan şəxslər qanunvericiliyə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyırlar.” 30 sentyabr 2005-ci il tarixli “İnformasiya əldə etmək haqqında” Qanunun bir sıra maddələri məlumat əldə etmə hüququ sahəsindəintizam məsuliyyəti
müəyyənləşdirmişdir. 6-cı maddədə əsas prinsiplər müəyyənləşdirilir və burada “informasiya əldə etmək hüququnun pozulmasına görə informasiya sahiblərinin məsuliyyət daşıması” nəzərdə
tutulur (maddə 6.1.9) Qanunun 11-ci maddəsi birbaşa informasiya əldə olunmasının təşkilinə
görə məsuliyyət daşıyan subyektlər dairəsini müəyyənləşdirir. Qanunun 8-ci maddəsində informasiya sahibinin informasiyanı Qanunda göstərilən qaydalara uyğun saxlanmasının, komplektləşdirilməsinin və mühafizəsinin təşkilinə görə məsuliyyət daşıması vurğulanır (maddə 8.2).
“Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” 7 dekabr 1999-cu il tarixli Azərbaycan Respublikası Qanunun 59-cu maddəsində göstərilir ki, kütləvi informasiya azadlığının və curnalist
hüquqlarının pozulmasına görə dövlət orqanları, bələdiyyələr, idarə, müəssisə və təşkilatlar, siyasi partiyalar, habelə ictimai birliklər və ya vəzifəli şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq surətdə mülki, inzibati, cinayət və digər məsuliyyətinə cəlb oluna bilərlər.
Cinayət məsuliyyəti-cinayət törətmiş şəxsə qarşı qanuna uyğun olaraq tətbiq olunan və
müvafiq tədbirlərdən ibarət hüquqi məsuliyyətin bir növüdür. Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin 3-cü maddəsinə əsasən cinayət məsuliyyətinin əsasları Məcəllədə nəzərdə tutulmuş
cinayət tərkibinin bütün əlamətlərinin mövcud olduğu əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin)
törədilməsidir.
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Məlumat azadlığı ilə bağlı cinayət məsuliyyəti müəyyən edən maddələr ayrı-ayrı
qanunvericilik aktlarında əks olunmuşdur. Eləcə də Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin ayrı-ayrı maddələrində məlumat azadlığı hüququ sahəsində cinayətlərin
xüsusiyyətlərindən irəli gələn cinayət məsuliyyəti müəyyənləşdirən maddələr nəzərdə
tutulmuşdur. İnsan və vətəndaşın konstitusiya hüquq və azadlıqları əleyhinə cinayətləri təsbit
edən XXI fəsildə Yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf və digər məlumatların sirrini pozma
(maddə 155), şəxsi və ailə həyatının sirri olan məlumatların yayılması, habelə satılması və ya
başqasına verilməsi, qanunsuz toplanılması (maddə 156), curnalistlərin qanuni peşə fəaliyyətinə
mane olma (maddə 163),məlumat toplularından qeyri-qanuni istifadə (maddə 165-3), İqtisadi
fəaliyyət sahəsində olan cinayətləri təsbit edən İyirmi dördüncü fəsildə bilə-bilə yalan reklam
etmə (maddə 198), kommersiya və ya bank sirri olan məlumatların qanunsuz yolla əldə etmə və
ya yayma, ixrac nəzarətinə aid sənəd və məlumatları yayma (maddə 202-1), insayder tərəfindən
xidməti məlumatdan qanunsuz istifadə (maddə 202-2) cinayətləri ilə bağlı cinayət məsuliyyəti
müəyyənləşdirilmişdir. Cinayət Məcəlləsinin 30-cu fəsli isə kibercinayətləri əhatə edir. Burada
kompüter və elektron informasiya sahəsində cinayətlər nəzərdə tutulmuşdur. XI bölmədə dövlət
hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlər arasında Otuz birinci fəsildə dövlətin konstitusiya
quruluşunun əsasları və təhlükəsizliyi əleyhinə olan cinayətlər sırasında dövlət sirrini yayma
(maddə 284), məzmununda dövlət sirri olan sənədləri itirmə (maddə 285) cinayət əməllərinə
görə cinayət məsuliyyətin xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmişdir. Cinayət məsuliyyəti cəzalar
vasitəsilə həyata keçirilir. AR Cinayət Məcəlləsinin 42-ci maddəsində cəzanın cərimə
(maddə42.0.1.), nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etmə (maddə42.0.2.),
müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə
(maddə42.0.3.), ictimai işlər (maddə42.0.4.), xüsusi və ya hərbi rütbədən, fəxri addan və dövlət
təltifindən məhrum etmə (maddə 42.0.5.), islah işləri (maddə42.0.6.), hərbi xidmət üzrə
məhdudlaşdırma (maddə 42.0.7.), Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara məcburi
çıxarma (maddə42.0.9.), intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama (maddə42.0.11.), müəyyən
müddətə azadlıqdan məhrum etmə (maddə42.0.12.), ömürlük azadlıqdan məhrum etmə
(maddə42.0.13.) növləri nəzərdə tutulur.Eyni zamanda “Dövlət sirri haqqında” AR Qanunda da
dövlət sirrinin qanunsuz istifadəsi, yayılması ilə bağlı qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada
məsuliyyət müəyyənləşdirilmişdir.
Şəxsin hüquqlarının müdafiəsi baxımından, eləcə də digər hüquqların müdafiəsində
məlumat azadlığığnın müdafiəsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Məlumat azadlığının təmin
olunması məqsədilə konkret hüquqi məsuliyyət tədbirlərinin qanunvericilikdə təsbit olunması bu
hüququn müdafiəsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir və müəyyən qədər preventiv və qoruyucu
xarakterə malikdir.
Ədəbiyyat:
1) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Bakı, Qanun 2011, 99 s.
2) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, Bakı, Hüquq ədəbiyyatı 2012,776 s.
3) Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi, Bakı 2012
4) Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi, Bakı, Qanun 2012, 272 s.
5) Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, Bakı,Hüquq ədəbiyyatı 2012, 272 s.
6) Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının QanunuBakı şəhəri, 21 iyul 2000-ci il
№ 926-IQ
7) “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 30 sentyabr 2005
8) “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 7 dekabr 1999-cu il
9) “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 19 iyun 1998-ci il
10) “Kommersiya sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, , 4 dekabr 2001-ci ilN 224-IIQ.
11) Ə.İ. Əliyev İnsan hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsi Bakı 2009, 490 s.
12) Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров Информационное право Учебник Норма
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ровшан Азизов,
кандидат юридических наук
Məqalədə vətəndaş cəmiyyəti ideyasının inkişaf mərhələləri, onun tarixi konteksdə formalaşması
xüsusiyyətləri və müasir şəraitdə bu modelin tətbiqi ilə bağlı məsələlər tədqiq olunur, bu baxımdan
qanunların sosial təbiəti nəzərə alınaraq sosial-mədəni islahatların genişlənməsivə qanunyaratma
fəaliyyətinin təkmilləşməsinin əhəmiyyəti vurğulanır.
In article stages of development of idea of civil society, feature of its formation in a historical
context and questions of practical implementation of such model of a social system in modern conditions
are considered. Indicate the need of expansion of social-cultural transformations, developments of legal
culture and improvement of law-making activity from the point of view of its interrelation with processes
of social development.

Прикладной характер и актуальность социально-правовых исследований
определяются сегодня задачами формирования и развития гражданского общества.
Проблема гражданского общества принадлежит к числу фундаментальных правовых
проблем, которая на протяжении ряда веков интересовала лучшие умы человечества.
Прообразом гражданского общества были древнегреческие полисы. Однако концепция
такого общества получила более или менее ясные очертания у идеологов Английской
революции XVII в. и Великой французской революции 1789 г. Во Франции слово
"гражданин" стало формой обращения.
Широко распространено утверждение, что гражданскому обществу должно
соответствовать правовое государство, выражающее интересы всех граждан. Но, к
примеру, Дж. Локк, подчеркивал, что государство нередко выступает антагонистом
гражданского общества.
Гегель впервые дал достаточно четкое разграничение между понятиями
"гражданское общество" и "государство" (при этом последнее он ставил выше). Он не
идеализировал гражданское общество - общество частных собственников, раздираемое
противоречиями. В нем он видел, вслед за Т. Гоббсом, "войну всех против всех".
Гражданское общество, по его словам, являет "картину столь же необычайной роскоши,
сколь и картину нищеты и общего физического и нравственного вырождения".
В развитии концепции "гражданского общества", как отмечают исследователи,
прослеживаются две тенденции. Либеральная тенденция переносит центр тяжести на
свободу, ставя ее превыше других ценностей. Этот подход получил широкое
распространение в США. В европейских странах традиционно больше развито
стремление к справедливости и равенству. В XX в. эта идея расширилась и дополнилась
идеей демократии, основанной на политическом плюрализме, общем консенсусе между
социальными группами, на поиске гражданского согласия. В том и другом случае
теоретики либерализма делают упор на обладании собственностью как условии свободы
члена гражданского общества. Но собственность собственности рознь. Не
дифференцируя собственность, теоретики либерализма хотят легитимировать именно
крупную капиталистическую собственность, без которой, мол, не может существовать
гражданское общество.
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Исследованию механизма гражданского общества большое внимание уделял
видный итальянский политический мыслитель Антонио Грамши, который выделяет три
составные части общественного организма или "три общества". Следуя терминологии
Грамши: "экономическое" (его основа - владение средствами производства и
распределения), "политическое" и "гражданское". Совокупность тех частей надстройки,
которые осуществляют функцию принуждения и прямого господства (военного,
полицейского, правового), составляет "политическое общество". "Гражданское общество"
в классификации Грамши - это совокупность всех тех рычагов и органов в государстве,
которая позволяет осуществлять идейное и нравственное руководство, т.е.
идеологическая надстройка общества.
На рубеже XX-XXI вв. либеральные идеологи утратили приоритет в трактовке
гражданского общества и наблюдаются попытки выйти за рамки апологетических
характеристик
общественного устройства. Выдвигаются концепции "научного
общества", "государства всеобщего благоденствия", "социального рыночного хозяйства",
“социального правового государства”.
В современной науке неоднозначно трактуется и само понятие "гражданское
общество". Чаще всего его содержание определяется совокупностью неполитических
отношений в обществе: экономических, социальных, национальных, духовнонравственных, религиозных и т.д. Утверждается, что гражданское общество – это сфера
проявления и реализации индивидуальных, групповых, местных и региональных
интересов. Для его структуры характерно наличие в основном не вертикальных, как в
государстве, иерархических связей, а горизонтальных и невластных. Главное
предназначение гражданского общества состоит в достижении консенсуса между
различными социальными группами. Гражданское общество призвано быть
противовесом государству, важным элементом в достижении равновесия в социальных
отношениях. В современном гражданском обществе, - а его лучше называть гуманным
обществом - должны найти отражение не только права гражданина-собственника, но и
гражданина-труженика. А в таком случае социальные права должны быть уравнены с
политическими.
Формально-правовое равенство индивидов в гражданском обществе не
предотвратило ни весьма существенной экономической дифференциации доходов, ни
связанных с этим социальных конфликтов. Следовательно, повелительно необходимыми
стали широкомасштабная социальная политика, перераспределение национального
дохода в пользу наименее обеспеченных слоев населения, проведение политики
занятости и переподготовки работников, установление новых отношений с частным
сектором, направленных на усиление социального страхования, поддержку безработных,
молодежи, неквалифицированных рабочих, престарелых и инвалидов, что не
укладывается в старые либеральные схемы. Таким образом, сложилось понимание
необходимости формирования именно социально ориентированного рыночного
хозяйства, как экономической составляющей современного гражданского общества.
Сложилось представление о гражданском обществе, как о целостной модели
общественного устройства, в рамках которой правовое государство выступает составным
элементом, а именно формой политической организации.
Гражданское общество характеризуется наличием массовых и влиятельных
общественных организаций, которые способны осуществлять контроль над
деятельностью чиновников, способствовать достижению таких целей, как социальная
справедливость, учет интересов и устремлений различных социальных групп,
установление рациональных взаимоотношений между личностью и государством.
Важным условием такого развития является формирование гражданской и правовой
культуры, глубокие социально-культурные преобразования и четкое соизмерение
тенденций общественного развития и правотворческой деятельности.
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Отсюда возникает необходимость системной и глубокой проработки вопросов
социологического и социально-правового характера.
Один из классиков социологической мысли - Э. Дюркгейм предлагал выделить
социологию права как отдельное научное направление. Сам этот термин был принят и
введен в широкий научный обиход на V Международном социологическом конгрессе в
1962 г.
Общественная природа права открывает широкое поле деятельности для
социологии права. Знание права считалось необходимым с древнейших времен. Ещё в
Древнем Риме действовал принцип: Ignoratio non est argumenta ("Незнание закона не есть
аргумент или оправдание").
Очевидно, что закон живет и функционирует в системе общественных отношений.
Он осознается, соблюдается или нарушается гражданами, должностными лицами и
организациями. Правовые отношения связаны с экономическими, политическими,
организационными и иными общественными отношениями и как бы переплетаются с
ними. Этим и определяется потребность в развитии такого научного направления, как
социология права.
Важной стороной социологии права является правовая социализация граждан,
распространение знаний о праве, повышение роли и значения юридической культуры
среди населения. Социологию права интересует прежде всего реальное отношение людей
к нормам права и уровень их правовой информированности. В любой стране действуют
не только юридические нормы, но и культурные традиции и нравственные предписания,
без учета которых право не может быть эффективным. Социология права призвана
вскрывать причины несоблюдения нормативных актов, их не эффективности.
Социологию права интересует как выработка самих норм права, так и процесс их
усвоения людьми - понимание, принятие или неприятие, стремление следовать или
противостоять им, руководствоваться ими или избегать их при решении жизненных
проблем. Иначе говоря, социология права ориентирует на изучение социальных функций
права и тех последствий, которые они вызывают.
В истории общественной мысли Азербайджана XIX - начала XX вв. очень часто
можно встретить примеры пристального внимания к проблемам взаимосвязи социальных
особенностей, развития нравственного начала, просвещения и эффективности права. К
примеру, М.-Ф. Ахундов отмечает, что «…без воспитания народа законы не могут
приносить никакой пользы». Гасан бек Зардаби полагает, что «преступление может иметь
место в среде темного, невежественного народа» и «главное орудие в борьбе со всеми
общественными бедствиями – школа». По М. Казым-Беку, «нельзя упускать из виду
основного положения о тесной и неразрывной связи духовных законов с гражданскими».
