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KORRUPSİYANIN TARİXİ KÖKLƏRİ VƏ İCTİMAİ TƏHLÜKƏLİLİYİ
Korrupsiya ilə mübarizə problemi XX əsrin 80-90-cı illərindən etibarən dünya
ictimaiyyətinin, o cümlədən Azərbaycan cəmiyyətinin diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanda
demokratik, dünyəvi dövlətin qurulduğu, sosial, iqtisadi və hüquqi islahatların geniş vüsət aldığı
bir dövrdə korrupsiya cəmiyyətdə sosial-iqtisadi, siyasi-hüquqi, mənəvi-psixoloji problemlərin
yaranmasına, qanunların işləməməsinə, əhalidə dövlət orqanlarına inamsızlığın yaranmasına
səbəb olur. Korrupsiya iqtisadiyyata ziyan vurur, sağlam rəqabəti boğur, cəmiyyətdə mövcud
sosial-psixoloji və mənəvi durumun pisləşməsinə gətirir. Sosial, hüquqi, iqtisadi, psixoloji və
digər aspektlərə malik hadisə kimi korrupsiya qədim zamanlardan yaranmış olsa da, son illərdə,
böyük siyasi, sosial və iqtisadi dəyişikliklərlə xarakterizə olunan müasir dövrdə xüsusilə geniş
yayılmış, onun ictimai təhlükəliliyi qat-qat artmışdır. Belə ki, korrupsiya sosial gərginliyi artırır,
təhsil və səhiyyə sahələrinə nüfuz edərək cəmiyyətin istər mənəvi, istərsə də bioloji tənəzzülünü
gücləndirir1.
Dövlət məmurlarının korupsiya əməlləri dünya kimi qədim tarixə malikdir. Təsadüfi deyildir
ki, «korrupsiya» termini Qədim Yunanıstan və Qədim Roma kimi antik dövlətlərin çiçəklənmə
dövründə yaranmışdır. Avropa mədəniyyətinin ocaqlarından biz təkcə demokratiya və hüquq
sistemini deyil, həm də hakimiyyət və idarəetmə aparatı nümayəndələrinin satılması və rüşvətlə
ələ alınması fenomenini qazanmışıq.
Korrupsiyanın qədim dövrlərdən başlayaraq bir hadisə kimi meydana gəlməsi və yayılması,
cəmiyyətin siniflərə bölünməsi, dövlət və hüququn və nəticə kimi hakimiyyət funksiyalarını
yerinə yetirən strukturların yaranması ilə bağlıdır2. Rus kriminalisti V.N.Şiryayev qeyd edirdi:
«Dövlətin xüsusi səlahiyyətli şəxslərinin yaranması ilə eyni vaxtda rüşvətxorluq da
yaranmışdır»3. Ş.Monteskye yazırdı: «…Əsrlərin təcrübəsindən məlumdur ki, hakimiyyətə,
vəzifə səlahiyyətlərinə malik olan hər bir insan ondan sui-istifadəyə meyllidir və o, tutduğu
vəzifənin ona imkan verdiyi həddə çatana qədər bu istiqamətdə gedir» 4.
Keçmiş qərinələrin bizim günə gəlib çatmış yazılı abidələri korrupsiya hadisəsinin bir çox
minilliklər ərzində mövcud olduğunu göstərir5. Artıq ilk ictimai təşkilati funksiya yarandığı
zaman onlara əks təsir vasitəsi keyfiyyətində ələ alma sınaqdan çıxarılmışdır. Zaman keçdikcə
1

Щясянов Н. Коррупсийайа гаршы мцбаризя сащясиндя прокурорлуг вя диэяр щцгуг-мцщафизя органлары
арасында мцнасибятляр //Ганунчулуг. 1998, №1, с.14; Мцслцмов А.Т. Коррупсийа иля
мцбаризя//Ганунчулуг, 2003, №2, с.20-23.
2Богуш

Г.И. Коррупция и международное сотрудн. в борьбе с ней. Диссерт….к.ю.н. М., 2004, с.15.

3

К обществу без коррупции – Информационно-аналитический журнал. 2001, №3.

4

Монтескье Ш. Собрание сочинений. М., 1955, с.289.

5

Основы противодействия коррупции (системы общегосударственной этики поведения.
/Науч.ред. С.В.Максимов. М., 2000, с.19-21; Никифиров А. Самая древнейшая профессия:
коррупция или проституция//Чистые руки. 2000. №4, с.119.
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rüşvətxorluq dövlət əhəmiyyətli bütün strukturlara nüfuz etməyə başlamışdır. Korrupsiyanın
geniş yayılması hətta ayrı-ayrı dövlətlərin süqutuna belə gətirirdi. Makedoniya çarı ikinci Filippə
məxsus belə bir ifadə bizim günlərə də gəlib çatmışdır: «Üzərində çoxsaylı qızıl kisələri olan
ulağın keçə, aşa bilmədiyi elə bir hündür istehkam divarları yoxdur»1.
Dövlət qulluğu sistemində korrupsiya haqqında ilk qeyd e.ə. XXIV əsrin ikinci yarısına
aiddir. Şumerlər və semitlər dövründə Laqaş çarı (vaxtı ilə müasir İraq ərazisində yerləşmiş
qədim Şumerdə şəhər-dövlət) Urukaqin öz məmur və hakimlərinin sui-istifadə hallarının
qarşısının alınması, həmçinin çar administrasiyası tərəfindən əhalidən qanunsuz haqların
(mükafatların) tələb edilməsinin, ayinlərə görə ödəmələrin azaldılması və nizama salınması
məqsədilə dövlət idarəetməsində ciddi islahatlar aparmışdı2.
V.Məmmədov korrupsiya tarixən mövcud olmuş qlobal problem olduğunu, siyasi
quruluşundan, milli xüsusiyyətlərdən və iqtisadi səviyyəsindən asılı olmayaraq bütün dövlətlərdə
mövcudluğunu, heç bir dövlətin özünü korrupsiyadan sığortalanmış hesab edə bilmədiyini,
korrupsiya ilə mübarizənin əhəmiyyətinin bir sıra tarixi abidələrdə öz əksini tapdığını qeyd
edərək yazır: «…qədim hind «Arxaşatra» risaləsində müşavir Kautiluenin dövlət mədaxili və
məxaricinin ciddi uçotunu aparmağa, məmurların xəzinəni talan etmələrinə yol verməməyə
çağırışı öz əksini tapmışdır. İqtisadi ideyalar abidəsi hesab edilən «Heraklopol çarının öz oğluna
öyüdləri» (Qədim Misir, eramızdan əvvəl 12-ci əsr) əsərində müəllif bürokratlara və
hakimiyyətdən öz şəxsi varlanması üçün istifadə edənlərə qarşı mübarizə aparmağın zəruriliyinə
diqqət yönəldir. Məmurların fəaliyyətinə ciddi nəzarət emək üçün nəzarətçilərin rüşvət
götürməmələri zəruridir, ona görə də hökmdara belə dövlət məmurlarını mükafatlandırmaq
təkidlə tövsiyə edilir. Əsərdə həmin dövrdə çoxlarının vəzifə sahibi olmağa can atması
göstərilirdi. Belə ki, vəzifə sahibi olan şəxslər təkcə qanuni deyil, həm də çoxlu sayda qanunsuz
gəlirlər əldə etmək, o cümlədən dövlət əməlakını mənimsəmək, rüşvət və s. almaq imkanlarına
malik olurdular»3.
Bəşəriyyətə məlum olan ən qədim qanunnamələrdən biri olan «Xammurapi» qanunlarında
(e.ə. 2200-ci il) məmurların korrupsiyası haqqında qeydlərə rast gəlmək mümkündür.
Qanunnamədə rüşvətxorluq ağır cinayətlər kateqoriyasına aid edilmiş və buna görə sərt cəzalar
müəyyən olunmuşdu4.
Roma hüququn ən möhtəşəm abidəsi olan XII Cədvəl qanunlarında e.ə. 1200-ci il) da
korrupsiya barədə qeydlər vardır. XII Cədvəl qanunlarında rüşvət alanlar üçün ölüm cəzası
nəzərdə tutulmuşdu5.
Qədim Misir, Hindistan və Çinin tarixinin ayrı-ayrı dövrlərini əks etdirən qədim əsərlərdə də
korrupsiya ilə bağlı müəyyən yazılara təsadüf edilir. Qədimlərdə «ilk əvvəl rüşvətə görə yalnız
məhkəmə hakimləri təqib olunurdu, rüşvət almağa görə nəzərdə tutulan cəzalar isə həddən artıq
sərt idi. «Belə ki, Herodota görə, İran şahı Kmbis (e.ə. 600-559-cu illər) pulla ələ alınmış bir
hakimi edam etdirmiş və başqalarına ibrət dərsi olsun deyə, onun dərisini soyub hakim
kreslosunun üzünə çəkməyi əmr etmişdi»6.
Antik irsdə də korrupsiya haqqında kifayət qədər məlumatlar tapmaq olar. Qədim yunan
filosofları Platon və Aristotel öz əsərlərində dəfələrlə hakimiyyətdən sui-istifadənin və
1

Корчагин А.Г., Иванов А.М. Сравнительное исследование коррупционных и служебных
преступлений. Владивасток, 2001, с.46.
2Богуш
3

Г.И. Коррупция и международное сотрудн. в борьбе с ней. Диссерт….к.ю.н. М., 2004, с.15.

Мяммядов В. Коррупсийа иля баьлы жинайятлярля мцбаризянин проблем мясяляляри. Бакы, 2006, с.6.

4

Ванцев В.А. Проблемы легального определения понятия коррупции//Коррупция в России.
Информационные и аналитические материалы. Вып.3. М., 2001, с.5.
5

Бартошек М. Римское право. Поянтие, термины, определения. М., 1989, с.93.

6

Cинайят щцгугу. Хцсуси щисся. Б., 2001, с.604

7

rüşvətxorluğun cəmiyyətin iqtisadi, siyasi və mənəvi həyatına sarsıdıcı və dağıdıcı, pozğunluq
yaradıcı təsiri barədə yazmışlar1.
Məsələn, korrupsiyanın təhlükəliliyini qeyd edərək, Aristotel, «Siyasət» əsərində korrupsiyanı
dövləti parçalamaq, onda pozğunluq yaratmaq, neqativ dəyişikliklər doğurmaq iqtidarında olan
mühüm faktorlar qrupuna aid etmişdi. O, zülmün, ədalətsizliyin, haqsızlığın baş alıb getdiyi
ölkənin idarəetmə üsulunu monarxiyanın düzgün olmayan, korlanmış, korrupsiyalı forması kimi
müəyyən edirdi. Aristotel yazırdı: «İstənilən dövlət quruluşunda ən başlıcası və əsası qanunlar və
digər qaydalar vasitəsilə işi elə qurmaqdır ki, vəzifəli şəxslər qanunsuz yolla varlana, rüşvət ala
bilməsinlər» 2. Aristotel, xüsusi halda, bir şəxsin dövlətdə, eyni zamanda, bir neçə vəzifə
tutmasının qadağan edilməsi kimi bu gün üçün də səmərəli ola biləcək tədbirlər təklif edirdi 3.
Aristotelin bəzi tövsiyələri qədim Afina təcrübəsində realizə edilmişdir ki, bunu da sonralar
alman filosofu Hegel də qeyd etmişdir: «Afinada hər bir vətəndaşın hesabat verməsi, hansı
vəsaitlər hesabına yaşaması barədə məlumat təqdim etməsi barədə qanun qüvvədə idi; indi isə
elə hesab edirlər ki, bu, heç kimə aid deyildir»4.
Roma hüququnda korrupsiya olaraq, məhkəmə prosesinin və ya cəmiyyətin idarə edilməsinin
normal gedişinin pozulmasına istiqamətlənmiş bir neçə şəxsin fəaliyyəti başa düşülürdü. Roma
hüququnda korrupsiya («corrumpere») termini sındırmaq, korlamaq, zədələmək, bakirəliyi
pozmaq, eyni zamanda, həm də yalan ifadə vermək, ifadələri saxtalaşdırmaq, hakimi (pretoru)
ələ almaq kimi mənalarda işlədilirdi5. Qədim Romada seçicilərin rüşvətlə ələ alınması o qədər
geniş yayılmışdı ki, Roma vətəndaşları artıq aldıqları rüşvəti qanuni əmək haqqı kimi
qiymətləndirirdilər.
Qeyd edək ki, islam dinində rüşvətxorluq pislənilmiş, layiq olmadığı bir şeyi əldə etmək üçün
bir şey vermək də, almaq da, vasitəçilik etmək də qadağan və günah hesab edilmişdir 6. Çünki
rüşvət haqlını haqsız, haqsızı da haqlı göstərərək ədalətin bərqərar olmasına mane olur. Bu isə
cəmiyyətdə böyük narazılığa səbəb olur. Qurani - Kərimdə belə buyurulmuşdur: «Bir-birinizin
mallarını haqqınız olmadığı halda yeməyin, xalqın mallarından bir qismini bilə-bilə haqsız yerə
yemək üçün günah yolu ilə (rüşvətlə) hakimlərə müraciət etməyin» (Əl-Bəqərə surəsi, 188-ci
ayə). Rüşvət insanlar üçün olduğu qədər cəmiyyət üçün də çox pis nəticələr doğurur. Rüşvətin
1

Богуш Г.И. Коррупция и международное сотрудн. в борьбе с ней. Диссерт….к.ю.н. М., 2004, с.16

2Аристотель
3

Сочинения. В 4-х томах. М., 1983. Т.4, с.547.

Аристотель Сочинения. В 4-х томах. М., 1983. Т.4, с.334.

4Гегель

Г. Философия права. М., 1990, с.269.

Бир сыра мцяллифляр щесаб едирляр ки, «коррупсийа» сюзцнцн илкин мянасы даща эениш мязмун
дашыйырды. Мясялян, И.Х.Дворетски тяряфиндян тяртиб олунмуш латын лцьятиндя гейд олунан мяналарла
(корламаг вя яля алмаг) йанашы, щям дя коррупсийанын «йолдан чыхармаг, пис вязиййят, тяняззцл,
позьунлуг, тящриф олунмуш» мяналар дашыдыьы эюстярилир(Бах: Дворецкий И.Х. Латинско-русский
словарь. М., 1976, с.265-266). Юз шярщини Г.К.Мишин дя тяклиф едир вя эюстярир ки, бу мясяляни тядгиг
едян мцяллифлярин мювгеляриндяки зиддиййятляря бахмайараг, латын термини «correptio» ики кюк сюздян
йаранмышдыр: «cor» (цряк, гялб, рущ, аьыл-фярасят) вя «ruptum» (корламаг, даьытмаг, позмаг). Она
эюря дя коррупсийанын мащиййяти яля алмаг, ижтимаи вя дювлят гуллугчуларынын сатгынчылыьы дейил, бу вя
йа диэяр обйектин, о жцмлядян дювлят щакимиййяти органларынын ващидлийинин, тамлыьынын позулмасы,
парчаланмасы, щиссяляря бюлцнмясидир. «Коррупсийайа гаршыдурманын ясаслары» мяжмуясинин
мцяллифляри йазырлар: «Коррупсийалашдырмаг (лат.corrumpere) пис гида иля мядяни корламаг, баьлы
габда суйу корламаг, иши позмаг, вар дювляти эюйя совурмаг, мянявиййаты тяняззцля уьратмаг вя с.
демяк иди. Гейд олунанларла йанашы «коррупсийалашдырмаг» кими ися вя йа щамыны пулларла, бащалы
щядиййялярля, мцкафатларла яля алмаг мянасында да ишлядилирди(Бах: Основы противодействия коррупции
(системы общегосударственной этики поведения)/Науч.ред. С.В.Максимов. М., 2000, с.19).
5

6Вялийев

Е. Рцшвят вермя (актив рцшвятхорлуг) ямялляри иля мцбаризянин жинайят щцгуги вя
криминолоъи проблемляри. Бакы: «Елм», 2007, с.45
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yayıldığı yerdə ədalətsizlik çoxalır, asayiş və təminat ortadan qalxır. Buna görə də sosial
narazılıqlar artır. Buna görə də Peyğəmbərimiz: «Rüşvət alan da, verən də cəhənnəmlikdir» deyə buyurmuşdur.
Dini kitabların biri olan «Tövrat» da korrupsiyanı ittiham edir: «Qonaqlıqlar və hədiyyələr
müdriklərin gözlərini qamaşdırır», «hədiyyələrə görə təqsirkarlara bəraət qazandıran və təqsiri
olmayanları qanunidən məhrum edənlərə ar olsun»1.
Qədim Asiya dövlətlərində, ilk növbədə, Çin və Yaponiyada korrupsiya müəyyən
spesifikliklə səciyyələnirdi. Bir çox cəhətdən bu spesifiklik hakim dini-fəlsəfi təlimlərlə
şərtlənirdi. Məsələn, konfusionçuluq dövləti «böyük ailə» hesab edirdi, harada «böyüklərə»
hədiyyələr adi davranış norması və qədim ənənələrin özünəməxsus tərkib hissəsi idi2.
Çinin ictimai quruluşunun əsasını konfusiançılıqdan irəli gələn «qaunsi» (hərfi tərcümədə –
əlaqələr, münasibətlər) – adətən ailə (klan) prinsipi üzrə qurulan qeyri-formal sosial əlaqələr
sistemi təşkil edirdi3.
Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, zaman keçdikcə bürokratların maraqlarının maddi-mənəvi və
siyasi tərkibinin zəruri elementinə transformasiya olunan siyasət və əxlaqın qırılmaz əlaqəsi,
qanuna etinasız münasibət və tədricən məmurluğun qanundan üstdə, yüksəkdə durması – şəxsi
status-kvonun saxlanmasının bütün bu vasitələri, Çin məmurluğunun uzun əsrlik mövcudluğu
dövründə işlənib hazırlanmış konfusiyaçılıq ənənələrinin sərbəst şərhi də daxil olmaqla, əsas
mahiyyət və cəhətlərdə müasir Çinin siyasi səhnəsində hazırda da mövcuddur4.
Orta əsrlərdə «korrupsiya» anlayışı, ilk növbədə, kanonik mahiyyət daşıyırdı – yoldan
çıxarma, tamaha satma, şeytanın şirnikləndirdiyi şey və s. Katolisizm ruhaniliyində korrupsiya
günahın təzahürü idi. Bununla belə, müasirlərimizin tədqiqatlarına görə Orta əsr Avropasında
hökmranlıq edən katolik kilsənin özü korrupsiya yuvasına çevrilmişdi. «İndulgensiyalarla»
(qəbullarla) alver, kilsə rütbələrinin və vəzifələrinin satılması və alınması təcrübəsi xristian dini
(etiqad) təlimlərin əsasına zidd olmaqla yanaşı, həm də müasir anlamda korrupsiya
təzahürlərinin bir növü idi5. Məsələn, XIV əsrin sonunda, iki papalıq dövründə VII Kliment
kimi tanınan papa əslində dəniz qulduru Robert Jenevski idi və o, kardinalların səsini rüşvətlə
alaraq bu vəzifəyə seçilmişdi.
Qədim Rusiyada qanunsuz mükafat formasında korrupsiya haqqında ilk qeydlərə XIV əsr
Dvina nizamnamə fərmanında rast gəlinir6.
Bizim günlərə gəlib çatmış yazılı tarixi və ədəbi mənbələr Rusiyada korrupsiyanın qədim
köklərə malik olduğunu və geniş yayıldığını göstərir. Doğurdan da, hələ orta əsrlərdən
başlayaraq boyarların, digər məmurların özbaşınalığı, rüşvətxorluğu, həmçinin aşağı təbəqələrin
tam şəkildə hüquqsuzluğu bu ölkə üçün milli fəlakətə çevrilmişdi7.
Rusiya çarı İvan Qroznı öz fərmanı ilə «Həddən çox rüşvət alan»lara qarşı ölüm cəzası
müəyyən etmişdi. «Rüşvətxorluqla güclü mübarizəni I Pyotr aparmışdır. Lakin fəal və sərt
1

Кабанов П.А. Борьба со взяточничеством и иными формами коррупции в условиях реформирования государственного аппарата и перехода к рынку. Дисс…к.ю.н. Н.Новгород, 1994, с.12.
2

Сидихманов В.Я. Китай: Страницы прошлого. М., 1978, с.241-243.

3Богуш

Г.И. Коррупция и международное сотрудн. в борьбе с ней. Диссерт….к.ю.н. М., 2004, с.17

4

Адамс О.Ю. Борьба с коррупцией в КНР на этапе реформ (1978-2000гг). Диссерт….к.ю.н. М.,
2001, с.40
5

Богуш Г.И. Коррупция и международное сотрудн. в борьбе с ней. Диссерт….к.ю.н. М., 2004, с.18

6

Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. М., 2000, с.8.

7

Астанин В.В. Коррупция и борьба с ней в России второй половины XVI-XX
вв.(криминологическое исследование). Диссерт…к.ю.н. М., 2001.
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şəkildə həyata keçirilən mübarizəyə baxmayaraq, Pyotrun hakimiyyətinin sonlarında onun bütün
silahdaşları rüşvətə qurşanmışdılar. XIX əsrdə rüşvətxorluğun miqyası elə yüksəlmişdir ki,
ədliyyə naziri V.N.Panin qızına bağışlamış evi rəsmiləşdirərkən müvafiq məmura «hədiyyəni»
şəxsən təqdim etmişdir»1. Birinci Pyotrun dövründə Sibirin qubernatoru Matvey Qaqarin
asılmış, ober-general Nesterov isə çarmıxa çəkilmişdi. Qeyd edək ki, rus çarı Aleksey
Romanovun hakimiyyəti dövründə, konkret olaraq 1648-cı ildə, Moskvada dünya tarixində ilk
antikorrupsiya yönümlü qiyam baş vermişdi.
Rüşvətxorluqla mübarizə məsələlərinə hələ XIII əsr rus salnamələrində rast gəlmək
mümkünlüyünü qeyd edərək, V.Məmmədov yazır: «1862-ci il imperator 2-ci Aleksandr,
Rusiyada korrupsiya ilə mübarizə aparmaq üçün verdiyi fərmanda göstərirdi ki, bu yaranın
səbəblərini axtarıb tapmaq və onun kökünü kəsmək vasitələrinin təqdim edilməsi haqqında tədbir
görülməlidir. Romanovlar sülaləsinin bütün hökmranlığı dövründə korrupsiya həm kiçik dövlət
qulluqçularının, həm də iri əyanların başlıca gəlir mənbəyi olmuşdur». Müəllif daha sonra qeyd
edir ki, «Rusiya imperiyasında korrupsiya favoritizmlə (aşnabazlıqla) sıx bağlı idi. 1-ci Pyotrun
favoriti knyaz Aleksandr Menşikovun korrupsiya fəaliyyətinin çoxsaylı epizodları, buna görə
onun bir neçə dəfə çar tərəfindən cəzalandırılmasına dair faktlar vardır. Eləcə də inqilabaqədərki
Rusiyada Q.Rasputinlə yanaşı, 1-ci Dünya müharibəsi vaxtı fabrik sahiblərinə hərbi sifarişlər
almağa kömək edən balerina Kseşinskayanın və böyük knyaz Aleksey Mixayloviçin adları da iri
məbləğlərdə rüşvət almaqda hallandırılırdı. Beləliklə, çar Rusiyası dövründə rüşvət alma əksər
məmurların gündəlik peşəsinə çevrilmişdi»2.
Yeni dövrün başlanması, Avropada mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin yaranması korrupsiyanın
müasir anlamının inkişafında və ona yanaşma tərzində yeni mərhələ olmuşdur. Korrupsiya ciddi
ictimai problem, cəmiyyətin «xəstəliyinin» əlaməti kimi qavranılmağa başlanır. «Aksentlərin
dəyişməsi», ilk növbədə, sürətli iqtisadi inkişafın, kapitalizmin yaranması ilə bağlı idi.
Sənayeləşmə təkcə iqtisadi yüksəlişə deyil, həm də ictimai bölgü spektrinin dəyişməsinə və
vəzifə qərarlarının qəbulunun əhəmiyətinin artmasına gətirmişdi. Yeni yaranan və ilk addımlarını
atan burjuaziya fəal şəkildə yüksək vəzifəli şəxslərin korrupsiyalaşmasında iştirak edir, bir sıra
hallarda, dövlət vəzifələrini «satın» alırdı. İngiltərədə XVIII əsrdə ilk dəfə olaraq «parlament»
korrupsiyasından danışılmağa başlandı. Belə ki, Pellexmin hökuməti dövründə mütəmadi olaraq
parlament sessiyalarının sonunda ingilis parlamentinin deputatlarına 500-800 funt məbləğində
qanunsuz ödənişlər verilirdi3.
Korrupsiya problemi J.J.Russo, Ş.Monteskye, F.Bekon və digər maarifçi-ensiklopedistlərin
əsərlərində geniş işıqlandırılmışdır. Onlar korrupsiyanı sosial xəstəlik, cəmiyyətin disfunksiyası
kimi qiymətləndirirdilər. Təbii hüquq nəzəriyyəsinin tərəfdarlarının nöqteyi-nəzərinə görə,
korrupsiya təbiət qanunları və pozitiv qanunlar arasında uyğunsuzluğun nəticələrindən biridir.
Müasir kriminoloji yanaşmanın da ilk mənbələri, rüşeymləri yaranırdı. Məsələn, T.Hobbs
özünün məşhur «Leviafan» əsərində yazırdı: «Öz var dövləti ilə öyünən adamlar cəsarətlə
cinayət törədir və ümid edirlər ki, onlar dövlət ədliyyəsinin korrupsiyalaşdırılması yolu ilə, pulla
və ya mükafatla ələ alınmaqla və digər forma və üsullarla «bağışlana» biləcəklər»4.
Qeyd edək ki, T.Hobbsun bu sözlərində sonralar Saterlend və digər Amerika kriminoloqları
tərəfindən inkişaf etdirilmiş «ağyaxalıqlıların cinayətkarlığı» kimi kriminoloji nəzəriyyəsinin

1

Бах: Гулийев Р.И., Иманов М.Н. Ъинайят щцгугу. Хцсуси щисся. Б., 2001, с.604-605

Мяммядов В. Коррупсийа иля баьлы жинайятлярля мцбаризянин проблем мясяляляри. Бакы, 2006, с.4647
2

3

Богуш Г.И. Коррупция и международное сотрудн. в борьбе с ней. Диссерт….к.ю.н. М., 2004, с.19

4

Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М.,
1936, с.229.

10

əlamətlərini, rüşeymlərini görmək olar1.
Alman mütəfəkkiri K.Marks hələ XIX əsrdə yazırdı ki, «rüşvətxorluq…. rüsvayçı,
həyasızlıqla müşayiət olunan hadisədir, o, cəmiyyətin «sinəsində ləkədir»2.
XIX əsrdə korrupsiya daha sürətlə yayılmağa korrupsiyanın strukturunda elit korrupsiyanın
xüsusi çəkisi artmağa başlayır. Bunu o dövrün korrupsiya qalmaqalları da əyanı şəkildə
göstərirdi. Məsələn, XIX əsrdə Panama kanalını tikən Fransa şirkəti özünün ağır maliyyə
vəziyyətini gizlətmək üçün bir çox deputatları və nazirləri rüşvətlə ələ almışdı. İş şirkətin və
onun minlərlə səhmdarlarının müflisləşməsi ilə nəticələnmişdi. 1884-cü ildə ABŞ-da Rokfellerə
məxsus olan «Standat Oyl» şirkətinin xəzinədarı O.Peyn Oqaya ştatının qanunvericilik məclisini
rüşvətlə ələ alaraq öz atasının bu ştatın senatoru seçilməsinə nail ola bilmişdi.
XX əsrin əvvəllərində dünyanın sosial-iqtisadi və siyasi quruluşca tam fərqli olan iki
düşərgəyə bölünməsi korrupsiya problemini aradan qaldırmamış, əksinə, bu sosial fenomenin
universallığını, uyğunlaşma bacarığını əyani şəkildə göstərmişdir3.
Kapitalizmin inkişafı, Qərbi Avropada və ABŞ-da ümumi rifah səviyyəsinin yüksəlməsi,
tədricən sənaye cəmiyyətinə keçid «cinayətkarlıqdan hamilə qalan» kapitalist quruluşunun
mahiyyətinin özündə ziddiyyətləri üzə çıxartmışdır. Bu, həm də Qərbin hakim dairələrinin
miqyaslı korrupsiyasında ifadə olunurdu. «Korrupsiya, cinayətkarlıq – kapitalizm cəmiyyətinin
həyat qanunudur», «şəxsi varlanma məqsədi ilə yüksək vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə
burjua ölkələri və ilk növbədə, ABŞ üçün həmişə xarakterik olmuşdur»4 kimi sovet
kriminoloqların mülahizələrinə baxmayaraq, SSRİ, həmçinin sosial yönümlü digər ölkələr də
korrupsion yoluxmadan yayına bilməmişlər. Durğunluq dövründə SSRİ-də korrupsion münaqişə
və qalmaqallar geniş yayılmışdı («balıq», «ticarət(gizli sexlər)», «pambıq» işləri, ŞelokovÇurbanov işi və s.). Sözsüz ki, bu epizodlar «korrupsiya» aysberqinin yalnız zirvəsini əks
etdirirdi. Çauşesku klanı tərəfindən Rumıniyanın «hərraca» qoyulması, Jivkov rejimi tərəfindən
Bolqarıstanın milli sərvətlərinin açıq-aşkar talanması faktları da məlum idi.
Beləliklə, korrupsiyanın demokratiya ilə üzvi bağlılığı haqqında nəzəriyyə öz təsdiqini
tapmadı (guya ki, korrupsiya – demorkratik quruluşlardan irəli gələn neqativ hadisədir). Eyni
zamanda, totalitar rejimli dövlətlərdə (Hitler Almaniyası və Mussolini İtaliyası, Stalin dövrünün
Sovet İttifaqı, Çauşesku dövrünün Rumıniyası və s.) korrupsiyanın miqyasları prof.K.Fredrixin
belə bir fikrini təsdiq edir ki, demokratiya və korrupsiya arasında əlaqə və asılılıq haqqında
təsəvvürlər qismən ona görə yaranmışdır ki, açıq cəmiyyətdə korrupsiya haqqında məlumatlar
çox zaman siyasi müxalifət və azad mətbuat tərəfindən açılır. Totalitar cəmiyyətdə isə bu
informasaya gizli saxlanılır. Bununla bağlı aydındır ki, korrupsiya hadisəsi istənilən dövlət
quruluşlu cəmiyyət üçün universal olmaqla yalnız özünün miqyasları və təzahür formaları ilə
fərqlənə bilər5.
XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq, korrupsiyanın tədqiqi müstəqil elmi istiqamət xarakteri
aldı. Eyni zamanda, dünyada korrupsiya probleminin ilk ciddi tədqiqatları yalnız XX əsrin 7080-cı illərində yaranmışdır. Bu tədqiqatlarda korrupsiyaya beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edən
universal hadisə kimi yanaşma formalaşmağa başlandı. Soyuq müharibənin başa çatması, sosial
düşərgəli ölkələrin əksəriyyətində bazar iqtisadiyyatının bərqərar olması, daha sonra dünya
iqtisadiyyatında qloballaşma proseslərinin intensivləşməsi korrupsiya fenomeninə yeni keyfiyyət
verdi.
Aparıcı konsaltinq şirkəti olan «Kroll»un press-realizəsinə görə iqtisadi böhran dövründə
1

Богуш Г.И. Коррупция и международное сотрудн. в борьбе с ней. Диссерт….к.ю.н. М., 2004, с.20

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.7, с.245.

2

3

Богуш Г.И. Коррупция и международное сотрудн. в борьбе с ней. Диссерт….к.ю.н. М., 2004, с.20

4

Остроумов С.С. Капитализм и преступность. М., 1979, с.43.

5

Богуш Г.И. Коррупция и международное сотрудн. в борьбе с ней. Диссерт….к.ю.н. М., 2004, с.21
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dünya üzrə maliyyə stimullaşdırmasına ayrılan 5 trilyon ABŞ dollarının 500 milyardı rüşvət və
digər korrupsiya təzahürləri tərəfindən «udulmuşdu».
«Silpes» Çin neft-kimya şirkətinin keçmiş prezidenti Çen Tunxay 1999-2007-ci illər ərzində
digər şəxslərin qanunsuz maraqlarını lobbiləşdirməyə görə 28 milyon ABŞ dolları həcmində
rüşvət aldığına görə Pekin məhkəməsi tərəfindən ölüm hökmü ilə cəzalandırılmışdır.
Çində korrupsiyanın geniş miqyaslar alması ölkənin sosial nəzarət orqanlarının qeyri-ənənəvi
tədbirləri qəbul edərək həyata keçirməyə vadar etmişdir. Məsələn, Çinin Xunan vilayət
prokurorluğu korrupsiya haqqında məlumat verən «informatora» rüşvət məbləğinin 10%-i
miqdarında mükafat təyin etmək haqqında qərar çıxarmışdır.
Cənubi Koreyada təhsil sahəsində rüşvətxorluq faktları barədə məlumat verən şəxslər üçün
xüsusi pul mükafatı nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, universitet müəllimləri arasında korrupsiya
faktları barədə məlumat verən Seual sakinləri 23.6 min ABŞ dolları (30 milyon Cənubi Kreya
vonu) ala bilərlər. Qeyd edək ki, belə bir qərarı Seual şəhərinin təhsil İdarəsi qəbul etmişdir.
Almaniyada da müəllimlər arasında rüşvətxorluğun kökü hələ kəsilməmişdir. Korrupsiya
ölkənin onlarla məşhur universitetlərinə siyarət etmişdir. Belə ki, ölkə prokurorluğuna Berlin,
Leypsiq, Qamburq, Rostok, Keln, Qannover və digər şəhərlərin universitetlərinin professorları
olan 100 müəllim haqqında kollektiv ərizə daxil olmuşdur. Qeyd edək ki, korrupsiya hər il
Almaniyaya 6 milyard avro həcmində zərər vurur. 2006-cı ildə Alman şirkəti Siemens
korrupsiya qalmaqalı ilə bağlı gündəmə düşmüşdü. Məhz bundan sonra bu şirkətdə xüsusi
antikorrupsiya bölməsi yaradılmış, bütün dünya üzrə şirkətin maliyyə axınlarının şəffaflığına
nəzarəti həyata keçirmək işinə şirkətin 520 əməkdaşı cəlb olunmuşdur. 2007-ci maliyyə ilində
şirkətdə 909 korporativ qaydaların pozulması hallarının qarşısı alınmış, şirkətin 230 əməkdaşı
buna görə işdən azad edilmişdir.
ABŞ-da FTB-nun əməkdaşları tərəfindən, aralarında şəhər merləri də olan 44 nəfərin geniş
miqyaslı korrupsiya hərəkətlərinin və 10 milyonlarla pulların yuyulmasının qarşısı alınmış və bu
şəxslər həbs olunmuşlar. Tutulanlar arasında Nyu-Jersi ştatının üç şəhərinin merləri, ştatın
qanunvericilik orqanının iki üzvü vardır.
Tayvanda ölkənin müdafiə nazirliyinin bir neçə generalı və daha 26 yüksək rütbəli zabiti
korrupsiya ilə bağlı hərəkətlərə görə şübhəli şəxs qismində saxlanılmışlar.
Meksikada 49 gömrük nəzarət məntəqəsinin bütün işçiləri (1100 nəfər) tutduqları vəzifələrdən
kənarlaşdırılmışlar. Bunun səbəbi olaraq qeyd olunan gömrük məntəqələrinin əməkdaşlarının
narkomafiya ilə korrupsiyalı əlaqələrinin aşkar edilməsi göstərilir.
Avropa üzrə ən böyük silah istehsalçısı olan Böyük Britaniyanın «BAE Sustems» şirkətinin
korrupsiya əlaqələri üzə çıxmış, nəticədə bu şirkəti 1.5 milyard ABŞ dolları miqdarında cərimə
sanksiyaları gözləyir.
İtaliyada məmurların il ərzində aldıqları rüşvət
milyardlarla avro hüdudlarında
qiymətləndirilir. Ümumdünya Bankının hesablamalarına görə, korrupsiya nəticəsində dünya
birliyinə vurulan birbaşa zərər il ərzində 80 milyard ABŞ dolları həcmindədir. Bura dolayı itkilər
daxil deyildir1.
Böyük əks-səda doğuran bu tip korrupsiya faktları və qalmaqalları həddən artıq çoxdur və son
illərdə geniş yayılmışdır.
Bir çox tanınmış Qərb mütəfəkkirləri də korrupsiyanın müxtəlif təzahürlərinə diqqət
yetirmişlər. Problemi araşdıranlardan biri olan Nikoli Makiavellinin bununla bağlı fikir və
mülahizələri bu gün də öz aktuallığını itirməmişdir. Təkcə onun korrupsiyanı vərəm ilə obrazlı
müqayisəsini yada salmaq kifayətdir. O, yazırdı: «Bir xəstəlik kimi vərəm yenicə yarandığı
zaman onu müəyyən etmək çətindir, lakin məhz bu dövrdə onu müalicə etmək asandır. Vərəm

1

Мировые СМИ о коррупции//Коррупция в России. Информационные и аналитические
материалы. Вып.1. М., 2001, с.15.
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artıq yayıldıqda isə onu aşkar etmək asandır, lakin müalicə etmək çətindir»1.
Y.İ.Qilinski korrupsiyanı sosial institut kimi səciyyələndirir. Müəllif yazır: «Rusiya da daxil
olmaqla müasir cəmiyyətdə korrupsiya – digər sosial institutlarla – siyasi, iqtisadi, kulturoloji və
s. ilə sıx qarşılıqlı bağlı olan sosial institut, idarəetmə sisteminin elementidir»2.
Belə anlamda korrupsiya çox zaman cəmiyyətdə «kölgə» münasibətləri sisteminin altsistemi
keyfiyyətində nəzərdən keçirilir (məsələn, kölgə iqtisadiyyatı, «kölgə» hüququ və s. 3. Məsələn,
V.M.Baranovun fikrincə, «kölgə» hüququ – bu və ya digər ictimai münasibətlərin iştirakçılarının
özləri tərəfindən müəyyən olunan və sonradan reallaşdırılan rəsmi qanundan kənar hüquq və
vəzifələrin məcmusudur4.
Korrupsiyanın anlayışına «etik yanaşma» da sözsüz özünəməxsusluqla səciyyələnir. Məsələn,
bu yanaşmanın əsas elementlərini Transparensi İnternasional təşkilatının bir sıra nəşrlərində
görmək olar. Bu yanaşma tərəfdarları korrupsiyanın – idarəetmə sisteminin böhranına gətirən
etik qaydalardakı nöqsanların (boşluqların) nəticəsi olduğu mövqeyindən çıxış edirlər. Onların
fikrincə, antikorrupsiya islahatları kompleksin özəyi, nüvəsi, biznesdə və cəmiyyətin digər
strukturlarında etik qaydaların qəbulu və idarəetmə sahəsində islahatların aparılmasıdır5.
İ.L.Trunov qeyd edir ki, korrupsiya təkcə cinayət məsuliyyəti doğuran əməl deyil, həm də
peşə etikası məcəlləsi ilə, yəni əxlaqi-etik baxışlarla qınanan davranış və hərəkətlərdir6.
Korrupsiyanın təzahür formaları kimi dövlət funksiyalarını yerinə yetirməyə müvəkkil olan
şəxslər tərəfindən etik normaların pozulmasının spesifik növləri çıxış edir. Etik pozuntulara
misal olaraq, dövlət qulluqçuları tərəfindən birbaşa qanunla qadağan olunmasa da dövlət
qulluğunda qanunçuluğun vəziyyəti haqqında ictimai rəyə mənfi təsir göstərən hərəkətləri aid
etmək olar (məsələn, fəaliyyətlərinə nəzarəti həyata keçirməli olan dövlət qulluqçusunun bu
idarə tərəfindən təşkil edilmiş banketlərdə iştirak etməsi; tamah cinayətlərinə görə məhkumluğu
olan insanlarla qeyri-işguzar açıq ünsiyyətlər; dəyəri aldığı vəzifə maaşı ilə müqayisə edilməyən
mülkdə, imarətdə yaşaması, bahalı avtomobilə malik olması haqq ödənilməli olan xidmətlərdən
pulsuz istifadə etmək və s.)7.
Təəssüf ki, korrupsiya təzahürlərinin müəyyən hissəsi milli ictimai şüur tərəfindən qeyri-etik
davranış kimi qəbul edilmir.
Korrupsiyanın etik ittihamının sərhədləri dəyişkən və hərəkətlidir. Vətəndaş cəmiyyətinin
mənəvi standartları dövlət və qeyri-dövlət qulluğunun etikası ilə üst-üstə düşməyə bilər. Hətta ən
vicdanlı və düzgün işləyən hökumət və şirkətlər ictimai rəy tərəfindən korrupsiyalı kimi qəbul
edilə bilər. Korrupsiyaya qarşıdurmanın effektiv modellərinin yaradılması yolunda ən ciddi
maneə məhz bundan ibarətdir8.
Son illərdə korrupsiyaya iqtisadi fenomen kimi baxış da geniş yayılmışdır. Amerika alimləri
1

Макиавелли Н. Сочинения. М., 1954, с.137.

2

Гилинский Я.И. Коррупция, теория, российская реальность, социальный
контроль//www.narcom.ru/idcos/socio/84html
3

Клямкин И., Тимофеев Л. Теневой образ жизни. Социологический автопортрет постсоветского
общества. М., 2000.
4

Баранов В.М. Теневое право. Н.Новгород, 2002, с.16.

5

Система общегосударственной этики поведения. Пособие Транспаренси Интернасионал. М.,
1999.
Трунов И.Л. Закон о борьбе с коррупцией или концепция административной реформы//Юрист,
№3,2003,с.6.
6

Криминология/Под ред.В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М., 2002, с.370; Максимов С.В.
Коррупция. Закон. Ответственность.М., 2000, с.10..
7

Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность.М., 2000, с.11-12.
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S.Rouz-Akkerman, P.Mauro, İ.Şixata və digərlərinin tədqiqatlarında korrupsiyanın iqtisadi
mahiyyətini və bu hadisənin dünya iqtisadi sisteminə məhvedici təsirinin məzmunu açılmışdır 1.
S.Rouz-Akkerman qeyd edir ki, «iqtisadiyyat – korrupsiyanın analizi üçün təsirli (effektiv)
vasitədir. Mədəni fərqlər və əxlaq buna özünəməxsus çalarlar əlavə edir. Lakin korrupsiyanın
harada və hansı hallarda neqativ təsirinin yüksək olduğunu başa düşmək üçün ümumi iqtisadi
yanaşma lazımdır»2.
Korrupsiyanın tədqiqinə sosioloji və iqtisadi yanaşmaların kəsişməsində yerləşən
korrupsiyanın tədqiqinə funksional yanaşma da ayrıca qeyd edilməlidir. Tədqiqatçılar göstərir ki,
korrupsiyaya funksional yanaşmanı ilk dəfə M.Veber irəli sürmüşdür. M.Veber cəmiyyətdə baş
verən dəyişikliklərin sürətlənməsini təmin edən elitanın mövqeyinin güclənməsi
(möhkəmlənməsi) şərti ilə korrupsiyanın funksionallığı və qəbul edilənliyi haqqında nəticə
çıxarmışdır. Belə yanaşma tərəfdarlarının fikrincə, siyasi və iqtisadi funksiyaları yerinə
yetirdikdən sonra korrupsiya yox olacaqdır. Bir sözlə, korrupsiyanın funksionallğı ilə yanaşı, bu
tədqiqatçılar həm də onun pozitiv (faydalı) funksiyalar daşıdığını da göstərirlər. Bir qayda
olaraq, korrupsiyaya funksional yanaşma onun institusional xarakteri ilə izah edilir3.
L.M.Timofeyev öz monoqrafiyasında institusional korrupsiya nəzəriyyəsini irəli sürürək
əsaslandırır. Monoqrafiyanın artıq müqəddimə hissəsində müəllif bəyan edir: «bir çox hallarda
korrupsiya müsbət hadisə kimi, insanın iqtisadi davranışında sağlam düşüncə kimi nəzərdən
keçirilməlidir». Müəllifin fikirincə, korrupsiya bazar aləti olmaqla sağlam iqtisadi marağa dövlət
tərəfindən qoyulan maneələri kompensə edir4.
Qeyd edək ki, korrupsiyanın «vəkili» rolunda çıxış edən L.M.Timofeyev tək deyildir.
Məsələn, «İNDEM» fondunun tədqiqatçıları Q.Satarov və M.Levin hesab edirlər ki, «yağlayıcıtənzimləyici vasitə» kimi korrupsiya dövlət idarəetməsində nöqsanları kompensasiya edə, bazar
münasibətlərinin tətbiqi aləti ola, bazarı təmizləyə və ya modifikasiya proseslərinə kömək edə
bilər5.
Belə baxışlarla nə nəzəri, nə də praktiki mülahizələrə görə razılaşmaq olar. İlk baxışda düzgün
ilkin müddəalardan çıxış edərək (korrupsiya zamanı həmişə idarəetmə sisteminin
çatışmazlıqlarından və nöqsanlarından istifadə edilir, sonuncular öz növbəsində ona şərait
yaradan amillərdir, istənilən sosial hadisə, o cümlədən neqativ hadisənin də sosial orqanizmdə
öz funksiyası vardır), korrupsiyanın «faydalı funksiyaları» haqqında tamamilə düzgün olmayan
nəticələr çıxarılır, korrupsiya ictimai tərəqqinin az qala hərəkətverici qüvvəsi elan edilir 6.
Korrupsiyanın «iqtisadi məqsədəuyğunluğu» haqqında tezis də öz təsdiqini tapmır. S.RouzAkkerman inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatların analizi əsasında düzgün olaraq qeyd edir ki,
«hətta korrupsiya və iqtisadi inkişaf sülh şəraitində, birlikdə «mövcud» olsalar belə, rüşvətlər
yeni məsrəfləri stimullaşdırır, izafi xərclərə, iqtisadi məqsədlərin təhrifinə gətirir»7.
Ümumdünya Bankı və digər təşkilatlar tərəfindən keçirilən tədqiqatlar göstərir ki, ələ almaq
və rüşvətxorluq işgüzar aktivliyin inkişafına kömək əvəzinə əslində, çoxsaylı yeni rüşvətxorlar
1Роуз-Аккерман

С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы. М., 2003; Шихата И.
Взятка как рента за монопольное положение чиновников//Чистые руки. 1999. №1, с.32-36.
2Роуз-Аккерман

С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы. М., 2003, с.9.
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Россия и коррупция: кто кого? М., 1999, с.19; Левин М.М., Цирих М.Я. Математические модели
коррупции//Экономические и математические методы. 1998. Т.34. Вып.3, с.40-62.
6Богуш
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ordusunun yaranmasına gətirir. Başqa sözlə, rüşvətxorluq yeni rüşvətxorların peyda olmasına,
qanunsuz qazanc əldə etmək arzusu ilə alışıb yanan yeni bürokratik təbəqələrin yaranaraq
möhkəmlənməsinə səbəb olur1.
Bir çox kriminoloqlar da «pozitiv korrupsiya» nəzəriyyəsinin əsassızlığını göstərirlər.
Məsələn, Amerika kriminoloqu prof. L.Şelli qeyd edir: «Tanınmış alimlərin tədqiqatları əsasında
nəticə çıxartmaq olar ki, korrupsiya iqtisadi inkişafı aşağı salır, ləngidir və həddən ziyadə
planlaşdırma nəticələrindən əziyyət çəkən iqtisadiyyatlarda işgüzar mexanizm üçün zəruri olan
özünəməxsus yağlayıcı sürtkü yağı olması kimi mövqelərin əsassız olduğunu sübut edir»2.
Prof.V.A.Nomokonov yazır: «Hesab edilir ki, korrupsiya pas atmış dövlət mexanizmində
hissələrin, detalların özünəməxsus sürtkü yağı, yağlayıcı vasitə rolunu oynayır. Əslində
korrupsiyanın əsl rolu ondadır ki, o, daha geniş korroziyaya, dövlət institutlarının
deformasiyasına gətirməklə, cəmiyyət və dövlətin əsaslarını qaçılmaz və geriyədönməz şəkildə
dağıdır»3.
Rusiyada 2003-cü ildə «İzvestiya» qəzetinin birinci səhifəsində «Korrupsiya – bu yaxşıdır»
başlığı altında redaksiya məqaləsi dərc edilmişdir. Adları göstərilməmiş məqalə müəllifləri
yazırlar: «Korrupsiyasız Rusiya dövləti dağılardı: Hökumət özünün heç bir qərarını həyata keçirə
bilməzdi, biznes heç bir əqdi reallaşdıra bilməzdi, vətəndaşlar isə heç bir məişət məsələsini həll
edə bilməzdilər. Nəhayət, başa düşülməlidir ki, korrupsiya – yaxşıdır». Məqalə müəllifləri
yazırlar ki, korrupsiya problemlərin həlli olduqca rahat, tamamilə bazar üsuludur, «rəqabət
mübarizəsinin» sivil formasıdır, özünəməxsus bazardır. Deməli – tərəqqidir»4.
Bəzi Rusiya «korrupsiyaşünasları» bu konsepsiyanı daha pərdəli və üstüörtülü şəkildə
müdafiə edirlər. Məsələn, Q.A.Satarov öz çıxışlarında bəyan edir ki, korrupsiya ilə mübarizə
aparmaq zəruri olan hallarda «kəskin addımlar» atılmamalıdır, əks təqdirdə «ölkə dağılar»5.
Müsahibələrinin birində alim bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyini bildirmişdir: «Korrupsiya sosialiqtisadi, siyasi əlaqələr sisteminə o dərəcədə daxil olmuşdur ki, onun kobud şəkildə məhvi ölkə
və bütövlükdə cəmiyyət üçün böyük təhlükəyə və fəlakətə gətirəcəkdir. Burada daha çox
«müalicə» sözü yerindədir. Əməliyyat artıq mümkün deyildir, çünki xəstəlik o dərəcədə
yayılmışdır ki, onu orqanizmdən cərrahiyyə yolu ilə çıxartmaq istəsəniz – orqanizm məhv
olacaqdır. Koorupsiya öz metastazlarını buraxmış xərçəng şişidir. Çarəmiz metastazları kəsmək
deyil, yalnız müalicə etməkdir»6.
Q.A.Satarovun mülahizələri ilə razılaşmaq çətindir. Müəllif tərəfindən tətbiq olunan
«onkoloji» analogiyalardan istifadə etməklə deyə bilərik ki, məhz operativ cərrahiyyə
müdaxiləsinin olmaması ictimai orqanizmdə korrupsiya metastazlarının dərin köklər salmasına
imkan verir. Q.A.Satarovun, korrupsiya ilə mübarizə üzrə qətiyyətli hərəkətlər nəticəsində
ölkənin və cəmiyyətin «məhvi» ilə bağlı əndişəsi, ehtiyatlanması da əsassızdır. Bu halda
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cəmiyyət deyil, korrupsiyaya uğramış siyasi rejim məhv ola bilər 1. «Pozitiv korrupsiya»
nəzəriyyəsinə adiyyatdə tənqidi qeydlərə yekun vuraraq Y.V.Qolikin sözlərini gətirmək yerinə
düşərdi: «Korrupsiya heç bir şəraitlərdə və şərtlərdə norma ola bilməz. O həmişə patologiyadır.
Məsələ yalnız bu patoloji kənarlaşmaların mövcudluğunun formasında və həcmindədir. Əgər
patologiya normaya iddia edirsə, onda korrupsiya, xərçəng şişinin bioloji orqanizmdə olduğu
kimi bütün sosial orqanizmi sadəcə olaraq məhv edəcəkdir»2.
V.V.Astaninin fikrincə, sosial – hüquqi hadisə kimi «korrupsiya müxtəlif idarəetmə
sferalarında münasibətlərin pozğunluğudur və bu pozğunluq öz xidməti mövqelərdən və ondan
irəli gələn imkanlardan istifadə edən şəxslərin ələ alınması – satqınlığında (satılmasında) ifadə
olunur»3.
Korrupsiya ilə beynəlxalq mübarizə haqqında BMT tərəfindən qəbul edilən sənəddə
korrupsiyanın yığcam və eyni zamanda, məzmun baxımından dolğun tərifi verilmişdir:
«Korrupsiya – şəxsi məqsədlərlə fayda əldə etmək üçün dövlət hakimiyyətindən sui-istifadədir»4.
«İşgüzar etika» kitabında R.Səfərəliyeva qeyd edir ki, korrupsiya məmur tərəfindən öz
vəzifəsindən şəxsi mənfəət əldə etmək məqsədilə sui-istifadə kimi müəyyən olunsa da, son
zamanlar tədqiqatçılar korrupsiya anlayışını genişləndirərək buraya özəl biznesdə, siyasi
partiyalarda və qeyri-hökumət təşkilatlarında vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, vəzifə
saxtakarlığı, mənimsəmə, israf etmə və sair kimi əməlləri də daxil etməyi təklif edirlər5.
Sözsüz ki, tarixi inkişaf getdikcə, ictimai həyat və idarəetmə formaları mürəkkəbləşdikcə və
təkmilləşdikcə neqativ sosial hadisələrin, o cümlədən korrupsiyanın formaları da
mürəkkəbləşmişdir. Korrupsiyanın ələ alma modeli artıq ənənəvi korrupsiyanın yeni təzahür
formalarını, korrupsiyanın yeni növlərini tam əhatə etmir. Sözsüz ki, V.V.Luneyev haqlıdır:
«Korrupsiya - bazar iqtisadiyyatı, azad ticarət və demokratiya şəraitlərində primitiv
rüşvətxorluğa gətirilmir. Lobbizm, favoritizm, proteksionizm, siyasi məqsədlər üçün «haqlar»
(ödəmələr), siyasi liderlərin və dövlət məmurlarının korporasiya və özəl firmaların fəxri
prezidentləri vəzifələrinə keçmə ənənələri, dövlət büdcəsi hesabına kommersiya strukturlarının
investisiyası, dövlət əmlakının səhmdar cəmiyyətlərə keçirilməsi, cinayətkar birliklərlə
əlaqələrdən istifadə edilməsi və sair kimi hallar əslində korrupsiyanın pərdələnmiş, maskalanmış
formalarıdır»6.
Korrupsion təzahür formalarının çoxluğu onların ictimai təhlükəlilik dərəcəsinə görə
differensiasiyasını və korrupsion cinayətlər dairəsinin müəyyən edilməsi zəruriliyini şərtləndirir.
Metodoloji nöqteyi-nəzərdən bu korrupsiyanın öyrənilməsinin empirik obyektlərinin üzə
çıxarılması üçün də vacibdir.
Müəllif korrupsiyanın çoxsaylı təzahür formalarının mövcud olduğunu qeyd edir: seçki
kampaniyalarının qanunsuz maliyyələşdirilməsi; «inzibati resurslardan» istifadə; proteksionizm;
lobbiçilik; ictimai resursların və fondların qanunsuz paylanması; şəxsi məqsədlərlə ictimai
resursları qanunsuz mənimsəmə; qanunsuz özəlləşdirmə; güzəştli kreditlərin, sifarişlərin
qanunsuz təqdim edilməsi və s. Müəllif, korrupsiyanın - siyasi; inzibati; məhkəmə; iqtisadi;
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məişət korrupsiyası kimi növlərini fərqləndirir. Bu zaman o, qeyd edir ki, məişət korrupsiyasının
məqsədi - məişət problemlərinin həll edilməsi, mahiyyəti – xidmətlərin qanunsuz alqı-satqısı;
fəaliyyət sahələri – əhaliyə təhsil, səhiyyə və s. sahələrdə kütləvi xidmətdir1.
A.V.Kurakin korrupsiya əməllərini bir sıra əsaslara görə təsnifatını verir: bürokratik və siyasi
korrupsiya; məcburedici və razılaşdırılmış korrupsiya; mərkəzləşdirilmiş və qeyrimərkəzləşdirilmiş korrupsiya. Təzahür sahəsindən asılı olaraq korrupsiyanın aşağıdakı növləri
fərqləndirilir: dövlət idarəetmə sistemində korrupsiya; parlament korrupsiyası; idarədaxili
korrupsiya və s. 2.
A.Tarasov korrupsiyanın siyasi; iqtisadi; inzibati-vəzifə kimi əsas növlərini göstərir. Müəllif
qeyd edir ki, korrupsiyanın hakimiyyət – biznes – hakimiyyət və ya biznes – hakimiyyət – biznes
sisteminin (zəncirinin) formalaşdığı və fəal surətdə işlədiyi dövlətlərdə korrupsiya ilə səmərəli
mübarizə aparmaq çox çətindir. Bu mübarizəni real olaraq təmin etmək üçün bu sxemin
sistemyaradıcı halqalarını parçalamaq, yəni hakimiyyət və biznesi mümkün qədər bir-birindən
uzaqlaşdırmaq, ayırmaq lazımdır3.
Korrupsiya, sosial hadisəni səciyyələndirən bütün zəruri əlamətlərin daşıyıcısıdır, çünki
korrupsiya ümumən cəmiyyətin, müxtəlif sosial qrupların və ayrıca götürüldükdə hər bir konkret
şəxsin maraqlarına toxunur. Korrupsiya dövlətin daxili və xarici siyasətinə, dövlət-hüquqi
mexanizmlərə, habelə ictimai və şəxsi baxış və mövqelərə təsir göstərir, cəmiyyətdə müəyyən
mənəvi-əxlaqi dəyərlər və meyarlar formalaşdırır4.
Ekspertlər korrupsiyanı dövlət hakimiyyətinin xəstəliyi və pis idarəetmənin göstəricisi və
əlaməti kimi qiymətləndirirlər. Bir çoxları xüsusi olaraq vurğulayırlar ki, müasir dövrdə
korrupsiya - qanunların aliliyi prinsipinin pozulmasına, siyasi-iqtisadi sabitliyin institusional
əsaslarının, sosial birliyin zəifləməsinə gətirməklə iqtisadi inkişafı çətinləşdirən və bəzən isə
mümkünsüz edən neqativ sosial hadisəyə çevrilmişdir.
Korrupsiyanı xarakterizə edərək A.İ.Kirpiçnikov yazır: «Korrupsiya – hakimiyyətin
korroziyasıdır. Pas metalı dağıtdığı kimi, korrupsiya da dövlətin və cəmiyyətin sosial-iqtisadi və
mənəvi-əxlaqi dayaqlarını laxladaraq sarsıdır. Korrupsiyanın səviyyəsi cəmiyyətin mənəvi
vəziyyətinin və dövlətin idarəetmə strukturlarının öz xüsusi məqsədləri üçün deyil, cəmiyyətin
maraqları ilə bağlı vəzifələri həll etmək bacarığının göstəricisidir. Metal üçün korroziya
yorğunluğu onun davamlılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsini göstərirsə, cəmiyyət üçün korrupsiya
yorğunluğu onun neqativ hadisələrə müqavimət qabiliyyətinin aşağı düşməsini göstərir» 5.
Korrupsiya dünya iqtisadiyyatının bərpasına mane olur, münaqişələr məngənəsində boğulan
ölkələrdə vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir və dərinləşdirir. İqtisadiyyatın sağlamlaşmasının
ilk gövrək əlamətlərinin meydana gəldiyi, eyni zamanda bir sıra ölkələrdə hələ də daxili
münaqişələrin qızışdırılması və qeyri-sabitliyin yaranmasına yönələn cəhdlərin və təhriklərin
edildiyi müasir dünyada heç bir dövlət və heç bir region korrupsiya ilə bağlı risklərdən
sığortalanmamışdır. Bunu Transperensu İnternasional beynəlxalq təşkilatın dərc etdiyi və
müxtəlif ölkələrdə dövlət sektorunda korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən tədqiqatlar olan
korrupsiyanın qavranılması indeksi də təsdiq edir.
Empirik tədqiqatlar göstərir ki, korrupsiya: dövlət vəsaitlərinin və ehtiyatlarının səmərəsiz
paylanmasını və xərclənməsini, vergitutmalar şəklində vəsaitlərin müəyyən qisminin dövlət
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büdcəsinə daxil olmamasını, vergilərin müəyyən hissəsinin vergi orqanlarının bəzi
əməkdaşlarının «ciblərinə» getməsini; yaradılan süni maneələr səbəbindən vaxt itkisini, ayrıayrı dövlət orqanlarının işinin səmərəliliyinin aşağı düşməsini; xırda və orta sahibkarların
rəqabətə dözməməsini və müflisləşməsini; istehsalata qoyulan investisiyaların azalmasını,
iqtisadi artımın ləng templərlə getməsini; ayrı-ayrı fərdlərin bacarıq və imkanlarından düzgün,
səmərəli şəkildə istifadə edilməməsini; sosial bərabərsizliyin artmasını; mütəşəkkil
cinayətkarlığın güclənməsini, ayrı-ayrı kriminal qruplaşmaların mafioz strukturlara çevrilməsini;
hakimiyyətin siyasi legitimliyinə zərər vurulmasını; ictimai əxlaqın aşağı düşməsini doğurur.
A.Mahmudov qeyd edir: «Korrupsiya qanunun aliliyinə, demokratik dəyərlərə, insan hüquqlarına təhlükə yaradan, dövlət idarəçiliyini səmərəsiz edən, sosial ədalət prinsiplərini pozan bir
təzahürdür. Eyni zamanda bu təzahür iqtisadi inkişafa maneələr törətməklə ədalətsiz rəqabətin,
kölgə iqtisadiyyatının inkişafı, büdcə vəsaitlərinin və kredit ehtiyatlarının səmərəsiz istifadəsinə
şərait yaradır, ümumilikdə isə dövlət orqanlarının səmərəli və qanunauyğun fəaliyyətinə mane
olur»1.
Hüquq elmləri doktoru, professor İ.Quliyev, korrupsiya ilə bağlı kriminal əməllərin müstəsna
təhlükəliliyini qeyd edərək yazır: «Korrupsiya xarakterli cinayətlər bütövlükdə cəmiyyət üçün
son dərəcə təhlükəli cinayətlər hesab olunur. Belə ki, bu növ cinayətlər dövlətin iqtisadi və
siyasi qüdrətinin zəiflətməsinə yönəlmiş cinayətlərdir. Eyni zamanda bu növ cinayətlər
hakimiyyət orqanlarını xalqın gözü qarşısında nüfuzdan salan cinayətlər hesab olunur. Məhz bu
baxımdan da dünyanın bütün ölkələrində, xüsusi ilə aparıcı ölkələrində bu növ cinayətlərə qarşı
sistemli surətdə ardıcıl mübarizə aparılır». Müəllif, korrupsiya xarakterli cinayətlərlə
mübarizənin dövlət orqanlarının əsas prioritet vəzifələrindən biri olduğunu göstərir və
korrupsion cinayətlərin ölkənin iqtisadi və siyasi qüdrətini sarsıtmaqla yanaşı, son nəticədə insan
və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının kütləvi pozulmasına gətirdiyini qeyd edir2.
«Korrupsiyanı dayandırmaq, qarşısını almaq üçün parlamentlər tərəfindən ciddi nəzarət,
nizama salınmış və təşkilati-hüquqi cəhətdən mükəmməl tənzimlənmiş məhkəmə sistemi,
müstəqil və kifayət qədər ehtiyatlara malik auditor və antikorrupsiya xidmətləri, hüquq-mühafizə
orqanlarının qətiyyətli hərəkətləri, dövlət idarələrinin büdcələrinin şəffaflığı, yardımlar şəklində
alınan vəsait axınının və gəlirlərin şəffaflığı, həmçinin müstəqil kütləvi informasiya vasitələri və
vətəndaş cəmiyyətinin fəal mövqeyi tələb olunur» - bunu Transperensi İnternasional təşkilatının
idarə heyətinin sədri xanım U.Label söyləmişdir. Onun sözlərinə görə, «beynəlxalq birlik hərbi
münaqişələrdən zərər çəkmiş ölkələrin institutlarının lazımi səviyyədə saxlanılması və inkişafına
kömək üçün effektiv metodlar tapmalıdır».
Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasının rəhbəri, Korrupsiyaya Qarşı
Mübarizə üzrə Komissiyanın sədri Ramiz Mehdiyev düzgün olaraq qeyd etmişdir: «Korrupsiya
həmişə qaranlığı, tutqunluğu, zülməti sevir. O, belə şəraitdə daha da güclənir, şaxələnir, qolqanad açır. Bu qaranlıq məkana işıq salanda, orada şəffaf və aydın mühit təmin edəndə
korrupsiyanın gözləri tutulur. Bundan sonra o, əlbəttə, özünə yeni qaranlıq yer axtarır. Ona görə
də müasir dövrdə azad, şəffaf cəmiyyətin və idarəçiliyin qurulması korrupsiyanın əsas
düşməninə çevrilir».
Korrupsiya ilə mübarizədə şəffaflığın müstəsna rolu və əhəmiyyətini qeyd edərək Ramiz
Mehdiyev xüsusi olaraq vurğulamışdır: «Şəffaflıq iqtisadi artımın, sosial rifahın yüksəldilməsi,
ictimai etimadın artırılması, modern və çevik idarəetmənin mühüm vasitələrindən biridir.
Şəffaflıq bu məqsədlərə nail olmaqla yanaşı, həm də bütün cəmiyyətləri narahat edən
korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün qaçılmaz seçimdir. Qanunun aliliyinin təmin olunduğu, hər bir
Мащмудов А. Коррупсийайа гаршы мцбаризядя габаглайыжы тядбирляр// «Коррупсийайа гаршы
мцбапизя: нязяри вя тяжрцби аспектляр» Елми-практики конфрансын материаллары. Бакы, 2009, №6, с.23.
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insanın sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşadığı və bütün azadlıqlardan istifadə etdiyi
cəmiyyətin qurulması korrupsiyaya qarşı mübarizəni və yüksək səviyyədə şəffaflığın təmin
edilməsini şərtləndirir. Ölkəmizdə həyata keçirilən islahatların uğuru, ilk növbədə, korrupsiyaya
qarşı ardıcıl və səmərəli mübarizədən asılıdır. Şəffaflıq, eyni zamanda, korrupsiyaya qarşı
mübarizədə nəzarət orqanlarının işini asanlaşdırır. Bu isə, öz növbəsində, həmin orqanların şəffaf
işləməsini tələb edir. Dövlət gəlirləri və xərcləri üzərində ictimai nəzarətin gücləndirilməsi
dövlət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəli surətdə təhlil edilməsinə, qiymətləndirilməsinə və
ictimai müzakirəsinə şərait yaradır, dövlət qurumlarına etimadı gücləndirir, onların məsuliyyətini
artırır və nəticədə bu sahədə fəaliyyətin təkmilləşməsinə, sui-istifadə hallarının aradan
qaldırılmasına gətirib çıxarır».
Bəşəriyyətin inkişafı üçün korrupsiyanın təhlükəliliyi və miqyasları, bu problemlə bağlı
dünya birliyi, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən çoxsaylı beynəlxalq antikorrupsiya
təşəbbüslərinin, korrupsiya ilə mübarizə haqqında fundamental beynəlxalq sənədlərin işlənib
hazırlanmasına gətirmişdir. Onların sırasında BMT Baş Məclisinin 31 oktyabr 2003-cü il tarixli
58-ci sessiyasında qəbul edilmiş BMT-nin Korrupsiyaya qarşı mübarizə Konvensiyası xüsusi
qeyd edilməlidir. BMT-nin keçmiş Baş Katibi K.Annan korrupsiya ilə mübarizə haqqında BMT
Konvensiyasının qəbulu ilə bağlı BMT Baş Məclisinin sessiyasında çıxışında korrupsiyanı
«sosial vəba» kimi qiymətləndirmiş və bu epidemiyaya müasir cəmiyyətin, bütün ölkələrin
yoluxduğunu göstərərək qeyd etmişdir: «Korrupsiya demokratiyanı və hüquq qaydasını zəiflədir,
insan hüquqlarının pozulmasına gətirir, bazar mexanizmlərini təhrif edir, insanların həyatlarının
kəmiyyət və keyfiyyət tərəflərinə mənfi təsir edir, mütəşəkkil cinayətkar fəaliyyətin
genişlənməsinə, digər ictimai təhlükəli əməllərin yayılmasına şərait yaradır. Bu təhlükəli
hadisənin təzahürləri kiçik və böyük, varlı və kasıb ölkələrdə mövcuddur və özünü
göstərməkdədir1.
Qeyd edək ki, BMT tərəfindən korrupsiya ilə bağlı problemlərə hələ XX əsrin 80-cı illərindən
etibarən diqqət yetirilməyə başlanmışdır. BMT-nin «Cinayətkarlığın qarşısının alınması və
hüquqpozucuları ilə rəftar» üzrə VIII Konqresinin (1990) Katibliyi tərəfindən hazırlanmış
«Korrupsiya ilə mübarizə üzrə praktiki tədbirlər» adlanan sənədi də xüsusi göstərmək lazımdır.
BMT-nin VIII Konqresində «Dövlət idarəetmə sahəsində korrupsiya» adlı 7 nömrəli Qətnamədə
korrupsiya ilə mübarizəyə kompleks yanaşmanın tələb olunduğu birmənalı şəkildə
göstərilmişdir. Qətnamədə qeyd olunurdu ki, dövlət administrasiyasında korrupsiya yayılmış və
onun neqativ nəticələri bütün dünyada hiss olunmaqdadır. Korrupsiya - «ağyaxalıqlıların»
cinayətkarlığının tipik növüdür və deməli, yüksək latentliyi ilə səciyyələnir. Korrupsiyanın
xüsusi təhlükəliliyi ondadır ki, o, xərçəng şişi kimi cəmiyyət orqanizmində tüfeylilik edər, onu
iflic vəziyyətə salır, dövlət aparatının cəmiyyətin rifahı naminə işində böyük maneələr doğurur,
bərpası mümkün olmayan dəyişmələrə gətirir ki, bunu da ancaq «cərrahi yolla» kəsib götürmək
olar. Lakin ən təhlükəlisi korrupsiyanın mütəşəkkil cinayətkarlıq üçün qidaverici mühit olmaqla,
onun «yaşadığı mühitin» ən zəruri tərkib hissələrindən birinə çevrilməsidir.
«Cinayətlərin qarşısının alınması və cinayətkarlarla davranış» üzrə BMT-nin IX konqresində
(Qahirə, 1995) korrupsiya müzakirə edilən mühüm mövzulardan olmuşdur ki, burada da digər
məsələlərlə yanaşı dövlət hakimiyyətinin vəzifəli şəxslərinin beynəlxalq davranış Məcəlləsinin
layihəsi müzakirə olunmuş, korrupsiyanın iqtisadiyyata, siyasətə, cəmiyyət həyatının digər
sferalarına daxil olması, qlobal miqyaslar alması, korrupsiya ilə bağlı məhkəmələr tərəfindən
baxılan işlərin isə aysberqin ancaq görünən hissəsi olduğu qeyd olunmuşdur2.
Korrupsiya ilə mübarizə beynəlxalq ictimaiyyətin, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların daima
diqqət mərkəzində olmuş, bu problemin həllinə yönəlmiş nüfuzlu beynəlxalq konfranslar,
seminar və simpoziumlar keçirilmişdir. Məsələn, 1999-cu il fevral ayının 24-26-da Vaşinqtonda
Пресс-реализ ООН GA/10199
IX Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с павонарушителями. Каир.
29 апреля – 8 мая. 1995.
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90 dövlətin nümayəndələri, BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Dünya Bankı, Ümumdünya Gömrük
Təşkilatı, İnterpol və digər beynəlxalq təşkilatların təmsil edildiyi birinci ümumdünya
forumunda sosial nəzarət, o cümlədən hüquq-mühafizə orqanlarında korrupsiya ilə mübarizə
məsələləri müzakirə edilmişdir.
Forumda korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlər və yeni
mübarizə yolları araşdırılmış, 1-ci qlobal forumun qəbul etdiyi tövsiyələrin hazırki dövrün
tələblərinə uyğunlaşdırılması məsələlərinə baxılmışdır.
2001-ci il mayın 28-31-də Hollandiyanın Haaqa şəhərində 144 dövlətin ədliyyə, maliyyə,
xarici işlər nazirlərinin, prokurorluq və gömrük orqanları rəhbərlərinin, BMT, Avropa Şurası,
Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Ümumdünya Gömrük Təşkilatı, İnterpol və digər
beynalxalq təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə korrupsiya ilə mübarizə problemlərinə həsr
olunmuş 2-ci qlobal forum keçirilmişdir.
Forumda yekun sənəd qismində qəbul edilmiş Bəyannamədə korrupsiyaya qarşı mübarizənin
bütün dövlətlər tərəfindən aparılmasının vacibliyi bəyan edilərək, milli hökumətlərə vəzifəli
şəxslərin, dövlət qulluqçularının davranış məcəllələrinin qəbul olunması, siyasi partiyaların
maliyyələşdirilməsində şəffaflığın təmin edilməsi, korrupsiyanın müxtəlif təzahür formalarına
görə cinayət məsuliyyətinin nəzərdə tutulması, korrupsiya ilə mübarizə üzrə xüsusi strukturların
yaradılması tövsiyə edilmişdir.
Ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilən və korrupsiya ilə mübarizəyə
istiqamətlənmiş beynəlxalq normativ-hüquqi sənədlər sırasında aşağıdakılar xüsusi olaraq qeyd
edilməlidir:
«Beynəlxalq kommersiya əməliyyatlarında korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizə haqqında»
Bəyannamə (16 dekabr 1996-cı ildə BMT Baş Məclisinin Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir);
- «Dövlət vəzifəli şəxslərinin beynəlxalq davranış məcəlləsi»(12 dekabr 1996-cı ildə BMT
Baş Məcləsinin Qətnaməsi ilə qəbul edilmişdir);
- Korrupsiyaya qarşı Amerika dövlətlərinin konvensiyası (Karakas, 29 may 1996-cı il);
- «Beynəlxalq işgüzar əməliyyatların keçirilməsi zamanı xarici dövlətlərin vəzifəli şəxslərinin
ələ alınması ilə mübarizə haqqında» İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Konvensiyası
(21 noyabr 1997-ci il);
- «Korrupsiyaya görə mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında» Avropa Şurasının Konvensiyası (9
sentyabr 1999-cu il);
- «Korrupsiyaya qarşı cinayət məsuliyyəti haqqında» Avropa Şurasının Konvensiyası (27
yanvar 1999-cu il);
- «Korrupsiya ilə mübarizə haqqında» Model Qanun (3 aprel 1999-cu ildə MDB
parlamentlərarası assambleyasınan 12-ci plenar iclasında qəbul edilmişdir);
- Dövlət qulluqçuları üçün model davranış məcəlləsi (11 may 2000-ci ildə Avropa Şurasının
Nazirlər komitəsi tərəfindən qəbul edilmişdir).
- «Korrupsiyaya qarşı effektiv beynəlxalq hüquq vasitələr haqqında» BMT Qətnaməsi (22
yanvar 2001-ci il);
- «Siyasi partiyaların və seçki kompaniyalarının maliyyələşdirilməsi zamanı korrupsiyaya
qarşı vahid qaydalar» (8 aprel 2003-cü ildə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi tərəfindən qəbul
edilmişdir);
- «Korrupsiyaya qarşı» BMT konvensiyası (31 dekabr 2003-cü il);
- «Antikorrupsiya siyasəti haqqında qanunvericiliyin əsasları haqqında» (15 dekabr 2003-cü
ildə MDB-nin parlamentlərarası assambleyasının 12-ci plenar iclasında qəbul edilmişdir);
- Özəl sektorda korrupsiya ilə mübarizə üzrə Avropa İttifaqının çərçivə Qərarı (Brüssel, 22
iyul 2003-cü il) və s.
Bütün bunlar isə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən korrupsiyanın qloballaşan dünyada
transmilli xarakter daşıyan
beynəlxalq problemə çevrildiyini artıq tam şəkildə başa
düşüldüyünün bariz nümunəsidir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası korrupsiya ilə mübarizə sahəsində beynəlxalq
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təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin fəal iştirakçılarından biridir.
Belə ki, Azərbaycan Respublikası BMT-nin dəstəyi ilə 2006-cı ildə yaradılmış Beynəlxalq
antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyasının təşkilatçılarından biri olmuş, 140 ölkəni əhatə edən bu
mötəbər qurumun Pekində keçirilən konfransında Azərbaycanın Ədliyyə Naziri F.Məmmədov
Assosiasiyanın vitse-prezidenti seçilmişdir.
Assosiasiyanın işində Azərbaycanın fəal iştirakı, habelə ölkəmizin sürətli inkişafı nəzərə
alınaraq, təşkilat tərəfindən bu qurumun rəhbər orqanının – İcraiyyə Komitəsinin iclasının 21
mart 2008-ci ildə Bakı şəhərində keçirilməsi qərara alınmışdır. 1 aprel 2008-ci ildə isə Bakıda
korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə təcrübə mübadiləsinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfrans
keçirilmiş, konfransın işində 15 ölkədən 30-dan çox nümayəndəsi, o cümlədən Çin, İndoneziya,
Ukrayna, Şimali İrlandiya və Uqandanın prokurorluq orqanlarının rəhbərləri, Pakistan və
Hindistanın antikorrupsiya qurumlarının başçıları, digər rəsmi şəxslər iştirak etmişlər.
Konfransda çıxış edərək Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov
xüsusi olaraq qeyd etmişdir: «Korrupsiya ümumbəşəri sosial bəladır və ona qarşı mübarizə
yalnız beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində daha effektiv ola bilər. Bununla əlaqədar Azərbaycan
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində bütün əsas konvensiyalara qoşulmuş, korrupsiyaya qarşı
beynəlxalq təşkilatların fəal iştirakçısına çevrilmiş, habelə Azərbaycan hökuməti, USAID və
Avropa Şurası arasında «Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizə strategiyasına dəstək»
layihəsinə dair araşdırma memorandumu imzalanmışdır.
R.A.Eyvazov korrupsiya cinayətlərinin beynəlxalq aspektini qeyd edərək yazır: «Korrupsiya
cinayəti beynəlxalq cinayətlərin təsnifatında aparıcı yer tutur. Səbəbi də odur ki, bu cinayət
hazırki zamanda öz miqyasına görə sürətlə artır və dünya probleminə çevrilmişdir…. Dünya
iqtisadiyyatının qloballaşması prosesinin gedişatında korrupsiyanın beynəlmiləlləşməsi baş verir,
transmilli korrupsiya meydana çıxır». Müəllif hesab edir ki, korrupsiya ilə mübarizədə
beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyəti, digər amillərlə yanaşı, vahid dünya «antikorrupsiya
dilinin», anlaqlı aparatın formalaşmasından ibarətdir. Bu sistem olmadan səmərəli antikorrupsiya
siyasəti qeyri-mümkündür»1.
S.V.Maksimov, B.V.Volcenkin və digər hüquqşünas-alimlər də korrupsiya ilə mübarizə
sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın zəruriliyini qeyd etmiş, bu fenomenin bir sıra beynəlxalq
aspektlərini nəzərdən keçirmişlər2.
Beləliklə, sosial-hüquqi hadisə kimi korrupsiya qədim zamanlardan yaranmış olsa da, son
illərdə, böyük siyasi, sosial və iqtisadi dəyişikliklərlə xarakterizə olunan dövrdə xüsusilə geniş
yayılmış, onun ictimai təhlükəliliyi qat-qat artmışdır3.
M.İ.Komlyuk və E.V.Nevmerjiskiy hesab edirlər ki, korrupsiyanın əsas səciyyəvi cəhəti onun
sosial-iqtisadi xarakter daşımasıdır, çünki cəmiyyətdə cinayətkarlığın və korrupsiyanın artımını
determinə edən proseslər məhz iqtisadiyyatda baş verir. Belə proseslərdən biri də iqtisadiyyatın
«gölgələşməsidir»4. S.V.Maksimov hazırda korrupsiya cinayətkarlığının dünyanın əksər
ölkələrində kifayət qədər geniş yayılmış cinayətkarlıq növünə çevrildiyini göstərməklə,
korrupsiya cinayətkarlığının daha bir xarakterik xüsusiyyətinin kölgə iqtisadiyyatı və mütəşəkkil
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cinayətkarlıqla sıx bağlılığından ibarət olduğunu göstərir1.
Bəzi kriminoloqlar hesab edirlər ki, korrupsiyanın zəruri əlaməti onun mütəşəkkil
cinayətkarlıqla əlaqəsi, bağlılığıdır. Belə vəziyyət hələ 1988-ci ildə A.N.Volobuyev tərəfindən
qeyd olunmuşdur. O, hesab edirdi ki, rüşvətxorluq zamanı vəzifəli şəxs cinayət törədərkən
müəyyən mövqe tutduğu konkret dövlət sisteminin üzvü olaraq qalır, lakin korrupsiyalaşma
zamanı cinayətkarlardan mütəmadi olaraq maddi mükafat alaraq vəzifəli şəxs, ona qəbul etdiyi
roldan birtərəfli qaydada imtina etməyə imkan verməyən mütəşəkkil cinayətkarlıq sisteminə
daxil olur, onun bir elementinə çevrilir2.
N.Həsənov bununla bağlı yazır: «mütəşəkkil cinayətkarlığın bir forması kimi korrupsiya
əsasən dövlət orqanlarında və hakimiyyət dairələrində çalışan məmurların öz statuslarından,
dövləti funksiyaları həyata keçirmələrindən, bununla bağlı imkan və nüfuzlarından qanunsuz
olaraq maddi, digər nemətlərin və üstünlüklərin əldə edilməsi məqsədilə «öz xidmətlərini»
dövlət nüfuzuna xələl gətirib fiziki və hüquqi şəxslərə «satmaq»; sonuncuların isə bunun
əvəzində dövlət və cəmiyyətin maraqlarına ziyan vuran, dövlət büdcəsinə toplanan və s. vəsaitin
talanması, digər imkanların əldə edilməsi üçün dövlət və qeyri-strukturlardan öz maraqları
naminə istifadə etmələri başa düşülməlidir»3.
İ.İ.Karpets də hesab edir ki, korrupsiyanın zəruri əlaməti onun cinayətkarlıqla, əsasən də onun
mütəşəkkil cinayətkarlıq hissəsi ilə bağlılığıdır4. Oxşar yanaşmanı N.A.Katayev və L.V.Serdyuk
nümayiş etdirirlər5. Eyni mövqedən Q.M.Minkovski, A.İ.Qurov, V.S.Ovçinski və digərləri çıxış
edirlər6. Korrupsiyanı mütəşəkkil cinayətkarlığın bir hissəsi kimi prof. L.Şelli də nəzərdən
keçirir7.
Eyni mövqedən F.Y.Səməndərov da çıxış edir və mütəşəkkil cinayətkarlığı səciyyələndirən
əsas əlamətlər sırasında korrupsiyanı göstərir: «Mütəşəkkil cinayətkar qurumlar dövlət aparatı
məmurlarını müxtəlif vasitələrlə (başlıcası pulla) ələ almaqla kriminal fəaliyyətə xidmət etməyə
sövq edirlər. Korrupsiyaya cəlb edilən məmurlar dövlət və ictimai marağı satmaqla
cinayətkarları gizlədir, onları lazımi sənədlərlə, informasiyalarla təchiz edir, mafiya ilə mübarizə
aparan şəxslərin işinə maneə yaradır»8.
Korrupsiyanın mütəşəkkil cinayətkarlığın mövcudluğunun mühüm, çox zaman zəruri hissəsi
olduğunu qəbul edərək, hesab edirik ki, korrupsiyanın bu əlamətinin məhz başlıca əlamət kimi
göstərilməsi əsassızdır. Korrupsion əməllər mütəşəkkil cinayətkar fəaliyyətlə əlaqədə və
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арасында мцнасибятляр //Ганунчулуг. 1998, №1, с.14.
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bağlılıqda olmadan da törədilə bilər1.
A.P.Dubnovun fikrincə, korrupsiya vasitəsilə transmilli və dövlətdaxili səviyyələrdə fəaliyyət
göstərən mütəşəkkil cinayətkar birliklər dövlətçiliyin sarsıdılması iqtidarında olan qüvvəyə
çevrilmişlər ki, bunu da müasir dünyanın XX əsrin son onilliyindən etibarən yaranan qlobal
problem hesab etmək olar. Bu problem, müasir cəmiyyətin ekoloji, demoqrafik, texnogen, dini
və digər problemləri ilə yanaşı, sivilizasiyanın qeyri-sabitliyini daha da dərinləşdirir. Müəllif,
həmçinin, kriminal korporasiyalardan, klanlardan, mafiyalardan, gizli birlik və təşkilatlardan
indiyə qədər dünyanın heç bir millətinin və xalqının yaxa qurtara bilmədiyini də qeyd edir 2.
N.İ.Melnik hesab edir ki, korrupsiya münasibətləri hüquqi münasibətləri sıxışdırıb çıxarır,
insanlar arasında bu növ etik münasibətlər davranış normalarına çevrilir. Bu zaman müəllif qeyd
edir: Korrupsiya sosial hadisədir, konkret ictimai təhlükəli əməl deyildir; korrupsiya, bir-biri ilə
qarşılıqlı bağlı olan hüquq pozuntularının məcmusudur3.
B.Qrabovski qeyd edir ki, korrupsiya qloballaşma ilə bir addımlayır və artıq beynəlxalq
xarakter kəsb etməyə, getdikcə daha çox dərəcədə milli özünəməxsusluğu itirməyə başlamışdır.
Korrupsiya hərəkətlərinin həyata keçirilməsinin beynəlxalq, universal «metodikaları» belə
işlənib hazırlanmışdır4.
A.Q.Korçaqin və A.M.İvanov göstərirlər ki, sosial və iqtisadi proseslərin qloballaşması
cinayətkarlığın qloballaşmasını, onun daha da mütəşəkkilməsini, transmilliləşməsini
doğurmuşdur. Bu proses korrupsiya kimi hadisədən də yan keçməmişdir. Transmilli korrupsiya –
hər hansı ölkədə iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirmək, davam etdirmək və ya müəyyən üstünlüklər
əldə etmək imkanlarının yaradılması məqsədi ilə xarici dövlətlərin vəzifəli şəxslərinin ələ
alınması şəklində yaranaraq inkişaf etməkdədir5.
S.V.Poqodin və İ.V.Verşkov qeyd edirlər ki, heç bir ölkə korrupsiyadan sığortalanmamışdır.
Hazırda korrupsiya transmilli xarakter almış, terrorizm və narkobizneslə yanaşı ayrıca
götürülmüş dövlətin mili təhlükəsizliyini deyil, bütövlükdə dünya birliyini təhdid edən bir
problemə çevrilmişdir6.
Son illərdə, qloballaşma proseslərinin sürətləndiyi, dünyanı bürüyən iqtisadi böhranın hələ
tam şəkildə aradan qaldırılmadığı, hələ də dünyanın bir sıra regionlarda dini, siyasi, irqi və sair
zəmində yaranan münaqişələrin mövcud olduğu şəraitlərdə cəmiyyət həyatının ən müxtəlif
tərəflərinə təsir edən sosial fenomen kimi korrupsiyanın təhlükəliliyi bir sıra amillərlə
şərtlənmişdir. Belə ki, korrupsiya təzahürləri nəticəsində:
- qanunların aliliyi, hamının qanun qarşısında bərabərliyi, sağlam rəqabət və sosial ədalət
prinsipləri pozulur, siyasi-iqtisadi sabitliyin institusional əsaslarının, sosial birliyin zəifləməsi
baş verir;
- dövlətin iqtisadi və siyasi qüdrəti zəifləyir;
- demokratiya və hüquq qaydası zəifləyir, insan və vətəndaş hüquqlarının və qanuni
maraqlarının pozulması halları artır;
1