Следует отметить, что в дореволюционной русской правовой и философской
мысли также наблюдалось стремление подкрепить строгие правовые нормы
нравственными ценностями.
Л.И.Петражицкий развивал роль этического начала в своей психолого-правовой
теории. Ему принадлежит идея разделения права на "официальное" и "интуитивное".
Первое санкционировано государством, оно отстает в своем изменении от изменений в
духовной, экономической и социальной жизни, тогда как второе свободно изменяется в
соответствии с социокультурными сдвигами; его содержание индивидуально,
определяется обстоятельствами жизни человека, его характером, воспитанием,
образованием, статусом, профессией, личными знакомствами и т.п. Решения права
"интуитивного" свободно сообразуются с конкретными обстоятельствами, не стеснены,
как в случае "официального" права, предустановленными законными предписаниями,
которые игнорируют индивидуальные особенности конкретных обстоятельств жизни.
"Интуитивное" право не подвержено фиксированию и, соответственно, "окаменению".
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Б.А.Кистяковский считал, что задача русской интеллигенции - создать
общечеловеческие правовые идеалы и укоренить их в народном сознании, иначе, в ходе
революции, их отсутствие выльется в стихийные народные беспорядки, кровавую
анархию или легализованный террор. В работе "Социальные науки и право" он высказал
мысль о том, что право, трактуемое как принцип справедливости, как высшая
человеческая ценность, нельзя рассматривать только в качестве политического,
административного инструмента. Право призвано ограждать личность от принуждения со
стороны государства и группового давления. "Суверенитет права", по Кистяковскому,
медленно, но верно завоевывает мировое признание.
На связь права и нравственности указывал философ В.С. Соловьев. Согласно его
представлению, высшая задача права должна сводиться к служению нравственному
прогрессу в обществе, к распространению среди населения морали. Философ и правовед
П.И. Новгородцев в произведении "Об общественном идеале" связывал право с
понятиями равенства и свободы.
Как считает французский правовед Ж.Карбонье, стержнем социологии права
является гражданское право. Внимание теоретиков социологии права привлекает
концепция американского социолога Р.Мертона, согласно которой социальная аномия
представляет собой особое нравственно-психологическое состояние сознания,
характеризующееся вакуумом идеалов и разложением моральных ценностей. Причина
аномии - противоречие между господствующими в обществе индивидуалистическими
целями (стремление к богатству, власти, успеху) и средствами достижения этих целей.
Они-то, по мнению Мертона, практически лишают большинство американцев
возможности реализовать поставленные цели законным путем. Это противоречие лежит в
основе преступности.
Следовательно, необходима широкая пропаганда юридических знаний,
расширение юридического образования и повышение его качества, выработка
эффективной системы мер по преодолению, ограничению и профилактике склонного к
отклонению от правового, девиантного поведения отдельных групп населения. Эти меры
возможны только на основе проведения социальных, социально-психологических,
криминологических и других исследований. Полученные на их основе данные могут, в
свою очередь, повлиять на саму систему принимаемых в обществе юридических норм.
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Bu məqalədə İslam İnkişaf Bankının yaranması tarixindən, strukturundan, əsas fəaliyyət
istiqamətlərindən və onu digər beynəlxalq maliyyə institutlarından fərqləndirən cəhətlərdən bəhs
edilmişdir. Eləcə də İslam İnkişaf Bankına üzvlük məsələsinə, Azərbaycan Respublikasının ona üzv olma
tarixindən, onun Azərbaycan ərazisindəki fəaliyyətinə toxunularaq, mövzunun aktuallığı qeyd
olunmuşdur..
Açar sözlər: beynəlxalq əməkdaşlıq, maliyyə sistemi, islamçı bank, investisiya.
В этой статье, говорится о времени создания, структуре, основных направлениях деятельности и об отличительных чертах от других международных финансовых институтов
Исламского банка развития. Так же было отмечена актуальность темы при затрагивании
вопросов: членства в Исламском банке развития, о времени членства Азербайджанской
Республики и деятельность банка на территории Азербайджана.
Ключевые слова: международное сотрудничество, финансовая система, исламский банк,
инвестицяй.
In this article, refers to the creation, structure, main activities and on the identity of the other
international financial institutions, of the Islamic Development Bank. It was also noted the relevance of
the topic, while touching upon issues: membership in the Islamic Development Bank, about the time the
membership of the Azerbaican Republic and the activities of the bank in Azerbaican.
Key words: international cooperation, financial system, Islamic banking, investment.

Qlobal maliyyə sisteminin tərkibində islam bankları adi banklardan fərqlənir. İslam
Bankçılığı daha cox "faizsiz maliyyə" kimi xarakterizə olunmaqdadır. İlk dəfə olaraq bu sistem
1963-1966-cı illərdə Misir iqtisadçı aliminin hazırladığı bank modeli əsasında elə həmin ölkədə
tətbiq edilmişdir.
Dünya maliyyə sistemində İslam Bankçılığı üzrə aktivlərin ümumi həcmi 2011-ci il üzrə 1
trln. ABŞ dolları məbləğində olmuşdur. Hazırda islam bankçılığı geniş coğrafi kontingenti əhatə
edərək, ABŞ-dan Çinədək dünyanın müxtəlif inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrində
tətbiq edilir.
İslam bankları öz ölkələrində adi banklarla yanaşı dayanıqlı mövqe qazanmışlar. 150-ye
yaxın maliyyə qurumu islam dəyərlərinə üstünlük verməklə, daha doğrusu, onu həyat kredosuna
çevirməklə fəaliyyət göstərirlər. Bu maliyyə qurumları qeyri-müsəlman ölkələrində də, məsələn,
Böyük Britaniya, Fillipin və Danimarkada əhəmiyyətli mövqe qazanmışlar. Bir sıra amerikan və
ingilis bankları (Citibank, UBS) müştərilərlə islam materiallarına uyğun xidmət etmək üçün
xüsusi şöbələrə malikdirlər.
Son illər islam banklarının aktivlərinin artımında yüksək temp (bəzi mənbələrə görə, 15%ə qədər) müşahidə olunur.
İslam banklarını məlum şərtilik dərəcəsi ilə aşağıdakı kimi fərqləndirirlər:
 Bütün bank sisteminin islam prinsiplərinə əsaslandığı və dini orqanların nəzarəti altında
fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdəki islam bankları;
 Adi bankların da rəqabət əsasında işlədiyi Misir və İordaniya kimi ölkələrdə fəaliyyətdə
olan islam bankları;
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 Pul-kredit orqanlarının islam normalarına tabe edilmədiyi qeyri-müsəlman ölkələrində
(Böyük Britaniya, CAR) fəaliyyət göstərən islam bankları;
 İslam İnkişaf Bankları.(bax:1; s.131)
Deyilənləri ümumiləşdirsək, islam bankçılığının 50 ilə yaxın bir dövr keçərək
formalaşmasını və model olaraq sürətlə inkişaf etməsini görə bilərik. "The Financial Times"ın
verdiyi məlumatlara istinadən Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) son araşdırmasının
nəticələrinə görə, İslam qaydaları (Şəriət) əsasında fəaliyyət göstərən maliyyə-kredit
təşkilatlarına olan maraq sürətlə artır. Ekspert hesablamalarına görə, dünyadakı 1,2-1,6 milyard
müsəlmanın pullarının yarısı 2015-ci ildə belə banklardakı hesablarda olacaq. (bax: 2)
Ən böyük islamçı bank kimi İslam İnkişaf Bankı (İİB) çıxış edir. (İİB) bütün islam bankları
üçün istiqamətverici rolunu oynayan beynəlxalq təşkilatdır. Eyni zamanda müsəlman
ölkələrindən Qətərdə, İndoneziyada da böyük dövriyyəsi olan İslam bankçılığı var. 1983-cü ildə
Türkiyədə ilk İslam bankının açılmasına icazə verilib. Malayziyadakı Berhad Bankı indi
dünyada dördüncü ən böyük İslam maliyyə bank müəssisəsidir. İslam bankçılığının əsas iş
prinsipi şəriət qaydalarına uyğun olaraq, faiz ödənişinə deyil, gəlir və xərclərin bölüşdürülməsi
prinsipinə əsaslanır. (bax: 3)
Beynəlxalq maliyyə institutu olan İslam İnkişaf Bankının (İİB) əsası 1973-cü ilin 7
dekabrında İslam Konfransı Təşkilatının (onu da qeyd etmək lazımdır ki, təşkilatın Xarici İşlər
Nazirləri Şurasının 28-30 iyun 2011-ci il tarixində Qazaxıstanın Astana şəhərində keçirilmiş 38ci sessiyanın iştirakçılarının qərarı ilə İslam Konfransı Təşkilatı İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı
(qısa adı İƏT) adlandırılmışdır (bax: 8; s.283) ) 7 üzv ölkəsi (Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt,
Liviya, Türkiyə, BƏƏ, İran, Misir,) tərəfindən Ciddədə keçirilən İslam Dövlətlərinin Maliyyə
Nazirlərinin Konfransında imzalanmış Niyyət Sazişi ilə qoyulmuşdur. Bank öz fəaliyyətinə 20
oktyabr 1975-ci ildən başlamışdır. Bank islam, şəriət qaydalarına riayət edən ölkələrə maliyyə
yardımı göstərir. İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələr arasında ticarət əlaqələrinin
genişləndirilməsi bankın strateci məqsədləri sırasına daxildir və bunun üçün hər formada
maliyyə imkanlarını təmin edir. Mərkəzi Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində yerləşir.
Bankın Prezidenti və İcraçı Direktorlar Şurasının Sədri Z.A. Dr. Əhməd Məhəmməd Əlidir. O,
İslam İnkişaf Bankı (indiki İƏT-in) Direktorlar Şurasının iyunun 23-24-də Bakıda keçirilən 35ci İllik Toplantısında bu quruma yeni prezidentin seçilməsi ilə bağlı üzv-dövlətlər arasında
keçirilən səsvermə yolu ilə seçilmişdir. Bankda Azərbaycan tərəfdən müdir İqtisadi İnkişaf
Naziri Şahin Mustafayev, alternativ müdir isə Maliyyə Naziri Samir Şərifovdur. (bax: 4)
İslam İnkişaf Bankının BMT-nin Baş Assambleyasında müşahidəçi statusu vardır.
Hazırkı dövrdə İslam İnkişaf Bankının aşağıdakı orqanları mövcuddur:
 Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası (Islamic Corporation for the
Development of the Private Sector (ICD)
 İnvestisiya və İxrac Kreditinin Sığortası üzrə İslam Korporasiyası(Islamic Corporation
for the Insurance of Investment & Export Credit (ICIEC)
 İslam Tədqiqat və Təlim İnstitutu (Islamic Research and Training Institute (IRTI)
 Beynəlxalq İslam Ticarət-Maliyyə Korporasiyası (International Islamic Trade Finance
Corporation (ITFC). (bax: 5)
Ticarət kreditləri üçün 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən Beynəlxalq İslam Ticarət Maliyyə
İttifaqı (International Islamic Trade Finance Corporation) ticarətin inkişafına mühüm təsir
göstərməkdədir.
Bankın məqsədi İslam fəlsəfə və prinsiplərinə (Şəriət) uyğun üzv ölkələrin və Müsəlman
cəmiyyətinin iqtisadi dirçəlişinə və sosial inkişafına töhfə verməkdir. Bankın pul vahidi dinardır.
Rəsmi dili ərəbdir, lakin farnsız və ingilis dillər işçi dillər kimi istifadə olunur.
Bankın kapitalları üzv dövlətlərin hesabına toplanır. Bankın sərəncamında olan kapitalı - 30
mlrd. İslam dinarına bərabərdir. Bankın imzalanmış kapitalı - 15 mlrd. İslam dinarına
bərabərdir. Bankın nizamnamə kapitalı 2 mlrd. SDR məbləğində müəyyən edilmişdir. Qeyd
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edək ki, bu məbləğ bankın üzvü, İslam konfransının iştirakçısı olan ölkələr tərəfindən tamamilə
ödənilmişdir. (bax: 1; s.132). Bankın hesablaşma vahidi olan İslam dinarının dəyəri 1 SDR-ə
bərabərdir.
İİB maliyyələşdirilmə ehtiyacı olan inkişaf edən ölkələrə himayədarlıq siyasəti yeridir. Bu
himayədarlıqda islam üçün səciyyəvi olan xeyriyyəçilik mühüm yer tutur.
Bank xidmətlərinin benifisiarları 34 ölkədir ki, onların 13-ü geridə qalmış ölkələrdən sayılır.
Xüsusi hesablar geridə qalmış ölkələrin güzəştli maliyyələşdirilməsi üçün açılır. Belə ki,
Bankın adi hesablarından belə maliyyələşdirmə həyata keçirmək mümkün deyildir.
Bankın qurulması istiqamətindəki funksiyalar aşağıdakı kimi qeyd oluna bilər.
 Üzv ölkələr arasında ticarətin inkişafına yardım göstərmək və bu məqsədlə lazımı işlər
görmək;
 Üzv ölkələr arasında texniki əməkdaşlığa köməklik göstərmək və texniki yardımı təmin
etmək;
 Üzv ölkələrdə bu sahədə inkişafa təsir göstərəcək şəxslərin maarifləndirilməsinə
köməklik etmək;
 Müsəlman ölkələrində iqtisadi, maliyyə və bankçılıq fəaliyyətlərinin İslami qaydalara
uyğun şəkildə aparılması yönündə araşdırmalar aparmaq.
Hazırda 56 ölkə Bankın üzvüdür.
İİB-ə üzv olmaq üçün bəzi şərtlər mövcuddur:
 üzv ölkə İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olmalıdır;
 Bankın kapitalında iştirak etməlidir;
 İdarəetmə şurasının qəbul etdiyi qərarlara riayət etməlidir.
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsində faizsiz bank institutlarının vəsaitlərindən
istifadə istiqamətində İslam İnkişaf Bankı (İİB) ilə əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə
ki, Azərbaycanın 4 iyul 1992-ci il tarixində bu quruma üzv olması qarşılıqlı əməkdaşlıq
əlaqələrinin sürətləndirilməsinə təkan vermişdir. Hazırda Azərbaycanın İİB-da 9,76 mln. ABŞ
dolları (ümumi səhm kapitalının 0,13%) pay sahibi olmaqla onun işində yaxından iştirak edir.