Богуш Г..И. Коррупция и международное сотрудничество в борьбе с ней. Диссерт….к.ю.н. М.,
2004, с.42-43
2

Дубнов А.П. Коррупция как глобальная проблема современности//www.crime.vl.ru

3

Мельник Н.И. Научное обеспечение антикоррупционной деятельности в органах
государственной власти. Киев, 1999, с.5.
4

Грабовский Б. Разлагать и подкупать//Человек и закон. 2003, №11, с.18-20.
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Корчагин А.Г., Иванов А.М. Уголовно-правовая политика в области воздействия на
коррупцию//Правовая политика и правовая жизнь. 2003. №3, с.95-100.
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Вершков И.И., Погодин С.Б. Борьба с коррупцией в условиях состязательного процесса//Право и
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- hələ sivil, ümumbəşəri formalar almayan bir sıra mənəvi dəyərlər ciddi surətdə təhrif edilir;
- əhalidə ayrı-ayrı dövlət orqanlarına və strukturlarına inamsızlıq yaranır, dövlət orqanlarının
nüfuzu aşağı düşür;
- iqtisadi siyasət və inkişaf strategiyası, iqtisadiyyatın bazar mexanizmləri təhrif olunur;
- cəmiyyətin demokratik dayaqları zəifləyir; qanuna, ədalətə inamsızlıq hissi güclənir;
- ümumbəşəri demokratik dəyərlərlə yanaşı, mədəni, dini, etik, mənəvi dəyərlər, ictimai əxlaq
tənəzzülə uğrayır, cəmiyyətdə mövcud sosial-psixoloji durum pisləşir;
- kölgə iqtisadiyyatının inkişaf etməsi üçün münbit şərait yaranır, gəlirlərin vergidən
yayınması halları artır;
- qiymətli kağızlar, sığorta və maliyyə bazarının inkişafı ləngiyir;
- inhisarçılıq yaranır, inhisarçı təsərrüfat subyektləri tərəfindən daxili bazarda qiymət
manipulyasiyalarına yol verilməsi halları çoxalır;
- investisiya mühiti pisləşir, sərmayələrin qoyuluşu yolunda əngəllər yaranır;
- büdcə vəsaitlərinin və kredit ehtiyatlarının səmərəsiz istifadəsinə şərait yaradır;
- kiçik və orta sahibkarların rəqabətə dözməməsinə və müflisləşməsi, istehsalata qoyulan
investisiyaların azalması, iqtisadi artımın ləng templərlə getməsi baş verir;
- mütəşəkkil cinayətkarlıq üçün qidaverici mühit yaradır;
- cinayətkar əməllərin latentlik səviyyəsinin yüksəlməsinə şərait yaranır və s.
Müasir dövrdə korrupsiya təzahürlərinin inkişafını şərtləndirən təhlükəli meyllər sırasında
aşağıdakılar xüsusi olaraq göstərilə bilər:
- korrupsiyanın milli kaloriti getdikcə daha çox dərəcədə itirməsi, beynəlmiləlləşməsi və
universallaşması;
- transmilli korrupsiyanın meydana gəlməsi;
- korrupsion hərəkətlərin həyata keçirilməsinin beynəlxalq, universal «metodikalarının»
işlənib hazırlanması;
- iqtisadiyyatın «kölgələşməsi», korrupsion təzahürlər nəticəsində kölgə iqtisadiyyatının
xüsusi çəkisinin və qanunsuz gəlirlərin həcminin, «çirkli» pulların yuyulmasının miqyaslarının
genişlənməsi;
- əhalinin «məişət» korrupsiyasına dayanıqlı tolirentlığın (dözümlüyün) yaranması;
- vəzifəli şəxslərin pulla ələ alınması, dövlət maraqlarının şəxsi maraqlara qurban verilməsi
hallarının adiləşməsi;
- cəmiyyət həyatının gündəlik «normasına» çevrilməsi, adi hal kimi qəbul edilmə hallarının
genişlənməsi;
- korrupsiya nəticəsində əldə edilmiş «çirkli» pulların «yuyulduqdan» sonra terrorizm və
digər kriminal fəaliyyət növlərinin maliyyələşdirilməsinə sərf edilməsi;
- mütəşəkkil və iqtisadi cinayətkarlıqla, terrorizmlə, qeyri-qanuni fəaliyyətdən əldə edilmiş
gəlirlərin leqallaşdırılması, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, insan alveri və s. ilə
bağlılığı.
Bu gün dünya qaydasına qlobal təhlükə yeni yüzillikdə bəşəriyyətin inkişafına ciddi
təhdidlərdən biri kimi korrupsiyanın statusu aksiomadır. Korrupsiya artıq təkcə hüquqşünasların,
kriminoloqların və sosioloqların deyil, həm də iqtisadçıların, politoloqların, filosofların və
tarixçilərin tədqiqat predmetinə çevrilmişdir. Bu, korrupsiya hadisəsinin mahiyyət və
məzmunun, onun səbəbiyyət kompleksinin mürəkkəbliyi, cəmiyyət həyatının bütün sahələrində
onun nəticələrinin təzahürlərinin çoxcəhətliyi ilə şərtlənmişdir.
Təəssüf ki, korrupsiya ilə mübarizənin müstəsna aktuallığına, bu olduqca təhlükəli sosial
fenomenin qarşısının alınmasının elmi-nəzəri, təşkilati-metodiki, cinayət-hüquqi və kriminoloji
aspektlərinin işlənib hazırlanmasının böyük elmi-təcrübi əhəmiyyət kəsb etməsinə baxmayaraq
Azərbaycanda elmi ictimaiyyət tərəfindən problemə diqqət hələ də lazımi səviyyədə deyildir.
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Belə ki, son 10-15 ildə korrupsiya ilə bağlı yalnız bir-neçə monoqrafiya işıq üzü görmüşdür1.
Qeyd etmək lazımdır ki, korrupsiyanın dövlət və cəmiyyət üçün olduqca böyük təhlükə kəsb
etdiyi nəzərə alınaraq Azərbaycanda bu sosial-hüquqi hadisə ilə mübarizənin səmərəliliyinin
yüksəldilməsinə istiqamətlənmiş bir sıra tədbirlər görülmüşdür.
Cəmiyyətin inkişafına mənfi təsir göstərən neqativ sosial-hüquqi hadisə olan korrupsiya ilə
mübarizənin gücləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən bir
sıra sərəncamlar(«Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, qanunçuluğun və hüquq
qaydalarının möhkəmləndirilməsi tədbirləri haqqında»2 - 9 avqust 1994-cü il; «İstehsal, xidmət,
maliyyə-kredit fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin qaydaya salınması və əsassız yoxlamaların
qadağan edilməsi barədə» - 17 iyun 1996-cı il; «Azərbaycan Respublikasında iqtisadi
cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində bəzi tədbirlər haqqında»- 27 yanvar 1998-ci il; «Dövlət
nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni maneələrin aradan
qaldırılması haqqında» - 7 yanvar 1999-cu il; və s.) və fərmanlar («Azərbaycan Respublikasında
korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında» 8 iyun 2000-ci il) imzalanmış,
«Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu(2004-cü il, 13
yanvar), bir sıra dövlət proqramları («Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə dövlət
proqramı», «Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət
proqramı», «Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramı»)
qəbul edilmişdir.
Azərbaycanda 30 dekabr 2003-cü ildə «Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında»
1999-cü il tarixli Avropa Şurasının Konvensiyasının, 30 dekabr 2005-ci ildə isə «Korrupsiyaya
qarşı» 2003-cü il tarixli BMT Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında Qanun qəbul
edilmişdir.
Son illərdə korrupsiya ilə mübarizədə qanunyaradıcılıq prosesi daha da sürətlənmiş
Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizənin gücləndirilməsi, bu sosial hadisəyə qarşıdurmanın
səmərəliyinin artırılmasına istiqamətlənmiş mükkəmməl qanunvericilik və təşkilati baza
yaradılmışdır. Onların sırasında xüsusi halda qeyd oluna bilər: Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə
Dövlət Proqramı (2007-2011-ci illər); «Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə
üzrə Milli Strategiya»nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
sərəncamı (28 iyul, 2007); «Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət planı» (5 sentyabr 2012-ci il Prezident Sərəncamı); «Dövlət qulluqçularının etik
davranış qaydaları haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu(31 may 2007); «Açıq
Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı»nın və «Korrupsiyaya
qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı; «Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin
təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı və s.
Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə sahəsində qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara
tam uyğunlaşdırılması məqsədilə cinayət qanunvericiliyində də bir sıra əhəmiyyətli dəyişikliklər
və əlavələr edilmiş, korrupsiya ilə mübarizənin cinayət-hüquqi əsaslarının gücləndirilməsi
məqsədilə Cinayət Məcəlləsinə bir sıra yeni maddələr, o cümlədən «vəzifəli şəxsin qərarına
qanunsuz təsir etmə (nüfuz alveri)» (maddə 312-1); «dövlətin müstəsna mülkiyyətində olan və
özgəninkiləşdirilməsi qadağan edilən torpaq sahələrinə dair qanunsuz qərar qəbul etmə» (maddə
314-1); «qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydaları pozmaqla torpaq sahələri ayırma, tikinti
və ya quraşdırma işlərinin aparılmasına icazə vermə» (maddə 314-2); «qanunvericiliklə müəyyən
Вялийев Е. Рцшвят вермя (актив рцшвятхорлуг) ямялляри иля мцбаризя проблемляри. Бакы, 2007;
Мяммядов В. Коррупсийа иля баьлы жинайятлярля мцбаризянин проблем мясяляляри. Бакы, 2006 вя с.
2
Азярбайжан Президентинин «Жинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин эцжляндирилмяси, ганунчулуьун вя щцгуг
гайдасынын мющкямляндирилмяси тядбирляри щаггында» 9 август 1994-жи ил тарихли фярманында «жямиййятдя
рцшвятхорлуг вя коррупсийа кими жинайятлярин эениш йайылмасынын хцсуси наращатлыг доьурдуьу» гейд
едилир, мцтяшяккил жинайяткарлыгла, хцсусян коррупсийа вя рцшвятхорлугла мцбаризя щцгуг мцщафизя
органларынын ясас фяалиййят истигамятляриндян бири кими мцяййян едилиир
1
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olunmuş qaydaları pozmaqla aparılan tikinti işlərinin qarşısının alınmaması» (maddə 314-3)
daxil edilmişdir.
Həmçinin, CM-nin 33-cü fəslinin adı dəyişdirilərək «korrupsiya cinayətləri və qulluq
mənafeyi əleyhinə olan digər cinayətlər» adlandırılmışdır.
Şübhəsiz, qeyd olunan qanunlar, fərman və sərəncamlar, korrupsiya ilə mübarizənin
normativ-hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədilə qəbul edilən digər sənədlər müstəsna
əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, korrupsiyaya qarşıdurmaya istiqamətlənən qanunların, digər
normativ-hüquqi aktlar komleksinin qəbulu korrupsiyanın qarşısının alınmasının təşkili və
həyata keçirilməsində hüquqi zəmin yaratmaqla, korrupsiya ilə mübarizənin Azərbaycan
dövlətinin daima diqqət mərkəzində olduğunu bir daha vurğulayır, bundan sonra da korrupsiya
ilə ardıcıl və qətiyyətli mübarizənin aparılacağını göstərir.
12 fevral 2013-cü ildə «Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosialiqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı»nın icrasının dördüncü ilinin yekunlarına həsr olunmuş
müşavirədə çıxışında aidiyyəti qurumlara korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi ilə
bağlı ciddi tapşırıqlar verən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev korrupsiya ilə
mübarizənin bundan sonra da sistemli şəkildə, kompleks
tədbirlər vasitəsilə həyata
keçirələcəyini birmənalı şəkildə bəyan etmişdir: «Korrupsiya böyük bəladır. Biz doğurdan da,
inkişaf etmiş ölkəyə çevrilmək istəyiriksə, korrupsiyanı aradan götürməliyik. Bunu etmək üçün
bir neçə amil lazımdır və onların hamısı Azərbaycanda vardır. Güclü siyasi iradə və beynəlxalq
təcrübə. Biz bu təcrübəni öyrənirik, cəza tədbirləri, sistem xarakterli islahatlar mütləq olmalıdır
və olacaqdır. Biz bu məsələyə kompleks şəkildə yanaşırıq, müəyyən işlər görülübdür. Ancaq bu
işlər məni qane etmir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə daha da ciddi olmalıdır, bunun daha da ciddi
nəticələri olmalıdır».
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UOT 94 (479.24)
İ.Q.Abbasov,
Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə Akademiyasının
prorektoru - hüquq üzrə fəlsəfə doktoru,
baş ədliyyə müşaviri, prokurorluğun fəxri işçisi

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN SÜQUTUNUN
ÖLKƏXARİCİ SƏBƏBİ
(I məqalə)
Müəllif məqaləni aktual bir məsələyə - Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin süqutunun
ölkəxarici səbəbinə həsr etmişdir.
İ.Q.Abbasov haqlı olaraq belə bir nəticəyə gəlir ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin
süqutunun ölkəxarici səbəbi bolşevik Rusiyasının XI Qızıl Ordusu tərəfindən, faktiki olaraq,
ölkənin işğalı olmuşdur.
Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti, süqutu, ölkəxarici səbəb, işğal.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun 2003cü ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 85 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransında
fəlsəfə elmləri namizədi H.İ. Qasımova (Abdallı) «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu
səbəbləri» mövzusunda çıxış etmış və həmin çıxış konfrans materiallarında dərc olunmuşdur.
Lakin müəllif məqalə «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu səbəbləri» adlandırılsa da
məqalədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutunun bir səbəbi göstərilmişdir. Məqalədən
belə aydın olur ki, Azərbyacan Xalq Cümhuriyyətinin məğlubiyyəti yalnız bir səbəbdən baş
vermiş, bu da bolşevik Rusiyasının müstəqil Azərbaycanı XI Qızıl Ordu vasitəsi ilə işğal etməsi
olmuşdur. Əslində isə belə deyildir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu eyni
zamanda daxili səbəblərlə də şərtləşmişdir. Həmin səbəblər aşağıdakılardır:
Tarixi təcrübə göstərir ki, konkret tarixi şəraitdə hər hansı dövlətin süqutu, bir qayda olaraq,
xarici və daxili səbəblərlə şərtləşir, başqa sözlə, onun süqutu xarici və daxili səbəblər
nəticəsində baş verir. Tarixi şəraitdən asılı olaraq, bəzən daxili, bəzən xarici, bəzən isə hər iki
səbəblər əsas rol oynayırlar.
Məqalənin yazılmasımnda məqsəd Şərqdə ilk Parlamentli Respublika olan 28 may 1918-ci
ildən 27 aprel 1920-ci ilədək mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu səbəbləri
barədə oxucularda müəyyən təsəvvür yaratmaqdır.
28 may 1918-ci ildə keçmiş Qafqaz canişinin iqamətgahında doktor Həsən bəy Ağayevin
sədrliyi ilə Azərbaycan Milli İslam Şurasının iclası keçirilir və Azərbaycan Milli İslam Şurası
bitərəf Fətəli xan Xoyski başda olmaqla, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk müvvəqqəti
hökumətini təşkil edir [1, səh.7].
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan üçün çox mürəkkəb bir tarixi şəraitdə fəaliyyətə
başlayır. Lakin Sovetlər dönəmində ictimaiyyət, hətta, hüquqşünas tələbələr belə bilmirdilər ki,
Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, məhz nəyə görə Tiflisdə
niyə yaranmışdır?! Sən demə həmin dövrdə daşnaq S.Şaumyan başda olmaqla, Azərbaycana
qarşı düşmən mövqeyi tutan Bakı Xalq Komissarları Soveti fəaliyyət göstərirdi. S.Şaumyanın
rəhbərliyi ilə 1918-ci ilin martında Bakıda, Şamaxıda, Qubada törədilən azərbaycanlı
qırğınlarından sonra Bakı kommunası azərbaycanlı əhali arasında öz nüfuzunu tamamilə
itirmişdir. Onların hakimiyyəti Bakıdan kənara çıxa bilməmişdi. Azərbaycanın qəzalarında isə
tam hakimiyyətsizlik idi və hərc-mərclik hökm sürürdü. Öz təsir dairəsini bütün Azərbaycan
ərazisində yaymaq məqsədi ilə 1918-ci il iyunun 16-da Azərbaycan Milli İslam Şurası və
hökuməti Tiflisdən Gəncəyə köçür [1, səh.8].
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Bu vaxt Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti Bakıya gələ bilmir. Yuxarıda qeyd
edildiyi kimi, həmin vaxt Bakıda daşnaq S.Şaumyanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqına qarşı
əsil soyqırımı həyata keçirilirdi. Həmin vaxt Bakıda, Şamaxıda, Qubada 27 mindən artıq
Azərbaycanlı qətlə yetirilmiş, azərbaycanlara qarşı əsl soyqırımı həyata keçirilmişdir [14, səh.
217, 238, 242, 265].
Təsadüfi deyildir ki, təxminən iki il bunda əvvəl Qubada kütləvi məzarlıq aşkar edilmişdir
[16, səh.1].
Yalnız Nuru Paşanın komandanlığı altında Qafqaz İslam Ordusu Bakını 15 sentyabr 1918-ci
ildə erməni daşnaqlarından azad etdikdən sonra 17 sentaybr 1918-ci ildə Fətəli xan Xoyski
höküməti Gəncədən Bakıya köçür və Bakı paytaxt elan olunur.
1918-ci il iyunun 17-də Gəncədə öz fəaliyyətini dayandırmış Azərbaycan Milli Şurası həmin
il noyabrın 16-da Bakıda öz işini yenidən bərpa edir. İclasda çıxış edən Azərbaycan hökumətinin
sədri F.X.Xoyski Milli İslam Şurası üzvlərinə müraciət edərək bildirir ki, hökumətin Müəssislər
Məclisini çağırmaq üçün hazırlıq işinə vaxtı çatmadığından Milli İslam Şura bu işi öz öhdəsinə
götürsün. Milli İslam Şura bu təklifinə razılaşır. Noyabrın 19-da Milli Şuranın
M.Ə.Rəsulzadənin sədrliyi ilə keçən iclasında bu məsələ geniş müzakirə olunur [1, səh.10-11].
Təəssüflər olsun ki, 28 may 1918-ci ildə Tiflisdə Azərbaycan Milli İslam Şurasının qərarı ilə
yaradılmış Şərqdə ilk demoratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmisi 23 ay
yaşadıqdan sonra süqut edir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu səbəblərini daxili və xarici səbəblərə ayırmaq
zəruridir. Təhlil göstərir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin suqutunda xarici faktorun təsiri
daha çox olmuş, başqa sözlə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutunda xarici faktorun təsiri
həlledici rol oynamışdır.
Biz əvvəlki yazılarımızda qeyd etmişdik ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasını
şərtləşdirən səbəblərdən biri də keçmiş Çar Rusiyasında 1917-ci ilin fevral ayının 21-də baş
vermiş Fevral-burjua inqilabını və sonra isə, köhnə stillə 25 oktyabr 1917-ci ildə (yeni stillə 7
noyabr 1917-ci ildə-İ.A), bolşeviklərin həyata keçirdikləri Oktyabr çevrilişinin baş verməsi
nəticəsində yaranmış tarixi şərait olmuşdur. Təhlil göstərir ki, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin süqutunun əsas səbəblərindən biri, başqa sözlə, onun süqutunda həlledici rol
oynayan bolşevik Rusiyası olmuşdur.
Azərbaycan Kommunist Partiyası tarixi oçerklərində doqquzuncu fəslin 3-cü yarımfəsli
«Kommuist Partiyası Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsinin təşkilatçısıdır» adlanır.
Həmin fəsldə göstərilir: «Azərbaycan kommuıst təşkilatlarının brinci qurultayı 1920-ci il 11 və
12-də Bakıda Fəhlə klubu binasında gizli şəraitdə keçirildi. Qurultaya həlledici və məşvərətçi
səslə 120-dən çox nümayəndə iştirak edirdi; onlar dörd min nəfər kommunisti təmsil edirdilər.
Qurultayın işində həmçinin RK (b) Qafqaz Diyar Komitəsinin üzvləri iştirak edirdilər».
Həmçinin, həmin səhifədə göstərirdi: «V.İ.Lenin qurultayın fəxri sədri seçildi. Qurultay
Kominterinə, RK (b) P MK-ya, ÜRMİK-ə, partiyanın Qafqaz Diyar Komitəsinə, Qızıl Orduya,
Qırmızı Dağıstana, Mərkəzi fəhlə konfransına, habelə N.N.Nərmanova təbrik göndərdi» [2, səh.
455].
Buradan aydın olur ki, Azərbaycanın Sovetləşdirilməsin bolşevik Rusiyasının, onun rəhbəri
V.İ. Lenin mühüm rol oynamış, başqa sözlə, faktiki olaraq bu prosesə rəhbərlik etmişdir.
Həmçinin, buradan görünür ki, N.N.Nərimanov Azərbaycan kommunistlərinin birinci
qurultayında iştirak etməmişdir.
Həmin vaxt, başqa sözlə 1918-ci ilin ortasından 1919-cu ilin payızına qədər Həştərxanda
qalan N.N.Nərimanov xəstə olmasına baxmayaraq, burada Quberniya Maarif komissarı və
müsəlman sanitar şöbəsinin müdiri vəzifələrində işləməyə başlayır. O, tatar, qırğız, fars və başqa
müsəlman camaatı içərisində bolşevizmi təbliğ edir.
1919-ci ildə N.N.Nərimanov Azərbaycanın vəziyyəti və gələcəyi haqqında məruzə etmək
üçün V.İ.Lenin tərəfindən Həştərxandan Moskvaya çağırıldı. Məruzədən sonra N.N.Nərimanov
Moskvada saxlanılaraq, Sovet respublikasının Xarici İşlər Komissarlığında Şərq şöbəsi müdiri və
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bir az sonra Xalq Millətlər Komissarı İ.Stalinin müavini vəzifələrinə təyin edilmişdi [12,
səh.108-109].
Bütün bunlar onu göstərir ki, N.N.Nərimanovun Müsəlman Şərqində, o cümlədən
Azərbaycanda nüfuzu böyük idi.
Azərbaycan Kommunstlətrinin ilk qurultayı 1920-ci ilin fevralın 11- 12-də Bakı şəhərində
keçirilmişdir. Nəzərə alsaq ki, həmin qurultay cəmisi 4 min kommunisti təmsil edirdi və həmin
dövrdə Azərbaycanda əhalinin sayı 1952,2 min nəfər olmaqla, əhalinin cəmi 405,8 min nəfəri
şəhər yerlərində yaşayırdılar. Bütün bunlar isə onu göstərir ki, Azərbaycanda Kommunistlərin
əhali arasında xüsusi çəkisi, bununla əlaqədar isə, nüfuzu və faktiki təsiri zəif idi [17, səh.1].
Sovet Rusiyası tərəfindən təhlükə getdikcə artırdı. Buna görə də 1920-ci il yanvarın 2-də
RSFSR Xalq Xarici İşlər komissarı Q.V.Çiçerinin ağqvardiyaçı Denikin ordusuna qarşı hərbi
ittifaq bağlamaq təklifi ilə xarici işlər naziri F.X.Xoyskiyə göndərdiyi nota Azərbaycanı
Rusiyanın daxili münaqişələrinə cəlb etmək və bununla da gələcəkdə Azərbaycanı işğal etmək
üçün nəzərdə tutulan siyasi manevrdən başqa bir şey deyildi. Q.V.Çiçerinin notasının əsas
məqsədini düzgün başa düşən Azərbaycanın xarici işlər naziri F.Xoyski onun təklifini rədd etdi.
F.Xoyski özünün 1920-ci il yanvar tarixli cavab məktubunda məhz bu faktı vurğulayırdı ki,
Denikin məsələsi Rusiya dövlətinin daxili işidir və Azərbaycan, suverən dövlət kimi, başqa
suverən dövlətin daxili işlərinə müdaxiləyə yol verə bilməz. Bununla da nazir müstəqil
Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmamağı tələb etdi.
Bolşevik təhlükəsinin real olduğunu nəzərə alan F.Xoyski hökumətdən respublikada
fövqəladə vəziyyət tətbiq etməyi, parlamentin buraxılmasını, yaxın vaxt ərzində Müəssislər
Məclisinə seçkilər keçirilməsini tələb etdi [3, səh. 556].
Azərbaycan hökumətində daxili mübarizənin davam etdiyi bütün dövr ərzində Sovet Rusiyası
tərəfindən təzyiq hiss olunurdu. Xarici işlər naziri F.X.Xoyskinin Rusiya ilə hərbi ittifaqdan
imtina etməsinə cavab olaraq, 1920-ci il yanvarın 23-də Q.V.Çiçerin ikinci notanı göndərdi və
Azərbaycan Rusiyadakı hərbi münaqişəyə cəlb etmək üçün yenidən təşəbbüs göstərdi. Yeni
notada Azərbaycan hökumətinin müstəqil siyasətindən Rusiya Xalq Xarici İşlər Komissarlığının
açıq narazılığı ifadə edilmişdi. Nazir Azərbaycan hökuməti tərəfindən «onun notası» nın səs
verən hər hansı bir əks-səda doğurmamasından şikayətlənir və «onun atdığı addımın uğursuz
olmayacağına» ümid bəslədiyini bildirirdi [3, səh. 557].
Bununla da Q.V.Çiçerin Azərbaycan Hökuməti və Parlamentinin sayıqlığını yoxlamağa cəhd
etmişdir. Sovet hökuməti (bolşevik Rusiyası nəzərdə tutulur – İ.A) öz bəyanatlarında millətlərin
öz müqəddaratına təyin etmək hüququna hörmətlə yanaşmasına baxmayaraq, Azərbaycanın
müstəqilliyini tanımağa hazırlaşmırdı. Sovet hökumətinin Azərbaycan barədə V.İ.Leninin
Qafqaz cəbhəsinin Hərbi-İnqilab Şurasının üzvləri
İ.T. Smilqaya və Q.K.Orconikidzeyə göndərdiyi aşağıdakı teleqramında özünün əsl məqsədini
göstərirdi:
«Bakını almaq bizə olduqca və olduqca zəruridir. Bütün səylərinizi buna verin, həm də
bəyanatlarda son dərəcə diplomat olmaq və möhkəm yerli Sovetl hakimiyyəti hazırlandığınıı
tamamilə yəqin etmək lazımdır» [11, səh. 163].
1920-ci ilin aprelin 23-də N.Nərimanovu şəxsən yaxşı tanıyan C.Orconikidze V.İ.Leninə
aşağıdakı məzmunda teleqram vurmuşdu:
«…Nərimanov bizə Bakıda lazımdır və çox lazımdır. Artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, onu
sabah bizə göndərəsiniz…». Bu vaxt N.Nərimanov RK(b)P MK-nın Qafqaz bürosu üzvü sifəti
ilə Pyatiqorsk şəhərinə göndərilmişdi. O, hakimiyyəti ələ almaq üçün təcili olaraq Bakıya
getmək əmrini yolda almışdı [12, səh. 112-113].
Qeyd etmək yerinə düşər ki, 11-12-si fevral 1920-ci ildə keçmiş Azərbaycan Kommunist
Partiyasının birinci qurultayında, formal olaraq, M.D.Hüseynov Azərbaycan KP(b)P Rəyasət
Heyətinin sədri seçilsə də, partiyaya «faktiki rəhbərliyi» yenə də A.Mikoyan edirdi [7, səh. 5859].
Bakıda üsyan başladığı halda (əslində heç bir üsyan gözlənilmirdi-İ.A), birgə hərəkəti
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əlaqələndirmək məqsədilə RK(b)P Qafqaz Komitəsinin bürosu, AK(b)P və Kirovun XI Ordunun
komandanlığı ilə yazışmaları bütün aprel ayı ərzində davam edirdi. XI Ordunun komandanlığı,
RK(b)P Qafqaz Diyar Komitəsi və AK(b)P nümayəndələrinin iştirakı ilə aprelin 22-də Bakıda və
aprelin 25-də Port-Petrovskda keçirilən müşavirələrdə qarşıdakı birgə əməliyyatlar planını
təfsilatı ilə müzakirə etdi. Bu plan aprelin 27-də Bakıda kommunistlərin silahlı çıxışını və həmin
gün XI Ordunun Azərbaycan sərhədini keçməsini nəzərdə tuturdu. AK(b)P rəhbərliyi dövlət
çevrilişi planının reallaşdırılması üçün vaxtın yetişdiyini qət etdi. Aprelin 25-də bütün partiya
komitələri hərbi komandanlığın tabeliyinə keçirildi və xəbərdarlıq olundu ki, komandanlığın
əmrinə tabe olmayanlara ölüm cəzasi veriləcəkdir [3, səh. 565].
Hələ 1918-ci ilin 5 iyununda V.Lenin Bakıda neft sektoruna rəhbərlik edən Ter-Qabreliyana
teleqramında göstərirdi ki, şəhəri (Bakı şəhərini-İ.A.) saxlaya bilməsəniz yandırın [6, səh. 20; 18,
səh. 1].
Həmin dövrün məlumatına görə dünyada çıxarılan neftin 56%-i, Rusiyada isə 95%-ni Bakı
nefti təşkil edirdi [6, səh. 20].
Təsadüfi deyildir ki, V.Lenin islahatdan sonrakı dövrdə (XIX əsrin 60-cı illərindən sonra-İ.A)
Qafqazda mədən sənayesinin heyrətdoğuracaq dərəcədə artdığını göstərərək yazırdı: «Neftin
demək olar hamısı Bakı quberniyasinda hasil edilir» [11, səh. IV].
Bolşeviklərin Oktyabr 1917-ci il çevrilişindən sonra Qafqaz ölkələri bolşevik Rusiyasının
tərkibinə daxil olmadıqları halda, RSFSR Xalq Komissarlar Sovetinin 16 (29) dekabr 1917-ci il
tarixli 27 № qərarı ilə Bakı Sovetinin sədri S.Şamuyan Qafqazın fövqəladə komissari təyin
edilərək, Bakı Sovetinə 500 000 manat pul ayrılmışdır, halbuki, həmin vaxt Bakıda bolşeviklər
hakimiyyətdə deyildirlər, Bakı Soveti isə, ümumiyyətlə, mövcud olmamış və S.Şamuyan da təbii
ki, Bakı Sovetinin sədri deyildi [11, səh. 119].
RSFSR Xalq Komissarlar Sovetinin sədri V.Ulyanov (Lenin) və Xalq milli işlər komissari İ.
Cuqaşvili (Stalin) 18 dekabr 1917-ci ildə S. Şamuyana göndərdikləri bildirişdə göstərirdilər ki,
Qafqaz işləri üzrə müvvəqqəti komissar təyin edilən, bolşevik partiyası Mərkəzi Komitəsinin
üzvü, Bakı fəhlə və əsgər deputatları Sovetinin sədri Stepan Şamuyana Qafqaz Fövqəladə
Komissarlığının ehtiyacları üçün (500 000 manat) göndərilir. RSFSR Xalq Komissarlar
Sovetinin 20 noyabr (3 dekabr) 1917-ci il tarixli Müraciətində Rusiyanın, Şərqin zəhmətkeş
müsəlmanlarının və bütün dünyanın istismar olunan xalqlarının azad olması bəyan edilirdi. Ona
görə də RSFSR-in tərkibinə daxil olmayan başqa xalqların ehtiyacları üçün
S.Şamuyana 500 000 manat pul ayrılması həmin xalqların müstəqillik uğrunda mübarizəsi
əleyhinə birbaşa müdaxilə etməkdən başqa bir şey deyildi [11, səh. 121; 13, səh. 7-8].
Artıq 1918-1920-ci illərin Vətəndaş müharibəsi əsasən başa çatdıqdan sonra bolşevik
Rusiyası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması və 1918-ci ilin sentyabr ayının 17-də
artıq Bakıda, müstəqil dövlət kimi, fəaliyyət göstərilməsi faktı ilə heç cür barışa bilmirdi,
Azərbaycan xalqinin müstəqilliyini hər vasitə ilə boğmağa çalışırdı.
Bolşevik Rusiyası müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə, birbaşa müdaxilə
üçün əsas olsun deyə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyatəni rəhbərlərinə ağqvardiyaçı Denikin
ordusuna qarşı hərbi ittifaq bağlamaq təklifi baş tutmadıqdan sonra RSFSR rəhbərliyi artıq
müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə birbaşa müdaxilə etmək qərarına gəlir.
Ona görə də bolşevik Rusiyasinin XI Qızıl Ordusu 1920-ci ilin aprel ayının 27-də
Azərbaycanın şimal sərhədini keçdilər. Elə həmin saatlarda Bakı zəhmətkeşlərinin
nümayəndələri Bakı vağzalında XI Qızıl Ordunun «III İnternasional» zirehli qatarını təntənə ilə
qarşıladılar [3, səh. 462].
Aprelin 27-də səhər tezdən kommunist (bolşeviklərin) silahlı dəstələri Bakı şəhərinin
dəmiryol vağzalını, poçtu, teleqrafı, polis məntəqələrini, iri neft mədənlərini, sənaye
muəssisələrini, hərbi və ticarət limanını, bir sözlə, mühüm-strateji əhəmiyyətli obyektlərini ələ
keçirməyə başladılar. Həmin gün saat 11-də, başda H.Sultanov olmaqla, kommunistlərin
nümayəndə heyəti AK(b)P MK, RK(b)P Qafqaz Diyar Komitəsinin Bakı Bürosu adından
hakimiyyəti Sovet Fəhlə Kəndli Hökumətinə təslim etmək barədə Azərbaycan Xalq
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Cümhuriyyəti Parlamentinə ultimatum təqdim etdilər.
Həmin ultimatumu müzakirə etmək üçün parlament iclasından əvvəl M.H.Hacınski,
M.Ə.Rəsulzadə, Q.Qarabəyov, A.Səfikürdski, A.Qardaşov, Ağamalı oğlundan ibarət komissiya
yaradıldı. Komissiya ultimatuma cavab olaraq öz şərtlərini hazırladı və bu şərtlər parlamentin
müzakirəsinə verildi [3, səh. 566].
Parlamentin 27 aprel 1920-ci il tarixli sonuncu iclasına M.Ə.Rəsulzadə sədərlik etdi. Kəskin
diskusiyaların gedişində sosialist fraksiyası və onlara yaxın olan fraksiyalar hakimiyyəti
bolşeviklərə vermək tələbini müdafiə etdilər. Həmin axşam parlamentdəki çıxışında
M.Ə.Rəsulzadə göstərirdi: «Qardaşlar. Qarşımızda bir ultimatum durur. Burada təslimdən bəhs
edirlər. Fəqət qardaşlar, təslim nə deməkdir? Kimə görə mövqeyimizi tərk edirik?» [9, səh. 358].
Hələ bundan əvvəl, 1920-ci ilin aprelin 1-də Ə.Qarayev Azərbaycan Prlamentindəki
çıxışında demişdi: «Qızıl Ordu artıq Yalama stansiyasında dayanmışdır və mən sizə təklif edirəm
ki, onu köməyə çağırıb hakimiyyəti bolşeviklərə verəsiniz. Çünki bolşevik hakimiyyəti milli
məsələni həll etməyə qadir olan yeganə hakimiyyət, XI Qızıl Ordu isə milli qırğına son qoyacaq
yeganə ordudur»[10, səh. 248]. Əfsuslar olsun ki, o dövrdə Rusiyaya ümid edənlər çox idi. Ona
görə də Ə.H,Qarayevin bu çıxışına cavab olaraq M.Ə.Rasulzadə demişdi: «... üsyan eləyənin adı
Əliheydərmi olsun, ya Vartazarmı, ikisi də qiyamçıdır. Qarabağdamı və ya Bakıdamı çıxışda
bulunsun , ikisi də birdir. Mən burada hər bir Azərbaycan parlamentini üzvünün deyil, bir Rusiya
agentinin sözünü eşidirəm»[10, səh. 248].
Sovet ordusunun (XI Qızıl Ordu nəzərdə tutulur-İ.A.) Bakıya yaxınlaşdığı məqamda – aprelin
27-si gündüz saat 4-də Azərbaycan bolşevikləri, RK(b)P Qafqaz Diyar Komitəsinin Bakı bürosu
və fəhlə konfransı adından XI ordu dəstələrinin Biləcəri stansiyasında dayanmasına arxalanaraq
respublika parlamentinə hakimiyyəti təhvil vermək haqqında ultimayum təqdim etdilər. Hələ
bundan xeyli əvvəl böhranlı mart günlərində, ümumiyyətlə 1920-ci ilin baharında Azərbaycan
parlamentində və hökumətində təfriqə yaranmışdı. Şimaldan təhlükə reallaşdıqca Sovet
Rusiyasına qaşı sərt xəttin tərəfdarı olan Xarici işlər naziri olan F.Xoyski qrupu ilə, güzəştçilik
siyasətinin tərəfdarları, daxili işlər naziri M.Hacınski qrupu arasında ixtilaflar dərinləşmişdi.
F.Xosyki tərəfdarlarının M.Hacınski tərəfdarlarını hökumətdən uzaqlaşdırmaq tələbi axıra
çatdırılmadı. M.Hacınski Daxili işlər nazirliyindən uzaqlaşdırılsa da, hökumətdə yeni mühim
vəzifə - ticarət və sənaye naziri vəzifəsini tutdu. Aprelin 27-də parlamentin sonuncu iclasına
M.Ə.Rəsulzadə sədrlik etdi. Kəskin diskusiyalar gedişində sosialist fraksiyası və onlara yaxın
olan fraksiyalar hakimiyyəti bolşeviklərə vermək tələbini müdafiə etdilər [9, səh. 358].
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti aşağıdakı 7 şərtlə hakimiyyəti bolşeviklərə
verməyə razılaşırlar:
1. Sovet höküməti tərəfindən idarə olunan Azərbaycanın tam istiqlaliyyəti mühafizə edilir;
2. Azərbaycan kommunist firqəsinin yaratdığı hökumət müvəqqəti orqan olacaqdır;
3. Azərbaycanın son idarə formasını hər hansı bir xarici təzyiqdən asılı olmayan fəhlə, kəndli
və əsgər deputatları Sovetləri şəxsində Azərbaycanın ali qanunverici orqanı müəyyənləşdirir;
4. Hökumət idarəsinin bütün xidmətçiləri və yerlərində qalır, ancaq məsul vəzifə tutanlar
dəyişdirilir.
5. Yeni yaradılan müvəqqəti kommunist hökuməti Parlamentin və hökumət üzvlərinin
həyatının və əmlakının toxunulmazlığına təminat verir;
6. Qızıl Ordunun Bakı şəhərində döyüşlə daxil olmasına yol verməmək üçün tədbir görüləcək;
7. Yeni Hökumət, haradan baş verməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın istiqlalını
sarsıtmaq məqsədi güdən bütün xarici qüvvələrə qarşı qəti tədbirlər gərəcək və öz sərəncamında
olan bütün vasitələrələ mübarizə aparacaqdır [4, səh. 978-979].
Təəsüfflər olsun ki, bu şərtlərdən yalnız birinə əməl olunur. XI Qızıl Ordu döyüşsüz Bakıya
daxil olur. Ona görə ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hakimiyyəti könüllü olaraq
bolşeviklərə təhvil verir və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini qoşunları XI Qızıl Ordu dəstələrinə
müqavimət göstərmir, şəhəri könüllü tərk edirlər. Qalan şərtlərin isə heç birinə əməl edilmir.
Beləliklə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məcburiyyət qarşısında süqut edir, əslində ölkə XI
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Qızıl Ordu tərəfindən faktiki işğal edilir.
Məmmədəmin Rəsulzadə bu barədə demişdir: «Yaziqlar olsun ki, biz daha səpələnmiş
etiqadımızla, «-Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!» idealına etdiyimiz afərinləri unutduq,
canımız və malımız qorxusundan bu istiqlal bayrağını bir bezə dəyişdik. İntriqaçı və zalım bir
qüvvət tərəfindən susdurulduq . Dilim gəlmir... təslim olduq!» [15, səh. 55].
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentinin 27 aprel 1920-ci il tarixli iclas protokolu və
stenoqrafik hesabatı təəsüfflər olsun ki, saxlanılmamışdır. Mərhum akademik Ziya Bünyadov
respublika Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin arxivindən götürərərk həmin protokolun bir
hissəsini bərpa etmişdir. Əslində, Parlamentin son iclası 27 aprel 1920-ci ildə səhər saat 11-də
başlamış və həmin gün axşam saat 23-25-də bağlanmışdır [1, səh. 27; 14, səh. 971-978].
1920-ci ilin aprelin 27-dən 28-nə keçən gecə parlament hakimiyyəti Müvəqqəti İnqilab
Komitəsinə təhvil verdi. Komitənin tərkibi onun qiyabı seçilmiş sədri N.Nərimanov, A.Alimov,
D.Bünyadzadə, M.Hüseynov, Ə.Qarayev, Q.Musabəyov və H.Sultanovdan ibarət idi [3, səh.
567].
Əslində isə həmin vaxt N.N.Nərimanov Bakıda olmamışdır. Bunu N.N.Nərimanovun
V.İ.Leninə 16 may 1920-ci ildə göndəridiyi aşağıdakı teleqramının məzmunundan görmək olar:
«MOSKVA.
Lenin yoldaşa. Surəti Çiçerinə.
Ayın on altısında mən Bakıya varid oldum və əhali tərəfindən təntənə ilə qarşılandım. Əhvalruhiyyə inqilabidir. Qızıl Ordu özünü olduqca yaxşı aparır. Mənim şəxsimdə əhali Sovet
Rusiyasını səmimiyyətlə alqışlayır və əmin olun ki, Sovet Rusiyası gənc müstəqil Sovet
Azərbaycana möhkəmlənməkdə kömək edəcəkdir.
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin Sədri
Nərimanov» [12, səh. 113].
Beləliklə, N.N.Nərimanov həmin teleqramının mətnindən görünür ki o, Bakıya yalnız 16 may
1920-ci ildən sonra faktiki gəlmişdir. Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 28 aprel 1920-ci il tarixli
qərarı ilə yenə də N.N.Nərimanovun sədrliyi ilə aşağıdakı tərkibdə ilk Sovet Hökuməti təşkil
edilir:
- Xalq hərbi-dəniz komissarı- Çingiz İldırım;
- Xalq əmək və ədliyyə komissarı – Əli Heydər Qarayev;
- Xalq torpaq, ticarət, sənaye və ərzaq komissarı – Musabəyov, kollegiya üzvləri: Yusuf
Məlikov və Solovyov;
- Xalq Maliyyə komissarı – Mirzə Davud Hüseynov, onun müavini Tağıyev;
- Xalq Təhsil və dövlət nəzarəti komissarı- Bünyatzadə;
- Xalq poçt, teleqraf və yollar komissarı – Cəmil Vəzirov;
-Xalq səhiyyə və xeyriyyəçilik komissarı–Əlimov, onun müavini Kazımov [8,səh.13-14].
Təsadüfü deyildir ki, 29 aprel 1920-ci ildən 15 may 1920-ci ilədək olan dövrdə Azərbaycan
İnqlab Komitəsinin iclaslarına ya M.D. Hüseynov sədrlik edir, ya da həmin iclaslara kimin
sədrlik etməsi göstərilmir. Bu ondan irəli gəlirdi ki, N.N.Nərimanov Şərqdə tanınmış, nüfuzlu bir
şəxsiyyət idi. Bolşevik Rusiyası, o cümlədən, onun Xalq Komissarlar Sovetinin sədri V.İ.Lenin
də bunu yaxşı bilirdi. Ona görə də Şərqdə bir tanınmış adam kimi, Azərbaycanda xalq arasında
böyük nüfuz sahibi olan N.N.Nərimanov Azərbaycan İnqilab Komitəsinin və Azərbaycan Xalq
Komissarlar Sovetinin qiyabi olaraq sədri seçilir. «İnqilab Komitəsinin təşkil edilməsi
haqqında» Azərbaycan SSR İnqlab Komitəsi 29 aprel 1920-ci ildə qərar qəbul edir [5, səh. 5-6].
Buradan göründüyü kimi, Azərbaycan İnqilab Komitəsi, əslində, legitim olmamış, başqa
sözlə, həmin orqan öz-özünü yaratmışdır. Həmin qərarda göstərilir: «Əgər burjuaziya və
mülkədarlar özlərinin labüd məhv olacaqlarını hiss edərək vəhşicəsinə fəhlə və kəndlilərin qanını
tökməyə cəhd etsələr, Azərbaycan zəhmətkeşlərinə onların, milliyətindən asılı olmayaraq, ağ
terror tətbiq etməyə cəhd etsələr, o zaman inqilab hökumətində qanlı terrora layiqli cavab
tapılar». Bəyanat aşağıdakı cümlələrlə tamamlanırdı: «Zəhmətkeşlərin qanına susayanların vay
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halına». Beləliklə, qeyd edilən sənəd normativ hüquqi aktdan daha çox hədə-qorxu dolu
bəyanata oxşayırdı. Nəzərə almaq lazımdır ki, 28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti hakimiyyəti dinc şəraitdə bolşeviklərə təhvil vermişdir. 29 aprel 1920-ci ildə isə
heç bir legitim əsası olmayan Azərbaycan İnqilab Komitəsi gələcəkdə həyata keçirəcəkləri,
qırmızı terrorda ifadə olunacaq özbaşına tədbirlərin indidən əsaslandırmaq üçün belə sənəd qəbul
etmişlər. Əslində, bu sənəd Azərbaycan SSR İngilab Komitəsinin öz-özünü yaratması və
zəhmətkeşlərin adından fəaliyyətə başlaması barədə bəyənat idi.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, yuxarıda göstərdiyimiz təhriflərə indiki ictimai-siyasi durum
konteksti baxımından qiymət vermək və buna görə də Sovet dövrünün müəlliflərini qınamaq ən
azı ədalətsizlik olardı. Belə ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti fəaliyyətinin, həmin dövrün
hadisə və görülmüş tədbirlərinin öyrənilməsi Sovet müəlliflərinə ya yasaq edilir, yaxud bu hadisə
və fəaliyyət barədə obyektiv həqiqətin yazılmasına, təbii ki, kommunist ideologiyası və Sovet
rejimi imkan vermirdi.
Beləliklə, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin süqutunun ölkəxarici səbəbi bolşevik
Rusiyasının XI Qızıl Ordusu tərəfindən, faktiki olaraq, ölkənin işğalı olmuşdur.
Ədəbiyyat siyahısı:
1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament (Stenoqrafik hesabatlar), I cild – Bakı,
«Azərbaycan» nəşriyyatı, 1998, 976 səh.
2. Azərbaycan Kommunist Partiyası tarixinin oçerkləri, I cild (XIX əsrin 80-ci illəri – aprel 1920ci il), Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı – 1986, 503 səh.
3. Azərbaycan tarixi (1900-1920-ci illər), V cild, Bakı, «Elm» nəşriyyatı – 2008, 693 səh.
4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament (Stenoqrafik hesabatlar), II cild –
Bakı, «Azərbaycan» nəşriyyatı, 1998, 992 səh.
5. Azərbaycan SSR Qanunları, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti fərmanları və Azərbaycan SSR Hökuməti qərarlarının xronoloji küllüyatı. I cild, 1920-1935, Bakı, 1960, 261 səh.
6. Bəhrəmov C.Ə. «New Baku Post» qəzeti, 41(41), 13.10.2012, 36 səh.
7. Балаев A.Г. «Азербайджанское национально–демократическое движение» (1917-1920 гг.)
// Баку–Элм–1990, 95 стр.
8. Декреты Азревкома (1920-1921гг.), Сборник документов, Азербайджанское
государственное издательство, Баку-1988, 519 стр.
9. Həsənov C.P. «Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində (1918-1920-ci illər)» Bakı,
Azərnəşr-1993, 362 səh.
10. Qasımova (Abdallı) H.İ. «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyaətinin süqutu səbəbləri» / Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti və Milli Müstəqilliyin İdeya-Siyasi Problemləri. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 85 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materiallari), Bakı-2003, s. 244250.
11. Lenin V.İ. «V.İ.Lenin Azərbaycan haqqında», «Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı», Bakı-1970,
394 səh.
12. Məmmədov V.H. «Nəriman Nərimanov» // Azərbaycan Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı
Nəşriyyatı, Bakı -1957, 133 səh.
13. Образование и развитие СССР как союзного государства (Сборник законодательных и
других нормативных актов), Москва 1972, 344 с.
14. Paşayev A.Ə. «Açılmamış səhifələrin izi ilə» // Bakı, «Azərbaycan» nəşriyyatı, 2001, 536 səh.
15. Rəsulzadə M. Ə. «Əsrimizin Siyavuşu, Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyati, Çağdaş Azərbaycan
tarixi», Gənclik, 1990, 112 cəh.
16. http://www.anspress.com/index.php?a=2&lng=az&nid=155103
17. http://az.wikipedia.org/wiki/Azərbaycan_əhalisi.
18. http://leninism.su/index.php?option=com_content&view=article&id=3637^dokumenty-1918g-maj-iyun&catid=99:v-i-lenin-neizvestny-dokumenty-1891-1922&?temid=53

33

Ильгам Аббасов,
Проректор Академии Юстиции Министерство юстиции,
доктор философии по праву, Старший советник юстиции, почетный работник
прокуратуры
Внешняя причина падения Азербайджанской Демократической Республики
Автор статью посвятил актуальной теме – внешней причине падения Азербайджанской
Демократической Республики.
И.Г.Аббасов справедливо приходит к заключению о том, что внешней причиной
падения Азербайджанской Демократической Республики, фактически, была оккупация
страны XI Красной Армией большевистской России.
Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика, падение, внешняя
причина, оккупация

Ilham Abbasov,
Pro rector of the Academy of Justice Ministry of , Philosophy doctor on law,
General advisory of justice, honorary worker of procurator’s office

Foreign reason of the falling of the Azerbaijan Democratic Republic
The author devoted article to a actual issue – the Foreign reason of the falling of the
Azerbaijan Democratic Republic.
I.G.Abbasov fairly comes to conclusion that occupation of the country by the XI Red Army of
Bolshevist Russia, in fact, was the foreign reason of falling of the Azerbaijan Democratic
Republic.
Keywords: Azerbaijan Democratic Republic, falling, foreign reason, occupation

34

UOT 351.74: 94(79.24)
İ.Q.Abbasov,
Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə Akademiyasının
prorektoru – hüquq üzrə fəlsəfə doktoru,
baş ədliyyə müşaviri, prokurorluğun fəxri işçisi