(bax: 2)
Üzv ölkələr aşağıdakılardır.
Səudiyyə Ərəbistanı Morokko
Tunis
Qvineya-Bisau
Küveyt
İordaniya
Bəhreyn
Qazağıstan
Liviya
Sudan
Suriya
Qırğızıstan
İran
Qabon
Əfganıstan Maldiv adaları
Misir
Oman
Benin
Mozambik
Türkiyə
İraq
Mavritaniya Sierra Leone
B.Ə.Ə
Senegal
Livan
Somali
Pakistan
Gine
Mali
Surinam
Əlcəzayir
Brüney
Azerbaycan Togo
İndoneziya
Kamerun
Çad
Komoros
Malaziya
Uganda
Qambiya Fildişi Sahilləri
Bangladeş
Burkina Faso Albaniya Nigeriya
Qətər
Nigeriya
Tacikistan Türkmənistan
Yəmən
Fələstin
Cibuti
Özbəkistan
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İİB-nin əsas fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:
 istehsalat müəssisələrinin layihələrinin borc və kredit verilməsi vasitəsilə maliyyələşdirilməsi;
 infrastruktur layihələrinin (yollar, rabitə, məktəblər) maliyyələşdirilməsi üçün kreditlərin
verilməsi;
 sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələrinin səhmdar kapitalına investisiya qoyulması;
 idxalatçıya qisamüddətli kreditlərin verilməsi vasitəsilə idxalın maliyyələşdirilməsi;
 layihələrin texniki-iqtisadi əsaslandırılması üzrə üzv-ölkələrə yardım göstərilməsi, elmitədqiqat işlərinin aparılması və məsləhət xidmətlərinin təmin edilməsi.
İİB-nin layihələrindən biri “İnvestisiyaların və ixrac kreditlərinin sığortalanması üzrə islam
korporasiyası”dır. Bu qurumun məqsədi üzv ölkələr arasında ticarəti və investisiya
əməkdaşlığını inkişaf etdirməkdir. 1995-ci ilin ortalarında fəaliyyətə başlamış korporasiya şəriət
prinsiplərinə uyğun olaraq ixrac kreditlərini sığortalayır.
İİB üzv ölkələr arasında təcrübə mübadiləsi üzrə qısa müddətli layihələri maliyyələşdirməklə, texniki korporasiyanın inkişafını dəstəkləyir. Bu proqramlar, o cümlədən ətraf mühitin
mühafizəsi və bank fəaliyyətinin inkişafı məslələrini əhatə edir.
Eləcə də, İslam İnkişaf Bankı istər üzv ölkələrə, istərsə də üzv olmayan ölkələrdəki
Müsəlman cəmiyyətlərinə yönəlmiş müxtəlif təqaüd proqramları tətbiq edir. Bu təqaüdlər
yüksək texnoloci mühitdə doktor və doktor sonrası fəaliyyət üçün verilən “Merit Scholarship
Programme for High Technology” adlı programdır.
Bankın Direktorlar Şurası ticarətin maliyyələşdirilməsini fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən
biri hesab edir. İİB-nin nizamnaməsində də bu məsələ önə çəkilmiş, üzv ölkələr arasında ticarət
əməliyyatlarının maliyyələşdirilməsi mühüm vəzifə kimi qeyd olunmuşdur. Maliyyələşdirmə
əməliyyatlarında “Mudarəba” və “Muşəraki” müqavilələri tətbiq olunur. “Mudarəba”
razılaşmasına görə, bir tərəf digər tərəfin qabaqcadan danışılmış mənfəəti müqabilində konkret
layihəni maliyyələşdirir. “Muşəraki” razılaşmasına görə isə tərəflər mənfəətdə və zərərdə şərik
olurlar. Bu razılaşmalar qismən faizsiz kreditlərlə müşayiət olunur. (bax:1; s.133).
İBB-nin mənfəətinin əsas mənbələrindən biri xarici banklardakı faizli depozitlərdir. Məsələ
ondadır ki, bank islam ölkələri ilə digər ölkələri arasında vasitəçilik missiyasını yerinə yetirir.
Vətəndaşlarımız İslam İnkişaf Bankında işləmək üçün açık elan olunmuş və vakansiya olan
vəzifələrə tələb olunan şərtləri ödəməklə müraciət edə bilərlər.
Alternativ satış kanalları fonunda ənənəvi bankçılığa parallel olaraq, islam bankçılığının
respublikamızın maliyyə sektorunda təşviqatını fəal aparan banklardan biri də TuranBankıdir.
Belə ki, bank 2007-ci ildən OSİİK tərəfindən islam bankçılığı sahəsində təşkil edilmiş muxtəlif
təlimlərə qatılmış və nəticə etibarı ilə 2008-ci ildə ilk dəfə olaraq kiçik və orta sahibkarlığın
dəstəklənməsi məqsədilə 1 mln. ABŞ dolları məbləğində resurs cəlb etmişdir. Məlum olduğu
kimi Azərbaycan müsəlman ölkəsi olmaqla islami dəyərlərə önəm verir ki, bu da iş muhitinin
islami etik standartlar çərçivəsində inkişafını zəruri edir. Deyilənləri nəzərə alaraq, TuranBank,
istər OSİİK, istərsə də BİTMK tərəfindən cəlb olunmuş vəsaitləri şəriət qaydaları çərçivəsində
kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına yönləndirmiş və islam bankçılığının onəmli rolu və inkişaf
prespektivlərinin geniş olması barədə mütəmadi təbliğat və təşviqat işləri aparmışdır.
Hazırda bankın islam bankcılığı çərçivəsində tətbiq etdiyi maliyyə alətlərinə "Murabaha", "2
pilləli Murabaha" və "İcarə"ni aid etmək olar.
İslam Bankçılığı üzrə fəaliyyətin movcud qanunvericilik ilə uyğunlaşdırılması və digər
hazırlıq imkanlarını nəzərə alaraq, TuranBank, islam bankçılığı pəncərəsinin acılışı uzrə işləri
yaxın illərdə yekunlaşdırmağı planlaşdırır.(bax 2)
Azərbaycanın Bankın səhm kapitalında iştirakı ümumi səhm kapitalının 0.12% - 18.190.000
İslam Dinarı və ya 1819 səhm (1 səhmin qiyməti 10.000 İD)
Layihələrin həyata keçirildiyi əsas sahələr yol, enerci, meliorasiya, su təsərrüfatı, qaçqın və
məcburi köçkünlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır
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İslam İnkişaf Bankının Azərbaycanda həyata keçirdiyi kredit layihələri aşağıdakılardır.
№
1
2
3

4

İCRADA OLAN LAYİHƏLƏR
Məbləğ
Layihənin dəyərimln.
ABŞ dolları
Yevlax-Gəncə
avtomobil
10.4 mln. ABŞ dolları
84.9 mln. ABŞ dolları
yolunun yenidənqurulması
Mingəçevir
SES-in
80 mln. ABŞ dolları
108.2 mln. ABŞ dolları
yenidənqurulması İİ
Şirvan şəhərində 780 mvt
gücündə həmdövrəli buxar134.35 mln. avro
784.1 mln. avro
qaz elektrik stansiyasinin
tikintisi” (Cənub) layihəsi
Bakı
şəhərində
bərk
məişət
tullantılarının
150 mln. avro
346 mln. avro
yandırılması
zavodunun
inşası layihəsi
Adı

1.
YEVLAX-GƏNCƏ AVTOMOBİL YOLU- 0-50 KM HİSSƏ
(layihədə yaranmış qənaət hesabına 7.4 km uzunluğunda Gəncə giriş yolu
reabilitasiya olunur)
Layihənin icra Kreditin məbləği Kreditin Güzəşt müddəti
Azərbaycan
müddəti:
müddəti
Hökumətinin
payı
2008 – 2011-ci
İİB 10.40 mln.
İİB 25 il
İİB 7 il
50.0 mln. AZN
illər
ABŞ dolları
2.
MİNGƏÇEVİR SU ELEKTRİK STANSİYALARI SİLSİLƏSİNİN YENİDƏN
QURULMASI LAYİHƏSİ (bax: 6)
Layihənin
Ümumi
Kreditin
Kreditin Güzəşt
İllik
Azərbaycan
icra
dəyəri
məbləği
müddəti müddəti
faiz
Hökumətinin
müddəti
dərəcəsi
payı
2009 –
108.2 mln.
80 mln.
15 il
3 il
5.95 % 22.6 mln. AZN
2011-ci
ABŞ dolları ABŞ dolları
illər
3.
ŞİRVAN ŞƏHƏRİNDƏ 780 MVt GÜCÜNDƏ HƏMDÖVRƏLİ BUXAR-QAZ
ELEKTRİK STANSİYASININ TİKİNTİSİ” (CƏNUB) LAYİHƏSİ
Layihənin icra
Kreditin
Kreditin
Güzəşt
İllik faiz dərəcəsi
müddəti
məbləği
müddəti
müddəti
2007 – 2011-ci
285 mln.
9 il
3.5 il
EURIBOR* + 1.4 %
illər
avro
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4.
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ BƏRK MƏİŞƏT TULLANTILARININ YANDIRILMASI
ZAVODUNUN İNŞASI LAYİHƏSİ
Layihənin
Layihənin
Kreditin
Kreditin Güzəşt
İllik faiz dərəcəsi
icra müddəti
ümumi
məbləği
müddəti müddəti
dəyəri
2009 – 2012- 346 mln. avro
150 mln.
15 il
3 il
EURİBOR+1.2%
ci illər
avro
*EURİBOR
=
2.1% (1 illik)
İslam İnkişaf Bankı (İİB) qrupuna daxil olan Özəl sektorun inkişafı üzrə İslam
Korporasiyası (ICD) Azərbaycanda maliyyələşdirmənin həcmini artırmağı planlaşdırır. Trend-in
məlumatına görə, bu barədə cümə günü MDB iştirakçısı olan dövlətlərin dördüncü Bakı
Beynəlxalq Bank Konfransında ICD-nin Aktivlərin idarə olunması və konsultativ fəaliyyət üzrə
departamentinin direktoru Hazih Hişam əl-Nasir bildirib.
"Biz Azərbaycandakı bir sıra maliyyə institutlarında, Park Bulvar ticarət mərkəzində iştirak
edir, banklarla çalışırıq. Bizim Azərbaycandakı iştirakımızın həcmləri yetərli deyil, tələb isə
böyükdür. Lakin biz 51 ölkədə işləyirik, bizə vəsait və səylərimizin tarazlaşdırılması lazımdır.
(bax: 7) Bununla yanaşı, biz maliyyələşməni Azərbaycandakı törəmə strukturlarımız, yəni
Ansar Leasing lizinq şirkəti və Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti (CIIC) vasitəsilə artırmağı
planlaşdırırıq", - əl-Nazir deyib.
Göstərilənlərdən başqa, İİB islam prinsipləri əsasında investisiya portfelinin yaradılmasını,
idxal və uzunmüddətli ticarət əməliyyatlarını maliyyələşdirir. Qeyd edək ki, bank daim yeni
maliyyələşdirmə formaları axtarıb tapır.
Üzv ölkələrin ticarət tərafdaşlığının inkişaf etdirilməsi üçün informasiya mübadiləsinin
intensivləşməsinə xüsusi diqqət yetirilir. İİB geridə qalmış ölkələrə öz mallarını beynəlxalq
sərgilərdə nümayiş etdirməkdə, bu malların və müşayiətedici heyətin hərəkəti ilə əlaqədar
xərclərin maliyyələşdirilməsinə yardım edir.
İİB və İslam bankları beynəlxalq təşkilatı bank fəaliyyətinin standartlarını işləyib hazırlasa
da, müxtəlif islam ölkələrində bu fəaliyyətdə əhəmiyyətli fərqlər mövcuddur. İslam banklarının
müsəlman ölkələrindəki mühitə uyğunluğu onların inkişafının əsas rəhnidir.
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As the point of departure for the application of international humanitarian law is whether an
armed conflict exists, the initial goal of the article is to determine this issue. The qualification of a
situation of armed conflict is only the first stage; it is also necessary to determine if the armed conflict is
international or non-international, since the contents of the applicable IHL are likely to differ according
to the situation. For this reason Geneva Conventions and Additional Protocols to them, Hague
Convention, ICRC Commentaries on the Geneva Conventions were analyzed, and the practice of ICTY
was closely studied. The facts, proving the military involvement of Armenia in the conflict, were used in
qualification of the conflict.
Key words: Nagorno Karabakh conflict, armed conflict, international and non-international
armed conflict, international humanitarian law
Beynəlxalq humanitar hüququn tətbiqi üçün başlanğıc nöqtənin silahlı münaqişənin olub
olmaması olduğuna görə, bu məsələnin aydınlaşdırılması – məqalənin əsas məqsədlərindən biridir.
Silahlı münaqişənin təsnifatı – yanlız birinci addımdır, bundan əlavə münaqişənin beynəlxalq və ya
daxili olmağının müəyyən edilməsi də zəruridir. Belə ki, tətbiq olunacaq beynəlxalq hüququn məzmunu
münaqişənin növündən asılı olaraq dəyişir. Bu məqsədlə Cenevrə konvensiyalar və Əlavə Protokollar,
Haaqa konvensiyası, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Cenevrə konvensiyalarına Şərhləri təhlil
edilmişdir, keçmiş Yuqoslaviya üçün Beynəlxalq Cinayət Tribunalın təcrübəsi öyrənilmişdir. Bu
münaqişənin araşdırılmasında Ermənistanın münaqişəyə silahlı müdaxiləsini təstiq edən faktlardan
geniş istifadə olunmuşdur.
Açar sözlər: Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, silahlı münaqişə, beynəlxalq və daxili münaqişə,
beynəlxalq humanitar hüquq
Вследствие того, что отправным пунктом применения международного гуманитарного
права является наличие или отсутствие вооруженного конфликта, выяснение этого вопроса первостепенная задача данной статьи. Квалификация ситуации вооруженного конфликта - это
только первый шаг, необходимо также выяснить, является ли данный конфликт
международным или немеждународным, так как содержание применяемого международного
гуманитарного права будет различаться в зависимости от ситуации. Для определения этого
вопроса были проанализированы Женевские конвенции с Дополнительными протоколами к ним,
Гаагская конвенция, Комментарии Международного Комитета Красного Креста к Женевским
конвенциям, а также была изучена практика Международного Уголовного Трибунала по бывшей
Югославии. В квалификации данного конфликта были использованы факты, подтверждающие
военное вмешательство Армении в конфликт.