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ POLİS
ORQANLARININ TƏŞKİLİ VƏ FƏALİYYƏTİ
(II məqalə)
Müəllif məqaləni aktual bir məsələyə- Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə polis
orqanlarının təşkili və fəaliyyətinə həsr etmişdir.
İ.Abbasov məqalədə haqlı olaraq belə bir nəticəyə gəlir ki, müasir polis orqanları
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə təşkil olunmuş və fəaliyyət göstərmiş polis
orqanlarının varisidir.
Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, polis, təşkili və fəaliyyəti.
F.Engels vaxtı ilə «Ailənin, xüsusi mülkiyyətin və dövlətin mənşəi» əsərində, dövlətin 3
zəruri əlamətlərindən biri kimi, özünün silahlı qüvvə kimi təşkil edən, əhaliyə daha bilavasitə
uyğun gəlməyən kütləvi hakimiyyətin yaranmasını göstərmişdir [7, səh. 320].
AMEA–nın müxbir üzvü, hüquq elmləri doktoru, professor M.F.Məlikova isə «Dövlət və
hüquq nəzəriyyəsi» kitabında, haqlı olaraq, dövlətin səciyyəvi əlaməti kimi, dövlət cəmiyyət
üzərində duran və xüsusi məcburiyyət aparatına malik olan kütləvi hakimiyyətin olmasını
göstərir. Prof. M.F.Məlikova daha sonra göstərir ki, dövlət əzmək maşını kimi meydana gələrək,
ictimai işlərdən əlavə öz sinfi düşmənlərini əzmək funksiyasınıda yerinə yetirir [8, səh. 30].
Ona görə də cəmiyyətdə ictimai qayda-qanunun qorunması, cəmiyyət üzvlərini hər cür
cinayətkar qəsdlərdən qorumaq, cəmiyyətdə dövlət və onun təəbələrinin əleyhinə yönəlmiş
qəsdlərin qarşısını almaq üçün xalqdan ayrılmış zor aparatının - polis orqanlarının
yaradılması zəruri idi.
Təsadüfi deyildir ki, Şərqdə ilk demoktarik dövlət olaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 28
may 1918-ci ildə Azərbaycan Milli İslam Şurasının qərarı ilə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini
elan etdikdən sonra, elə həmin gün Fətəli Xan Xoyski başda olmaqla, ilk müvəqqəti hökümətini
təsdiq etmişdir. Həmin hökümətdə Fətəli Xan Xoyski eyni zamanda Daxili İşlər Naziri təsdiq
olunmuşdur. Lakin təbii ki, həmin vaxt müvəqqəti hökümət mühacirətdə-Tiflisdə təşkil
edildiyindən daxili işlər orqanlarının, başqa sözlə, Daxili İşlər Nazirliyinin yerli orqanlarınınpolis orqanlarının yaradılması mümkün olmamışdır [1, səh. 9-11].
Fətəli Xan Xoyski Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdiyinə görə o, 28 may 191817 iyun 1918-ci ildə fəaliyyət gösrətmiş I nazirlər kabinetində Nazirlər Şurasının sədri və Daxili
İşlər Naziri vəzifələrində, 17 iyun 1918-7 dekabr 1918-ci illərdə fəaliyyət göstərmiş II nazirlər
kabinetində Nazirlər Şurasının sədri və Ədliyyə Naziri vəzifəsində, 1918-ci il 6 oktyabr tarixli
kabinetdaxili dəyişiklikdən sonra Nazirlər Şurasının sədri, 26 dekabr 1918- ci il – 14 mart 1919cu illərdə fəaliyyət göstərmiş III hökumətin tərkibində Nazirlər Şurasının sədri və eyni zamanda
Xarici İşlər Naziri vəzifələrini tutmuşdur. 14 mart 1919-22 dekabr 1919-cu il tarixlərdə fəaliyyət
göstərmiş IV kabinədə Nəsib bəy Yusifbəyli Nazirlər Şurasının sədri və Daxili İşlər Naziri
vəzifələrini, 24 dekabr 1919-cu il – 30 mart 1920-ci il tarixlərdə fəaliyyət göstərmiş kabinədə
Nəsib bəy Yusifbəyli Nazirlər Şurasının sədri, Daxili İşlər Naziri M.H.Hacınski (18.02.1920-ci
ildən sonra isə M. Vəkilov) işləmişdir [9, səh. 87-88].
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müvəqqəti höküməti Azərbaycan ərazisində
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fəaliyyət göstərmək məqsədilə 1918-ci ilin iyun ayının 16-da Azərbaycan Milli İslam Şurası
və Müvəqqəti höküməti Tiflis şəhərindən Gəncəyə köçür. Göründüyü kimi, həmin vaxt
yeni yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Müvəqqəti höküməti və Azərbaycan
Milli İslam Şurası da Bakıya gələ bilmir. Buna səbəb isə, 1918-si ilin mart ayından
başlayaraq, daşnak S.Şaumyanın başçılığı ilə Bakıda müsəlman əhalisinə qarşı kütləvi
şəkildə əsl soyqırımının həyata keçirilməsi idi.
Azərbaycan Milli İslam Şurası və hökümətinin həyata keçirməyə çalışdıqları tədbirlərin
«həddindən artıq demokratik istiqamətindən» narazı qalan Azərbaycan burjuaziyası və
mülkədarlarının müəyyən dairələrinin təsiri ilə Gəncədə real hakimiyyətə malik Nuru paşa
buraya gəlmiş Azərbaycan Milli İslam Şurası və hökümətini şübhə ilə qarşılayır. Hətta o, Milli
İslam Şurası və hökümət rəhbərlərini qəbul etməkdən belə imtina edir. Nəticədə Azərbaycanın
müstəqilliyi məsələsi böyük təhlükə qarşısında qalır. Uzun danışıqlardan sonra Nuru paşanın
müşarviri və onun yanında böyük nüfuz sahibi olan Əhməd bəy Ağayev qarşılıqlı güzəştlər
əsasında ümumi razılığa gəlməyi təklif edir. Bu təklifə görə Milli İslam Şura buraxılmalı və
bütün hakimiyyət yeni yaradılacaq hökumətə həvalə olunmalı idi. Bu məsələlərin müzakirəsi
üçün 1918-ci il iyunun 17-də keçmiş şəhər idarəsinin binasında M.Ə.Rəsulzadənin sədrliyi ilə
Milli Şuranın növbəti yeddinci iclası keçirilir [2, səh. 8-9].
Elə həmin iclasda Azərbaycan Milli İslam Şurasının buraxılması haqda qərar qəbul edilir.
Həmin qərarda götərilir ki, Azərbaycanın daxili və xarici həyatındakı ağır vəziyyəti nəzərə
alaraq, bütün hakimiyyət Fətəli Xan Xoyskinin sədrliyi ilə yaradılmış hökümətə keçir və qısa
müddətdə çağırılacaq Müəssislər yığıncağına qədər hakimiyyəti heç kəsə güzəştə getməməyi
tapşırır [1, səh. 12].
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti höküməti Tiflisdən Gəncəyə köçdükdən sonra Milli İslam
Şurasının M.E.Rəsulzadənin sədrliyi ilə keçirilmiş 17 iyun 1918-ci il tarixli iclasında Fətəli Xan
Xoyskinin sədrliyi ilə yeni müvəqqəti hökümətin tərkibi təsdiq edilir. Bu hökümətdə Daxili İşlər
Naziri bitərəf Behbutağa Cavanşir təsdiq olunur [5, səh. 16].
Cəmiyyətdə ictimai-asayişin qorunması, ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi və
cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparılması sahəsində polis vahid mərkəzləşdirilmiş hüquqmühafizə orqanı kimi əhəmiyyətli rol oynayır. Polis fəaliyyəti idarəetmə fəaliyyətinin
növlərindən biridir. Dövlət özünün daxili işlər orqanları və onun tərkib hissəsi olan polis
orqanları tərəfindən bu vəzifələrin yerinə yetirilməsində müəyyən hüquqlardan alət və vasitə
kimi istifadə edir [6, səh. 255].
Təbii ki, Azərbaycanda polis orqanları birdən-birə yaranmamış, digər dövlət qurumları
kimi, polis orqanları da özünün təkamül prosesini keçirmişdir.
Hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, polis polkovniki E.Ə.Əliyev «Azərbaycan
Respublikasının polis hüququ: təşəkkül tapması və təkamül dövrü» məqaləsində Azərbaycan
daxili işlər orqanlarının və polisin yaranması, inkişaf mərhələlərini, şərti olaraq, dörd əsas
mərhələyə bölür. Müəllif, haqlı olaraq, Azərbaycan polis orqanlarının fəaliyyətinin II
mərhələsini Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından onun süqutunadək olan dövrü
(28.05.1918-ci il-28.04.1920-ci illər) Azərbaycanda ilk müstəqil dövlətin, deməli, həm də milli
polis quruculuğunun və milli polis hüquqnun yaranması və inkişaf mərhələsi kimi, önəmli rol
oynamasını göstərir [6, səh. 257].
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin Müvəqqəti hökümətinin təşkil edildiyi gün-28 may 1918-ci il tarixdə
yaradılsa da, bu nazirliyin aparıcı struktur qurumu-polis orqanları bir qədər sonra, başqa
sözlə, Müvəqqəti hökumət Tiflisdən Gəncəyə köçdükdən sonra yaradılmışdır. Təbii ki,
Daxili İşlər Nazirliyi mühacirətdə yaradılsa da, polis orqanları mühacirətdə yaradıla və
fəaliyyət göstərə bilməzdi.
1918-ci il iyunun 24-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli Hökuməti «Hökumət
müəssisələrinin öz vəzifələrini tərk etmiş qulluqçuları haqqında» 178 nömrəli qərar verdi.
Qərarda bütün nazirliklərə (o cümlədən DİN-ə) tabeliklərində olan idarələr üzrə hökumət
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məlumatı hazırlamaq tapşırılır, çarizm və onun devrilməsindən sonrakı dövrlərdə Azərbaycanın
hökumət müəssisələrində xidmət edən, yaxud işdə sayılan, lakin hazırda öz vəzifələrini tərk
edərək işə çıxmayan qulluqçulara, o cümlədən polis və milis orqanlarındakı əməkdaşlara iyulun
1-dən işə çıxmaq təklif olunur, eyni zamanda həmin qərar üzrə yeni yaradılacaq polis
orqanlarının tərkibinə daha çox azərbaycanlıların qəbul edilməsi nəzərdə tutulurdu [5, səh.17].
Həmin qərarda Gəncə quberniyası (əhalisi 1milyon 64 min 617 nəfər olan Gəncə
quberniyasının rəkibinə o zaman Gəncə, Zəngəzur, Cəbrayıl, Cavanşir, Qazax, Şuşa Cavad,
Nuxa və Ərəş qəzaları daxil idi) və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nəzarətində olan digər
ərazilərdəki müəssisələrin xidmətdə sayılan, lakin öz vəzifələrini tərk etmiş hökumət
qulluqçularına onların iyulun 1-dən işə çıxmayacaqları təqdirdə tutduqları vəzifələrdən azad
olunacaqları barədə xəbərdarlıq edilirdi [5, səh.17].
1918-ci ilin 24 iyun tarixli 178 nömrəli qərarın, biləvasitə əməli həyata keçirilməsi məqsədilə,
Azərbaycan hökuməti Daxili İşlər Nazirliyinin məruzəsi üzrə 2 iyul 1918-ci ildə xüsusi bir qərar
verir. Qərara görə Yelizavetpol (Gəncə) quberniyası polisinin yeni ştatları təsdiq olundu və əmək
haqqı da əvvəlki dövrlərlə müqayisədə artırılır. Qərara əsasən quberniyanın şəhər və qəzalarında
polis rəisləri, onların böyük və kiçik köməkçiləri, sahə və şəhər polis pristavları və milis nəfərləri
təsis olunub, yeni əsaslarla fəaliyyət göstərməyə başladılar [5, səh.18].
Təsadüfi deyildir ki, müstəqil Azərbaycanda polis orqanlarının faktiki yaradılması
günü–2 iyul ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkə başçısı kimi imzaladığı 24 may 1998-ci il
tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan polisi günü elan edilmişdir [3, səh.1].
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti digər dövlət qurumları kimi, polis orqanlarının inkişafı
üçün, konkret halda, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, Daxili İşlər
Nazirliyinə əlavə ştat vahidlərinin verilməsi, polis əməkdaşlarının əmək haqlarının
yüksəldilməsi üçün vaxtaşırı olaraq səmərəli, məqsədyönlü tədbirlər görmüşdür.
Azərbaycan hökuməti bacardığı qədər Daxili İşlər Nazirliyinin mərkəzi və yerli orqanalarının
təşkilatı və strukturca inkişafı, təkminləşdirilməsi üçün maliyyə-büddcə xərclərini artırırdı. Bu,
DİN-nin yerli strukturlarının təşkili üçün imkan verirdi. Məsələn, 1918-ci ilin payızında
(sentyabrın sonu – oktyabrın əvvələrində) Bakıda İşərişəhərdə polis məmurları hazırlayan
(qorodovoy) məktəbləri açılmışdı. Onun müdiri (rəisi-İ.A.) podpolkovnik Şükürbəy Yüzbaşski
idi. Bu məktəbin təşkilində Daxili İşlər Naziri əvəzi, polis general-mayoru Sadıqbəy
Ağabəyovun xüsusi böyük rolu olmuşdur. Hökumətin 14 fevral 1919-cu il tarixli qərarı ilə baş
verən cinayətləri təhriq etmək (istintaq etmək-İ.A.) və xidməti vəzifələrindən sui-istifadə etməyə
qarşı mübarizə məqsədilə Daxili İşlər Naziri yanında Təftiş-istintaq komisiyası da yaradılmışdır
[5, səh.19].
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti 7 aprel 1919-cu ildə «Daxili İşlər Nazirliyi
qulluqçularının saxlanılması xərclərinin müvəqqəti artırılması və əlavə bir sıra yeni şatat
vahidlərinin verilməsi haqında Qanun» qəbul etmişdir [1, səh.35-37].
Həmin Qanunun 5-ci maddəsinə əsasən vəzifə maaşlarının artırılması dövlət idarələrində
xidmətlərini dayandırmış şəxslərə tətbiq olunmurdu.
Sözügedən Qanunun 6-cı maddəsinə əsasən xidməti at saxlayan Bakı-Balaxanı-Sabunçu
polismeysterliyində ayda 600 rubl, ildə isə 7200 rubl, dövlətin digər yerlərində isə heyvan yemi
üçün pul o halda ayrılırdı ki, həmin qurumlar həqiqətən atlara malik olsunlar.
Həmin Qanunun 9-cu maddəsinə əsasən səfər üçün uyezd rəislərinə ildə 8400 rubl, rəis
köməkçiləri üçün 4200 rubl, sahə pristavlarına 3000 rubl, onların köməkçilərinə isə 1800 rubl
ayrılması təsdiq olunur. Qanunun həmin maddəsinin qeydində göstərir ki, atlar üçün yemə görə
pul alanlar gediş və gəliş üçün pul almaq hüququna malik deyillər.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti fəaliyyəti dövründə xüsusi təyinata malik polis qurumlarının
təşkili təcrübəsindəndə isdifadə etmişdir. Belə ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti
polis fəaliyyətinin xüsusiyyətini və gizli şəraiti nəzərə alaraq, 22 dekabr 1919-cu ildə «BalaxanıSabunçu Rayonunda vergi polisi təsis etmək haqında Qanun» qəbul etmiş və bu qurumun ştat
vahidlərini də təsdiq etmişdir [1, səh. 131].
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti polis orqanlarının idarə olunmasını təkminləşdirilməsinədə
biganə qalmamış, onların fəaliyyət xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, konkret şəraitdən aslı olaraq,
müvafiq qərarlar qəbul etmişdir. Belə ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti
«Yelizavetpol (Gəncə şəhəri) şəhər polisinin müvəqqəti olaraq Yelizavetpol qubernatorluğunun
idarəçiliyinə keçirilməsi haqda» 27 iyun 1918-cu ildə qərar qəbul etmişdir [1, səh.199].
Həmçinin, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti Yelizavetpol quberniyası polisinin
ştatları və vəzifə maaşları haqda 2 iyul 1918-ci il tarixdə müvafiq qərar qəbul etmişdir. Qərara
görə Yelizavetpol şəhər polimeystri (polis rəisi-İ.A.) üçün aylıq vəzifə maaşı 650 rubl, rəisin
böyük köməkçisinin 550 rubl, rəisin kiçik köməkçisinin aylıq vəzifə maaşı 500 rubl, yeddi
pristavın hər birinin vəzifə maaşı 375, onların yeddi köməkçisinin hər birinin aylıq vəzifə maaşı
300 rubl müəyyən edilmişdir.
Həmin qərara əsasən 36 sıravi polisin hər biri üçün aylıq vəzifə maaşı 300 rubl, 70 nəfər
sıravi milisin hər birinin aylıq vəzifə maaşı 260 rubl, 20 nəfər atlı milis nəfərlərinin vəzifə maaşı
260 rubl müəyyən edilmişdir [1, səh.204].
Müvəqqəti hökumət polis işçilərinin əmək haqlarının vaxtaşırı artırılmasında onu əsas
götürürdü ki, dövlət qulluqçularının xüsusi növü olan polis əməkdaşlarını əmək haqlarının
artırılması onların gələcəkdə vəzifələrindən tamah niyyəti ilə sui-istifadə etmə hallarının
qarşısını almaqda önəmli rol oynaya bilər.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurası Daxili İşlər Nazirinin məruzəsinə əsasən 1
yanvar 1919-cu ildən atlı polislərin atlarının saxlanılması üçün at yemi pulunun 250 rubl
ödənilməsi haqda 21.12.1918-ci il tarixdə qərar qəbul etmişdir [1, səh. 256].
Konkret peşəsi olmayan şəxslərin Bakıda ictimai əsayişi və müəyyən edilmiş qayda-qanuna
təhlükə törətməsini nəzərə alaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurası
25.04.1919-cu ildə «Bakı şəhərini konkret peşəsi olmayan şəxslərdən təmizlənməsi haqqında»
qərar qəbul etmişdir. Qərarda Bakı portunda yeni gəlmiş sərnişinlərin şəxsiyyət vəsiqələrinin
yoxlanılması haqda, həmçinin dəmir yolları nazirliyinə də dövlət sərhədlərində ölkəyə gələn
sərnişinlərin buraxılış vəsiqələrinin yoxlanılmasına nəzarətin artırılması tapşırılmışdır [1, səh.
304].
Polis orqanlarının xidməti fəaliyyətlərinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə və onun
təminatınınyaxşılaşdırılması üçün Nazirlər Şurası Bakı polisinin ştat vahidlərinin artırılması üçün
onun büdcəsinin əlavə olaraq 5 689 200 rubl artırılmasl haqda 11 iyun 1919-cu ildə qərar qəbul
etmişdir [1, səh. 326].
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti ayrı-ayrı idarələrdə işləyən vəzifəli şəxslərin
cinayətlərini və vəzifələrindən sui-istifadə hallarının qarşısını almaq üçün 27 iyul 1919-cu ildə
«müxtəlif idarələrdə cinayətlərin və sui-istifadə hallarının istintaqını aparılması üçün xüsusi
Təftiş-istintaq komissiyasının yaradılması barədə Qanun» da qəbul etmişdir [1, səh. 90].
Müvvəqqəti hökumət Bakı şəhərinin qubernatoru və çəhər rəisinin mənil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması üçün 1919-cu ilin xərclərinin artırılmasını da yaddan çıxarmamış, bu haqda 11
noyabr 1918- ci il tarixdə müvafiq qərar qəbul etmişdir. Qərarın 4-cü bəndinə əsasən Bakı şəhər
qubernatoru və şəhər rəisinin dövlət hesabına qızdırılan və işıqlandırılan mənzilərin verilməsi
nəzərdə tutulmuşdu [1, səh. 383].
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti Daxili İşlər Nazirliyinin iş yükünün əsassız
artırılmasının qarşısını almaq məqsədilə və nazirliyin xidməti fəaliyyətinə uyğun gəlməyən
funksiyalardan azad edilməsini də yaddan çıxarmamışdır. Azərbaycan Xalq Cumhüriyyətinin
Parlamenti 8 may 1918-ci ildə qəbul etdiyi Qanunla Bakı, Gəncə və Zaqatala quberniyalarında
əhaliyə aqronomiya xidmətlərinin təşkilinin Daxili İşlər Nazirliyinin tabeçiliyindən alınıb
əkinçilik və dövlət mülkiyyəti nazirliyinə vermişdir [1, səh.55].
Parlament 16 iyun 1919-cu il tarixdə «Azərbaycanda yaşayan həkimlərin orduya çağırılması
haqqında Qanun» qəbul etmiş və Qanunda Azərbaycanda doğulan və ya Azərbaycanda son 5
ildə yaşayan 45 yaşına çatmamış həkimlərin yaşının, olduğu yerin, ailə və xidməti vəziyyətinin,
hərbi xidmət keçib keçməməsinin, səhhətinin vəziyyətinin, universiteti bitirmə vaxtının,
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həkimlik stajının və ixtisasının müəyyən edilməsi Daxili İşlər Nazirliyi və Hərbi Nazirliyə
həvalə edilmışdi [1, səh.65-66].
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti Daxili İşlər Nazirliyinin Aparatında icra
intizamının daha təkmilləşdirilməsi və möhkəmləndirilməsi üçün 4 mart 1920-ci ildə
«Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Aparatının ştat vahidlərinin artərəlması haqqında Qanun »
qəbul etmiş, 1 iyun 1920-ci il tarixdən Nazirliyin dəftərxanasına əlavə 8 dəftərxana
qulluqşusunun verilməsi ilə əlaqədar Nazirliyin satınalınması xərclərinin
114 000 275 rubl artırılmasını qərara almışdır [1, səh.156-157].
Nazirlər Şurası 27 iyul 1920-ci ildə «Köçərilərin qorunması, Şuşa və Zəngəzur uezdlərində
qayda-qanunun bərpa edilməsi barədə Qərar» qəbul etmiş, həmin Qərarda Daxili İşlər
Nazirliyinin sərəncaməna əlavə olaraq 125 000 rubl ayırmışdır [1, səh. 217].
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurası 14 sentyabr 1918-ci ildə «Gəncə
quberniyasında bolşeviklərin
anarxiyası dövründə vurulmuş ziyanın aydınlaşdırılması
haqqında» (aprel 1918-ci il- iyul 1918-ci il dövrü nəzərdə tutulur- İ.A.) Qərar qəbul etmiş və
Qərarda Daxili İşlər Nazirliyinə əkinçilik, ədliyyə, maliyyə nazirliklərinin nümayəndələrinin
komissiyanın tərkibinə daxil edilməsi təklif edilmişdir [1, səh. 232].
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hakimiyyətdə olduğu dövrdə ölkənin ayrı-ayrı bölgələrində
qayda-qanunun, ictimai asayişin, o cümlədən milli münasibətlərin tənzimlənməsi üçün Daxili
İşlər Nazirliyinin imkanlarından istifadə etmişdir. Belə ki, Qazax uyezdində müsəlmanlar
(azərbaycanlılar nəzərdə tutulur–İ.A.), erməni və gürcü millətləri arasında yaranmış
münaqişələri tənzim etmək və bu sahədə yerli hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətini müşahidə
etmək məqsədilə 17 fevral 1919-cu il tarixli Qərarı ilə Qazax uyezdində Daxili İşlər Nazirliyinin
fövqəladə müvəkkili vəzifəsini təsis etmişdir [1, səh. 277].
Hökumət Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarının şəxsi heyətinin daha da gücləndirilməsi və nəticə
etibarı ilə Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarına yeni qəbul olunmuş əməkdaşların çağırışı ilə
əlaqədar «Daxili İşlər Nazirliyinə xidmətə yeni çağaırış ilə qəbul ilə əlaqədar əlavə vəsait
ayrılması barədə» 28 aprel 1919-cu ilə Qərar qəbaul etmişdir. Qərarda bu məqsədlə Daxili İşlər
Nazirliyinin sərəncamına əlavə 25 000 rubl ayrılmışdır [1, səh. 305].
Hələ o zaman Avropa təcrübəsinə müvafiq olaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər
Şurasının 11 avqust 1919-cu il tarixli Qərarı ilə bütün türmələr Daxili İşlər Nazirliyinin
tabeliyindən alınıb Ədliyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilmişdir [1, səh. 344].
Bütün bu sadaladığımız qanun və qərarlardan görünür ki, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyənin istər Parlamenti, istərsə də hökuməti polis orqanlarının və bu qurumların
əməkdaşlarının maddi təminatlarının artırılması, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün nə
mümkünsə etmişlər.
Ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: «Müstəqil Azərbaycan Respublikası 1918-ci
ildə yaranmış Xalq Cümhuriyyətinin varisidir» [4, səh. 380]. Ulu öndərin bu kəlamı müasir
Azərbaycan Respublikasının bütün dövlət qurumlarına eyni dərəcədə aiddir. Azərbaycan
polisi – Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin aparıcı qurumu kimi
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin polis orqanlarının şanlı ənənələrini bu gün də davam
etdirir və daha da təkmilləşdirir.
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KRİMİNALİSTİKADA MƏHKƏMƏ-GENETİK EKSPERTİZA
Hal-hazırda genetika maraqlı və inkişafda olan elmlərdən biridir. Hesab edirik ki, genetikanın
metodikasının öyrənilməsi və tətbiqi cəmiyyətin inkişafına əhəmiyyətli töhfə verə bilər. Gen
məlumatları aşağıdakıları müəyyən etməyə imkan verir:
-insanın ömrü boyu dəyişməyən informasiyanı;
-gələcək barədə məlumat verən informasiyanı;
-insanın qohumlarının malik ola biləcəyi informasiyanı.
Bu, sözsüz ki, kriminalistika elmindən yan keçə bilməz. Hal-hazırda genetik ekspertizanın
imkanları istintaq, məhkəmə və əməliyyat-axtraış fəaliyyətində geniş istifadə edilə bilər.
Cinayət işləri üzrə DNT-texnologiyalarının köməyi ilə məhkəmə-genetik ekspertizanın tətbiqi
1986-cı ildən başlamışdır. Lester şəhərində (Böyük Britaniya) iki ölüm və zorlama cinayətinin
istintaqı zamanı məhkəmə DNT-ekspertizasının aparılması ilə əlaqədar həkim A.Djeffrisə
müraciət etmişdir. İş üzrə keçirilən ekspertiza müəyyən etmişdir ki, təqsirləndirilən şəxs
törədilməsində şübhəli bilindiyi cinayəti törətməmişdir. İstintaqın sonrakı gedişində məhkəmə
qeyd edilən ərazidə yaşayan kişi cinsindən olan bir neçə min əhalidən götürülən qan
nümunələrinin toplanmasına başladı. Nəticədə 1987-ci ildə Robert Melias təqsirləndirilən şəxs
qismində saxlanılmışdır. İstintaq və DNT-ekspertizasının keçirilməsi zamanı onun qeyd edilən
cinayətə aidiyyatı qəti olaraq sübut edilmişdir. Robert Melias məhkəmə-DNT ekspertizası yolu
ilə əldə edilmiş sübutlar əsasında məhkum edilmiş ilk şəxs olmuşdur.
Bundan sonra DNT-analiz metodu qabaqcıl əcnəbi dövlətlərin (Böyük Britaniya, ABŞ,
Almaniya və s.) ekspert-kriminalistik praktikalarında mühüm yer tutmuşdur. Tətbiq miqyası və
əldə edilmiş nəticələr baxımından Böyük Britaniyada 1995-ci ildən tətbiq edilən DNT-analiz
məlumatlarının istifadəsi mühüm yer tutur. Böyük Britaniyada bioloji obyektlərin tiplərə
ayrılmasının əsasında duran genetik sistemlərin məcmusunun təsadüfi üst-üstə düşməsi ehtimalı
10”9 təşkil edir. Gündəlik bu bazanın köməyi ilə cinayətin törədilməsinə aidiyyatı olan 1000
nəfər müəyyən edilir (2).
DNT analizi aşağıdakı üsulların köməyi ilə polis araşdırmaların keyfiyyətini yüksəldir:
-xüsusi mürəkkəb hallarda digər istintaq metodları fayda vermədikdə;
-şahidin olmadığı hallarda;
-qanunsuz həbslərin sayını azaldır;
-sübutların mötəbərliyini artırır;
-başqa yolla əlaqəsi müəyyən edilə bilməyən hadisələr arasında olan əlaqəni müəyyən edir
(3).
E.V.Levcenko tərəfindən verilən məlumatlara görə şəxsiyyətin gen eyniləşdirilməsi
aşağıdakıları müəyyən edir: 1991-ci il ərzində meyitlərdən tanınmamışı 36%; ölüm səbəbi
müəyyən edilməmiş ölmüş şəxslər 70% təşkil edirdi. 1987-1994-cü illər ərzində məhkəmə-tibb
ekspertizasına məruz qalan meyitlərin sayı 2,6 dəfə artmışdır. Zorakı ölüm cinayətlərinin
ekspertizası 74%-dək artmışdır. Naməlum meyitlərin tədqiqatı 10-15 dəfə artmışdır (4,4).
Məlum olduğu kimi, istintaq gedişində işin hallarının müəyyən edilməsində, o cümlədən
şəxsiyyətin müəyyən edilməsində xüsusi rolu cinayətin maddi izləri tutur. Sağlamlığa ağır zərər
vurma, terrorizm, adam öldürmə, zorlama və s. cinayətlərin istintaqı zamanı bioloji mənşəli
izlərin müəyyən edilməsi mühüm yer tutur. Qeyd edilən cinayətlərin törədilməsi zamanı qoyulan
izlər onların tam tədqiqini və onlara görə cinayəti tötətmiş şəxsi və zərər çəkmiş şəxsi müəyyən
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etməyi tələb edir. Eyniləşdirici məhkəmə-tibb ekspertizalarından biri məhkəmə-genetik
ekspertizasıdır. Öz informativliyinə görə DNT analizinin keçirilməsi zamanı birinci yer tutur.
Lakin əvvəlcədən qeyd etmək lazımdır ki, məhkəmə-genetik ekspertizasının yüksək
potensialının olmasına baxmayaraq onun keçirilməsi və nəticələrindən hüquq-mühafizə orqanları
tərəfindən istifadə mürəkkəbdir. Bu, ilk növbədə, tədiqatın bahalı olması ilə əlaqədardır.
Bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, ekspert fəaliyyətinin bu sahədə çətinlikləri
istintaq və əməliyyat orqanlarının işçilərinin DNT tədqiqatının imkanları barədə məlumatlı
olmaması ilə əlaqədardır.
Əməliyyat-istintaq orqanlarının işçilərinin sorğusu göstərir ki, onlardan 15 % -i məhkəməgenetik ekspertizasının mövculuğu barədə məlumatlı deyil, 82 %-i bu növ ekspertizanın
mövculuğu barədə məlumatlı olsa da, onu heç vaxt təyin etməyib və yalnız 3 %-i onu təyin
etmişdir. Bunun səbəbi isə məhkəmə -genetik ekspertizanın imkanları və nəzəri əsasları barədə
az məlumatlı olma ilə əlaqədardır. Məhkəmə-genetik ekspertizası sahəsində əldə edilən nəzəri və
praktiki nailiyyətlərə baxmayaraq cinayətlərin istintaqı zamanı məhkəmə-genetik ekspertizanın
nəticələrindən istifadənin hüquqi, nəzəri-metodiki və təşkilati problemlərə əlaqədar olan həll
edilməmiş prinsipial əhəmiyyətli bir sıra məsələlər var.
Hadisə yerinə baxışın düzgün aparılmaması, bioloji mənşəli izlərin götürülməsi,
qablaşdırılması və saxlanması tələblərinə riayət edilməməsi DNT-analizinin düzgün
aparılmasına əngəl törədir. Eyni zamanada, istintaq işçiləri məhkəmə-genetik ekspertizanın təyin
edilməsi zamanı onu məhkəmə-bioloji ekspertiza ilə səhv salır və tədqiqatın eyniləşdirici
mənasına dərk etmədən qrup mənsubiyyətinə dair suallarla kifayətlənirlər.
Əhəmiyyətli problemlərdən biri də molekulyar-genetik ekspertizanın hazırlanması, təyin
edilməsi və keçirilməsi zamanı DNT tədiqatına, nəticələrin formalaşdırılması və ekspert rəyinə
dair standart yanaşmaların olmamasıdır. Buna görə də cinayət işi üzrə sübut etmə prosesində
prosessual, taktiki və metodiki xarakterli suallar ortaya çıxır.
Əldə edilən informasiyanın qeydiyyatı, DNT-qeydiyyatının, məhkum və axtarışda olan
şəxslərin genotipinə görə DNT bankların yaradılması və istifadəsi imkanları öyrənilməmişdir.
İstintaq təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi göstərir ki, hüquq-mühafizə orqanlarının işçiləri bioloji
xarakteli obyektlərlə davranışa dair praktiki tövsiyələrin hazırlanmasına ehtiyac duyurlar (4, 6).
İstintaq təcrübəsinin və bu sahədə aparılan elmi-tədqiqatların ümumiləşdirilməsi məhkəməgenetik ekspertizasının aparılması zamanı aşağıdakı tövsiyələrin nəzərə alınmasını zəruri hesab
edirəm:
-bioloji mənşəli izlər tədiqat üçün yararsız ola biləcəyindən məhkəmə-genetik ekspertizasına
hazırlıq müəyyən taktiki hərəkərlərin edilməsini tələb edir;
-hadisə yerinə baxış zamanı əməliyyat-istintaq qrupunun tərkibində mütləq mütəxəssisbioloqun məcburi iştirakı;
-müəyyə zonalarda bioloji mənşəli izlərin aktiv axtarışı : meyit və onun yerləşdiyi ərazi,
cinayət əməllərinin bilavasitə törədildiyi ərazi, hadisə iştirakçılarının bədəni, onların paltarı,
əşyaları.
Bioloji mənşəli izləri məhv edən biloji izlərin aşkar edilməsi vəə ilkin tədqiqatının aqressiv
metodlarından istifadə məsləhət görülmür.
Bioloji mənşəli izləri və onları daşıyan əşyaları hava keçirən qablaşdırmada saxlamaq.
Məhkəmə-genetik ekspertizanın təyin edilməsi və keçirilməsi zamanı aşağıdakı tövsiyələr
nəzərə alınmalıdır:
-məhkəmə-genetik ekspertizanın keçirilməsi cinayət işinin başlanması ərəfəsində daha
səmərəli olub cinayət törətmiş şəxsin aşkar edilməsini sürətləndirir və cinayətin isti izlərlə
açılmasına kömək edir;
-bioloji mənşəli izlərdə tədqiq edilən materialın həcmi kifayət etdikdə kompleks məhkəməbioloji ekspertizanın keçirilməsi.
Tədqiqata, ilk növbədə, iş üzrə keçən şəxslərin qan nümunələrindən başlamaq lazımdır.
DNT-analiz metodu öz effektivliyini göstərmişdir. Belə ki, DNT tədiqatına biloji xarakterli
42

bütün izlər məruz qala bilər. İstintaq və məhkəmə orqanlarının genetik –ekspertiza ilə işlərini
asanlaşdırmaq məqsədilə cinayət işlərinin ayrı-ayrı kateqoriyaları üzrə ayrıca metodoloji
tövsiyələrin hazırlanmasını zəruri hesab edirəm.
Cinayəti törətmiş şəxsləri zərər çəkmiş şəxslə tanış olan və tanış olmayana ayırmaq olar.
Zərər çəkmiş şəxslə tanış olan və olmayan şəxsləri müəyyən etmə müxtəlif xarakterli izləri
axtarmağı zəruri edir. Müstəntiq bioloji mənşəli izlərdən qan, sperma, tüpürcək, saç, sümük,
ayrı-ayrı orqanların hissələri və s. diqqət etməlidir. Bu siyahı qətu deyil və ayrı-ayrı
cinayətlərdən asılı olaraq digər izlərlə tamamlana bilər. Biloji izlərin tədqiqatının yeni metodları,
ilk növbədə qana, sonra digər izlərə( sperma, tüpürcək və s.) tətbiq edilir.
Qeyd etmək zəruridir ki, şəxsiyyət əleyhinə cinayətlər zamanı hadisə yerinə baxış zamanı
mütəxəssis-kriminalist və həkimdən əlavə mütəxəssis-bioloqda iştirak etməlidir. Mütəxəssisbioloqun iştirak etməməsi on gətirib çıxarır ki, müstəntiq əlavə və ya təkrar baxış keçirməli olur.
Bu hal hadisə yerinə baxışın keyfiyyət və səmərəliliyinə ciddi təsir edir.
Məhkəmə-genetik ekspertizanın keçirilməsi standartları müəyyən edilməlidir. Vahid
standartlar tədqiqatın konkret metodu, müəyyən əlamətlərin tədqiqi və müsbət eyniləşdirlməyə
dair nəticəyə gəlməyə imkan verən obyektlərin həcminə dair olmalıdır.
DNT-qeydiyyat, DNT-bankı və onların istifadəsinə dair hüquqi baza yaradılmalıdır.
Hal hazırda məhkəmə-genetik ekspertizasının nəticələrinə görə şəxslərin qeydiyyatı bır sıra
inkişaf etmiş ölkələrdə mövcuddur. Misal üçün, Böyük Britaniyada DNT məlumatları milli bankı
1999-cu ildə 700.000 çox şəxs barəsində informasiya daşıyırdı. DNT bankların fəaliyyət
göstərməsində əsas problem maliyyələşdirmə və hüquqi tənzimlənmədir. Bununla əlaqədar
“Məhkəmə qeydiyyatı haqqında “ qanunun qəbul edilməsi məqsədəmüvafiq ola bilər. Bu
qanunda:
-DNT analizi aparmaq hüququna malik şəxsərin , banka verilən obyektlərin siyahısı;
-DNT qeydiyyatına salınan və saxlanılan genetik informasiyanın xarakteri;
-Təəbbüsü ilə DNT–analizin keçirilməsi təşəbbüsünə malik şəxslərin, keçirilməsi zəruri olan
halların siyahısı;
-DNT qeydiyyat və bankın məlumatlarından istifadə etmək imkanına malik olan şəxslərın və
bunu edə biləcəkləri halların siyahısı;
-Qeydiyyat məlumatlarının realizə formaları.
İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
1. www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/case/revolution/wars.html
2. Christopher H Asplen, Smith Ailing Lane/ International Perspectives on forensic DNA
Databases II Proceedings of the 17th İnternational Conference of the İSRCL held at The Hague,
Netherlands from August 24-28, 2003.
3. Raymond J. And Newman J. The Impact of DNA on Policing: Past, Present and Future.
Centre of Forensic Sciences, Toronto, Ontario, Canada
4. Левченко Е.В. Следы человека биологического происхождения как обьект криминалистического происхождения, как обьект криминалистического исследования: Дис…
канд .юрид. наук. Саратов, 2007, 274 с.

43

УДК 343.9
Г.А.Мусаев,
заместитель начальника Центра судебной экспертизы,
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КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В УПК АР
Включение понятия комплексной экспертизы в действующий УПК АР (ст.266) можно
считать положительным шагом в вопросе уголовно-процессуального урегулирования
назначения и проведения судебной экспертизы.
Надо отметить, что статья 264.4 УПК АР, которая определяет содержание
постановления о назначении судебной экспертизы, не требует указания вида судебной
экспертизы в постановлении. Полагаем, что в этом есть необходимость по
нижеследующим причинам:
-во-первых, само включение понятий видов судебной экспертизы в УПК (первичная,
дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная) создает логическую
необходимость об определении вида, судебной экспертизы при ее назначении;
-во-вторых, такая необходимость связана с вопросами выбора экспертов, методик
исследования, определения последовательности исследования, определения процессуальной формы экспертного заключения и т.д.
Анализ судебно-экспертной практики дает основание придти к выводу о том, что при
назначении судебной экспертизы основные трудности судебно-следственных органов,
связанные с определением вида судебных экспертиз, больше всего приходит на долю
комплексной экспертизы.
Какие причины? Естественно, комплексная экспертиза всегда была в центре внимания
процессуалистов и криминалистов. Она, можно сказать, и сейчас является предметом
дискуссий. Определение статуса «комплексности» судебной экспертизы толковалось
разными учеными по-разному. Например, Ю.Г.Корухов отмечает: «Комплексной является
такая экспертиза, при производстве которой решение вопроса невозможно без
одновременного совместного участия специалистов в различных областях знания в
формулировании одного общего вывода [2]. Некоторые ученые не выделяют в качестве
критерия комплексной экспертизы единую задачу, требующую экспертного решения. Так,
Орлов Ю.К. отмечает: «Каковы основные признаки (черты) комплексной экспертизы…?»
Во-первых, участие в ее производстве экспертов разных специальностей и вытекающее
отсюда разделение функций между ними и, во-вторых, дача экспертами совместного
заключения на основе не только лично проведенных исследований, но и по результатам
исследований, проведенных другими экспертами. Отсюда проистекают и ее правовые
особенности. [3].
Толстухина Т.В. справедливо не соглашается с Ю.К.Орловым, обосновывая свои мысли
тем, что «общий вопрос, подлежащий разрешению, является важнейшим признаком
комплексной экспертизы» и она четко обозначает атрибуты комплексной экспертизы в
предлагаемой ею редакции статьи «Комплексная экспертиза» в УПК следующим образом:
1. Судебная экспертиза, в производстве которой для решения единой задачи требуются
знания разных специальностей, является комплексной.
2. В проведении комплексной экспертизы принимают совместное участие эксперты
разных специальностей, имеющих специальную подготовку в области производства
комплексных экспертиз.
Комплексная экспертиза может быть проведена экспертом единолично.
3. По результатам исследования эксперт (ы) формулирует (ют) вывод на поставленный
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вопрос и несет (ут) за него ответственность (и) [4].
В предлагаемом варианте нормы статьи «Комплексная экспертиза» УПК автор указывает все признаки комплексной экспертизы. Но мы считаем указанный вариант слишком
«загроможденным». Во-первых, в п.2 лишний раз подчеркивается, что комплексная
экспертиза производится экспертами разных специальностей, хотя это выходит из
требований п.1. Если говорить о «специальной подготовке в области производства
комплексной экспертизы», то это предусматривается в подготовительных программах
экспертов всех специальностей. Во-вторых, в п.2 возможность допущения проведения
комплексной экспертизы экспертом единолично тоже можно считать излишней,
поскольку в п.1 сконцентрированы основные требования для проведения комплексной
экспертизы. Аналогичные же рассуждения можно выдвинуть и по поводу требования п.3,
поскольку они являются общими при проведении экспертиз комиссией экспертов.
Таким образом, нам кажется, для формулировки понятия комплексной экспертизы на
уровне нормы УПК достаточны атрибуты, указанные в п.1, а «дополнительные» (п.2.и
п.3.) атрибуты можно перевести в комментарий УПК.
Еще одной причиной неурядицы назначения комплексной экспертизы в судебноследственной практике является нечеткость (можно сказать и неверность) толкования
понятия судебной экспертизы в УПК АР и Законе «О государственной судебноэкспертной деятельности». Цитируем соответствующие статьи этих законов:
1. Ст.266.1 УПК АР и ст.20 Закона АР «О государственной судебно-экспертной
деятельности» гласит: «Комплексная экспертиза назначается, если обстоятельства,
имеющие значение для уголовного преследования, могут быть установлены только с
проведением нескольких исследований в пределах различных отраслей знания или науки,
либо в пределах одной отрасли знания по системе различных методов».
Как видно, законодатель определяет экспертизу как комплексной (1-й признак), если
«обстоятельства, имеющие значение для уголовного преследования, могут быть
установлены только с проведением нескольких исследований в пределах различных
отраслей знания или науки».
«Обстоятельства, имеющие значение для уголовного преследования», подлежащие к
установлению, могут сформулированы в виде нескольких задач каждая из которых
требует применения знаний из одной специальности и тут автоматически нарушается
комплексность экспертизы, поскольку задача, которая решается с помощью комплексной
экспертизы, с применением знаний из разных специальностей, должна быть единой.
Второе, на что нужно обратить внимание, законодатель вместо общепринятого в
вышеуказанных определениях комплексной экспертизы термина «разные специальности»
употребляет термин «различные отрасли знания или науки», с чем тоже нельзя
согласиться. Дело в том, что одна экспертная специальность объединяет в себя
совокупность знаний из различных областей науки (или из различных наук).
И наконец, о второй части указанной нормы УПК, когда исследование проводится «в
пределах одной отрасли знания по системе различных методов». Тут законодатель ставит
в один ряд комплексную экспертизу с комплексным исследованием. Надо отметить, что в
процессуальной и криминалистической литературах термины «комплексная экспертиза»,
«комплексное исследование» и «комплекс экспертиз» имеют разграничения. О двух
первых из них мы уже говорили. А «комплекс экспертиз» это когда по одному делу
назначаются несколько видов экспертиз (иногда одним постановлением).
В связи с вышеизложенным, нормы статьи 266.1 УПК АР и Ы части ст.20 Закона АР «О
государственной судебно-экспертной деятельности», по нашему мнению должны звучать
следующим образом: «Судебная экспертиза, в производстве которой для решения единой
задачи и формулирования общего вывода требуется знание разных специальностей,
является комплексной.»
Предлагается также добавить к началу статьи 264.4.3. УПК АР слова «вид экспертизы».
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CİNAYƏTKARLIĞIN REGİONAL KRİMİNOLOJİ TƏDQİQİNİN
BƏZİ ASPEKTLƏRİ
Məqalədə kriminologiya elminin, kriminoloji araşdırmaların yeni istiqaməti kimi cinayətkarlığın regional tədqiqi, proqnozlaşdırılması və qarşısının alınmasının regional cinayətkarlıqla
mübarizədə, ayrı-ayrı regionlarda cinayətkarlığın profilaktikası üzrə strategiyanın işlənib
hazırlanmasında rolu və əhəmiyyəti qeyd edilmiş, Azərbaycanda cinayətkarlığın regional tədqiqi
istiqamətində öz həllini gözləyən əsas problemlər kompleksi müəyyən edilərək göstərilmişdir.
Cinayətkarlıq kimi mürəkkəb sosial – hüquqi hadisənin kriminoloji tədqiqində ən mühüm
yanaşmalardan biri qismində regional yanaşma çıxış edir.
Məlum olduğu kimi, kriminoloji tədqiqatlar zamanı cinayətkarlıq müəyyən məkan və zaman
hüdudlarında, konkret ərazi şəraitləri nəzərə alınmaqla öyrənilir. Buna görə də cinayətkarlığın
kriminoloci tədqiqində regional yanaşma kriminoloji araşdırmaların zəruri atributu kimi çıxış
edir. Cinayətkarlığın sosial və kriminoloji tədqiqində regional yanaşmadan istifadənin
əhəmiyyəti və vacibliyi cinayətkarlığın vəziyyətinin, struktur və dinamikasının spesifikasında öz
izini qoyan iqtisadi, sosial, siyasi, təşkilati-hüquqi və idarəetmə xarakterli ərazi amillərinin
təsirinin nəzərə alınması zəruriliyindən irəli gəlir(11, s.3).
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.
«Region» termini ( «region» ingilis və ya «regio» lat.) - nisbətən sabit, tarixən təşəkkül
tapmış təbii, coğrafi, iqtisadi və digər xüsusiyyətlərin (bəzən milli xüsusiyyətlər də daxil
olmaqla) məcmusu ilə digər ərazilərdən (vilayətlərdən, rayonlardan, şəhərlərdən və s.) fərqlənən
ölkə ərazisinin və ya dünyanın müəyyən bir hissəsini göstərmək məqsədilə işlədilən anlayışdır.
Kriminoloji ədəbiyyatda region dedikdə bircinsli sosial-iqtisadi, sosial-psixoloci və
demoqrafik xüsusiyyətlərlə səciyyələnən və bu ərazi-məkan quruluşunda cinayətkarlığın
xüsusiyyətlərini şərtləndirən ölkə ərazisinin müəyyən hissəsi başa düşülür(2, s.59).
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 edilməsidir(16, s.11-12).
S.A.Şotnikov kriminologiya elminin yeni istiqamətlərinin birinin regional cinayətkarlığın
kriminoloji tədqiqi, proqnozlaşdırılması və qarşısının alınmasından ibarət olduğunu qeyd
etməklə yanaşı, cinayətkarlığın coğrafi baxımdan tədqiqi ilə bağlı ilk araşdırmaların hələ XIX
əsrin sonlarına təsadüf etdiyini də qeyd etmişdir(15). Ərazi aspektlərinin cinayətkara və nəticə
kimi cinayətkarlığa təsir göstərdiyi barədə vaxtilə Ç.Lombrozo da yazmışdır. O, bu və ya digər
cinayətkarlıq növünü iqlim, relyef, əhalinin sıxlığı və sair kimi coğrafi amillərlə birbaşa
əlaqələndirirdi(9, s.16). E.Şirinov bununla bağlı yazır: «Kriminologiya elmində cinayətkarlıqla
coğrafi bölgələrin əlaqələrini tədqiq edən çoxlu sayda elmi-tədqiqatlar həyata keçirilmişdir.
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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»(13, s.317).
Ətraf mühitin cinyətkarlığa dolayı, vasitəli təsir göstərdiyini E.Şur, R.Klark, K.Ueda, V.Foks,
Q.Şneydr və digər tanınmış kriminoloqlar da qeyd etmişlər(8, s.36-42; 14, s.201-203).
Qeyd edək ki, cinayətkarlığın öyrənilməsinə regional yanaşma kriminologiyanın nisbətən az
tədqiq olunmuş, elmi-nəzəri və metodiki əsasları kifayət edəcək səviyyiyyədə işlənilməmiş
istiqamətlərindəndir. Qərbdə bu istiqamət «cinayətkarlığın coğrafiyası», bəzi hallarda isə
«cinayətkarlığın ekologiyası» və ya «cinayətkarlığın topologiyası» adlandırılır. Bu istiqamətdə
tədqiqatlar A.Qerri (Fransa), A.Ketle (Belçika), K.Şou və Q.Makkey (ABŞ), S.Lotye və
R.Çilton (Böyük Britaniya), Y.Xelmer, K.Şmid və Q.Şvind (Almaniya) və başqaları tərəfindən
aparılmışdır. Qeyd olunan alimlər və digərləri, ayrı-ayrı regionların sosial-demoqrafik, coğrafi,
ekoloji və digər xarakteristikalarının tədqiqi əsasında cinayətkarlığın məkan və zamanca
paylanması, habelə bu əsasda regional və şəhər planlaşdırılması, hüquq-mühafizə fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı problemləri həll etməyə cəhd etmişlər.
A.İ.Dolqova yazır ki, regional kriminoloci tədiqiqatların keçirilməsi zamanı sosial-iqtisadi
inkişafın regional planlarında
cinayətkarlığın xüsusiyyətlərini və bundan irəli gələn
qarşısıalınma tədbirlərini daha tam nəzərə alınma imkanı yaranır. Bu zaman əldə olunan nəzəri
nəticələr də əhəmiyyətlidir. Belə ki, bu növ tədqiqatlar cinayətkarlığı və onun dəyişmələrini
determinə edən hadisə və proseslərin daha dərin idrakına, sosial-iqtisadi, sosial-demoqrafik,
mədəni-etnik və digər xarakteristikalarına görə müxtəlif olan regionlarda kriminal əməlləri
doğuran halları, səbəb və şəraitlər kompleksini, qanunauyğunluqları daha dəqiq müəyyən
etməyə, bu qanunauyğunluqlarda ümumini və spesifiki (xüsusini) fərqləndirməyə imkan verir.
Bütün bunlar isə məcmu halda cinayətkarlıqla mübarizə üzrə strateci tədbirlərin işlənib
hazırlanmasının ilkin şərtini təşkil edir(4, s.5).
Kriminoloji şəraitə regionların ayrı-ayrı xüsusiyyətlərinin təsirinin öyrənilməsi zəruriliyini
digər hüquqşünas-alimlər də qeyd etmişlər. Məsələn, Q.M.Minkovski yazırdı ki, cinayətkarlıqla
mübarizə tədbirləri hazırlanarkən və bu növ tədbirlər planlaşdırılarkən yaşayış məntəqələrinin və
rayonların dəqiq tipologiyası işlənilməli və bu əsasda konkret regional şəraitin xüsusiyyətləri
öyrənilməlidir(10, s.50).
Bu zaman regionda cinayətkarlığın kriminoloci analizinin məqsədləri sırasında göstərilə bilər:
1)cinayətkarlığın və onunla bağlı kriminogen şəraitin əhəmiyyətli regional spesifasının müəyyən
edilməsi ki, bu da regionda cinayətkarlıqla mübarizənin təşkilinə differensial yanaşma imkanı
təmin edir; 2)regionların kriminoloci təsnifatını işləyib hazırlanması; 3) ümumi şəkildə
cinayətlərin qarşısının alınmasının regional strategiyası ilə bağlı tövsiyələrin formulə edilməsi,
regionlarda cinayətkarlıqla mübarizənin və cinayətlərin qarşısının alınmasının hüquqi, təşkilati,
maddi-texniki və digər təminatı ilə bağlı idarəetmə qərarlarının qəbulu və həyata keçirilməsi.
V.V.Sosnovski kriminoloji tədqiqatların bu istiqamətinin əhəmiyyətini daha geniş şəkildə
müəyyən edir. Müəllifin fikrincə, regional analiz: 1)cinayətkarlığın əhəmiyyətli regional
spesifikasını və onunla bağlı kriminogen şəraiti əks etdirməklə, regionda cinayətkarlıqla
mübarizənin təşkilinə differensiallaşmış yanaşmanı və bu sahədə regional siyasətin korrektə
edilməsini tələb edən regionların kriminoloci xarakteristikandakı fərqləri üzə çıxarmağa; tədqiqat
nəticələrinin yekunları əsasında regionların kriminoloci təsnifatını işləyib hazırlamağa və onların
əhəmiyyətlilik dərəcəsinə görə bölgüsünü aparmağa, cinayətkarlıqla mübarizənin regional
strategiyası ilə bağlı ümumi tədbirləri işləyib hazırlamağa və regionlarda cinayətkarlıqla
mübarizənin hüquqi, təşkilati, maddi-texniki və digər təminatı ilə bağlı idarəetmə qərarlarının
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formalaşmasına imkan yaradır(12, s.28-29).
A.V.Kornienkonun fikrincə, ayrıca götürülmüş region kriminoloji tədqiqatın müstəqil
obyekti kimi nəzərdən keçirilə bilər. Müəllif hesab edir ki, regionda cinayətkarlığın, onu doğuran
səbəblərin və ona kömək edən şəraitlərin öyrənilməsi real mövcud olan sosial orqanizmdə
(regionda) kriminogen şəraitin inkişaf qanunauyğunluqlarını aşkar etməyə və qiymətləndirməyə
imkan verəcəkdir. O, regionda cinayətkarlığın analizinin əsas vəzifəsinin: 1) analiz obyekti
kimi cinayətkarlıq haqqında ümumi məlumatların (konkret zaman-məkan hüdudlarında
cinayətkarlığın vəziyyəti, səviyyəsi, strukturu və dinamikası haqqında statistik məlumatlar);
2)təzahür və fəaliyyət xüsusiyyətlərini (sosial yönümlük, motivasiya, sosial-ərazi, habelə sosialqrup yayılması) göstərən cinayətkarlığın sosial xarakteristikalarının; müstəqil, sistemli sosialhüquqi hadisə kimi cinayətkarlığın özü haqqında təsəvvürlər verən xarakteristikaların (fəallıq
dərəcəsi, sabitlik, mütəşəkkillik və s.); cinayətkarın şəxsiyyətinin tipoloji cəhətlərinin; hüquqmühafizə orqanlarının fəaliyyət nəticələrinin müəyyən edilməsinə gətirildiyini qeyd edir(7,
s.30).
D.E.Vaniçkin yazır ki, bir çox kriminoloqlar regional yanaşmanın zəruriliyini qeyd edərkən
onun təcrübi əhəmiyyətini xüsusi olaraq vurğulayır, belə bir yanaşma nəticəsində əldə edilən
məlumatlar əsasında cinayətkarlıqla mübarizəni differensiyalaşdırılmış şəkildə həyata keçirməyə
imkan verdiyini göstərirlər. Belə ki, sosial-iqtisadi, sosial-mədəni və digər xarakteristikalar
baxımından müxtəlif olan regionlarda cinayətkarlığı doğuran, kriminal əməlləri şərtləndirən
qanunuyğunluqların müəyyən edilməsi cinayətkarlıqla mübarizə üzrə strateci tədbirlərin işlənib
hazırlanması imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir. Regional xüsusiyyətlər nəzərə
alınmadan cinayətkarlığın bir sıra əhəmiyyətli aspektlərini izahı da olduqca çətinləşir(3, s.13-14).
Regional prinsip sistemli yanaşma olmadan mümkün deyildir. Sistemli yanaşma –
cinayətkarlığı təcrid olunmuş amillərin təsiri nəticəsi kimi deyil, istər bütövlükdə cəmiyyətdə baş
verən, istərsə də ərazi spesifikasına malik bütün sosial hadisə və proseslərin mürəkkəb qarşılıqlı
təsirinin inteqrativ nəticəsi kimi nəzərdən keçirmək deməkdir(11, s.99).
Cinayətkarlığın regional tədqiqinə sistemli yanaşma regional səviyyədə cinayətkarlığın
analizini aparmağa; regionun (regionların) sosial-iqtisadi və geocoğrafi mövqeyinin
xarakteristikasını və cinayətkarlığın qarşısının alınmasına bu amillərin təsirini müəyyən etməyə;
regionda cinayətkarlığın səbəbiyyət kompleksini üzə çıxarmağa; regional cəmiyyətdə və bu
məkandakı cinayətkarlıqda baş verən proseslərin qarşılıqlı əlaqə və asılılığını müəyyən etməyə
şərait yaradır. Cinayətkarlığın regional kriminoloji tədqiqinə sistemli-struktur yanaşma əsasında
digər ərazi vahidləri (geocoğrafi mövqeyinə, əhali sayına və sıxlığına və s. paratmerlərinə görə
oxşar olan regionlar) ilə müqayisədə konkret regionun (regionların) kriminoloji
xarakteristikasındakı spesifik regional xüsusiyyətlərini müəyyən etmək, cinayətkarlıqla mübarizə
üzrə regional siyasəti korrektə etmək, o cümlədən cinayətkarlığın qarşısının alınmasına
istiqamətlənmiş strategiyanı və taktikanı, regional səviyyədə cinayətkarlıqla mübarizə
proqramlarını işləyib hazırlamaq mümkündür(3, s.31-32).
Qeyd edək ki, tanınmış Azərbaycan hüquqşünas-alimləri də cinayətkarlığın proqnozlaşdırılmasında, cinayətkarlıqla mübarizənin kompleks və elmi zəmin əsasında təşkili və həyata
keçirilməsində cinayətkarlığın «coğrafi» tədqiqinin rolu və əhəmiyyətini qeyd etmişlər.
Belə ki, X.C.Ələkbərov və R.İ.Rəsulov, keçmiş Sovet İttifaqında 50 illik fasilədən sonra,
1988-ci ildən etibarən təkcə ölkə üzrə deyil, həmçinin ayrı-ayrı regionlar yəni respublikalar üzrə
cinayətkarlığın vəziyyəti haqqında əsas göstəricilərin nəşr olunmağa başladığını qeyd edərək
göstəridilər ki, belə nəşrlər «kriminoloqlara qeydə alınmış cinayətlərin dinamikasında və
strukturunda baş verən proseslərin dərin elmi analizini aparmağa, bu proseslər daxilində baş
verən neqativ meylləri üzə çıxarmağa, perspektiv üçün proqnozları irəli sürməyə cinayətkarlıqla
mübarizənin prioritet istiqamətlərini müəyyən etməyə və bu mübarizədə yaranan problemi
vəziyyətlərin aradan qaldırılması üzrə qabaqlayıcı qərarları və tədbirləri işləyib hazırlamağa
imkan verir» (1, s.3).
İ.A.İsmayılov hələ 80-cı illərin sonlarında qeyd edirdi ki, Azərbaycan ərazisinin nisbi
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kiçikliyinə baxmayaraq respublikada mövcud kriminogen mənzərənin xüsusiyyətlərindən biri də
cinayətkarlığın səviyyə, struktur və dinamikasında əhəmiyyətli fərqlərin olduğu zonaların
(regionların) mövcudluğudur(5, s.32).
T.E.Qarayev isə cinayətkarlığın regional, «coğrafi» tədqiqinin rolu və əhəmiyyətini, müstəsna
aktuallığını və zəruriliyini belə əsaslandırır: «….geniş dağ otlaqlarına malik rayonlarda mal-qara
oğurluğu, sərhəd rayonlarda qaçaqmalçılıq, sənaye şəhərlərində və dənizkənarı yaşayış
məntəqələrində əməyin mühafizəsi və ekoloji təhlyükəsizlik qaydalarının pozulması ilə öağlı
cinayətlərin üstünlük təşkil etdiklərini göstərən kriminoloci məlumatlar bu regionlarda
cinayətkarlıqla mübarizə üzrə fəaliyyəti daha səmərəli və sistemli şəkildə təşkil edərək həyata
keçirməyə və son nəticədə respublikada cinayətkarlıqla mübarizəni kompleks şəkildə təşkil
etməyə imkan verir»(6, s.52).
Cinayətkarlığın regional kriminoloji tədqiqinin bütün əhəmiyyətinə baxmayaraq,
Azərbaycanın regionlarında kriminoloci şəraitin xüsusiyyətləri, ayrı-ayrı regionlarda
cinayətkarlığın kəmiyyət-keyfiyyət parametrlərinin öyrənilməsi, kriminoloci baxımdan
qiymətləndirilməsi, istər bütövlükdə region çərçivəsində, istərsə də onun ayrı-ayrı hissələrində
təzahür edən cinayətkarlığın növləri, səbəbləri, xüsusiyyətləri, yeni inkişaf meylləri ilə bağlı
tədqiqatlar aparılmamışdır. F.Y.Səməndərov, İ.A.İsmayılov, X.C.Ələkbərov, T.E.Qarayev və
digər hüquqşünas-alimlər cinayətkarlığın regional kriminoloci tədqiqinin əhəmiyyətini qeyd
etsələr də, Azərbaycanın regionlarında cinayətkarlığın vəziyyəti və dinamikasının xarakterik
xüsusiyyətlərinin, hər bir konkret regionda, ona daxil olan şəhər və rayonlarda təzahür edən
cinayətkarlığın növlərinin, səbəblərinin, yeni inkişaf meyllərinin kriminoloci analizi ilə bağlı
kompleks tədqiqatlar aparılmamışdır. Bütün bunlar Azərbaycan Respublikasında cinayətkarlığın
regional statistik-kriminoloji və informasiya-analitik təhlilinin, regional səviyyədə
cinayətkarlığın qarşısının alınması və proqnozlaşdırılmasının elmi-nəzəri və metodoloci ilkin
şərtlərinin və əsaslarının işlənib hazırlanmasının elmi-təcrübi əhəmiyyətini şərtləndirir.
Qeyd olunanlar nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Respublikasında regional cinayətkarlığın
tədqiqi, proqnozlaşdırılması və qarşısının alınması ilə bağlı həlli vacib olan kriminoloji
problemlər sırasında aşağıdakılar xüsusi olaraq göstərilməlidir:
- Azərbaycanda cinayətkarlığın regional (coğrafi) kriminoloji tədqiqinin anlayışı, məqsəd və
vəzifələri, əhəmiyyəti (kriminologiyada cinayətkarlığın regional («coğrafi») tədqiqi istiqamətinin
yaranma tarixi, inkişafı və müasir vəziyyəti; cinayətkarlığın regional («coğrafi») kriminoloji
analizinin əhəmiyyəti, xüsusiyyətləri və əsas istiqamətləri; cinayətkarlığın regional (coğrafi)
kriminoloji tədqiqinin anlayışı, məqsəd və vəzifələri);
- Regional cinayətkarlığın əsas kriminoloci kəmiyyət-keyfiyyət xarakteristikalarının
müqayisəli sistemli-struktur tədqiqi (regional cinayətkarlığın sistemli-struktur kriminoloji
analizinin mahiyyəti, metodları və üsulları; regional cinayətkarlığın kəmiyyət-keyfiyyət
xarakteristikalarının kriminoloci tədqiqinin metodiki əsasları; regionların sosial-coğrafi və
iqtisadi xarakteristikası, kriminoloji təsnifatı və tipologiyası; cinayət statistikası məlumatları
əsasında regional cinayətkarlığın kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikalarının kriminoloji tədqiqi
və müqayisəli analizi; regionlarda latent cinayətkarlığın vəziyyəti və onun qiymətləndirilməsi
metodları və metodikası);
- Cinayətkarlığın regional (ərazi) fərqlərinin yaranmasına təsir edən səbəb və şəraitlər, amillər
kompleksi (regional cinayətkarlığın səbəbiyyət kompleksi, regionda cinayətkarlığı determinə
edən amillər; regional cinayətkarlığın vəziyyətində, səviyyəsində, struktur və dinamikasında
ərazi fərqlərinin yaranmasını şərtləndirən sosial-demoqrafik, sosial-iqtisadi, sosial-psixoloji,
sosial-mədəni və digər amillər və şəraitlər);
- Azərbaycanda regional cinayətkarlığın qarşısının alınmasının elmi-nəzəri və metodoloji
əsasları (müasir sosial-iqtisadi və hüquqi münasibətlər, qloballaşma şəraitində, regional
cinayətkarlığın qarşısının alınmasının anlayışı, məqsədi, vəzifələri, sistemi və prinsipləri;
regional cinayətkarlığın qarşısının alınmasının forma və metodları, əsas istiqamətləri; regional
cinayətkarlığın qarşısının alınması üzrə ümumsosial və xüsusi-kriminoloji tədbirlər sistemi;
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regional cinayətkarlığın qarşısının alınmasında daxili işlər və digər hüquq-mühafizə orqanlarının
rolu, onların fəaliyyətinn təkmilləşdirilməsi məsələləri);
- Regional cinayətkarlığın proqnozlaşdırılmasının elmi-nəzəri, metodoloci və metodiki
əsasları (kriminoloji proqnozlaşdırmanın anlayışı, məqsəd və vəzifələri; cinayətkarlığın regional
kriminoloji proqnozlaşdırılmasının sistemi, strukturu, metodları; regional cinayətkarlığın qısa
və orta müddətli proqnozlaşdırılmasının metodiki əsasları; regional cinayətkarlığın kriminoloji
analizi, proqnozlaşdırılması və qarşısının alınması üzrə informasiya təminatı sisteminin
yaradılmasının elmi-nəzəri, təşkilati-metodiki və texniki aspektləri).
Kriminologiyada regional istiqamətli tədqiqatlarda böyük şəhərlərdə cinayətkarlığın
vəziyyəti, struktur və dinkamikasının, bu ərazi vahidlərində cinayətkarlığın səbəbiyyət
kompleksinin və digər regional məsələlərin nəzərdən keçirilməsinə də xüsusi önəm verilir.
Böyük şəhərlərdə cinayətkarlıq probleminin tədqiqinə müraciət edilməsi müasir cəmiyyətin
inkişafının ümumi qanunauyğunluqlarından – urbanizasiya və miqrasiya proseslərindən və
bununla bağlı şəhər cinayətkarlığında yeni kriminoloji problemlərin yaranmasından irəli gəlir.
Belə ki, digər şəhər və rayonlarla müqayisədə böyük şəhərlərdə ən kəskin və spesifik sosial,
iqtisadi, psixoloji və digər problemlər cəmləşmişdir. Bu ərazi vahidlərində cinayətkarlığın
vəziyyətinə və onun inkişaf meyllərinə daha güclü təsir göstərən neqativ və pozitiv amillər
kompleksi açıq-aydın ifadə olunur. Buna görə də böyük şəhərlər və şəhər aqlomerasiyaları da
regional kriminoloji tədqiqatların obyekti qismində çıxış etməlidirlər. Belə araşdırmalar qeyd
olunan ərazi vahidlərində cinayətkarlığın, onun ayrı-ayrı növlərinin sürətli artımına kömək edən
səbəb və şəraitlərin müəyyən edilməsinə və onların aradan qaldırılması üzrə tədbirləri işləyib
hazırlamağa, bununla da hüquq-mühafizə və digər sosial nəzarət orqanlarının qüvvə və
vasitələrini düzgün planlaşdırmağa və paylaşdırmağa imkan yaradacaqdır.
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ANTİTERROR FƏALİYYƏTİNDƏ TEXNİKİ-KRİMİANLİSTİK
TƏMİNATININ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNİN ƏHƏMİYYƏTİ
Açar sözlər: terrorçuluq, zəruri əlamətlər, qorxu, vahimə, terror fəaliyyətinin forma və
metodları, terror aksiyası, terrorçuluğa qarşı mübarizə
Müasir kriminalistikada xüsusi texniki vasitə, üsul və metodlar əsasında sübutların
toplanmasının, tədqiqinin və istifadəsinin nəzəri əsaslarının və praktik metodikalarının
hazırlanması onun bölmələrindən birinin – kriminalistika texnikasının predmetinə daxildir.
Kriminalistika texnikasının kriminalistikanın elmi müddəalarının bazasında hazırlanan vasitə
və üsullarının mahiyyəti bundan ibarətdir ki, onlar məzmun etibarilə təbiət elmlərinin və texniki
elmlərin kriminalistikanın cinayətkarlığa qarşı mübarizə məqsədilə xüsusi olaraq istifadə etdiyi
məlumatlarıdır (1, 186).
Kriminalistika texnikasının anlayışı artıq bu elmin inkişafının ilk mərhələlərində
formalaşmışdır. İlk əvvəl (XIX əsrin sonu — XX əsrin əvvəli) kriminalistika (o dövrdə cinayət)
texnikasının anlayışına kriminalistika elminin bütün məzmunu daxil edilirdi. Məhz
kriminalistika texnikası bütövlükdə kriminalistikanın təşəkkülünün və inkişafının başlanğıcını
qoymuşdur. Vaxt keçdikcə kriminalistika texnikası kriminalistikanın həm də cinayət texnikası
adlandırılan bölmələrindən biri kimi təşəkkül tapmağa başladı. Bu termin cinayətlərin
araşdırılmasında təbii elmlərin (başlıca olaraq kimyanın, fizikanın, biologiyanın) tətbiqi
üsullarını ifadə edirdi.Tədricən o, ayrı-ayrı istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi taktikası və
cinayətlərin ayrı-ayrı növlərinin araşdırılması metdikası ilə yanaşı kriminalistikanın
bölmələrindən birinə çevrildi.
Elmi ədəbiyyatda «kriminalistika texnikası» anlayışının müəyyən edilməsinə fərqli baxışlar
açıqlanmışdır. A.İ.Vinberq kriminalistika texnikasına «cinayətlərin araşdırılması zamanı
müxtəlif məhkəmə sübutlarının aşkar edilməsi, saxlanması, fiksə edilməsi, götürülməsi və
tədqiqi üçün tətbiq edilən elmi-texniki üsul və vasitələrin məcmusu» (2, 4) kimi tərif verir.
V.P.Kolmakov da analoji fikir səsləndirmişdir (3, 12).
N.A.Selivanov hesab edir ki, kriminalistika texnikasına kriminalistika elminin bölməsi kimi
belə tərif verilə bilər:«Bu, cinayətlərin qarşısının alınması,ilkin araşdırılması və cinayət işlərinin
məhkəmədə düzgün həlli məqsədilə istintaq, ekspert və məhkəmə təcrübəsinin
ümumiləşdirilməsi, habelə təbiət elmlərinin və texniki elmlərin nailiyyətlərinin fəal tətbiqi
əsasında yaradılmış və cinayətlərdən müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsi, hadisə yerlərinin
maddi şəraitinin fiksə edilməsi, maddi sübutların toplanması, onlara istintaq baxışı və ilkin
tədqiqi,cinayətlərin qeydiyyatı, cinayətkarların axtarılması və saxlanılması zamanı, habelə
kriminalistik ekspertiza prosesində istifadə üçün nəzərdə tutulan texniki vasitə və metodların
elmi əsaslarla hazırlanmış sistemidir» (4, 5).
Beləliklə, kriminalistika texnikası, bir tərəfdən, kriminalistika elminin bölməsidir, digər
tərəfdən isə cinayətkarlığa qarşı mübarizədə kriminalistik məqsədlərlə tətbiq edilən texnikikriminalistik vasitələrin (aparatların, cihazların, alətlərin, qurğuların, materialların məcmusunun)
real surətdə mövcud olan «arsenalıdır» («cəbbəxanasıdır») (5, 61).
«Kriminalistika texnikası» anlayışına mövcud baxışları nəzərə alaraq, aşağıdakı tərifi təklif
edirik: kriminalistika texnikası cinayət izlərinin və digər maddi sübutların aşkar edilməsi,
götürülməsi, fiksə edilməsi və tədqiqi üçün tətbiq edilən maddi vasitələr, cihazlar,alətlər, onların
yığımları və dəstləridir.
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Əməliyyat-axtarış və istintaq işi prosesində xüsusi biliklər əsasında sübutların toplanması və
tədqiqi üçün nəzərdə tutulmuş texniki-kriminalistik metod və vasitələrdən istifadə edilməklə
cinayətlərin açılmasının və araşdırılmasının müşayiət olunması prosesi texniki-kriminalistik
təminatı təşkil edir.
Texniki-kriminalistik təminatın (bundan sonra - TKT) anlayışına məşhur kriminalist
alimlərdən R.S.Belkin, Q.İ.Qramoviç, A.İ.Vinberq, A.F.Volınski, V.A.Volınski,
S. M.
Kolotuşkin, P. T. Skorçenko, A. S. Şatalov və b. əsərləri həsr olunmuşdur. Onların fikrincə,
TKT özünəməxsus fəaliyyət növüdür, onun məzmunu, hüquq-mühafizə orqanlarının, bir
tərəfdən, bu məqsədlərlə elmi-texniki vasitə və metodların tətbiqinə daimi hazırlıq şəraitinin
yaradılmasına, digər tərəfdən isə cinayətlərin açıldığı və araşdırıldığı hər bir konkret halda belə
şərtlərin əməli surətdə reallaşdırılmasına istiqamətlənməsi ilə müəyyən olunur.
R.S.Belkinin verdiyi tərifə görə, texniki-kriminalistik təminat cinayətlərin qarşısının alınması,
aşkar edilməsi, açılması və araşdırılması məqsədilə elmi kriminalistik tövsiyyələrdən istifadə
edilməsi, onlardan istifadənin kriminalistik vasitələrinin, metodlarının və texnologiyalarının
tətbiq edilməsi ilə bağlı kriminalistik biliklər və həmin biliklərə əsaslanan vərdiş və bacarıqlar
sistemidir (6, 58).
A.F.Volınski texniki-kriminalistik fəaliyyəti onun subyektlərinin kriminalistika texnikasının
tətbiqinə daimi hazırlıq şəraitinin yaradılmasına, habelə cinayətlərin açılmasının,
araşdırılmasının və qarşısının alınmasının hər bir konkret halında belə şərtlərin reallaşdırılmasına
yönəlmiş fəaliyyət kimi nəzərdən keçirir (7, 37-42).Bu zaman praktik reallaşdırma əməliyyataxtarış və istintaq işi prosesində xüsusi biliklərdən istifadənin təşkilati və prosessual
formalarında həyata keçirilən cinayətlərin açılmasının və araşdırılmasının texniki-kriminalistik
müşayiəti kimi anlayışla tam ehtiva olunur.
S.M.Kolotuşkin texniki-kriminalistik təminat dedikdə cinayətlərin açılması və araşdırılması
məqsədilə axtarış və sübutedici informasiyanın əldə edilməsi, işlənilməsi, toplanılması, təhlili və
istifadə olunması üçün hazırlanmış vasitə və metodların əlaqələndirilmiş fəaliyyətini başa düşür
(8, 116).
Bizim fikrimizcə, bu tərifə metodik təminat kimi bir element əlavə olunmalıdır.
Cinayətlərin, o cümlədən terror aktlarının aşkar edilməsi, qarşısının alınması, açılması və
araşdırılması ilə bağlı TKT prosesi lazımi qanunvericilik bazası olmadan təsəvvür oluna bilməz.
Cinayətlərin açılması və araşdırılması ilə bağlı TKT-nin hüquqi bazası dedikdə əməliyyat-axtarış
və istintaq fəaliyyətində kriminalistika texnikasının tətbiqinin ən mühüm məsələlərinin hüquqi
tənzimlənməsi başa düşülməlidir.
Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin gedişində informasiya sistemlərindən, video və
audioyazılarından, kino və fotoçəkilişlərindən istifadə olunur, insanların həyat və sağlamlığına
zərər vurmayan və ətraf mühitə zərər yetirməyən texniki və digər vasitələr tətbiq olunur.
Bəzi qanun qüvvəli aktlar da texniki-kriminalistik vasitələrin tətbiqini tənzimləyir. Belə ki,
kriminalistik uçotların aparılması və istifadəsi, müxtəlif cihazlardan istifadə, maddi sübutların
tədqiqinin elmi metodikalarının tətbiqi Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanlırının
idarədaxili təlimatları ilə müəyyən olunur.
Lakin araşdırmada geniş istifadə edilən bir sıra texniki-kriminalistik vasitələr qanunda
göstərilmir. Bunlara axtarış cihazları, ultrabənövşəyi və infraqırmızı şüalanma mənbələri və s.
aiddir. Qanunda ekspert tədqiqatlarında işlədilən tədqiqat aparatları haqqında da heç nə deyilmir.
Bir çox müəlliflər bunu qeyd edərək, haqlı olaraq göstərirlər ki, qanunda texniki-kriminalistik
vasitələrin bütün siyahısını göstərməyə zərurət yoxdur. R. S. Belkin bu məsələ ilə əlaqədar
göstərir: «Nə qanun, nə də qanun qüvvəli aktlar cinayətin açılması və araşdırılması məqsədilə
istifadə olunan, yaxud tətbiq oluna biləcək texniki vasitələrin və texniki üsulların qəti
siyahısını verə, həmin vasitələrin və üsulların tətbiq edilməsi qaydasına dair hərtərəfli
göstərişləri təsbit edə bilməz» (9, 42-44). O, mövqeyini açıqlayarkən vurğulayır ki, texniki
vasitələrin, yaxud taktiki üsulların qəti siyahısının bir hüquq normasında, yaxud hətta hüquq
normaları sistemində verilməsinə yönəlmiş hər hansı cəhd cinayətlərin açılmasının və
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araşdırılmasının elmi əsaslarının inkişafı, təkmilləşdirilməsi və genişləndirilməsi prosesini
ləngidə bilər.Onun fikrincə, həmin siyahının malik ola biləcəyi həcm baxımından qanunvericilik
texnikası baxımından da bu, mümkün deyildir.Buna görə də R.S.Belkin yalnız cinayət mühakimə
icraatında araşdırmanın texniki vasitələrinin və üsullarının tətbiqinə yol verilməsinin
prinsiplərini qanunvericilikdə təsbit etməyi təklif edir.
Texniki-kriminalistik təminat prosesində bir neçə müstəqil fəaliyyət növü: cinayətin izlərinin
və maddi obyektlərinin aşkar edilməsi, fiksə edilməsi, götürülməsi və tədqiqi(qeyri-prosessual və
prosessual);şəxslərin müayinəsi və eyniləşdirilməsi;əməliyyat uçotunun və kriminalistik uçotun
təşkili, formalaşdırılması,aparılması və istifadəsi və nəhayət,əməliyyat-axtarış tədbirlərinin və
istintaq hərəkətlərinin aparılmasının təmin edilməsi həyata keçirilir. Bu fəaliyyət növləri kompleks şəkildə axtarış və sübutedici informasiyanın əldə edilməsinin, işlənilməsinin, toplanmasının və məqsədli istifadəsinin özünəməxsus təşkilati-funksional sistemini əmələ gətirir. Bu sistemin əsasında informasiya texnologiyaları daxil olmaqla,elm və texnikanın müasir uğurları durur.
Texniki-kriminalistik təminatın müasir vəziyyəti ikisəviyyəlidir. Birinci səviyyə cinayət
hadisəsi, onun elementləri və onu törətmiş şəxs haqqında istiqamətləndirici (yönəldici)
informasiyanın əldə edilməsinin vəzifələri ilə müəyyən olunur və istintaq hərəkətlərində və
əməliyyat-axtarış tədbirlərində iştirak edən mütəxəssislərə ünvanlanan elmi-texniki vasitə, metod
və üsulları əhatə edir.
İkinci səviyyə həm texniki icra, həm də metodik baxımdan daha mürəkkəb olub, ekspert
tədqiqatlarının aparılmasına yönəlmişdir. Kriminalistika texnikası vasitələrinin və üsullarının
tətbiqi təcrübəsi onları (özünün mahiyyəti və ümumi məqsədləri etibarilə vahid kriminalistika
texnikası çərçivəsində) «müstəntiqlər üçün texnika», «ekspertlər üçün texnika» və s. kimi
qruplaşdırır (10, 12-14), hərçənd bu qrupların sərhədləri olduqca şərti və mütəhərrikdir. Belə
bölgü bir neçə səbəblə izah olunur.
Birincisi, müstəntiqin və ekspertin texniki imkanları arasında fərqlər mövcuddur. «Belə bir
müddəa dəqiq ifadəsini tapmalıdır ki, müstəntiq və təhqiqatı aparan şəxs tədqiqat texnikası
vasitələr sırasından yalnız predmetləri dəyişdirməyən vasitələrdən istifadə edə bilərlər» (11, 14).
İkincisi, bəzi texniki vasitələrin quruluşu və tətbiqi digər vasitələrlə müqayisədə daha
mürəkkəbdir.
Üçüncüsü, kriminalistika texnikasının bəzi vasitə və üsullarından istintaq (əməliyyat)
təcrübəsində,
digər vasitə və üsullarından isə ekspert
təcrübəsində istifadə daha
məqsədəuyğundur.
Bütün hallarda texniki vasitə və üsullardan istifadənin subyektlərinin və texniki vasitələrin
müxtəlif olmasına baxmayaraq, onlar cinayətlərin açılması və araşdırılması kimi vahid vəzifəyə
xidmət edir.
Təcrübədə mütəxəssis çatışmazlığı üzündən bir çox hallarda istintaq hərəkətləri müstəntiqlər
və əməliyyat işçiləri tərəfindən yalnız ümumi kriminalistik vasitələr seçilməklə aparılır, onları
tətbiq edən subyektlər isə nə kriminalistika texnikası sahəsində kifayət qədər biliyə, nə də
müvafiq vərdişlərə malik olmur.
Beləliklə, müəyyən dərəcədə cəmiyyətin müxtəlif fəaliyyət sahələrində müasir elmi-texniki
nailiyyətlərdən istifadə imkanları ilə hüquq-mühafizə orqanlarının işində, ilk növbədə,
cinayətlərin açılması üzrə fəaliyyətdə - istintaq hərəkətlərinin və əməliyyat-axtarış tədbirlərinin
həyata keçirilməsinin gedişində onların real tətbiqi təcrübəsinin aşağı səviyyəsi arasında
ziddiyyət yaranır (9, 42-44).
Cinayətlərin, o cümlədən terror yönümlü cinayətlərin açılma səviyyəsinin aşağı olmasının
səbəblərindən biri texniki-kriminalistik təminat imkanlarının lazımınca qiymətləndirilməməsi,
bir sıra hallarda isə nəzərə alınmaması ilə bağlıdır. Hüquq-mühafizə orqanlarının texniki
təchizatının köklü surətdə yaxşılaşdırılaraq,cinayətkarlığa qarşı mübarizənin müasir tələblərinə
uyğunlaşdırılması məsələsi aktuallığını saxlayır.
Cinayətlərin açılması və araşdırılması ilə bağlı TKT-nın mahiyyətinin və məzmununun,
kriminalistika nəzəriyyəsində və təcrübəsində onun yerinin və rolunun tədqiqi əksər kriminalist54

alimlər tərəfindən cinayətlərin araşdırılmasının prosessual formalarının diferensiasiyası və
müxtəlif sübut mənbələrinin və sübutetmə vasitələrinin üzvi qarşılıqlı əlaqəsi nəzərə alınmaqla
həyata keçirilir (5, 4).
Sübut mənbəyi kimi ekspert tədqiqatları cinayətlərin araşdırılmasının texniki-kriminalistik
təminatının ikinci səviyyəsini təşkil edir.İlkin tədqiqatlardan fərqli olaraq, ekspertiza iş üzrə
düzgün qərar üçün mühüm əhəmiyyətə malik faktiki halların müəyyən edilməsi məqsədilə
istintaq orqanlarının tapşırığı ilə cinayət mühakimə icraatı çərçivəsində həyata keçirilən
materialların prosessual tədqiqidir.
Ekspertizaların icraatı cinayətlərin açılması və araşdırılması ilə bağlı TKT-nın ən mühüm
elementidir, çünki sistemin digər elementləri ilə müqayisədə o, ən önəmli və hərtərəfli fəaliyyət
növü kimi çıxış edir.
TKT funksional baxımdan mahiyyəti ibtidai istintaq aparılarkən (xüsusilə sübutlar əldə
edilərkən) bu və ya digər vasitə və metodların tətbiqinin hüquqi tənzimlənməsindən ibarət olan
çoxlu daxili və xarici əlaqələrə malik sistemdir.
Yeni cinayət-prosessual qanunun yeniliklərindən biri istintaqa cinayət işininə başlanılmasına
qədər məhkəmə ekspertizasının təyin edilməsi imkanının verilməsi ilə bağlıdır.İstintaq təcrübəsi
də bunu tələb edir, çünki çox vaxt ekspertiza aparılmadan cinayət əlamətlərini aşkar etmək
mümkün deyildir.Bizim fikrimizcə, belə bir prosessual hərəkətin məqsədəuyğunluğu hətta ilkin
tədqiqat məlumatları mövcud olduqda belə əsaslıdır. Partladıcı qurğular tətbiq edilməklə
törədilən terror aktlarının araşdırılmasına tətbiqən PQ ilə bağlı ilkin tədqiqat onun partlayış
törətməyə yararlılıq faktını, gücünü, zərbə xassələrini və s. müəyyən etməyə imkan verəcəkdir.
Birincisi, PQ ilə bağlı ilkin tədqiqatın nəticələri cinayət işinin qaldırılmasına və şübhəli şəxsin
barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinə əsas verə bilər. İkincisi, hələ cinayət işinin
qaldırılmasına qədər təyin olunmuş ekspertizanın nəticələri daha tez hazır olacaqdır ki, bu da
sonrakı istintaq hərəkətlərinin, məsələn, dindirmə, axtarış, müayinə, üzləşdirmə və s. uğurla
aparılması üçün faktiki materialı daha tez əldə etməyə imkan verəcəkdir.
TKT hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin müstəqil sahəsi olsa da, təcrid olunmamışdır,
o, mütləq əməliyyat-axtarış, istintaq və ekspert fəaliyyəti ilə bağlıdır.Terror aktına gəlincə,TKT
prosesi sübutedici informasiyanı bir neçə mərhələdə – onun törədilməsinə qədər, davam etdikdə
onun törədilməsinin gedişində və sonradan onun açılmasının və araşdırılmasının gedişində toplamağa imkan verir. Kriminalistik vasitələrin və metodların köməyi ilə həyata keçirilən tədbirlər
sahəsi çox geniş olub, səs və video yazılarından, xüsusi tədqiqat və ekspertizalardan, əməliyyat
uçotundan və kriminalistik uçotdan və İnterpol banklarının məlumatlarından istifadəni əhatə edir.
Hüquq-mühafizə orqanlarının antiterror fəaliyyətinin spesifikliyinə gəlincə, qeyd olunmalıdır
ki, əksər müəlliflər terror aktının qarşısının alınması kimi mərhələnin texniki-kriminalistik
təminatını nəzərdən keçirmirlər.
Cinayətin, o cümlədən terror aktının törədilməsi prosesi bir neçə mərhələni: hazırlıq, cinayətə
sui-qəsd, cinayətin bitməsi mərhələlrini əhatə edir. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti prosesində,
habelə ibtidai istintaqın gedişində hər üç mərhələdə cinayət əlamətləri aşkar edilə bilər. Həmin
mərhələlərdən asılı olaraq, cinayətlərin aşkar edilməsinin, açılmasının və onların qarşısının
alınmasının bu və ya digər tədbirləri tətbiq edilə bilər.
Beləliklə, texniki-kriminalistik təminat partladıcı qurğulardan istifadə edilməklə törədilmiş
terrorçuluq aktlarının qarşısının alınması, açılması və araşdırılması məqsədilə axtarış və
sübutedici informasiyanın ələd edilməsinin, işlənilməsinin, toplanılmasının, təhlilinin və
istifadəsinin hazırlanmış qüvvə, vasitə və metodlarının əlaqələndirilmiş, təşkilati-funksional
fəaliyyət sistemidir.
Texniki-kriminalistik təminat bütövlükdə kriminalistikanın mahiyyətini və məqsədli
yönümünü ifadə edir. Partladıcı qurğular tətbiq edilməklə törədilmiş terror aktlarının qarşısının
alınmasının, açılmasının və araşdırılmasının texniki-kriminalistik təminatının məzmununun və
formalarının düzgün dərki hüquq-mühafizə orqanlarına antiterror fəaliyyətinin səmərəliliyinin
yüksəldilməsinin perspektivli istiqamətlərini təhlil və aşkar etməyə imkan verir. Bu
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istiqamətlərin əsaslandırılması hər bir mərhələni (kəşfiyyat və axtarış tədbirləri aparılmaqla
terror aktının qarşısının alınması, danışıqlar və güc aksiyası mərhələləri) müşayiət edən metodiki
və texniki məsələlərin ətraflı öyrənilməsi çərçivəsində təqdim olunmalıdır.
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Резюме
Значение технико-криминалистического обеспечения
антитеррористической деятельности
Ключевые слова: терроризм, страх, ужас, террористические формы и методы
деятельности, террористическая акция, борьба с терроризмом.
В статье указывается что в борьбе с терроризмом занимает особое место техникокриминалистическое обеспечение правоохранительных органов.
Всестороннее изучение и внедрения положений указанных в этой статье в практику
борьбы с терроризмом и другими проявлениями экстремизма даст возможность
правоохранительным органам и специальным службам раскрыть, расследовать и
предупреждать преступления террористического характера.
Summary
Terrorist aspects of technical-criminalist guarantee of legal-safeguarding
bodies in fight against terrorism
Key words: terrorist forms and activity methods, acts of terrorism, fight against the terrorism.
In the article it is pointed that in the fight against terrorism the technical-criminalist guarantee
of legal-safeguarding bodies takes a particular place.
All-round study and introduction of the provisions, mentioned in article, into practice of the
fight against terrorism and other manifestations of extremism will afford a possibility to the
legal-safeguarding bodies and special services to expose, investigate and prevent the crimes of
terrorist character.
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Y.B.Məmmədov,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin dissertantı

TERRORÇULUQ BARƏDƏ BİLƏ-BİLƏ YALAN MƏLUMAT VERMƏ
CİNAYƏTLƏRİNİN ARAŞDIRILMASINDA TERRORÇUNUN
AXTARIŞININ KRMİNALİSTİK ALQORİTMİ
Açar sözlər: aqressivlik, qəddarlıq, motiv, adamların girov götürülməsi, terror aksiyası,
cinayətkarın şəxsiyyəti.
Terrorçuluq haqqında bilərəkdən yalan məlumat verilməsi haqqında işlər üzrə hazırlanan
terror aktı haqqında məlumatın alınması və yoxlanılması mərhələsi önəmlidir. Bu mərhələdə
hərəkətlərin savadlı və ardıcıl olmasından hadisə və onun iştirakçıları haqqında ilkin məlumat
toplanılmasının tamlığı asılıdır, öz növbəsində, bu da cinayətin açılmasının (onu törətmiş şəxsin
müəyyən edilməsinin) operativliyinə və bütövlükdə araşdırmanın uğurlu olmasına təsir
göstərir.
Hüquq-mühafizə orqanının növbətçi hissəsinə daxil olmuş partlaış hazırlanması haqqında
informasiya, bir qayda olaraq, hansısa nəticəyə gəlməyə imkan verən bilgiləri ehtiva etmir (bu
təhdidin real olub-olmaması məlum deyildir). Burada yalnız vətəndaşların və işdə iştirak edən
mütəxəssislərin təhlükəsizlik şərtləri əsas götürülməklə sonrakı işin səmərəli təşkil və təmin
edilməsindən söz açıla bilər.
İctimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi polisin vəzifələrindən biri olduğundan və praktik olaraq
bütün hallarda partlayış hazırlanması haqqında məlumatın yoxlanılması üzrə tədbirləri daxili
işlər orqanlarının əməkdaşları həyata keçirdiklərindən, onların apardıqları axtarış tədbirlərinin
təşkilini və taktikasını nəzərdən keçirək.
Partlayış hazırlanması haqqında məlumatın yoxlanılmasının təşkili və taktikası
kriminalistkianın işləyib hazırladığı nəzəri müddəalar, habelə qanun qüvvəli normativ-hüquqi
aktlarla təsdiqlənmiş idarə təlimatları ilə müəyyən edilə bilər. Artıq deyildiyi kimi, hazırlanan
terror aktı haqqında məlumat ya bilavasitə daxili işlər orqanının növbətçi hissəsinə, ya da dolayı
surətdə – digər hüquq-mühafizə orqanlarından, partlayış təhdidinə məruz qalmış obyektin
nümayəndələrindən, məlumatın çatdırıldığı, yaxud partlayış təhdidinin göstərildiyi məktubu
aşkar etmiş ayrı-ayrı şəxslərdən daxil ola bilər.
Partlayış təhdidi telefonla bilavasitə «terrorçudan» daxil olduqda növbətçi onunla söhbəti
mümkün qədər uzatmalı və sonradan anonimin axtarışlını asanlaşdıra, təhdidin
reallaşdırılmasının qarşısını ala biləcək maksimum informasiya əldə etməli, habelə hüquqmühafizə orqanlarının əməkdaşlarının vaxt udmasına imkan yaratmalıdır. Növbətçinin aldığı
məlumatlar çox vaxt işlərin bu kateqoriyasının araşdırılması zamanı yeganə əsas təşkil edir.
Sonradan cinayətin açılıb-açılmaması növbətçinin keyfiyyətli işindən asılıdır.
Bizim fikrimizcə, bir çox DİO bölmələrinin növbətçi xidmətlərinin texniki təchizatının yetərli
olmaması (nömrənin avtomatik müəyyənedicisi olan telefonların olmaması, səsyazmanı həyata
keçirmənin mümkünsüzlüyü) nəzərə alınmaqla, sualları həm də anonimlə söhbət planı olan
xidməti sənədin-formulyarın işlənib hazırlanması zəruridir. Növbətçi xidmətdə səsyazma
qurğusuna malik telefonun olması formulyarın doldurulmasını istisna etməməlidir (2, 12-14).
Belə formulyarlar xarici ölkələrin hüquq-mühafizə təcrübəsində kifayət qədər geniş yayılmışdır.
Telefon vasitəsilə partlayış təhdidi haqqında məlumatların alınması zamanı doldurulan forma
aşağıdakıları ehtiva etməlidir: məlumatın daxil olmasının dəqiq tarixi və vaxtı; zəngin xarakteri
(yerli, yoxsa şəhərlərarası); məlumatın alındığı və ötürüldüyü telefonların nömrələri (həmin
nömrə müəyyən edildikdə); abonentin sözləri (deyildiyi kimi yazılmaqla); verilməli olan suallar;
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zəng vuran şəxsin səs və nitq xüsusiyyətləri haqqında bilgilər; zəngi müşayiət edən hallar və s.
Formulyar partlayış təhdili haqqında məlumat verən şəxslə söhbətin gedişində dərhal
doldurulmalıdır. Yaddaşa güvənmək olmaz, çünki telefon zənginin və söhbətin hüquq-mühafizə
orqanlarının əməkdaşları üçün potensial maraq doğuran xüsusiyyətləri tədricən unudula bilər.
Belə formulyarlar yalnız hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarında olmamalıdır. Bizim
fikrimizcə, hazırlanan terrorçuluq haqqında məlumatın alınması halında necə hərəkət etmək
lazım olduğu haqqında yaddaş qeydinin verildiyi formulyar hüquqi şəxslərin (müəssisələrin,
idarələrin və təşkilatların) işçiləri üçün də faydalı olardı.
Belə tövsiyyə-yaddaşlar, ilk növbədə, daha çox «partladılan» obyektlərdə (tədris müəssisələri,
vağzallar və s.) yayılmalıdır. Təklif edilən formulyarın doldurulması, habelə tövsiyələrə riayət
olunması «terrorçunun» axtarılması işini, bütövlükdə işin araşdırılmasını asanlaşdırmalıdır.
Bundan başqa, müəssisə, idarə və təşkilatların işçiləri ilə terror aktının törədilməsi təhdidi
haqqında məlumat daxil olduqda telefon danışıqlarının aparılması məsələlərinə dair məşvərətçi
görüşlərin keçirilməsi məqsədəuyğundur.
Heç şübhəsiz, istintaq-axtarış işinin nəticəviliyi potensial «partladılacaq» obyektlərin (təhsil,
səhiyyə, həyat təminatı, nəqliyyat müəssisələrinin, iri sənaye müəssisələrinin, telefon
stansiyalarının və s.) növbətçi və dispetçer xidmətlərinin zəngin vurulduğu telefon nömrəsini
təsbit edən və aparılmış söhbəti yazıya alan aparatlarla təchiz edilməsi sayəsində yüksələcəkdir.
Bu gün yerli və xarici firmalar telefon məlumatlarının tam və dəqiq təsbitini, onların
işlənilməsini və siqnalın daxil olduğu telefon nömrəsinin müəyyən edilməsini təmin etməli olan
aparat-texniki və proqram komplekslərinin yetərincə geniş seçimini təklif edirlər.
Doldurulmuş formulyarın, habelə telefon zənginin operativ təhlili zamanı hüquq-müşafizə
orqanlarının işçiləri özlərinin diqqətini aşağıdakı aspektlərin üzərində cəmləşdirməlidir: a)
təhdidin məzmunu; b) zəng vuran şəxsin səsinin və nitqinin spesifikliyi; c) telefon söhbəti
zamanı təsbit olunan səslərin mövcudluğu və xarakteri.
Məlumatın məzmunu cinayətlərin göstərilən növünün kriminalistik xarakteristikası ilə
müqayisə zamanı istiqamətləndirici axtarış informasiyasını verə bilər(3, 116 ). Zəng vuranın
səsinin və nitqinin xüsusiyyətlərinin operativ təhlili müxtəlif ehtimal dərəcəsi ilə cinayətkarın
şəxsiyyətinin cins, təxmini yaş, milli mənsubiyyət, emosional vəziyyət, müxtəlif nitq
pozuntularının mövcudluğu və s. kimi xarakteristikalarını müəyyən etməyə imkan verir. Əlbəttə,
zəng vuranın şəxsiyyətinin xarakteristikalarının müəyyən edilməsinə dair diaqnostik məsələlərin
həlli məqsədilə sonrakı fonoskopik ekspertizalar (tədqiqatlar) cinayətkarın müəyyən edilməsi və
axtarılması üçün alınmış istiqamətləndirici informasiyanın dürüstlüyünü dəqiqləşdirə və xeyli
yüksəldə bilər.
Fonunda telefon danışığının baş verdiyi səslərin xarakterinin təhlili «terrorçuların» zəng
vurduqları telefonun olduğu yerin müəyyənləşdirilməsinə kömək göstərə bilər. Belə ki,
avtomobil nəqliyyatı mühərriklərinin küyü, küçənin səsi məlumatın küçə avtomat-telefonundan
verildiyini, kənar səslərin olmaması mənzil telefonundan zəngin mümkünlüyünü göstərir və s.
Hazırlanan partlayış haqqında yazılı məlumat alındıqda əməliyyat-axtarış tədbirlərinin və
istintaq hərəkətlərinin aparılması zamanı istifadə edilə biləcək mövcud izlərin (məsələn, kağız
(zərf) üzərindəki barmaq izləri, tüpürcək, saç kəpəyi və s.) qorunması üçün tədbirlər
görülməlidir. Məlumatın alındığı zərf və məktubun özü dəyişməz saxlanır.
Yazılı materialların təhlili zamanı diqqət təhdidin məzmunu, onun mümkün reallığının
əlamətləri üzərində cəmləşdirilir: göndərən şəxsin ünvanının dolaşıq göstərilməsi, xüsusi
qeydlərin mövcudluğu (məsələn, «şəxsən» qeydi) və s.
Məlumatın bilavasitə alınmasından və hazırlanan terrorçuluq (partlayış) haqqında
informasiyanın operativ təhlilindən sonra daxili işlər orqanı üzrə növbətçi aşağıdakı tədbirləri
görməyə borcludur: abunəçi ilə telefon danışığının audioyazı aparatının maqnit lentinə
yazılmasının təmin edilməsinə nəzarət; məlumatın alınmasının dəqiq vaxtının və tarixinin təsbiti,
habelə onun sözbəsöz məzmunu; rejim obyektinin, mühafizə olunan obyektin partladılması
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təhdidi halında müvafiq digər (FHN, MTN, MN və s) növbətçi hissəsinin məlumatlandırılması.
Bundan başqa, əməliyyat növbətçisi aşağıdakıları etməlidir: partlayış təhdidinə məruz qalmış
obyektə partlayış təhlükəli predmetlərin aşkar edilməsi və zərərsizləşdirilməsi üzrə
mütəxəssislərin göndərilməsi (bu, FHN mühəndis-texniki bölməsinin mütəxəssisləri, MTN-nin
partlayış texnikası üzrə mütəxəssisləri, Silahlı Qüvvələrin hərbi-mühəndis hissələrinin
minaaxtaranları və ya qeyri-dövlət mühafizə müəssisələrinin, təhlükəsizlik xidmətlərinin digər
mütəxəssisləri və b. ola bilər).
Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, aşkara çıxarılmış predmetlərin partlayış texnikası baxımından
xüsusi müayinəsi və partlayış təhlükəli predmetlərin zərərsizləşdirilməsi yalnız dövlət
orqanlarının (DİN, MTN, FHN, MN) mütəxəssisləri tərəfindən aparılmalıdır; partlayış halında
vətəndaşlara yardım göstərilməsi üçün tibbi, qəza-xilasetmə və kommunal xidmətlərin cəlb
edilməsinin zəruriliyi məsələsi həllini tapmalıdır; «partladılacaq» obyektin müdiriyyəti ilə əlaqə
saxlanılmalı və partalyış texnikası üzrə mütəxəssislərin gəlişinə qədər təhlükəli zonadan
insanların köçürülməsi təmin edilməlidir; partlayış təhlükəsinə məruz qalmış obyektə istintaqəməliyyat qrupu göndərilməlidir.
Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının sonrakı hərəkətləri operativ surətdə və eyni
zamanda iki istiqamətdə həyata keçirilməlidir: 1) təhdidə məruz qalmış obyektdə hazırlanan
partlayış haqqında məlumatın yoxlanılması; 2) məlumatın daxil olduğu yerin müəyyən edilməsi
və oraya baxışın keçirilməsi (cinayətin törədilmə yerinə baxış keçirilməsi) (4, 4 ).
Partlayış təhlükəsinə məruz qalmış obyektə ilk əvvəl partladıcı qurğunun (PQ) aşkar
edilməsi məqsədilə mütəxəssislər baxış keçirirlər. Yalnız sonra müstəntiq (təhqiqatı aparan şəxs)
PQ, yaxud araşdırılan hadisəyə aidiyyatı ola biləcək başqa izlər aşkar etdikdə istintaq baxışının
(hadisə yerinə baxışın) keçirilməsinin zəruriliyi haqqında qərar qəbul edir.
PQ aşkar edilməsi üzrə axtarış hərəkətlərinin bilavasitə aparılmasına qədər ilkin
informasiyanın təhlili nəzərə alınmaqla istintaq-əməliyyat qrupunun rəhbəri vətəndaşların
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə təxliyyə və əməliyyat-axtarış tədbirləri kompleksinin
aparılmasını təmin etməlidir.Onlara aşağıdakılar aiddir:
1. Vətəndaşların obyektin ərazisindən köçürülməsi, bu zaman onların uçotunun
asanlaşdırılması və hazırlanan partlayış haqqında məlumata birbaşa aidiyyatı olan şübhəli
şəxslərin aşkara çıxarılması. Bu zaman başqa bəhanədən istifadə edərək (çaşqınlığın qarşısını
almaq üçün) köçürmənin həqiqi səbəbinin elan edilməsindən qaçmaq lazımdır. Təhlükəsizlik
məqsədilə insanların köçürülməsinin marşrutları və son məntəqəsi nəzərdən keçirilməli, bu
zaman şübhəli predmetlərin olub-olmamasına diqqət yetirilməlidir.
2. Obyektin təhlükəsiz məsafədən əhatəyə alınması. Açıq ərazidə azı 300 m məsafə
təhlükəsiz hesab olunur; əhatələyici əsaslı divarlar və digər möhkəm maneələr olduqda isə 50 m
məsafə təhlükəsiz hesab olunur. Təhlükəsiz məsafə mütəxəssislər tərəfindən aşkar edilmiş
partlayış təhlükəli predmetlərin ilkin tədqiqi prosesində dəqiqləşdirilir.
3. Mümkün partlayışın törəmə, dağıdıcı amillərinin azaldılması məqsədilə obyektimn qaz, su
və elektrik təchizatının kəsilməsi, əlavə müdafiə məqsədilə təhlükəli və zərərli maddələrin
anbarlaşdırılması yerlərinin aydınlaşdırılması.
4.İstintaq-əməliyyat qrupunun tərkibindəki əməliyyat əməkdaşlarının və əlavə qüvvələrin
əhatədən kənarda hazırlanan partlayış haqqında yalan məlumatda ələ olan şəxslərin aşkar
edilməsi məqsədilə gizli müşahidənin aparılması. Silsilə partlayış təhdidləri zamanı belə hadisə
yerlərində dəfələrlə olan şəxslərin eyniləşdirilməsi üçün foto, yaxud videoçəkilişlərin aparılması
tövsiyyə olunur.
Təbii ki, təxliyyə tədbirlərin tam həcmdə həyata keçirilməsi ilkin məlumatların əsasında
(məsələn, əməliyyat-axtarış informasiyası nəzərə alınmaqla) qiymətləndirilən təhdidin
reallığından asılıdır. Onların aparılması haqqında qərarı axtarış əməliyyatına rəhbərlik edən şəxs
zərurət yarandıqda onun aparılmasında iştirak edən digər vəzifəli şəxslər (məsələn, rayon (şəhər)
fövqəladə hallar komissiyasının nümayəndələri) ilə razılaşma əsasında qəbul edir.
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PQ aşkar edilmədikdə, hazırlanan terrorçuluq haqqında məlumatda isə partlayışın konkret
vaxtı göstərildikdə istintaq-əməliyyat qrupunun rəhbəri həmin müddətə ən geci 10-15 dəqiqə
qalmış istintaq-əməliyyat qrupunun bütün üzvlərinin obyekti tərk etməsinə nəzarət etməlidir.
Terror xarakterli cinayətlərə qarşı mübarizədə kriminalistik partlayış texnikasının vasitələrinin
və metodlarının tətbiqinin nəzəri-tətbiqi əsasları İ.D.Motornının əsərlərində ətraflı surətdə
nəzərdən keçirilmişdir.Müəllif partlayış təhlükəli predmetlərin axtarışını və onlara baxış
keçirilməsini «araşdırma prosesinin inzibati-hüquqi formada subyektin həyatı və sağlamlığı üçün
risklə müvafiq obyektin mövcudluğunun, yerinin və növ mənsubiyyətinin qeyri-müəyyənliyi
şəraitində elmi-texniki vasitələr tətbiq edilmədən eynitipli, qabaqcadan müəyyən edilmiş
hərəkətlərin yerinə yetirilməsi yolu ilə həyata keçirilən xüsusi növü» (1, 42-44) kimi müəyyən
edir. Bizim fikrimizcə, partlayış təhlükəli predmetlərin axtarışı həm də elmi-texniki vasitələrdən
istifadə etməklə həyata keçirilə bilər, buna görə də həmin tərifə «…və ya tətbiq edilməklə»
sözləri əlavə edilməlidir.
Partlayış təhdidinə məruz qalmış obyektlərə baxış keçirilərkən aşağıdakı axtarış metodları
tətbiq oluna bilər: vizual, odoroloji və instrumental (İ. D. Motornıy onları «axtarış səviyyəsində
yerinə yetirilən tədqiqat» növləri kimi müəyyən edir). Vizual axtarış obyektlərin elmi-texniki
vasitələr tətbiq edilmədən insanın duyğu orqanlarının imkanlarından istifadə edilməklə
araşdırılmasından ibarətdir. Odoroloji axtarış metodu dedikdə obyektlərin partladıcı maddələrin
aşkar edilməsi üçün xüsusi təlim görmüş xidməti axtarış itlərinin köməyi ilə araşdırılması başa
düşülür. İnstrumental metod obyektlərin müxtəlif elmi-texniki vasitələr tətbiq edilməklə
araşdırılmasından ibarətdir.
Bundan başqa, aşağıdakı axtarış metodları da fərqləndirilir: 1) açıq (obyekt əməkdaşlarının
gücü ilə həyata keçirilən); 2) gizli (obyektin müdiriyyəti, yaxud təhlükəsizlik xidmətinin
əməkdaşları tərəfindən işçilər köçürülmədən, yaxud qismən köçürülməklə həyata keçirilən); 3)
istintaq-əməliyyat qrupunun tərkibinə daxil olan mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilən.
Partlayış təhlükəli predmetlərin axtarılması üçün tətbiq edilən elmi-texniki vasitələr iki qrupa
ayrılır: a) PQ birbaşa əlamətlər üzrə axtarılması vasitələri(partladıcı maddələrin buxarının
mövcudluğu); b) PQ dolayı əlamətlər üzrə axtarılması vasitələri (metal detalların, yarımkeçirici
cihazların mövcudluğu və s.). Birbaşa əlamətlərin aşkara çıxarılmasını təmin edən axtarış
vasitələri daha etibarlı və səmərəlidir.Bunlar qaz analizi cihazları və işi nüvə fizikası metodlarına
əsaslanan aparatlardır.
PQ axtarılmasının təşkili və taktikası axtarışın aparıldığı obyektin tipindən asılı olaraq
müəyyən edilir. Bu, yaşayış binası, yaxud başqa bina (tikili), ərazi, yaxud nəqliyyat vasitəsi ola
bilər. Binalarda (tikililərdə) axtarış tədbirləri həyata keçirilərkən onun təyinatı, quruluşu, şərait
predmetləri ilə, elektron qurğularla zənginlik dərəcəsi, hər bir binaya girişin xarakteristikaları
kriminalistik əhəmiyyət daşıyır.
Şərait predmetləri ilə zənginlik dərəcəsinə görə işlənib hazırlanmış təsnifata müvafiq surətdə
binalar üç kateqoriyaya ayrılır: 1) aşağı zənginlik dərəcəsinə malik – foyelər, vestibüllər,
dəhlizlər, qarderob, tualet və duş otaqları, mühazirə, idman, kino və konsert zalları; 2) orta
zənginlik dərəcəsinə malik –təşkilat, idarə əməkdaşlarının iş kabinetləri, yaşayış binalarının,
mənzillərin otaqları; 3) yüksək zəngnlik dərəcəsinə malik – anbar və təmir binaları, müxtəlif
laboratoriyalar və kiçik sahədə (dar məkanda) yerləşən çoxlu sayda şərait predmetinin olduğu
digər binalar.
PQ axtarışı bayırdan içəriyə və aşağıdan yuxarıya doğru aparılmalıdır. Bu, onunla şərtlənir
ki, hər hansı cinayət törədildikdə təqsirli əksər hallarda özünün kriminal niyyətini realizə
edərək, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunma riskini maksimum aşağı salmağa imkan verən
hərəkət üsulunu seçməyə çalışır (1, 134-136).
Axtarışın gedişində aşkar olunmuş şübhəli predmetlər xüsusi partlayış texnikası yoxlamasına
məruz qalır. Qeyd olunmalıdır ki, belə predmetin aşkar edilməsi axtarış əməliyyatına xitam
verilməsi üçün əsas yaratmır, çünki cinayətkar reallıqda bir neçə qurğu, yaxud PQ və onun
maketini qruşdıra bilər, o halda maket aşkar edildi kdə həqiqi PQ vaxtında tapılıb
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zərərsizləşdirilməyə bilər.
Heç şübhəsiz ki, təhlükəsizlik tələbi, tədbirləri aparıcı rol oynayır. Lakin bu zaman müstəntiq
iş üzrə sübutetmə əhəmiyyəti daşımağa qabil olan informasiyanın təsbiti üzrə bütün mümkün
tədbirləri həyata keçirməlidir. Bu məqsədlə PQ xatırladan predmetin ətraflı təsviri, foto və
videoçəkilişi aparılır.İlk növbədə aydınlaşdırılmalı olan məlumatlara aşağıdakılar aiddir:
predmetin özünün, habelə daşıma və pərdələmə vasitələrinin (çanta, portfel, çamadan və s.)
zahiri görünüşü, ölçüsü, rəngi və digər spesifik, kriminalistik əhəmiyyətli əlamətlər.
Aparılmış axtarışın və xüsusi partlayış texnikası yoxlamasının nəticələrinə əsasən onları
həyata keçirmiş mütəxəssislər, araşdırma aparan şəxsin sonradan hadisə yerinə istintaq
baxışının, yaxud aşkar olunmuş predmetlərə baxışın keçirilməsinin zəruriliyi haqqında
qərarından asılı olmayaraq akt tərtib edirlər.
Partlayış təhlükəsi haqqında telefonla məlumat verildiyi hallarda siqnalın daxil olduğu yerin
müəyyən edilməsi və zəng vuranın qaynar izlərlə axtarılmasının təşkili üzrə tədbirlər
təxirəsalınmadan və PQ axtarışı üzrə tədbirlərə paralel surətdə aparılmalıdır. Bu, onunla
şərtlənir ki, axtarışın nəticələrindən (PQ aşkar edilib-edilməməsindən) asılı olmayaraq vaxt
itkisi mühüm sübutların – zəng vuran şəxsin bilavasitə telefon aparatının üzərində və
yaxınlığında olan izlərinin məhvinə gətirib çıxaracaqdır.
Zəng vuran şəxs haqqında axtarış məlumatlarının alınması məqsədilə aşkar olunmuş izlər
hadisə yerinə baxışın gedişində mütəxəssis tərəfindən ilkin tədqiqata məruz qala bilər.
Baxış yerinə gəlmiş istintaq-əməliyyat qrupunun tərkibinə daxil olan əməliyyat işçisi ilkin
məlumatlarla tanış olaraq, partlayış təhdidi haqqında məlumat vermiş insanın, habelə
şahidlərin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üzrə axtarış tədbirlərinə başlamalıdır (5, 27 -31).
O, zəng vuran şəxsi görə biləcək şəxslərin sorğusunu keçirməli, keçmişdə analoji cinayətlər
törətmiş şəxslərin əməldə əlinin olub-olmamasının yoxlanılması üçün tədbirlər görməli,
polisin ştatdankənar və digər köməkçilərini anonimin axtarışına yönəltməlidir.
«Partladılacaq» obyektdə paralel surətdə aparılan axtarış tədbirləri – rəhbər şəxslərin,
əməkdaşların əvvəllər baş vermiş belə hadisələr, belə hadisədə əli ola biləcək şəxslər,
törədilmiş cinayətin ehtimal olunan motivləri haqqında sorğusu müsbət nəticə verə bilər.
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Резюме
Криминалистические алгоритмы розыска террориста при расследовании о ложном
сообщении о терроризме.
В статье рассматривается вопросы связанных криминалистическими методами
выявления и проверки информации по взрыву от «телефонных террористов». Также
раскрываются особенности алгоритма действий с учетом возникших криминалистических
ситуаций.
Ключевые слова: агрессивность, злость, мотив, захват заложников, террористическая
акция, личность преступника.

Summary
Criminalist algorithms of checking up information connected with a threat of explosion at
“telephone terrorism”
In the article the questions connected with criminalist methods of revealing and cheek-up of
information on explosion from “telephone terrorists” are considered. As well there are exposed
the peculiarities of algorithm of actions with account for the emerged criminalist situations.
Keywords: aggressivity, malice, motive, capture of hostages, action of terrorism, emotional intensity,
the person of the criminal.
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UOT 343.13
R.İsayev,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin məsləhətçisi,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

KRİMİNALiSTİK İNFORMASİYANIN QEYDƏ ALINMASININ
BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ
Kriminalistik informasiyanın qeydə alınması - informasiya axının bir daşıyıcıdan digərinə
keçirilməsi üzrə hərəkətlər sistemidir. Onun aktuallığı və praktiki əhəmiyyəti sübutetmə
prosesində sübutların qeydə alınmasının əhəmiyyəti ilə müəyyən olunur.
Cinayətlərin açılması və istintaqında informasiya axını olaraq müəyyən vəzifələrin həllini
təmin edən istiqamətdə informasiyanın hərəkəti və cəmləşdirilməsi başa düşülür. İnformasiya
axınını müstəntiqin, ekspertin, əməliyyat işçisinin fəaliyyətindən ayırmaq mümkün deyildir,
çünki məhz belə bir fəaliyyət nəticəsində informasiya axını formalaşır. Ona görə də sübut
anlayışından fərqli olaraq informasiya axını anlayışı iş üzrə həqiqətin müəyyən olunması
məqsədləri üçün informasiyanın toplanmasını, analizini, qiymətləndirilməsini və istifadəsini
təmin edən idrak və sübutetmə subyektinin fəallığını nəzərdə tutur1.
İnformasiya axınlarının formalaşması və spesifikası kriminalistikada öyrənilən
qanunauyğunluqlara müəyyən olunur. Bu, cinayətin mexanizminin qanunauyğunuqlarıdır və bu
mürəkkəb dinamik sistemin tərkibinə daxildir: cinayətin subyekti, onun öz hərəkətlərinə, bu
hərəkətlərin nəticələrinə, birgəiştirakçılara münasibəti; qəsd predmeti, cinayətin şəraiti (cinayət
hadisəsinin yeri, vaxtı və ona aid olan digər hallar); təsadüfən hadisə iştirakçıları olan şəxslərin
hərəkətləri və davranışları və sairə.
İnformasiya axınları yuxarıda qeyd olunan qanunauyğunluqlara, həmçinin informasiyanın
özünün təbiətini xarakterizə edən qanunauyğunluqların təsirinə tabedirlər2.
İnformasiya axınlarının formalaşmasına təsir edən digər qanunauyğunluqlar qrupu
müstəntiqin fəaliyyətini xarakterizə edən qanunauyğunluqlardır: müstəntiqin fəaliyyətini
xarakterizə edən ümumi qanunauyğunluqlar; müstəntiqin fəaliyyət xüsusiyyətlərinə
transformasiyası nəzərə alınmaqla idrak prosesinin ümumi qanunuyğunluqları, həmçinin
müstəntiqin psixoloci, mənəvi yönümünü, onun cinayətlərin açılması üzrə xüsusi iş şəraitinə,
sübutetmənin prosessual reciminə adaptasiyasını xarakterizə edən qanunauyğunluqlar.
İnformasiya axınlarının mühüm cəhəti onlarda bir neçə informasiya mənbələrinin və bu
mənbələrdən əldə edilmiş informasiyanın birləşməsi, qovuşmasıdır. Belə bir qovuşmanın,
birləşmənin mümkünlüyü və zəruriliyi bir sıra amillərdən asılıdır.
Birincisi, bu artıq yuxarıda qeyd olunan cinayətin mexanizminin obyektiv qanunauyğunluqları, cinayətin nəticələrinin yaranmasıdır.
Kriminalistik informasiya, müstəntiqin subyektiv qabiliyyəti, onun peşəkar bacarıqları,
istintaq metodikasına yiyələnməsi təqdirində kriminalistik informasiya axını ola və konkret
kriminalistik vəzifələrin həlli üçün çevrilə və istifadə edilə bilər. Bununla bağlı, informasiya
axınlarının spesifikasını müəyyən edən ikinci qrup amillərə müstəntiqin şəxsiyyətindən, onun
biliklərindən və praktiki təcrübəsindən asılı olan subyektiv amillər daxildir.
İnformasiya axınlarının mahiyyətinin başa düşülməsi üçün onunların təsnifatı müəyyən maraq
və əhəmiyyət kəsb edir. İnformasiya axınlarının təsnifatı aşağıdakı əsaslar üzrə aparıla bilər:
1. Kriminalistik informasiyanın məzmununa görə. Məsələn, cinayətin törədilməsi və
Сулейманов Д.И., Ширалиева С.Д. Организация и планирование расследования преступлений. Баку, 2002,
с.111-114.
2
Сулейманов Д.И. Использование информации при расследовании преступлений. Баку, 1996, с.14-15.
1
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gizlədilməsi üsulu, cinayətin şəraiti və onun iştirakçıları, cinayətin epizodları, qəsdin forması,
vurulmuş ziyan, təqsirin xarakteri və sair kimi cinayətin mexanizminin ayrı-ayrı elementlərini
xarakterizə edən informasiya axınları bu qəbildəndir.
2. İstifadə məqsədlərinə görə istintaqın informasiya sistemini formalaşdıran və ya taktiki
qərarların qəbulunu təmin edən informasiya axınları fərqləndirilə bilər.
Bu informasiya axınları istintaqın planlaşdırılması və fərziyyələrin qurulması, cinayətkarın
müəyyən olunması və axtarışı, əməliyyat tədbirlərinin keçirilməsi və digər məqsədlər üçün
zəruridir. Təcrübə göstərir ki, bu zaman informasiya axınlarının yenidən formalaşdırılması və
onların həll edilən vəzifələrin xarakterindən asılı olaraq birləşdirilməsi baş verir.
İnformasiya axınlarından istifadənin əsas istiqamətləri olaraq aşağıdakılar göstərilə bilər:
- hadisənin fikrən rekonstruksiyası, ümumi və xüsusi fərziyyələrin qurulması;
- istintaqın planlaşdırılması;
- iş üzrə informasiya sisteminin formalaşdırılması;
- cinayət tərkibinin müəyyən olunması və onun tövsifi;
- cinayətkarın axtarışı;
- oğurlanmış (talanmış) əmlakın və digər maddi sübutların axtarışı;
- ayrı-ayrı istintaq hərəkətlərinin keçirilməsinə hazırlıq zamanı taktiki qərarların qəbulu;
- ittihamın formulə edilməsi və ittiham aktının tərtib edilməsi;
- profilaktik işin aparılması və digər istiqamətlər.
3. Kriminalistik informasiya mənbələrinin
xarakterinə görə informasiya axınlarını
aşağıdakılardan asılı olaraq təsnifləşdirmək olar:
- cinayətin maddi izləri, cinayətkar fəaliyyət məhsulları, talanmış əmlak, digər maddi
sübutlar;
- şahidlərin, zərərçkənlərin, şübhəli (təqsirləndirilən) şəxslərin ifadələri;
- ekspertlərin rəyləri;
- məsləhət formasında mütəxəssislərin məlumatları (bildirişləri);
- nəzarət-təftiş və inventarlaşdırma komissiyalarının materialları;
- əməliyyat-axtarış tədbirləri;
- cinayət qeydiyyatı materialları;
- elmi və digər xarakterli ədəbiyyat;
- arxiv cinayət işləri;
- digər rəsmi məlumatlar;
- kütləvi informasiya vasitələrinin, ictimai təşkilatların, idarə və müəssisə rəhbərlərinin
məlumatları.
4. Formalaşma üsullarına görə informasiya axınlarının aşağıdakı əsaslara (əlamətlərə) görə
fərqləndirilməsi də mümkündür:
- prosessual hərəkətlərin məzmunu və istiqamətinə, bu zaman istifadə olunan kriminalistik
metod və vasitələrin xarakterinə;
- əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin metod və vasitələrinin məzmununa;
- təşkilati tədbirlərin xarakterinə, məsələn, müstəntiqin təhqiqat orqanları ilə qarşılıqlı əlaqəli
fəaliyyət üsullarına görə;
- mütəxəssislərin köməyindən istifadə formalarına;
- kriminalistik qeydiyyatı strukturu, məzmunu və texniki imkanlarına;
- məhkəmə ekspertizasının metod və vasitələrinə.
Kriminalistik informasiyanın qeydə alınması sisteminin elementləri aşağıdakılardan ibarətdir:
1)kriminalistik informasiya axınlarının mənbələri; 2)kriminalistik informasiya daşıyıcıları;
3)qeydə almanın şərtləri (şəraiti);
4)qeydə alma üzrə hərəkətlər;
5)qeydə almanın üsul və vasitələri; 6)qeydə almanın subyektləri.
Kriminalistik informasiyanın qeydə alınması sisteminin elementləri informasiya axınlarının
aşkarı və seçimi sisteminin elementləri ilə qarşılıqlı asılılıqdadır, elementlərin bəziləri isə hər iki
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sistem üçün ümumidir.
Qeydə alınmalı kriminalistik informasiya axınlarını şərti olaraq əsas və əlavə (yardımçı)
informasiya axınlarına bölmək olar. Sonunculara təhqiqat orqanları tərəfindən əməliyyat-axtarış
tədbirlərinin, müstəntiqin təşkilati və axtarış hərəkətlərinin həyata keçirilməsi, onun tərəfindən
xüsusi ədəbiyyatın öyrənilməsi, mütəxəssislərlə məsləhətləşmələr və s. nəticəsində əldə edilmiş
informasiya axınları aiddir1.
İnformasiya axınlarının qeydə alınmasının şərtləri, qaydası və subyektləri qeydə almanın
nəticələrinin təsbitinin müəyyən formasını, onun qaydalarını, üsullarını və istifadəsini nəzərdə
tutan qanunla tənzimlənmişdir.
İnformasiya axınlarının qeydə alınmasının mötəbərliyini və düzgünlüyünü müəyyən edən
hallar sırasında interpretasiya xüsusi yer tutur. Bu zaman interpretasiya dedikdə informasiya
proseslərinin bir sıra amillərlə şərtlənən təsviridir.
İnformasiya axınlarının qeydə alınmasının aşağıdakı formaları fərqləndirilir:
1)yazılı;
2)səsli;
3)qrafik;
4)predmetli;
5)obrazlı;
6)kombinə olunmuş2.
İnformasiya axınlarının qeydə alınmasının yazılı forması müstəqil formadır, digərləri isə bu
forma ilə yanaşı, onunla birlikdə tətbiq olunur. Bu isə cinayət-prosessual qanunla nəzərdə
tutulmuş sübutların qeydə alınması formaları ilə bağlıdır.
İnformasiya axınlarının qeydə alınmasının yazılı forması protokolların tərtibindən ibarətdir
ki, bu prosessual sənədlərdə informasiya prosesləri, onların elementləri sistemi təsvir olunur.
İnformasiya axınlarının qeydə alınmasının səsli və obrazlı formaları səsin (səsyazma) və
obrazların (foto, kinoçəkiliş, videoyazı) qeydə alınmasının texniki vasitələri ilə bağlıdırlar.
İnformasiya axınlarının qeydə alınmasının qrafik forması obyektlərin cizgilərinin çəkilməsi
və ya qeydə alınan informasiyanı izah edən qrafik işarələrin yerinə yetirilməsi yolu ilə
kriminalistik informasiyanın əks etdirilməsindən ibarətdir. İnformasiya axınlarının qeydə
alınmasının bu formasının maddi ifadəsi rəsmlər, sxemlər, çertyojlar, qrafiklər və sairədən
ibarətdir3.
İnformasiya axınlarının qeydə alınmasının predmetli forması informasiya daşıyıcılarının və ya
onların tərkib hissələrinin konservasiyasından ibarətdir.
İnformasiya axınlarının qeydə alınmasının kombinə olunmuş forması qeyd olunan
formalardan bir neçəsinin birlikdə istifadə edilməsidir. Məsələn, videoyazının tətbiqi ilə
dindirmə informasiya axınlarının qeydə alınmasının kombinə olunmuş formasıdır. Bu halda
kriminalistik informasiyanın qeydə alınmasının yazılı, səsli və obrazlı formalarından istifadə
edilir. Qeyd olunanlarla yanaşı, dindirilən şəxs tərəfindən dindirmə prosesində sxemlər
çəkildikdə isə informasiya axınlarının qeydə alınmasının qrafik forması da mövcud olur.
Hüquq ədəbiyyatında informasiya axınlarının qeydə alınmasının əsas metodları sırasında
təsvir, surətçıxarma və modelləşdirmə də göstərilir. Onların, inkişaf perspektivləri kriminalistik
informasiyanın qeydə alınmasının texniki üsul və vasitələrinin inkişafı və mümkün, yol verilən
1

Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. М., 1997, с.161.

Макаров И.В. Понятие, сущность и система методов фиксации в криминалистике. Труды ВШ МВД СССР
М., Вып.3. 1971.- с.78.
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Миньковский Г.М. Процессуальные вопросы применения новых научно-технических средств фиксации
результатов следственных действий//Практика применения нового уголовно-процессуального
законодательства. М., 1962, с.116.
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daşıyıcılar dairəsinin genişlənməsi ilə bağlıdır1.
Bu zaman təsvir dedikdə, kriminalistik informasiyanın əlamətlərinin göstərilməsi başa
düşülür. Təsvir tam və ya seçmə, bilavasitə və ya vasitəli ola bilər. Surətçıxartma – informasiya
daşıyıcısının əksinin alınmasıdır ki, nəticədə informasiya axınlarının yeni daşıyıcısı yaranır.
Modelləşdirmə informasiya axınının mənbəyinin modelinin yaradılması deməkdir.
Modelləşdirmənin növlərindən biri də rekonstruksiyadır2.
Kriminalistik informasiyanın qeydə alınması probemləri üzərində daha ətraflı dayanaq.
Cinayət-prosessual elmdə sübutların qeydə alınmasının üç forması fərqəndirilir: protokolların
tərtib edilməsi, digər sənədlərin cinayət işinə əlavə edilməsi və işə maddi sübutların əlavə
edilməsi. Bu formalara aidiyyatda əsas və əlavə, zəruri və zəruri olmayan qeydə alma
üsullarından danışılır. Qeydə almanın əsas formalarına protokollaşdırma, əlavələrə isə
fotoçəkiliş, izlərin ottisklərinin alınması və s. aid edilir. R.S.Belkin hesab edirdi ki, belə bölgü
protokollaşdırmadan başqa qeydə almanın digər prosessual üsullarının tətbiqi nəticələrinin sübut
mənbələri səviyyəsinə qalxmadığı və buna görə də sübuti əhəmiyyət kəsb etmədikləri kimi səhv
təsəvvürlərdən irəli gəlir3. Hesab edirik ki, belə bir mövqe düzgündür və müdafiə olunmalıdır.
Məsələn, protokolu sübutların qeydə alınmasının əsas forması və ya üsulu olduğunun
tərəfdarları bunu onunla əsaslandırırlar ki, protokollaşdırma – qeydə almanın universal üsuludur.
Bununla bağlı E.E.Podqolin ilə diskussiyaya girərək İ.V.Makarov düzgün olaraq göstərirdi ki,
«obyektlərin çoxsaylı və ən müxtəlif xassələrinin təsbiti imkanları, əks etdirmənin(təsvirin)
dəqiqliyi və universallığı nöqteyi-nəzərindən qeydə alma metodlarını analiz etsək, onda
metodların əsas və əlavələrə bölünməsi də əsassızdır. Belə ki, protokol şifahi (danışıq) nitqin
akustik əlamətlərinin təsbiti zamanı əsas qeydə alma metodu rolunu daşıya bilməz. Protokol
təsvirin seçim xarakterindən irəli gələrək bu növ qeydə alma istintaq eksperimentinin və ya
hadisə yerinin şəraitinin dəqiq, sürətli və universal əks olunmasında, hərəkətlərin, proseslərin,
dinamik vəziyyətlərin, zəif görünən və ya görünməyən əlamətlərin qeydə alınmasının texniki
vasitələrin imkanlarından geri qalır4.
R.S.Belkin hesab edir ki, prosessual nöqteyi-nəzərdən sübutların qeydə alınması üsullarını
zəruri (məsələn, protokollaşdırma), yəni imperativ olaraq qanunun tələblərindən irəli gələnlərə
və tətbiqi müstəntiqin və məhkəmənin iradəsindən asılı olan zəruri olmayan üsulllara bölünməsi
daha məqsədəmüvafiqdir, çünki digər təsnifatlar prosessual xarakter daışmayacaqdır5.
Kriminalistik informasiyanın qeydə alınmasının texniki vasitələri bir qayda olaraq aşağıdakı
qruplara bölünürlər:
- verbal informasiyanın qeydə alınması vasitələri (protokolların hazırlanması vasitələri,
səsyazma qurğuları);
- ideal modellərin - planların, çertyojların, sxemlərin yaradılması vasitələri;
- maddi modellərin yaradılması vasitələri (konservasiya vasitələri, sintetik portretlərin
yaradılması üçün komplekslər, foto-kinoavadanlıqlar və s).
Kriminalistik informasiyanın qeydə alınmasının geniş yayılmış qrafik formaları sxemlərin və
planların tərtib edilməsidir. Sxemlər və planlar istər sübutetmə subyektinə informasiyanı ötürən
şəxs (zərərçəkən, şübhəli və təqsirləndirilən şəxs, ekspert və s.), istərsə də sübutetmə subyektinin
özü tərəfindən bilavasitə və ya vasitəli təsvir zamanı hazırlana bilərlər.
Sxemlərin və planların bilavasitə təsvir zamanı tərtib edilən aşağıdakı növlərini fərqləndirmək
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olar:
a)hadisə yerinə baxış, istintaq eksperimenti, axtarış və sair kimi istintaq hərəkətinin icraatı
yerinin şəraitini qeydə alan planlar və sxemlər;
b) sübutetmə əhəmiyyəti kəsb etdiyi və ya qeydə alınmış kriminalistik informasiyanın
qiymətləndirilməsi üçün zəruri olan hallarda istintaq hərəkətlərinin icraatı zamanı kriminalistik
informasiyanın qeydə alınmasının texniki vasitələrinin yerləşdirilməsini qeydə alan sxemlər və
planlar1.
Predmetli formada kriminalistik informasiyanın qeydə alınması zamanı predmetin naturada
götürülməsi, həmçinin rekonstruksiya (o cümlədən maketləşdirmə), surətçıxartma, ottisklərin
alınması, yəni maddi modellərin hazırlanması kimi üsullar tətbiq edilir.
R.S.Belkin hesab edirdi ki, predmetlərin naturada götürülməsi bir çox hallarda predmetli
qeydə almanın daha üstün hesab edilən üsullarındandır2. Lakin bu mövqe ilə hamı tərəfindən
müdafiə olunmur, bəzi müəlliflər isə ümumiyyətlə
maddi obyektlərin götürülməsini
kriminalistik informasiyanın qeydə alınması üsulu hesab etmirlər. Məsələn, A.N.Basalayev yazır
ki, maddi sübutların götürülməsi, onların qablaşdırılması və işə əlavə olunması qeydə alma
deyildir3. Bu mövqeni N.B.Palskis də müdafiə edir və qeyd edir ki, predmetin götürülməsi
maddi sübutların qeydə alınması üsulu hesab edilə bilməz. Çünki bu halda informasiya siqnalının
müstəntiq və məhkəmə üçün əlçatan olan formaya yenidən kodlaşdırılması kimi qeydə almanın
əlaməti mövcud deyildir4.
Kriminalistik informasiyanın qeydə alınmasının əsas məqsədi onun proses iştirakçıları, ilk
növbədə müstəntiq və məhkəmə üçün saxlanılmasıdır. İşə əlavə olunma onun saxlanması vasitəsi
olduğundan və deməli, əlavə etmə aktının özünü mümkün edən və ondan əvvəl gələn götürmə də
qeydə alma üsulu kimi nəzərdən keçirilə bilər. Belə bir mövqedən bir sıra prosessualistlər çıxış
edirlər. Məsələn, A.M.Larin, maddi sübutları, eləcə də digər sənədləri işə əlavə etməni
informasiyanın təsbitinin prosessual formalarından biri olduğunu göstərir5.
R.S.Belkinin nöqteyi-nəzərinə görə sonradan konservasiya ilə (zəruri hallarda) predmetin
naturada götürülməsi aşağıdakı əsaslara görə predmetli qeydə almanın üstün üsullarından biri
hesab edilə bilər:
a) bu üsul surətin çıxarılması və digər qeydə alma üsullarının tətbiqi zamanı qaçılmaz olan
kriminalistik informasiya itkilərini minimuma endirir;
b)götürülmüş predmetin proses iştirakçıları tərəfindən bilavasitə qavranılması və idrakı
imkanı təmin edilir ki, bu ondan törəmə olan obyektlərin qavranılması zamanı yaranan şübhələri
istisna edir;
s) predmetin daşıdığı kriminalistik informasiyanın daha tam tədqiqi üçün şərait yaranır;
ç) predmetin xarakteri onun dəfələrlə surətinin çıxarılmasına imkan verdiyi hallarda bu
predmetin surətlərinin alınması imkanı mövcud olur6.
Kriminalistik informasiyanın qeydə alınmasının predmetli formalarının digər üsulları
modelləşdirmə metoduna əsaslanır ki, onların da sırasında rekonstruksiya xüsusi maraq kəsb
edir.
İ.M.Luzqinin mövqeyinə görə, rekonstruksiya – istintaq vəzifələrimnin həlli məqsədi ilə
Самыгин Л.Д. Графическая форма плана расследования уголовного дела//Вопросы борьбы с
преступностью. Вып.14. М., 1971.- с.17-21.
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şəraitin və ya ayrıca obyektin ilkin vəziyyətinin, onun xüsusi əlamətlərinin bərpası, yenidən
yaradılmasıdır1. Bu anlayışı detallaşdıraraq M.V.Saltevski rekonstruksiyanı - dəyişmiş və ya əldə
olmayan obyektin (originalın) istintaq vəzifələri nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyətli olan
əlamətlərinin bərpası prosesi kimi müəyyən edərək qeyd etmişdir ki, bərpa olunan bu obyekt
öyrənilən hadisə ilə bağlı olmalıdır. Bərpa və ya yenidən qurma nəticəsində originala oxşar olan
maddi obyekt alınır ki, o da kriminalistik informasiya mənbəyi olmaqla istintaq hərəkətlərinin
keçirilməsində və ya məhkəmə ekspertizası icraatında orginal əvəzinə istifadə edilir2.
Bu halda istintaq hərəkətinin keçirilməsinin şərtindən və ya üsulundan söhbət gedir və obyekt
müstəntiq və ya onun tapşırığı ilə digər şəxs tərəfindən artıq qeydə alınmış kriminalistik
informasiya əsasında bərpa edilir. Belə rekonstruksiya kriminalistik informasiyanın predmetli
qeydə alma üsulunun rolunu oynamır.

1

Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973, с.167.

Салтевский М.В. О приемах восстановления материальной обстановки в следственной
практике//Криминалистика и судебная экспертиза. Киев. 1971. Вып.8.- с.77-78.
2
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Ə.İ.İbrahimova,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin baş eksperti

QƏSDƏN DƏYİŞDİRİLMİŞ XƏTLƏ İCRA OLUNMUŞ
ƏLYAZMALARIN KRİMİNALİSTİK TƏDQİQATININ
MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
Məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizası cinayət və mülki prosesdə, iqtisadi mübahisələrin
məhkəmə həllində daha çox təyin edilən və keçirilən ekspertiza növlərindən biridir. Son illərdə,
yeni sosial-iqtisadi və hüquqi münasibətlər şəraitində bu növ ekspertiza tədqiqatlarının sayının
daima artması da qeyd edilməlidir.
Məhkəmə xətşünaslığının elmi əsaslarının işlənib hazırlanmasında bir çox kriminalistalimlərin böyük əməyi var. Onların arasında yazı prosesi mexanizmini izah etmək üçün ilk dəfə
təbiət elmlərinnin nəzəri-metodoloji bazasından istifadə etmiş E.F.Burinskini göstərmək olar.
Məhkəmə xətşünaslığın elmi-nəzəri əsaslarının inkişafında S.M.Potapovanın və N.V.Terziyevin
da böyük rolu olmuşdur.
Kriminalistlərin yeni nəsli (L.E.Arotsker, V.Q.Qruzkov, Z.İ.Kirsanova, Q.M.Lantsman,
A.İ.Mantsvetova, Z.S.Melenovskaya, E.B.Melnikov, V.F.Orlova, Y.N.Poqibko) anatomiya,
fiziologiya, biomexanika, dilçilik, riyaziyyat kimi elm sahələrinin qabaqcıl nailiyyətləri əsasında
yazı və xəttin qanunauyğunluqlarını öyrənmişlər.
Yazıya məzmun və texniki tərəflərin vəhdəti kimi baxan A.İ.Vinberqin işlərində xətşünaslığın
elmi-nəzəri əsasları inkişaf etdirilmiş, yazının elmi əsaslarının müddəaları təbiət elmləri nöqteyinəzərindən şərh edilmişdir1.
D.P.Xmırova və B.M.Şaverin işlərində yazının sabitlik və dəyişkənlik ilə şərtlənmiş
psixofizioloci təbiətinə xüsusi diqqət yetirilmişdir2.
A.A.Eliseyev, N.V.Terziyev, S.İ.Tixenko və digər kriminalist-alimlərin əsərlərində məhkəmə
xətşünaslığının müxtəlif nəzəri aspektləri və metodiki əsasları tədqiq edilmişdir3.
Fiziologiya, psixologiya, dilçilik, riyaziyyat sahələrində əldə edilmiş müasir nailiyyətlər
A.E.Arotsker, V.L.Zotov, A.U.Kolotunova, Q.M.Lantsman, A.İ.Mantsvetova, V.F.Orlova,
N.İ.Şaxtarina əsərlərindən nəzərdən keçirilərək öyrənilmişdir4.
Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза письма. М., 1940; Винберг А.И.Основные принципы
советской криминалистической экспертизы. М., 1949; Винберг А.И.,Шванкова М.В. Почерковедческая
экспертиза. Волгоград,1977.
2
Хмыров Д.Д. Методика исследования письма //Проблемы социалистического права. М., 1939, Вып.6, с.8490; Шавер Б.М., Винберг А.И. Криминалистика. Учебник. М., 1945.
3
Елисеев А.А. О судебно-графической экспертизе. Методическое письмо. Харьков, 1947; Терзиев Н.В.,
Эйсман А.А. Введение в криминалистическое исследование документов. В 2 частях. М., 1949; Тихенко С.И.
Экспертиза рукописных текстов//Труды 8-й научной сессии. М., 1940; Тихенко С.И. Установление
признаков почерка, служащих для идентификации письма//Ученые записки Киевского ун-та. Киев, 1940.
Вып.1,с.102-124.
4
Шахтарина Н.И. Судебно-почерковедческая экспертиза с использованием данных количественной
значимиости частных признаков//Экспертная техника. М., 1968, вып.26; Ароцкер Л.Е. и др. Теоретические
проблемы оценки экспертом признаков почерка. Киев, 1975; Зотов Б.Л. Характеристика
высоковыработанных
почерков
по
степени
сложности
движений
(строение
почерка)./
/Методикакриминалистической экспертизы. М., 1961,с.102-158; Колонутова А.И. Установление не
выполнен ли исследуемый текст измененным почерком, - одна из основных задач эксперта//Экспертная
практика. М., 1968. вып.2; Колонутова А.И. Исследование измененных почерков. Письмо левой рукой. М.,
1975; Ланцман Р.М. Кибернетика и криминалистическая экспертиза почерка. М., 1968; Манцветова А.И.,
Орлова В.Ф. Значение изучения анатомической характеристики движенийразличных звеньев письменнодвигательного аппарата длясудебного почерковедения//Вопросы судебной экспертизы. Тбилиси, 1962;
Манцветова А.И., Орлова В.Ф., Шляхов А.Р. Предмет, система, методы и задачи судебного
почерковедения//Вопросы совершенствования методики судебногопочерковедения. М., 1968, с.3-17; Орлова
1
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Nəticədə məhkəmə xətşünaslığının əsasını təşkil edən bir çox elmi-nəzəri müddəalar işlənib
hazırlanmışdır ki, bu müddəalara görə də yazı mürəkkəb struktura malik olan və ierarxik prinsipə
görə qurulan sistem kimi təsəvvür edilmiş, psixoloji, fizioloji və anatomik xüsusiyyətlərlə
səciyyələnən insan fəaliyyətinin müəyyən prosesi hesab edilmişdir.
Hazırda məhkəmə xətşünaslığının nəzəri əsaslarının inkişafı riyazi-kibernetik və digər
metodlardan geniş istifadə etməklə, eləcə də təbiət elmlərinin, ilk növbədə anatomiya,
psixologiya və fiziologiya sahəsində biliklər cəlb olunmaqla, tədqiqat metodlarının
obyektivləşdirilməsi və yeni model metodikaların yaradılması istiqamətində baş verir.
Məhkəmə xətşünaslığı məhkəmə ekspertizasının ən inkişaf etmiş sahələrindən biridir. Eyni
zamanda, məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının heç də bütün obyektlərinin tədqiqi üzrə kifayət
edəcək nəzəri və metodiki təminat sistemi yaradılmamışdır. Belə obyektlərdən biri də ekspertxətşünaslar tərəfindən tədqiq edilən obyektlərin ümumi həcmində əhəmiyyətli yer tutan qəsdən
dəyişdirilmiş xətlə icra edilən əlyazmalardır.
Məhkəmə xətşünaslıq sahəsində mövcud olan bir çox istiqamətlər arasında dəyişdirilmiş
xətlərin tədqiqi xüsusi əhəmiyyəti ilə fərqlənir. Bu problem üzərində müxtəlif dövrlərdə
V.F.Berzin, V.P.Burçaninov, M.S.Selivanova, A.A.Kononov, A.İ.Kolotunova, A.P.Moiseyev,
M.Y.Seqay, T.İ.Stribul, S.N.Tixenko, A.D.Topolski, N.İ.Şaxtarina, V.F.Orlova, A.İ.Mantsvetova, E.B.Melnikova, Q.R.Boqaçkina, Q.M.Sobko və başqaları məşğul olmuşlar. Fiziologiya,
psixologiya, biomexanika və s. Sahələr üzrə elmi biliklərdən istifadə edərək, xətşünaslar qəsdən
dəyişdirilmiş xəttin, o cümlədən sürətli yazı ilə xətti gizlətməni hərtərəfli öyrənməyə çalışmışlar.
XX əsrin 60-cı illərinin əvvəllərində A.İ.Mantsvetova, V.F.Orlova, E.V.Melnikova kimi
alimlər alınmış eksperimental nəticələrin nəzəri cəhətdən ümumiləşdirilməsini aparmış və xəttin
qəsdən təhrif edilmə üsullarını sistemləşdirmişlər1.
XX əsrin 70-ci illərində dəyişdirilmiş xəttin tədqiqatına aid olan bir çox mövqelərdən kifayət
qədər həcmli və müxtəlif cinsli empirik material toplanmılsa da, onlar nəzəri cəhətdən izahlar və
əsaslandırmalar tələb edirdi. Həmin material 1971-ci ildə müəlliflər kollektivi tərəfindən nəşr
olunmuş vəsaitdə elmi-nəzəri cəhətdən əsaslandırıldı2. İşdə xəttin təhrif edilməsinin əsas üsulları
dəqiqləşdirilmiş və sistemləşdirilmişdi.
A.P.Moiseyev tərəfindən məhkəmə-istintaq təcrübəsində daha çox təsadüf olunan xəttin
qəsdən əsas növləri təhlil edilmiş, təhriflərin göstərilmiş növlərindən hər birinin səciyyəvi
əlamətlər məcmusu müəyyən edilmişdir3. Müəllif, həmçinin xəttin qəsdən dəyişdirilməsi faktının
müəyyən edilməsinə də böyük diqqət yetirmiş, bu məqsədlə istənilən ümumi əlamətin
dominantlıq təşkil edən təhrifindən asılı olmayaraq, vahid tədqiqat metodu təklif edilmişdir.
Hərəkətlərin mükəmməllik dərəcəsinə görə xətlərin differensasiyası ilə bağlı olan tədqiqatlar
İ.A.Slavutskaya, L.R.Semina, T.Q.Zlobina kimi alimlərin adı ilə bağlıdır4. Bu tədqiqatlar
bilavasitə sürətli yazı vasitəsilə gizlətmə ilə bağlı olmasa da, onları mütləq qeyd etmək lazımdır.
Çünki «hərəkətlərin mükəmməllik dərəcəsi» anlayışı xəttin dəyişilməsini təmin edən amillərdən
biri hesab edilir.
XX əsrin 70-80-cı illərində Q.R.Boqaçkina, V.F.Orlova, Q.M.Sobko və başqa aparıcı
xətşünaslar qrupu tərəfindən dəyişdirilmiş xəttin qanunauyğunluqları haqqında daha dərin və
В.Ф. Теория судебно-почерковедческой идентификации//Труды ВНИИСЭ. Вып.6. М., 1973; Орлова В.Ф.
Метод моделирования экспертных решений в судебном почерковедении// Возможности объективизации и
изучения структуры судебно-почерковедческого исследования. Сб.науч.тр. М., 1977.Вып.26, с.3-16;
1
Манцветова А.И., Мельникова Э.Б., Орлова В.Ф. Изучение признаков в рукописях, выполненных
высоковыработанным почерком с изменением темпа письма//Сборник научных трудов.Ташкент, 1961.
Вып.4,с.14-58.
2
Судебно-почерковедческая экспертиза. Часть 2. М., 1971.
3
Моисеев А.П. Исследование измененных почерков (скоропись). М., 1974.
4
Розенблит С.И., Славуцкая А.И., Шахтарина Н.Н. О возможности классификации высоковыработанных
почерков по степени совершенства системы движений//Экспертная практика и новые методы исследования.
М., 1974, с.3-15; Славуцкая И.А., Семина Л.Р., Злобина Т.Г. Дифференциация высоковыработанных
почерков постепени совершенства системы движений. Методическое письмо. М., 1975.
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dəqiq biliklərin alınması məqsədilə eksperimental tədqiqatlar aparılmış, bu zaman ehtimalstatistik modelləşdirmə metodlarından istifadə edilmişdir1.
Toplanmış böyük həcmdə eksperimental materialın işlənməsi və təhlili nəticəsində xəttin
dəyişdirilməsini göstərən əlamətlər kompleksi aşkar edilmiş, əlamətlərin tezlik xüsusiyyətləri
müəyyənləşdirilmiş, fərqlənmə dərəcəsinin qiymətləndirilmə meyarları işlənib hazırlanmışdır 2.
Bununla yanaşı, bu növ əlyazmaların icraçısının müəyyən edilməsi metodikasının ayrı-ayrı
müddəaları dəyişdirilmiş xətdə adi hərəkətlər sisteminin təzahüretmə qanunauyğunluqlarını tam,
dəqiq əks etdirmədiyi də qeyd edilməlidir 3. Eləcə də, əlyazmada «nisbətən sürətli və əlaqəli
hərəkətlərlə icra edilmiş fraqmentlər və onlara əsasən müqayisənin aparılması» kimi tövsiyə də
əsassız hesab edilməlidir4.
Eksperimental tədqiqatların nəticələrinə əsasən bir qrup kriminalistlər tərəfindən «Qəsdən
dəyişdirilmiş sürətli yazı ilə icra edilmiş əlyazmaların ekspert tədqiqatının aparılmasına dair
metodik göstərişlər» hazırlanmışdır5.
T.İ.Stribul tərəfindən 80-cı illərin sonlarında aparılmış tədqiqatlar da müəyyən maraq
doğurur. Belə ki, müəllif tərəfindən sürətli yazı ilə dəyişdirilmiş xətdə yaranan müxtəlif
əlamətlər kompleksi öyrənilmişdir6.
Son illərdə xəttin qəsdən dəyişdirilmə üsullarının ayrı-ayrı növləri müəyyən edilmiş, qəsdən
dəyişdirmənin müxtəlif üsullarından istifadə etməklə xəttin bir sıra sabit və dəyişmiş əlamətləri
aşkar edilmiş, qəsdən dəyişmənin daha səçiyyəvi üsulları ilə icra edilmiş məttlərin kriminalistik
tədqiqatı üzrə bəzi nəzəri əsaslar və metodiki tövsiyələr işlənib hazırlanmışdır. Nəticədə xəttin
qəsdən dəyişdirilməsini (ümumi və xüsusi əlamətlərin kompleks dəyişikliyi) xarakterizə edən
statistik qanunauyğunluqlar müəyyən edilmiş, diaqnostik və eyniləşdiriçi məsələləri həll etməyə
imkan verən bir sıra metodikalar işlənib hazırlanmış və onların əsasında model metodlar
yaradılmışdır. Ehtimal nəzəriyyəsinin və riyazi statistikanın müddəlarına əsaslanaraq, bu növ
əlyazmaların tədqiqatı prosesini obyektivləşdirməyə müəyyən dərəcədə imkan yaradan
kriminalistik tədqiqatın bəzi model metodları işlənib hazırlanmışdır.
Qəsdən dəyişdirilmiş xətlə yazı prosesi - funksional komponentlərin spesifik qarşılıqlı təsiri
altında yazı - hərəkət vərdişinin özünəməxsus fəaliyyətidir. Bu zaman dinamik funksional sistem
bir-birinə zidd iki yarım sistem kimi fəaliyyət göstərərək mürəkkəb struktur törəməni təmsil
edir.
Yarımsistemlərdən biri içracının adi xəttinə, digəri isə dəyişmiş xəttinə xasdır. Hər iki sistem
caşdırıçı və qoruyuçu (təminedici) amillərin təsiri altında fəaliyyət göstərir.
Qəsdən dəyişdirilmiş xətlə icra edilmiş əlyazmaların tədqiqi zamanı məhkəmə-xətşünaslıq
ekspertizası sahəsində işlənib hazırlanmış ümumi nəzəri və metodiki müddəalar tətbiq edilə
Богачкина Г.Р. и др. Исследование рукописей, выполненных измененным почерком//Экспертная техника.
М., 1972. Вып.41., с.90
2
Богачкина Г.Р. Возможности объективизации исследования текстов, выполненных намеренно измененным
почерком (скорописным способом)//Возможности объективизации и изучения структуры судебнопочерковедческого исследования. М., 1977.Вып.26; Применение методов исследования, основанных на
вероятностном моделировании в судебно-почерковедческой экспертизе. Методическое пособие/Под
общ.ред. В.Ф.Орловой. М., 1976; Собко Г.М. Применение ЭВМ для идентификационного исследования
намеренно измененного почерка (скорописным способом)//Исследование рукописей, выполненных
намеренно измененным почерком (скорописным способом), и составление заключений.Ч.2. М., 1979..
3
Стрибуль Т.И. Комплексное решение задач при исследовании рукописей, выполненных намеренно
измененным почерком//Исследование рукописей, выполненных намеренно измененным почерком
(скорописным способом), и составление заключений. Методические рекомендации для экспертов.Ч.1 М.,
1979, с.9
4
Комплексная методика решения судебно-почерковедческих идентификационных задач, связанных с
иследованием буквенных текстов. Методическое пособие. М., 1992, с.112-113.
5
Богачкина Г.Р. и др. Исследование рукописей, выполненных измененным почерком//Экспертная техника.
М, 1972,вып.41.
6
Стрибуль Т.И. Диагностические и идентификационные признаки почерка, сознательно измененного
скорописным способом//Теория и методика судебно-почерковедческого и технического исследования
документов. Сб.науч.тр. М., 1988,с.84-99.
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bilər. Eyni zamanda, bu xətşünaslıq obyektlərinin öz xüsusiyyətləri vardır və bu amil onlara
xüsusi analiz və tədqiqatın nəzəri və metodiki əsaslarının işlənilməsini tələb edən məhkəməxətşünaslıq ekspertizasının müstəqil obyektləri keyfiyyətində nəzərdən keçirməyə imkan və əsas
verir.
Əgər adi xəttin əsasında müəyyən sistem kimi FDK-nın yazı-xətt vərdişləri durursa, qəsdən
dəyişdirilmiş xətlə icra olunmuş əlyazmalarda təzahür edən xəttin məzmununu əsas komponenti
gözlənilən təhrif olunmuş nəticə modelinin yaradılması və formalaşması çıxış edən xüsusi
altsistem təşkil edir. Bu alt sistem hər bir konkret halda fərdi olmaqla bir sıra psixoloci, fizioloji
və biomexaniki amillərlə şərtlənmişdir. Praktikada belə bir modelin reallaşdırılması zamanı
icraçının adi xəttinə xas olan və dəyişdirilmiş modelə xas olan iki başlanğıcların toqquşması baş
verir. Bu isə əlyazmada maddiləşən hərəkətlərin qurulması sisteminin işində pozulmalara gətirir.
Qəsdən dəyişdirilmiş xətlə icra olunmuş əlyazmalarda prinsip etibarilə ekspert tədqiqatı
obyekti kimi xəttin əsas xassələri özünü göstərə bilər: fərdilik, dinamik dayanıqlıq, variasiyalıq,
seçim dəyişkənliyi. Xəttin bu xassələrinin təzahür dərəcəsi xeyli dərəcədə onun dəyişməsinin
üsulundan və dərəcəsindən asılıdır.
Qəsdən dəyişdirilmiş xətlə icra olunmuş əlyazmalarda fərdi informasiyanın təzahürünün
həcmini aşağıdakı ümumi qanunauyğun amillər müəyyən edir:
- seçilmiş dəyişdirilmiş görmə-hərəkət proqramının özünkündən uzaqlaşması: bu kənarlaşma
çox olduqca öz xəttinin fərdiliyinin təzahürü də azalır;
- özünün yazı-hərəkət sisteminin (hərəkətlərin mükəmməlliyinin aşağı dərəcəsi, az
variasiyalıq) və (və ya) öz xəttinin özünəməxsusluğunun (əksər ümumi və xüsusi əlamətlərin ən
geniş yayılmışlardan kənarlaşmasının böyük dərəcəsi) stereotipliyi fərdiliyin təzahürünün
böyüməsini şərtləndirir;
- belə əlyazmaların hərfi tərkibi: sadə hərflər az, mürəkkəb hərflər isə daha çox dərəcədə xətti
fərdiləşdirir.
Qəsdən dəyişdirilmiş xətlə icra olunmuş əlyazmaların ekspert tədqiqatı metodikası kompleks
xarakter daşımaqla istər qeyri-ənənəvi, istərsə də ənənəvi metodlar sistemindən istifadəni
şərtləndirir.
Hal-hazırda, məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasında qəsdən dəyişdirilmiş xətlə icra edilmiş
əlyazmaların kriminalistik tədqiqatını aparmağa imkan yaradan bir sıra metodikalar mövcuddur.
Lakin bu metodikalar hazırlanarkən, bu növ yazının xüsusiyyətləri tam həcmdə nəzərə
alınmamış və bunun nəticəsində dəyişdirilməmiş xəttin tədqiqat metodikasının bir çox
müddəalarının mexaniki surətdə köçürülməsi və tətbiqinə yol verilmişdir. Belə ki, metodikaların
müəllifləri tərəfindən dəyişdirilmiş xətlərdə eyniləşdirici informasiyanın əsas mənbələrinin
təzahüretmə xüsusiyyətləri, xəttin sistem-struktur sisteminə onların transformasiyası, yazıhərəkət vərdişinin qəsdən dəyişdirilmə mexanizmləri və amilləri təhlil edilməmişdir.
Qeyd olunanlarla yanaşı, qəsdən dəyişdirilmiş xəttin kriminalist tədqiqatının nəzəri əsasları
tam hazırlanmamış, onun psixofizioloci mexanizmi tədqiq edilməmiş, dinamik funksional
sistemin əsas tərkib hissələri, hərəkət və görmə sistemlərinin xüsusiyyətləri, qəsdən dəyişdirilmiş
xəttin fərdilik və sabitlik kimi eyniləşdirici xüsusiyyətlərinin məzmunu, keyfiyyət və kəmiyyət
tərəfləri nəzərə alınmaqla öyrənilən obyektin variantlılığı açılmamış; diaqnostik və eyniləşdirici
əlamətlərin bütün kompleksi öyrənilməmiş, onların təsnifatı tərtib edilməmişdir. Riyaziyyat,
kibernetika, biomexanika və sair kimi təbiət-texniki elmi biliklərdən istifadə edilməklə qəsdən
dəyişdirilmiş xətlə icra edilmiş yazının təbiətini müəyyən edən qanunauğunluqların aşkar
edilməsi və onun mexanizminin struktur təşkili haqda təsəvvürlərin inkişaf etdirilməsinə də
ehtiyac vardır.
Beləliklə, qəsdən dəyişdirilmiş xətlə icra olunmuş əlyazmaların kriminalistik tədqiqatının
elmi əsasları kifayət edəcək səviyyədə işlənilməmiş və böyük tələbata rəğmən bu obyektə
münasibətdə ekspert məsələlərinin həllinin obyektiv metodlar sistemi tam yaradılmamışdır.
Məhkəmə xətşünaslıq ekspertizası qarşısında öz həllini gözləyən məsələlərdən biri də qəsdən
dəyişdirilmiş xətlə icra edilmiş əlyazmaların ekspertizasının elmi-nəzəri və metodiki əsaslarının
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işlənib hazırlanmasından, onun psixofiziloci mexanizminin tədqiqindən, fərdilik, dinamik
sabitlik və müxtəliflik kimi eyniləşdirici xüsusiyyətlərin, diaqnostik və eyniləşdirici əlamətlərin,
xəttin qəsdən dəyişdirilmə üsullarının təsnifatının işlənilməsindən - qəsdən dəyişdirilmiş xətlə
icra edilmiş əlyazmaların kriminalistik eyniləşdirici tədqiqatı üzrə kompleks metodikanın
yaradılmasından ibarətdir.
Qəsdən dəyişdirilmiş xətlə icra olunmuş əlyazmaların tədqiqinin nəzəri və metodiki
əsaslarının işlənib hazırlanması istiqamətində məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının inkişafı ilə
bağlı məsələlər kompleksinin elmi tədqiqi məqsədilə aşağıdakı məsələləri qrupunun həlli zəruri
hesab edilməlidir:
- məhkəmə xətşünaslığı, həmçinin fiziologiya, psixologiya, biomexanika sahəsində mövcud
elmi işləmələr əsasında qəsdən dəyişdirilmiş xətlə icra olunmuş əlyazmaların təbiətinin
öyrənilməsi;
- dəyişdirilmiş xətlərin ekspert tədqiqatı sahəsində toplanmış nəzəri biliklərin
ümumiləşdirilməsi;
- xəttin qəsdən dəyişdirilmə növlərinin və onların xəttin dəyişmə dərəcəsindən asılığının
müəyyən edilməsi;
- qəsdən dəyişdirilmiş xətlə icra olunmuş əlyazmaların tədqiqinin ənənəvi metodoloci və
metodiki əsaslarının təkmilləşdirilməsi;
- formalaşmış yazı-hərəkət stereotipinin saxlanmasını təmin edən və xətti xətti maskalayarkən onun dəyişməsinə səbəb olan obyektiv və subyektiv amillərin aşkar edilməsi;
- sürətli yazı ilə maskalamaqla icra edilmiş əlyazmalarda funksional komplekslərin
arxitektonikasının öyrənilməsi;
- xəttin maskalanması faktını sübut edən diaqnostik əlamətlərin məlumatlılıq meyarlarının
dəqiqləşdirilməsi;
- xətti qəsdən dəyişdirərkən inteqral vərdiş xüsusiyyətlərinin və təsbit edilməmiş hərəkətlərin
saxlanılması hədlərinin müəyyən edilməsi;
- qəsdən dəyişdirilməklə icra edilmiş əlyazmada icraçını eyniləşdirmək məqsədilə onun yazıhərəkət vərdişinin sistem-struktur xüsusiyyətlərinin tətbiqi üzrə metodik tövsiyələrin hazırlanması;
- qəsdən dəyişdirilmiş xətlə icra olunmuş əlyazmaların kriminalistik tədqiqatının təşkili və
aparılmasının səmərəliyinin, bu sahədə ekspert rəylərinin obyektivliyinin və tamlığının
yüksəldilməsinə istiqamətlənən metodiki tövsiyələr kompleksinin işlənib hazırlanması.
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KORRELYASİON-STATİSTİK TƏDQİQATIN METODİKASI VƏ
EKSPERİMENTAL MATERİALIN İŞLƏNMƏSİ
Şəxsin psixologiyası və məhkəmə xətşünaslığı sahəsində çoxsaylı nəzəri və eksperimental
tədqiqatlar müəyyən hadisələrin, şəxsin və xəttin daxilində eləcə də onların arasında qarşılıqlı
əlaqələrin mürəkkəb sisteminin mövcudluğunu təsdiq edir ki, bu da hər birinin həm nisbi
muxtariyyatını, həm də müəyyən şəxsiyyət xarakteristikası və xəttin arasındakı korrelyasiya
asılılıqlarının müəyyən olunmasının və izah edilməsinin mürəkkəbliyini yaradır. Məhz bu
müddəa da hər obyektin - şəxsin və xəttin daxili korrelyasiyalarının qeydiyyatının zəruriliyinə
istiqamətləndirilir.
Ötən yüzilliyin otuzuncu illərində D.M.Zuyev-İnsarov tərəfindən qrafoloci tədqiqatın
aşağıdakı metodikası təklif olmuşdur: əvvəlcə xəttin kalliqrafik nümunədən yəni yazı
nümunəsindən əyilmə dərəcəsi müəyyən edilir, sonra alınan ayrı-ayrı əlamətlərin qarşılıqlı
münasibətlərinə baxılır, onlar müəyyən xarakterioloji qruplar üzrə (sosial, iradi və s.) bölgüyə və
birtipli məlumatların öz aralarında cəmlənməsinə gətirilir bu da şəxsin bu və ya digər psixoloci
təzahürlərinin xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa imkan verir /1/. Lakin D.M.Zuyev-İnsarov da
şəxsin psixoloci xarakteristikasının müəyyən edilməsi subyektivizmə məruz qalır, çünki hər şey
tədqiqatçının intuisiyasının iltizamına verilir bu da qanunauyğundur ona görə ki, o vaxt obyektiv
psixodiaqnostik testlər praktiki olaraq yox idi.
Alman məktəbinin qurucularından sayılan filosof Lüdviq Klyages tərəfindən isə tədqiqatların
aparılmasına təqdim olunmuş xətt əlamətlərinin sayını ixtisar etməyə imkan verən qiymətlərin
məhdudlaşdırma metodu hazırlanmışdır. /2/ Bununla yanışı Lüdviq Klyages üsluba və ritmə
diqqət etməyi xüsusilə vurğulayırdı. /13/ Xəttin bütün mövcud olan əlamətlərindən ən ifadəlisi
seçilir və ona müvafiq olan xasiyyət cizgisi yazını icra edən şəxsin xəttinin başqa əlamətlərində
üzə çıxması halı yoxlanılır. Müsbət nəticədə L.Klyages bu xüsusiyyətə dominant (əsas ideya,
əsas qayə) kimi baxır və onun ətrafına xəttin qiymət üzrə bir-birinə yaxın əlamətlərini
qruplaşdırır. Anoloci prosedur başqa əlamətlərə qarşı da həyata keçirilir. L.Klyages hər biri
başqasına dəqiq qarşılıqı təsir göstərən xasiyyət cizgilərinin məcmusuna müvafiq hərəkət sistemi
adlanan sistem yaratmışdır. Dominanat metodunun çatışmamazlığı xətt əlaməti və şəxsin cizgisi
arasındakı ayrı-ayrı qeyd olunmuş əlaqənin düzğünlüyünün yoxlanılmasına köməklik göstərə
bilən meyarın olmamasıdır.
Beləliklə, diaqnostik məlumatların işlənməsi və şərh edilməsi prosesində ənənəvi olaraq iki
yol seçilir: kliniki və statistik. Kliniki yanaşma hər şeydən öncə tədqiqatçının təcrübəsinə və
onun intuisiyasına, şəxsin sosial ətrafa və özünə uyğunlaşmasının fərdi, «unikal» üsullarının
aşkar edilməsinə istiqamətlənmişdir /3/. Bu üsulun xüsusiyyəti «subyektiv mülahizəyə» etibar
etməkdən ibarətdir /4/. O, təşkil edilmiş müşahidələrə və verbal (şifahi, dil savabı, imzasız)
nəzəriyyələrə əsaslanır. Onun məşhur nümayəndələri (Krepelin, Kreçmer, Freyd, Bexterev və b.)
praktiki olaraq eksperimental üsullardan istifadə etməmişdilər. Onlar tərəfindən ölçmələr
müşahidələrlə əvəz olunmuşdur. Məlumatın toplanması səciyyəvi halların seçilməsi ilə statistik
işləmə məzmunlu şərhlə yerinə yetirilirdi. Statistik üsul isə obyektiv (kəmiyyət) göstəricilərinin
uçotunu, onların məsələn, reqressiya tənliyi kimi, işlənməsini nəzərdə tuturdu. Yaranmasından
lap bu günə kimi statistik üsul iki axına bölünür: ikiölçülü və çoxölçülü. Hər iki yanaşma
dəyişənlər arasında qarşılıqlı əlaqənin, lakin başqa-başqa üsullarla öyrənilməsinə imkan verir.
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İkiölçülü eksperiment fiziki elmlərdə qəbul edilmiş tədqiqat metodunu psixologiyaya
köçürülməsi deməkdir. O, eksperimental nəzarətin və ya randomizir prosedurların köməyi ilə
asılı və müstəqil dəyişənlərin ayrılmasını nəzərdə tutur. İkiölçülü eksperimental üsulun
tərəfdarları hesab edirlər ki, iki dəyişənin ayrılması təmiz halda psixi fenomenin öyrənilməsi
üçün lazımdır. Lakin onlar tərəfindən psixi prosesin heç vaxt mücərrəd halda (ayrıca) axmaması
faktı gözdən qaçırılır. Ona görə də birləşmiş elementlərdən yaranmış effektləri aradan qaldırmaq
əvəzinə onların öyrənilməsi daha məntiqli olardı. Bu prinsip çoxölçülü tədqiqat üsulunun əsasına
qoyulub.
Çoxölçülü eksperimentdə də eyni zamanda statistik olaraq onların bütövlükdə həyatı tamlığı
ilə götürülmüş, bütün ölçülən amillər nəzərə alınır. Bunun üçün müstəqilliyi qabaqcadan
bilinməyən çoxlu müşayət edən əlamətlər ölçülür. Öyrənilən əlamətlər arasındakı əlaqələrin
təhlili, müşahidə edilən ölçülən dəyişənlərin variasiyalarının asılı olduğu, gizli struktur amillərin
kiçik sayını müəyyən etməyə imkan verir. Belə yanaşma aprior (təcrübədən qabaq mövcud olan)
mülahizələrə əsaslanır. Belə ki, ilkin əlamətlər şəxsin açıq müşahidədən gizli cizgilərini əks
etdirən, ancaq səthi indiqatorlardır. Onların biliyi fərdi davranışın sadə və aydın təsvirinə imkan
verir.
Bundan başqa bir neçə ədəbiyyatlarda da dəfələrlə kliniki və statistik proqnozların nisbi
öyrənilməsi göstərilir /3/. Tədqiqatların çoxunda statistik proqnozun daha yüksək effektivliyi
nümayiş etdirilmişdir. Lakin bu yanaşmaların effektivliyi haqqında məsələ alternativ həll oluna
bilməz. Y.F.Burinskinin öz fikirlərində «xəttin ekspertizasının o vaxt subyektivliyi dayandırılır
ki, onun tədqiqində ölçmənin daxil edilməsi baş tutur, yəni müvafiq üsul və alətlər icad edilir»
/5/ kimi qeyd etməsinə baxmayaraq, tam dəyərli psixoloci-xətşünaslıq tədqiqatında kliniki və
statistik yanaşmaların qarşı qoyulması deyil, onların harmonik uyğunlaşdırılması lazımdır.
Eksperimental psixoloci-xətşünaslıq tədqiqatlarının gedişində ekspertlərin və qrafoloqların
daim rast gəldikləri aşağıdakı metodoloci xarakterli çətinliklər yaranır /6, 7/:
a) standartlaşdırılmamış qiymətlər;
b) lazımınca etibarlı olmayan meyarlar;
c) «çirklənmiş» mətnlər;
ç) təqlid etmə və butaforiya (saxta, yalançı) elementləri.
a) Standartlaşdırılmamış qiymətlər. Tipik psixoloci-xətşünaslıq məhsulu şəxsin azad
keyfiyyət təsviridir. Bu halda material hər bir müstəqil meyarla çətinliklə korrelyasiya edir. Bu
problemin həlli iki yolu mövcuddur: qiymətlərin standartlaşdırılması və standartlaşdırılmamış
qiymətlərlə (standartlaşdırılmamış diaqnozlarla) işləməyə imkan verən qiymətləndirici üsulun
seçilməsi. Qrafoloqlar qiymətlərin standartlaşdırma prosesində təsvirin tam olmaması ilə
keçinirlər, ancaq əlyazma icraçılarını bəzən bir neçə müəyyən cizgilər üzrə düzürlər.
Qrafoloqların çoxu hesab edir ki, kifayət qədər əsas olmadığına görə bu tərzdə işləmək qeyri
təbiidir /6/. İkinçi yanaşma çərçivəsində C.Krumbax və Y.Stokqolm belə adlanan «xolistik»
texnika işləmişdilər. /7/ Respondentləri yaxşı tanıyan ekspertlər onların hər birinin adının
yanında qrafoloqun verdiyi azad təsviri yerləşdirirlər (təsvirdə müəllif göstərilmir). Təsadüf
gözləmədən artıq olan düzgün seçilmiş cütlərin sayı onu sübut edir ki, qrafoloji diaqnozlar
icraçılar haqqında ən azı bəzi valid informasiyanı daşıyır. Lakin bu üsul məhdudlaşdırılmış
tətbiqə malikdir. Belə ki, onun köməyi ilə müəyyən qrafoloji əlamətlərin bu və ya digər
şəxsiyyətə məxsus xassələrinin göstərməsi haqqında hipotezi təsdiq etmək olmaz. Bizə hər iki
üsulun kombinasiyasını istifadə etmək sərfəlidir.
b) Lazımınca etibarlı olmayan meyar. Düzlük, doğruluq və ya məsuliyyətlilik kimi cizgilərdə
kafi və valid meyarı tapmaq çox çətindir ona görə ki, bu cizgilər düzünə bilavasitə müşahidə
olunmurlar və nadir hallarda lazımi əminliklə müəyyən oluna bilərlər. Ən ümumqəbul edilmiş
meyarlar, bir qayda olaraq, standart şəxsiyyət testləri və ya icraçılara yaxşı tanış olan insanların
subyektiv qiymətləridir. Bu meyarlarla olan problem ondan ibarətdir ki, şəxsiyyət testləri özləri
aşağı validliyə malikdirlər, subyektiv qiymətlər isə çox vaxt etibarsızdır.
c) «Çirkləndirilmiş» mətnlər. Qrafoloji informasiyanın informasiya mənbələri ilə
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qarışdırılması. «Çirklənmə» daha çox icraçıların qısa tərcümeyi-halları ilə əlaqəsi olanda sənət
seçimi halında görünür. Bu kimi mətnlər icraçı haqqında böyük miqdarda insanın sənətə
yararlığına relevant olan informasiya daxil edir (məsələn, təhsilin səviyyə və xarakteri haqqında
informasiya). Bioqrafik informasiya daşımayan mətnlər də çox vaxt müəllifin lüğət ehtiyatı,
fikrin aydın ifadəsi, yazı nitqinin ekspressivlik dərəcəsi kimi verbal qabiliyyətləri ilə
«çirklənirlər». Qrafoloci validlik yazı materialının məzmununa deyil, formasına aid edildiyindən,
müxtəlif informasiya mənbələrinin qarışdırılması xəttin və psixologiyanın tərkib hissələri
arasındakı real korrelyasiyasının təyin edilməsini çətinləşdirir. «Çirklənməni» aradan qaldırmaq
çox çətindir ona görə ki, bir çox qrafoloqlar sübut edirlər ki, mətnin köçürülməsi yazı
materialının qrafoloci xarakteristikasını dəyişdirir, onlar ancaq öz-özünə törəyən mətnlərin
təhlilinə təkid edirlər. Qrafoloqlar təsdiq edirlər ki, onlar mətnin məzmununa məhəl qoymayaraq,
onun yalnız qrafoloji xüsusiyyətlərinə diqqət yetirirlər. Lakin bu təsdiqin məlum həqiqətə uyğun
olmamağına baxmayaraq, tədqiqatlar göstərir ki, həmin mətni oxuyan qeyri qrafoloqlar heç vaxt
icraçının psixoloci simasının təhlilində həmin dərəcədə dəqiqliyə nail ola bilmirlər /8, 9, 10/.
Bizim tədqiqatlarda isə «Psixoloji avtoportretin» istifadə olunması əhəmiyyətli dərəcədə
«çirklənmiş» mətn problemini götürür.
ç) Təqlid etmə və butaforiya. Məktəbdə təhsil alarkən çox vaxt bir qrup şagirdlərdə sevimli
müəllimə və ya şagird yoldaşının əlyazmasında olan hərfə ya da elementə bənzətmə olan ayrıayrı əlamətlər əmələ gəlir. Belə ki, bütün sinifdə üçbucaq və ya əyilmiş formada müəyyən
ölçüdə, istiqamətdə və əyri radiusunda praktiki olaraq eyni elementlər görünə bilər. Bu moda
fərdi ifadəyə malik deyil, müəyyən kollektivə məxsus əlamətdir, yəni fərqləndirici funksiyanı
yerinə yetirir. Müəlliflərin birinin ekspert praktikasında belə bir hadisə olmuşdur ki, bir ailə
(müxtəlif yaşda olan altı nəfər uşaq) uşaqlıqdan dərin hörmət etdikləri atasının xəttinə oxşadırlar
ki, bu da eyniləşdirmə tədqiqatının aparılmasında ciddi mürəkkəbliklər yaratmışdır. Hərdən
xəttin xüsusiyyətlərinin təqlid edilməsi uzun müddət məktəbi qurtardıqdan sonra da qalır. Bu
halda əlamətlər heç nə ifadə etmir. Şagirdlərin çoxu öz xətlərinə səliqəlilik, hətta oricinallaq
əlavə etməyə müvəffəq olurlar ki, bu da müəyyən zaman ərzində həmin əlamətlərin davamlı icra
olunması və vərdiş halına çevrilməsi istər-istəməz icraçının psixologiyasına, xarakterinə,
yaşadığı mühitinə və şəraitinə uyğunlaşmaqla icraçının fərdi əlamətlərinə çevrilir. Bunu siqnalın
optik təhrifi adlandırmaq olar.
İndikatorlara sorğu bəndləri kimi baxılması olduqca şərti olduğu üçün, interkorrelyasiyanın
matrisasının qurulması üçün ilk məlumatların matrisalarının bir neçə dəyişikliyini yerinə
yetirmək lazımdır. Psixodiaqnostik testlərin nəticələrinin qiymətlərini indikatorlara çevirmək
üsullarından biri aşağıdakı kimidir:
1. Psixodiaqnostik əlamətlərin qiymətlərini düzmək. Məsələn, MMRI testinin «3» şkalası
üzrə pikin maksimal qiymətinə «1» qiyməti vermək, minimala isə – «0».
2. Testlərin maşın işləməsinin sten qiymətlərini istifadə etmək. Məsələn, MMRI testinin «9»
şkalası üzrə pikin maksimal qiymətinə «90» (Pikin böyüklüyü üzrə stendə) qiyməti vermək,
minimala isə - «35» (əgər bu şkala üzrə minimal qiymət 35 sten təşkil edirsə).
3. Psixodiaqnostik qrafikinin profilini nəzərə almaqla nisbi sten qiymətlərini istifadə etmək.
Məsələn, MMRI testinin «3» şkalası üzrə maksimal qiyməti 80/65 götürsək, 80 – pik «3»
stendə maksimal qiymətidir, 65 – bu individ üçün MMPI testinin bütün şkalaları üzrə stendə orta
qiymətdir; minimal qiyməti «3» şkalası üzrə 35/65 götürmək olar, burada 35 – bu pikin stendə
minimal qiymətidir.
Şəxsiyyət sorğusunun bəndləri əvvəldən, tərəfimizdən istifadə olunan xətt indikatorlarına
malik olmayan, iki xassəyə malikdirlər:
1) bütün bəndlər vahid şkalada ölçülürlər;
2) bəndlərin ilk seçimi elə həyata keçirilir ki, respondent üzrə bəndlərin qiymətlərinin
bölüşdürülməsi təxminən normal olur.
İndikatorların qiymətlərini lazım olan tələblərə müvafiq gətirilməsi üçün xətt indikatorlarının
qiymətlərinin
normallaşdırılması
və
normalaşdırılması
əməliyyatları
aparılmışdır.
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Normallaşdırma nəzəri normal bölüşdürmənin funksiyasının istifadə edilməsi ilə həyata keçirilir.
Bu zaman indikatorların qiymətlərinin strukturu məcburi normal əyriyə müvafiq
dəyişdirilmişdir. Normalaşdırma indikatorların normallaşdırılmış qiymətlərinin vahid onballıq
şkalasına xəttin çevrilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Sonra isə interkorrelyasiyaların matrisası
MK qurulurdu. Onun əsasında proqnostik effektiv meyarların seçimi keçirilirdi ki, onlar da üç
şərtlə müvafiq olaraq seçilirdi:
1) korrelyasiyaları meyarlarla (psixodiaqnostik testlərin məlumatları ilə) 0,3-dən aşağı
olmayan məna ifadəli böyüklüyə malik indikatorlar seçilirdi.
2) İndikatorlar dolğun düşüncələr üzrə təhlil edilirdilər, yəni aşkar edilmiş dolğun əhəmiyyətli
əlaqəni şərh etmək imkanının mövcudluğu müəyyən edilirdi.
3) Psixometrik yanaşma tələblərinə müvafiq olaraq, şəxsi xassələrin effektiv ölçülməsi üçün,
ölçülən xassə ilə bağlı, kifayət miqdarda xətt indikatorları lazımdır. Psixoloji xüsusiyyətlərin
seçim şərti, bu və ya digər meyarlarla (şəxsi xassələrlə) əhəmiyyətcə bağlı indikatorların 7-dən
az olmamasıdır. Yeddidən az xətt indikatorları ilə əlaqələri aşkar edilən meyarlar
proqnozlaşdırılmayan hesab edilirdilər, müvafiq indikatorlar isə siyahıdan çıxarılırdılar.
Beləliklə, bu və ya digər şəxsiyyət xassələrin ölçülməsinin diaqnostik qaydalarının
(açarlarının) qurulması əsasına qoyulan proqnozlaşdırıcı effektiv indikatorlar seçilimişdir.
Açarlar (xətt indikatorları) effektiv indikatorların cəmləşdirilməsi yolu ilə müvafiq meyar
üçün, korrelyasiya kəmiyyətinə bərabər olan, çəki əmsallarını nəzərə almaqla seçilmişlər.
Qurulan açarlar psixoloji-xətşünaslıq tədqiqatların ekspert sisteminin əsasıdır. İndikatorların
müvafiq siyahı üzrə fərdi testlərinin kodlaşdırmasından sonra, açarlara müvafiq olaraq 12
şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin qiymətlərinin hesablanması həyata keçirilir ki, onlar üçün 7-dən az
olmayan proqnozlaşdırıcı effektiv indikatorlar yığılmışdır.
Yuxarıda göstərilən qrafoloci nəticələrin şərhlərinin mürəkkəbliyi ilə əlaqədar qərb alimləri
tərəfindən iki əsas strategiya təklif olunmuşdur: ekspertiza (şərh etmə) və əlamətlər səviyyəsində
validliyin yoxlanılması. Validliyin ekspertiza səviyyəsində (nəticələr, rəylər) yoxlanılmasında
qrafoloci diaqnozların (qrafik materialın psixoloqlar tərəfindən şərh etmə ilə işlənilməsi) və
meyarların nisbəti müəyyən edilir. Əlamətlər səviyyəsində validlik xəttin əlamətlərinin və
meyarlarının aralarında düz əlaqənin yaradılmasını nəzərdə tutur. Birinci halda tədqiqatın bütöv
planı ilə, ikincidə isə əlamətlərə istiqamətlənmiş tədqiqat ilə əlaqəmiz vardır. Tədqiqatın bütöv
planı qrafoloci üsulun yararlığını bilən mütəxəssis əlində prosesə müfəssəl göstərişsiz
yoxlanılmasına hesablanıb, yəni xəttin dəyişənlərini şəxsin dəyişənlərinə transformasiyasına və
bu şəxsin dəyişənlərinin mülahizə formasında şərhinə yönəlib.
Xəttin dəyişənləri və şəxsin dəyişənləri arasındakı əlaqələrin korrelyasiya statistik təhlili
məqsədi ilə xəttin əlamətlərinin öyrənilməsinə istiqamətləndirilmiş tədqiqatlar hələ Xall və
Montqomeri tərəfindən aparılmışdır. Qarvey cəm korrelyasiyaları hesablayıb Pristav isə amil
təhlilinin köməyi ilə müəyyən əhəmiyyətli ümumiləşdirmələrə gəlməyə cəhd göstərib. Gezzel
qrafodiaqnostikanın ifadəliyini yoxlamaq üçün ilk dəfə ekstremal (axırıncı) qrupun müqayisə
üsulunu tətbiq edib. Onun ardınca Ayzenk, Berq, Oynonen gediblər hansılar ki, t-meyar, X2 və s.
mənasının hesablanmasının köməyilə ziddiyyət qruplarını təhlil ediblər. /11/ Baxılan
tədqiqatların metodiki müxtəlifliyi çox böyükdür, nəticələrin müqayisəsi mümkünlüyü isə
nisbətən məhduddur.
Əlyazma icraçısının xəttə görə psixofizioloci xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi qrup
mənsubiyyətinin müəyyən edilməsinin tipik olmayan halıdır. Məsələn, tədqiq olunan xətti yaxın
psixofizioloci xüsusiyyətlərə malik şəxslərin xətt qruplarının birinə aid edilməsinə yönəldilir.
Onun həlli üçün isə statistik üsullardan istifadə olunur. /12/
Tərəfimizdən aparılan əlyazma icraçısının psixofizioloci keyfiyyətlərinin müəyyən
olunmasının tədqiqatı prosesində diaqnostik göstəricilərinin qaydaya salınması və onların bir
sistemə gətirilməsi zərurəti yaranmışdır. İstifadə olunan diaqnostik metodikalar müxtəlif nəzəri
müddəalara əsaslandığından, bizim aldığımız nəticələr ümumi qəbul edilmiş terminlərlə ifadə
olunmadığından məsələ mürəkkəbləşir. Bununla da müxtəlif cinsli məlumatların inteqrasiyası
77