Ключевые слова: Нагорно-Карабахский конфликт, вооруженный конфликт, международный и немеждународный конфликт, международное гуманитарное право

The point of departure for the application of international humanitarian law is whether an
armed conflict exists. The traditional view of armed conflict is perhaps most clearly represented
in the narrow de jure concept of "war" as a conflict between states. Since World War II, the term
"international armed conflict" has been used to describe those interstate struggles. Its use
reflects the increasingly limited scope that has been assigned to the dejure concept of "war,"
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although the term has recently reentered the lexicon of conflict in a de facto and often rhetorical
sense. The immediate post-World War II recognition of a broader concept of armed conflict is
also reflected in the term "armed conflict not of an international character" found in common
Article 3 of the 1949.Geneva.Conventions.(14.,4)
The nature of the violence that can occur during, or contemporaneously with, an armed
conflict also plays a role in the determination of the applicable regime. The use of force in an
armed conflict might be considered, in a traditional sense, as aggression, self-defense,
humanitarian intervention, or the exercise of self-determination. (14, 9 )
To qualify a situation of armed conflict constitutes an essential preliminary stage before
any application of IHL. This process of qualifying a situation as an “armed conflict” is
complicated owing to the fact that neither the Geneva Conventions nor their additional Protocols
explicitly define what this expression covers.
According to the Commentary (Pictet 1958): Any differences arising between two States
and leading to the intervention of armed forces is an armed conflict within the meaning of
Article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference
how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place. (3)
Article one of Additional Protocol I adds another formulation of conflict within the scope
of the treaty, namely “armed conflicts in which peoples are fighting against colonial domination
and alien occupation and against racist regimes in the exercise of their right of self
determination.” Under Additional Protocol I, a war of national liberation must satisfy a two-part
test: it must be a conflict (1) waged in pursuit of self-determination, (2) against colonial
domination, alien occupation or racist regimes. Thus, warsin pursuit of secession or waged
against oppressive regimes are excluded from the definition. (5, 9-10)
The qualification of a situation of armed conflict is only the first stage; it is also necessary
to determine if the armed conflict is international or non-international, since the contents of the
applicable IHL are likely to differ according to the situation. Indeed, with respect to
conventional law (and to limit itself to the principal instruments), the qualification of an
international armed conflict involves the applicability of The Hague Convention of 1907, the
Four Geneva Conventions of 1949 and of AP/I, totaling more than 600 articles. On the other
hand, the qualification of a non-international armed conflict leads to the application of common
Article 3 to the Geneva Conventions, and possibly to Additional Protocol II if the threshold is
met. (13, 3)
Whereas in the past the application of IHL required that there be recognition by the States
involved that a state of war existed, and that recognition be manifested through a declaration of
war (Hague Convention relative to the Opening of Hostilities 1907, art. 1,2), the drafters of the
Conventions relaxed this condition, which had allowed States to refuse to implement the rules of
IHL on the pretext that there was no war because there was no declaration of war, and retained
only objective and simple conditions. In order to restrict the scope which the States had for
defining what was war, the drafters of the 1949 Geneva Conventions added to the concept of
war that of armed conflict. (3)
Article 2 common to the four Conventions reads as follows (paragraph 1 and 2): In
addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention
shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between
two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of
them. The ICRC commentary on the provision explains that: “Any difference arising between
two States and leading to the intervention of members of the armed forces is an armed conflict
within the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war.
It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place. The
respect due to the human person as such is not measured by the number of victims.”(6,20-21)
Thus, it is generally agreed that a single incident involving the armed forces of two states
may be sufficient to be considered an international armed conflict. In cases of insignificant
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border incidents involving members of the armed forces of two states it may be unclear whether
the threshold has been reached for the incident to be considered an international armed conflict.
Where a state intervenes indirectly without the use of its armed forces in a noninternational armed conflict on the side of the rebels, the Tadić case, decided by the
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), concluded that “overall
control” of a rebel group would be sufficient to internationalize the conflict. The standard set by
the Tribunal does not require the “issuing of specific orders by the State, or its direction of each
individual operation”; it is sufficient that a state “has a role in organizing, coordinating or
planning the military actions” of a given non-state armed group.
Article 1, paragraph 4 of 1977 Additional Protocol I provides that conflicts shall also be
qualified as international when they occur between a State party to the Protocol and an authority
representing a people engaged in a struggle "against colonial domination and foreign occupation
and against the racist regimes in the exercise of the right of peoples to self-determination". This
provision has never been triggered. There is a procedural requirement that the authority
representing the people formally undertakes to apply the Geneva Conventions and the Protocol
in relation to the conflict with the government in question. This must be done by means of a
unilateral declaration addressed to the depositary (the Swiss Federal Council). (11)
Article 2 of 1949 Geneva Convention IV reads in part: “The Convention shall also apply
to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the
said occupation meets with no armed resistance.”
Occupation is not defined in the 1949 Geneva Conventions, but 1907 Hague Convention
IV offers the following definition: “Territory is considered occupied when it is actually placed
under the authority of the hostile army. The occupation extends only to the territory where such
authority has been established and can be exercised.”
In the Tadić case, referred to briefly above, the ICTY affirmed that a non-international
armed conflict exists when there is: “protracted armed violence between governmental
authorities and organized armed groups or between such groups within a State.” (12, para. 70.)
Thus, in the view of the ICTY, for there to be a non-international armed conflict:
- non-state armed groups must carry out protracted hostilities; and
- these groups must be organized.
Two key treaty provisions set thresholds for identifying the law applicable to armed
conflicts of a non-international character:
- Common Article 3 to the 1949 Geneva Conventions; and
- Article 1 of 1977 Additional Protocol II to the 1949 Geneva Conventions.
Common Article 3 (which appears with identical language in each of the four 1949
Geneva Conventions) provides, inter alia, that: “In the case of armed conflict not of an
international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each
Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions…”
In its commentary on the article, the ICRC states that: “Speaking generally, it must be
recognized that the conflicts referred to in Article 3 are armed conflicts, with armed forces on
either side engaged in hostilities -- conflicts, in short, which are in many respects similar to an
international war, but take place within the confines of a single country. In many cases, each of
the Parties is in possession of a portion of the national territory, and there is often some sort of
front.” (6, 36) Control of a portion of the territory by a non-state armed group is not required for
the application of common Article 3, but would certainly be strong evidence of its application.
Article three common to the four Geneva Conventions (Common Article Three), often referred
to as a “Convention in Miniature,” and Additional Protocol II, regulate noninternational armed
conflict. Although the wording of the Commentary states that Common Article Three applies
“to noninternational conflicts only,” the ICJ held that it reflects “elementary considerations of
humanity,” and applies as a “minimum yardstick” to international conflict as well. (9) Such an
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approach may be advantageous when faced with a situation that is difficult to classify, providing
at least a basic framework of protective principles. (5, 11)
Practice has established the following criteria to distinguish non-international armed
conflicts – whether under Common Article Three or Additional Protocol II – from internal
disturbances or tensions that fall outside IHL: a minimum level of organization, demonstration
of a responsible command and capacity to meet minimum humanitarian requirements; and
hostilities that are collective and coordinated in nature, reaching such intensity that the
government is compelled to respond with military forces rather than law enforcement. The
ICTY articulated and elaborated the central element of the threshold determination of
“protracted armed violence,” concluding it had been “interpreted in practice... as referring more
to the intensity of the armed violence than to its duration.” (10)
This conclusion supported the identification by the ICTY of two core threshold elements
for non-international armed conflict, namely the (1) intensity of the conflict, and (2)
organization of the parties. (5, 12-14)
It has long been held by the ICJ and other international tribunals, by commentators, and
in other for a like the UN, that Common Article 3 is declaratory of certain fundamental
standards applicable in all armed conflicts. When Common Article 3 was first drafted and
adopted, the ICRC Commentary stated that the principles enunciated in Common Article 3 were
'already recognized as essential in all civilized countries, and enacted in the municipal law of the
States in question, long before the Convention was signed.' (2, 11-12)
The scope of application of 1977 Additional Protocol II is stated by its Article 1 to be as
follows: “1. This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva
Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions or application, shall
apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the
Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of
International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High
Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed
groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to
enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this
Protocol. 2. This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions,
such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not
being armed conflicts.”
In its commentary on the article, the ICRC states that: “the Protocol only applies to
conflicts of a certain degree of intensity and does not have exactly the same field of application
as common Article 3, which applies in all situations of non-international armed conflict.” (8,
1348)
Certain criteria are required for the application of 1977 Additional Protocol II, namely:
- A confrontation between the armed forces of the government and opposing “dissident”
armed forces;
- That the dissident armed forces are under a responsible command; and
- That they control a part of the territory as to enable them to “carry out sustained and
concerted military operations” and to implement the Protocol(11).
Contemporary conflicts are often not easily classified by the traditional international/noninternational structure, and there is growing recognition of the challenges posed by the binary
system. One complication is when a situation simultaneously includes elements of noninternational as well as international armed conflict. A second complication is when a noninternational armed conflict becomes internationalized due to state intervention in support of a
non-state armed group. (5, 16)
Hostilities between a state and a non-state actor during a noninternational armed conflict
may crossover into the territory of neighboring states. If the original state continues to use force
against the non-state actor in the territory of an otherwise uninvolved state, the qualification of
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the conflict hinges in part on whether the territorial state gave permission to the original state; if
the original state acts with the explicit or tacit permission of the territorial state, the conflict is
generally considered to remain a non-international armed conflict. An issue of qualification
arises when a party’s nonstate character renders such a conflict non-international, but because
the territorial scope extends beyond state borders and involves the use of force by one state on
the territory of another, the conflict does not fall within the traditional non-international
framework. A second scenario is when a state’s military engages a non-state armed group
located, from the start of the conflict, within another state. Qualifying the conflict as
international is rather straightforward if the non-state group is acting on behalf of the territorial
state from which it is operating. However, the qualification of the conflict is less clear if the
group is acting on its own. (5, 17)
An “internationalized” conflict exists if there is a noninternational armed conflict in which
an outside state becomes involved on behalf of the non-state actor. The determinative factor for
whether a non-international armed conflict transforms into an international armed conflict is the
degree of intervention or support by the state on behalf of a non-state armed group. If there is
sufficient support or involvement by the other state, then the conflict becomes international,
transforming into one between states, with the non-state actor—for legal purposes—falling
under the control of the intervening state. There may also be a situation in which a state enters a
noninternational armed conflict in support of the state party to the conflict, and though it may be
thought of as “internationalized” by the presence of the second state, it remains qualified as a
noninternational armed conflict. (5, 18)
While Armenia has supported Karabakh forces since the beginning of the conflict,
evidence gathered by Human Rights Watch/Helsinki establishes the involvement of the
Armenian army as part of its assigned duties in the conflict, especially since December 1993.
For much of the time, these forces undertake defensive activities, occupying quiet sectors of the
front inside Azerbaijan, relieving more experienced fighters for offensive operations, or
guarding lines of communications or rear areas. There are also thrown into battle when needed,
especially during Azerbaijan's December 1993 - February 1994 offensive.
The government of the Republic of Armenia, however, denies any military involvement in
the conflict. Lieutenant General Andreyasyan, then chief of the General Staff of the Armed
Forces of Armenia, told Human Rights Watch/ Helsinki that no troops under his command fight
in Karabakh and that no one on active service is allowed to volunteer in the Karabakh Armenian
army. The Armenian Ambassador to the United Nations, Alexander Arzoumanian, stated that,
"There are no Armenian troops in Azerbaijan. Of course, there could be citizens of Armenia
fighting on a voluntary basis". The evidence, however, outweighs these denials. (1, 135-136)
Armenian army involvement during the April 1993 Kelbajar offensive seems likely. Many
witnesses in Kelbajar before the fall of the city reported seeing artillery fire landing there with a
trajectory originating in the Vardenis region of Armenia. Human Rights Watch/Helsinki spoke
with twosoldiers in the army of the Republic of Armenia (ARA) who while on active duty
transported ammunition to Karabakh Armenians fighting in Kelbajar during April 1993. After
that offensive,U.N. Secretary-General Boutros Ghali stated that the level of heavy weaponry
involved on the Karabakh Armenian side pointed towards Armenian army involvement.
An Armenian prisoner of war told Human Rights Watch/Helsinki that he was drafted in
the Armenian army at the military commissariat in the Armenian city of Echmiadzin shortly
after his release from jail in June 1993, having served time for petty thievery. He was sent with
several soldiers from his Armenian army unit, part of the 83rd Brigade based in Echmiadzin, in
August 1993 to Hadrut, in Nagorno-Karabakh, where he guarded military vehicles and
storehouses. He was captured at the end of August in an ambush near Fizuli, where he had gone
with a detail to retrieve grain.
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During Azerbaijan's December 1993 offensive and in fighting in April and May 1994, it
appears that military forces - not volunteers - from the Republic of Armenia took part in fighting
in Azerbaijan.
On January 22, 1994, near the village of Chaply in Kelbajar province, Azerbaijani units
captured at least two soldiers from the army of the Republic of Armenia and two of Armenian
descent from the 127th Division of the Rusian army based in Gyumri, Armenia. According to
these four soldiers, whom Human Rights Watch/Helsinki interviewed, they were transporting a
company of Armenian army soldiers to the front near Kelbajar when they were captured.
An Armenian army prisoner of war stated that he was captured near the village of Khanlik,
Qubatli province of Azerbaijan, on September 19, 1993, while driving a load of telephone
communication cable to Karabakh Armenian forces. He was drafted in early 1993 and served in
the Independent Communication Unit 32-277 (Otdel'nyi Chast' Svyazei) of the Armenian army
based in Goris and commanded by Lieutenant Colonel Asadarian. He was not a volunteer. (1,
116-117)
The Republic of Armenia has ven sent members of its police force to perform police
duties in occupied Azerbaijan. A police sergeant from the Armenian border town of Goris told
Human Rights Watch/Helsinki he was ordered on September 3, 1993, to set up a control point
on the Goris-Qubatli road to prevent looting.