empirik və nəzəri səviyyələrdə həyata keçirilə bilər. Birinci halda onların nəzəri konsepsiyalarına
müraciət etmədən ayrı-ayrı metodikaların nəticələrinin hansısa tutuşdurma sxemi işlənilir. Bu
məsələn, kənar qiymətləri hər metodikanın «yüksək» və «aşağı» göstəricilərini xarakterizə edən
beşballı və ya üçballı şkala ola bilər. Diaqnostik məlumatların ümumiləşdirilməsinin nəzəri
səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə mürəkkəbdir. Burada alınan nəticələrin hansısa nəzəriyyənin
əsasında sistemləşdirilməsi və bu nəzəriyyənin onların anlayışında ifadə olunması tələb olunur.
Materialın statistik işlənməsi üçün riyazi üsulun seçimi aşağıdakı kimi həyata keçirilir. Test
şkalaları xətt kimi təşkil olunduğundan, xətalara qarşı çoxölçülü təhlilin aparılması hallarında
dayanıqlı olan korrelyasiya təhlilindən istifadə etmək çox sərfəlidir və sınanların çox böyük
seçimini tələb etmir.
Diaqnostik qaydaların quruluşu, yəni xətt əlamətləri üzrə əlyazma mətninin təhlili əsasında
fərdi şəxsi xüsusiyyətlərinin formalaşdırılmış qaydalarının qabaqcadan deməsi məsələsi müasir
psixometrik metodologiyasına və üsullarına müvafiq həll edilirdi. Standartlaşdırılmış sorğular və
testlər əsasında şəxsi xarakteristikaların qabaqcadan demə (ölçmə) metodiki və instrumental
aparat istifadə olunmuşdur. Bunun üçün mətnin indikatorlarının hər biri (yəni tərəfimizdən
seçilmiş xətt əlaməti) şəxsiyyət sorğusunun bəndi kimi şərti baxılır.Başqa hallarda validləşdirmə
bu xassəni xarakterizə edən hansısa obyektiv göstərici ilə ya da tutuşdurma yolu ilə müəyyən
edilir. Belə ki, modelləşdirən metodikaların validləşdirilməsi psixi xəstə qrupunun üzərində
aparılır.
A.Bass, A.Dark və Ayzenk testlərinin kriminal şkalasını modelləşdirən metodikaların
validləşməsi onları cinayətkarlar üzərində aparılmasını tələb edir.
Bununla da demək olar ki, validləşdirmə prosedurunun aparılmasından sonra məqalədə təsvir
olunan metodika mövcud olma hüququ ala bilər. Şübhəsiz, xətt əlamətlərinin hansısa hissəsi bu
və ya başqa cür daxilən ziddiyətli qalır ki, bu da hər bir ciddi tədqiqatda qaçılmazdır. Gələcək
işimiz isə göstərilənlərin və eləcə də başqa mümkün çatışmamazlıqların neytrallaşmasına
yönəldilməlidir.
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Резюме
Mетодика корелляционно-статистического исследования и разработка
экспериментального материала
В статье, проводя многочисленные теоретические эксперименты психофизиологических свойств личности и свойств, присущих личности в судебно-почерководческой
области, обсуждается сложность определения корелляционной зависимостью между
почерком с помощью использования методов западных и учёных.
Ключевие слова: корелляция, эксперимент, доминант, априор, бутафория.

Summary
The methods of korrellyasion-statistical investigation and
using of the experimental materials
In the article the author dealt with the psychophysiological and the qualities belonging to the
personality are carry out with the numerous theoretical experiments on the law-court area and
from the complexity of the specifying of the of korrellyasion dependence between the
callygraphy and the personality. In here the author had been used from the methods of the West
and the world scientists.
Key words: коррелйасийа, експеримент, доминатion, априор, бутафорийа.
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UOT 343.983
H.Vəliyev, E.İsmayılov,
L.P.Əliyev,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi

AUDİO VƏ VİDEOYAZILARIN KRİMİNALİSTİK EKSPERTİZASININ
TƏŞKİLİ VƏ APARILMASININ BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ
Audio və videoyazıların kriminalistik ekspertizasının (bundan sonra AvVYKE)
mürəkkəbləşdiyi və ona tələblərin sərtləşməsi fonunda metodiki təlimatların yeniləşdirilməsi
zərurəti yaranır. Yeni metodikanın, bu metodika üzrə metodik məktub və tövsiyələrin
hazırlanması zamanı aşağıda sadalanan məsələlərin müzakirə olunmasını və nəzərə alınmasını
zəruri hesab edirik.
 AvVYKE və KTE (bundan sonra kompüter-texniki ekspertiza) üzrə qarışıq suallar
olduqda ekspertizanın təyini və yerinə yetirilməsi zamanı hər bir ekspertizanın kompetensiyası
dəqiq müəyyənləşməli və ayrılmalıdır. Belə ki, faylın atributları, fayl sistemi haqqında
informasiyanın tədqiqi, videoregistrator, mobil telefon və bəzi diktofon və videokamera kimi
elektron daşıyıcılardan tədqiqi tələb olunan informasiyanın axtarılıb tapılması və
dəyişdirilmədən götürülməsi, onların sonrakı tədqiqat üçün təqdim edilməsi KTE-nın (“16.1Kompüter-texniki obyektlərin tədqiqi” ekspert ixtisas növü) həll etdiyi məsələlərə aid
edilməlidir.
4.1. ixtisası üzrə (səsin və şifahi nitqin tədqiqi) ixtisaslaşmış ekspertlərin heç də hamısı
müasir multimediya informasiyaların qeydəalma qurğularının çoxtərəfli xüsusiyyətlərini və
funksiyalarını tam bilmir. Rəqəmsal qurğuların tədqiqi 4.1 ixtisası ekspertlərinin heç
kompetensiyasına da aid deyil. Ona görə də informasiya daşıyıcısından tədqiq olunacaq faylın
dəyişdirilmədən (çox vacib tələbdir) götürülməsi KTE-nin kopmetensiyasına aid edilməlidir.
Doğrudur, 4.2 ixtisası (audio və videoyazıların şərait, vasitə, material və izlərin tədqiqi) üzrə
ixtisaslaşmış ekspert registrator tərəfindən buraxılan izləri tədqiq etməyi bacarmalı, bu yazı
qurğusu haqqında müəyyən məlumata malik olmalıdır. Bu ekspertə yazı qurğusunun
eyniləşdirilməsi və faylda dəyişikliklərin edilməsinin müəyyən olunması məsələsinin həllində
gərək olan məlumatlardır. Lakin, rəqəmsal yazı qurğusu kimi registratorun iş prinsipini bilmək,
lazım olan faylı axtarıb tapmaq və registratordan dəyişdirilmədən götürmək KTE-nın tədqiqat
sahəsinə aid edilməlidir.
Yalnız KTE eksperti tərəfindən yazı qurğusu hərtərfli öyrənildikdən, yazı qurğusundan
multimedik informasiyanın götürülməsi haqqında uyğun metodika və təlimat tərtib edildikdən
sonra bu bölmə AvVYKE-nin kompetensiyasına aid edilə bilər. Klassik yazı qurğularından
informasiyanın götürülməsinin 4.1 və 4.2-nin kompetensiyasına aid edilməsi onlar haqqında
metodikaların olması ilə izah olunur.
 Hazırda AvVYKE təyini üzrə metodik tövsiyələr müasir tələblərə uyğun gəlmir. Belə
metodik tövsiyələrin olması ekspertizanın müəyyən olunmuş vaxta keyfiyyətlə yerinə
yetirilməsinə kömək olardı.
Bəzən AvVYKE üzrə ekspertiza təyin etmiş şəxsin konkret sualın həlli zamanı tədqiqat
obyektinin nə olduğunun bilmədiyi müşahidə olunur. Bəzən hesab edirlər ki, tədqiqat obyekti
informasiya daşıyıcısıdır (məsələn, kompakt disk). Halbuki, montaj və mətnin müəyyən edilməsi
məsələsində tədqiqat obyekti fonoqram, eyniləşdirmə məsələsində isə konkret şəxsin səsi və
nitqidir. Bu zaman tədqiqat obyekti və onun haqqında məlumatları özündə əks etdirən və qanuni
tələb olan fonoqrama baxış protokolu və dinləmə protokolu təqdim olunmur. Hətta, bəzi
müstəntiqlər fonoqramı maddi sübut deyil, sənəd kimi təqdim edir və bu səbəbdən də
protokolların tərtibinə lüzüm görmüllər. Fikrimizсə, bu məsələ də hüquqi aydınlaşdırma tələb
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edən məsələdir.
Başqa bir çətinliklə eyniləşdirmə və yararlılıq sualı qoyulan vaxt rast gəlinir. Çox az hallarda
qərarda istintaqı hansı diktorun maraqlandırdığı məlum olur. Sualın köhnə metodik tövsiyələrdə
olduğu kimi, «Təqdim olunmuş fonoqram eyniləşdirici tədqiqat üçün yararlıdırmı?» qoyuluşu
ekspertləri fonoqramda səsi qeydə alınmış bütün diktorların (hətta haqqında eyniləşdirmə
planlaşdırılmayan) danışıq materialları üzrə tədqiqat aparmağa məcbur edir. Bu isə əlavə vaxt və
zəhmət tələb edir ki, bu da ekspertizanın yerinə yetirilmə vaxtına təsir etməyə bilməz.
Sualın köhnə metodik vəsaitdə oluduğu kimi, «Fonoqramda vətəndaş… məxsus danışıq
vardırmı?» qoyuluşu o vaxt aktual idi ki, ekspertizaya daxil olan fonoqramlar əsasən 2-3 nəfər
arasında və bir fonoqramda axtarılırdı. Bir neçə fonoqramda bir neçə diktorun danışığının
yazıldığı halda isə bütün diktorlar fərdiləşdirilməli (onlara məxsus danışıq materialları
seqmentləşdirilməli), danışıq materiallarının yararlılıq dərəcələri qiymətləndirilməli, hər bir
diktorun danışıq materialı üzrə eyniləşdirici əlamətlər müəyyən olunmalı və adlarından
eyniləşdirici tədqiqat aparılacaq şəxslərin danışıq materialları üzrə müəyyən edilmiş uyğun
əlamətlərin müqayisəsi aparılmalıdır. Bu isə əlavə vaxt və zəhmət sərfindən başqa, həm də
ekspertin tədqiqat obyektini özü müəyyənləşdirilməsi demək olur ki, bu da ekspertin yox,
ekspertiza təyin etmiş şəxsin vəzifəsidir.
Beləliklə, ekspertiza təyin etmiş şəxsdən tədqiq olunası obyektin (fonoqramın, səsin) yerini və
sərhədini göstərən uyğun materialın (protokolun) tələbi hüquqi olaraq özündə əks etdirən sənəd
olmalıdır.
Eyni zamanda, AvVYKE həll etdiyi tipik suallar yeniləşməli, minimum suallarla (mətn,
yararlılıq, eyniləşdirmə, montaj) kifayətlənmək lazımdır ki, müstəntiqlərin metodik vəsaitdəki
bütün sualları göçürməsi təcrübəsinə son qoyulsun.
 Bəzi ölkələrin ekspertiza müəssisələrində (məsələn, RF DİN ekspertiza müəssisələrində)
bir qərarla, beşdən artıq şəxsin adından eyniləşdirmə sualı qoymağa icazə verilmir. Çünki, həmin
qərarla, əgər mətnin müəyyən edilməsi, akustik şəraitin və yazı qurğusunun eyniləşdirilməsi,
montajın müəyyən olunması kimi suallar da həll edilməlidirsə, bunu çoxlu sayda fonoqram üzrə
30 günə çatdırmaq mümkün olmur.
Müəyyən həcmə malik bir fonoqramda bir diktorun identifikasiyası, yazılı mətnin müəyyən
olunması, montaj kimi tipik sualların həlli üçün ekspertizanın yerinə yetirilmə müddəti təsbit
olunmalıdır. Düzdür, vaxt məsələsi ekspertin hazırlıq dərəcəsindən, konkret materialdan da
asılıdır. Hər halda orientir üçün orta vaxt qeyd edilməlidir. Hazırda, fonoqramın mürəkkəbliyi ilə
əlaqəli mifik vaxt tövsiyələri isə həqiqətdə heç nəyi müəyyən etmir və mübahisələr doğurur.
Əlbəttə, ekspertizanın yerinə yetirilmə vaxtının müəyyən olunmasında ekspertizanın yerinə
yetirilməsinə sərf olunan təmiz vaxtdan başqa, ekspertin məsləhətlərə, hesabatlara, elmi işlərə,
başqa ekspertizanın materialları ilə tanışlığa sərf etdiyi vaxtı da nəzərə almaq lazımdır.
 Rəqəmsal texnikanın və fonoqramın emalı üçün istifadə olunan proqram təminatlarının
sürətli inkişafı və əlçatan olduğu indiki zamanda fonoqramda montaj əlamətlərinin və digər
dəyişikliklərin müəyyən olunmasında auditiv-linqvistik tədqiqatın rolu danılmazdır. Bu tədqiqatı
linqvistik fonologiya sahəsində xüsusi biliyə malik, 4.1 ixtisası üzrə ekspert-linqvist aparmalıdır.
Deməli, fonoqramda montaj və digər dəyişikliklərin müəyyən olunması kompleks ekspertiza
sayılmalıdır və 2 nömrə ilə qeydə alınmalıdır.
 4.1 (akustika və linqvistika) və 4.2 (akustika) ixtisasları üzrə götürülməlidir. Fonoqramın
texniki analizini isə 4.2 (akustika) ixtisası üzrə ixtisaslaşmış ekspert aparmalıdır.
Eyni zamanda, qeyd olunanlar nəzərə alınmaqla, 4.1 ixtisası üzrə hazırlanan ekspertlərin
hazırlıq proqramlarında uyğun dəyişikliklərin nəzərə alınmasını məqsədəuyğun hesab edirik.
 Hazırda bir çox ölkələrin ekspertiza müəssisələrində (məs: RF DİN-nin ekspertiza
idarələrində) qanuni yolla əldə olunmuş fonoqramlar üzrə montaj və digər dəyişikliklər üzrə
sualdan imtina olunur və tədqiqat aparılmır. Əgər fonoqram operativ-texniki tədbir nətiсəsində,
fəaliyyətdə olan qanun çərçivəsində əldə olunmuşdursa və ekspertizanın təyini haqqında qərarda
montajın və digər dəyişikliklərin müəyyən olunması haqqında sual qoyulmuşdursa, onda faktiki
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olaraq ekspert qarşısında operativ-axtarış fəaliyyətinin nəticəsində əldə olunan fonoqramın
maddi sübut kimi istifadə imkanının qiymətləndirilməsi və operativ xidmətin fəaliyyətinin
yoxlanılması məsələsi qoyulur ki, bu da ekspertlərin səlahiyyətinə aid məsələ deyil. Bu məsələ
də savadlı hüquqi araşdırma tələb edən məsələdir.
 Son vaxtlar audio və videofayllarda yazılışdan sonrakı dəyişikliklərin müəyyən edilməsi,
yazı qurğusunun eyniləşdirilməsi məqsədi ilə faylların struktur analizi (Binar analiz) aparılır.
Faylın strukturu və fayl haqqında digər məlumatlar xarici baxış və ilkin tədqiqatda əksini
tapmalıdır. Yeni metodikada rəydə bu analizin montaj hissədə, yoxsa xarici baxış hissədə qeyd
edilməsi də aydınlaşdırılmalıdır.
Ədəbiyyat:
1. Hamlet Musayev, Lətif Əliyev, Cəmaləddin Rəhmanov. Məhkəmə-fonoskopik ekspertizası.
Bakı – 2007.
2. Audio-video materialların hazırlanması, saxlanması, qablaşdırılması və daşınması zamanı
yol verilən nöqsanlar və belə halların aradan qaldırılması barədə metodik tövsiyələr. Bakı –
2013.
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MƏHKƏMƏ-İQTİSAD EKSPERTİZASININ TƏŞKİLİ VƏ
APARILMASI MƏSƏLƏLƏRİ BARƏDƏ
Məhkəmə-iqtisad ekspertizasının strukturu və texnologiyası
Məhkəmə-iqtisad ekspertizası – müxtəlif iqtisadi yönümlü elmi biliklər məcmusu əsasında
ədalətin bərqərar olunması məqsədi ilə aparılan ekspert tədqiqatlarının xüsusi sinfinə aiddir.
Məhkəmə-iqtisad ekspertizasının spesifik xüsusiyyətləri onunla müəyyən edilir ki, ekspert
tədqiqatının obyektləri qismində sənəd üzərində olan məlumatlar - iqtisadi informasiya
daşıyıcıları çıxış edir. Həmin informasiya iqtisadçı-ekspertin idrak fəaliyyətinin obyekti kimi,
tədqiqatçının qarşısında müxtəlif məntiqi əlamətlər və iqtisadi parametlərin sistemi qismində
canlanır. İqtisadçı-ekspert tərəfindən tədqiq olunan hadisə və hallar iqtisadi kateqoriyalar,
anlayışlar, xüsusi terminlər, funksional asılılıq formulları, nisbi və mütləq kəmiyyətlər, təsviri və
cədvəl quruluşları sistemi ilə ifadə olunur.
İqtisadçı-ekspertlər xüsusi biliklərə əsaslanaraq, iqtisadi informasiyanın təhrif edilməsi
əlamətlərini təyin etməklə və qiymətləndirməklə, bunun nəticəsində yaranan iqtisadi təzahürləri
və halları müəyyən edə və kəmiyyət ölçüsünü apara, habelə onların təsərrüfat fəaliyyətinin son
nəticələrinə təsir dərəcəsini aşkar edə bilərlər.
Predmet və tətbiq olunan xüsusi metodikalarına görə, məhkəmə-iqtisad ekspertizasının üç
növü fərqləndirilir: məhkəmə-mühasibat, maliyyə-iqtisad və mühəndis-iqtisad ekspertizaları.
Bu ekspertiza növlərinin hər biri tədqiq olunan iqtisadi informasiyanın xarakter və metodlarından
asılı olaraq, növlərə bölünməklə, ekspertiza icraatı zamanı həmin iqtisadi informasiyaların təhrif
olunması əlamətlərinin təhlili və aydınlaşdırılması məqsədi ilə aparılır.
İqtisad ekspertizası növlərindən hər biri predmetlərinə uyğun obyektləri tədqiq etməklə,
nəticə etibarilə əsas məqsəd iqtisadi göstəricilər üzərində aparılan təhrif əlamətlərinin aşkar
edilməsindən ibarətdir. Beləliklə, cinayətin hazırlanması, törədilməsi və ya gizlədilməsi iqtisadi
dezinformasiya ilə bağlı olduğuna dair məlumatlar və ya fərziyyələr mövcud olduqda, iqtisadi
tədqiqatlara zərurət yaranır.
İqtisadi hüquq pozuntusunun informasiya «izlərinin» (iqtisadi informasiyada əqli saxtakarlıq
əlamətləri) tədqiqi rəqəmsal məlumatların, yəni müxtəlif sənədlərdə əks etdirilən iqtisadi
parametrlərin təhlili əsasında aparılır.
İqtisadi durumun təhrif olunmuş formada sənədlərə daxil edilməsi yolu ilə yaranan
obyektlərin məntiqi əlamətləri - ekspertizanın predmetini təşkil edən faktların öyrənilməsi
vasitəsidir. Əqli məhsulların saxtakarlığı nəticəsində yaranan məntiqi «izlərin» tədqiqi (ümumi
iqtisadi sferanı xarakterizə edən göstəricilər sistemində) məhkəmə-iqtisad ekspertizasının
mahiyyətini təşkil edir. Eyni zamanda, tədqiq olunan informasiya sisteminin elementləri, onların
funksional əlamətləri, qarşılıqlı əlaqə və qanunayğunluqları ekspert təhlilinə məruz qalır.
Sonuncuların təhlili olduqca zəruri amildir, çünki iqtisadi cinayətlərin açılması və araşdırılması
onların «görünməyən» tərəfinin xarakterinə görə olduqca çətindir. Bu işlər üzrə həqiqətin
müəyyən edilməsində əhəmiyyət kəsb edən bir çox məlumatlar çoxsaylı sənədlərdə cəmləşir.
İnformasiya sistemi elementlərinin qarşılıqlı əlaqə və asılılıqlarını hərtərəfli təhlil və analiz
etmədən, bir qayda olaraq, tədqiqatda müxtəlif çətinliklər meydana çıxır.
Məhkəmə-iqtisad ekspertizasının həll edə bildiyi məsələlərin əhatə dairəsi geniş olmaqla, əsas
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məqsəd, iqtisadi informasiyanın qəsdən təhrif edilməsi faktları və hallarının aşkar edilməsində
məhkəmə-istintaq orqanlarına köməklik göstərilməsindən ibarətdir.
Məhkəmə-iqtisad ekspertizasının obyektləri məna və struktur aspektlərini özündə cəmləşdirən
mürəkkəb informasiya sistemləridir. Bu şəxsin iqtisadi cinayətlərin törədilməsində əlaqəsini
açıqlayan məsələlərin həlli üçün əsas nəzəri amildir. Həmin sistemlər cinayətin təsiri ilə mütləq
destruktiv dəyişikliklərə məruz qalırlar.
Ekspert tədqiqatının əsas üsullarından biri kimi modelləşdirmə, yəni iqtisadi təzahürlərin və
proseslərin, eləcə də onları əks etdirən uçot qeydlərinin və göstəricilərin quruluş və modellərinin
öyrənilməsi yolu ilə tədqiqi məhz buradan irəli gəlir.
Modelləşdirmə ideyası üzərində mahiyyətcə bütün iqtisadi tədqiqatlar formalaşır. Çünki bu
ideya iqtisadi prosesləri təqlid edən, abstrakt qeydlərlə – say miqdarları, balans tənlikləri,
ümumiləşdirmələr, çoxluqlar, təsviri-analitik və digər riyazi model və simvollarla işləyən
iqtisadçı-ekspertə təhlil edilən qanunayğunluqların daha dərindən və mükəmməl dərk edilməsi
üçün müstəsna imkanlar verir.
Modellərin istifadəsi həm tədqiq olunan kəmiyyətlər arasında əlaqələrin yaranması və ya
itməsi prosesini əyani şəkildə nümayiş etdirməyə, əhəmiyyətli analitik asılılıqları ifadə etməyə,
axtarılan faktların yaranma mahiyyətini izah etməyə imkan verir, həm də ekspertizanın
keçirilməsi vaxtına qənaət edərək, ekspertə məntiqi təcrübə aparmağa imkan verir.
Abstrakt obyektlərin öyrənilməsi daim müəyyən sistemlər haqqında təsəvvürlərə istinad
etdiyindən iqtisad-ekspertizası tədqiqatının da əsas prinsipi sistemli yanaşmadan ibarətdir. Bu
prinsip göstərici və qeydlərin dekompozisiyası metodunun tətbiqinə və onların informasiyaanalitik metodlar sisteminə transformasiya edilmiş sistemli-struktur analizinə əsaslanır. Həmin
metodlar ekspertizaya təqdim olunmuş məlumatların ardıcıl surətdə işlənməsinə şərait yaradır.
Bu da, öz növbəsində, cinayətin məzmununu və onun gizlədilməsi mexanizmini açıqlayan faktlar
məcmusunu hərtərəfli və tam şəkildə müstəntiqə (məhkəməyə) təqdim etməyə imkan yaradır.
Məhkəmə-iqtisad ekspertizasının çoxillik təcrübəsi göstərir ki, qeydiyyat göstəricilərinin ciddi
analitik üsulla işlənməsi, qeydiyyat işinin xüsusi şərhi olmadan, ekspertiza nəticələrinin ciddi
mexaniki-riyazi üsulla əldə edilməsini nəzərdə tutan kəmiyyət ölçü metodundan istifadə
olunmuşdur. Ekspertizanın belə «ölçü» profili ədalət mühakiməsinin adekvat tələblərinə cavab
verən halların müəyyənləşdirilməsini təmin etmək iqtidarında deyildir. Çünki kəmiyyət üzrə
tədqiqatın aparılması zamanı yalnız qeydiyyat işinin yekun nəticələri nəzərə alınır. Prosesin özü
və qeydiyyatı aparan işçinin fəaliyyət göstəriciləri, iqtisadi informasiyada kənarlaşmaların
keyfiyyət tərəfi diqqətdən kənarda qalır. Halbuki, bu göstəricilər şəxsin törədilən cinayətə
aidiyyəti məsələsinin müəyyən edilməsində mühüm rol oynayır.
Analitik-informasiya metodları kompleksindən istifadə olunması sənədlərdə olan
məlumatlardan kənara çıxmaların iqtisadi göstəricilərə təsiri mexanizminin araşdırılmasına
imkan verir. İqtisadi sahədə törədilən cinayətlər peşəkar iqtisadi biliklərə malik şəxslərin
mütəşəkkil cinayətkar dəstələri tərəfindən mürəkkəbləşən üsullarla törədilir. Onların yaratdıqları
saxta miqdarlar və yalnış informasiyalar məhkəməni düzgün olmayan nəticələrə yönəldə bilər.
Belə halların aradan qaldırılması üçün iqtisad ekspertizasının metod və vasitələrindən istifadə
etməklə, sənədlərdəki məlumatlara məntiqi-informasiyalı təhlil tətbiq edilir. Məsələn, iqtisadiinformasiya modellərinin qurulması və onların etalon modellərlə müqayisəsi, tədqiq edilən
sistemlərin fəaliyyətində yaranan qüsurların diaqnostik təhlili, göstəricilərin (uçot qeydlərinin)
müqayisəsi, detallaşdırılması və informasiya uyğunluğu, balans tutuşdurmaları, faiz nisbətləri,
korrelyasiya, alternativ və reqressiv analizlər, dinamika sıraları, informasiya-normativ analiz,
cədvəl quruluşları, blok-sxemlər və s.
Məlumat çatışmazlığı zamanı normativ qaydaların və təsdiq edilmiş hesab düsturlarının
tətbiqi ilə rekonstruksiya metodundan istifadə olunur.
Cinayətin törədilməsinin üsulları, uçot işinin mərhələləri və iqtisadiyyatın kriminogen
amillərindən irəli gələn digər hallar nəzərə alınmaqla iqtisadi cinayətlərin törədilməsi
mexanizminin tədqiqi və cinayət iştirakçılarının müəyyən edilməsi ilə bilavasitə bağlı faktları
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aşkar etmək mümkündür.
Sənədlərdən və işin digər materiallarından götürülən informasiyalar iqtisadçı ekspertin
qarşısında qoyulan məsələlərin həlli üçün kifayət etmir. Ekspert, bir qayda olaraq, normativ
qaydalarda nəzərdə tutulmuş tələblər formasında aprior məlumatlardan istifadə edir, yəni faktları
qaydaların müxtəlif tələbləri ilə müqayisə etməklə, alınmış informasiyaları qiymətləndirir.
Qaydalardan kənarlaşma faktlarının və bunun nəticəsində yaranmış neqativ halların aşkar
edilməsi ilə bərabər, buraxılan nöqsanların iqtisadi mahiyyətini açıqlayan əlaqə və
qanunauyğunluqların təhlil edilməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məlumat və göstəricilərə
təsir göstərən amillərə diqqət yetirmədikdə və bu təsirin arxasında hansı real iqtisadi halların
durmasını müəyyən etmədikdə, heç bir uçot məlumatları, habelə onların məcmusu ekspertin
qarşısında duran vəzifələrin həlli üçün lazımi məlumat bazasının mövcudluğunu təmin edə
bilmir. Ekspert, qarşısında duran məsələlərin həllini müəyyən edən iqtisadi göstəricilərin
xassələrini öyrənir. Bu xüsusiyyətlər idrak əməliyyatlarının mahiyyəti və abstrakt-məntiqi
tədqiqat üsullarının məzmunu həddində tətbiq edilən metodlar sistemini zəruri edir.
Tədqiq edilən məlumatların təhrif edilməsi əlamətlərinin axtarış istiqaməti, onlardakı gizli
məlumatların çıxarılması məqsədilə şifrinin açılma üsulları, əldə olunan nəticələrin analizi
metodları anomaliyaların yaranması mexanizmindən, sənədləşdirilmiş qeyd və kəmiyyətlərin
təhrif olunması üsulundan asılıdır. Məhkəmə-iqtisad ekspertizası tədqiqatlarının əsas istiqaməti iqtisadi informasiyanın atipik formalaşdırılması mexanizmininin və təhrif edilməsi üsulunun
onun analiz metodlarına modelləşdirilməsindən ibarətdir.
Tədqiq olunan informasiyanın təhrif olunması mexanizmi və üsulunun modelləşdirilməsi
onların hipotetik struktur (ekspert fərziyyəsi metodu) şəklində təqdim olunma vasitəsilə həyata
keçirilir. Bununla da deduksiya yolu ilə məlumatın potensial mənbələri üzə çıxarılır və faktiki
məlumatlar aşkar olunur.
Ekspertin ümumi fərziyyəsindən irəli gələn deduktiv tədqiqat üsulu məhkəmə-iqtisad
analizinin mahiyyətini xarakterizə edir. Onunla birgə, induktiv tədqiqat metodu da istifadə
olunur. İnduktiv tədqiqat metodunun əsasını qeydiyyat, hesabat və hesablama kəmiyyətlərinin
təhrif edilməsi ilə onların formalaşdırılması qaydalarından kənarlaşmalar arasında mövcud olan
asılılıqların analizi təşkil edir.
İnduktiv metod fərdi və kollektiv ekspert tədqiqatı təcrübəsinə əsaslanmaqla, onun
strukturunda eksperimental induksiyanın müxtəlif üsullarının mütləq tətbiqini nəzərdə tutur. Belə
ki, iqtisadçı-ekspert tərəfindən tədqiq olunan sənədlərdəki məlumatların təhrif edilməsi üsulları
cinayətin sxemi və iqtisadi informasiyanı formalaşdıran şəxslərin əməlləri vasitəsilə qabaqcadan
müəyyən edilir. Eksperimental induksiya metodlarının müxtəlif modifikasiyaları ekspertlər
tərəfindən həm ilkin ekspert tədqiqatı mərhələsində, həm də diaqnostik tədqiqatların aparılması
zamanı, eləcə də əldə olunan nəticələrin qiymətləndirilməsində istifadə olunur.
Məhkəmə-iqtisad ekspertizasının elmi və metodiki əsasını təkcə iqtisadi elmlər deyil, həm də
müxtəlif ixtisaslaşdırılmış sahələrarası iqtisadi və digər elmlərdən əldə olunan biliklər kompleksi
təşkil edir. Eyni zamanda, iqtisadi tədqiqatların səmərəliliyi yalnız işlənib hazırlanmış metod və
biliklərin kompleksindən asılı olmur, həm də müstəntiq (məhkəmə) tərəfindən ekspertiza üçün
zəruri materialların hazırlanması işinin səviyyəsindən asılıdır. Təhrif edilmiş iqtisadi
informasiyanın baş verməsinə, hazırlanmasına və ya gizlədilməsinə dair bütün məlumatların
ekspertə təqdim olunması, eləcə də təyin edilmiş ekspertizanın predmetinə aid olan sənədlər
dairəsinin və işin digər materiallarının aydınlaşdırılması və seçilməsi olduqca əhəmiyyətlidir.
Bunun üçün ilk növbədə, məhkəmə-iqtisad ekspertizalarının hazırlanması və keçirilməsinin
xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.
Məhkəmə-mühasibat ekspertizası, obyektləri və ekspert tədqiqatı
üçün zəruri olan materiallar
Məhkəmə-mühasibat ekspertizası predmetinin əsasını ekspert tərəfindən tədqiq edilən
mühasibat uçotunun aparılması üsulu, uçot əməliyyatlarının və qeydlərinin qeyri-adi şərt və
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üsullarının, o cümlədən uçot məlumatlarının təhrif edilmə yeri, vaxtı, mexanizmi, üsulu,
kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikalarının müəyyən edilməsi təşkil edir.
Ekspert-mühasib uçot xarakterli «qaralama» (qeyri-rəsmi) qeydlərin mühasibat uçotu
məlumatlarına uyğun olub-olmamasını təyin edə, qaralama qeydlərin məzmunundan irəli gələn
və təhvil verilmiş mühasibat uçotu ilə əlaqəsinin qiymətləndirilməsini tələb edən faktiki halları
aşkar edə bilər.
Məhkəmə-mühasibat ekspertizasının vəzifələrinə aşağıdakılar aiddir:
 uçot məlumatlarının təhrif edilməsi faktlarının müəyyən edilməsi və aşkar edilmiş
təhriflərin diaqnostikası, onların xarakterinin, növünün, mexanizminin və məhkəmə-istintaq
orqanlarını maraqlandıran təsərrüfat fəaliyyəti göstəricilərinə təsiri dərəcəsinin müəyyən
edilməsi;
 uçot xarakterli qeydlərin eyniləşdirilməsi, «qaralama» qeydlərin məna və strukturunun
məzmunca mühasibat uçotu göstəriciləri ilə eyniliyinin müəyyən edilməsi;
 rekonstruksiya, yəni mövcud olmayan və ya təhrif edilmiş uçot formalarının və sistemlərin
uçot informasiyasının əvvəlki qanunauyğun əlaqələri və mümkün qurulma yolları əsasında
bərpası.
Diaqnostik məsələlərin həllinə zərurət yarandıqda, ekspert qarşısında aşağıdakı suallar
qoyula bilər:
 təqdim olunan registrlərdə hesabların tərkibində və ya uçot qeydlərinin məzmununda
….məbləğdə debitor borcların aradan qaldırılmasını mümkün edən dəyişikliklər mövcuddurmu?
 Baş kitabda ziddiyyətli uçot qeydləri mövcuddurmu?
 …….. dövrdə müəssisə tərəfindən əldə olunan gəlirin məbləği hansı mühasibat
əməliyyatları vasitəsi ilə azaldılmışdır?
 məhsulun maya dəyərinin azaldılması və ya artırılması hesablarda xərclərin düzgün əks
etdirilməməsinə səbəb olmuşdurmu? Əgər səbəb olmuşdursa, məbləği nə qədərdir?
 hesab üzrə qeydlərdə ….dəyərində məhsulun satışı əməliyyatlarının əks etdirilməməsi və ya
qismən əks etdirilməsi əlamətləri təsdiq edilirmi? Əgər edilirsə, onda bu müəssisənin balansına
necə təsir göstərmişdir?
 əmək haqqı üzrə hesablaşma əməliyyatlarını əks etdirən uçot qeydləri sistemində uçot
qaydalarından kənarlaşmalara yol verilmişdirmi? Əgər verilmişdirsə, onlar nə ilə ifadə olunmuş
və uçot qalığının kəmiyyətinə necə təsir göstərmişdir?
 balansın tərtibatı zamanı xərclər maddəsinin məlumatları hansı üsullarla artırılmışdır?
Uçot qeydlərinin təhrif edilmə mexanizmi necədir?
 ….hesabda «…ilin birinci rübü üzrə gəlir və zərərlər» əks etdirilən uçotdakı məlumatlar
təhrif edilmişdirmi? Əgər edilmişdirsə, təhrif edilmə mexanizmi necədir?
Təqsirləndirilən şəxslərdə «qaralama» qeydlər aşkar edildikdə, onlar rəsmi mühasibat
uçotunun uçot qeydləri ilə tutuşdurulmalıdır. Bu halda qaralama qeydlərdən əldə edilən
informasiyaların rəsmi mühasibat uçotunun göstəriciləri ilə əlaqələrinin mövcud olubolmamasını və ya fərqləri müəyyən etmək mümkündür. Belə olduqda eyniləşdirici məsələlərlə
bağlı aşağıdakı formulada sualları qoymaq mümkündür:
 təqsirləndirilən şəxsin cib kitabçasında aşkar edilmiş məlumatlar hesab qeydlərinin hansı
növünə aiddir?
 «qaralama» qeydlərindəki uyğunsuzluqlar uçot qeydlərinin hansı qrupu üzrə və hansı
məbləğdə müəyyən olunurlar?
 tədqiqata təqdim edilmiş materiallar mühasibat uçotunun məlumatları ilə eynilik təşkil
edən elementlərə malikdirlərmi?
 qeyri-rəsmi uçotun məlumatları ilə eyniləşdirilmiş uçot məlumatlarının tipi və növü
necədir?
 tədqiqata təqdim edilmiş qeydlər hansı uçot əməliyyatlarının əksidir?
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 təqdim olunmuş qeydlər mühasibat uçotunun aparılması təcrübəsinə malik olan şəxs
tərəfindənmi aparılıb?
Rekonstruksiya yolu ilə həll edilən ekspert məsələləri uçot sənədlərində mövcud olmayan
ayrı-ayrı qeydlərin bərpasından və ya uçotun aparılması prosesində təhrif edilmiş göstəricilərin
korrektə edilməsindən ibarətdir.
Məhkəmə-mühasibat ekspertizası keçirilərkən, eyni zamanda profilaktik xarakterli məsələlər
də həll edilir. Məsələn, uçotun aparılması zamanı yol verilmiş hansı nöqsanlar cinayətin
gizlədilməsi və ya törədilməsinə səbəb ola bilərdi?
Məhkəmə-mühasibat ekspertizasının obyektləri barədə dəqiq və hərtərəfli məlumatlara malik
olmadıqda, müstəntiqlər (məhkəmələr) işin bütün materiallarını ekspertizaya göndərirlər. Lakin
bu ekspertiza növünün predmetinə aidiyyəti olmayan çoxsaylı sənədlər daxil olsa da, əsas
obyektlər, məsələn, baş kitab, müəssisənin balansı, qaralama qeydlər, əksər hallarda,
ekspertizaya təqdim edilmir.
Məhz bu maddi informasiya mənbələri mühasib-ekspertə, ilk növbədə gərəkdir. Belə ki, onlar
iş üzrə axtarılan əsas məlumatları özündə cəmləşdirən uçot qeydləri sistemini əks etdirməklə,
ekspert tədqiqatının bilavasitə obyekti hesab edilir.
Qeyd olunan sənədlər istintaq zamanı mümkün qədər tez götürülməli və cinayət işi
başlandıqdan sonra ekspertə təqdim olunmalıdır, çünki mühasibat ekspertizası əsasında həmin
sənədlərdən əldə olunan «gizli» informasiya təftişin daha konkret vəzifələrinin müəyyən
edilməsində, müvafiq fərziyyələrin irəli sürülməsində, istintaq planının hazırlanmasında, habelə
dindirilmə və digər istintaq hərəkətlərinin uğurla aparılmasında müstəntiqə kömək ola bilər.
Hansı uçot məlumatlarının şübhə yaratmasından, hansı halların uçot sistemində onların
saxtalaşdırılması və ya gizlədilməsi mümkünlüyünə dəlalət etməsindən asılı olaraq, ekspertə
istintaqı maraqlandıra bilən mühasibat sənədlərinin quruluşundakı əlaqə və asılılıqların hərtərəfli
təhlili əsasında ekspertiza məsələlərinin həllini təmin edəcək sənədlər külliyatı təqdim
olunmalıdır.
Zəruri sənədlərin seçilməsi üçün müəssisədə mövcud olan sənəd dövriyyəsini mükəmməl
öyrənmək və mütəxəssislərin köməyindən istifadə etməklə, sənədlərdəki ziddiyyətlərin aşkar
edilməsi məqsədi ilə, onların istintaq müayinəsi keçirilməlidir. Belə ki, sənədlərin müayinə
edilməsi nəticələri ekspertiza qarşısında sualların dürüst formulə edilməsi üçün əsas mənbə
olduğu və tədqiqat üçün lazım olan ilkin məlumatları əks etdirdiyi üçün sənədlərin müayinəsi
protokolu mühasib-ekspertə digər istintaq materialları ilə birlikdə təqdim olunmalıdır.
Beləliklə, ilkin sənədlərin bütövlükdə ekspertizaya göndərilməsini məqbul hal hesab etmək
olmaz. Çünki bu sənədlər, bir qayda olaraq, məhkəmə-mühasibat ekspertizasının bilavasitə
obyektləri deyil və ekspert qarşısında qoyulmuş suallardan asılı olaraq, bəzi ilkin tədbirlərin
keçirilməsində onlardan istifadə etmək olar. Müstəntiq bu məlumatları öncə yoxlamalı və bunları
ekspertizanın təyini barəsində qərarında qeyd etməlidir. İlkin sənədlərin mütəxəssislərin iştirakı
ilə nəzərdən keçirilməsi və öyrənilməsi daha məqsədəuyğundur.
Müstəntiq ilkin sənədləri öyrənərkən nəzərə almalıdır ki, hər bir təsərrüfat əməliyyatı müxtəlif
vəzifəli şəxslərin iştirakı ilə, bütün işlərin bu və digər müəssisələrdə qeydə alınması və bir-biri
ilə sıx əlaqədə olan çoxsaylı sənədlərin rəsmiləşdirilməsi ilə müşayiət olunur. Hər bir əsas və
köməkçi təsərrüfat əməliyyatını müşayiət edən sənədlər mürəkkəb informasiya həlqəsi və
şəbəkəsi yaradır ki, onların da öyrənilməsi üçün sənəd dövriyyəsinin və sənədlər arasındakı
informasiya əlaqələrinin blok-sxeminin qurulması zəruridir. Praktiki olaraq, hər hansı təsərrüfat
əməliyyatı yerinə yetirilməmişdirsə və ya rəsmi məlumatlardan fərqli formada, həcmdə və ya
digər vasitə ilə həyata keçirilmişdirsə, onda bu, mütləq şəkildə müxtəlif sənədlərdəki
məlumatlarla uyğunsuzluqda özünü büruzə verəcəkdir. Bu qanunauyğunluq, ilk növbədə, onunla
bağlıdır ki, müxtəlif sənədlərdə eyni əməliyyatın müxtəlif tərkib hissələri əks etdirilir və əgər
onların hər hansı məlumatları real baş verən proseslərlə uyğunsuzluq təşkil edirsə, onda
sənədlərdəki göstəricilər qarşılıqlı əlaqəli ola bilməzlər. Müstəntiq tərəfindən bu cür
uyğunsuzluqların müəyyən edilməsi istintaq araşdırması gedişatında şübhə doğuran sənədlərin
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əsl parametrləri müəyyən edildikdən sonra məhkəmə-mühasibat ekspertizasının aparılmasının
zəruriliyinə dair məsələnin həlli üçün əsas ola bilər.
Şübhə doğuran sənədləri araşdırarkən aşağıdakı məqamlara diqqət yetirmək lazımdır:
 uçotda cinayət izlərinin gizlədilməsnə cəhd edildikdə əqli saxtakarlıq bir qayda olaraq,
daha sadə (psixoloci və təşkilati) üsulla, yəni «aşkar» qarşılıqlı əlaqədə olan və praktiki olaraq,
bilavasitə icraçılar üçün əlçatan olan sənədlərdəki məlumatların «uydurulması» və
informasiyanın uyğunlaşdırılması yolu ilə törədilir;
 bir sıra əlaqəli sənədlər zaman etibarı ilə şübhə doğurmazdan əvvəl tərtib olunur və deməli,
onları uyğunlaşdırmaq üçün köhnə tarixlə düzəlişlər edirlər. Bu da sənədlərin texniki
ekspertizasının aparılması zəruriliyini yarada bilər;
 sənədlərin bir hissəsi nömrələmə sistemi ilə mühafizə olunur və bütün sənədlərdəki
məlumatlar sistemini qarşılıqlı uyğunluğa gətirilməsini çətinləşdirir;
 ümumi informasiya zəncirindəki ilkin sənədlər gerçək öncül sənədlər deyildirlər. Məsələn,
ilkin sənəd – artıq xərclərin təhtəl-hesab məbləğinin ödənilməsinin kassa-mədaxil orderi üçün
mütləq informasiya mənbəyi olmalıdır: order curnalında qeyd, avans hesabatı, ezamiyyə
vərəqəsi, ezamiyyə əmri, çağırış və s. Ona görə də qeyd edilən bütün informasiya əlaqələri də
müstəntiq tərəfindən yoxlanılmalıdır. Ardıcıl tərtib olunmuş sənədlər zəncirinin qırıldığı aşkar
edildikdə nəinki ilkin sənədlər, hətta onların əsasında tərtib edilmiş mühasibat uçotu məlumatları
şübhə doğurur. Eyni zamanda, sənədlərin olmaması onların, ümumiyyətlə, olmamasına dəlalət
etmir: sənədlər itirilə, oğurlana, məhv edilə bilər. Əgər mövcud olmayan, lakin istintaq üçün
əhəmiyyət kəsb edən informasiyanı istintaq yolu ilə əldə etmək mümkün olmursa, onda həmin
informasiyanın yenidən bərpası mümkünlüyü haqqında mühasib-ekspertə müraciət edilməlidir.
Məhkəmə-mühasibat ekspertizası bəzən işin əhəmiyyətli hallarının tədqiqi üçün deyil,
təftişedici funksiyaların təkrar icrası üçün tətbiq edilir. Məhkəmə-istintaq təcrübəsində geniş
yayılmış «təftişin keçirilməsindən sonra müfəttişin nəticələrini yoxlamaq üçün məhkəməmühasibat ekspertizası təyin olunmalıdır» ifadəsi mütləq mənada belə bir nəticəyə gətirib çıxarır
ki, mühasib-ekspertlər iqtisadi biliklərə deyil, normativ göstərişlərə və sənədlərdə olan
məlumatlara əsaslanırlar. Bununla da real olmayan məbləğlərin hesablanması aparılmış olur.
Praktika göstərir ki, uçotun aparılması qaydalarına riayət olunmaması və bu zaman baş verən
kənarlaşmalar özü-özlüyündə nə cinayətin mövcudluğuna, nə də qayda pozuntusuna yol vermiş
şəxsin bu cinayətlə əlaqədə olmasına mütləq dəlalət etmir. Ona görə də ekspert rəyi uçotda
kənarlaşmaların mövcudluğunu sadəcə təsdiq etməməlidir. Bu kənarlaşmaların qəsdən edilmiş
hərəkətlərin nəticəsi olub-olmadığı faktlarla sübut edilməlidir. Belə faktlar mühasibat uçotlarının
determinə edilməsində və uçotun mühafizə xüsusiyyətləri ilə nəzarət olunan müəyyən qarşılıqlı
əlaqələrdə özünü büruzə verir.
Mühasibat tədqiqatı üçün lazım olan modellərin seçimi və qurulması hər bir konkret halda
mühasibat uçotunun aparılmasına dair metodiki prinsiplərə mükəmməl sahib olma və onların
istifadəsini, eləcə də iqtisadi informasiyanın təhrif olunması xarakterinə dair fikir irəli sürülə
bilən hesab qeydlərinin əlamətlərini görmək və qiymətləndirmək bacarığını nəzərdə tutur. Belə
əlamətlərə aşağıdakılar aiddir:
 analitik uçot kartoçkalarında, yığım və dövriyyə cədvəllərində, curnal-orderlərdə, Baş
kitabda və ya nəzarət curnalında lazımi qeydlərin olmaması. Əgər dövriyyə cədvəllərində qeyd
edilən məbləğlər analitik uçot kartoçkalarına görə nəticələrdən artıqdırsa, bu o deməkdir ki,
hansısa əməliyyat analitik uçotda öz əksini tapmamışdir;
 balans hesabları üzrə analitik uçotun olmaması. Bu da balansların və mühasibat
hesabatlarının tərtibatının tezləşdirilməsi üçün sistematik hesabatlarda yalnız qeydlər aparıldığı
zaman uçotun lazımi səviyyədə aparılmadığı hallarda deyil, həm də uçotda sui-istifadənin
gizlədilməsi arzu olunduğu halda da müşahidə olunur. Əgər balans və hesabatlar analitik uçotun
göstəriciləri ilə təsdiq olunmursa, onları real hesab etmək olmaz;
 aktiv hesablar üzrə kredit qalığı saldo və passiv hesablar üzrə debet saldonun mövcud
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olması. Bu da təsərrüfat xərclərinin qalığının xərclənməsinin düzgün əks etdirilməməsinə dəlalət
edir;
 uçotda bu və ya digər məbləğin silinməsinə imkan yaradan aktiv-passiv hesabların
saldosunun əsassız məhdudlaşdırılması;
 sənədlərlə əsaslandırılmamış qeydlərin olması. Bu da məbləğlərin düzgün silinməməsi ilə
bağlı ola bilər (məsələn, sənədlərlə təsdiq edilməyən təhtəl-hesab məbləğlərin qalığı təhtəl-hesab
şəxsin kartoçkası ilə satış üzrə xərclərin artırılması hesabına silinir);
 uçot qeydlərində əməliyyatların təhrif olunması. Belə hallar adətən, mühasib tərəfindən suiistifadələrin gizlədilməsi və ya pul və digər təsərrüfat vasitələrinin qanunsuz silinməsinə cəhd
göstərildiyi hallarla müşahidə olunur;
 müxtəlif uçot registrlərində eyni əməliyyatların qeydlərinin uzlaşmaması. Uçot
registirlərində əvvəlki tarixlə düzəlişlər aparıldıqda, analitik uçot kartoçkalarında, dövriyyə
cədvəllərində və nəzarət curnallarındakı qeydlər arasında uyğunsuzluq yaranır;
 uçot registrlərində qeyd-şərtsiz düzəlişlər, sənəddə əsassız və gerçək zərurət olmadan
düzəldici mühasibatlıq şəbəkəsinin mövcudluğu. Məsələn, mühasib nəğd pulları təhtəl-hesab
şəxslərə silinməsi yolu ilə mənimsəyərək, ilkin qeyd aparır – hesabın debeti «Təhtəl-hesab
məbləğ», hesabın krediti «Kassa», bundan sonra isə, storna yolu ilə bu qeydi məhv edir və
oğurlanmış məbləği «İstismar xərcləri» hesabına keçirir;
 birtərəfli storno mövcudluğu. Bu üsulla qırmızı qeydlə uçot registrlərindən birində
əməliyyatın aparılması zamanı sui-istifadəyə yol verildiyi üçün əməliyyatın qeydi «storna» edilir
və məbləğ digər mühasibat hesabındakı uçot registrinə keçirilr və burada isə yoxa çıxarılır.
Qeyd edilən əlamətlər mühasibat qeydlərində əks etdirildiyi üçün təhrif olunmuş iqtisadi
informasiyanın aşkar edilməsi üsulları, ilk növbədə, obyektiv olaraq, ekspertə təqdim olunmuş
informasiyadan – uçot məlumatlarında mövcud olan uyğunsuzluqların xarakterindən irəli gəlir.
Bununla belə, təhrif olunmuş informasiyanın və şübhə doğuran mühasibat qeydlərinin
axtarılması istiqaməti, eləcə də, onlarda aşkar edilmiş uyğunsuzluqların deşifrə edilməsi üsulları,
uçot qeydlərinin və uçot məlumatlarının bütün qarşılıqlı əlaqə və asılılıqları, bir-birinə təsiri
zamanı onların formalaşması prosesi ilə müəyyən edilir.
Hər bir uçot prosesi məlum dinamika və istiqamətə malik olduğu üçün, ekspert tədqiqatının
metodikası elə qaydada qurulur ki, ekspertizanın nəticələri bu parametrlərin saxlanılması və
pozulmasını əks etdirsin.
Mühasibat tədqiqatının konkret üsulları öyrənilən uçot qeydlərinin və onların mühasibat
uçotunda formalaşdırılması üsullarının ümumi dinamik qarşılıqlı əlaqələr sistemindən çıxış
edilərək müəyyən edilir.
Ekspert tədqiqatının hərtərəfliliyinin və tamlığının təmin edilməsi üçün bütün uçot prosesi
fikrən, qoyulmuş ekspert vəzifəsindən asılı olmaqla, ayrılmış hesab qeydləri komplekslərini
özündə cəmləşdirən tərkib hissələrə bölünə bilər.
Əvvəldən sona qədər modelləşdirmə prinsipinə əsaslanmaqla, məhkəmə-mühasibat tədqiqatı
prosesi tədqiq olunan obyektlərin xüsusiyyətlərini say miqdarları (məsələn, düsturlar şəklində),
formal-məntiqi (blok-sxemlər) və ya qrafik (diaqramlar) təsvirlər, eləcə də cədvəllər, matrisalar
və digər modellər şəklində təsvir edilən riyazi modellərin istifadəsi ilə sıx bağlıdır. Bu, onunla
bağlıdır ki, həm uçotda işlənən ilkin informasiya sistemi, həm də onunla nizamlanmış və
ümumiləşdirilmiş informasiya sistemi müxtəlif riyazi simvol və modellərin tətbiqinə
əsaslanmaqla, özünəməxsus dil vasitəsi ilə əks etdirilir. Hər bir hesab, strukturuna görə
mürəkkəbdir və çoxsaylı elementlərdən ibarət olmaqla, ekspert tərəfindən yalnız müvafiq
informasiya kodu kimi deyil, həm də uçotda qurulmuş informasiya modelinin məntiqi və
məzmunlu tərəfini əks etdirən və balans tənliklərinin tətbiqi ilə analizin aparılmasını tələb edən
sistem kimi qəbul olunur.
Uçot məlumatların təhrif olunması mexanizminə dair ümumi fərziyyələri rəhbər tutmaqla,
ekspert, hesab qeydləri sisteminin kriminogen amillərin təsiri altında əmələ gələn xassələrini
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öyrənir. Belə müqayisəli analizin nəticəsində bütün əlaqə və asılılıqların qarşılaşması müşahidə
olunur. Bu da ekspertə uçotda yaranan təhriflərin tam mənzərəsini açıqlamağa və iş üçün
əhəmiyyət kəsb edən sübutları ədalət mühakiməsinə təqdim etməyə imkan verir.
Məhkəmə-maliyyə-iqtisad ekspertizası, obyektləri və ekspert tədqiqatı
üçün zəruri olan materiallar
Mülkiyyətin özəlləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı, vergi və bank islahatlarının
keçirilməsi, təsərrüfat fəaliyyətinin yeni şərtlərinin yaranması ilə əlaqədar iqtisadiyyatda baş
verən dəyişikliklər iqtisadi cinayətlərin yeni formalarının yaranmasına şərait yaratmışdır. İqtisadi
cinayətlərin əksəriyyəti maliyyə münasibətlərinə toxunmaqla, əsasən qeyri-qanuni gəlirlərin əldə
olunmasına, gəlirlərin dövlətdən gizlədilməsinə, vergilərin büdcəyə ödənilməməsinə, müqavilə
üzrə cəlb olunmuş vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə olunmamasına yönəldilmişdir. Bununla
əlaqədar olaraq, maliyyə-iqtisad analizinin müxtəlif üsullarının istifadəsinə əsaslanaraq, aparılan
iqtisadi tədqiqatlar xüsusi aktuallıq kəsb edir.
Məhkəmə-maliyyə-iqtisad ekspertizası vergi cinayətlərinin, oğurluq və mənimsəmə
faktlarının, vəzifə və təsərrüfat cinayətlərinin, eləcə də dələduzluq yolu ilə kreditlərin əldə
olunması, yalançı sahibkarlıq, qəsdən və tamah məqsədi ilə müflisləşmənin elan olunması və
maliyyə sahəsində valyuta və digər sui-istifadə hallarının araşdırılması ilə əlaqədar təyin olunur.
Məhkəmə-maliyyə-iqtisad ekspertizanın predmetini müəssisənin (təşkilatın) fəaliyyətinin
maliyyə göstəricilərinə və maliyyə əməliyyatlarına münasibətdə müəyyən edilən işin kompleks
halları, eləcə də müəssisədə gəlirlərin və pul fondlarının yaranmasını, bölüşdürülməsini və
istifadəsini, bu proseslərdə təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə təsir göstərən və ya maliyyə
intizamına riayət olunmaması ilə bağlı qanun pozuntularının törədilməsinə şərait yaradan neqativ
pozuntuları xarakterizə edən faktiki məlumatlar təşkil edir. Maliyyə-iqtisad ekspertizası maliyyə
nəticələrinin analizi, müəssisənin maliyyə vəziyyətinin müəyyən edilməsi və maliyyə
əməliyyatlarının aparılması qaydalarına riayət edilməməsi nəticəsində qeyri-qanuni əldə olunan,
dövlətdən gizlədilmiş gəlirlərin, pul fondlarına əsassız ödənişlərin həcminin müəyyən edilməsi
məqsədi ilə aparılır.
Maliyyə-iqtisad ekspertizası aşağıdakı iqtisadi məsələləri həll edir:
 gəlir və xərclərə dair məlumatların təhrif edilməsi hallarında müəssisənin maliyyə
göstəricilərinin reallığının və iqtisadi əsaslılığının müəyyən edilməsi;
 müəssisənin maliyyə vəziyyətinin və ödəmə qabiliyyətinin araşdırılması;
 balans mənfəətinin həcminə və onunla bağlı göstəricilərə təsir göstərən və onlardakı
uyğunsuzluğun müəyyən edilməsi məqsədi ilə, müəssisənin gəlir və xərclərinin struktur və
dinamikasının təhlili;
 müəssisənin gəlirlərə dair hesabat göstəricilərinin təhrif olunması faktlarının müəyyən
edilməsi məqsədi ilə, məhsulun maya dəyəri ilə tətbiq olunan qiymətlərin dinamikası arasında
nisbətdəki uyğunsuzluğun aşkar edilməsi;
 müəssisənin sərəncamında qalan pul vəsaitlərinin əsassız artırılmasına gətirib çıxaran
gəlirin bölüşdürülməsi və istifadəsində neqativ halların aşkar edilməsi;
 ayrı-ayrı gəlir maddələri və pul vəsaitlərinin sərfi istiqamətləri üzrə neqativ halların
müəyyən edilməsi məqsədi ilə, müəssisənin gəlirlərinin və pul fondlarının yaranması və
istifadəsi ilə bağlı hesabat əməliyyatlarının analizi;
 müəssisənin dövriyyə vəsaitləri ilə təmin olunması dərəcəsinin, debitor və kreditor
borclarının yaranması səbəblərinin müəyyən edilməsi.
Maliyyə-iqtisad ekspertizasının keçirilməsinə zərurət, həmçinin satış qiymətlərinin süni
qaldırılması, rentabelliliyin real həddi aşması və inhisarçı müəssisələr tərəfindən iri məbləğdə
gəlirin əldə olunması ilə bağlı maliyyə vəziyyətlərinin tədqiqi zamanı da yarana bilər.
Maliyyə-iqtisad ekspertizasının təyini zamanı işin hallarından və tədqiqat obyektlərinin
xarakterindən asılı olaraq aşağıdakı kimi suallar qoyulur:
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 müəssisənin hesabat göstəriciləri onun faktiki maliyyə vəziyyətinə uyğundurmu? Əgər
uyğun deyilsə, onda hansı iqtisadi amillər onu ödəmə qabiliyyətsizliyinə gətirib çıxarmışdır?
 müəssisənin maliyyə vəziyyəti digər müəssisəyə ssuda verilməsini mümkün etmişdirmi?
Əgər etmişdirsə, onda hansı maliyyə mənbələri hesabına?
 müəssisədə istehsal olunan məhsulun (iş və xidmətlərin) maya dəyəri istehsal xərclərinə
uyğundurmu? Əgər uyğundursa, onda bu müəssisənin gəlir göstəricilərinin enməsinə səbəb
olmuşdurmu?
 müəssisənin faktiki maliyyə vəziyyəti pul vəsaitlərinin təsərrüfat dövriyyəsindən
uzaqlaşdırılmasına və təyinatı üzrə istifadə olunmamasına dəlalət edirmi?
Ekspert tədqiqatı üçün müəssisənin fəaliyyətinin maliyyə nəticələrini və xərclərini, maliyyə
mənbələrini və onların istifadə istiqamətlərini əks etdirən sənədlər təqdim olunmalıdır.
Belə sənədlər kateqoriyasına curnal-orderlər, cədvəllər və digər registrlər, Baş kitab və ya
təsərrüfat əməliyyatlarının qeydiyyatı kitabı, eləcə də müəssisənin balansı və ona olan əlavələr,
maliyyə nəticələri və onların istifadəsi haqqında hesabatlar daxildir. Ekspertizaya göndərilən
materiallar hesablar üzrə dövriyyələrin balans əlaqələrini tam əks etdirən məlumat sisteminə dair
kompleks təsəvvürləri təmin etməlidir.
Mühasibat uçotunun registrləri mövcud olmadıqda, ekspert tədqiqatı üçün müvafiq qaydada
seçilmiş ilkin sənədlər göndərilə bilər. Məsələn, ödəniş tapşırıqları hesab-fakturaları malnəqliyyat qayimələri və digər sənədlər əlavə olunmaqla xronoloci ardıcıllıqla qruplaşdırılmalıdr.
Bank çıxarışları balans göstəricilərinə və uçot registrlərinə uyğun olmalıdır.
İlkin sənədlərin məzmunun kriminalistik tədqiqatı həyata keçirilərkən, hesabat göstəricilərinin
təhrif olunmasına dəlalət edən aşağıdakı əlamətlərə diqqət yetirilməlidir:
-təsərrüfat əməliyyatları nəticəsində mal qalığı;
-müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi adı altında müəssisənin hesabına vəsaitlərin
köçürülməsi ilə bərabər, iş və xidmətlərin yerinə yetirilməsini təsdiq edən sənədlərin olmaması;
-dəyərlərin hərəkətini təsdiq edən sənədlərin olmaması (hesab-fakturalar, mal-nəqliyyat
qayimələri) və ya sənədlərdə lazımi rekvizitlərin olmaması (miqdar, qiymət və məbləğ) və s.
Bu cür hallar maliyyə-iqtisad və yaxud kompleks iqtisad tədqiqatlarının aparılması üçün əsas
ola bilər. Belə olduqda, ekspertizanın ilkin araşdırma mərhələlərində təyin olunması daha
məqsədəuyğundur. Çünki ekspertiza aparıldıqdan sonra əlavə istintaq hərəkətlərinin
keçirilməsini tələb edən hallar yarana bilər.
Məhkəmə-maliyyə-iqtisad ekspertizasının metodikasının əsasında müəssisənin gəlir və
xərclərinin sistemli iqtisadi analiz üsulları durur. Həmin üsullar onların yaranması, bir-birinə və
bütövlükdə müəssisənin maliyyə nəticələri və maliyyə vəziyyətinə təsiri baxımından tətbiq
olunur. Analiz düzünə və ya əksinə aparılmaqla, maliyyə nəticələrindən maddi əsaslara doğru
həyata keçirilə bilər.
Maliyyə-iqtisad ekspertizası müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin yekun göstəricilərini tədqiq
edərək, məhkəmə-mühasibat ekspertizasından fərqli olaraq, həmin göstəricilərin formalaşması
prosesini deyil, onların maya dəyəri kateqoriyalarının mahiyyətini, rentabellilik dərəcəsini və
onların ziddiyyətlərinin quruluşu baxımından qiymətləndirilən məzmununu öyrənir.
Ekspert tədqiqatında, adətən, müəssisənin (təşkilatın) fəaliyyətinə dair maliyyə nəticələrinin
tədqiqi zamanı yalnız əsas fəaliyyət üzrə balansda olan göstəriciləri təhvil verilmiş mühasibat
uçotu balansı və ilkin sənədlər ilə tutuşdurmaqla kifayətlənirlər. Maliyyə nəticələri üzrə digər
hesabat formalarının göstəriciləri və onlara təsir göstərən amillər, bir qayda olaraq, nəzərə
alınmır. Çünki tədqiqatlar aparıldıqda iqtisadi analiz üsulları kompleksinin istifadəsini nəzərdə
tutan maliyyə-iqtisad araşdırmaları sisteminin elementləri kimi deyil, istintaqı maraqlandıran
maliyyə göstəricilərinin həll edildiyi vəzifələr kimi nəzərdən keçirilir. Hazırda ekspert tədqiqatı
metodikaları iqtisadi-riyazi modellərin, struktur-funksional analiz, əlaqə analizi, çoxölçülü
analiz, habelə kriminal maliyyə vəziyyətlərinin tədqiqatının tamlığını təmin edən digər
metodların imkanlarının istifadəsi üzərində qurulur.
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Qoyulan sualdan asılı olaraq, məhsulun satışından əldə olunan gəlir göstəricilərinin, satışdan
kənar gəlir və məsrəflərin, istehsala qoyulan xərclərin, əlavə hesablanmış vasitəli vergilərin,
habelə əlavə dəyər vergisi üzrə verginin, müəssisənin malik olduğu bütün maliyyə mənbələrinin
məcmusuna, gəlirlərinə və qiymətlərinə əlavə edilmiş vergilərin balans münasibətlərinin
hərtərəfli maliyyə təhlilini təmin edən metodlar kompleksi seçilir. Qeyd edilən göstəricilər
arasındakı əlaqələr pozuntusunun ekspert tərəfindən aşkar edilməsi, müəssisənin maliyyə
nəticələrinin bu və ya digər dərəcədə təhrif edilməsinə dair nəticə çıxarmağa imkan verir.
Konkret təhrifetmə mexanizmi uçot məlumatlarının müxtəlif hesab qrupları, o cümlədən əsas
vəsaitlərin və istehsalat ehtiyatlarının, istehsala sərf olunan xərclərin, pul vəsaitləri və
hesablaşma hesabları, maliyyə mənbələrinin müxtəlif məzmunlu hesabları üzrə debet və kredit
dövriyyələrinin iqtisadi məzmunu ilə ziddiyyətlərin analizi əsasında, həmçinin balansda
göstərilən hesablar üzrə qalıqların həmin hesabların ümumi təyinatı ilə uyğunsuzluğunun aşkar
olunması yolu ilə müəyyən olunur.
Ekspert, maliyyə analizi nəticələrini nəzərə almaqla, balans qalıqlarının yenidən bərpası
metodundan istifadə edərək, müəssisənin real maliyyə vəziyyətini əks etdirən yeni balans
modelini qurur. Bu model maliyyə göstəricilərinin müqayisəli ekspert tədqiqatı metodlarından
birinin funksiyalarını yerinə yetirməklə yanaşı, iqtisadi cinayətkarlığın araşdırılması və işin
məhkəmədə baxılması üçün zəruri olan sübutedici faktların mühüm mənbələrindəndir.
Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, müəssisənin fəaliyyətinin maliyyə göstəriciləri inteqrallaşdırıcı xarakterə malik olmaqla, mühasibat uçotu vasitəsi ilə formalaşan iqtisadi məlumatın
mürəkkəb, çoxelementli sisteminin sintezi əsasında müəyyən olunduqları üçün, müəssisənin
fəaliyyətinin maliyyə tərəfini, xüsusən də müəssisənin maliyyə nəticələrini xarakterizə edən
bütün struktur elementlərin tam öyrənilməsi, bir çox hallarda, yalnız mühasibat analizi
metodlarının iqtisad və maliyyə-iqtisad analizinin vasitəsi ilə tədqiqat metodologiyasınin
qarşılıqlı əlaqələndirilməsi əsasında nail olunur. Jinayət işi üzrə icraat zamanı, eyni iqtisadi
informasiya mənbələri müxtəlif ixtisaslı ekspert-iqitisadçıların tədqiqat obyekti ola biləcəyi
mümkünlüyü baxımından, qoyulan məsələlərin həllinə aşağıda qeyd olunan yollarla da nail
olmaq olar:
 ekspert-mühasib, ekspert-maliyyəçi, yaxud da mühəndis-iqtisadçı tərəfindən ardıcıl və ya
paralel aparılan müstəqil ekspertizalar;
 ümumi (inteqrasiyalı) məsələlərin həlli müxtəlif ekspert ixtisasına malik olan ekspertlər
tərəfindən yerinə yetirilən kompleks ekspertizalar. Məsələn, balansın iqtisadi təhlili və istintaqı
maraqlandıran məlumatların müxtəlif üsullarla təhrif olunmasının istisna olunmadığı digər
hallarda gəlir kimi göstəricinin təhrif olunma xassələrin aşkar edilməsi məqsədilə.
Buna görə də, maliyyə-iqtisad ekspertizasını təyin etməzdən əvvəl məhkəmə ekspertizası
idarəsi ilə məsləhətləşmələr aparılması məqsədəmüvafiqdir.
Məhkəmə-mühəndis-iqtisad ekspertizası, obyektləri və
ekspert tədqiqatı üçün zəruri olan materiallar
Müasir dövrdə mühəndis-iqtisad, xüsusən də əməyin ödənilməsi və iqtisadi stimullaşdırma
məsələləri üzrə tədqiqatların aparılmasına zəruri ehtiyac vardır. Belə ki, müəssisələrin bazar
münasibətlərinə keçməsi ilə əlaqədar olaraq, real əmək nəticələrinə uyğun olmayan zəhmətsiz
gəlirlərinin əldə olunması tendensiyalarında artım müşahidə olunmaqdadır. İqtisadi
stimullaşdırma sistemlərinin fəaliyyət göstərdiyi yerlərdə onlara paralel, əməyin saxta
nəticələrinə görə, gəlirlərin əldə olunmasına yönəldilmiş iqtisadi dezinformasiyanın sistemi yeni
məzmunda meydana çıxaraq genişlənməkdədir.
Mühəndis-iqtisad ekspertizasının predmetini müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin
nəticələri, istehsal prosesinin ayrı-ayrı tərəfləri, istehsal sahəsində yeniliklərin iqtisadi
səmərəliliyi, əməyin ödənilməsi sistemində neqativ təzahürlərin, habelə onların yaranmasına
imkan yaradan hallara dair müəyyən olunan faktiki məlumatlar dairəsi təşkil edir.
Ekspertiza predmetinin məzmunundan irəli gələrək, iqtisadçı-ekspertin qarşısında işin halları
92