Human Rights Watch / Helsinki spent two days interviewing Armenian uniformed soldiers
at random on the streets of Armenia's capital, Yerevan. Some were truly volunteers, "fedayeen"
who had been fighting in Nagorno-Karabakh for four or five years. Others were soldiers from
the army of Nagorno-Karabakh on leave in Armenia; they even showed us "NKR voennyi
bileti", military identity cards from the NKR Army. But a substantial minority, perhaps 30
percent of the individuals with whom e spoke, were draftees in the ARA who had either fought
in Karabakh, had orders to go to Karabakh, or had been "volunteered" for service there - their
officers had assembled the troops, explained that the motherland was in danger, and asked for
"volunteers".
The heightened Armenian draft requirements also point to Republic of Armenia troop
involvement in the conflict. On March 27, 1994, Governmental Decree #129 was passed
instituting three-month "refresher training" for men up to forty-five years old. This draft was in
addition to normal military conscription in Armenia.
This three-month call-up resulted in "press gang" raids in Armenia. Male Armenian
citizens between the ages of twenty-five and forty-five were forbidden to leave the country
without special permission. According to a report in the September 21, 1994 edition of the
Munich daily Sueddeutsche Zeitung, a special study of the UNHCR states that those who avoid
or refuse military service in Armenia should be given refugee status if they flee the country.
Approximately sixty Armenians have fled to the German state of Thueringen to avoid the draft.
(1, 121-123)
As a matter of law, Armenian army troop involvement in Azerbaijan makes Armenia a
party to the conflict and makes the war an international armed conflict, as between the
government of Armenia and Azerbaijan. (1, 127)
This armed conflict is an example of an "internationalized" internal or non-international
armed conflict, that is, a civil war characterized by intervention of the armed forces of other
states on behalf of rebels. (4) The Republic of Armenia has become a party to the conflict by
virtue of its commitment of troops to fight in Azerbaijan against the Azerbaijani armed forces.
Armenia also gives substantial assistance to the rebels.
The rules of war are based on an artificial distinction between international armed
conflicts and non-international (internal) armed conflicts, with different rules for each. Thus a
different legal scheme applies to the parties according to their legal character (whether they are
states or rebels) and to the conventions to which the state parties have acceded.
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The original conflict between Azerbaijan and its citizens of Armenian origin in the
enclave of Nagorno-Karabakh (with support from Armenians living in the then Armenian SSR),
is an internal armed conflict governed by the provisions of Article 3 common to the four Geneva
Conventions of 1949. Common Article 3 expressly binds all parties to the internal conflict,
including insurgents such as the militia of Nagorno-Karabakh, although they do not have legal
capacity to sign the Geneva Conventions.
Application of common Article 3 cannot be construed as recognition of independence or
belligerence of the Nagorno-Karabakh rebels, from which recognition of additional legal
obligations would flow. Nor is it necessary for any government to recognize the independence
or belligerent status of these rebels for common Article 3 to apply. (1, 154-155)
As to the conflict between the Republic of Armenia and the Republic of Azerbaijan,
common Article 2 to the four Geneva Conventions of 1949 states that the Conventions "shall
apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two
or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of
them".
All that is required to trigger the definition of international armed conflict is the
occurrence of de facto hostilities between Armenia and Azerbaijan, which is defined as use of
members of the armed forces.
Any difference arising between two States and leading to the intervention of members of
the armed forces is an armed conflict within the meaning of Article 2, even if one of the Parties
denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, how
much slaughter takes place. The respect is due to the human person is not measured by the
numbers of victims. (7, 20-21.)
Armenia has used its armed forces to conduct hostilities on Azerbaijani territory against
members of the Azerbaijani armed forces, which have attacked those Armenian forces in turn.
The Republic of Armenia has claimed that all Armenian citizens participating in hostilities
in Nagorno-Karabakh or Azerbaijan are merely "volunteers". Human Rights Watch/Helsinki
found that this claim is not true. While there are probably volunteers to the rebel forces from
among the Republic of Armenia population, active duty members of the Armenian armed forces,
including conscripts, have been ordered by their military commanders to participate in hostilities
in Azerbaijan against the Azerbaijani armed forces.
Armenia holds in its prisons some Azerbaijani soldiers captured in combat as well as
Azerbaijani civilians captured in Armenian-occupied areas of Azerbaijan. They are exchanged
for Armenian prisoners of war and civilians held by Azerbaijani authorities.
In addition to committing troops to the conflict against Azerbaijan and in support of the
Nagorno-Karabakh rebels, the Republic of Armenia also has provided material aid to the rebels,
although this is not necessary to make the conflict an international one. By the admission of
Karabakh officials, Armenia supplies as much as 90 percent of the enclave's budget in the form
of interest-free credits; these payments may total between 7-9 percent of Armenia's total budget.
Armenian troops and other aid have helped Nagorno-Karabakh rebels, a force of some 30.000
drawn from a total Nagorno-Karabakh population of Armenian origin of only about 145.000, to
occupy not only the mountainous Nagorno-Karabakh enclave (10 percent of Azerbaijan's total
territory) but also occupy another 10 percent of Azerbaijani territory surrounding Karabakh on
the east, south, and west, and to expel all Azeris resident in these territories, over 500.000
people.. (1, 155-156)
CONCLUSİON
The Nagorno Karabakh conflict is an international armed conflict. Armenian army troop
involvement in Azerbaijan makes Armenia a party to the conflict and makes the war an
international armed conflict, as between the government of Armenia and Azerbaijan. Armenia
also gives substantial assistance to the rebels.
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Məqalədə sosial siyasətin sosial funksiyanın həyata keçirilməsində əsas rolu əks olunmuşdur.
Sosial siyasət vasitələrinə geniş və dar mənada yanaşılmış, həm geniş mənada, həm də dar mənada bu
vasitələr izah olunmuşdur. Dövlət xərcləri və vergilər sosial siyasətin həyata keçirilməsində əsas vasitə
kimi nəzərdən keçirilmiş, dövlət gəlirlərinin yenidən bölgüsünü təmin edən və milli gəlir sahəsində
vətəndaşın payının artırılmasında və sosial məqsədlərə çatmaqda əsas vasitə olduğu qeyd olunmuşdur.
Dövlət həyata keçirməyə çalışdığı məqsədləri gerçəkləşdirmək üçün müəyyən iqtisadi fəaliyyətləri
birbaşa tənzimləməlidir. Bu tənzimləməni isə dövlət özünün nizamlama və idarəçilik qabiliyyəti ilə
həyata keçirir. Sosial siyasətin düzgün təşkili, ölkədə sosial rifahın təmin olunmasında əsas şərtlərdən
biridir.
Açar sözlər: Sosial siyasət, dövlət xərcləri və vergilər, vergilərin sosial siyasətin həyata
keçirilməsində rolu.
В статье отражается ключевая роль в реализации социальной политики и социальных
функций. Объясняются как широкий и узкий смысл подхода к социальной политике, так и их
инструменты в широком смысле, и в узком смысле. Государственные расходы и налоги рассматриваются как главный инструмент в реализации социальной политики, перераспределения
государственных доходов и увеличение доли национального дохода человека, который был
основным средством достижения социальных целей. Государство должен регулировать
определенную экономическую деятельность напрямую для того, чтобы воплотить цели в
жизнь. В этом устройстве государство способно выполнять своими нормативными
управленческами способностями. Правильная организация социальной политики, социального
обеспечения является одним из главных условий.
Ключевые слова: социальная политика, государственные расходы и налоги, роль налогов
в реализации социальной политики.
The article reflects the key role in the implementation of social policy and social functions.
Explains both wide and narrow-sense approach to social policy, and their tools in a broad sense and
narrow sense. Government spending and taxes are considered as the main tool in the implementation of
social policy, revenue sharing and increase the share of national income of a man who was the principal
means of achieving social goals. The state should regulate certain economic activities directly to
implement goals in life. In this arrangement, the state can fulfill its regulatory management skills. Proper
organization of social policy, social security is one of the main conditions.
Key words: social policy, government spending and taxes, the role of taxes in the implementation
of social policy.

Dövlət sosial funksiyasını həyata keçirmək və sosial funksiya ilə bağlı qarşısına qoyduğu
məqsədlərinə çatmaq üçün müxtəlif sosial siyasət vasitələrindən istifadə edir. Sosial siyasət
“sosial problemləri araşdıran və bu problemləri müxtəlif yolla həll edən bir araşdırma sahəsidir”.
Sosial siyasət anlayışı əsasən işçi problemləri səbəbi ilə ortaya çıxmış və dar mənada bazar
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iqtisadiyyatı çərçivəsində çalışan işçilər və işəgötürənlər arasında mənfəət ziddiyyətlərini aradan
qaldırmağa yönələn tədbirlər, başqa sözlə sosial siniflərin mübarizəsi qarşısında nizamı qurmağa
yönələn bir vasitədir. Bununla birlikdə müxtəlif zamanlarda, xüsusilə II Dünya müharibəsindən
sonra cəmiyyətdəki digər sosial qrup və siniflər də sosial siyasətin maraq dairəsinə daxil olmuş,
beləcə sosial siyasət anlayışı cəmiyyətdəki bütün siniflərin və qrupların sosial müdafiə, təhsil,
səhiyyə, vergi kimi problemlərini incələyən və bunlara yönəlik həllər müəyyənləşdirən, geniş bir
araşdırma sahəsini ifadə etməyə başlamışdır.(7)
Sosial məqsədlərə çatmaqla istifadə olunan sosial siyasət vasitələri, izlənilən sosial
siyasətlər istiqamətində həm də ölkədən ölkəyə müxtəlif dövrlərdə fərqliliklər nümayiş
etdirmişdi. Digər bir tərəfdən, sosial dövlətin məqsədlərinə çatmaqda, istifadə edəcəyi sosial
siyasət vasitələri mövzusunda ədəbiyyatlarda da fərqli yanaşmalar mövcuddur. Misal üçün
Titmus sosial siyasətin tətbiqində mövcud bir nizamın olmalı olduğunu bildirmiş və rifah
sistemlərini, sosial siyasət vasitələrini iki hissəyə bölmüşdür. Buna görə də maliyyə rifah
sistemində sosial məqsədlər vergilər yolu ilə gerçəkləşdirilir. Qurumiçi rifahda (məs: peşə rifahı,
ya da şirkət rifahı) isə firmanın istifadə etdiyi işgücünə doğrudan müxtəlif faydalar təmin etməsi
əsas mövzudur. Məsələn: firmanın sağlamlıq mərkəzi qurması, ya da müəyyən miqdar əmək
haqqı təşkil etməsi kimi. Maliyyə rifahı açıq olaraq dövlətin ümumi rifahı fəaliyyətlərinin əhatə
dairəsindəykən; peşə rifahı, ya da şirkət rifahı isə dövlətin fəaliyyətindən asılı olmayan şəkildə
yaranan ölçüdə ümumi rifah fəaliyyətləri dairəsində olmayacaqdır. (6)
GOUGH da, rifah dövlətinin iki təməl vasitəsinin olduğunu qəbul etməkdədir. Birincisi
vergi sistemindən istifadə edərək rifah xidmətlərinin təmin olunmasıdır. İkincisi isə ayrı-ayrı
fərdlərin və firmaların fəaliyyətlərinin dövlət tərəfindən tənzim olunmasıdır. Bu cür
tənzimlənmə vergi siyasətini və bütün sosial sahəni əhatə edər. Rifah dövlətinin fəaliyyətləri bu
şəkildə ümumiləşdirildikdə, dövlətin fərdlərə sosial fayda və xidmətlərin təmin olunmasından
savayı, bütün dövlət müdaxilələrini əhatə etməklə, diqqəti müdaxiləedici rolunda mərkəzi və
yerli idarəetmə üzərinə cəmləşdirir.
Barr da, rifah dövlətinin məqsədlərə çatmaq üçün istifadə etdiyi vasitələri iki başlıq
altında cəmləmişdir. Barra görə geniş mənada rifah dövlətin vasitələri nəğd faydalar və təhsil,
tibbi yardım, fiziki-ruhi cəhətdən qüsuru olan fərdlərin qorunması ilə qorunmağa möhtac olan
uşaqların baxımını əhatə edən geniş bir fəaliyyət sahəsini əhatə etməkdədir. Nəğdi faydalar isə
sosial sığorta və qatqı tələb edən faydalar olaraq iki təməl ünsürdən ibarətdir. Qatqı tələb
etməyən faydalar da öz növbəsində qatqı olmadan, gəlir testi edilmədən müəyyən bir ehtimala
əsaslanaraq əldə edilən universal faydalar və sosial yardım şəklində olan fayda olaraq iki hissəyə
bölünmüşdür.
Daha əvvəl də qeyd olunduğu kimi, İLO (İnternational Labour Organization) tərəfindən
qəbul olunan rifah dövlətinin minimum vasitələri və ya rifah dövləti xidmətlərini fərdlərə təmin
olunan bütün nəğd faydalar (sosial sığorta və sosial yardım) və tibbi xidmətlərə; Wilensky isə bu
siyahıya əsasən təhsil, fərdi sosial xidmətlər və yaşayış yeri (mənzillə) təmin olunmanı; Mishra
tam məşğulluq xidmətlərini, Titmuss “maliyyə rifahı” olaraq adlandırdığı vergi ödəmələrini,
hətta işəgötürənlərin idarədaxili rifah proqramlarını; Gough isə, fərd və firmaların, ayrı-ayrı
fərdlərin və firmaların fəaliyyət sahələrinə təsir edən özəl fəaliyyətlərinin dövlət tərəfindən
tənzimlənməsini rifah dövlətinin vasitələri sırasında görür. (4)
Rifah dövlətinin vasitələri mövzusunda fərqli yanaşmalar və qəbullar olmaqla birlikdə,
rifah dövlətinin təməl xüsusiyyətləri və məqsədləri də diqqət mərkəzində saxlanılaraq, sosial
siyasət vasitələri iki hissəyə bölünməklə incələnir. Buna görə:
I. Geniş mənada sosial siyasət vasitələri, dövlətin iqtisadi həyata müdaxilədə istifadə
etdiyi ictimai siyasət daxilində yer alan bütün vasitələri əhatə edir. Bunlar isə başlıca olaraq pul
və kredit siyasəti, maliyyə siyasəti, xarici-ticarət siyasəti idarəçilik siyasəti vasitələrindən
ibarətdir. Sosial dövlət, özəlliklə maliyyə siyasəti vasitələri olan büdcə, ictimai gəlir və ictimai
xərclərdən istifadə edərək, iqtisadi və sosial həyatı tənzimlənməyə və məqsədlərini
reallaşdırmağa çalışır. Dövlət təyin olunan ümumi sosial-iqtisadi məqsədlərə çatmaq üçün
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maliyyə siyasəti, valyuta və kredit siyasəti, xarici ticarət siyasəti və başqa siyasətləri
uyğunlaşdıraraq, hər siyasətin özünəməxsus məqsədlərindən istifadə edir. Dolayısı ilə dövlət,
sosial dövlətin ehtiyaclarını ödəməkdə ictimai siyasətin bütün vasitələrindən bəhrələnmiş
məqsədlərə görə uyğunlaşdıraraq, istifadə imkanına sahibdir. Müdaxiləci kapitalizmin inkişafı
və yayılması ilə birlikdə dövlətin iqtisadi müdaxilə vasitələrinin də müxtəlif bərabərliyi
görülməkdədir. Ancaq burada bütün vasitələri incələmək imkanımız olmadığı üçün sosial
dövlətin istifadə etdiyi başlıca ictimai siyasət vasitələrinə toxunmağa çalışacağıq.
II. Dar mənada isə dövlətin sosial siyasət vasitələrini başlıca olaraq sosial sığortalar,
sosial təşviq, sosial yardım, sosial kompensasiya və sosial xidmətləri əhatə edir. Dar mənada
sosial siyasət vasitələri, özəlliklə sosial dövlətin cəmiyyətdəki gücsüz, yoxsul və möhtac içində
olan fərdləri qoruma, çalışanların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və fərdlərin gələcəyini təmin
etmək ilə əlaqəli olduğu halda, geniş mənada isə sosial siyasət vasitələri cəmiyyətin geniş
mənada rifah səviyyəsini yüksəltmək üçün dövlətin hər sahədə iqtisadi sabitliyə, tarazlığa nail
olmaq üçün göstərdiyi bütün səylərini özündə birləşdirir. İndi isə sosial dövlətin sosial siyasi
vasitələrini daha ətraflı şəkildə incələyək. (3)
I Geniş mənada sosial siyasi vasitələr. Geniş mənada sosial siyasi vasitələr dedikdə,
sosial dövlət anlayışını sistemləşdirən bütün iqtisadi siyasi vasitələr başa düşülür.
a) Dövlət xərcləri və vergilər
Sosial dövlətin yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, məqsədlərinə çatmaqda istifadə etdiyi
metodlardan biri də vergi sistemindən istifadə edərək rifah xidmətlərini təşkil etməkdir. Ancaq
bu şəraitdə dövlət, ayrı-ayrı fərdlərə və ailələrə müəyyən şərtlər və ya ehtimalların reallaşması
vəziyyətində sosial ehtiyacları ödəməyə yönələn xidmətlər təqdim edir. Bu xidmətlər ya fərdlərə
dövlət tərəfindən mal və xidmətlərin satın alınması üçün pul ödəmələri şəklində, ya da dövlətin
mal və xidmətləri eyni vasitələrlə istehsal etməsi və bunu əvəzsiz, ya da böyük ölçüdə
kompensasiya edilmiş bir qiymətə təklif etməsi şəklində ortaya çıxır.
Dövlətin sosial ehtiyacları qarşılamaq üçün öhdəsinə götürdüyü dövlət xidmətləri,
başlıca olaraq sosial təhlükəsizlik, sosial yardım, sosial kompensasiya, sosial xidmətlər, təhsil və
sağlıq xidmətləridir. Dövlətin tənzimlədiyi gəlir transferləri, xüsusilə bazarın fərdlərə sığorta
(məs: işsizliyə qarşı) ərzində uğurlu olmadığı vəziyyətlərdə təsirli bir rola malikdir. Təhsil isə
funksional baxımdan işgücünün və vətəndaşların gələcək nəsillərə yönəlik bir investisiyasıdır,
əvəzsiz təqdim olunur, yoxsullara yardımı da təsir və sosial tutarlığı artırır. Bənzər arqumentlər
tibb sahəsi üçün də keçərlidir.
Dövlət sosial və iqtisadi məqsədlərə çatmaqda, dövlət xidmətlərinin təqdim olunmasında
öhdəliyinə götürdüyü vəzifələri yerinə yetirmək üçün fərqli metodlardan istifadə edir.
Bu xidmət dövlət tərəfindən maliyyələşdirilə bilər, ancaq bu xidmətin dövlət tərəfindən
yaradılması şərt deyil. Dövlət xidməti özü yarada bilər və istifadəçilərə əvəzsiz təqdim edə bilər.
Dövlət özəl sektorda istehsal edilən istehlak malları üçün fərdlərə həmin məhsulu almaqda
köməklik göstərə bilər, ya da müəyyən bir xidməti (yüksək təhsil) bazardan ala bilmələri üçün
pul verə bilər (vergi yardımı şəklində, ya da nəğd olaraq)
Dövlət xərcləri əhatəsində gəlir xərcləri, özəlliklə sosial xərclər, gəlirin varlılardan
yoxsullara doğru yenidən bölüşdürülməsini təmin etməkdə ən təsirli vasitələrdən biridir. Ancaq
təsirli vasitə kimi vergi yükünün ədalətli bölüşdürülməsi, sosial xərclərdən yararlanan aşağı
gəlirli təbəqələrin mövcud olması ilə mümkün ola bilər. Buna bənzər vəziyyət, əvəzsiz təqdim
olunan və vergilərlə maliyyələşən səhiyyə xidməti və icbari təhsil üçün də keçərlidir. (8)
Gəlirin bölüşdürülməsi daxilində yer alan iqtisadiyyat və maliyyə bölgüsünün isə, sosial
və iqtisadi məqsədlərə nə ölçüdə xidmət etməsi onların istifadə şəklindən asılıdır. Misal üçün:
inkişaf etmiş ölkələrdə sənaye sahələrinə yatırılan investisiya subsidiyaları və bu subsidiya
investisiyalarının və istehsal girimini artırdığı ölçüdə iqtisadiyyatın güclənməsinə xidmət
edəcəkdir. Beləcə investisiyalar gəlir və məşğulluğu artıracaq təsirilə uzun müddətə ədalətli
gəlir bölgüsünü təmin məqsədi daşıyacaqdır. Eyni şəkildə əsasən iqtisadi sahə inkişaf
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etdirilməklə, kənd təsərrüfatı sahəsinin də inkişaf etdirilməsi onun milli gəlir sahəsi içərisində
payının artırılması sosial məqsədlərə çatmaqda bir məqsəd olaraq dəyərləndirilməlidir.
Ümumiyyətlə dövlətin xərcləmə siyasəti çərçivəsində təhsil, səhiyyə, sosial təhlükəsizlik
və başqa sahələrdə etdiyi xərclərin gəlirin bölüşdürülməsinə müsbət yöndə təsir etməsi
gözlənilir. Həqiqətən də vergilərlə maliyyələşən dövlət xərclərinin təbiətindən irəli gələn
yenidən paylayıcı xüsusiyyəti, milli gəlirin cəmiyyətin bir sahəsindən digər sahəsinə doğru
yenidən paylanılmasına şərait yaradır. Ancaq həm geniş mənada dövlət xərclərinin, həm də dar
mənada gəlir transferlərinin sosial məqsədlərə çatmaqda nə dərəcədə təsirli bir vasitə olmağı,
başda bu transferlərdən yararlanan sahələrin və bunlara yönələn xərclərin maliyyələşdirilməsi
bir çox sahəyə bağlıdır. Dövlət xərcləri ilə birlikdə vergi siyasəti də sosial rifahın təmin edilməsi
sahəsində dövlətin ən vacib siyasətlərindən biridir. Vergilər sosial dövlətin meydana
gəlməsində, inkişafında və sosial məqsədlərə çatmağında vacib bir rol oynayır. 20-ci yüzilliyin
əvvəllərində, dövrün maliyyə mübahisələrinin tariflər və artan nisbətli gəlir vergisi üzərində
sıxlaşması və dövrün ənənəvi iqtisadi mübahisələrinin, vergi ödəmənin “bərabər fədakarlıq”
təmilənəmi, yoxsa “bərabər nisbətli fədakarlıq” təməlinəmi dayanması lazım olduğunu müəyyən
etmək şəklindəydi. Hər iki sistemdə də gəlirin vergilər yolu ilə yenidən bölüşdürülməsi üçün
hüdudlu bir dəstək mövcuddur.
Edgeworthun fikrincə isə ümumi fədakarlıq prinsipindən çox, əlverişli fədakarlığın
bərabərliyi prinsipinə görə “ən az ümumi fədakarlıq” meyarına əsaslanaraq, nisbətli vergi
tutulması haqlılığını ortaya qoymağa çalışılmalıdır. Bu istiqmətdə bərabər əlverişli fədakarlıq
mülahizəsi ilə birlikdə, gəlirin azalan əlverişli faydası mülahizəsi artan nisbətli vergi tutmanı
izah etməkdədir. (4)
Bu sahədə mübahisələr günümüzdə də davam edir. Ancaq həqiqət budur ki, 20-ci
yüzillikdə vergi ədalətinə və dolayısı ilə gəlirlərin bölüşdürülməsində ədalətə nail olmaq üçün
artan nisbətli vergilər, minimum yaşayış üçün endirim və başqa vasitələrlə rifah dövlətinin
məqsədlərinə çatmaqda vergilərin səmərəli istifadəsi gündəmə gəlmişdir.
Liberal dövlət anlayışında vergi tutulmasının əsas məqsədi, fərdlərin iqtisadi qərarlarına
təsir etməyəcək şəkildə tənzimlənən bir vergi sistemi vasitəsi ilə məhdud səviyyədə tutulan
dövlət xərclərini maliyyələşdirə biləcək bir gəlir əldə etmək idi. Bu istiqamətdə dolayı vergilərin
açıq və sadə bir vergi qanunvericiliyi və təsirli bir vergi idarəsi vasitəsilə minimum vergi
xərcləri ilə, maksimum vergi gəlirinə nail olmaq əsas məqsəd kimi götürülürdü.
Sosial dövlət anlayışında isə, vergilərin funksiyaları artmış və vergilər gedərək daha
təsirli və əsas bir vasitə halına gəlmişdir. Əvvəlcə dövlətin artan vəzifə və xərclərini
maliyyələşdirmək üçün daha çox gəlirə ehtiyac olduqda əsas dövlət gəliri olan-vergiləri
artırması lazım olmuşdur. İkinci olaraq vergilərin quruluşundan qaynaqlanaraq yenidən
paylayıcı xüsusiyyətləri şüurlu qərar və fəaliyyətlərlə gücləndirilmiş və sosial dövlətin
məqsədlərinə çatmaqda, yenidən paylayıcı xüsusiyyətlə geniş şəkildə yararlanmışdır.Vergiləri
ödəmək üçün qanunvericilik qaydasında bu münasibətlərin tətbiqi orqanların yükünün ədalətli
bölüşdürülməsini təmin etmək yolu ilə gəlirin bölüşdürülməsində, bərabərsizliyin aradan
qaldırılmasında təməl hədəflərdən biri olmuşdur. Xülasə dövlət tətbiq etdiyi vergi siyasəti ilə bir
yandan xərclər üçün təməl və sürətli bir gəlir mənbəyi olan vergilərdən maksimum ölçüdə
yararlanmağa çalışmış, digər tərəfdən vergilərlə sosial-iqtisadi təsirlər meydana gətirməsinə səy
etmişdir. Nəticə olaraq sosial dövlət vergiləri sadəcə dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün
istifadə olunmur. Vergilər maliyyə məqsədləri xaricində, gəlir və sərvət bərabərsizliyini
azaltmaq, iqtisadi sabitlik və inkişafı təmin etmək kimi sosial-iqtisadi məqsədləri
gerçəkləşdirmək üçün də istifadə edilir. Bu məqsədlə vergi sistemində minimum yaşayış üçün
endirim, fərdilik qaydası, istisnalara yer verilir. Vergi sistemində minimum yaşayış endirimi,
gəlirlərinə görə fərdiləşdirmə və istisnalara yer verilməlidir. Amma bunları tətbiq etməklə
yanaşı, tam mənasında gerçək həyatda, həyata keçirilə bilməyən, amma nəzəri planda üstündə
çox dayanılan “neqativ gəlir vergisi” nə toxunmaq lazımdır. Amerikalı Milton Friedman
tərəfindən təklif edilən neqativ (mənfi) gəlir vergisi dövlətin yoxsulluq səviyyəsindən aşağıda
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dayanan fərdlərdən vergi almamağı bunun əksinə olaraq isə fərdlərə sosial yardımlar edilməsini
nəzərdə tuturdu. (2)
Əsasən neqativ gəlir vergisi, yoxsullara yardımın gəlir vergisi sistemi ilə bütünləşmiş,
tək bir nəğd yardım şəklinə gətirilməsi əsas məqsədlərdən biri olmuşdur. Bu sistemə görə hər bir
fərd tək bir gəlir vergisi bəyamnaməsi dolduracaq və sadəcə gəlirləri müəyyən bir səviyyənin
üstündə olanlar vergi ödəyəcək, gəlirləri müəyyən bir səviyyənin altında olanlar isə dövlətdən
sosial yardım alacaqdırlar. Neqativ gəlir vergisi göründüyü kimi yoxsulluqla mübarizə və gəlirin
bölüşdürülməsi vəziyyətini tənzimləmək məqsədinə yönələn bir xüsusiyyət daşıyır.
b) Nizamlamaq və idarəçilik:
Dövlət həyata keçirməyə çalışdığı məqsədləri gerçəkləşdirmək üçün müəyyən iqtisadi
fəaliyyətləri birbaşa tənzimləməlidir ki, mal və faktor bazarlarına sərbəstcə çatacaq qiymətlərə
müdaxilə edə bilsin. Dövlətin müxtəlif səbəblərlə iqtisadiyyata müdaxilədə istifadə etdiyi bu iki
vasitələrdən birincisi “iqtisadi nizamlama”, ikincisi isə “iqtisadi idarəçilik” olaraq adlandırılır.