ilə şərtlənmiş konkret vəzifələrin həllini tələb edən suallar qoyula bilər. Belə ki, əgər müəssisə
tərəfindən yeni texnikanın tətbiqi ilə iqtisadi səmərəliliyin əldə edilməsinə dair işin halları
müsəntiqdə (məhkəmədə) şübhə doğurursa, onda ekspert qarşısında qoyulan sual aşağıdakı kimi
formulə edilə bilər:
-müəssisə tərəfindən yeni texnikanın tətbiqi zamanı iqtisadi səmərəliliyin hesablanması
qaydalarından kənara çıxmalara yol verilibmi? Əgər verilibsə, onlar hansılardır və bu məhsulun
maya dəyərinə və müəssisənin gəlirinə necə təsir etmişdir?
Bu məsələnin həlli mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, ixtiraların saxta tətbiqi üzrə xərclərin məhsulun maya dəyərinə əsassız aid edilməsi iqtisadi səmərəliliyin aşağı salınmasına, gəlirlərə dair məlumatların azaldılmasına və son nəticədə, gəlir üzrə vergilərin azalmasına gətirib
çıxarır.
Mühəndis-iqtisad ekspertizasının təyini zamanı işin hallarından və tədqiqat
obyektlərinin xarakterindən asılı olaraq aşağıdakı kimi məsələlər həll edilə bilər:
 müəssisənin istehsal fəaliyyəti nəticələri və əmək məhsuldarlığına dair məlumatların təhrif
edilməsi faktlarının və üsullarının müəyyən olunması;
 əmək haqlarının ödənişində istehsalatdan və əmək nəticələrindən kənara çıxmaların
müəyyən olunması;
 müvafiq istehsal fəaliyyətinin nəticələrinə əmək sərfinin müəyyən edilməsi;
 istehsal iştirakçısının, yaxud təsisçinin müəssisənin nizamnamə fonduna və kollektiv
əməyin məhsuluna pul qoyuluşuna görə müvafiq əmlak payının müəyyən edilməsi.
Məhkəmə-mühəndis-iqtisad ekspertizasının tədqiqat obyektləri ümumi və xüsusi texnikiiqtisadi faktorların əmək göstəriciləri ilə qarşılıqlı əlaqələr sistemidir. Məsələn, orta saatlıq
istehsal haqqında məlumatların saxtalaşdırılmasına dair təhriflərə əsas olduqda, müəssisənin
istehsal nəticələrinin təhrif olunması faktının və üsulunun müəyyən olunması məsələsinin həlli
zamanı, ekspert tədqiqatının obyektini qarşılıqlı əlaqədə olan istehsal göstəricilərinin və
korrelyasion əlaqədə olan işçilərin orta əmək haqqının sistemi təşkil edəcəkdir. Onların tədqiqi
üçün istehsalat-dispetçer xidmətinin operativ-kəmiyyət uçotu məlumaları ilə birgə müəssisənin
hesabat sənədləri; göstəricilərin cədvəl və hesablaşmaları; norma və normativlər,
qiymətləndirmələr (əməyin ödənilməsi tarifləri), habelə ekspertiza predmetinə aid olan işin digər
materialları təqdim olunmalıdır.
Əgər ekspert qarşısında iqtisadi səmərəliliyin müəyyən olunması məsələsi qoyulmuşdursa,
onda
-hesabat sənədləri və operativ uçot məlumatlarından əlavə istehsalat xərclərinə dair müxtəlif
hesablaşmalar və ümumi uçot cədvəlləri;
-istehsal xərclərinin və məhsulun maya dəyərinin ümumi hesablaşma göstəriciləri, mövcud
avadanlıqların istehsal gücü və istehsalın texniki səviyyəsini əks etdirən texniki-iqtisadi sənədlər;
-yeni texnika və texnologiyanın tətbiqindən əldə olunan iqtisadi səmərəliliyin hesablaşmaları;
-qoyulmuş ekspert məsələsinin həll olunması üçün zəruri olan işin digər materialları (əmrlər,
məktublar, digər ekspertlərin rəyi, sənədlərə baxış protokolu və s.) təqdim olunmalıdır.
Ekspertizaya göndərilən sənədlərdə əks etdirilmiş iqtisadi göstəricilər yalnız iqtisadi
məlumatların təhrif edilməsi əlamətlərini ozündə daşıdığı halda ekspert tədqiqatının obyekti ola
bilər. İlk növbədə, gəlirlərin (mənfəət, əmək haqqı, mükafat) əldə olunması ilə bağlı yekun,
texniki-iqtisadi qiymətləndirmə göstəricələrini təşkil edən sənədlər seçilib götürülməlidir.
Sənədlərin məzmununu öyrənərkən müstəntiq (məhkəmə) iqtisadi göstəricilərə qarşılıqlı
əlaqə, balanslaşma və asılılıq kimi xüsusiyyətlərin xas olmasını nəzərə almalıdır.
Uyğunsuzluğun, disbalansın mövcudluğu, göstəricilər arasında əlaqənin pozulması iqtisadi
informasiyanın təhrif olunmasına dəlalət edir. Göstəricilərin disbalanslığını göstərən
məlumatların müəyyən olunması bu və ya digər iqtisad ekspertizasının təyin olunması üçün
əsasdır. Belə məlumatların aşkar olunması üçün sənədlərə baxış keçirilərkən, mütəxəssisin
köməyindən istifadə etmək məqsədəuyğundur.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА УЗЛОВ И ПЕТЕЛЬ
На современном этапе потребности практики и стремительное развитие естественных и
технических наук, а также интегрированные знания и значительное совершенствование
теоретических концепций, методов и средств трасологии достаточны для её дополнения
реально существующими на практике, однако не разработанными экспертными
методиками. К таким исследованиям можно отнести и криминалистическую экспертизу
узлов и петель, которая в трасологической экспертизе занимает особое место.
Узлы и петли могут использоваться для розыска преступников "по горячим следам"
при расследовании целого ряда преступлений. Например, преступлений против жизни и
здоровья (убийств, глава 18 раздела VIII Уголовного Кодекса Азербайджанской
Республики), против половой неприкосновенности или половой свободы (изнасилований
и других половых преступлений, глава 20 раздела VIII УК АР), против собственности и
порядка осуществления экономической деятельности (разбой, ст. 181 УК АР,
вымогательство, ст. 182 УК АР), против общественной безопасности (захват заложника,
ст. 215 УК АР)1.
Представляется, что криминалистическое исследование узлов и петель должно
осуществляться в целях решения трех категорий экспертных задач:
идентификационных, классификационных и диагностических. Под предметом
экспертизы узлов и петель понимаются факты и обстоятельства, устанавливаемые
на основе применения специальных знаний (в области трасологии, морского,
пожарного дела и др.) для определения профессиональной (видовой)
принадлежности узлов и петель, а в отдельных случаях – установления конкретного
исполнителя (лица), завязавшего узлы и петли. Объектами криминалистической
экспертизы узлов и петель являются носители информации о свойствах узлов и
петель, либо непосредственно способы завязывания узлов и петель.
Криминалистическая экспертиза узлов и петельв криминалистической литературе не
отнесена ни к одному из устоявшихся видов, разновидностей (подвидов) экспертиз.
Данное обстоятельство негативно сказывается на практической деятельности: вынуждает
экспертов проводить экспертизы узлов и петель на основе общих положений трасологии и
методик исследования наиболее близких к ним объектов, а также имеющейся справочнометодической литературы.
Анализ криминалистической литературы, а также содержание предмета, объекта
криминалистической экспертизы узлов и петель позволяют определить задачи (вопросы),
которые могут разрешаться данной экспертизой:
1. К какому виду относятся представленные на исследование узлы (петли)? Не
относятся ли несколько представленных узлов (петель) к одному виду?
2. Не являются ли они профессиональными (непрофессиональными) и если да, то для
лица какой профессии (специальности, вида деятельности) они наиболее характерны?
3. Каким способом завязаны узлы (петли)? Не завязаны ли они одинаковым способом?
1
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4. Мог ли пострадавший самостоятельно завязать, закрепить и затянуть узел или
петлю, учитывая при этом характер странгуляционной борозды (замкнутая, прерывистая,
горизонтальная, восходящая и т.д.) и особенности завязывания узлов и петель? Нет ли
симуляции в само завязывании одного человека (нескольких человек) веревкой?
5. Не завязаны ли узлы (петли) одинаковым способом с узлами (петлями),
выполненными конкретным лицом (подозреваемым, обвиняемым)?
Вышеперечисленные экспертные задачи могут являться: 1) идентификационными, 2)
диагностическими, 3) классификационными.
Первая группа задач в отдельных случаяхпозволяет установить лицо, завязавшее узлы
(петли). Вторая – направлена на установление природы объектов (узлов, петель), их
целевого назначения, условий их возникновения, функционирования, изменения;
механизма взаимодействия объектов между собой, с другими объектами и т.д. Третья –
позволяет установить различные характеристики (свойства, состояния и т.д.) объектов в
целях их отнесения к определенному виду (типу и др.).
На практике идентификационные, диагностические, классификационные исследования
сочетаются как определенные части отдельной экспертной задачи.
Таким образом, криминалистическая экспертиза узлов и петель – это один из видов
криминалистической экспертизы, состоящий в решении вопросов об узлах и петлях,
поставленных перед экспертом органом, ведущим уголовный процесс, основанный на
специальных знаниях эксперта в области трасологии, морского, пожарного, такелажного
дела и иных сферах деятельности.
В настоящее время данный вид экспертизы находится в стадии своего формирования,
которое сопровождается определенными объективными трудностями. В указанном
контексте Ш.Н. Хазиев и Л.И. Коблова отмечают, что "...для определения типа, вида и
сферы использования узлов и петель необходимо пользоваться сведениями, имеющимися
в трасологии, науках о морском деле, при такелажных работах, в рыболовстве,
альпинизме, пожарном деле и др. применение этих данных в процессе трасологической
экспертизы нередко вызывает затруднения, связанные с неоднородностью информации о
таких объектах, разбросанностью ее в различных источниках..."1.
Для проведения криминалистической экспертизы узлов и петель эксперт должен
обладать специальными знаниями об узлах и петлях, которые применяются в морском и
пожарном деле, альпинистами, туристами, рыбаками, электромонтерами, при такелажной
транспортировке грузов и других сферах жизнедеятельности человека.
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, термин "узел"
означает место, где туго соединены, связаны концы чего-нибудь, или петля стянутая на
чем-нибудь. "Петля" – сложенный и завязанный кольцом конец веревки, шнура, а также
согнутая кольцом часть нити при плетении, вязании. Таким образом, узлом именуется
место, где соединены, связаны концы троса (каната, шнура, веревки и др.), или петля
стянута на каком-либо объекте. Петля – сложенный и завязанный кольцом конец троса
(каната, шнура, веревки и др.)2.
Как уже отмечалось, данная экспертиза находится на стадии формирования, при этом
остро ощущается недостаток в новых специальных научных понятиях. Несмотря на то,
что эксперт обладает специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и
иных сферах деятельности, он обязан использовать единую терминологию, которая будет
Хазиев Ш.Н., Коблова Л.И. Состояние и перспективы развития справочно-информационного
фонда узлов и петель / Экспертная практика и новые методы исследования. – М., 1989. – Вып. 5. –
с. 10
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понятна и экспертам, и следователям, и оперативным, и прокурорским работникам, и
судьям.
В настоящий момент, классификация узлов (петель), не имеет четкой, научно
обоснованной структуры. Узлы (петли) могут быть классифицированы:
- по области возникновения и применения: профессиональные (морские, используемые
строителями, такелажниками, пожарными, электромонтерами и др.), спортивные
(используемые
альпинистами,
туристами,
спортсменами-скалолазами
и
дельтапланеристами, аквалангистами и др.), хозяйственно-бытовые (используемые в
домашнем и подсобном хозяйстве и т.д.), декоративные (используемые человеком в
повседневной жизни в качестве украшения, элемента одежды, исполнения религиозных
обрядов и т.д.).
- по целевому назначению: для связывания двух концов между собой ("плоский узел",
"прямой узел", "рифовый узел", "двойной рифовый узел", "брамшкотовый узел",
"связывание чужими концами"); узлы (петли) применяемые при швартовке и буксировке
("шкотовый узел", "удавка со шлагом", "буксирный узел"); для утолщения троса
("восьмёрка"); специального назначения (для подъёма человека на мачту, подъёма дерева,
бревна и т.д.) ("удавка", "выбленочный узел", "беседочный узел", "эшафотный узел").
- по признаку функциональности: узлы на конце веревки; штыки; петли на конце
верёвки; петли на середине верёвки; двойные петли; стремена.
- по скорости развязывания: быстроразвязывающиеся и сложно развязывающиеся.
Среди быстро развязывающихся узлов различают развязывающиеся при помощи одного-,
двух дополнительных элементов, развязывающиеся в результате ослабления и
вытягивания коренного конца троса.
- по склонности к само развязыванию при постоянной и переменной нагрузке:
склонные и не склонные к само развязыванию при постоянной и переменной нагрузке.
- по сложности завязывания: сложные, средней сложности, простые.
- по степени прочности: узлы низкой, средней, высокой прочности. Любой узел
ослабляет верёвку, на которой завязан, например, "восьмёрка" уменьшает прочность
веревки на 45%, "шкотовый" – около 50% и т.д.
- по количеству основ (тросов), используемых при завязывании: образованные из
одной, двух разных основ; образованные из сложенных вдовое и более основ (тросов);
- по составу элементов, которые входят в узел: комбинированные (состоят из двух и
более разнородных элементов); некомбинированные: состоящие из одного элемента и
состоящие из нескольких одинаковых элементов);
- по направлению движения ходового конца (относительно завязывающего): лево-,
право направленные;1
Петли можно классифицировать:
- по способности к затягиванию: затягивающиеся (подвижные) и незатягивающиеся
(неподвижные). Затягивающиеся (подвижные) петли делятся на одинарные и
множественные, незатягивающиеся (неподвижные) – на петли открытого и закрытого
типа.2
Получение информации об узлах и петлях, как правило, связано с проведением
осмотра места происшествия, трупа, местности, помещения, жилища и иного
законного владения, предметов и других объектов. Регламентируемая законом
процессуальная деятельность всех участников, в том числе и эксперта,
Мухин Н.Г. Узлы и петли. Справочно-методическое пособие для экспертов, судей, следователей
и оперативных работников. Ленинград, 1976
2
Шмидт А.И., Змиенко И.П. Некоторые особенности экспертного определения подвижных
(скользящих) и неподвижных петель // Криминалистика и судебная экспертиза.– Киев: Вища
школа, 1986.– Вып. 32.– С. 54–58.
1
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участвующего в следственных действиях в качестве специалиста, требует прежде
всего соблюдения установленных правовых норм. В дополнение к требованиям
правового характера, специалист обязан правильно применять тактические приемы
и научно-технические средства, которые разработаны и рекомендованы к
применению криминалистикой.
В целях обнаружения объектов, носителей информации об узлах и петлях, необходимо
осмотреть различные участки места происшествия (комнаты, подвалы и т.д.), а также
прилегающие территории, где находился (мог находиться) преступник, потерпевший. Для
получения подобных сведений используются показания самого потерпевшего, свидетелей,
других лиц, а также, принимая во внимание характер совершенного преступления,
непосредственное изучение обстановки места происшествия.
Не следует забывать, что при проведении осмотра места происшествия, кроме
объектов, носителей информации об узлах и петлях, необходимо применять меры к
обнаружению других следов (следов рук, обуви, транспортных средств и других следов).
Обнаружение объектов с узлами и петлями обычно не вызывает больших трудностей –
для этого достаточно простого визуального наблюдения.
При обнаружении на месте происшествия связанного потерпевшего, необходимо
снять с него веревку (трос, шнур, шпагат, проволоку, ремень и т.д.) с узлами
(петлями) в том виде, в каком они находятся на нем, по возможности ничего не
подвергая изменению (повреждению). Если снять веревку без ее повреждения не
представляется возможным, в таком случае петля перерезается без нарушения узла
(узлов), ее концы соединяются с зазором бечевкой, ниткой, липкой лентой, узел (узлы)
укрепляются нитками (если петель несколько, то каждый ее конец соединяют с
зазором бечевкой, ниткой, липкой лентой и т.д.).
Наиболее часто в практической деятельности судебно-медицинские эксперты и
эксперты-криминалисты сталкиваются с происшествиями, которые стали результатом
повешения и удавления петлей.
Повешением называется сдавливание шеи петлей под воздействием тяжести всего тела
или его частей. В судебной медицине различают полное и неполное повешение. Неполное
повешение может произойти в положении стоя, на коленях, сидя, лежа, при
соответствующем положении головы, веса которой достаточно для наступления смерти.
Специалисту, участвующему в осмотре трупа, следует знать, что основным признаком
сдавливания шеи при повешении является странгуляционная борозда. Странгуляционная
борозда - поверхностное повреждение кожи шеи, представляющее собой негативный след
петли,
отображающий
ее
индивидуальные
(характерные)
особенности:
месторасположения, ширину, наличие узлов, и выражена тем лучше, чем дольше труп
находился в петле. При повешении странгуляционная борозда обычно направлена косо –
снизу вверх, наибольшая вдавленность борозды образуется на противоположной от узла
стороне петли, т.е. в месте наибольшего давления на шею.
При удавлении петлей она затягивается на шее руками, но не весом тела. Обычно петля
плотно накладывается на шею и завязывается узлом, иногда вместо узла применяется
простое закручивание троса (веревки, каната, шнура и т.д.).
Механизм воздействия петли на шею при удавлении такой же, как и при повешении,
однако смерть наступает вследствие первичной остановки сердца (раздражение
рефлексогенных зон нерва шеи). Странгуляционная борозда при удавлении петлей, чаще
всего имеет горизонтальное направление, охватывает всю окружность шеи, т.е. выражена
равномерно на всем своем протяжении, за исключением, когда под петлю
подкладываются мягкие предметы.
Необходимо помнить, что при удавлении петлей узел расположен на задней
поверхности шеи. Возможны случаи, когда жертву лишают жизни путем удавления
петлей и затем в этой же петле подвешивают. При этом на шее могут образоваться две
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странгуляционные борозды: одна - косо восходящая, другая - горизонтальная.
При снятии троса (веревки, шнура, шпагата, ремня и т.д.) с трупа необходимо
руководствоваться правилами, как и для живых лиц.
Все обнаруженные на месте происшествия следы, объекты, имеющие доказательственное значение, в обязательном порядке предъявляются участникам осмотра.
Не менее важным является и этап подробной фиксации обнаруженных на месте
осмотра следов, объектов в соответствующем процессуальном документе – протоколе
осмотра.
Осмотр и фиксация в данном случае выступают как действия, заключающиеся в
восприятии и фиксации соответствующих объектов (узлов и петель) с целью их
индивидуализации или определения групповой характеристики, удостоверения
подлинности и отображения состояния, в котором объекты находятся на момент осмотра.
Описание объектов, носителей информации об узлах и петлях, при наружном осмотре
трупа в случаях смерти от сдавливания органов шеи петлей (при повешении и удавлении)
имеет некоторые особенности.
При описании позы трупа необходимо указать, на каком расстоянии от пола (земли)
расположен труп, какой частью тела и как приходит соприкосновение с окружающими
предметами, на каком расстоянии от него они находятся. Предметы, расположенные
вблизи трупа, необходимо хорошо осмотреть, по причине того, что во время судорожного
периода или обрыва петли тело повешенного могло о них удариться, причиняя ссадины,
кровоподтеки, ушибленные и резаные раны, переломы костей и т.д. В случае обнаружения
на окружающих предметах следов крови, слоев краски, вмятин и их сопоставление с
локализацией имеющихся на трупе повреждений, это может помочь эксперту решить
вопрос о механизме обнаруженных на трупе повреждений.
При осмотре и описании петли в протоколе указывается общая длина петли, к чему
(место) и как (способ), она прикреплена, отмечаются расстояния от места прикрепления
петли до места соприкосновения с поверхностью шеи, а также до уровня пола или
предметов, находящихся под трупом. Кроме того, необходимо отметить расстояние от
этих предметов до уровня подошв трупа. В протоколе отмечается вид петли, материал, из
которого она изготовлена, ее размерные характеристики, одинарная или множественная,
расположение петли в области шеи, направление петли, место нахождение и количество
узлов.
При проведении осмотра необходимо помнить, что петли изготавливаются из
различных материалов и борозда может быстро исчезнуть, и впоследствии установить все
особенности петли не представиться возможным. Поэтому осмотр, описание, а также
фиксацию (фото, видео съемка) странгуляционной борозды необходимо провести на месте
происшествия.
При проведении осмотра места происшествия (трупа, местности и т.д.), как правило,
производится фото или видео съемка с соблюдением правил ориентирующей, обзорной,
узловой и детальной съемки.Необходимо правильно провести изъятие объектов, чтобы
обеспечить их сохранность и безопасную транспортировку в экспертное учреждение.В
этих целях после предъявления изымаемых с места происшествия объектов участникам
осмотра, они упаковываются в отдельные конверты, опечатываются за подписью
следователя, дознавателя и лиц, участвующих в осмотре.
Также необходимо отметить, что при проведении экспертизы узлов и петель следует
широко использовать возможности физических, биологических, химических,
товароведческих и иных методов исследования, позволяющих глубоко и всесторонне
изучить анатомическую природу волокон растительного происхождения, капроновых и
других синтетических материалов, а также составных элементов различных электро-,
радиотелефонных шнуров, стальных тросов и других объектов.
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В случаях, когда при производстве экспертизы узлов и петель необходимо решить
смежные криминалистические и судебно-медицинские вопросы, связанные, например, с
установлением механизма повешения, удавления петлей, упаковки частей расчлененного
трупа и т.д., целесообразно назначать и проводить комплексную криминалистическую и
судебно-медицинскую экспертизу.
Использованная литература:
1. Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики. Баку, «Юридическая литература», 2010
2. Мухин Н.Г. Узлы и петли. Справочно-методическое пособие для экспертов, судей,
следователей и оперативных работников. Ленинград, 1976
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и
фразеологических выражений / Росс. АН.; Российский фонд культуры; – 3-е изд.,
стереотипное – М.: М АЗЪ, 1996.– 928 с
4. Хазиев Ш.Н., Коблова Л.И. Состояние и перспективы развития справочноинформационного фонда узлов и петель / Экспертная практика и новые методы
исследования. – М., 1989. – Вып. 5. – с. 10
5. Шмидт А.И., Змиенко И.П. Некоторые особенности экспертного определения
подвижных (скользящих) и неподвижных петель // Криминалистика и судебная
экспертиза.– Киев: Вища школа, 1986.– Вып. 32.– С. 54–58.
Xülassə
Düyün və ilgəklərin kriminalistik tədqiqatı
Məqalə düyün və ilgəklərin kriminalistik tədqiqatı barəsindədir. Burada düyün və ilgək
növlərinin təsnifatı, bu təsnifata görə düyün və ilgək bağlamış şəxsin peşə vərdişləri, təcrübəsi
kimi məlumatlar öz əksini tapmışdır. Bu məlumatların cinayət işlərinin istintaqı zamanı operativ
qərarların qəbul edilməsinə təsiri göstərilmişdir.
Açar sözlər: düyün, ilgək, cinayət, kriminalistika, hadisə yeri.

Summary
Forensic study of knots and loops
This article about forensic research of knots and loops. There was given classification of the
knot and loop, according to the classification skills of loop tied the knot. During the investigation
of criminal cases, this information is shown the effect of operational decisions.
Key words: knot, loop, crime, forensic, crime scene.
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MP3 FONOQRAMLARIN TEXNİKİ TƏDQİQİNƏ DAIR
BƏZİ METODİK TÖVSİYƏLƏR
Hazırda audio və videoyazıların ekspertizasına tədqiqat üçün təqdim olunan analoq yazılara
çox az hallarda rast gəlinir. Indi daha çox müxtəlif formatlı rəqəmsal audio-video materiallar
təqdim olunur. İnformasiya daşıyıcısında tutduğu yerə qənaət etmək məqsədi ilə belə
fonoqramlara müxtəlif növ kodlaşma tətbiq olunur. Keçən əsrin axırlarında MPEG qurupu
tərəfindən səsin kodlaşması üçün kodeklər nəsli işlənilmişdir. Bu nəslə MPEG (1), MPEG(2) və
MPEG 2.5 kodlaşma standartları daxildir. Bu kodlaşma standartı üçün LayerI, LayerII və Layer
III kimi 3 versiya işlənib hazırlanmışdır. Hazırda MPEG1, MPEG2 və MPEG2.5 üçün
yaradılmış səsin kodlaşma formatı olan LAYER III daha çox yayılmışdır və qısaca olaraq mp3
adı almışdır.
mp3 – fonoqramların həqiqiliyinin (audentifikliyinin) texniki tədqiqi zamanı həll olunan əsas
məsələlər fonoqramın yazılışdan sonra dəyişdirilib-dəyişdirilməməsi, dəyişdirilmişdirsə, hansı
xarakterli dəyişikliyə məruz qalması məsələsidir.
Bu suala cavab vermək üçün mp3-fonoqramın ilkinliyi, sonradan təkrar kodlaşmaya məruz
qalıb-qalmaması müəyyən olunmalıdır.
Audioinformasiyanın ilkinliyinin müəyyən olunması çox vacib məsələdir. Belə ki, əgər mp3fonoqramı ilkindirsə, onda fonoqramın dəyişdirilməsi üçün pozma, yerdəyişmə, əlavəetmə kimi
cəmi bir neçə dəyişdirilmə variantı qalır. Bu dəyişdirilmə variantları eşitmə və instrumental
metodla asanlıqla müəyyən olunur və ona görə də effktli deyildir.
Fonoqramın ilkin olub-olmamasını müəyyən etmək üçün əksər hallarda həmin yazı qurğusu
vasitəsilə eksperimental yazılış aparılır və bu fonoqramlar müqayisə olunur. Belə müqayisə
ilkinliyinin müəyyənləşdirilməsi halında bütün fonoqram üçün aparılır, lakin mp3- fonoqramlar
bəzi özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir ki, bunları bilmək ekspert-fonoskopistlər üçün
vajibdir. Tədqiq olunan mp3- fonoqramın etalon fonoqramla müqayisəsi zamanı faylların
strukturunun bütünlüklə və bloklarla (freymlərlə) müqayisəsi aparılmalıdır. Eyni zamanda,
fonoqarmada qeydə alınan audiosiqnalların (osilloqramların) müqayisəsi vacib şərtlərdəndir.
Hərtərəfli müqayisə üçün mp3 – kodeklərin funksional əsasını, mp3 formatda informasiyanın
saxlanma strukturunu, mp3 fayllarda istifadə olunan metodiki formatları və mp3 kodeklərin
hansı izləri qoymasını bilmək lazımdır. Bu məqalə qeyd olunan sualların həllinə həsr olunur.
MPEG formatlı 1, 2 və 2,5 formatlı səs fayllarında audioinformasiya ayrı-ayrı bloklarda –
freymlərdə saxlanılır. Hər bir freymin formatın versiyasını, diskretləşmə tezliyini, bitreytini və s.
kimi parametrləri özündə əks etdirən öz başlıqları vardır.
Freymlərdə olan audioinformasiyadan başqa faylın əvvəlində və ya axırında metadannı
yerləşə bilər.
Mp3 fayllarda, adətən, ID3 formatın metaddannılarından istifadə olunur. ID3 formatın iki
versiyasından biri olan və 1996-cı ildə işlənmiş ID3v1 versiyasında metaddanı faylın sonunda
yerləşir və 128 bayt yaddaş tutur. Yaddaşda ilk 3 baytı - «TAG» idenfitikatoru, 30 baytı – adı, 30
baytı icraçı, 30 baytı albom, 4 baytı – il, 30 baytı kommentariya və sonrakı 1 baytı canrlar
siyahısında indeks tutur.
ID3 formatının 1998-ci ildə işlənmiş IDv2 versiyası maksimal 256 MB həcm tuta bilir və
faylın əvvəlində və ya axırında yerləşə bilir və özündə mətn, rəqəm, şəkil kimi informasiyalar
saxlayır.
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Kodek haqqında mp3-faylında saxlanılan informasiya faylın ilkinliyinin müəyyən olunması
üçün vacibdir. Siqnalın xarakteristikasını analiz etməklə dolayı yolla kodek haqqında alınmış
informasiyadan başqa, mp3-faylda çox vaxt istifadə olunan kodek haqqında mətn formada
informasiya saxlanılır.
ID3v2-də kodlaşma vaxtı istifadə olunan kodek haqqında informasiyanın saxlanması üçün
«TENJ» (enjoder) bloku nəzərdə tutulub. Bəzi yazma qurğuları bu blokada özü haqqında
informasiya saxlayır.
Məsələn, «SONY» markalı diktafon vasitəsilə yazılmış mp3 faylda «TENJ» blokunda çox
vaxt «SONY IJ REJORDER MP3» sətrinə, «Panasonij» markalı diktafon vasitəsilə yazılmış
MP3 faylında isə həmin blokda «Pana lJR» sətri qeyd olunur.
Kompüterlərdə istifadə olunan və ən çox yayılmış LAME kodeki özü haqqında informasiyanı
birinci freymin yerində yerləşən «Info» blokunda saxlayır. Belə blokda kodekin versiyası
haqqında sətir (məs:LAME 3,98), freymlərin miqdarı, kodlaşma parametrləri və s. kimi
məlumatlar öz əksini tapır.
MP3 fonoqramlarda stereorecimlərin özünəməxsusluğu
MP3-kodeklərdə kanalların kodlaşdırılması üçün 4 rejim tətbiq olunur.
Mono-1 kanal
Dual jhannel - 2 kanal.( Hər bir kanal tam olaraq ayrı-ayrı kodlaşıdırılır. Əgər ümumi bitreyt
128 kbit/san. olarsa, hər bir kanala bərabər olaraq 64 kbit/san-dən ayrılır).
Stereo-2 kanal (lakin kodlaşma zamanı kanallardan birinə çox, birinə az bitreyt ayrılır)
C-stereo- iki kanal birlikdə kodlaşdırılır.
Kodlaşma rejimi kriminalistik əhəmiyyət kəsb edir. Əgər siqnalda görünən kodlaşma rejimi
ilə faylda freymin başlığında olan kodlaşdırma recimi uyğun gəlmirsə, bu mp3-fonoqramın
dəyişdirildiyinə işarədəir. Siqnalda kodlaşdırmanı recimi bir kanaldan digərinə çıxmaq yolu ilə
müəyyən etmək olar.
Siqnal həqiqi stereo olduqda (Dual jhannel və ya stereo) bir kanaldan digərini çıxdıqda bütün
siqnal boyu sıfır alınmır. Psevdostereo halda isə kanalların fərqi siqnalı sıfır edir. Faylın
başlığında olan kodlaşdırma rejimi ilə siqnalda əksini tapan rejimlərin fərqli olması ona dəlalət
edir ki, ya yazı qurğusunun proqram təminatında səhv var (bu əlamət yazı qurğusunun
eyniləşdirilməsi üçün yaxşı əlamətdir), ya da siqnal təkrar kodlaşdırmaya məruz qalmışdır.
Kodlaşdırılmış fonoqramların inteqral spektrinin müqayisəsinin özünəməxsusluğu.
İnteqral spektr təkrar kodlaşdırılma izlərinin axtarılması zamanı və yazı qurğusunun
eyniləşdirilməsi zamanı istifadə olunan xarakteristikadır. Analoq fonoqramlarda inteqral spektr
həm də yazılışdan sonra edilmiş dəyişikliklərin müəyyən olunması zamanı rəqəmsal filtrin tətbiq
olunub-olunmadığını müəyyən etmək məqsədi ilə istifadə olunur. Bu praktikanı MPEG
kodlaşdırılmadan keçmiş fonoqramların analizi zamanı tətbiq etmək olmaz. Məsələn, MPEG I
LayerII kodeki vasitəsi ilə kodlaşdırılmış fonoqramın inteqral spektrində 8000 Hs və 16000 Hs
tezliklərində amplitud düşməsi qeydə alınır ki (şəkil 1.), bu da sıxma alqoritminin tezlik
diapazonunun məhdudlaşdırılması nətijəsində yaranır.

Şəkil 1.
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MP3-fonoqramın müxtəlif hissələrində fon küyünün səviyyəsindən asılı olaraq yazma
diapazonu xeyli dəyişə bilər.
Şəkil 2-də eyni bir fonoqramın 2 müxtəlif hissəsində inteqral spektrlər təsvir olunmuşdur.

Şəkil 2.
Diktorun alçaq danışdığı hissədə kodek psixoakustik modeldən istifadə edərək siqnalın ATX
haqqında 0-15 KHS diapazonda, diktorun yuksək danışdığı hissədə isə 0-13 KHS diapazonda
informasiya saxlayır. Yəni, kodek eyni bir kodlaşdırılma parametrli siqnalın tezlik dapazonunu
bu siqnalda olan danışığın ucalığından asılı olaraq dəyişə bilər. Sadə dildə desək, eyni bir yazı
qurğusu vasitəsi ilə yazılmış fonoqramın müxtəlif hissələrində tezlik diapazonu müxtəlif ola bilər
və bu fonoqramın həmin hissələrinin müxtəlif yazı qurğusu ilə yazılması demək deyildir.
Təkrar mp3- kodlaşdırılmanın əlamətlərinin müəyyən edilməsi mp3- fonoqramın analizi
zamanı əsas məsələlərdən biri təkrar kodlaşdırılma izinin müəyyən edilməsi məsələsidir. Bəzi
müəlliflərin məqalələrində təkrar kodlaşdırılmanın əlamətlərinin müəyyən olunması cəhdinə rast
gəlinir. Lakin bu müəlliflər tərəfindən təklif olunan metodlar yalnız o vaxt nəticə verir ki, təkrar
kodlaşdırılma bitreytin artırılması ilə baş versin.
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin ekspertləri kimi biz artıq neçə illərdir mübahisəli
fonoqramın yazıldığı yazı qurğusu vasitəsi ilə yazılmış eksperimental yazılış olduğu halda
kodlaşdırılmanın müəyyən edilməsi üçün osilloqramın analizindən istifadə edirik. mp3-ün
kodlaşdırılması zamanı fonoqramın əvvəlində akustik şəraiti əks etdirməyən və bir qayda olaraq
1 saniyə davam edən siqnal formalaşır. Belə fraqmenti Başlanğıc Xidməti (BXF) fraqment
adlandırmaq daha yerinə düşür. BXF koder vasitəsi ilə əlavə olunur və akustik şəraiti əks etdirən
fraqmentlərdən amplitudunun kiçik olması ilə fərqlənir. Bu siqnalın uzunluğu və xarakteristikası
müxtəlif kodek üçün, eləcə də eyni bir kodekin müxtəlif iş rejimi üçün müxtəlifdir. Təkrar
kodlaşdırılma zamanı siqnala əlavə BXF əlavə olunur. İki dənə əlavə olunmuş BXF arasında
sərhədi müəyyən etmək çətindir. Lakin təkrar kodlaşdırılma zamanı akustik şəraiti əks etdirən
ilkin siqnalın əvvəlində ümumi uzunluğu bir BXF-dən böyük olan iki BXF əlavə olunacaqdır.
Şəkil 3. (3 dəfə kodlaşdırılma) və Şəkil 4-də (2 dəfə kodlaşdırılma) siqnalın eyni bir
fraqmentinin kodlaşdırılmaya qədər, bir dəfə kodlaşdırılmadan sonra və 2 dəfə kodlaşdırılmadan
sonra LAME 3.98.4 kodeki üçün BXF siqnallarının osilloqramları (MEM-nin ekspertlərinin
istifadəsində olan «OTexpert» proqram-təminatından istifadə etməklə) göstərilmişdir:
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Şəkil 3.

Şəkil 4.
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Şəkil 3 -də birinci osilloqramdan göründüyü kimi, LAME 3.98.4 kodeki üçün BXF
fraqmentin uzunluğu 11025 Hs tezlikli siqnal üçün 1105, ikiqat kodlaşdırılmada 2210 hesabat
nöqtəsi təşkil edir. Müxtəlif markalı və modelli mp3 yazı qurğuları üçün BXF özündə yazı
qurğusunun qrup xüsusiyyətlərini əks etdirə bilər. Şəkil 5-də Samsung YP-U3 PPİM yazı
qurğusunun mp3-fonoqramında BXF, həmçinin 8572 hasabat uzunluqlu BXF-in kəskin olaraq
sıfıra enməsi özünəməxsusluğu təsvir olunmuşdur.

Şəkil 5.
İstifadə edilən mənbələr:
İSO/İEJ 1172-3:1993 İnformation tejhnology – Joding of moving pijtures and assojiated
audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s - -Part 3: Audio
İSO/İEJ 13818-3:1998 İnformation tejhnology – Generij joding of moving pictures and
assojiated audio information - -Part 3: Audio
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UOT 340.69
T.Z.Abdullayeva,
Məhkəmə ekspertizasi mərkəzinin
böyük eksperti

MƏHKƏMƏ EKSPERTİNƏ AİD ETİK TƏLƏBLƏR
Fəlsəfi elmlər sistemində mühüm yer tutan etika insan idrakının ən qədim sahələrindən olan
əxlaq haqqında elmdir. Əxlaq haqqında elm olan «Etika» fəlsəfənin insan həyatının praktik
məsələləri ilə daha çox bağlı olan sahəsidir. O, insanın gerçəkliyə əxlaqi münasibətlərinin
qanunauyğunluqlarını, cəmiyyətin əxlaqi şüurunun strukturunu, insanların əxlaqi təcrübəsini,
əxlaqi görüşlərini, insan əməllərinin məqsədini, insanın rəftarını idarə edən motivləri, onların
mənəvi qiymətləndirilməsinin obyektiv meyarını aydınlaşdırır. Etika «insanın davranışı necə
olmalıdır», «insan hansı mənəvi keyfiyyətə malik olmalıdır», «hansı normaları rəhbər
tutmalıdır» kimi suallara cavab verməyə çalışır.
Əxlaq nəzəriyyəsi olan «Etika» xeyir, şər, ədalət, borc kimi kateqoriyaların münasibətini
təhlil edir, mənəvi hisslər, emosiyalar, vərdişlər, adət və ənənələri nəzərdən keçirir. «Etika»
insanın sirlərinə, onun digər insanlarla və bütün dünya ilə münasibətlərinə, insan varlığının ən
dərin problemlərinə müraciət edir. Beləliklə, «Etika» əxlaqa və əxlaqi dəyərlərə aid hər nə varsa,
hamısını öyrənir. Lakin «Etika» nə əxlaqı, nə onun prinsip və normalarını, nə də yeni davranış
qaydalarını yaratmır, o yalnız bunların mənbəyini və mənşəyini tədqiq edir, insanın davranışı ilə
əlaqədar əxlaqi qiymətləndirmənin xarakter və mahiyyətini öyrənir, bunları ümumiləşdirir və
sistemləşdirir, əxlaq nəzəriyyələrini formalaşdırır. «Etika» yalnız bu və ya digər hallarda necə
hərəkət etmək lazım olduğunu öyrədən normativ elm yox, həm də mürəkkəb və ziddiyyətli
əxlaqi münasibətlərin və əxlaqın təbiətini öyrənən nəzəri təlimdir. Aristotel «Nikomax
etikası»nda1 yazır ki, «Etika»nın əsas məqsədi bilik yox, əməldir.
Davranış normaları insan cəmiyyəti yaranandan təşəkkül tapmağa başlamışdır. Konkret
sahələrin mütəxəssisləri özləri üçün müəyyən davranış məcəlləsi işləyib hazırlamışlar. Məsələn,
ədliyyə orqanları işçilərinin etik davranış qaydaları, dövlət qulluqçularının etik davranış
qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanunu, daxili işlər orqanları əməkdaşlarının
Etik Davranış Kodeksi, Hakimlərin etik davraniş kodeksi, dövlət vergi orqanı əməkdaşlarının
peşə etikası kodeksi, vəkillərin davranış qaydaları haqqında Əsasnamə və s. Beləliklə də
deontologiya – vəzifə və haqqın problemlərini araşdıran etika sahəsi meydana gəlmişdir.
Bu sahəyə elmi cəhətdən yanaşsaq görərik ki, XX əsrin 70-ci illərində cinayət mühakimə
icraatının üsulunun subyektlərinin etikalarına dair məsələlərin işlənilməsinə müəyyən maraq
qeyd olunmuşdur. Bu suala L.E.Arotsker, İ.E.Bıxovskiy, A.D.Boykov, Q.F.Qorskiy,
L.D.Kokorev və s. tədqiqatlar həsr etmişlər. Onların araşdırmalarında əsasən müstəntiqin,
prokurorun, hakimin professional etikaları haqqında suallar tədqiq olunmuşdur. Bu onunla izah
olunur ki, cinayət mühakimə icraatı iştirakçılarının bu qrupuna insan hüquqlarını
məhdudlaşdırmaq, cinayət-prosessual məcburiyyət tədbirlərinin geniş qammasını tətbiq etmək
kimi hakimiyyət səlahiyyəti verilmişdir.
Ekspertin hüquqi vəziyyəti isə nə müstəntiqlə, nə prokurorla, nə də hakimlə müqayisə oluna
bilməz. Onun fəaliyyəti əvvəllər böyük ictimai əks-səda doğurmurdu. Lakin artıq Azərbaycan
mühitində ekspertin verdiyi rəylər, onun hər bir hərəkəti ictimai diqqətə səbəb olur. Ona görə də
“Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” Qanun qəbul olunmuş, ədliyyə orqanları
işçilərinin etik davranış qaydalarına ekspertlərlə bağlı müddəalar daxil edilmişdir.
Ədliyyə orqanları işçilərinin etik davranış qaydalarında ədliyyə işçilərinin etik davranış
prinsipləri, ədliyyə işçilərinin korrupsiyaya qarşı davranışı, xidməti davranışı, xidmətdənkənar
1

Aristotel. Nikomax etikası (tərc. F. Təbibi) I fəsil, B., 2007.
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davranışı, bəzi ədliyyə orqanlarında davranışın xüsusiyyətləri geniş göstərilmişdir.
Məhkəmə ekspert fəaliyyətinin etik əsaslarına ayrı-ayrı məqalələr həsr olunmuşdur. Onların
müəllifləri L.E.Arotsker1, Q.L.Qranovskiy2, Y.M.Yakovlev3, A.V.Kudryavtseva4olmuşlar.
Azərbaycanda isə H.F.Ələkbərov5 və P.Məmmədov6 kimi müəlliflərin də bu mövzuya dair
məqalələrinə rast gəlmək mümkündür.
Hazırda mütəxəssisin professional yetkinlik səviyyəsi onun yalnız müəyyən bilik, bacarıq və
vərdişlər məcmusu ilə xarakterizə edilmir. O, özündə əxlaqın zəruri təlimatlarını, şəxsiyyətin
mənəvi inkişafını lazımi səviyyədə əks etdirməlidir.
Məlumdur ki, əxlaq qaydaları haqqında ümumi anlayışa ictimaiyyətin uzun əsrlər boyunca
inkişafı nəticəsində təkmilləşmiş insani ünsiyyətin əsas qaydaları daxildir. Onlardan daha çox
qiymətliləri Quran və Bibliyada öz əksini tapmışlar.
Əxlaq, mənəviyyat normaları – ictimai həyatın mühüm tənzimləyici vasitələrindən biridir.
İctimai şüurun forması, öz davranışlarında rəhbər tutduqları prusiplərin, qaydaların, normaların
məcmusu olmaqla, əxlaq insan davranışının tənzimlənməsi funksiyasını yerinə yetirən vacib və
mühüm vasitələrdən biridir. Deyilənlər, əlbəttə ki, istənilən peşə qruplarına aid olan insanların
fəaliyyət və davranışlarına, o cümlədən məhkəmə-ekspert fəaliyyəti kimi səciyyəvi davranış və
fəaliyyət formasına da aiddir.
Ekspertin şəxsi mənəvi nümunəsi, nüfuzu və fəallığı, ləyaqət hissi, işgüzarliğı və s. kimi
yüksək mənəvi keyfiyyətləri məhkəmə-ekspert fəaliyyətində mühüm tərbiyəvi və tənzimedici
vasitə kimi çıxış edir, sözlə işin uyğun gəlməməsi və laqeyidlilik kimi əsas “əxlaqi bəlaya”
çevrilmiş çatişmazlıqların aradan qaldırılmasına fəal müsbət təsir göstərir.
Tədqiqatçılar professional etika kateqoriyasından vəzifə, şərəf, ləyaqət kimi daha mühüm
keyfiyyətləri fərqləndirirlər.
Şərh edilmiş mövqelərdən məhkəmə ekspertinə tətbiq edilən etik normaları araşdıraq. Dərhal
şərt kəsək ki, bizim tədqiqatımız dövlət məhkəmə-ekspert müəssisələrində daimi əmək fəaliyyəti
ilə məşğul olan mütəxəssislər qrupuna aiddir. “Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti
haqqında” Qanunun 1-ci maddəsinə əsasən məhkəmə eksperti – məhkəmə ekspertizasının
aparılması həvalə olunmuş, məhkəmə ekspertizasının predmetinə aid olan xüsusi məsələlərə dair
zəruri biliyə malik olan və işin nəticəsində marağı olmayan şəxsdir. Bu qanun dövlət məhkəməekspertizası fəliyyətini bir sıra prinsiplərlə qaydaya salır: insan və vətəndaş hüquqlarının və
azadlıqlarının qorunması, qanunçuluğun təmin edilməsi, ekspertin müstəqilliyi, elmin və
texnikanın müasir nailiyətlərindən istifadə edilməklə həyata keçirilən tədqiqatların obyektivliyi,
hərtərəfliliyi və tamlığı. Ekspert müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən ona tapşırılan ekspertiza
icraatını qəbul edən ekspertin vəzifəsi, özü-özünə etirazetmə haqqında əsasın olub-olmamasını
aydınlaşdırmalıdır. Hər şeydən əvvəl, ekspert, ekspertizanın təyin edilməsi barədə qərarla
(qərardadla) tanış olarkən özünün qarşısında qoyulmuş sualı həll etmək üçün səlahiyyətli olubolmamasın müəyyən edə bilər. Ondan başqa heç kim, onun, tərəflərdən hər hansı birindən və ya
onların nümayəndələrindən asılı olub-olmamasını bilə bilməz. Belə bir əlaqə barədə ekspert
məlumat verməlidir. Bu onun vəzifəsidir. Bu ona şərəf gətirir.
“Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” Qanunun (bundan sonra - məhkəmə
Ароцкер Л.Е. Об этике судебного эксперта.// Криминалистика и судебная экспертиза. Киев. 1968.
Вып.З.С. 135-142.
2
Грановский Г.Л. Об этических основах в деятельности эксперта. // Экспертная практика и новые
методы исследования. Экспресс-информация.-М.ВНИИСЭ.1981.Вып.7.С. 5-7.
3
Яковлев Я.М. Об этике судебного эксперта.// Вопросы теории судебной экспертизы. Сб. науч. тр.
-М. ВНИИСЭ.1977.Вып. 31. С.22-38.
4
Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе России. Челябинск.2001. С.214-235.
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kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri, № 37, Бакы 2001, s. 174-178.
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ekspertizası fəaliyyəti) 13-cü maddəsinə əsasən ekspert təqdim edilmiş obyektlərin və iş üzrə
materialların tam və hərtərəfli tədqiqatını aparmaq və qoyulmuş suallar üzrə əsaslandırılmış və
obyektiv rəy verməyə borcludur. Tədqiqat prosesində qarşısında qoyulmuş məsələni obyektiv və
düzgün həll etmək üçün onun bildiyi bütün metodika və üsulların tətbiq edilməsi ekspertin şərəf
məsələsidir. Məhz həll etmək, qoyulmuş məsələyə formal olaraq yanaşmaq yox. Məhkəmə
ekspertizası fəaliyyəti haqqında Qanunun 7-ci maddəsinə əsasən ekspert tədqiqatı müvafiq
ixtisas hüdudlarında, elmi və təcrübi əsaslar üzərində obyektiv, hərtərəfli və tam həcmdə
aparmalıdır. Əks halda, həqiqətin müəyyən edilməsi üçün onun həll etdiyi məsələ nəinki xeyir
gətirmir, hətta bəzi hallarda zərər verir.
Bu Qanunun 22-ci maddəsinə əsasən zəruri hallarda, nümunələrin götürülməsi məhkəmə
ekspertizasını aparan ekspertin iştirakı ilə həyata keçirilir. Məhkəmə ekspertizasının aparılması
üçün məhkəmə ekspertinə təqdim edilmiş tədqiqat obyektləri və iş üzrə materiallar ekspert
rəyində göstərilir.
Məlumdur ki, müqayisəedici tədqiqat üçün təqdim olunan nümunələr sərbəst, şərti-sərbəst və
eksperimental olur. Müstəntiq və ya hakimin qərarı ilə xüsusi olaraq ekspertiza üçün şübhəli
şəxsin icra etdiyi nümunələr eksperimental nümunələr adlanır. Bu nümunələr CPM-in 273.4-cü
maddəsinə əsasən ekspert tərəfindən də götürülə bilər. Bilmək vacibdir ki, tədqiqat üçün
nümunələrin götürülməsi üsulundan asılı olmayaraq onların insana əzab verən, onun həyatına,
səhhətinə və ya bədən bütövlüyünə təhlükə törədən üsulla götürülməsi qadağandır. Bu qan,
sperma (məni), tük, tüpürcək, xətt, səs və s. nümunələr ola bilər. Bu nümunəni götürən ekspert
nümunəsi götürülən şəxsə etik cəhətdən o qədər düzgün davranmalıdır ki, həmin şəxsin
mənəviyyatına mənfi təsir göstərməsin. Məsələn, saç nümunəsini götürərkən saçı qarşı tərəfdən,
nəzəri cəlb edən yerdən yox, arxa – görünməyən hissədən kəsmək lazımdır.
Ekspert qərəzsiz olmalı, hər-hansı bir şəxsin onun peşəkar fəaliyyətinə təsir etməsinə imkan
verməməlidir. Öz vəzifələrini icra edərkən ekspert irqi, cinsi, dini və ya milli xarakterə mənfi
rəy göstərməməlidir. Ekspert bilməlidir ki, 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 (Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 25-ci maddəsi).
Bununla yanaşı, ekspert nəticələrində maraqlı olan şəxslərlə lazımsız söhbətlərdən, ekspertə
təsir etmək cəhdi kimi qiymətləndirilə bilən qeyri-rəsmi görüşlərdən, bu və digər şəxslərin
adından olan hədiyyələrdən çəkinməlidir. Məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında Qanunun
12-ci maddəsində göstərilir ki, ekspertin məhkəmə ekspertizasının aparılması ilə bağlı işin
gedişatında maraqlı olduğunu güman etməyə əsas verən proses iştirakçıları ilə şəxsi əlaqələr
yarada, məhkəmə ekspertizasını aparmaq üçün müstəqil olaraq material toplaya bilməz.
Ekspert öz xidməti mövqeyindən nə özü üçün, nə də başqaları üçün maddi fayda
götürməməlidir. Biz artıq qeyd etmişdik ki, ekspertin reputasiyası qüsursuz olmalıdır.
Yuxarıda göstərilən tövsiyələr tam şəkildə cinayət prosesinin iştirakçısının (şübhəli,
təqsirləndirilən, zərər çəkmiş şəxsin və ya şahidin) müstəntiqin icazəsi ilə ekspertizanın
aparılmasında iştirakı vəziyyətinə də aiddir. Lakin dərhal şərtləşmək lazımdır ki, ekspert rəyinin
tərtib edilməsinə, həmçinin ekspertlərin müşavirəsi və nəticələrin formalaşmasına digər şəxslərin
iştirakı aid edilmir. İştirak edən şəxslər ekspert tədqiqatının gedişinə qarışmamalıdır. Ona
ekspertizanın predmetinə aid olan suallar və izahat vermək icazə verilir. Əgər prosesin iştirakçısı
ekspertin işinə mane olursa, bu halda ekspert, tədqiqatı dayandıra və həmin şəxsin iştirakı
haqqında qərarın dəyişdirilməsi barədə vəsatət verə bilər.
Müsbət hal kimi, Məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti qanununun “Məhkəmə ekspertizasi
idarələrində canlı şəxslər barəsində məhkəmə ekspertizasinin aparilmasinin xüsusiyyətləri” adlı
IV fəslinin olmasını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Xüsusilə 32-ci maddədə haqqında məhkəmə
ekspertizası aparılan şəxsin qanuni müdafiəsi və onun hüquqları tənzimlənir. Bu fəslin
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tələblərinə ciddi riayət etmək ekspertin şərəf məsələsidir. Burada qeyd olunur ki, canli şəxslər
barəsində məhkəmə ekspertizası aparıldıqda aşağıdakıları etmək qadağandır:
- məlumat almaq məqsədi ilə onun hüquqlarını məhdudlaşdırmaq, aldatmaq, hədə-qorxu
gəlmək, zor və digər qanunsuz tədbirlər tətbiq etmək;
- üzərində yeni dərman vasitələrini, diaqnostik metodları, xəstəliklərin profilaktikasını və
müalicəsini sınaqdan keçirmək, həmçinin şəxsdən obyekt kimi istifadə olunmaqla biotibbi
eksperimental tədqiqatlar aparmaq.
Ekspertə aid olan mühüm mənəvi tələbə nəinki keyfiyyətli tədqiqatların aparılması, həm də
bu tədqiqatın qısa müddətdə aparılması da aiddir. Qətiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, tələskənlik
və qısa müddət - eyni şey deyil.
Vicdanlılıq səthi, tələsik qərarlar və nəticələri aradan qaldırır - qaydasına riayət etmək çox
vacibdir. R.S.Belkin düzgün olaraq qeyd edirdi ki, ekspert özünü nə hər hansı bir ittiham
versiyası ilə, nə də müdafiə və ya iddiaçı və cavabdehin hər hansı bir versiyası ilə
bağlamamalıdır1. Ancaq, həqiqətin kimə sərfəli olmasına baxmayaraq və bu həqiqət həmişə
ədalət və qanunun aliliyi üçün “sərfəli” olmasını yadda saxlayaraq vicdanla həqiqəti
axtarmalıdır. Həqiqətə nail olmaq mümkün olmadıqda isə, ekspert rəy verməyin mümkün
olmaması barədə məlumat verməyə borcludur.
Eyni zamanda, ekspertin tapşırıqları çərçivəsindən kənara çıxan, lakin tədqiqat zamanı aşkar
edilən iş üçün əhəmiyyətli olan halları diqqətdən kənarda qoymamaq da çox vacibdir. Ağıllı
təşəbbüs göstərərək, ekspert aşkar edilmiş bu halları ekspertiza təyin etmiş şəxsin diqqətinə
çatdırır. Cinayət işinin düzgün həll edilməsi üçün aşkar edilmiş halların hansılarının lazımlı
olub-olmamasını təqdim etmək üçün ekspert, ixtisasından asılı olmayaraq, hüququn əsaslarına
yiyələnməyə və zəruri hüquq düşüncəsini özündə yetişdirməyə borcludur. Bu isə öz üzərində
daimi iş tələb edir.
Qanunvericiliyə əsasən, ekspertlərin peşə hazırlığının səviyyəsinə beş ildən bir ekspert-ixtisas
komissiyası tərəfindən yenidən baxılmalıdır. Lakin bu məsələ Məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti
qanununda öz əksini tapmamış, yalnız “Dövlət qulluğu" haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanununda attestasiya məsələsi öz əksini tapmışdır. Təbii ki, illər keçdikcə ekspertin peşəkarlığı
artır. Bu halda da özündə rahatlıq və özündənrazılıq kimi peşəkar deformasiya hissini
yaratmamaq vacibdir.
Bununla əlaqədar qarşısında duran məsələlərin uğurlu həlli üçün və ekspertin şəxsiyyətinin
formalaşmasına təsir edən bir sıra spesifik, peşəkar keyfiyyətlərinin inkişaf etməsi imkanları
şəksiz maraq oyadır.
N.L.Qranat bu problemə müəyyən diqqət ayırıb. O, ÜETMEİ-nin sənədlərin məhkəmə-xətşünaslıq və məhkəmə-texniki ekspertizalarının, 10-15 ildən artıq stajı olan ekspertlərin gəldiyi nəticələrin xarakteri haqqında statistik məlumatların bazasında qəti nəticələrin ehtimal nətıcələrə və
xüsusilə də həllinin müəyyən edilməsinin mümkün olmaması barədə nəticələrə nisbətən dəyişilməsini, həmçinin istintaq və məhkəmə orqanlarının ekspert rəylərinə verilən rəyləri analiz
etmişdir.
Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, ekspertin iş stajı artdıqca onun şəxsiyyətinin peşəkar
zənginləşməsi baş verir; lazımi əlamətləri “görmək” bacarığı əmələ gəlir, diqqət artır, operativ və
uzunmüddətli yaddaş yaxşılaşır, səbr və dözüm alınır, məntiqi və intizamlı düşüncə, görülən işə
görə sabit məsuliyyət hissi olur, peşəkar maraqlar yaranır və s.
Araşdırma həmçinin göstərib ki, ayrı-ayrı yüksək ixtisaslı ekspertlərin 10-15 ildən sonra
ehtimal nətıcələrin və həllinin müəyyən edilməsinin mümkün olmaması barədə nəticələrin sayı
xeyli artır. Göstərilən faktlar əhəmiyyətli təcrübənin əldə edilməsini göstərdiyi kimi, həm də
şəxsiyyətin "peşəkar deformasiya"sını göstərdiyini də xəbər verə bilər.
N.L.Qranat hesab edir ki, ehtimal nətıcələrin və həllinin müəyyən edilməsinin mümkün
olmaması barədə nəticələrin sayının artmasını əslində onunla da izah etmək olar ki, böyük sayda
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əlamətlər birləşməsilə qarşılaşmış və yaddaşında müxtəlif həll variantları olan təcrübəli ekspert,
son qərarın qəbul edilməsində həmişə az təcrübəli ekspertə nisbətən daha ehtiyatlı olur.
Sorğu zamanı şəxsiyyətin mənfi dəyişiklikləri sırasına ifrat ehtiyatlılıqdan başqa, ekspertlər
həmçinin çox vaxt yeni tədqiqat metodlarına neqotiv münasibətlərdən (ehtimal-statistik,
kibernetik və s.) əmələ gələn peşə maraqları dairəsinin daralmasını, elmi-tədqiqat işinə marağın
olmamasını və s. göstərmişlər.
Peşəkar məsələlərin həllində şəxsiyyəti deformasiyaya məruz qalan ekspertlərin istiqamətləndirici hərəkətləri, bir qayda olaraq, nəticələrin qiymətləndirilməsi böyük tənqidlə seçilir.
Qəbul olunmuş qərar müstəsna inadla müdafiə olunur, bəzən də məntiqi fikir olmur1 və belə
ekspertlərin nitqinə peşəkar şablonlar və sabit stereotiplər xasdır.
Ekspert tədqiqatında intuisiyanın böyük əhəmiyyət kəcb etməsi məlumdur. Başqa sözlə, onun
hissiyyatı, fərasəti, əldə edilmiş təcrübələrə əsaslanır. Lakin yaranan fərziyyələr diqqətlə və
hərtərəfli yoxlanılmalıdır.
Nəinki özünün bilməsi və bacarması vacibdir, həm daha az təcrübəli həmkarının xahişləri
zamanı, vaxtında məsələnin həllinin ən düzgün yolunu göstərməkdə köməklik göstərməlidir.
Təkəbbürlülük göstərməməlidir. A.M.Zinin və N.P.Maylis düzgün olaraq qeyd edirlər ki, daha
təcrübəli ekspertin rəyi faydalıdır, ancaq bu rəy oxşar tədqiqatların aparması təcrübəsindən çıxış
edən daha təcrübəli həmkarın sadəcə fikrinə yox, konkret ekspertiza materiallarının birgə
öyrənilməsinə əsaslanmalıdır.2
Ekspertlə və ekspert idarəsinin rəhbərinin qarşılıqlı münasibətlərinin etik tərəfini də izləmək
vacib sayılır.
Belə bir vəziyyətə baxaq: ekspertiza idarəsinin rəhbəri hesab edir ki, ekspertin rəyi səhv və ya
düzgün deyil. Ekspert isə rəhbərinin fikirləri ilə razı deyil. Bu halda rəhbər və ekspert hansı peşə
etikasına riayət etməlidirlər? Həmin şəxslərdən hər hansı birinin sadəcə “nüfuzunu basaraq”
hərəkət etməsi düzgün yol deyil. Etiraf etmək lazımdır ki, peşəkar fikir mübadiləsi düzgün
davranış hesab olunur.
Məlumdur ki, ekspertin rəyinə onun bir sıra formal xarakterli hallarla dərabər, onun
mahiyyətinə görə də qiymətləndirməsini nəzərə alınmaqla baxılmalıdır 3. Bizim tədqiqatlar
baxımıından formal xarakterin elementlərinə adətən aid edirlər: ekspertizanın təyin edilməsi və
aparılması qaydası, rəyin düzgün rəsmiləşdirilməsi.
Rəyin mahiyyəti məsələsinə gəldikdə isə, onu bu cür təhlil edirlər: tədqiqat obyektlərinin
mümkünlüyü, nəticələrin əsaslılığı, onların düzgünlüyü4.
Rəhbər və ekspert, əldə edilmiş nəticə üçün ekspertə təqdim edilmiş materialların kifayət
qədər olub-olmamasını, nə dərəcədə əsaslı olmasını, o, nə dərəcədə bu araşdırma ilə təsdiq
olunur, elmi əsaslandırılmasının hansı arqumentləri var - kimi məsələləri analiz edirlər.
Əgər iki mütəxəssisin qarşılıqlı nəzakət və hörmət şəraitində bu cür ünsiyyəti olmuşsa, onda
konsensus da əldə olunur və məsələ də aradan qaldırılır. Göstərilən subyektlərin razılığa gələ
bilmədikləri halda isə həmin ekspert öz rəyini verməl və məhkəmə bu rəyi qiymətləndirməlidir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, ekspert rəyinin qiymətləndirilməsinin şərh edilmiş prosesi, eyni
zamanda ekspertlərə peşə ustalığının yüksəldilməsi, müəyyən boşluqların aşkar edilməsi və
onların aradan qaldırılması üçün məktəbdir.
Vacibdir ki, ekspert müəssisəsinin özündə keçirilən ekspert rəylərinin yaxşı təşkil olunmuş
yoxlanılması səhv nəticələr üçün etibarlı maneə olmasına xidmət etsin. Biz, ekspert idarəsinin,
onun rəhbərinin və əməkdaşlarının gücünü və nüfuzunu bunda görürük.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы подготовки экспертовкриминалистов в высших учебных заведениях МВД Украины.
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Annotation. The article deals with some problematic issues of crime scene investigators
training in the higher establishments of Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
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Одним из участников уголовного процесса, на которого полагаются и от которого
ожидают иногда, казалось бы, невозможного, был и остается эксперт. Как известно, еще в
конце ХIХ века ученые-практики обратили внимание на полезность и целесообразность
использования сведущих лиц (специалистов, экспертов) при проведении расследования
уголовных дел. Так, Ганс Гросс в своей знаменитой работе «Руководство для судебных
следователей как система криминалистики» указывал: «…Следует помнить, что при
известном умении пользоваться экспертами, хотя и не очень высокой компетентности,
судебный следователь имеет возможность достигнуть вполне ценных для дела
результатов» [1, с. 84]. Именно этим он и аргументировал важность использования
специальных познаний при раскрытии и расследовании преступлений.
Безусловно, потребность милиции в экспертах неоспорима, поэтому их подготовка
имеет место и в системе учебных заведений МВД Украины. В настоящее время
насчитывается восемь таких заведений, но лишь два из них непосредственно
задействованы в данном процессе – речь идет об Учебно-научном институте подготовки
следователей и криминалистов Киевского национального университета внутренних дел и
Донецком юридическом институте МВД Украины.
Вопросы подготовки экспертов периодически вызывают дискуссии как среди ученых,
так и среди практиков, что находит отражение в научных публикациях [2–6], мы же
коснемся лишь некоторых из них.
1. Сложно оспорить тот факт, что подготовка эксперта-криминалиста экономически
затратна, поскольку она требует наличия специализированной, как правило –
дорогостоящей, техники, в том числе и криминалистической, расходных материалов,
специально подготовленных аудиторий, лабораторий, полигонов, что обеспечивает
техническую сторону учебного процесса. Действительно, обучение, к примеру,
сотрудника оперативных подразделений менее затратно, а вот подготовку эксперта без
соответствующего технического обеспечения представить сложно. Конечно, в идеале
следовало бы именно в учебных заведениях иметь современную технику, чтобы уже во
время обучения курсант имел возможность не только с ней ознакомиться, но и овладеть
практическими навыками. Однако нам это пока не под силу.
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Сложно судить об обеспеченности азербайджанских, таджикских и иных коллег из
стран СНГ, но наши учебные заведения не могут похвастаться современной техникой, и
лишь благодаря взаимодействию с практическими подразделениями курсанты имеют
доступ к ней. Иными словами, руководитель практического органа, в частности научноисследовательского экспертно-криминалистического центра (далее – НИЭКЦ) при УМВД
Украины (в нашем случае – в Донецкой области), допускает курсантов к дорогостоящему
оборудованию, повышая риски выведения его из строя.
2. В 2006–2007 годах нам довелось сотрудничать с китайскими коллегами. К примеру, в
Шеньянгском университете уголовной полиции, одном из 33 ведомственных учебных
заведений полиции Китая, практически каждая аудитория имеет, в зависимости от своей
функциональной направленности и вида исследования, соответствующее современное
техническое наполнение. А что касается учебных площадей, то только корпус
криминалистики насчитывает «всего лишь» одиннадцать этажей, хотя все относительно.
В общении с преподавателями мы коснулись и вопроса эффективности использования
современного оборудования в учебном процессе. Их ответ был лаконичен и прост: 1)
государство
финансирует
приобретение
современного
оборудования
при
соответствующем обосновании его необходимости в учебном процессе и научноисследовательской деятельности; 2) на этом оборудовании: а) обучаются курсанты;
б) выполняются учебные и научные исследования, а также судебные исследования по
реальным уголовным делам, назначаемые практическими органами. Иными словами,
научно-преподавательский состав имеет право на самостоятельное проведение
определенных судебных экспертиз.
Можно обоснованно предположить, что допуск научно-преподавательского состава к
самостоятельному проведению судебно-экспертных исследований вполне разрешимая
задача и у нас. Так, в системе образования Украины подобное практикуется. Обратимся
хотя бы к медицинским вузам, где многие из числа научно-преподавательского состава
являются практикующими врачами. Для нашей системы, по-видимому, это тоже
применимо при принципиальном согласии руководства Государственного НИЭКЦ МВД
Украины.
3. В настоящее время Украина ориентируется на европейскую систему образования,
предполагающую модульное обучение и делающую упор на самостоятельную работу
обучаемого. Естественно, не обходит это стороной и ведомственные вузы. В связи с этим
мы поинтересовались мнением ученых – выходцев из бывшего СССР, которые оказались
за рубежом и преподают в вузах Европы. Их мнение было интересно даже потому, что,
получив образование и достигнув научных вершин «здесь», они имеют возможность
сравнить системы образования. Наши поиски увенчались успехом. Доктор физикоматематических наук В. Доценко [7], не претендуя на «роль пророка из будущего»,
поведал свои мысли, которые свелись к тому, что обучаемые «тупеют», о творческом
подходе речь вообще не идет и если подобная «алгоритмизация» жизни и в самом деле
есть магистральная дорога дальнейшего развития человечества, то ему не по пути .


Приведем начало этой статьи, которое, по нашему мнению, красноречиво свидетельствует о
тенденциях европейского образования: «Историки до сих пор спорят: как же могло получиться,
что такие мудрые и образованные древние египтяне столь быстро разучились строить свои
замечательные пирамиды? Все произошло на протяжении буквально нескольких поколений (на
рубеже IV и V династий, около XXVI века Р.Х.). И в самом деле, это была поразительная
историческая катастрофа: веками учились, по крохам совершенствовали мастерство, передавали
все это из поколения в поколение, накапливали знания и опыт, потом выстроили свои три Великие
пирамиды (Хеопса, Хефрена и Микерина) и вдруг разом все забыли, потеряли навык, умение и
мастерство, перестали понимать элементарные вещи. Что особенно удивляет – это произошло как
бы само по себе, безо всяких войн и нашествия варваров. Все, что было построено после,
выглядело лишь как жалкое подобие Великих пирамид и сейчас представляет собой не более чем
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Мнение ученого совершенно понятно, и согласиться с ним или нет – это право каждого.
Однако приведенная информация крайне тревожна. Так, с учетом возможного
уменьшения аудиторных часов, в том числе и по специализированным дисциплинам,
можно прийти к ситуации, в которой (как пример) ученик музыкальной школы обучается
и оттачивает свое мастерство владения музыкальным инструментом по …самоучителю, а
в нашем случае – будущий эксперт приобретает навыки и умения по …учебнику.
4. Учебная программа по подготовке эксперта отличается от иных специализаций в
сторону усложнения. Так, наряду с традиционным комплексом юридических дисциплин
программа предусматривает ряд сложных специальных курсов. На последнем курсе
обучения курсанты экспертных групп, помимо государственных экзаменов, сдают и
экзамены на право самостоятельного проведения криминалистических экспертиз. Для
этого государственным НИЭКЦ МВД Украины из числа практических работников
экспертных подразделений различных уровней создается экспертно-квалификационная
комиссия, которая и оценивает профессиональную пригодность курсанта, а значит и тех,
кто его обучал, т. е. научно-преподавательский состав. Иными словами, обучают одни, а
оценивают работу другие. Таким образом, эксперт: а) обучается по более сложной
программе, в отличие от иных специализаций (по крайней мере имеющихся в нашем
учебном заведении); б) подвержен сложному комплексному экзамену вышеуказанной
комиссией. Если опустить некоторые дискуссионные вопросы, связанные с методикой
проведения указанного экзамена, то, на наш взгляд, такое положение дел следует отнести
к категории «производственная необходимость», но именно такая перспектива иногда и
является отпугивающим фактором в выборе абитуриентом профессии. Видимо, для
большей привлекательности экспертной специализации следует на качественно иной
уровень поставить работу по отбору абитуриентов.
Таким образом, изложенное отражает лишь часть вопросов подготовки экспертов в
Украине, но изучение и обобщение опыта зарубежных коллег будет весьма полезным для
улучшения качества подготовки курсантов экспертной специализации.
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Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi

MÜASİR ŞƏRAİTİNDƏ MƏHKƏMƏ EKSPERTİZASININ
İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
Müasir cəmiyyətdə, qloballaşmağa doğru gedən dünyanın yeni sosial-iqtisadi və hüquqi
münasibətlər şəraitində ədalət mühakiməsi çərçivəsində elm, texnika, incəsənət və ya sənət
sahəsində biliklərdən istifadəyə olan tələbatın kəskin artımı məhkəmə ekspertizası institutunu
vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının, habelə dövlətin maraqlarının müdafiəsinin ən perspektiv
və müstəqil prosessual mexanizmi kimi nəzərdən keçirməyə imkan verir.
Məlum olduğu kimi, «ekspertiza» (lat. expertus – «təcrübəli, bilikli») dövlətin, cəmiyyətin,
ayrı-ayrı vətəndaşların maraqları ilə bağlı məsələlərin həlli zamanı xüsusi biliyə malik şəxslər
tərəfindən keçirilən xüsusi tədqiqatdır1. B.Əsgərov göstərir ki, «məhkəmə ekspertizası –
təhqiqat, ibtidai istintaq orqanının və ya məhkəmənin (hakimin) icraatında olan işin halları
barədə informasiya daşıyan maddi obyektlər, hadisələr və proseslər haqqında elm, texnika,
incəsənət və ya sənət sahələrində xüsusi elmi biliklər əsasında aparılan tədqiqatdır. Məhkəmə
ekspertizası fəaliyyətinin əsas vəzifəsi elm, texnika, incəsənət, sənətkarlıq və başqa sahələr üzrə
xüsusi bilik əsasında sübut əhəmiyyətinə malik olan faktiki halların müəyyənləşdirilməsindən
ibarətdir2.
İstər cinayət, istərsə də mülki mühakimə icraatı çərçivəsində yerinə yetirilmiş məhkəmə
ekspertizalarının nəticələri, yəni ekspert rəyləri obyektiv, hərtərəfli və tam tədqiqatlar əsasında,
prosessual normalara ciddi əməl olunmaqla əldə edilmiş elmi cəhətdən əsaslandırılmış sübut
növü, sübutetmə vasitəsidir.
Cinayətlərin yeni forma və növlərinin yarandığı, cinayətkarlar tərəfindən ən müasir texniki və
texnoloji vasitələrdən istifadə edildiyi müasir sosial-iqtisadi və hüquqi şəraitlərdə ədalət
mühakimə icraatının obyektivləşməsində, təkcə cinayətlərin açılması və istintaqında, cinayət
işləri üzrə sübutetmədə deyil, həm də mülki mühakimə icraatında məhkəmə ekspertizasının rolu
əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır3.
Son illərdə cinayətlərin yeni forma və növlərinin yaranması, cinayətkarlar tərəfindən ən
müasir texniki vasitələrdən istifadə hallarının artması kimi şəraitdə cinayətlərin araşdırılması
zamanı məhkəmə ekspertizasının rolu və əhəmiyyəti də artmaqdadır.
Məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin aktuallığı nəzərə alınaraq onun hüquqi, təşkilati əsaslarını
və aparılması zamanı yaranan ictimai münasibətləri nizamlayan, insan və vətəndaşların hüquq və
azadlıqlarının qorunması prinsipinə xidmət edən «Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti
haqqında» Qanunun qəbulu, Cinayət-Prosessual və Mülki – Prosessual məcəllələrdə məhkəmə
ekspertizası fəaliyyətini tənzimləyən ənənəvi normalarla yanaşı, yeni müddəaların da nəzərdə
tutulması Azərbaycanda məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti sahəsində bir sıra ziddiyyətləri
məqamları və problemləri aradan qaldırmağa, onun müasir standartlara uyğun səviyyədə təşkil
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Е.И. Основы судебного речеведения. Монография. М.: СТЭНСИ, 2003, с.25
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2

114

təşkil edərək həyata keçirməyə geniş imkan və şərait yaratmışdır1.
Yeni prosessual qanunvericilik, «Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında» Qanun,
sözsüz ki, ədalət mühakimə icraatında təbiət, texniki, iqtisadi və digər elmlərin nailiyyətlərindən
istifadə ilə bağlı bir sıra olduqca aktual problemlərin həllinə imkan verir.
Məhkəmə ekspertizası institutunun inkişafı onun nəzəri əsaslarının təkmilləşdirilməsi ilə sıx
bağlıdır. Bu, ilk növbədə, məhkəmə ekspertizasının siniflərə, cinslərə, növlərə bölgüsünə aiddir.
Məhkəmə ekspertizalarının yeni siniflərinin, cinslərinin və növlərinin formalaşması bir neçə
yolla baş verir.
Birinci istiqamət, məhkəmə ekspertizalarının hər hansı bir növünün ayrıca cinsə, cinsin isə
sinifə çevrilməsi ilə bağlıdır2. Məhkəmə-ekspert texnologiyaları inkişaf etdikcə, tədqiq edilən
obyektlər dairəsi genişləndikcə, obyektlər haqqında xüsusi biliklər dərinləşdikcə və nəticə kimi,
həll edilən ekspert məsələlərinin sayı artdıqca ekspertizaların ənənəvi siniflər, cinslər və növlər
üzrə bölgüsündə dəyişikliklər baş verir, məhkəmə ekspertizalarının yeni növ və cinsləri yaranır,
onların elmi-nəzəri və metodiki əsasları formalaşmağa başlayır3. Belə bir prosesi biz hazırda
daktiloskopik ekspertiza ilə bağlı müşahidə edirik. Belə ki, məcazi mənada desək, bu növ
ekspertiza artıq trasoloji ekspertizalar cinsində «sıxılmağa» başlamışdır 4. O ki, qaldı trasoloji
ekspertizaların özünə, obyektlərin və həll etdiyi məsələlər dairəsinin çoxsaylığı və müxtəlifliyi,
növlər üzrə şaxələnmiş bölgüsü artıq çoxdandır ki, onun cins deyil, məhkəmə ekspertizalarının
bütöv bir sinfi olduğunu göstərir5. Eyni sözləri məhkəmə kompüter-texniki ekspertiza haqqında
demək olar. Bu ekspertizalar Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzində olduğu kimi, sənədlərin
texniki ekspertizası və ya bir sıra xarici ölkələrdə (məsələn, Rusiyada) olduğu kimi, mühəndistexniki ekspertizalar çərçivəsində deyil, müstəqil məhkəmə ekspertizası növü kimi nəzərdən
keçirilməlidir. Bir sıra digər məhkəmə ekspertizaları növləri barədə də bunu söyləmək olar.
İkincisi, yeni obyektlərin tədqiqi zəruriliyini diqtə edən, ədalət mühakiməsi tələbatları ilə
müəyyən olunan məhkəmə ekspertizalarının yeni kateqoriyalarının formalaşması prosesi son
illərdə sürətlənmişdir. Məsələn, son illərdə ekoloci, maliyyə-iqtisad, kompüter-texniki,
fonoskopik, mübahisə doğuran mətnlərin və bir sıra digər ekspertiza növlərinin yaranması,
onların elmi-nəzəri və metodiki əsaslarının formalaşması belə tələbatlardan irəli gəlir6.
Üçüncüsü, artıq təşəkkül tapmış, elmi-nəzəri və metodiki əsasları çoxdan formalaşmış
məhkəmə ekspertizalarına yeni yanaşma tərzi yaranır. Məsələn, torpaqşünaslıq ekspertizası
sinfində bir sıra ekspertiza cinsləri formalaşmağa başlamışdır: mineroloji-torpaqşünaslıq,
ekoloji-torpaqşünaslıq və s.7.
Мящкямя експертизасы. Схемляр албому. Дярс вясаити/Ф.М.Жавадовун елми редакторлуьу иля.
Б., 2007, с.5
1

2

Россинская Е.Р. Тенденции развития института судебной экспертизы в современных
условиях//Криминалистика в XXI веке. Материалы международной научно-практической
конференции. М., 2001
3

Россинская Е.Р. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации». М.: Право и закон, 2002, с.117-118
4

Эджубов
Л.Г.
Дерматоглифика
и
дактолоскопия.
Проблемы
интеграции
и
методология//Информатизация правоохранительных систем. Тезисы докладов международной IX
научной конференции. М., 2000, с.411-415.
5

Майлис Н.П. Судебно-трасологическая экспертиза. М., 2000, с.17-18

6Голев

Н.Д. Экспертиза конфликтных текстов в современной лингвистической и юридической
парадигмах//Теория и практика лингвистического аализа текстов СМИ в судебных экспертизах и
информационных спорах. М., 2002, с.64-73.
7

Россинская Е.Р., Омельянок Г.Г. Судебно-почвоведческая экспертиза: современное состояние и
перспективы
развития//Воронежские
криминалистические
чтения
Сб.н.тр.
Вып.4.
Воронеж,2003,с.255-271.
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Məhkəmə ekpertizalarının siniflərə, cinslərə və növlərə bölgüsü sahəsində hələ də bir sıra
digər problemlər və boşluqlar da qalmaqdadır. Bunu narkotik vasitələrin və psixotrop
maddələrin ekspertizası haqqında da söyləmək olar. Belə ki, hazırda bu növ ekspertizalar
maddələrin, materiaların və məmulatların kriminalistik ekspertizası (sintetik mənşəli narkotik
vasitələr və psixotrop maddələr) və bioloji ekspertiza (təbii mənşəli narkotik vasitələr)
çərçivəsində keçirilir ki, bu da əsaslı və məntiqi hesab edilə bilməz.
Kompleks məhkəmə ekspertizaları problem idə bu və ya digər dərəcədə təsnifat problemi ilə
bağlıdır. Bir sıra məhkəmə ekspertizaları vardır ki, onlar mahiyyət etibarilə kompleks
ekspertizalar olsalar da, son illərdə bəzi alimlər tərəfindən yeni cins ekspertizalar hesab edilməyə
başlanmışdır. Məsələn, N.P.Maylis trasoloji-materialşünaslıq ekspertizasının trasoloji
ekspertizaların yeni cinsi kimi fərqləndirilməsi təklifi ilə çıxış etmişdir1. Fikrimizcə, trasolojimaterialşünaslıq tədqiqatlarının zəruriliyi haqqında müəllifin mövqeyi qəbul ediləndir, lakin
bunun trasoloci ekspertizasının yeni cinsi olduğu fikri ilə razılaşmaq mümkün deyildir. Hesab
edirik ki, trasoloji-materialşünaslıq ekspertizaları klassik kompleks məhkəmə ekspertizalarıdır.
Belə ki, kristallik quruluşa malik olan trasoloji-materialşünaslıq tədqiqatları istər trasologiya
sahəsində, istərsə də faza tərkibinin, kristallik qəfəsin strukturunun və defektlərinin və s.
müəyyən edilməsi ilə bağlı dərin biliklər tələb edir.
Eyni problemlər fonoskopik ekspertizada (kompleks linqvistik-akustik tədqiqatlar)2, lazer və
digər printerlərdə çap olunmuş sənədlərin məhkəmə ekspertizasında (sənədlərin kompleks
məhkəmə-texniki ekspertizası və kompüter-texniki ekspertizası)3 və digərlərində yaranır. Bütün
bu hallarda ekspertiza icraatı üçün kompleks xüsusi biliklər zəruridir, yəni kompleks
ekspertizanın keçirilməsi tələb olunur.
Hazırda cinayət mühakimə icraatında kompüter-texniki ekspertizaların əhəmiyyəti xeyli
artmışdır. Bu da kompüter informasiyası sahəsində törədilən cinayətlərin sayının, onların ictimai
təhlükəliliyinin artması ilə bağlıdır. Kompüter-informasiya texnologiyalarından istifadə
edilməklə törədilən cinayətlərin açılması və istintaqı zamanı «tez-tez hesablama ya
telekommunikasiya sistemində, həmçinin maqnit daşıyıcılarda informasiya şəklində olan izlərin
və maddi sübutların müəyyən edilməsi, götürülməsi və tədqiq edilməsi zərurəti yaranır. Belə
hallarda ən yeni informasiya texnologiyaları sahəsində xüsusi bilik və vərdişin cəlb olunması
zəruridir. Bu tipli xüsusi biliklərin cəlb edilməsinin əsas prosessual forması məhkəmə kompütertexniki ekspertizasıdır»4.
Kompüter-texniki ekspertizasının predmetini – cinayət və ya mülki işlərin makteriallarında
əks olunmuş informasiya proseslərinin reallaşdırılmasını təmin edən kompüter sistemlərinin
yaradılması və istismarı qanunauyğunluqlarının tədqiqi əsasında müəyyən olunan faktlar və
hallar təşkil edir5.
Qeyd edək ki, «Məhkəmə ekspertizası» dərs vəsaitinin müəllifləri kompüter-texniki
ekspertizanı mühəndis-texniki ekspertizalar cinsinə aid edirlər.6 Müxtəlif növ məhkəmə

1

Майлис Н.П. Интеграция знании как закономерность формирования новых научных направлении
в судебной экспертизе//Криминалистика в XXI веке. Материалы международной научнопрактической конференции. М., 2001, с.73-75.
2

Галяшина Е.И. Прикладные основы судебной фоноскопической экспертизы//Теория и практикап
судебной экспертизы. СПб., 2003, с.9-15.
3

Шашкин С.Б. Основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных с
использованием средств полиграфической и оргтехники (теоретический, методологический и
прикладной аспекты)//Теория и практика судебной экспертизы. СПб., 2003, с.325-340.
4 Мящкямя експертизасы гаршысында гойулан суалларын нцмуняви сийащысы. Бакы, 2005, с.37.
5 Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М., 2001, с.12-13
6Сарыжалинскайа К.Г., Жавадов Ф.М., Мащмудов А.М., Ялийев Б.Я. Мящкямя експертизасы. Дярс
вясаити. Бакы, 2003, с.293.
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ekspertizalarının predmeti, obyektləri və həll etdiyi məsələlərə dair metodik vəsait olan
«Məhkəmə ekspertizası qarşısında qoyulan sualların nümunəvi siyahısı»nda məhkəmə
kompüter-texniki ekspertizası müstəqil ekspertiza növü hesab edilməklə, sənədlərin texniki
tədqiqi kimi məhkəmə ekspertizası cinsinin tərkibində göstərilməmişdir.
F.M.Cavadov kompüter-texniki ekspertizanı məhkəmə ekspertizalarının müstəqil növü
(cinsi) hesab edərək onun özünün də aşağıdakı növlərə (qruplara) bölür: kompüter aparatlarının
ekspertizası; kompüter proqramlarının ekspertizası; kompüter məlumatlarının ekspertizası;
kompüter şəbəkələrinin ekspertizası(şəbəkə və telekommunikasiya texnologiyaları ilə bağlı
faktların və halların tədqiqi)1.
Kompüter-texniki ekspertizasının bütün bu növləri bir qayda olaraq kompleks şəkildə
keçirilir, çünki bu növ ekspertiza məsələlərinin həlli zamanı müxtəlif elm sahələri üzrə biliklər
tələb olunur (sənədlərin texniki ekspertizası, əmtəəşünaslıq, videofonoqrafik, müəllifşünaslıq və
s.). kompüter-texniki ekspertizanın obyektləri aparat-texniki vasitələr, proqram məhsulları və
informasiya obyektləridir (məlumatlar).
Ə.S.Məlikov hazırda Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzində kompüter-texniki ekspertizanın
elmi-metodoloci əsaslarının yaradılması, onun həll etdiyi məsələlər dairəsinin müəyyən edilməsi,
bu növ ekspertizaların obyektlərinin dəqiqləşdirilməsi üzrə işlərin aparıldığını qeyd edərək
hazırda bu növ ekspertizanın aşağıdakı obyektlərinin mövcud olduğunu göstərir:
- avtomatlaşdırma vasitələrinin (hesablama sistemlərinin, məlumatların ötürülməsi və
ineformasiyanın surətinin çıxarılması sistemlərinin) koməyi ilə hazırlanmış mətn və qrafik
sənədlər (standart və elektron);
- kompüter proqramları və onların işləməsi üçün zəruri olan yardımçı kompüter informasiyası;
- multimediya formatında təqdim olunmuş video- və səs yazısı, vizual və audial informasiya;
- avtomatlaşdırılmış saxlama, axtarış, emal və ötürməni təmin edən formatlarda təqdim
olunmuş kompüter məlumatları (məlumatlar bazası);
- müxtəlif təbiətli informasiyanın fiziki daşıyıcıları (maqnit, maqnitooptik, optik və s.)2.
Yeni məhkəmə ekspertiza növlərinin yaranması, bu sahədə mövcud problemlər, meyllər və
imkanlar barədə aşağıdakılar da qeyd edilə bilər.
Məlum olduğu kimi, biometriya – insanın unikal, yalnız ona xas olan bioloji əlamətlərinə görə
eyniləşdirilməsidir. Biometrik eyniləşdirmə – əl-barmaq izlərinə, genetik koda, göz yuvasına,
xəttə, səsə, üzün həndəsi ölçülərinə, formasına və s. kimi insanın fərdi bioloji əlamətlərinə görə
eyniləşdirilməsinin yeni metodudur.
Qeyd etmək lazımdır ki, biometrik texnologiyalar artıq çoxdandır ki, məhkəmə ekspertizasında tətbiq olunur, xüsusi halda əl-barmaq izləri, həmçinin xəttə görə insanın şəxsiyyətinin
müəyyən edilməsi bu qəbildəndir. Bundan başqa, kriminalistik texnika çərçivəsində
qabitologiya ( insanın zahiri (xarici) görkəmi haqqında təlim - müxtəlif daşıyıcılarda insanın
zahiri görkəminin əks olunma qanunauyğunluqlarını öyrənən və cinayətlərin açılması və
qarşısının alınması üçün insanın zahiri görkəmi ilə bağlı məlumatların toplanması, tədqiqi və
istifadəsi metodlarını və texniki-kriminalistik vasitələrini işləyib hazırlayan kriminalistik
texnikanın bir hissəsi) üzrə biliklərdən istifadə edilir. K.Q.Sarıcalinskaya yazır: «Qabitoskopiya»
latın sözü olub «görkəm, xaric» deməkdir. Bu termin axtarış və eyniləşdirmə məqsədilə insanın
xarici görkəmini xarakterizə edən məlumatların öyrənilməsi və istifadə edilməsi mənasını
daşıyır. İnsanın zahiri əlamətləriin təsviri metodlarını və qaydalarını bilmək, ondan əməliyyataxtarış tədbirlərində və istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsində istifadə etmək mühüm
praktiki əhəmiyyətə malikdir»3.
Мящкямя експертизасы. Схемляр албому. Дярс вясаити. Бакы, 2007, с.173-174.
Меликов А.С. Компьютерно-техническая экспертиза как новый вид судебных экспертиз
//www.expert.com.ua
3 Криминалистика/Б.Ялийевин мясул редакторлуьу иля. Б., 2010, с.206.
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Genetik kod əsasında insanın eyniləşdirilməsi metodu elmi ədəbiyyatda müxtəlif cürə
adlandırılır: genetik eyniləşdirmə, genotiposkopiya, gen daktiloskopiyası, molekulyar-genetik
eyniləşdirici analiz.
Biologiya elminin nailiyyətləri bazasında yaranan genetik fərdiləşdirmə texnologiyası tibbi
genetika, geneoloji tədqiqatlarda, epidemiologiyada, seleksiyada, təkamül genetikapsında və
nəhayət məhkəmə biologiyasında və kriminalistikada xüsusi məsələlər (vəzifələr) kompleksinin
həllinin yeni yollarını müəyyən etməyə imkan verir.
Hesab edirik ki, müstəqil məhkəmə ekspertizası cinsi və ya hətta sinfi kimi biometrik (və ya
qabitoskopik) ekspertizasının, onun elmi-nəzəri və metodoloji əsaslarının yaradılması məsələsi
məhkəmə ekspertizası nəzəriyyəsi və təcrübəsinin aktual məsələlərindən biridir.
Qeyd olunanlarla yanaşı, fikrimizcə, nəzəri mexanika, fizika, mexanizmlər və maşınlar
nəziyyəsi və digər bu kimi baza elmləri əsasında müstəqil məhkəmə ekspertizası cinsinin
məhkəmə mexaniki ekspertizasının yaradılması və onun elmi-nəzəri, metodoloji və metodiki
əsaslarının işlənilməsi məhkəmə ekspertizası nəzəriyyəsi və təcrübəsi qarşısında duran aktual
problemlərdəndir.
Məlum olduğu kimi, poliqraf, insan orqanizmində cərəyan edən bir neçə (16-ya qədər)
fizioloji proseslərin eyni vaxtda qeydə alınması üçün nəzərdə tutulmuş çoxtəyinatlı cihazdır. Bu
növ cihazlar bioloji tədqiqatlarda, klinik təbabətdə, psixofiziologiyada istifadə olunur. Bu
qurğulardan istifadənin xüsusi istiqamətlərindən biri də yalanın deteksiyasıdır.
Xüsusi psixofizioloji tədqiqatlar – mürəkkəb və çoxmərhələli prosedur olmaqla onun
gedişində poliqraf yeganə bir funksiyanı - ötürülən informasiyaya cavab olaraq insan
orqanizminin sürətli və tez başa çatan reaksiyasının qeydə alınmasını təmin edir. Bu növ
cihazlar insan orqanizminə heç bir mənfi təsir göstərmir və bu baxımdan təhlükəsizlik tələblərinə
cavab verir. Verilən suallara cavabların ifadəliyini və reaksiyaların dayanıqlılığını müqayisə
edərək poliqrafın operatoru keçirilən yoxlama şəraitində bu sualların konkret insan üçün
subyektiv əhəmiyyəti haqqında mülahizə irəli sürür, müəyyən nəticə çıxarır.
Poliqrafın müəyyən üstünlüklərinə baxmayaraq
cinayət mühakimə icraatında yalan
deteksiyanın texniki vasitələrindən, yəni yalan detektorundan istifadə məsələləri hələ də böyük
diskussiyalar doğurur. Əksər hüquqşünaslar hesab edirlər ki, yalan detektorundan, yəni
poliqrafdan əməliyyat-axtarış tədbirlərinin təşkili, əməliyyat-axtarış proqnozlaşdırılması,
əməliyyat və istintaq fərziyyələrinin qurulması zamanı tətbiq oluna bilən istiqamətverici
məlumatların toplanması vasitəsi kimi istifadə edilə bilər.
Bəziləri, məsələn Y.V.Komissarova və V.V.Semenov hesab edirlər ki, poliqraf təkcə
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin keçirilməsi zamanı deyil, həm də ibtidai istintaq prosesində,
məhkəmə-psixoloci ekspertizası icraatı zamanı da tətbiq edilə bilər1. Eyni zamanda, Portsmut
universitetinin psixologiya fakultəsinin professoru O.Fray hesab edir ki, «poliqrafik testlərlə
edilmiş səhvlərin sayı nəzərə alınmaqla poliqrafın nəticələri etibarlı, mötəbər sübut keyfiyyətində
nəzərdən keçirilə bilməz»2. Bununla belə, müəllif, qeyd edir ki, poliqraf testlərinin nəticələrinə
əlavə istiqamətverici informasiya kimi baxıla və yalanın ifşası vasitəsi kimi istifadəsi
mümkündür. Fikrimizcə poliqraf məhkəmə psixoloci ekspertizası icraatında istifadə edilə və
ekspert-psixoloqun sərəncamında olan texniki vasitələr məcmusuna daxil edilə bilər.
Elmi-texniki inqilab və tərəqqi dövründə yaranan yeni elmi ideyaların və nəzəriyyələrin təsiri
altında məhkəmə ekspertizasının elmi-nəzəri və metodoloci əsaslarının işlənib hazırlanmasında
ciddi və keyfiyyətli sıçrayış baş vermiş, bir sıra ümumnəzəri və metodoloci problemlərin həlli
imkanları yaranmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin «Ədliyyə orqanlarının inkişafı
haqqında» 17 avqust 2006-cı il tarixli Fərmanında elm və texnikanın son nailiyyətərindən
1

Комиссарова Я.В., Семенов В.В. Особенности невербальной коммуникации в ходе
расследования преступлений. М., 2004, с.113-114.
2

Фрай О. Детекция лжи и обмана. СПб., 2005, с.266
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istifadə etməklə məhkəmə ekspertizası növlərinin genişləndirilməsinin və bu sahədə elmi
tədqiqat işlərinin səmərəliliyinin artırılmasının zəruriliyi qeyd edilmişdir. Qeyd edək ki,
Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri cənab Fikrət Məmmədovun imzaladığı «Məhkəmə
ekspertizası mərkəzinin əsasnaməsinin, strukturunun və ştat vahidlərinin bölgüsünün təsdiq
edilməsi barədə» 28 dekabr 2007-ci il tarixli əmrində məhkəmə ekspertizası sahəsində qabaqcıl
təcrübənin mütəmadi olaraq öyrənilməsinin, bu təcrübənin və elmi-texniki nailiyyətlərin
tətbiqinə xüsusi diqqətin yetirilməsinin vacibliyi göstərilmişdir.
Müasir sosial iqtisadi və hüquqi münasibətlər şəraitində məhkəmə ekspertizasının müasir
inkişaf meyllərini səciyyələndirərək prof. F.M.Cavadov qeyd edir: «Yeni ekspertizaların
yaranması müxtəlif yollarla, o cümlədən məhkəmə-ekspert texnologiyalarının inkişafı, tədqiq
edilən obyektlərin dairəsinin genişləndirilməsi, onlar barəsində təsəvvür və biliklərin artması
yolu ilə mümkündür»1.
F.M.Abbasova düzgün olaraq göstərir ki, «məhkəmə ekspertizasının kompüterləşdirilməsi son
20 il ərzində dünyada gedən informasiya inqilabı ilə şərtlənibdir» 2. S.M.Pleşakov, müasir
qloballaşma şəraitində hüquq-mühafizə orqanları və məhkəmələr tərəfindən məhkəmə
ekspertizası qarşısında keyfiyyətcə fərqli, daha yüksək tələblər qoyduqlarını və bu tələblərin istər
ənənəvi, istərsə də yeni ekspert məsələlərinin həllində elm və texnikanın ən müasir
nailiyyətlərindən geniş istifadə əsasında reallaşdırılmasının mümkün olduğunu qeyd edir3.
Bu mənada kriminalistikanın və məhkəmə ekspertizasının riyaziləşdirilməsi və
kompüterləşdirilməsi – bu elmlərin müasir inkişaf səviyyəsindən, cinayətkarlıqla mübarizə
təcrübəsindən irəli gələn və onunla şərtlənən təbii prosesdir.4.
Riyazi-kibernetik
modelləşdirmənin məhkəmə ekspertizası icraatının elmi-metodiki
əsaslarının təkmilləşdirilməsi üçün prinsipial yeni imkanlar açdığını N.A.Zamaraeva da qeyd
edir və göstərir ki, məhkəmə ekspertizası nəzəriyyəsinin, riyazi məntiqin, kibernetikanın,
informasiya nəzəriyyəsinin, kompüter-informasiya texnologiyalarının sistemli şəkildə
birləşdirilməsi məhkəmə ekspertizasının kompüterləşdirilməsi kimi yeni istiqamətin yaranmasına
gətirib çıxarmışdır5.
Qeyd edək ki, ekspertiza icraatında ən müasir metod və vasitələrdən, kompüter-informasiya
texnologiyalarından istifadə ilə bağlı elmi-nəzəri və təcrübi xarakterli problemlər kompleksi
Azərbaycan hüquqşünas-alimləri tərəfindən də sistemli şəkildə araşdırılmışdır. Məsələn, bu
sahədə son illərdə işıq üzü görən və məhkəmə ekspertizasının riyaziləşməsi və
kompüterləşməsinin bir çox məsələlərinin və problemlərinin nəzərdən keçirilərək həlli yollarının
araşdırıldığı nəşrlər sırasında H.Ə.Musayevin monoqrafiyası xüsusi olaraq qeyd edilməlidir.
Monoqrafiyada «məhkəmə ekspertizası fəaliyyətində qeyri-ənənəvi tədqiqat metodlarının
tətbiqinin elmi-nəzəri, təşkilati-metodoloji və hüquqi (prosessual) aspektləri tədqiq edilmiş,
məhkəmə ekspertizasının riyaziləşməsinin və kompüterləşdirilməsinin ümumelmi ilkin şərtləri
və mahiyyəti, riyazi-kibernetik metod, üsul və vasitələrin, müasir kompüter texnologiyalarının
məhkəmə ekspertizası icraatında istifadəsinin əsas istiqamətləri nəzərdən keçirilmişdir.
Həmçinin, məhkəmə ekspertizası nəzəriyyəsi və təcrübəsində ekspert texnologiyasının anlayışı
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.
2 Бах: Аббасова Ф.М. Азярбайжанда мящкямя експертизасынын йаанмасы, мцасир вязиййяти вя инкишафынын
щцгуги, елми тянзими мясяляляри. Щ.е.н. алимли к дяряжяси алмаг цчцн тягдим олунмуш диссертасийанын
авторефераты. Б., 2000.
3 Плешаков С.М. Современные экспертные технологии в деятельности судебно-экспертных
учреждений России. Автореф.дисс…к.ю.н. Нижний Новгород, 2007, с.3-5.
4

Толстухина Т.В. Современные тенденции развития судебных экспертиз на основе
информационных технологий. Автореф.диссерт….док-ра.юрид.наук. М., 1999, с.4-5
5
Замараева Н.А. Понятие, структура экспертной технологии. //Актуальные вопросы организации и
производства судебных экспертиз. Материалы школы-семинара. СПб., 1999, с.37-38.
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və mahiyyəti araşdırılmış, məhkəmə ekspertizası icraatında kompüter texnologiyalarından
istifadənin elmi-metodiki və hüquqi əsasları, məhkəmə ekspertizası icraatının informasiyaanalitik təminatının mahiyyəti, strukturu və əsas elementləri və s. ilə bağlı məsələlər kompleksi
sistemli şəkildə tədqiq edilmişdir»1.
Hazırda Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzində kompüter- informasiya texnologiyalarının tətbiqi
sahəsində müəyyən təcrübə toplanmışdır. Kompüterlər, elmi-texniki tərəqqinin son
nailiyyətlərinə əsaslanan texniki vasitələr və qurğular yol-nəqliyyat hadisələri, maddələrin,
materialların və məmulatların ekspertizasında, bioloji ekspertizaların icraatında xətşünaslıq,
sənədlərin texniki tədqiqatı və digər ekspertiza sahələrində bir sıra mürəkkəb məsələlərin
həllində geniş istifadə edilir2.
Məhkəmə-fonoskopik ekspertizası təcrübəsində də son illərdə kompüterlərdən istifadənin
səmərəliliyi də xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Məsələn, səsyazılarının kriminalistik tədqiqat
proqramı olan «Custiphone» proqram kompleksi videofonoqrafik və fonoskopik,
«SİS»
proqram kompleksi isə fonoskopik ekspertiza sahələrində işləyən ekspertlər üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Proqram komplekslərinin hazırlanması prosesində müasir əməliyyat sistemlərinin
imkanlarından istifadə olunmuş, ekspertlərin çoxillik təcrübələri zamanı onların qarşılarına çıxan
problemlər nəzərə alınmışdır. Qeyd olunan proqram komplekslərinə fonoqramın keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması, fonoqramın redaktə edilməsi və s. məqsədlərlə tətbiq olunan xüsusi
proqramlarlar daxil edilmişdir. Bu proqramm vastələri fonoqramdakı danışığa görə şəxsin
eyniləşdirilməsinə; aşağı keyfiyyətli fonoqramların küydən təmizlənməsi və yazılı mətnin
alınmasına; danışanın diaqnostikasına; fonoqramın həqiqiliyinin müəyyənləşdirilməsinə və
montac əlamətlərinin müəyyən olunmasına; mübahisəli və nümunə fonoqramlarındakı səs və
nitqin eyniləşdirilməsinə; yazılış vaxtı və ya sonradan olunmuş montac əlamətlərinin müəyyən
edilməsi məqsədi ilə fonoqramın texniki tədqiqinə;
fonoqramın sözbəsöz mətninin
müəyyənləşdirilməsinə; daimi harmonikaların tədqiqi yolu ilə rəqəmli montac əlamətlərini
müəyyən etməyə; məhkəmələrdə mübahisəli fonoqram hissəsinin, cümlənin və ya sözün yerinin
təqdim olunmuş fonoqramda tez tapılmasına; bir formatdan başqa formata çevrilmə əlamətinin
müəyyən olunmasına; start-stop siqnallarının avtomatik tapılmasına; ilkin fonoqramın rəqəmli
formada yazılması əlamətinin müəyyən edilməsinə; fonoqramın akustik kanal vasitəsilə təkrar
yazılma əlamətinin müəyyən edilməsinə imkan verir.
Maddələrin, materialların və məmulatların kriminalistik ekspertizası şöbəsində Yaponiya
firmasının məhsulu olan və tərkibində kompüter və onun proqram kompleksi olan ən müasir
xromotoqrafik və spektroskopik sistemlərinin tətbiqi üzvi birləşmələrin analizinin tez, tam və
keyfiyyətli aparmağa imkan verir. Xromotoqrafiya-kompüter kompleksi narkotik vasitələrin və
psixotrop maddələrin, farmosevtik preparatların, neft məhsullarının, tərkibində spirt olan
məhsulların və s. kimyəvi analizini aparmağa və əvvəllər həlli mürəkkəb və bəzən mümkün
olmayan ekspertiza məsələlərini həll etməyə, yeni ekspertiza obyektlərini tədqiq etməyə imkan
verir3.
Eyni zamanda, o da aydındır ki, məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin informasiya təminatının
ən mühüm struktur elementlərindən biri metodiki təminatdır. Bununla bağlı H.Ə.Musayev
1Мусайев

Щ.Я. Мящкямя експертизасы ижраатында гейри-яняняви тядгигат методлары (елми-нязяри,
тяшкилати-методолоъи вя щцгуги аспектляр). Бакы, 2012, с.2.
2
Джавадов Ф.М., Абдуллаев Я.С. Проблемы применения математических методов и ЭВМ в
криминалистике, криминологии и судебной экспертизе //Ганунчулуг, №10, 1996, с.15.; Майилов
У.А., Абдуллаев Я.С., Казымов М.Р. Основные направления автоматизации судебнопочерковедческих исследований. Б., 1995; Дадашев Ф.Д., Исмаилов П.И., Сариева И.Д.
Применение программного комплекса «EX-STOL» для решения задач САТЭ по делам о
столкновениях транспортных средств //Актуальные вопросы организации и поизводство судебных
экспертиз. СПб., 1999, с.164-165..
Мусайев Щ.Я. Мящкямя експертизасы ижраатында гейри-яняняви тядгигат методлары (елми-нязяри,
тяшкилати-методолоъи вя щцгуги аспектляр). Бакы, 2012, с.134
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düzgün olaraq göstərir ki, 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 təminatının
yüksək keyfiyyət səviyyəsinə çatdırmaq mümkündür»1.
Qeyd olunanlarla yanaşı, məhkəmə ekspertizası icraatının kompüterləşdirilməsi, mürəkkəb
ekspertiza məsələlərinin riyazi-kibernetik vasitələrlə həlli sahəsində hələ də bir sıra problemlər
mövcuddur. Məhkəmə ekspertiza fəaliyyətində kompüter-informasiya texnologiyalarının
tətbiqinin elmi-nəzəri, təşkilati-texniki və metodiki əsaslarının işlənib hazırlanması üçün
aşağıdakı məsələlərin həlli də zəruri hesab edilməlidir:
- Tədqiqat obyektinin növündən (narkotik vasitə, mikrohissəcik, zərgərlik məmulatı, polimer
materiallar, xətt nümunələri və s.) asılı olmayaraq ekspertiza icraatı prosesinə vahid riyazikibernetik yanaşmanın işlənib hazırlanması;
- ekspert rəylərinin avtomatlaşdırılmış tərtibi üzrə kompüter proqramlarının hazırlanması, bu
proqramlarda ekspert rəyinin illüstrativ hissəsinin (fotocədvəllərin, qrafiklərin, fotoşəkillərin və
s.) tərtibi imkanlarının nəzərdə tutulması2;
- kompüter sistemlərindən, digər texnoloci vasitə və qurğulardan istifadə etməklə təsvirlərin
alınması və obrazların tanınması üzrə universal kompüterləşdirilmiş metodikaların işlənib
hazırlanması;
- azinformativ ekspertiza obyektlərinin tədqiqi zamanı riyazi-kibernetik modelləşdirmənin
istifadə imkanları öyrənilməsi;
- «ekspert-kompüter» interaktiv sisteminin tətbiqinin təşkilati-texniki, elmi-metodiki və
prosessual əsaslarının işlənib hazırlanması;
- ayrı-ayrı ekspertiza məsələləri qrupunun həllinə istiqamətlənmiş kompüterləşdirilmiş
informasiya sistemlərinin, informasiya fondalarının, məlumatlar bankının yaradılması;
- müxtəlif təyinatlı periferik kompüter-texniki vasitələrdən, rəqəmsal video və foto
texnikadan, digər yardımçı qurğulardan və avadanlıqlardan istifadəyə əsaslanan ekspertin
kompüterləşdirilmiş iş yerinin yaradılması və s.;
- yeni növ ekspert-kriminalistik uçotların, ekspert-qeydiyyat sistemlərinin (məsələn, iy-qoxu
izlərinə, fonoqramlara, xəttə və s. görə) formalaşdırılması və məhkəmə-istintaq, ekspert
təcrübəsində tətbiqi;
- məhkəmə ekspertizası fəaliyyətində İnternet kompüter şəbəkəsindən istifadə imkanlarının
müəyyən edilməsi3.

Мусайев Щ.Я. Мящкямя експертизасы ижраатында гейри-яняняви тядгигат методлары (елми-нязяри,
тяшкилати-методолоъи вя щцгуги аспектляр). Бакы, 2012, с.223-224
2 Ярмак К.В. Правовые и научные проблемы совершенствования структуры и содержания
заключения эксперта-криминалиста в условиях компьютеризации экспертной деятельности.
Автореф.дисс…к.ю.н. Волгоград, 2003, с.5-6
3 Мусайев Щ.Я. Мящкямя експертизасы ижраатында гейри-яняняви тядгигат методлары (елми-нязяри,
тяшкилати-методолоъи вя щцгуги аспектляр). Бакы, 2012, с.233-234
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Cinayət-prosesində iştirak edən hər bir vəkilin cinayət-prosessual fəaliyyəti həm vəkillik
fəaliyyətinin, həm də cinayət prosesinin əsas prinsiplərinə uyğun şəkildə həyata keçirilməlidir.
Vəkillik fəaliyyətinin prinsipləri «Vəkillik və vəkillik fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan
Respublikasının 28 dekabr 1999-cu il tarixli Qanununun 1-ci maddəsinin II hissəsində təsbit
edilmişdir: «Vəkillər öz fəaliyyətini qanunun aliliyi, müstəqillik, demokratizm, humanizm,
ədalət, aşkarlıq və konfidensiallıq prinsipləri əsasında həyata keçirirlər». Göründüyü kimi, bu
prisniplər arasında qanunun aliliyi, demokratizm, humanizm, ədalət və aşkarlıq kimi ümumi
hüquqi prinsiplərlə yanaşı, «müstəqillik» və «konfidensiallıq» kimi spesifik prinsiplər də yer alır.
Bu prinsiplərin hər biri cinayət mühakimə icraatına münasibətdə konkret məzmun alır. Belə ki,
vəkillik fəaliyyətinin müstəqillik prinsipi öz təzahürünü vəkillərin və onların birliyinin peşəkar
fəaliyyətinə prokurorluq, məhkəmə, digər dövlət orqanları, ictimai birliklər, hər hansı müəssisə,
idarə, təşkilat və vəzifəli şəxs tərəfindən müdaxiləyə, təzyiqə yol verilməməsi haqqında qadağa
da tapır. Konfidensiallıq prinsipi isə, «vəkil sirri» institutu vasitəsilə realizə edilir. Bu
institutunun üzərində bir az durmağı məqsədəuyğun hesab edirik.
Vəkil sirrinin bir hüquq institutu kimi hələ Roma imperiyası zamanlarıdan bəllidir. Roma
hüquqşünasları məhkəmələrdən tələb edirdilər ki, onlar, vəkillərin özlərinin müdafiəçi kimi çıxış
etdikləri işlər üzrə öz üzərlərinə şahidlik rolu götürmələrinə imkan verməsinlər.
Vəkil sirri inqilabaqədərki dövrdə də görkəmli hüquqşünasların daim diqqətində olan bir
institut olmuşdur. Bu müəlliflərin böyük əksəriyyəti vəkil sirrinin qorunmasının, belə bir
hüququn tanınmasının tərəfdarı olmuşdurlar. Onların arasında fikir ayrılığı yalnız həmin sirrin
hədləri ilə bağlı olmuşdur. Məsələn, mövcud yanaşmalardan birinə görə, vəkil sirrinə,
ümumiyyətlə hər hansı bir hüdud, məhdudiyyət qoyulması yolverilməz hesab edilirdi. Bu
yanaşmanın tərəfdarları belə hesab edirdi ki, sirr bütün ailə üçün, hətta ola bilər bütünlükdə bir
nəsil üçün təhlükəli olarsa da, qorunmalıdır. «Müdafiənin bütün mahiyyətinin biruzə olunduğu
etibar məsələsində heç bir kompromisə yol verilmir. Vəkil susmalıdır» (E. Benedikt). Başqa bir
yanaşmaya görə, belə hesab edilirdi ki, vəkil sirrinin qorunması ədalət mühakiməsinin öz
maraqlarına xidmət edir – «müşavirə sirri olmadan nə müdafiə, nə də ədalət mühakiməsi var».
Digər yanaşmada isə təqsirləndirilən şəxsin hüquqları və müdafiənin maraqları rəhbər tutulurdu.
Nəhayət bu məsələyə etik aspektdən də yanaşanlar var idi – «kor Femida, həm də kar olmalıdır»
(A. Koni) [8, s. 55].
İnqilabdan sonra, yeni sosialist dövlətinin quruculuğu prosesində vəkil sirri haqqında məsələ
hüquqşünasları narahat etməyə bilməzdi. Sovet hakimiyyətinin ilk illərindən etibarən, sovet
vəkilliyi vəkil sirri institutuna sovet vəkilinin peşəkar etikası aspektindən yanaşmağa və bu
institutu qorumağa cəhd göstərirdi – «Prinsipcə, vəkilin ona etibar edilmiş sirri açmaq hüququ
yoxdur və deməli, heç kəs bunu ondan tələb edə bilməz» (V. Skrest); «Vəkil sirrindən ancaq
onda imtina etmək olar ki, o zaman artıq məhkəmələr mövcud olmayacaqlar» (Erivman); «Bütün
vətəndaşların xəbərçilik etmək vəzifəsindən azad edildiyi halda belə vəzifəni vəkilin üzərinə
qoymaq olmaz» (Mamutov). Bununla belə, sovet ideologiyasının neqativ təsirləri bu institut
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barədə nümayiş etdirilmiş mövqelərə öz təsirini göstərirdi – «Sovet dövlətindən konspirasiyaya
yol ermək olmaz» (Çerlyunçakeviç); «müttəhim və ya vəkilin digər müvəkkilləri bilməlidirlər ki,
onlar tərəfindən vəkilə bildirilmiş hər şey məhkəməyə də məlum olmalıdır, çünki vəkil vəzifəli
şəxsdir və öz müştərisi ilə birlikdə vəkil də yalan danışa bilməz» (Karaşeviç) [8, s. 58-59].
Bununla belə, vəkil sirri sovet cinayət-prosessual qanunvericiliyi ilə tanınır və müəyyən
mənada təmin edilirdi. Sovet qanunvericiliyinin vəkil sirrini təsbit etmə metodu cinayətprosessual qanunvericilikdə müdafiəçinin şahid kimi çağırılıb dindirilməsinə qadağa
qoyulmasından ibarət idi. Belə metod yalnız müdafiəçi üçün vəkil sirri hüququnu tanıyırdı və bu
zaman vəkilin dindirilməsi qadağasının məzmununu onun işdə müdafiəçi kimi iştirak etməsi ilə
alqədar ona bəlli olmuş hallar və faktlar təşkil edirdi. Sovet qanunvericiliyi vəkil sirri haqqında
əksər məsələlərdə detalizasiya aparmırdı. Belə detalizasiyanın aparılmamasına baxmayaraq,
İttifaq respublikalarından birində vəkil sirri haqqında məsələ digəri ilə müqayisədə daha geniş və
ya daha dar məzmunda tənzimlənə bilirdi [8, s. 82]. Sovet mühitində vəkil sirri institutunun belə
dar məzmunda elan və təmin edildiyi bir şəraitdə, beynəlxalq hüquq mühitində həmin institutut
bir-birinin ardınca benyəlxalq xarakterli sənədlərlə tənzim edilməyə başlandı. Daha sonra postsovet dövlətləri artıq müstəqil qanunvericilik bazalarının yaradılması prosesində məhz həmin
beynəlxalq aktları rəhbər tutdular.
Vəkil sirrinin beynəlxalq sənədlərdə həm bilavasitə, həm də dolayısı ilə, yəni daha geniş
institununun tərkib hissəsi kimi (məsələn, müdafiə hüququnun tərkib elementi kimi),
tənzimlənməsinin özünəməxsus xronologiyasını aşağıdakı vermək olar.
– 10 dekabr 1948-ci il: Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi tərəfindən «İnsan
Hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsi» qəbul edilir və həmin aktın 11-ci maddəsində göstərilir ki,
cinayətdə ittiham olunan hər bir insan onun təqsiri qanuni qaydada, müdafiəsi üçün bütün
imkanların yaradıldığı açıq məhkəmə baxışında sübut edilənədək təqsirli sayıla bilməz;
– 4 noyabr 1950-ci il: Avropa Şurası tərəfindən «İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının
müdafiəsi haqqında» Avropa Konversiyası qəbul edilir. Konversiyanın 6-cı maddəsi müdafiə
hüququna verilən təminatlar sırasında, həmçinin, nəzərdə tutur: «… özünün seçdiyi müdafiəçi
vasitəsilə özünü müdafiə etmək …»;
– 31 iyul 1957-ci il: BMT-nin «Məhbuslarla rəftarın minimal standart qaydaları» qəbul edilir.
Həmin akt məhbuslarla onların vəkilləri arasında söhbətin «konfilensiallığına» təminat verir;
– 16 dekabr 1966-cı il: «Mülki və Siyasi Hüquqların haqqında Beynəlxalq Pakt» qəbul edilir.
Paktın 14-cü maddəsi hər kəsin «… özünün seçdiyi müdafiəçi ilə əlaəq saxlamaq imkanına malik
olaq» hüququnu tanıyır;
– 28 oktyabr 1988-ci il: «Avropa cəmiyyətində hüquqşünasların Etik Davranış Kodeksi»
qəbul edilir. Həmin koleks konfidensiallığın təminatlarını vəkillik fəaliyyətinin əhəmiyyətli
əlamətlərinə aid edir;
– 9 dekabr 1988-ci il: BMT-nin «Hər hansı formada tutulmuş və ya həbs edilmiş bütün
şəxslərin müdafiəsinə dair prinsiplər toplusu» qəbul edilir. Həmin prinsiplər toplusunda 18-ci
prinsipin 4-cü bəndi də tutulmuş və ya həbs edilmiş şəxsin vəkili ilə görüş və söhbətlərinin
konfidensiallığını təsbit edir;
– 7 sentyabr 1990-cı il: BMT-nin «Vəkillərin rolu haqqında əsas Prinsipləri» qəbul edilir.
Prinsiplərin 8-ci bəndinə əsasən, «…tutulan, həbs olunan, məhkum olunanlara vəkillə görüşmək
imkanları verilir, … onunla konfidensial görüşmək üçün imkan yaradılır»;
– 25 oktbayr 2000-ci il: Avropa Şurasının Nazirlər Kabineti tərəfindən «Vəkil peşənin həyata
keçirilməsində azadlıq haqqında» Kes Tövsiyələri qəbul edilir. Tövsiyələrin 1-ci prinsipinin 4, 5
və 6-cı bəndlərinə görə, «vəkillərin öz müştəriləri ilə, xüsusilə azadlığı məhdudlaşdaralmış
müştəriləri ilə görüşmək imkanına malik olmalıdırlar … belə görüşləri bağlı qapı arxsında apara
bilməlidirlər», «… vəkil və müştərisi arasındakı münasibətlərin konfidensiallığına hörmət
edilməsi üçün bütün tədbirlər görülməlidir …»
– 5 dekabr 2006-cı il: «Cinayət ədliyyəsi sistemləri haqqında Brüssel Bəyannaməsi» qəbul
edilir. Həmin aktda da Kes tövsiyələrinə bənzər müddəalar öz əksini tapır.
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Şübhəsiz, bu siyahı müfəssəl xarakterli deyildir, lakin fikrimizcə, vəkil sirrinin beynəlxalq
hüquqi təminat ənənəsinin yaranması və inkişafı tarixini əks etdirə bilir [3, s. 153-155; 6, s. 1-2].
Nəhayət, vəkil sirri institutunun milli qanunvericiliklə tənzim edilməsi məsələsinə gəlincə, ilk
olaraq, Azərbaycan Respublikasının 12 noyabr 1995-ci il tarixli yeni Konstitusiyasının 61-ci
maddəsinə qeyd etmək lazımdır. Həmin maddə hər bir kəsin yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım
almaq hüququnu təsbit etmişdir. Müstəqillikdən sonra vəkil sirrinin normativ təsbit edilməsinin
pik nöqtəsi sahəvi qanunun – «Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan
Respublikasının 28 dekabr 1999-cu il tarixli Qanunun qəbul edilməsi olmuşdur. Həmin Qanun
Azərbaycan Respublikasının ərazisində hər bir şəxsin məhkəmə prosesində, ibtidai istintaqda və
təhqiqatda öz hüquqlarının və qanunla qorunan mənafelərinin müdafiəsini həyata keçirmək üçün
özünün seçdiyi vəkilə müraciət etmək, tutulduğu, həbsə alındığı, cinayət törədilməsində ittiham
olunduğu andan müdafiəçinin köməyindən istifadə etmək hüquqlarının təmin olunmasının və
başqa məsələlər üzrə hüquqi yardım göstərən vəkillərin fəaliyyətinin tənzimlənməsi məqsədi ilə
qəbul edilmişdir. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında fiziki və hüquqi şəxslərə yüksək
keyfiyyətli hüquqi yardımın göstərilməsi üzrə vəkillik fəaliyyətinin əsas prinsiplərini, vəkillərin
hüquqi statusunu və onların özünüidarəsinin əsaslarını müəyyən edir. Onun «Vəkil sirri» adlanan
17-ci maddəsinə əsasən, vəkilin peşə vəzifələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar aldığı
məlumatlar, verdiyi məsləhətlər və arayışlar vəkil sirrini təşkil edir. Peşə vəzifələrini həyata
keçirərkən məlum olan ibtidai istintaqın sirrini təşkil edən məlumatların vəkil tərəfindən
yayılması yalnız prokurorun və yaxud müstəntiqin icazəsi ilə ola bilər. İbtidai istintaqın sirrini
təşkil edən məlumatların yayılmasında təqsirli olan vəkillər Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Müraciət etmiş şəxsə hüquqi
yardımın göstərilməsi ilə əlaqədar olaraq vəkilə məlum olmuş hallar barədə o, şahid kimi çağırıla
və dindirilə bilməz. Vəkil göstərilən hallar barədə izahat verməməli və ona etibar edən şəxsin
bildirdiyi məlumatı yaymamalıdır. Vəkil sirrini təşkil edən məlumatlar vəkilin hüquqi yardım
göstərdiyi cinayət, mülki və inzibati işlər üzrə, həmçinin həmin vəkilin iştirakı ilə aparılan
məhkəmə prosesində sübut kimi qiymətləndirilə bilməz. Həmin Qanunun «Vəkil etikası»
adlanan 18-ci maddəsində də vəkil sirrinə dair norma təsbit edilir: «… vəkil peşə fəaliyyətini
həyata keçirərkən … vəkil sirrindən özünün şəxsi və başqalarının tamahkarlıq və digər
məqsədləri üçün istifadə etməməlidir».2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının yeni cinayətprosessual qanunvericiliyinin qəbul edilməsi ilə vəkil sirrinin cinayət-prosessual təminatları da
öz normativ təsbitini tapmışdır. Belə ki, AR CPM-in 90.7.8-ci maddəsi şübhəli şəxsə, 91.5.8-ci
maddəsi isə təqsirləndirilən şəxsə söhbətlərin sayı və müddəti məhdudlaşdırılmadan müdafiəçisi
ilə təklikdə görüşmək və konfidensial ünsiyyət saxlamaq hüququ verir. AR CPM-in 92.9.2-ci
maddəsi, buna qarşılıq olaraq, müdafiçiyə söhbətlərin sayı və müddəti məhdudlaşdırılmadan
müdafiə etdiyi şəxslə təklikdə görüşmək və konfidensial ünsiyyət saxlamaq hüququ verir. Hüquq
nəzəriyyəsindən bəllidir ki, bir subyektin hüququnun realizəsi üçün başqa subyektin bu hüquqa
cavab verən vəzifəsi mövcud olmalıdır. AR CPM-də bu qayda nəzərə alınmışdır. Belə ki, AR
CPM-in 153.2.5-ci maddəsi şəxsə tutulduğu andan öz vəkili və qanuni nümayəndəsi ilə ləyaqətli
şəraitdə və nəzarət altında təklikdə görüşmək və konfidensial ünsiyyət saxlamaq imkanı
yaratmanı cinayət prosesini həyata keçirən orqanın və müvəqqəti saxlama yerlərinin
əməkdaşlarının vəzifəsi kimi təsbit edir.
AR CPM-in 95.2-ci maddəsi müdafiəçi qismində hüquqi yardım göstərilməsi ilə əlaqədar
həmin cinayət prosesinə aid olan məlumatları bilən vəkillərin və cinayət prosesində zərər çəkmiş
şəxsin, mülki iddiaçının və ya mülki cavabdehin nümayəndəsi qismində cinayət prosesində
iştirakı ilə əlaqədar həmin cinayət prosesinə aid məlumatları bilən şəxslərin şahid kimi
dindirilməsinə qadağa qoyur, lakin cinayət prosesində müdafiəçi, habelə zərər çəkmiş şəxsin,
mülki iddiaçının, mülki cavabdehin nümayəndəsi qismində iştirakı ilə əlaqədar həmin cinayət
işinə dair məlumatları bilən şəxslər müdafiə etdikləri və ya hüquqlarını təmsil edən şəxsin
razılığı ilə onun xeyrinə ifadə verə bilərlər. Bu fakt həmin şəxslərin bundan sonra cinayət
prosesində iştirakını istisna edir.
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Nəhayət, AR CPM-in 92.10.2-ci maddəsi müdafiəçiyə yeni cinayətin hazırlanması və ya
törədilməsi barədə məlumat alınması, habelə müdafiəni lazımi qaydada həyata keçirməməsinə
görə vəkilin məsuliyyət məsələsi həll edilərkən müdafiə olunan şəxsin dəlillərinin təkzib
edilməsi halları istisna olmaqla, hüquqi yardım göstərilməsi ilə əlaqədar ona məlum olan
məlumatlardan müdafiə etdiyi şəxsin qanuni mənafeyi ziddinə istifadə oluna bilərsə, onları
yaymağı qadağan edir.
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, cinayət prosesində iştirak edən hər bir vəkil, həm də cinayət
prosesinin əsas prinsiplərinin müddəalarına əsaslanmaqla fəaliyyət göstərir. Cinayət prosesinin
prinsipləri orqanik əlaqədə olduqları üçün onları təcrid olunmuş şəkildə nəzərdən keçirmək tam
doğru olmasa da, şərti olaraq, belə deyə bilərik ki, cinayət prosesində vəkil fəaliyyətinin tənzim
edilməsində daha çox rol oynayan prinsiplərə «Hüquqi yardım almaq və müdafiə hüququnun
təmin edilməsi», «Təqsirsizlik prezumpsiyası» və «Çəkişmə prinsipləridir».
AR CPM-in 19-cu maddəsinə (Hüquqi yardım almaq və müdafiə hüququnun təmin edilməsi
prinsipinə) əsasən, cinayət təqibi gedişində təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror və ya məhkəmə zərər
çəkmiş, şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxslərin keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hüququnu təmin
etmək üçün tədbirlər görməlidir. Cinayət prosesini həyata keçirən orqan, zərər çəkmiş şəxs
(xüsusi ittihamçı), mülki iddiaçı və ya onun qanuni nümayəndəsi, şübhəli, yaxud təqsirləndirilən
şəxsin qanuni nümayəndəsi, habelə mülki cavabdeh cinayət, prosesi gedişində özlərinin dəvət
etdiyi nümayəndənin hüquqi yardımından istifadə etmək hüququnu gözləməlidir. Zərər çəkmiş
şəxsin və ya şahidin dindirilməsi zamanı cinayət prosesini həyata keçirən orqanın həmin
şəxslərin nümayəndə qismində dəvət etdikləri vəkilin onların yanında olmasını qadağan etməyə
hüququ yoxdur. Cinayət prosesini həyata keçirən orqan şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin
CPM-də nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada tutulduğu, həbsə alındığı və ya müvafiq olaraq
şübhəli şəxs qismində birinci dindirməyədək, yaxud təqsirləndirilən şəxsə ittiham elan edildiyi
andan müdafiəçinin yardımından istifadə etmək; hüquqlarının izahınıalmaq; öz müdafiəsini
hazırlamaq üçün kifayət qədər vaxt və imkana malik olmaq; şəxsən və ya özünün seçdiyi
müdafiəçi vasitəsi ilə müdafiə olunmaq, yaxud müdafiəçinin haqqını ödəmək üçün kifayət qədər
vəsaiti olmadıqda, pulsuz hüquqi yardım almaq; onun əleyhinə ifadə vermiş şahidləri məhkəmə
istintaqı zamanı dindirmək hüquqlarını təmin etməlidir. Cinayət prosesini həyata keçirən orqan
CPM ilə müəyyən edilmiş hallarda şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin qanuni nümayəndəsini
işə cəlb etməlidir. Cinayət prosesində şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisinin və
qanuni nümayəndəsinin iştirak etməsi bu şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarını
məhdudlaşdıra bilməz. Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs ifadə verməyə, cinayət prosesini
həyata keçirən orqana hər hansı materiallar təqdim etməyə və onlara hər hansı yardım
göstərməyə məcbur edilə bilməz.
AR CPM-in 21-ci maddəsinə (Təqsirsizlik prezumpsiyası prinsipinə) əsasən, cinayətin
törədilməsində təqsirləndirilən hər bir şəxs onun təqsiri CPM-də nəzərdə tutulmuş qaydada
sübuta yetirilməyibsə və bu barədə qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmənin hökmü yoxdursa,
təqsirsiz sayılır. Şəxsin təqsirli olduğuna əsaslı şübhələr varsa da onun təqsirli bilinməsinə yol
verilmir. CPM-in müddəalarına uyğun surətdə müvafiq hüquqi prosedur daxilində ittihamın
sübuta yetirilməsində aradan qaldırılması mümkün olmayan şübhələr təqsirləndirilən şəxsin
(şübhəli şəxsin) xeyrinə həll edilir. Eyni ilə cinayət və cinayət-prosessual qanunlarının tətbiqində
aradan qaldırılmamış şübhələr də onun xeyrinə həll olunmalıdır. Cinayət törədilməsində
təqsirləndirilən şəxs özünün təqsirsiz olmasını sübuta yetirməyə borclu deyildir. İttihamı sübuta
yetirmək, şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin müdafiəsi üçün irəli sürülən dəlilləri təkzib etmək
vəzifəsi ittiham tərəfinin üzərinə düşür.
AR CPM-in 32-ci maddəsinə (Çəkişmə prinsipinə) əsasən, Azərbaycan Respublikasında
cinayət mühakimə icraatı ittiham və müdafiə tərəfinin çəkişməsi əsasında həyata keçirilir.
Cinayət prosesində tərəflərin çəkişməsini təmin etmək məqsədi ilə hər bir tərəf məhkəmədə
təmsil olunur, hər bir tərəf məhkəmədə öz mövqeyini müdafiə etmək üçün bərabər hüquqlara və
imkanlara malikdir, ittiham tərəfi cinayət hadisəsinin baş verməsini, cinayət qanunu ilə nəzərdə
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tutulmuş əməlin əlamətlərinin mövcudluğunu, bu əməlin törədilməsinə təqsirləndirilən şəxsin
aidiyyətini, cinayəti törətmiş şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasının mümkünlüyünü
sübut edir, təqsirləndirilən şəxsin əməlinin hüquqi tövsifinə və məhkəmənin yekun qərarına dair
öz təkliflərini verir, müdafiə tərəfi cinayət təqibi ilə bağlı irəli sürümüş 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, hər bir tərəf heç kimdən asılı olmayaraq müstəqil surətdə öz mövqeyini seçir və
onu müdafiə etmək üçün vasitə və üsullarını müəyyən edir, məhkəmə cinayət prosesi
tərəflərindən hər birinin vəsatəti ilə əlavə olaraq zəruri materialların əldə edilməsinə kömək
göstərir, məhkəmə tərəfindən hökm yalnız cinayət prosesi tərəflərinin iştirakı bərabər əsaslarla
təmin edilməklə tədqiq olunmuş sübutlarla əsaslandırılır, dövlət ittihamçısı və xüsusi ittihamçı
cinayət təqibini həyata keçirir və cinayət təqibindən imtina edir, təqsirləndirilən şəxs sərbəst
olaraq təqsirli olduğunu inkar edir və ya özünü təqsirli bilir, mülki iddiaçı iddiadan imtina edir
və ya mülki cavabdehlə barışıq sazişi bağlayır, mülki cavabdeh iddianı qəbul edir və ya mülki
iddiaçı ilə barışıq sazişi bağlayır.
Cinayət prosesində vəkil müdafiəçi və ya nümayəndə kimi çıxış edə bilər. Müdafiəçi kimi
çıxış edən vəkil cinayət prosesində müdafiə funksiyasını həyata keçirir.
AR CPM-in 92.1-ci maddəsinə görə, cinayət prosesində müdafiəçi qismində yalnız
Azərbaycan Respublikasının ərazisində vəkillik fəaliyyətini həyata keçirmək hüququna malik
olan vəkil iştirak edə bilər. Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanunun 8-ci maddəsinə
əsasən, ali hüquq təhsilli, hüquqşünas ixtisas üzrə üç ildən az olmayaraq iş stajı olan və ya elmi
və pedaqoji təhsil müəssisələrində hüquq sahəsində fəaliyyət göstərən, İxtisas Komissiyasında
müvəffəqiyyətlə imtahan verən şəxs vəkil ola bilər. İkili vətəndaşlığı, digər dövlətlər qarşısında
öhdəlikləri olan, qanunla müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud
fəaliyyət qabiliyyətli hesab olunmuş, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada alınan tibbi rəyə
əsasən əqli və fiziki qüsurlarına görə vəkillik fəaliyyətini həyata keçirməyə qadir olmayan,
əvvəllər hüquq müdafiə fəaliyyəti ilə bir araya sığmayan hərəkətlərə görə vəzifəsindən azad
edilmiş şəxslər, qəsdən az ağır, ağır və ya xüsusilə ağır cinayət törətməyə görə əvvəllər məhkum
olunmuş, barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq edilməsi haqqında qanuni qüvvəyə
minmiş məhkəmə qərarı olan şəxslər vəkil ola bilməzlər. Dövlət qulluğunda çalışan şəxslər
yalnız tutduqları vəzifədən azad edildikdən və qanunla müəyyən edilmiş qaydada vəkil statusu
əldə etdikdən sonra vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər.
Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin müdafiəsini öz öhdəsinə götürdükdə, müdafiəçi cinayət
prosesini həyata keçirən orqana şəxsiyyətini və Azərbaycan Respublikasının ərazisində vəkillik
fəaliyyətini həyata keçirmək hüququnu təsdiq edən sənədi, habelə vəkil qurumunun orderini
təqdim etməlidir. Bu tələblər yerinə yetirilmədikdə cinayət prosesini həyata keçirən orqan hər
hansı şəxsin cinayət prosesinə müdafiəçi qismində buraxılmasından imtina edilməsi haqqında
əsaslandırılmış qərar çıxarır.
Müdafiəçi şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin şəxsiyyəti və onun iştirakı ilə baxılan cinayət
işinin xarakteri ilə eyniləşdirilə bilməz. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində şübhəli
və ya təqsirləndirilən şəxsin bir neçə müdafiəçisi ola bilər. Müdafiəçinin iştirakı məcburi olan
prosessual hərəkətlər aparılarkən şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçilərindən hər
hansının iştirak etməməsi bu hərəkətlərin qanunsuz hesab edilməsinə əsas ola bilməz.
Ümumiyyətlə, müdafiəçidən imtina məsələsi ciddi məsələ olub CPM-lə dəqiq şəkildə tənzim
edilir. Belə ki, AR CPM-in 92.12-ci maddəsinə əsasən, şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin
müdafiəçidən imtina etməsi protokolda göstərilir. Təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror və ya
məhkəmə müdafiəçidən imtinanı yalnız o halda qəbul edir ki, şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs
bu barədə ərizəni öz təşəbbüsü ilə könüllü və müdafiəçinin və ya müdafiəçi qismində təyin
olunacaq vəkilin iştirakı ilə vermiş olsun. Hüquqi yardımı ödəmək üçün vəsaitin olmaması
üzündən, habelə CPM-in 92.3.2-92.3.5, 92.3.8, 92.3.12, 92.3.13-cü maddələrində nəzərdə
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tutulmuş hallarda şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçidən imtina etməsi qəbul
olunmur, ona müdafiəçi məcburi təyin olunur və ya müdafiəçisi qismində təyin olunmuş vəkilin
səlahiyyətləri saxlanılır. Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs müdafiəçidən imtina etdiyi andan
özünü müstəqil müdafiə edən hesab olunur. Müdafiəçidən imtina etmiş şəxs bu imtina qəbul
edildikdən sonra məhkəmə istintaqı başlananadək cinayət prosesinin hər hansı anında bununla
əlaqədar öz mövqeyini dəyişməyə haqlıdır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun «AR CPM-in 92.12-ci
maddəsinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair» 20 may 2011-ci il tarixli Qərarında qeyd
edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 92.3-cü maddəsinə
əsasən şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçi ilə məcburi təmin olunması cinayət
prosesini həyata keçirən orqanların mülahizəsindən asılı deyildir. Müdafiəçinin məcburi iştirakı
həmin Məcəllənin 92.3.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin tələb
etdiyi halda, Məcəllənin 92.3.2-92.3.13-cü maddələrində göstərilən hallarda isə şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxsin tələb edib-etməməsindən asılı olmayaraq cinayət prosesini həyata keçirən
orqanlar tərəfindən təmin edilməlidir. Ədalət mühakiməsinin maraqları tələb etdiyi hallarda
cinayət prosesini həyata keçirən orqanlar cinayət işinin və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş
icraat materiallarının konkret hallarını nəzərə alaraq (cinayətin xarakterini və ictimai təhlükəlilik
dərəcəsini, təyin edilə biləcək cəzanın ağırlığını, işin mürəkkəbliyini və s.) Azərbaycan
Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 92.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmayan hallarda
da şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsə müdafiəçi təyin edə bilərlər.
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 92.12-ci maddəsində nəzərdə
tutulan müdafiəçidən imtina edilməsi qaydası həmin Məcəllənin 92.3.1, 92.3.6, 92.3.7, 92.3.992.3.11-ci maddələrinə müvafiq olaraq şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsə təyin edilmiş
müdafiəçidən, habelə ədalət mühakiməsinin maraqları tələb etdiyinə görə cinayət prosesini
həyata keçirən orqanın mülahizəsi əsasında təyin edilmiş müdafiəçidən imtina etməsi hallarına
şamil edilir.
AR CPM-in 92.3-cü maddəsinə əsasən, cinayət prosesində müdafiəçinin iştirakı aşağıdakı
hallarda təmin olunmalıdır:
1) şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs tələb etdikdə;
2) şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs lal, kor, kar olduğuna, danışmaq, eşitmək, görmək funksiyalarında digər ciddi qüsurlar olduğuna, uzun sürən ağır xəstəliyinə, habelə kəmağıllığa, aşkar
əqli zəifliyə və ya digər qüsurlara görə müdafiə hüququnu müstəqil həyata keçirə bilmədikdə;
3) cinayət təqibi üzrə icraat aparılan anda şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsdə ruhi xəstəliyin
kəskinləşməsi və ya müvəqqəti ruhi pozuntu aşkar edildikdə;
4) şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs cinayət mühakimə icraatının aparıldığı dili bilmədikdə;
5) şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs cinayəti törədərkən yetkinlik yaşına çatmadıqda;
6) təqsirləndirilən şəxs müddətli hərbi xidmət qulluqçusu olduqda;
7) şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsə xüsusilə ağır cinayət törətməsi istinad edildikdə;
8) şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs məcburi qaydada xüsusi tibb (stasionar müalicəpsixiatriya) müəssisəsinə yerləşdirildikdə;
9) şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs tutulduqda və ya təqsirləndirilən şəxs haqqında qətimkan
tədbiri qismində həbs tətbiq edildikdə (tutulmuş şəxsin vəkildən imtina etməsi halı istisna
edilməklə);
10) cinayət təqibi cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddətləri keçdikdən sonra həyata
keçirildikdə;
11) təqsirləndirilən şəxslərin qanuni mənafeləri arasında ziddiyyət mövcuddursa və onlardan
birinin müdafiəçisi olduqda;
12) cinayət təqibi cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli anlaqsız vəziyyətdə törədən şəxs
barəsində həyata keçirildikdə;
13) şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti olmadıqda;
14) ölmüş təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin və ya cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli
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törətmiş, lakin təqsirləndirilən (şübhəli) şəxs qismində tanınanadək ölmüş şəxsin hüquqi varisi
müəyyən edilmədikdə;
15) ölmüş təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin və ya cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli
törətmiş, lakin təqsirləndirilən (şübhəli) şəxs qismində tanınanadək ölmüş şəxsin yaxın qohumu
CPM-in 106-1.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müddət ərzində onun hüquqi varis qismində
tanınması barədə müvafiq istəyini bildirmədikdə.
Cinayət prosesində müdafiəçinin məcburi iştirakını cinayət prosesini həyata keçirən orqan
təmin edir. Cinayət təqibi xüsusi ittiham qaydasında həyata keçirilərsə, məhkəmə xüsusi ittiham
qaydasında şikayəti öz icraatına qəbul etdiyi andan müdafiəçinin iştirakını təmin edir.
Cinayət prosesində müdafiəçinin iştirakının təmin edilmə anı da dəqiq tənzim edilir. Belə ki,
cinayət prosesində müdafiəçinin iştirakı yuxarıda qeyd edilmiş 1-ci halda şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxs müdafiəçini tələb edərkən, 2, 4, 5 və 7-ci hallarda şəxs ilk dəfə
dindirilərkən, ona tutulması haqqında cinayət prosesini həyata keçirən orqanın qərarı, tutma
haqqında protokol və ya qətimkan tədbiri seçilməsi haqqında qərar, yaxud ittiham elan edilərkən,
3 və 12-ci hallarda şəxsdə xəstəlik və ya anlaqsızlıq aşkar edilərkən, 6 və 10-cu hallarda
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərar çıxarılarkən, 8-ci halda şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxsin xüsusi tibb (stasionar müalicə-psixiatriya) müəssisəsinə yerləşdirilməsi
barədə prokurorun təqdimatına məhkəmədə baxılarkən, 9-cu halda şübhəli və ya təqsirləndirilən
şəxs tutularkən və ya həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi barədə prokurorun təqdimatına
məhkəmədə baxılarkən, 11-ci halda təqsirləndirilən şəxsə qarşı ittihama məhkəmədə baxılarkən,
13-cü halda isə şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin mülki mühakimə icraatı qaydasında fəaliyyət
qabiliyyəti olmadığı təsdiq edilərkən və ya cinayət mühakimə icraatı qaydasında fəaliyyət
qabiliyyəti olmadığı müəyyən edilərkən təmin edilməlidir.
Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs həm ümumiyyətlə müdafiəçiyə malik olmaqdan imtina edə
bilər, həm də artıq müdafiəçiyə malik olduğu halda ondan, yaxud bir neçə müdafiəçiyə malik
olduqda onların hamısından və ya hər hansı birindən imtina edə bilər. Şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxs müdafiəçiyə malik olduğu halda ondan imtina etmişdirsə, onun yenidən
müdafiəçi tələb etməsi məhkəmə istintaqı başlandıqdan sonra müdafiəçinin məcburi iştirakını
müəyyən edən hal deyildir.
Müdafiəçinin geniş hüquqlar və vəzifələr sistemi mövcuddur. Onların əsas hissəsi AR CPMin 92-ci maddəsində təsbit edilmişdir, lakin həmin maddədəki siyahı açıq xarakterlidir, yəni
müdafiəçinin hüquq və vəzifələrinə dair müddəalara CPM-in bütün mətnində ayrı-ayrı
normalarda rast gəlmək olar.
Müdafiəçinin cinayət-prosessual vəziyyətinin əsas tərkib elementlərindən biri onun əməl
etməli olduğu qadağalar sistemidir. AR CPM-in 92.10-cu maddəsinə əsasən, müdafiəçiyə
aşağıdakılar qadağan olunur:
1) müdafiə etdiyi şəxsin qanuni mənafeyinə zidd olaraq hər hansı hərəkəti etmək, o cümlədən
onun törədilmiş cinayətlə əlaqəsini və təqsirini təsdiq etmək, ona qarşı qaldırılmış mülki iddianı
qəbul etmək, onun iştirakı ilə aparılan prosessual hərəkətlərdə iştirakdan imtina etmək və onun
hüquqlarının həyata keçirilməsinə mane olmaq;
2) yeni cinayətin hazırlanması və ya törədilməsi barədə məlumat alınması, habelə müdafiəni
lazımi qaydada həyata keçirməməsinə görə vəkilin məsuliyyət məsələsi həll edilərkən müdafiə
olunan şəxsin dəlillərinin təkzib edilməsi halları istisna olmaqla, hüquqi yardım göstərilməsi ilə
əlaqədar ona məlum olan məlumatlardan müdafiə etdiyi şəxsin qanuni mənafeyi ziddinə istifadə
oluna bilərsə, onları yaymaq;
3) özbaşına müdafiədən imtina etmək və ya müdafiəçi qismində səlahiyyətlərinə xitam
vermək, habelə təqsirləndirilən şəxslərin qanuni mənafeləri arasında ziddiyyət olduqda onlardan
ikisini və daha çoxunu müdafiə etmək;
4) başqa müdafiəçinin cinayət prosesində iştirakına və ya dəvət edilməsinə mane olmaq;
5) cinayət prosesində iştirak etmək üçün öz səlahiyyətlərini başqasına etibar etmək;
6) müdafiə etdiyi şəxsin razılığı olmadan hər hansı şəxsi şahid və ya ekspert qismində
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çağırmaq, şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin hadisə ilə əlaqəsi, cinayət törətməkdə təqsiri
olduğunu, zərər çəkmiş şəxslə barışdığını elan etmək, mülki iddianı tanımaq, müdafiə etdiyi
şəxsin şikayətdən və ya ittiham hökmündən verdiyi şikayətdən imtina etmək.
Təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror və ya məhkəmə şübhəli, yaxud təqsirləndirilən şəxsə
müəyyən müdafiəçinin dəvət edilməsini təklif etməyə haqlı deyil. Lakin onlar müvafiq ərazi üzrə
vəkil qurumunun rəhbərindən şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs tələb etdikdə, yaxud cinayət
prosesində müdafiəçinin iştirakı məcburi olan hallarda şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin
müdafiəçisi olmadıqda vəkillər sırasından müdafiəçi təyin edilməsini xahiş etməlidirlər.
Təhqiqatçı, müstəntiq və ya prokuror, həmçinin, müdafiəçi qismində seçilmiş vəkil şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxsin müvafiq olaraq tutulduğu, yaxud həbsə alındığı andan 6 saat müddətində
həmin şəxslə görüşməyə gəlmədikdə, o cümlədən, müdafiəçi uzun müddət ərzində (hər bir halda
5 gündən artıq olmamaq şərti ilə) cinayət prosesində nəzərdə tutulmuş zəruri istintaq və ya digər
prosessual hərəkətlərdə iştirak etmək üçün gəlmədikdə, cinayət prosesini həyata keçirən orqan
isə bu hərəkətlərin aparılmasını artıq təxirə sala bilmədikdə müdafiəçinin digər vəkillə əvəz
edilməsini müvafiq ərazi üzrə vəkillər qurumunun rəhbərindən tələb etməyə haqlıdır.
Vəkilin cinayət prosesində iştirakının digər bir forması isə nümayəndəlik institutu ilə bağlıdır.
Nümayəndə kimi vəkil həm ittiham, həm də müdafiə funksiyası subyekti kimi çıxış edə bilir.
Vəkil cinayət prosesində zərərçəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin, xüsusi
ittihamçının və şahidin nümayəndəsi kimi çıxış edə bilər. Müdafiəçilikdən fərqli olaraq,
nümayəndə kimi vəkillərlə yanaşı digər şəxlər də prosesə buraxıla bilərlər.
Cinayət prosesi zamanı zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin qanuni
mənafeyini təmsil edən şəxslər onların nümayəndələri hesab edilirlər. Cinayət prosesində zərər
çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının və ya mülki cavabdehin nümayəndəsi qismində müvafiq şəxs
tərəfindən verilmiş və notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnaməsi olan vəkillər və digər
şəxslər iştirak edə bilərlər. Şəxs zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin
nümayəndəsi kimi tanındıqdan sonra şəxsin həmin qisimdə qalmasına əsasların olmadığı
müəyyən edildikdə, cinayət prosesini həyata keçirən orqanın əsaslandırılmış qərarı ilə onun
cinayət prosesində iştirakına xitam verilir. Zərər çəkmiş şəxs, mülki iddiaçı, mülki cavabdeh
tərəfindən səlahiyyətlərinə xitam verildikdə, şəxsin də nümayəndə qismində cinayət prosesində
iştirakına xitam verilir. Zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının və ya mülki cavabdehin bir neçə
nümayəndəsi ola bilər. Yenə də müdafiəçiənin cinayət prosesində iştitak etməsi qaydalarından
fərqli olaraq, cinayət prosesini həyata keçirən orqan istintaq və ya digər prosessual hərəkətin
aparılmasında, habelə məhkəmə iclasında iştirak edən nümayəndələrin sayını eyni vaxtda bir
nəfərədək məhdudlaşdırmağa haqlıdır. Zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının və ya mülki
cavabdehin nümayəndəsi cinayət prosesi zamanı şəxsiyyətin ayrılmaz hüquqları istisna olmaqla,
təmsil etdiyi şəxsin hüquqlarını həyata keçirir. Zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının və ya mülki
cavabdehin nümayəndəsi təmsil etdiyi şəxsin qanuni mənafeyi əleyhinə hər hansı hərəkəti
etməyə haqlı deyil.
Xüsusi ittihamçının nümayəndəsi cinayət təqibi üzrə icraat zamanı şəxsiyyətin ayrılmaz
hüquqları istisna olmaqla, xüsusi ittihamçının hüquqlarını həyata keçirir. Xüsusi ittihamçının
nümayəndəsinin cinayət təqibi üzrə icraatda iştirakı zərər çəkmiş şəxsin nümayəndəsi üçün
müəyyən olunmuş müddəalara və bu maddədə göstərilmiş xüsusiyyətlərə uyğun həyata keçirilir.
Məhkəmə cinayət təqibi üzrə icraatda iştirak edən xüsusi ittihamçının xahişi ilə vəkili onun
nümayəndəsi qismində təyin etməlidir. Cinayət işinə məhkəmə baxışında xüsusi ittihamçının
nümayəndəsi təmsil etdiyi şəxsin əvəzinə iştirak edə bilər. Xüsusi ittihamçının nümayəndəsi
cinayət prosesinin gedişində xərclərin ödənilməsini təmsil etdiyi şəxsin hesabına, AR CPM-in
194.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş halda isə, xüsusi ittihamçıya hüquqi yardım pulsuz
göstərildikdə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına almaq hüququna
malikdir. AR CPM-in 194.1-ci maddəsinə əsasən, məhkəmə baxışı zamanı dövlət ittihamçısı
ictimai-xüsusi ittiham qaydasında həyata keçirilən cinayət təqibindən imtina etdikdə, xüsusi
ittihamçıya cinayət təqibini davam etdirmək üçün nümayəndəsi tərəfindən göstərilən hüquqi
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yardımın ödənilməsi qaydası məhkəmənin qərarı ilə müəyyən olunur. Həmin cinayət təqibi üzrə
ittiham hökmü çıxarıldıqda xüsusi ittihamçının nümayəndəsi tərəfindən göstərilən hüquqi
yardımı ödəmək üçün xüsusi ittihamçının kifayət qədər vəsaiti olmadıqda, məhkəmə ödəmənin
Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilməsi barədə
əsaslandırılmış qərar qəbul edir.
Nəhayət, CPM-n 105.1-ci maddəsinə əsasən, istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin
icraatı zamanı şahidi cinayət prosesini həyata keçirən orqana müşayiət etmək üçün onun
tərəfindən nümayəndə qismində dəvət edilmiş və bu hərəkətlərin aparılmasının başlanğıcında
gəlmiş nümayəndə (vəkil və ya digər şəxs) səlahiyyətini təsdiq edən müvafiq sənədləri təqdim
etdikdən sonra təmsil etdiyi şəxsin hansı cinayət işi və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər material
üzrə çağırıldığını bilmək, təmsil etdiyi şəxsin iştirakı ilə keçirilən istintaq və ya digər prosessual
hərəkətlərdə iştirak etmək, təmsil etdiyi şəxsin razılığı ilə onun dindirilməsində iştirak edən
tərcüməçiyə etiraz etmək, xahişlər etmək, təmsil etdiyi şəxsə hüquqi məsələlər üzrə izahat
vermək kimi hüquqlara malikdir.
AR CPM-in 227.1-ci maddəsinə əsasən, şahidin dindirilməsi zamanı onun nümayəndəsi
iştirak edə bilər və bu nümayəndə kimi vəkil və ya digər şəxs çıxış edə bilər. İlk baxışdan cinayət
prosesində şahid kimi iştirak edən şəxslərin hüquqlarının təminatı kimi görünən bu müddəa
Cinayət-Prosessual Məcəllənin cinayət prosesinin prinsiplərindən birini nəzərdə tutan başqa
müddəası ilə ziddiyyət təşkil edir. Belə ki, CPM-in 19.3-cü maddəsinə əsasən, zərər çəkmiş
şəxsin və ya şahidin dindirilməsi zamanı cinayət prosesini həyata keçirən orqanın həmin
şəxslərin nümayəndə qismində dəvət etdikləri vəkilin onların yanında olmasını qadağan etməyə
hüququ yoxdur. Göründüyü kimi, 19.3-cü maddədə şahid tərəfindən nümayəndə qismində dəvət
edilə bilən şəxs kimi yalnız vəkildən, 227.1-ci maddədə isə şahid tərəfindən nümayəndə
qismində dəvət edilə bilən şəxs kimi vəkillə yanaşı, həm də hər hansı digər şəxslərdən bəhs
olunur. Deməli, qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericilikdə şahidin kimi nümayəndə kimi
dəvət edə biləcəyi sualı açıq qalmışdır və bu sual doktrinal əsaslandırma ilə cavab tələb edir.
Hesab edirik ki, bu sualı cavablandırmaq üçün hüquqi yardım almaq hüququnu təsbit edən
konstitusion müddəanın kontekstindən çıxış etmək lazımdır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 61-ci maddəsinin I hissəsinə əsasən, hər kəsin yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım
almaq hüququ vardır. Biz, burada məntiqi vurğunun «yüksək keyfiyyətli» terminin üzərində
qoymağı məqsədəuyğun hesab edirik. Çünki, cinayət prosesində şahidin nümayəndəsi kimi
subyektin tanınması və onun mövcudluğunun qəbul edilməsi, hər şeydən öncə, hüquqi yardım
almaq hüququnun təminatı ilə bağlıdır. Belə olan təqdirdə, şahidin yüksək keyfiyyətli hüquqi
yardım almaq hüququnun təmin edilməsi aspektindən onun hüquqlarının vəkil, yoxsa vəkil
olmayan hər hansı bir digər şəxs tərəfindən müdafiə edilməsi barədə düşünmək tələb olunur.
Hüquq ədəbiyyatının öyrənilməsi və milli qanunvericiliyin təhlili belə bir nəticə çıxarmağa
əsas verir ki, şahidin hüquqlarının təminatı baxımından onun nümayəndəsi kimi yalnız vəkil
statusu olan şəxslərin çıxış etməsinin bir sıra müsbət cəhətləri vardır. Hər şeydən əvvəl nəzərə
almaq lazımdır ki, hüquqi və fiziki şəxslərə yüksək keyfiyyətli hüquqi yardımın göstərilməsi
məhz vəkillik fəaliyyətinin əsas vəzifələrindəndir (Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında
Azərbaycan Respublikası Qanununun 3-cü maddəsi). Bundan başqa, vəkillər ali hüquq təhsilli,
xüsusi imtahanlardan keçmiş və müəyyən peşə təcrübəsinə malik olan hüquqşünaslar olduğu
üçün, onlar tərəfindən şahidin hüquq və qanuni maraqlarının daha effektiv şəkildə müdafiə
ediləcəyinə daha çox inam yaranır. Nəzər almaq lazımdır ki, Cinayət-Prosessual Məcəllənin
227.1-ci maddəsi konteksindən «digər şəxs» termini olduqca geniş təfsirə məruz qala və nəticədə
hətta elementar hüquqi biliklərə malik olmayan şəxs də şahid tərəfindən nümayəndə kimi dəvət
edilə bilər. Məsələn, müstəntiqlərlə şifahi söhbətlər zamanı onların dəfələrlə şahidlərin ifadə
vermək üçün öz qonşuları, əvvəllər hüqüq-mühafizə orqanlarına çağırılmış «təcrübəli» şəxslər və
s. insanlarla gəlmələri ilə üzləşdiklərini qeyd etmişlər. Belə hallarda, şahid öz nümayəndəsi kimi
gətirdiyi şəxsin hüquqi biliklərinə deyil, daha çox ona bəslədiyi hörmətə, onun həyat təcrübəsinə
olan inamına, insanlar arasındakı avtoritetinə və s. qeyri-hüquqi xarakterli əlamətlərə
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«arxalanır». Bu məsələyə heç də birmənalı yanaşmaq düzgün olmazdı. Müəlliflərin belə
mövqeyi, ilk növbədə, nümayəndəlik institutunun hüquqi mahiyyəti ilə əlaqələndirilir və hesab
edilir ki, nümayəndə, ilk növbədə, hüquqi yardımçıdır. Bu anlamda, bir sıra müəlliflər şahidlərin
öz nümayəndələri kimi yalnız vəkilləri dəvət etmələrinin və şahidlərə hüquqi yardımın məhz
vəkillər tərəfindən göstərilməsinin prosessual baxımdan əhəmiyyətini vurğulayırlayırlar. Digər
arqument kimi təcrübədə tez-tez rastlaşılan bir çox cinayət işi üzrə sonradan şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmuş insanların istintaqın ilkin mərhələlərində çox zaman
şahid kimi ifadələrinin alınmasını göstərirlər. Həqiqətən də, şahid kimi ifadə verən şəxslərdən
onların özlərinin də fərqinə varmadan onları ifşa edən məlumatların alınması halları təcrübədə
kifayət qədər yayılmışdır. Şahid kimi ifadə verərkən hüquqi savadsızlığı səbəbindən özünü
ifşada sərbəslik müddəasının mahiyyətini tam dərk etməyən şəxslər çox zaman elə şahid kimi ilk
dindirmə zamanı özlərini ifşa edirlər [2, s. 279; 4, s. 16; 5, s. 126; 7, s. 17-18].
Bu məsələ ilə bağlı olaraq, qeyd etmək istərdik ki, CPM-in ilk lahiyyəsində məhz bu mövqe
öz əksini tapmışdı. Sonradan müzakirələr zamanı şahidə nümayəndə qismində vəkil və digər
səxsdən istifadə etmək imkanı tanındı. Şahid cinayət mühakimə icraatında marağı olan şəxs
deyil, cinayət mühakimə icraatına da öz arzusu ilə və yaxud öz maraqlarını müdafiə etmək üçün
dəvət edilmir. Digər tərəfdən yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hər kəsin hüququdur. Belə
olduğu halda, şahidin üzərinə yüksək keyfiyyətli hüquqi yardımdan istifadə etmək vəzifəsinin
qoyulması nə konstitusiyanın, nə də beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin müdəalarına
müvafiq hesab edilə bilməzdi. Digər tərəfdən, nəzərə almaq lazımdir ki, vəkillik müqavilə
əsasında haqqı ödənilməklə şərtləşən bir fəaliyyətdir, vəkilə göstərdiyi hüquqi yardıma görə
haqq ödəmək imkanı olmayan şahidin hüquqi savadı olan yaxınlarının, məsələn, qardaşının,
bacısının, dostlarının və s. yardımından heç bir haqq ödəmədən istifadə etmək imkanının
məhdudlaşdırılmasına hansı arqumentlərlə haqq qazandırıla bilər? Göstərilənlər bir daha
yuxarıda istinad etdiyimiz müəlliflərin mövqelərinin kifayət qədər əsaslı olmamasına dəlalət
edir. Hesab edirik ki, qanunvericinin şahidə vəkillə yanaşı digər şəxsləri də nümayəndə kimi
dəvət etməsinə yol verən mövqeyi düzgündür.
Bir məqalə çərçivəsində vəkillik fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin nəzəri və təcrübi
problemlərinin hamısını tədqiq etmək mümkün deyildir. Məsələn, kifayət qədər maddi imkanı
olmayan səxslərin hüquqi yardımla təmin olunmasına köməklik göstərilməsini təmin etmək üçün
ictimai fondların yaradılması və buna dövlət dəstəyinin göstərilməsinə nail olunması, vəkillik
kollegiyalarının alternativliyinin təmin olunması, hətta uzun müddət vəkillik tarixində mövcud
olan ictimai xadimlərin vəkillik funksiyasının yerinə yetirməsində iştirak etmək imkanının
qanunvericilikdə tanınması (ən azından məhkəmə baxışı mərhələsində professional vəkillə
birlikdə) hüquqşünas alimlərə sərbəst şəkildə vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmaq imkanının
verilməsi, vəkil sirrinin qorunmasının mütləqliyi və yaxud istisnalara yol verilməsinin nəzəri
əsasları, bu istiqamətdə beynəlxalq qanunvericiliyin və təcrübənin öyrənilməsi Azərbaycan
vəkillərinin xarici ölkələrdə sərbəst şəkildə vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmaq imkanlarının
yaradılması üçün beynəlxalq əməkdaşlıq formalarının işlənib hazırlanması kimi məsələlər
aktualdır. Təbii ki, bu da bütün probemlərin tam siyahısı deyildir. Hüquqi dövlətin demokratik
təsisatı kimi vəkilliyin inkişafina nail olunması onun problemlərinin araşdırılması ilə məşğul
olan ayrıca elmi tədqiqat institutunun yaradılması da aktual məsələlərdən hesab edilməlidir.
Hesab edirik ki, bu istiqamətdə diskusiyalar nəzəri və təcrübi işçilərin və geniş ictimaiyyətin
iştirakı ilə davam etdirilməlidir.
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Xülasə
Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində vəkil unikal subyektdir, çünki prosessual
statusundan asılı olaraq o, həm ittiham, həm də müdafiə funksiyasının subyekti ola bilir. Bununla
belə, yerinə yetirdiyi prosessual funlsiyadan asılı olmayaraq, vəkil həm vəkillik fəaliyyətinin
xüsusi prinsiplərinə, həm də cinayət prosesinin əsas prinsiplərinə daim əməl etməlidir. Məqalədə
vəkilin cinayət-prosessual fəaliyyətinin əsaslarının işıqlandırılmasına cəhd edilmişdir. Əsas
diqqət vəkil sirri, müdafiəçidən imtina edilməsi və şahidin nümayəndəsi kimi institutların izah
edilməsinə yönəlmişdir. Müəllif tərəfindən qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericiliyin bir
sıra aidiyyətli müddəaları təhlil edilmişdir.
М.С. Гафаров
профессор кафедры Уголовного процесса Бакинского
Государственного Университета, доктор юридических наук
Уголовно-процессуальная деятельность адвоката в
Азербайджанской Республике
Резюме
Адвокат является уникальным субъектом в уголовном процессе Азербайджанской
Республики, так как, в зависимости от процессуального статуса, он может выступить в
качестве как функции обвнинения, так и защиты. Вместе с тем, независимо от
выполняемой процессуальной функции адвокат должен все время соблюдать как
специальные принципы адвокатской деятельности, так и основные принципы уголовного
процесса. В статье предпринята попытка рассмотрения уголонов-процессуальной
деятельности адвоката. Основное внимание было уделено институтам адвокатской тайны,
отказа от защитника и представителя защитника. Автором анализирован ряд
соответствующих норм уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской
Республики.
M.S. Qafarov
Professor of chair of Criminal procedure Baki State University, doctor of jurisprudence
Summary
Criminal procedure activity of the lawyer in Azerbaijan Republic
The lawyer is the unique subject in criminal procedure of the Azerbaijan Republic as,
depending on the procedural status, he can act in quality as obvnineniye functions, and
protection. At the same time, irrespective of carried-out procedural function the lawyer has to
observe all the time both the special principles of lawyer activity, and the basic principles of
criminal procedure. In article an attempt of consideration of ugolonov-procedural activity of the
lawyer is made. The main attention was paid to institutes of lawyer secret, refusal of the defender
and the representative of the defender. The author a number of the relevant standards of the
criminal procedure legislation of the Azerbaijan Republic is analyzed.
132