Dövlətin bazara giriş və çıxışının müəyyən qaydalarla tənzimlənməsi bəzi sahələrdə
qanunvericiliyi yaratmaq, ya da idxalı məhdudlaşdırmaq üçün miqdar məhdudiyyətinin
qoyulması kimi tətbiqlər “iqtisadi nizamlanma” ya misal olaraq göstərilə bilər. İqtisadi
nizamlanma dövləin hər sahədə iqtisadi davranışı, firmaların fəaliyyətləri ilə bağlı ətraflı
qaydalar yaratmaq surəti ilə tənzimləmə yarada bilməsidir. Dövlət iqtisadi nizamlama xaricində
cəmiyyətin hər bir sahəsinə yönələn, vergilərlə bağlı tənzimləmə, iş yerlərində iş şəraitini
tənzimləmə, pensiya yaş həddinə çatma, işdə olmanın son yaş həddi ilə bağlı münasibətləri
tənzimləmə, nəqliyyatı tənzimləmə,
ətraf mühitin mühafizəsini tənzimləyən nizamlayıcı
tədbirlərə də müraciət edir. Bu tənzimləmə vasitələrini “inzibati-qanuni nizamlayıcı” olaraq
adlandırmaq mümkündür.
Müdaxiləedici bir xüsusiyətə sahib olan sosial dövlət, nizamlayıcı xüsusiyyətləri ilə
iqtisadi həyata geniş miqyasda müdaxilə etməkdədir. Ümumi şəkildə götürsək nizamlayıcılar ərazinin necə istifadə ediləcəyi və müəssisələrin yeri, səhiyyə və təhlükəsizlik sahələrini
tənzimləməsi, narkotik vasitələrinin satışı kimi bəzi fəaliyyət sahələrinin qarşısını almağa
yönələn təşəbbüsləri əhatə edir. Bu nizamlayıcılar bütün sahələrə tətbiq olunur. Misal üçün:
bazarda rəqabəti təmin etmək üçün firmaların sabit qiymətlə bağlı razılaşmadan qorunmağa
yönəlik tədbirləri. Onu da qeyd edək bu nizamlamalar yalnız müəyyən olunmuş sahələrə tətbiq
olunur: təhsil və ixtisas tələb edən, tibb doktorluğu, memarlıq və bərabərlik kimi sahələr.(9)
Qısaca sosial dövlətdə nizamlayıcılar iqtisadi nizamlama ilə yanaşı, vergi siyasətini və
bütün sosial qanunvericiliyi də əhatə edir. Dövlətin bu şəkildə fərd və müəssisələrin özəl
fəaliyyətinə iqtisadi və qanuni nizamlamalar yolu ilə müdaxilə etməsi, cəmiyyətdəki fərd və
qrupların indiki həyat şərtlərini və nizamlayıcı xüsusiyyətin həyat şərtlərini dəyişdirməkdədir.
Burada nizamlayıcı xüsusiyyətin həyat tərzini “yaxşılaşdıran” deyil, “dəyişdirən” bir
xüsusiyyətə sahib olduğu vurğulanmalıdır. Nizamlayıcı funksiyada, bazar əvvəlki vəziyyətlərini
mühafizə edər, lakin iqtisadi birliklərin problemləmlərini müəyyən mənada da aradan qaldırar.
Digər yandan, dövlət iqtisadi nəzarət ilə başqa tərzdə desək birbaşa nəzarət ilə və ya
qiymət nəzarəti ilə mal və istehsal faktorlarının bazarda sərbəstcə meydana gələ biləcək
qiymətlərinə müdaxilə edir. Mal və xidmətlərin satış qiymətlərinə nəzarət, ödəniş nəzarəti,
kirayə nəzarəti, faiz nəzarəti kimi fəaliyyəti iqtisadi nəzarətə nümunədir.
Qiymət nəzarəti, minimum qiymətlər, ya da maksimum qiymətlərin müəyyənləşməsi
şəklində ola bilər. Yüksək qiymətlər, azlıq təşkil edən malların satışı ilə bağlı problemin həll
edilməsində bir yol ola bilər, ancaq cəmiyyət normativ dəyər mühakimələrindən çıxış edərək,
bunun haqsız bir vəziyyət olduğunu qəbul edə bilər. Misal üçün qida məhsullarının satış
qiymətinin yüksək olması, yoxsullar üçün olduqca böyük bir problemdir. Bu səbəblə bazarda
əhalinin ehtiyac duyduğu hər hansı bir qida məhsulunun qıtlığı yarananda süni qiymət yüksəlişi
olmasın deyə, hökümət vahid bir bazar qiyməti müəyyənləşdirə bilər. Vahid qiymət tətbiq
etməkdə əsas məqsəd istehlakçılar üçün qiyməti aşağı salmaqla onların sosial vəziyyətini
yaxşılaşdırmaqdır. Ancaq belə bir problemi qüsursuz həll etmək üçün dövlətin həmin məhsulları
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özünün istehsal etməsi lazımdır. Əks təqdirdə qıt olan məhsula vətəndaşın tələbi artar ki, bu da
bazarda istər-istəməz süni qiymət artımına səbəb olar. İşçilər üçün minimum ödənişin
müəyyənləşməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarına vahid bazar qiymətlərinin tətbiqində məqsəd
istehsalçılar üçün qiyməti yüksəltməkdir. Bu da bazardakı tələbi azalda bilər, hökümət özü əlavə
tələb qoymadıqca, tələb yetərsizliyinə səbəb ola bilər.
Sosial dövlət nizamlama və idəarəetmə yolu ilə eyni zamanda bazarın sağlam və nizamlı
işləməsini tənzimləməyə, bazarlarda danışıq və sözləşmənin sonucu olaraq monopoliyanın
yaranmasının qarşısını almağa çalışır. Bazarlarda sərbəstliyin təmin olunması, özəl sektorun
rəqabət şərtləri içində çalışmaları üçün istehsal, istehlak və xidmət sahəsində monopoliya və ya
buna bənzər halların yaranmasının qarşısının alınması, monopoliyanın zərərlərindən cəmiyyətin
qorunması və bunun üçün də dövlətin bazarı tənzimləməsi və nəzarət edilməsi, cəmiyyətin
rifahı ilə yaxından əlaqəlidir.
Rəqabətin aradan qaldırıldığı, monopoliyaların yayıldığı və beləcə bazardakı bir qisim
formaların qiymət alıcı deyil, qiymət müəyyənləşdirici olduqları bir mühitdə sərbəst və ədalətli
rəqabətə əsaslanaraq bazar bir çox fərd və ya qurumların hegomonluğuna buraxılmamalıdır.
Bazarların tənzimlənməsi və bazara nəzarət edilməsi ilə həm istehlakçıların qorunması, həm də
istehsalçılar arasında haqsız rəqabətin qarşısının alınmasına çalışılmalıdır.
Sosial dövlət anlayışında əmək haqqının artırılması, ödəniş sahələri və iş şəraiti ilə bağlı
tənzimləmələr sosial siyasət sahəsindəki təməl ünsürlərdən olduğu üçün bu nöqtədə ödənişlər və
iş şəraiti ilə bağlı nizamlama və idarələrə daha yaxından diqqət yetirməyin vacib olduğu
qənaətindəyəm. Hələ XIX əsrlərdə qərb ölkələrində sənayeləşmə vaxtı işçinin əmək haqqı fərdi
səviyyədə işçi və işəgötürən arasında bağlanan müqavilələrlə müəyyənləşmiş, işçilər olduqca
ağır şərtlərlə çalışmaq məcburiyyətində qalmışdırlar. Bununla yanaşı iqtisadi və siyasi baxımdan
güclü bir mövqedə olan sərmayə seqmentini və əmək xərclərini aşağı tutmağa yönələn iqtisadi
qaydalarının təsiri ilə qiymətlər də olduqca aşağı bir səviyyədə müəyyənləşmişdir. Ancaq zaman
keçdikcə qərb ölkələrində işçi işəgötürən və iş şəraiti ilə bağlı şərtlərin yaxşılaşması yönündə ilk
addımlar atılmış və aşağı əmək haqqı siyasətindən də imtina edilmişdir. Həqiqətən də XX əsrin
əvvəllərinə nəzər saldıqda işgücünün bir ölkənin istehsal prosesində ən mühüm bir vasitə olduğu
anlaşılmışdır. Sağlam və təhsilli işgücü yüksək bir istehsal faktorudur. İşçiyə ödənəcək olan
ödənişlərin qanunla müəyyən olunmuş miqdardan da aşağı salınması, işçinin yaşam tərzini və
dolayısı isə məhsuldarlığını aşağı salacaqdır. Digər bir yandan işçiyə ödənilən ödənişlər istehsal
olunan mal və xidmətlərə uyğun bir tələb yaratması baxımdan da yüksək əhəmiyyət daşıyır.
Sənayeləşmənin irəli mərhələlərində ortaya çıxan yüksək istehsal böhranları da diqqətə alınarsa
bu vəziyyətin də olduqca ciddi bir faktor olduğu anlaşılmaqdadır. Bundan əlavə işçilərin zaman
içində təşkilatlanmaları iqtisadi, sosial və siyasi sahədə gərək vacib bir güc halına gəlmələri də
əmək və sərmayə arasında bir tarazlıq ünsürü meydana gətirmiş və nəticədə dövlət iş həyatına
və ödəniş səviyyəsinə müdaxilə etmək məcburiyyətində qalmışdır. 1930- cu illərin ortalarında
işçiyə ən az əmək haqqının müəyyən olunması, sosial müdafiə ilə bağlı tədbirlər görülməsinə və
xüsusilə II Dünya müharibəsindən sonra isə bu sahədə fövqalədə bir yenilik yaranmasına
səbəbiyyət yaratmışdır.(6)
c) İctimai- iqtisadi təşəbbüslər
Sosial dövlətin təməl vasitələrindən biri də ictimai-iqtisadi təşəbbüslərdir. Sosial dövlətin
tətbiqlərinin gedərək yayılması ilə birlikdə dövlətin iqtisadi həyata müdaxilələri də artmış
özəlliklə II Dünya müharibəsindən sonra dövlət iqtisadi və sosial məqsədlərdə, ictimai iqtisadi
təşəbbüsləri yaradaraq iqtisadi həyatda bir təşəbbüskar olaraq da yer almağa başlamışdır.
İctimai- iqtisadi təşəbbüslər qanunun verdiyi səlahiyyətə dayanaraq xüsusi mallar
istehsal etmək üzrə ticarət və sənaye sahəsində bazar qaydalarına görə çalışan və sosial faydanın
ilkin əlaqələri də göz önündə tutmaq məqsədilə qurulan, hüquqi şəxslərin inzibati və maliyyə
xüsusiyyətləri olan idarəçiliyində və sərmayəsində ictimainin hakim olduğu görülən
fəaliyyətidir.
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Dövlət, ictimai-iqtisadi təşəbbüsləri vasitəsilə, xüsusi cəhdləri dəstləmək və xüsusi
seqmentə liderlik etmək, dayanıqlıq dərəcələri aşağı olmaqla birlikdə sosial faydası yüksək olan
bu səbəblə xüsusi sektorun fəaliyət göstərmək istəmədiyi investisiyaları reallaşdırmaq, iqtisadi
quruluşa istiqamət vermək və təşkil etmək, mənbələrin təsirli istifadəsini təmin etmək, xarici
investorların istehsal fəaliyyətlərini üstələmək, monopoliyanın qarşısını ala bilmək kimi iqtisadi
maraqlara çalışmaqdadır. (7)
Dövlət ictimai-iqtisadi təşəbbüslərilə bir yandan tam məşğulluğu təmin etməyə və milli
gəliri artırmağa, digər yandan milli gəlirin bölüşdürülməsində ədalətə nail olmağa, sosial
məqsədləri də reallaşdırmağa çalışmaqdadır. İqtisadi cəhətdən inkişaf, tam məşğulluğu təmin
etməklə yanaşı, sosial sahənin də inkişafına şərait yaradır. İctimai-iqtisadi təşəbbüslərin
qiymətləndirmə siyasəti, gəlirin aşağı gəlirli fərdlərə bölüşdürülməsi imkanını yaradır. Digər
yandan ictimai-iqtisadi təşəbbüslər bir çox şəxslərə iş imkanı təqdim etməklə yanaşı, bu sahədə
ictimaiyyətin izlədiyi ödəniş siyasətinin, ölkə daxilində ödəniş qaydalarının üzərində təyinedici
rol oynamaqdadır.
d) Planlama
Sosial siyasətin vasitələrindən biri də planlamadır. Cəmiyyətin rifahanı artırmaq
məqsədilə əlimizdəki milli mənbələri ən yaxşı şəkildə istifadə etmək lazımdır. Bunun üçün
sosial dövlət həm sektorlar, həm də coğrafi bölgələr arasında tarazlığın qurulması, davamlı bir
böyümə tezliyinə çatılması, milli qənaətin, investisiya və istehsalın artırılması, qiymət sabitliyi,
tam məşğulluq və xarici ödəmələr, tarazlığın tənzimlənməsi üçün iqtisadi həyatı planlar
vasitəsilə yönləndirir.
Müharibədən sonrakı kapitalist ölkələrinin iqtisadiyyata yönələn səbəblərini bu şəkildə
sıralaya bilərik. Müharibə dövründəki zərər görən istehsal mexanizminin yenidən işlək hala
gətirilməsi lazım idi. Müharibənin iqtisadiyyatda yol açdığı təxribat mövcud mənbələrin ən
yaxşı şəkildə istifadə olunmasını məcburi sayırdı. Hər sahədə ehtiyacların artdığı və mənbələrin
sərhədləri olduğu bir mühitdə bu səbəblə iqtisadi plan daxilində hərəkət etmənin faydalı olacağı
qəbul edilirdi. Hansı istehlak mallarının istehsalına və hansı investisiyalara prioritet olacağı
probleminin sosial kriteriyalara görə təhlil edilməsinin lazım olduğu inancı hakim idi. Tam işi
təmin etmək, qorumaq və bunun üçün də bütün istehsal qaynaqlarından maksimum dərəcədə
yararlanmaq və son olaraq iqtisadi böhranların qarşısını almaq, ölkələrin iqtisadi planlamaya
yönəlməsində təsirli olmuşdur.
Özəlliklə mənbələrin qıt olduğu, buna qarşı isə hər sahədə investisiya və istehsal
artımının gərəkli olduğu az inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr baxımından sürətli və
sağlam bir inkişaf müddəti təmin etmək üçün prioritetlərin diqqətli müəyyən edilməsi və möcud
mənbələrin ən məhsuldar şəkildə istifadə edilməsi zəruridir. Bu istiqamətdə xüsusilə II Dünya
müharibəsindən sonra az inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin çoxunda planlar
vasitəsilə iqtisadi həyatın təşkil olunduğu və inkişaf vaxtının planlar istiqamətində
yönləndirildiyi görülməkdədir. Az inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr yanında
sənayeləşmə vaxtını tamamlamış olan bir çox qərbi Avropa ölkəsi də II Dünya müharibəsindən
sonra planlanmaya geniş yer vermişdir.
e) İctimailəşdirmə və dövlətləşdirmə
Sərbəst bazar iqtisadiyyatının təməldaşlarından biri olan özəl mülkiyyət hüququ, təbii
hüquq fəlsəfəsində yaşamaq hüququ kimi təbii, müqəddəs və toxunulmaz mütləq bir haqq
olaraq görülməkdəydi. İctimailəşdirmə və dövlətləşdirmə qanunlar ilə müdafiə altına alınan və
dövlətin heç bir şəkildə müdaxilə etməməsi tələb olunan bir haqq olub, fərdlərin özəl mülkiyyət
haqqını qorumaq və bu haqqın istifadəsində fərdlərin qarşısına çıxacaq maneələri dəf etməyi
öhdəsinə götürmüşdür. Bu səbəbdən dövlət nə qədər haqlı olursa olsun, hər hansı bir həqiqətə
dayanaraq fərdlərin xüsusi mülkiyyət hüququna və bu hüququn istifadəsinə maneçilik edə və ya
onu məhdudlaşdıra bilməz.
Sosial dövlət, fərdin mülkiyyət hüququnu tanımış və qanunlarla müdafiə altına almışdır,
ancaq bu hüquq artıq təbii, sərhədsiz və mütləq bir haqq xüsusiyyəti daşımaqdadır. Sosial dövlət
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anlayışına görə, özəl mülkiyyət hüququ sosial bir xüsusiyyət daşımaqdadır və dolayısı ilə
mülkiyyət hüququnun istifadə formasının ictimai faydasına zidd ola bilməz. Mülkiyyət hüququ
ictimai fayda ilə sərhədlənmişdir. Buna görə haqq sahibi mülkünü özü üçün, öz xeyrinə, özünün
fiziki-intellektual inkişafı üçün istifadə haqqına sahibdir, amma eyni zamanda mülkünü
cəmiyyət xeyrinə, içində yaşadığı cəmiyyətin ehtiyaclarına uyğun tərzdə istifadə etmək
məcburiyyətindədir.
Özəl mülkiyyət hüququnun ictimai fayda ilə məhdudlaşdırılmasının bəlkə də ən vacib
nəticəsi, dövlətin ictimai faydasının vacib bildiyi hallarda, ictimailəşmə və dövlətləşdirmə
əməliyyatları vasitəsilə ancaq əvəzini ödəmək şərti ilə fərdlərin özəl mülkiyyət hüququna son
verə bilməsidir. Mülkiyyət ilə bağlı Konstitusiyanın 13-cü maddəsində qeyd olunmuşdur ki,
Azərbaycan Republikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Mülkiyyətin üç növünü dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyət növünü konstitusiya tanıyır.
Mülkiyyət insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri,
şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz.
Sosial dövlət özəl mülkiyyət və vərəsəlik hüququ, əmək hüququ, təşəbbüs və sözləşmə
müstəqilliyini əsas tutan kapitalist sistemə dayanan demokratik bir hüquq dövlətidir. Dolayısı ilə
sosial dövlətin dayandığı bir təməl özəllikləri və haqq müstəqilliklərini aradan qaldırmağa
yönələcək bir ictimailəşmə və ya dövlətləşdirmə əməliyyatları, digər bir deyimlə ictimailəşmə
və ya dövlətləşdirmə əməliyyatları ictimai yarar xaricində sosial dövlət anlayışı ilə
əlaqələndirilməlidir. Bu səbəblə sosial dövlət anlayışında bu əməliyyatların, istehsal vasitələri
üzərindəki özəl mülkiyyətə son verilərək hamısını ictimai mülkiyyətə çevirmək və konstitusiya
nizamını dəyişdirmək məqsədilə istifadəsinə qarşı, ictimailəşdirmə və dövlətləşdirmənin bir
məqsəd deyil, sadəcə ictimai yararın lazım bildiyi hallarda istifadə edilə biləcək “istisna və
hüquqi” bir vasitə olduqları ölkəsi qəbul edilmiş, konstitusiya və qanunlarda bu ölkə
istiqamətində ətraflı tənzimləməyə yer verilmişdir. (1)
Dar mənada sosial siyasət vasitələri
Dar mənada sosial siyasət vasitələri dedikdə, başlıca olaraq sosial sığorta, sosial yardım,
sosial xidmət və sosial təminat başa düşülür. Sosial sığortalar dedikdə sığorta edənin sığorta
edənə ödənmiş pul məbləği müqabilində vurulmuş zərərin əvəzinə ödənilən pul məbləği başa
düşülürsə, sosial təminat dedikdə isə dövlətin vətəndaşına zərər qarşılığında ödənilən təzminat
başa düşülür. Hər ikisində də məqsəd vətəndaşı riskdən əvvəl mövcud yaşam səviyyəsinə
yaxınlaşdırmaqdır. Sosial yardım və sosial xidmət yoxsul şəxslərin zəruri ehtiyaclarının
qarşısını alaraq, orta nöqtəyə çəkməkdir. Sosial təşviqat isə orta nöqtədə olan fərdləri daha
yuxarı pillələrə qalxmasını qarşıya məqsəd qoyur. İndi bu məqsədləri daha yaxından incələyək:
a) Sosial sığortalar
Sosial sığorta “Dövlət səviyyəsində həll edilmiş, özü-özünə rəhbərlik etmək əsasına görə
işləyən , ictimai hüquqi xarakterli zərurətə əsaslanan , çalışan nüfuzun böyük bir qismini gəlir
əldə etmə qabiliyyətinin itirilməsi, ölüm və işsizlik hallarına qarşı qoruyan, özünəməxsus bir
sığortadır.
Sosial sığorta fərdlərin gəlir, ya da sərvət testindən asılı olaraq ümumi şəkildə
əvvəlcədən ödənən pul və ya qatqılar, işsizlik, ya da müəyyən bir yaş həddinə çatma kimi şərtin
reallaşması təməlinə əsaslanaraq əldə edilir.
Sosial sığortalarada sığorta texnikası tətbiq olunur. Yəni fərdlər sosial sığorta
qurumlarının ödəmələrindən özəl sığortada olduğu kimi ödədikləri məbləğə qarşı ödəmə olaraq
istifadə edirlər. Ancaq sosial sığortada özəl sığortanın yanında sosial təzminat və sosial yardım
qurumlarının xüsusiyyətləri də olduğu üçün bu ödəmə mükafatın tam qarşılığını təşkil
etməkdədir. İşçi və işəgötürəndən toplanan faizlər və bəzən ayrıca dövlətin qatqıları, yenə işçiyə
ödənmək üçün bir fonda toplanılır. Bu fond, sosial sığorta qanunu olaraq adlandırılan bir
quruluşun idarəsi altında olur.
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Sosial sığorta əhatəsində qorunan başlıca risqlər bunlardır: qəza, iş qəzası, xəstəlik, peşə
xəstəliyi, hamiləlik kimi işdən uzaqlaşma halları, işləmək imkanını ortadan qaldıran işsizlik və
ölüm risqləri. İşçi göstərilən risqlər səbəbindən bir yerə toplaşaraq həmrəylik və risq birlikləri
yaratmışdırlar. İnkişaf etmiş qərb ölkələrində sənayeləşmə ilə birlikdə bu hərəkət aşağılardan
başlamış, zaman keçdikcə ifadəsini ilk öncə qanunlarda, sonra isə konstitusiyalarda tapmışdır.
(9)
b) Sosial yardım
Sosial yardım, ya fövqaladə bir vəziyyət olaraq, ya sosial sığortanın əhatə etmədiyi
fərdlərə yönəlik olaraq, ya da sosial sığortaya əlavə olaraq yoxsul fərdlərə və ailələrə yardım
etmək üçün təşkil olunan, əsasən isə çarə xüsusiyyətində faydalara işarə etməkdədir. Sosial
yardımdan yararlanma, gəlir testindən keçmə şərtlərindən asılıdır.
Möhtaclıq, “özünün, ərinin (arvadının) və öhdəliyində olduğu uşaqlarının, ana və
atalarının olduğu minimum həyat şəraiti üçün keçinmək üçün yetəcək qədər gəlirinin, malının və
qazancının olmaması” halıdır. Möhtaclığın özü də dərəcələr və növlərə bölünür. Buna görə də
təmin olunan sosial yardımların da misal üçün: səhhətləri ilə bağlı və ya iqtisadi hallarla bağlı
fərqliliyi təbiidir. Ortaya çıxan müxtəliflik yardımı təmin edən ictimai məqamlar üçün
qiymətləndirmə aparma və qərar qəbul etmə zəruriliyini yaradır. Ancaq bu qiymətləndirmə və
qərar qəbul etmə bu mövzuda mövcud vəziyyətlərin ümumi prinsiplərilə sərhədlidir. Sosial
yardımlar maddi xarakterlidir və vergilərlə maliyyələşdirilir. Şərtlər reallaşdığında fərdlər üçün
hüquqi vəziyyət yaratdığı irəli sürülür.
Eyni faydalar təhsil, tibbi baxım və ümumi olaraq psixi və fiziki cəhətdən qüsurlu olan
fərdlərin baxımı ilə, qorunmağa möhtac uşaqların baxımını əhatə edən geniş bir fəaliyyət
sahəsini ifadə etməkdədir. İkinci növ nəğdi faydalar isə qatqı tələb etməyən faydalardır. Bunlar
da özü özlərində ikiyə bölünürlər. İlkin olaraq hər kəsə verilən faydalar; ikinci isə bir qatqı ya da
gəlir testi olmadan müəyyən bir ehtimal təməlinə dayanıqlı olaraq əldə edilən faydalar. Misal
üçün, İngiltərədə bu cür faydaların əsasında uşaq yardımı və milli səhiyyə xidməti dayanır.
c) Sosial xidmət
Sosial xidmətlər sosial rifah xidmətlərini ifadə etməkdə, sosial hüququn bütün sahələrini
əhatə etməkdədir. Bu anlayışın nəticəsi olaraq sosial xidmətlər anlayışı bu şəkildə başa düşülür:
“Sosial xidmətlər fərd, qrup və birliklərin quruluş və ətraf şərtlərindən yaranan, ya da öz
yoxlamaları xaricində yaranan yoxsulluq və bərabərsizliyi aradan qaldırmaq, cəmiyyətin dəyişən
şərtlərində yaranan problemləri həll etmək insan qaynaqlarını inkişaf etdirmək, fərd, ailə və
cəmiyyətin rifahını təmin etmək məqsədilə xidmət proqramlarını əhatə edir.”
Sosial xidmətləri daha da geniş şəkildə şərh etsək: “Fərdlərin bir-birilə və ətrafı ilə
uyğunlaşmasını asanlaşdırmaq məqsədi daşıyan təşkilatlanmış işlərdir.” Misal üçün: Gough
sosial xidmətləri bu mənada ümumi olaraq ələ almaqda və dövlətin, fərdlərə ya da ailələrə
müəyyən şərtlərin, ya da ehtimalların reallaşması vəziyyətində təklif etdiyi xidmət olaraq qəbul
etməkdədir. Bunlar təməl olaraq sosial müdafiə, sosial rifah, sağlıq, əməyin mühafizəsi, boş
zamanların qiymətləndirilməsi, təhsil və mənzil sahələrini əhatə edir. Ümumi olaraq cəmiyyətin
bəşəri qaynaqlarının qorunması və inkişafını hədəfləyən bu xidmətlər, yoxsulluqla mübarizə və
insanların minimum yaşam səviyyəsinə nail olmaq məqsədinə yönəlmişdir və vergilərlə
maliyyələşdirilir. Bu xidmətlər ya fərdlərə, dövlət tərəfindən mal və xidmətləri əldə etmələri
üçün pul ödəmələri şəklində, ya da dövlətin doğrudan da xidməti “eyni” olaraq istehsal etməsi
və bunu əvəzsiz olaraq aşağı qiymətlə təklif etməsi ortaya çıxar. Bununla birlikdə sosial
xidmətlərdə, sosial yardımlardan fərqli olaraq maliyyə faydalarından əlavə xidmət şəklində
təmin olunan faydalar da daha böyük bir əhəmiyyətə malikdir.
d) Sosial kompensasiya
Sosial kompensasiya dövlətin öhdəliyində olan fəaliyyət və əməliyyatlardan dolayı
zərərə uğrayanların zərərini ödəməyə yönələn fəaliyyətdir. Müəyyən risk halları üçün
279

əvvəlcədən qanun ilə müəyyən olunan faydalar baş vermiş zərərlərin qarşılığıdır. Bu səbəblə
fərdlərə müəyyən olunmuş bir həyat tərzinin təmin olunması yerinə iqtisadi vəziyyətin
yaxşılaşdırılmasına yönəldilmişdir.
Sosial kompensasiya vergilərlə maliyyələşməklə əlaqədar tənzimləmələrdə nəzərdə
tutulan, şərtlərin reallığında fərdlər üçün haqq yaradıcı xüsusiyyətdədir. Bu özəlliyi ilə sosial
kompensasiya sosial sığortalara yaxın görünməkdədir. (5)
Nəticə
Məqalədə qarşıya qoyulan əsas məqsəd, dövlətin sosial funksiyasını həyata keçirmək
üçün sosial siyasət vasitələrinin tətbiqini inkişaf etdirməkdir. Belə ki, yalnız sosial siyasət
vasitələri ilə sosial problemləri araşdırmaq və bu problemləri müxtəlif yollarla həll etmək olar.
Bunun üçün isə ölkədə vergi siyasətini tənzimləmək, vergilərdən gələn gəlirlərin sosial yönümlü
istifadəsini təmin etmək lazımdır. Dövlətin gəlirlərinin əsas hissəsini vergi təşkil edir. Vergi
siyasətini elə təşkil etmək lazımdır ki, sosial xərclər gəlirin varlılardan yoxsullara doğru yenidən
bölüşdürülməsini təmin etmiş olsun.
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