UOT 343.1
F.A.Məmmədov
Bakı Dövlət Universitetinin Cinayət prosesi
kafedrasının doktorantı

MƏHKƏMƏ QƏRARI ƏSASINDA TƏTBİQ EDİLƏN PROSESSUAL
MƏCBURİYYƏT TƏDBİRLƏRİNİN SİSTEMİ BARƏDƏ
Açar sözlər: cinayət mühakimə icraatı, məhkəmə nəzarəti, prosessual məcburiyyət, sanksiya,
sistem.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, судебный контроль, процессуальное
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Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 444-cü maddəsi «Məhkəmə qərarı
əsasında tətbiq edilən prosessual məcburiyyət tədbirləri» adlanır. Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinin 444-cü maddəsinə, ümumiyyətlə şərti olaraq (qanunverici orqan özü də həmin
maddəni, faktiki olaraq iki hissəyə bölmüşdür), iki müstəqil hissəsi kimi baxmaq olar – birinci
hissə kimi, 444.1-ci maddə hər bir halda, heç bir xüsusi qeyd-şərt nəzərdə tutmadan yalnız və
yalnız məhkəmə qərarı əsasında tətbiq edilən prosessual məcburiyyət tədbirlərinə həsr
edilmişdirsə, ikinci hissə kimi 444.2-ci maddə məhkəmə qərarının alınması üçün şərt nəzərdə
tutmuşdur – cinayət təqibi orqanının tələblərinin yerini yetirilməməsi.
Beləliklə, Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 444.1-ci maddəsinə
əsasən, aşağıdakı prosessual məcburiyyət tədbirləri yalnız məhkəmənin qərarı əsasında həyata
keçirilir: 1) Cinayət-Prosessual Məcəllənin 152-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda tutulma
(444.1.1-ci maddə); 2) qətimkan tədbiri qismində həbs (444.1.2-ci maddə); 3) qətimkan tədbiri
qismində təqsirləndirilən şəxsin vəzifədən kənarlaşdırılması (444.1.3-cü maddə); 4) məhkəməpsixiatriya və ya məhkəmə-tibb ekspertizasının aparılması üçün şübhəli, təqsirləndirilən şəxs və
ya psixi vəziyyətinə görə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilə bilməyən şəxsin tibb
müəssisəsinə yerləşdirilməsi (444.1.4-cü maddə).
Cinayət-Prosessual Məcəllənin 444.1-ci maddəsi ona yönəlmişdir ki, müstəsna olaraq,
məhkəmə qərarı əsasında tətbiq edilməsinə yol verilən prosessual məcburiyyət tədbirlərinin
sistemini müəyyən etsin. Başqa sözlə, həmin maddədə adı çəkilən prosessual məcburiyyət
tədbirləri məhkəmənin qərarı olmadan heç bir halda tətbiq edilə bilməz [3, s. 1182].
Hesab edirik ki, Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 444.1-ci maddəsinin nəzəri şərh edilməsi ilə
əlaqədar, ilk izah edilməli olan kateqoriya «prosessual məcburiyyət tədbiri» kateqoriyasıdır.
«Cinayət prosesi» dərsliyində, tamamilə haqlı olaraq, bildirilmişdir ki, prosessual məcburiyyət
tədbirlərinin anlayışı həm milli, həm də keçmiş sovet hüquq ədəbiyyatında uzun müddət
mübahisəli olmuşdur. Bunun səbəblərindən biri sovet cinayət-prosessual qanunvericiliyində
«prosessual məcburiyyət tədbiri» kateqoriyasından istifadə edilməməsi idi. Sovet cinayətprosessual hüququna müstəqil kateqoriya kimi yalnız «qətimkan tədbirləri» məlum idi.
Həqiqətən də, proessual məcburiyyətin mahiyyətinin izah edilməsində C.H. Mövsümovun
əhəmiyyətli rolu olmuşdur. O, doktrinal dövriyyəyə «prosessual məcburi tədbir» kateqoriyasını
buraxmış və qeyd etmişdi ki, cinayət-prosessual qanunvericiliyi cinayət mühakimə icraatında
proses iştirakçıları tərəfindən qanunla onlara verilmiş hüquq və vəzifələrdən qərəzli istifadə
etmələrini, yaxud onlar tərəfindən cinayətin açılması və cinayət törətmiş şəxsin ifşa edilməsini
çətinləşdirən hərəkətlərin edilməsinin qarşısını almaq məqsədilə müxtəlif xarakterli prosessual
məcburi tədbirlərin tətbiq edilməsi imkanını müəyyən edir. Bu kimi tədbirlə sovet cinayət
prosesində prosessual məcburi tədbirlər adlanır. C.H. Mövsümov, həmçinin, qeyd edirdi ki,
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onları iki qrupa bölmək olar: a) sübutların toplanmasını və möhkəmləndirilməsini (axtarış,
götürmə, şəxsi müayinə), mühakimə icraatının normal qaydalarını (məsələn, məhkəmə iclasının
qaydalarını pozan şəxsin məhkəmə salonundan çıxarılması), həmçinin, əmlakın gələcəkdə
müsadirə edilməsinin mümkünlüyünü və ya vurulan maddi ziyanın ödənilməsini təmin edən
(əmlak üzərinə həbs qoyulması) tədbirlər; b) qətimkan tədbirləri. Birinci qrupa aid olan təbdirlər
müxtəlif şəxslərə tətbiq edilə bilərdi, ikinci qrupa aid olan tədbirlər isə yalnız şübhəli,
təqsirləndirilən şəxslərə və məhkuma tətbiq edilə bilərdi [5, s. 118]. Bu mövqeyə münasibət
bildirərkən F.M. Abbasova göstərmişdir ki, «prosessual məcburiyyət tədbirləri» institutunun
normativ səviyyədə təsbit edilmədiyi bir şəraitdə bu izah çox doğru və mütərəqqi idi. Bununla
belə, müstəqililkdən sonra qəbul edilmiş yeni cinayət-prosessual qanunvericiliyində prosessual
məcburiyyət tədbirləri müstəqil institut kimi təsbit edilmiş və Cinayət-PprosessualMəcəlləsinin
eyni adlı IV Bölməsində onların növləri və sistemi müəyyən edilmişdir. Lakin qüvvədə olan
qanunvericilik prosessual məcburiyyət tədbirlərinin ümumi anlayışını verməmişdir. F.M.
Abbasova belə hesab etmişdir ki, buna müəyyən qədər haqq qazandırmaq olar, çünki prosessual
məcburiyyət tədbirlərinin növləri, onların tətbiqi əsasları və qaydası o qədər müxtəlifdir ki, bütün
bunları bir anlayışda birləşdirmək olduqca çətindir. Eyni zamanda, bütün prosessual məcburiyyət
tədbirləri üçün ümumi olan əlamətlər də mövcuddur ki, onlara aşağıdakıdarı aid etmək olar:
1) prosessual məcburiyyət tədbirləri dövlət məcburetməsinin bir növüdür – odur ki, bu
tədbirləri yalnız səlahiyyətli dövlət orqanları tətbiq edə bilər. Hakimiyyyət səlahiyyətlərinə malik
olmayan proses iştirakçıları prosessual məcburiyyət tədbirləri tətbiq edə bilməzlər;
2) prosessual məcburiyyət tədbirləri preventiv xarakterlidirlər – onlar, bir qayda olaraq,
qabaqlayıcı tədbirlər kimi çıxış edirlər, cinayət prosesinin normal gedişatına maneə yarada
biləcək davranış ehtimalının yaranması artıq prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiq edilməsi
üçün əsasdır;
3)
prosessual
məcburiyyət
tədbirləri
şəxsiyyətin
hüquq
və
azadlıqlarının
məhdudlaşdırılmasından ibarətdir – odur ki, prosessual məcburiyyət tədbirlərinin prosessual
qaydaları cinayət prosesində şəxsiyyətin hüquqlarının təmin edilməsi qaydalarını pozmamalı,
qanuni və əsaslı şəkildə həyata keçirilməlidir, eyni zamanda qanunla müəyyən edilmiş hallarda
və hədlərdə tətbiq edilməlidir;
4) prosessual məcburiyyət tədbirlərinin məqsədi cinayət prosesinin normal gedişatını təmin
etməkdir – prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqi məcburi deyildir, onlar cinayət prosesini
həyata keçirən orqanlara əlavə imkanlar qismində verilmişdir. Cinayət prosesini həyata orqan
icraatın normal və vaxtında gedişatına mane olan halları aradan qaldırmaq zərurəti ilə üzləşəndə
prosessual məcburiyyət tədbirlərinə müraciət edə bilərlər;
5) prosessual məcburiyyət tədbirləri müvəqqəti xarakterlidirlər – onların əksəriyyəti,
ümumiyyətlə, qısamüddətli və birdəfəlik xarakterlidir, bəzilərinin isə müddətldəri qanunla dəqiq
müəyyən edilmişdir.
Qeyd edilmiş əlamətlərə görə, sonda F.M. Abbasova prosessual məcburiyyət tədbirlərinə
aşağıdakı kimi anlayış vermişdir: prosessual məcburiyyət tədbirləri – cinayət prosesinin normal
gedişini təmin etmək və yarana biləcək maneələri aradan qaldırmaq məqsədilə səlahiyyətli
subyektlər tərəfindən cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin hüquq və azadlıqlarının
müvəqqəti məhdudlaşdırılmasından ibarətdir [1, s. 321-324].
Hesab edirik ki, bu tərif prosessual məcburiyyət tədbirlərinin əlamətlərini ətraflı və dəqiq
şəkildə əhatə etdiyi üçün onunla tam razılaşmaq mümkündür. Göründüyü kimi, nəzəri
mənbələrin hesabına Cinayət-Prosessual Məcəllənin 444.1-ci maddəsində (eləcə də, maddənin
adında və bütün məzmununda) «prosessual məcburiyyət tədbirləri» termini ilə nəyin başa
düşülməli olması barədə məsələyə aydınlıq gətirildi. Aydınlaşdırılmalı olan növbəti məsələ isə
Cinayət-Prosessual Məcəllənin 444.1-ci maddəsinin müəyyən etdiyi sistemin kriteriyası
məsələsidir. Başqa sözlə, müəyyən edilməlidir ki, niyə məhz 444.1-ci maddədə sadalanan
prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiq edilməsi üçün məhkəmə qərarının alınması vacib şərt
kimi təsbit edilmişdir?
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Fikrimizcə, bu sualın cavabı M.S. Qəfərov tərəfindən kifayət qədər inandırıcı şəkildə
verilmişdir. O, qeyd edir ki: « … Cinayət-Prosessual Məcəllədə cinayət mühakimə icraatında
şəxsiyyətin hüquq və qanuni mənafelərinin əlavə təminatı kimi müəyyən edilmişdir ki, bir qisim
cinayət-prosessual məcburiyyət tədbirləri yalnız məhkəmənin qərarı ilə, digərləri isə, bir qayda
olaraq məhkəmənin qərarı ilə tətbiq edilir … » [4, s. 115].
Deməli, Cinayət-Prosessual Məcəllənin 444.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş sistemin
kriteriyası kimi şəxsiyyətin hüquq və qanuni mənafelərinin əlavə təminatlarına olan obyektiv
ehtiyac çıxış etmişdir. Başqa sözlə, həmin sistemin kriteriyası elə həmin sistemin elementlərinin
xarakteri ilə müəyyən edilir, çünki bu sistemə daxil olan elementlər insan hüquqlarının daha
ciddi məhdudiyyətlərini nəzərdə tuturlar. Belə olan tədqirdə, məhkəməyədək icraatda qərəzsiz və
obyektiv orqanın – məhkəmənin işə qarışmasına zərurət yaranır. Belə hesab edilir ki, prosessual
məcburiyyət tədbirlərinin geniş sistemi daxilində, müqayisədə daha ciddi məcburiyyət
tədbirlərinin tətbiq edilməsi proseduruna məhkəmə orqanının qarışması həmin tədbirlərin qanuni
və əsaslı şəkildə tətbiq edilməsinin nəinki əlavə, hətta əsas prosessual təminatı kimi çıxış edir
[10, s. 50-53; 14, s. 22]. Bu cür nəticə çıxarmaq olar ki, Cinayət-Prosessual Məcəllənin 444.1-ci
maddəsində müəyyən edilmiş sistemin kriteriyası həmin sistemin elementlərinin insan
hüquqlarını daha ciddi şəkildə məhdudlaşdırmasıdır.
Zənnimizcə, Cinayət-Prosessual Məcəllənin 444.1-ci maddəsinin məzmununda istifadə
edilmiş və izah edilməli olan daha bir kateqoriya «tətbiq etmə» kateqoriyasıdır. Belə ki, hüquq
ədəbiyyatın öyrənilməsi göstərir ki, cinayət mühakimə icraatında «tətbiq etmə» kateqoriyası
müxtəlif mənalarda (adətən, dar və geniş mənalarda, eləcə də, bəzən yalnız hüquq norması
əsasında qərar qəbul etmə, bəzən həm hüquq normasını şərh etmə, həm də onun əsasında qərar
qəbul etmə və s.) başa düşülür [11, s. 18; 13, s. 213-217; 15, s. 119, 130, 152]. Odur ki,
Zənnimizcə, Cinayət-Prosessual Məcəllənin 444.1-ci maddəsi kontekstindən «tətbiq edilir»
dedikdə, nəyin başa düşülməli olması məsələsinə də aydınlıq gətirilməlidir. Dar anlamda
prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiqi dedikdə, müvafiq prosessual məcburiyyət tədbirinin
konkret şəxs barəsində tətbiq edilməli olması barədə qərarın qəbul edilməsi, başqa sözlə,
prosessual məcburiyyət tədbirinin yalnız «seçimi» başa düşülür. Lakin prosessual məcburiyyət
tədbirlərinin müxtəlif xarakterli olduqlarını, ən azından qısa və müqayisədə uzunmüddətli kimi
növlərə bölündüklərini nəzərə alsaq, onların tətbiqi dedikdə, müvafiq «seçimlə» barəbər, onların
davam edəcəyi periodun müəyyən edilməsinin, bu period ərzində onların qanuni və əsaslılığının
təmin edilməsinin, onların dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi haqqında qərarların da qəbul
edilməsinin başa düşülməli olduğu şübhə yaratmır [8, s. 351; 9, s. 213-214; 12, s. 65-66].
Nəzərə alsaq ki, Cinayət-Prosessual Məcəllənin 444.1.1-444.1.4-cü maddələrində sadalanan
prosessual məcburiyyət tədbirlərinin təkcə seçimi deyil, onların davam etmə periodu haqqında
məsələnin həlli və ləğv edilməsi məsələləri də kifayət qədər halda məhz məhkəmə nəzarətini
həyata keçirən məhkəmənin səlahiyyətlərinə aid edilmişdir, əminliklə demək olar ki, 444.1-ci
maddədə istifadə edilmiş «tətbiq etmə» kateqoriyası özündə həm müvafiq prosessual
məcburiyyət tədbirinin seçimini, həm onun davam etmə müddətinin müəyyən edilməsini
(müddətinin uzadılmasına), həm də onun ləğv edilməsi məsələsinin həllini ehtiva edir. İndi isə
bilavasitə Cinayət-Prosessual Məcəllənin 444.1.1-444.1.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş
müddəaların izahına nəzər salaq.
Beləliklə, 444.1.1-ci maddənin məzmununa görə, Cinayət-Prosessual Məcəllənin 152-ci
maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda tutulma yalnız məhkəmə qərarı əsasında tətbiq edilir.
Göründüyü kimi, 444.1.1-ci maddə Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin başqa bir maddəsinə – 152ci maddəyə göndərici norma təsbit edilmişdir. Odur ki, 444.1.1-ci maddənin başa düşülməsi
üçün, 152-ci maddəyə müraciət etmək zəruridir. Cinayət-Prosessual Məcəllənin 152-ci maddəsi
hökmün və ya məhkəmənin digər yekun qərarının icrası yerinə məcburi göndərilməsi və ya təyin
olunmuş cəzanın digər cəza növü ilə əvəz edilməsi, habelə şərti məhkum etmənin və ya cəzadan
şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmənin ləğvi məsələsinin həlli məqsədi ilə tutulmanın
prosessual qaydalarını müəyyən edir. Sadalanan məqsədlərdən biri ilə məhkumun tutulması
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barədə məhkəmə qərarının çıxarılması üçün aşağıdakı hallarda cəzanı icra edən müəssisənin və
ya orqanın vəsatati əsasında prokuror tərəfindən müvafiq təqdimat verilir:
1) məhkum olunmuş şəxs qaçıb gizləndikdə və ya müvafiq müəssisəyə, yaxud orqana
gəlməkdən boyun qaçırmaq cəhdləri olduqda;
2) məhkum olunmuş şəxs məhkəmə tərəfindən üzərinə qoyulmuş vəzifələri mütəmadi və ya
qərəzli olaraq yerinə yetirməkdən boyun qaçırdıqda.
Hökmün və ya məhkəmənin digər yekun qərarının icrası yerinə məcburi göndərilməsi və ya
təyin olunmuş cəzanın digər cəza növü ilə əvəz edilməsi, habelə şərti məhkum etmənin və ya
cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmənin ləğvi məsələsinin həlli məqsədi ilə tutulma
barədə qərar çıxararkən, məhkəmə tutulma vaxtını şəxsin tutulduğu andan yeddi gün müddətində
müəyyən edir. Bu halda şəxsin tutulması barədə məhkəmənin qərarı icra olunması üçün
məhkumun yaşadığı ərazi üzrə polis orqanına göndərilir. Tutulma haqqında qərarı icra etmiş
orqan icra barədə dərhal məhkəməyə məlumat verir. Yuxarıda sadalanan məsələlərin həlli
məqsədi ilə şəxsin tutulması məhkəmə tərəfindən müəyyən olunmuş müddətdən artıq davam edə
bilməz. Bu müddətdə tutulmuş şəxs məhkəməyə gətirilməli, məhkəmə işə təxirə salınmadan
baxmalı, hökmün və ya məhkəmənin digər yekun qərarının icrası yerinə məcburi göndərilməsi
və ya təyin olunmuş cəzanın digər cəza növü ilə əvəz edilməsi, habelə şərti məhkum etmənin və
ya cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmənin ləğv edilməsi və hökmlə təyin olunmuş
cəzanın icra edilməsi və ya məhkumun azad edilməsi haqqında qərar çıxarmalıdır.
Cinayət-Prosessual Məcəllənin 444.1.2-ci maddəsinə görə, qətimkan tədbiri qismində həbs
yalnız məhkəmənin qərarı əsasında tətbiq edilir. Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 7.0.40-cı
maddəsinə əsasən, həbs qətimkan tədbiri qismində qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və
hallarda təqsirləndirilən şəxsin azadlığını müvəqqəti məhdudlaşdırmaqla həbsdə saxlanılma
yerində (istintaq təcridxanasında) saxlanılmasıdır. Cinayət-Prosessual Məcəllənin 444.1.3-ci
maddəsinə görə, qətimkan tədbiri qismində təqsirləndirilən şəxsin vəzifədən kənarlaşdırılması da
yalnız məhkəmə qərarı əsasında tətbiq edilə bilər. Cinayət-Prosessual Məcəllənin 172.1-ci
maddəsinə əsasən, vəzifədən kənarlaşdırma qətimkan tədbiri qismində şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxsin öz vəzifə səlahiyyətlərini icra etməsinə, yerinə yetirdiyi işi, yaxud məşğul
olduğu fəaliyyəti davam etdirməsinə qadağan qoyulmasından ibarətdir.
Hesab edirik ki, Cinayət-Prosessual Məcəllənin 444.1.2 və 444.1.3-cü maddələrinin hər ikisi
yalnız məhkəmə qərarı əsasında tətbiq edilən qətimkan tədbirlərindən bəhs etdiyi üçün onları ber
yerdə izah etmək daha məqsədəuyğundur. Həbs qətimkan tədbirinin məhkəmə nəzarəti
qaydasında seçilməsi qaydasının təsbit edilməsi beynəlxalq hüquq normalarından və
standartlarından irəli gələn bir qaydadır. Bununla belə, həbs və vəzifədən kənarlarlaşdırma yalnız
məhkəmə qərarı əsasında tətbiq edilə bilən yeganə qətimkan tədbirləri deyildir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində həbsə alternativ olan iki qətimkan
tədbiri – ev dustaqlığı və girov da yalnız məhkəmə qərarı əsasında tətbiq edilə bilər. Belə ki,
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 163.2-ci maddəsinə əsasən, ev dustaqlığının qətimkan tədbiri
kimi seçilməsi məsələsinə məhkəmə tərəfindən yalnız müdafiə tərəfinin vəsatəti əsasında həbs
qətimkan tədbirinin seçilməsi haqqında qəbul olunmuş qərarın əvəz edilməsi kimi baxıla bilər.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun
«Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 157.5-ci maddəsinin şərh
olunmasına dair» 09.07.2010-cu il tarixli Qərarına əsasən, məhkəmə həbsin qətimkan tədbiri
qismində seçilməsi məsələsinə baxarkən müdafiə tərəfinin vəsatəti olduqda və təqsirləndirilən
şəxsin həbsdə saxlanılmaqla cəmiyyətdən təcrid edilməsinə zərurət olmadığı qənaətinə gəldikdə
həbsi ev dustaqlığı ilə əvəz etməyə haqlıdır. Eləcə də, Cinayət-Prosessual Məcəllənin 164.2-ci
maddəsinə əsasən, girovun qətimkan tədbiri qismində seçilməsi məsələsinə məhkəmə tərəfindən
yalnız müdafiə tərəfinin vəsatəti əsasında həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi haqqında qəbul
olunmuş qərarın əvəz edilmsi kimi baxıla bilər, lakin nədənsə, qeyd edilən hallar CinayətProsessual Məcəlləsinin 444.1.2-ci maddəsində nəzərə alınmamışdır.
Bundan başqa, 444.1.3-cü maddənin izah edilməsi üçün Cinayət-Prosessual Məcəllənin
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sistemli şəkildə öyrənilməsi zamanı bəzi suallar meydana çıxır. Belə ki, 444.1.3-cü maddədə
«təqsirləndirilən şəxsin» vəzifədən kənarlaşdırılmasından bəhs olunur. Vəzifədən kənarlaşdırma
növündə qətimkan tədbirinin özünün mahiyyətini izah edən 172.1-ci maddədə isə həm «şübhəli
şəxsdən», həm də «təqsirləndirilən şəxsdən» bəhs edilir. Deməli, hələlik, yalnız nəzər yetirilən
bu iki normanı rəhbər tutsaq, belə çıxacaqdır ki, təqsirləndirilən şəxsin barəsində vəzifədən
kənarlaşdırma qətimkan tədbiri yalnız məhkəmə qərarı əsasında tətbiq edilə bildiyi halda, şübhəli
şəxsin barəsində isə həmin qətimkan tədbiri cinayət təqibi orqanının qərarı ilə tətbiq edilir. Bu,
həqiqətən də, belədirmi? Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 172-ci maddəsinin sonrakı müddəaları
göstərir ki, bu, belə deyil, çünki həmin müddəalara (172.2-172.3-cü maddələr) əsasən, şübhəli və
ya təqsirləndirilən şəxs barəsində vəzifədən kənarlaşdırma qismində qətimkan tədbirinin
seçilməsi üçün kifayət qədər əsaslar olduqda, ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata
keçirən prokuror göstərilən şəxsə üç gün müddətində vəzifə səlahiyyatlərini icra etməyi, yerinə
yetirdiyi işi, yaxud məşğul olduğu fəaliyyəti davam etdirməyi əsaslandırılmış qərarı ilə qadağan
edə bilər. Eyni vaxtda ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror
məhkəməyə şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs barəsində vəzifədən kənarlaşdırma qismində
qətimkan tədbirinin seçilməsi barədə təqdimat göndərir. Daha sonra qeyd edilir ki, vəzifədən
kənarlaşdırma qismində qətimkan tədbirinin seçilməsi barədə məhkəmə qərarının surəti dərhal
icra edilməsi üçün şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin iş yerinin müdiriyyətinə göndərilir və o,
qərarın surətini aldığı andan şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin qadağan edilmiş işlə məşğul
olmasına, yaxud fəaliyyətini həyata keçirməsinə imkan verməyə haqlı deyil.
Göründüyü kimi, qanunda qətimkan tədbirinin bir növü olaraq, vəzifədən kənarlaşdırmanın
tətbiqi üçün onun şübhəli, yoxsa təqsirləndirilən şəxs barəsində tətbiq edilməsindən asılı
olmayaraq, həmin qətimkan tədbirinin məhkəmə nəzarəti qaydasında tətbiqi qaydası təsbit
edilmişdir. Bundan başqa, qanunla (Cinayət-Prosessual Məcəllənin 154.3-cü maddəsi) yalnız
təqsirləndirilən şəxsin barəsində seçilməsinə yol verilən qətimkan tədbirlərinin sisteminə
vəzifədən kənarlaşdırma aid edilməmişdir. Deməli, Cinayət-Prosessual Məcəllənin 444.1.3-cü
maddəsində «təqsirləndirilən şəxsin vəzifədən kənarlaşdırılması» ifadəsinin işlədilməsi, şübhəli
şəxsin barəsində həmin qətimkan tədbirinin tətbiq edilməsinin prosedur əsasları barədə hüquqi
qeyri-müəyyənlik yaradır və həmin boşluğun aradan qaldırılması üçün onun məzmunu
təkmilləşdirilməlidir.
Beləlikə, Cinayət-Prosessual Məcəllənin 444.1.2 və 444.1.3-cü maddələrinin şərh edilməsi
belə bir nəticə əldə etməyə imkan verir ki, həbs və vəzifədən kənarlaşdırma qətimkan
tədbirlərindən başqa, ev dustaqlığı və girov qətimkan tədbirlərinin də tətbiq edilməsi müstəsna
olaraq məhkəmənin səlahiyyətlərində olduğu uçün onların adlarının 444.1.2-ci maddədə
çəkilməməsi qanunun boşluğu kimi qiymətləndirilə bilər, həmçinin, vəzifədən kənarlaşdırma
qətimkan tədbiri həm şübhəli, həm də təqsirləndirilən şəxsə yalnız məhkəmə qərarı əsasında
tətbiq edilə bildiyi üçün 444.1.3-cü maddədə təkcə təqsirləndirilən şəxsin adının çəkilməsi həmin
qətimkan tədbirinin tətbiq edilməsinin proseduru haqqında anlaşılmazlıq yaradır. Göstərilənlər
əsasında, hesab edirik ki, 444.1.2-ci və 444.1.3-cü maddələrin hər ikisi yalnız məhkəmə qərarı
əsasında tətbiq edilən qətimkan tədbirlərinin sistem elementlərini nəzərdə tutduğu üçün onların
müddəalarının bir maddə daxilində verilməsi və yuxarıda qeyd edilmiş boşluqların aradan
qaldırılması məqsədəuyğundur. Bu məqsədlə təklif edirik ki, Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin
444.1.2-ci maddəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin: «444.1.2. qətimkan tədbirləri qismində həbs,
ev dustaqlığı, girov, vəzifədən kənarlaşdırma;», 444.1.3-cü maddə isə Məcəllədən çıxarılsın.
Cinayət-Prosessual Məcəllənin 444.1.4-cü maddəsinə əsasən, məhkəmə-psixiatriya və ya
məhkəmə-tibb ekspertizasının aparılması üçün şübhəli, təqsirləndirilən və ya psixi vəziyyətinə
görə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilə bilməyən şəxsin tibb müəssisəsinə yerləşdirilməsi
də yalnız məhkəmənin qərarı əsasında tətbiq edilə bilər. Lakin bu norma milli hüquq
ədəbiyyatında digər müəlliflər tərəfindən şərh edilərkən bildirilmişdir ki, şübhəli, təqsirləndirilən
və ya psixi vəziyyətinə görə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilə bilməyən şəxsin məhkəməpsixiatriya və ya məhkəmə-tibb ekspertizasının aparılması üçün tibb müəssisəsinə yerləşdirilməsi
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haqqında məsələ o vaxt məhkəmə nəzarətini həyata keçirən məhkəmə tərəfindən həll edilməlidir
ki, şəxs könüllü olaraq, tibb müəsssisəsinə gedərək orada müayinə olunmaqdan boyun qaçırsın.
Şəxsin lazımi qaydada rəsmiləşdirilmiş razılığı olduqda onun tibb müəssisəsinə yerləşdirilməsi
barədə məhkəmə qərarına ehtiyac qalmır [3, s. 1183].
İstinad edilmiş fikrin, həqiqətən də, doğru və ağlabatan olduğunu etiraf etmək lazım gəlir.
Cinayət prosesində həyata keçirilən istintaq və digər prosessual hərəkətlərin məqsədinə təkcə
məcburiyyət elementi ilə deyil, inandırma vasitəsi ilə də nail olmağın mümkünlüyünü xatırlamaq
lazımdır [6, s. 4; 7, s. 77-80]. Aşkar görünür ki, 444.1.4-cü maddədə nəzərdə tutulmuş
məcburiyyət tətbiq edilməsi halının xarakteri 444.1-ci maddədə sadalanan digər halların
xarakterindən prinsipial məqamda – müstəsna olaraq məhkəmə qərarı ilə həyata keçirilməməsi
xüsusiyyətinə görə fərqlənir. Həqiqətən də, barəsində müstəntiqin və ya prokurorun qərarı ilə
məhkəmə-psixiatriya və ya məhkəmə-tibb ekspertizası təyin edilmiş şəxs buna etiraz etmirsə və
ya müqavimət göstərmirsə, onun tibb müəssisəsinə yerləşdirilməsi üçün məhkəmə qərarı
alınması proseduru icraatın lüzümsuz etaplarla uzadılması, əlavə zaman və vəsait sərfiyyatından
başqa bir şey deyildir. Fikrimizcə, 444.1.4-cü maddədə nəzərdə tutulmuş hal, əslində 444.2-ci
maddədə sadalanan hallar, yəni məhkəmə qərarının alınması üçün şərt müəyyən edilmiş hallar
sırasında verilməli idi. Bununla əlaqədar olaraq, Cinayət-Prosessual Məcəllənin 444.1.4-cü
maddəsinin Məcəllədən çıxarılmasını və Məcəlləyə aşağıdakı redaksiyada yeni maddənin əlavə
edilməsini məqsədəuyğun hesab edirik: «444.2.3. məhkəmə-psixiatriya və ya məhkəmə-tibb
ekspertizasının aparılması üçün şübhəli, təqsirləndirilən və ya psixi vəziyyətinə görə
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilə bilməyən şəxsin tibb müəssisəsinə yerləşdirilməsi».
Nəhayət, Cinayət-Prosessual Məcəllənin 444.2-ci maddəsinə gəlincə, qeyd edək ki,
fikrimizcə, milli hüquq ədəbiyyatında bu maddə izah edilərkən haqlı olaraq, göstərilmişdir ki,
444.2-ci maddədə cinayət təqibi orqanının tələbləri yerinə yetirlmədikdə məhkəmənin qərarı
əsasında tətbiq edilən prosessual məcburiyyət tədbirləri sadalanmışdır (şəxsin ekspertizadan
keçirilməsi və ya tibb müəssisəsinə yerləşdirilməsi üçün onun tibb müəssisəsinə çatdırılması və
tədqiqat üçün nümunələrin götürülməsi). Həmin məcburiyyət tədbirləri o halda məhkəmə qərarı
əsasında tətbiq edilir ki, müvafiq prosessual hərəkətin icrası üçün şəxsin razılığı olmasın. Əgər
şəxs tibb müəssisəsinə könüllü gələrsə və ya tədqiqat nümunələrinin götürülməsinə etiraz
etməzsə, onun barəsində müvafiq məcburiyyət tədbirinin tətbiq edilməsi haqqında məhkəmə
qərarı çıxarmağa ehtiyac qalmır [3, s. 1183].
İstifadə edilmiş ədəbiyyat:
1. Abbasova F.M. Cinayət prosesi. Dərslik. Ümumi hissə. Bakı: Zərdabi LTD MMC
nəşriyyatı, 2012, 416 s.
2. Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. B.: Huquq yayın evi, 2013, 696 s.
3. Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin kommentariyası. C.H.
Mövsümovun, B.C. Kərimovun və Ə.H. Hüseynovun redaktəsi ilə. Bakı: Digesta nəşriyyatı,
2007, 1320 s.
4. Qəfərov M.S. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində şəxsiyyətin hüquqularının
müəyyən edilməsi. Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2006, 248 s.
5. Mövsümov C.H. Sovet cinayət prosesi. Dərslik. Bakı: Maarif nəşriyyatı, 1989, 312 s.
6. Капустянский В.Г. Убеждение и принуждение в советском уголовном процессе.
Учебное пособие. М.: МССШМ МВД СССР, 1990, 53 с.
7. Кудин Ф.М. Избранные труды. Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2010, 396 с.
8. Муртазин Р.М., Татьянин Д.В. Дискуссионные вопросы изменения меры пресечения
в виде заключения под стражу на предварительном расследовании // «Черные дыры» в
Российском законодательстве, 2007, № 3, с. 351-352.
9. Питулько К.В. Проблемы судебного контроля за применением заключения под
стражу в качестве меры пресечения и продление его сроков // Правоведение, 2000, № 2, с.
138

212-219.
10. Рябцева Е.В. Судебное санкционирование в уголовном процессе России.
Монография. Москва: Юрлитинформ, 2010, 280 с.
11. Савченко А. Применение норм уголовно-процессуального законодательства при
рассмотрении ходатайств об избрании меры пресечение в виде заключения под стражу //
Российский судья, 2005, № 10, с. 17-20.
12. Ткачева Н.В. Избрание, изменение, отмена мер пресечения в виде домашнего ареста
или заключения под стражу на стадии подготовки материалов к судебному заседанию /
Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. Материалы научнопрактической конференции. Омск, 06.10.2004 года, с. 65-70.
13. Федоров И.З. Применение в досудебных стадиях уголовного процесса
конституционных норм, допускающих ограничение прав и свобод человека и гражданина.
Специальность: 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика, теория оперативнорозыскной деятельности. Москва, 1997, 403 с.
14. Францифорова С.Ю. Судебный контроль – гарантия обеспечения прав участников
процесса в уголовн судопроизводстве // Уголовное судопроизводство, 2008, № 4, с. 21-24.
15. Якупов Р.Х. Правоприменение в уголовном процессе России. Юридические
проблемы. М.: Издательство МВШМ МВД РФ, 1993, 195 с.
Маммедов Фарид Ариф оглы
Докторант кафедры Уголовного процесса
Бакинского Государственного Университета
Аннотация
О системе мер процессуального принуждения, применяемых
по судебному решению
С целью обеспечения прав и свобод личности от незаконного и необоснованного
ограничения в уголовном процессе, некоторые меры процессуального принуждения
допустимы к применению только по решению суда. Закон четко определяет систему таких
мер, но при этом системный анализ норм уголовно-процессуального законодательства
позволяет сделать вывод о несовершенстве некоторых его положений. Статья посвящена
выявлению этих пробелов в системе рассматриваемых мер. Автору удалось
прокомментировать ст. 444 УПК АР, и сделать некоторые законодательные предложения
по совершенствованию этой статьи.
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About system of measures of the procedural coercion applied on the judgment
For the purpose of ensuring the rights and personal freedoms from illegal and unreasonable
restriction in the criminal procedure, some measures of procedural coercion are admissible to
application only by a court decision. The law accurately defines system of such measures, but
thus the system analysis of standards of the criminal procedure legislation allows to draw a
conclusion on imperfection of its some provisions. Article is devoted to identification of these
gaps in system of considered measures. The author managed to comment on art. 444 of the
Criminal Procedure Code of AR, and to make some legislative suggestions for improvement of
this article.
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ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
В уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных стран, например, таких как,
США, Франция, Германия, Италия, Испания, Англия, отныне и в РФ, предусмотрен
особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным
ему обвинением. Придание важного значения волеизъявлению обвиняемого является
фактором, который существенно отличает упрощенное судопроизводство от судопроизводства в общем порядке.
Преимущества особого порядка состоят, в первую очередь, в упрощении производства
по уголовным делам в интересах обеспечения как можно более быстрого и эффективного
осуществления правосудия. Во вторых, при таком производстве исключаются суровые
наказания. В третьих, подсудимый освобождается от уплаты процессуальных издержек, то
есть расходов, связанных с производством по уголовному делу.
Ключевым моментом применения «особого порядка» является согласие обвиняемого с
предъявленным ему обвинением. Виновный может и не соглашаться с первоначально
предъявленным обвинением, но может впоследствии признать свою вину в результате
достигнутого соглашения. Такая практика именуется или «сделкой о признании вины»,
или «признанием по договоренности», или «договорным признанием», или «соглашением
о признании вины».
Признание вины не обязательно во всех случаях является результатом «сделки о
признании вины», оно может быть заявлено и вне соглашения, как заявление о своей
виновности, сделанное «из чувства стыда, безнадежности, раскаяния», но в любом случае
признание вины в уголовном процессе США рассматривается как одно из доказательств
по уголовному делу и тогда судебное следствие не проводится, другие доказательства не
исследуются, что в итоге упрощает судебную процедуру и влечет вынесение
обвинительного приговора единолично судьей.
Соответствующие решения Верховного Суда США обязывают суд убедиться, что
заявление о виновности подкреплено фактами по делу, а не просто удостовериться в том,
что оно сделано добровольно и не является следствием насилия, угроз или обещаний.
Судье необходимо выяснить, что подсудимый утверждает о фактах преступления,
достаточно свидетельствующих о его виновности, иначе суд не утверждает «сделку о
признании вины», и дело подлежит рассмотрению в общем порядке.
Характеризуя практику применения «сделок о признании вины», процессуалисты
обращают внимание на то, что «суд имеет право назначить любое законное наказание,
несмотря на существование соглашения о наказании; однако, если суд сочтет нужным
назначить более суровое наказание, обвиняемому должна быть предоставлена
возможность снять свое заявление о признании вины. Если же суд решит назначить менее
суровое наказание, то прокурору должно быть разрешено снять свое согласие на сделку о
признании вины».
Среди причин появления «сделок о признании вины» авторы называют возможность
избежать проведения громоздкого судебного следствия перед судом присяжных. В этой
связи С.Тейман пишет, что и для обвинения, и для защиты выгодно решать дела
неформальной «сделкой о признании вины», поскольку в классическом состязательном
процессе им предстоит готовить судебное следствие, т.е. вызывать свидетелей,
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допрашивать их в суде, выдерживать напряженное ожидание перед коллегией присяжных.
Другой причиной появления «сделок о признании вины» послужило огромное число
подлежащих судебному рассмотрению уголовных дел, т.е. «сделки о признании вины»
явились своеобразным ответом на сложившиеся условия перегрузки органов судебной
власти.
Следующей причиной появления «сделок» является тот факт, что американская
система правосудия особое значение придает признанию обвиняемым вины, «признание
вины принимается как абсолютная правда».
По УПК Испании после выражения подсудимым или обвиняемым его согласия с
обвинением, суд, не проводя судебного заседания, выносит приговор, которым утверждает меру наказания, согласованную сторонами.
В Италии применяется «заявление сторон об обозначении наказания», которое
позволяет отказаться от судебного следствия при рассмотрении уголовного дела. По
окончании предварительного следствия обвиняемый по согласованию с прокурором
ходатайствует о сокращенном рассмотрении дела в суде уже на этапе предварительного
слушания, которое проводится по письменным материалам предварительного следствия.
В рамках рассматриваемой процедуры обвиняемый получает немало выгод: наказание
автоматически снижается на одну треть; с обвиняемого не взыскиваются судебные
издержки; не подлежат применению дополнительные виды наказаний; утвержденное
судом соглашение о наказании не имеет преюдициальной силы для гражданского и
административного судопроизводства.
В последние годы в ФРГ складывается институт соглашения, представляющий собой
переговоры между участниками судопроизводства, содержанием которых является
заявление обвиняемого о полном или частичном признании вины, отказ от ходатайств, от
обжалования решения суда и т.п. В свою очередь, от суда ожидается более мягкое
наказание или условное осуждение. Однако, если суд установит, что соглашение сторон
противоречит обстоятельствам дела, какое-либо соглашение сторон не имеет для него
никакого значения.
Основания и условия применения сокращенных уголовных судопроизводств,
известных зарубежному уголовно-процессуальному законодательству нашли свое
отражение в нормах УПК РФ, регламентирующих «особый порядок» судебного
разбирательства.
Так, глава 40 УПК РФ посвящена особому порядку принятия судебного решения при
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. В ст. 314 УПК РФ указано, что
обвиняемый вправе при наличии согласия государственного или частного обвинителя и
потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам
о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет
лишения свободы.
В таком случае суд должен удостовериться, что обвиняемый осознает характер и
последствия заявленного им ходатайства, а также то, что ходатайство было заявлено
добровольно и после проведения консультаций с защитником. Обвиняемый вправе
заявить ходатайство в момент ознакомления с материалами уголовного дела или на
предварительном слушании.
Верховный Суд РФ в своем постановлении от 05 декабря 2006 года указывает: решая
вопрос о применении особого порядка судебного разбирательства по уголовному делу,
следует иметь в виду, что в нормах главы 40 УПК указаны условия постановления
приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, а не условия
назначения уголовного дела к рассмотрению. Поэтому при наличии соответствующего
ходатайства обвиняемого и отсутствии обстоятельств, препятствующих этому, судья
назначает судебное разбирательство по уголовному делу в особом порядке. Если же в
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ходе судебного заседания будет установлено, что все условия соблюдены, суд продолжает
рассмотрение уголовного дела в особом порядке. А при отсутствии каких-либо условий,
необходимых для постановления приговора без проведения судебного разбирательства,
суд принимает решение о прекращении особого порядка судебного разбирательства и
назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке.
Судебное заседание по ходатайству подсудимого о назначении наказания без судебного
разбирательства проводится по правилам предварительного слушания уголовного дела
(обязательное участие сторон, протоколирование и т.д.). Верховный Суд РФ разъясняет,
что в подготовительной части судебного заседания суду надлежит выяснить у
подсудимого, понятно ли ему обвинение, полностью ли он согласен с обвинением и
гражданским иском, а также поддерживает ли он свое ходатайство о постановлении
приговора без проведения судебного разбирательства, осознает ли он последствия
постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Если по делу
обвиняется несколько лиц, а ходатайство о постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства заявил лишь один обвиняемый, такое дело в отношении всех
обвиняемых должно рассматриваться в общем порядке.
При рассмотрении дела в особом порядке законом предусмотрено постановление лишь
обвинительного приговора. Поэтому в тех случаях, когда судья до вынесения приговора
установит, что по делу есть какие-либо обстоятельства, препятствующие вынесению
обвинительного приговора, либо имеются основания для изменения квалификации
содеянного, прекращения дела или оправдания подсудимого, он выносит постановление о
прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначает рассмотрение
уголовного дела в общем порядке. Если подсудимый не согласен с некоторыми
эпизодами обвинения или выражает несогласие с основаниями или объемом
предъявленного гражданского иска, его ходатайство о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства удовлетворению не подлежит. В этих случаях дело
должно рассматриваться на общих основаниях.
Если при рассмотрении дела в особом порядке судья придет к выводу, что обвинение, с
которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами,
собранными по уголовному делу, то он постановляет обвинительный приговор и
назначает подсудимому наказание, которое не может превышать две трети максимального
срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное
преступление.
Приговор, который постановил судья в особом порядке, без судебного разбирательства,
не может быть обжалован по мотивам несоответствия выводов суда, изложенных в
приговоре, фактическим обстоятельствам дела, поскольку они не исследовались судом. В
приговоре акцент делается на обвинении, предъявленном органами уголовного
преследования, на его обоснованности материалами, на добровольном согласии с ним
обвиняемого, на позиции обвинителя и на других формальных условиях признания
виновным и назначении наказания. По всем другим предусмотренным законом
основаниям такой приговор может быть обжалован.
Хцлася
Щазыркы мягалядя гейд едилир ки, бир чох юлкялярин, мясялян, АБШ, Франса, Алманийа, Италийа,
Испанийа, Инэилтяря, РФ-нин ъинайят просеси мящкямя бахышларынын хцсуси гайдада щяйата
кечирилмясини нязярядя тутур. Беля ки, тягсирляндирилян шяхс она елан едилмиш иттищамла разылашдыьы
щалда мящкямя истинтагы кечирилмядян щюкмцн чыхарылмасы щаггында вясатят галдырмаг
щцгугундадыр.
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MƏHKƏMƏDƏ DÖVLƏT İTTİHAMÇISININ
ÇIXIŞININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Natiqlik hər cür verilən materiya haqqında
gözəl danışmaq və bununla başqalarını bu
fikrə inandırmaq haqqında sənətdir.
M.V.Lomonosov
Məqalədə prokuror öz mövqeyini işin materiallarına birinci instansiya məhkəməsində tutduğu
prosessual vəziyyətə uyğun olaraq seçdiyindən danışılır.
Məhkəmədə cinayət işinə baxılarkən prokuror ya məhkəmə qarşısında dövlət ittihamını
müdafiə edir (bu halda o ittiham nitqi ilə çıxış edir), ya da ittihamdan imtina edir və məhkəməyə
imtinanın motivlərini bildirir. İttiham çıxışı prokurorun cinayət işləri üzrə məhkəmə
proseslərində dövlət ittihamını əks etdirən, iş üzrə toplanmış sübutların təhlilini nəzərdə tutan,
cinayətin tövsifi, cəza tədbirləri və qanuni və əsaslı hökmün çıxarılması üçün əhəmiyyət kəsb
edən digər məsələlər barədə fikirlər ifadə olunan çıxışıdır. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsində
mühüm rol prokurorun məhkəmə mübahisələrindəki çıxışının üzərinə düşür. Öz çıxışında
prokuror dövlət ittihamı nöqteyi-nəzərindən məhkəməyə cinayət işini qanuni və əsaslandırılmış
şəkildə həll etməyə kömək edir. İttiham çıxışının məzmunu hər bir nitq kimi natiqin çıxışının məzmunu ilə, yəni iş üzrə prokurorun mövqeyi və məhkəmə çıxışının predmeti ilə müəyyən olunur.
Açar sözlər: prokuror, ittiham çıxışı, məhkəmə
Birinci instansiya məhkəməsində cinayət işinə baxılarkən prokuror ya məhkəmə qarşısında
dövlət ittihamını müdafiə edir (bu halda o ittiham nitqi ilə çıxış edir), ya da ittihamdan imtina
edir və məhkəməyə imtinanın motivlərini bildirir. İttiham çıxışı prokurorun cinayət işləri üzrə
məhkəmə proseslərində dövlət ittihamını əks etdirən, iş üzrə toplanmış sübutların təhlilini
nəzərdə tutan, cinayətin tövsifi, cəza tədbirləri və qanuni və əsaslı hökmün çıxarılması üçün
əhəmiyyət kəsb edən digər məsələlər barədə fikirlər ifadə olunan çıxışıdır. Bu vəzifənin yerinə
yetirilməsində mühüm rol prokurorun məhkəmə mübahisələrindəki çıxışının üzərinə düşür. Öz
çıxışında prokuror dövlət ittihamı nöqteyi-nəzərindən məhkəməyə cinayət işini qanuni və
əsaslandırılmış şəkildə həll etməyə kömək edir. İttiham çıxışının məzmunu hər bir nitq kimi
natiqin çıxışının məzmunu ilə, yəni iş üzrə prokurorun mövqeyi və məhkəmə çıxışının predmeti
ilə müəyyən olunur. Prokurorun ittiham çıxışını gələcək hökmün prokuror tərəfindən təklif
olunan layihəsi kimi qəbul etmək olmaz. Hər bir müddəadan görünür ki, müdafiə çıxışı da
gələcək hökmün layihəsidir və beləliklə məhkəmə qarşısında iki layihə qoyulur. Məhkəmə özü
onlardan hansının daha yaxşı olduğunu seçir. Məhkəmə çıxışında həm prokuror, həm də vəkil
hökmün çıxarılması üçün məhkəmənin müzakirə etdiyi bütün məsələləri işıqlandırır, bu
məsələlərin həlli yollarını göstərir, lakin hökmün layihəsini vermir. Hətta hakimin özü də əvvəldən hökmün layihəsini hazırlaya bilməz. Belə ki, hökm məhkəmə mübahisələrindən sonra
müşavirə otağında müzakirə edilir və çıxarılır (5).
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Prokuror öz mövqeyini işin materiallarına birinci instansiya məhkəməsində tutduğu
prosessual vəziyyətə uyğun olaraq seçir. İttihamın anlayışı barədə müxtəlif baxışlar vardır. Biz
bu fikirlərin üzərində dayanmayacağıq, çünki bu məsələ bizim mühazirəmizin mövzusu deyil.
Biz hesab edirik ki, ittiham cinayət əməlinin konkret şəxs tərəfindən törədilməsinin müəyyən
prosessual formada (qərar, qərardad, ittiham aktı, ittiham çıxışı, protest) təsdiq edilməsi, habelə
cinayət əməlini törətmiş cinayətkarın ifşa edilməsinə, cinayət əməlinin törədilməsi barədə
mülahizənin dəqiqliyinin sübut edilməsinə yönələn prosessual fəaliyyətdir. Əgər prokuror
məhkəmə baxışı gedişində cinayət əməlinin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş şəxs tərəfindən
törədilməsi qənaətinə gələrsə, öz nitqində işin bütün materiallarını ittiham nöqteyi-nəzərindən
ümumiləşdirməli və şərh etməlidir. Lakin bu o demək deyil ki, prokuror nəyin bahasına olursa
olsun, məhkəmədə ittiham aktının nəticələrini mübahisələndirməli və ittihamedici hökmün
çıxarılmasına nail olmalıdır. Barəsində bəraətverici hökm çıxarılmış və ya işə xitam verilməsi
barədə qərar qəbul edilmiş işlərin yoxlanılması onu göstərir ki, bu işlərin çoxunda prokuror
təqsirləndirilən şəxsin təqsirli bilinməsini təklif etmişdir. Prokurorun bu mövqeyinə heç nə ilə, o
cümlədən etibarlı mülahizələri ilə haqq qazandırmaq olmaz. Bunlar şəxsiyyətin qanuni
maraqlarının və ədalət mühakiməsinin maraqlarının pozulmasına, qanunçuluğun keşikçisi kimi
prokurorluğun nüfuzunun sarsılmasına aparıb çıxarar. Prokuror auditoriya qarşısında prinsipial,
qərarlı, obyektiv, güzəştsiz, ədalətli olmalıdır. Prokurorun nitqində ittihamedici meyl
olmamalıdır, lakin bu o demək deyil ki, o, törədilmiş ictimai təhlükəli əmələ iltifatla yanaşmalı,
obyektivliyin, iş üzrə həqiqətin zərərinə olaraq məsuliyyəti yüngülləşdirən halların şərhi ilə
məşğul olmalıdır. Praktikada hələ lazım olan tələblərə cavab verməyən ittiham çıxışlarına rast
gəlinir.
AR CPM ittiham çıxışının elementlərini müəyyən etmir. Prokuror məhkəmə qarşısında dövlət
ittihamını müdafiə edir, təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət qanunun və cəza tədbirinin tətbiqi
ilə bağlı öz fikirlərini məhkəməyə bildirir. Lakin praktika məhkəmə müzakirələrinin predmetindən çıxış edərək ittiham çıxışının müəyyən strukturunu işləyib hazırlamışdır. İttiham
çıxışının məzmununa aşağıdakı zəruri elementlər daxildir:
1) cinayətin ictimai-siyasi qiyməti; 2) işin faktiki hallarının şərh edilməsi; 3) iş üzrə toplanmış
və məhkəmədə araşdırılmış sübutların təhlili və qiymətləndirilməsi; 4) cinayətin tövsifinin
əsaslandırılması; 5) təqsirləndirilən şəxsin, bəzən isə zərər çəkmiş şəxsin şəxsiyyətinin xarakteristikası; 6) cəza tədbirləri və mülki iddia barəsində mülahizələr; 7) cinayət əməlinin
törədilməsini şərtləndirən səbəb və şəraitin təhlili və onların aradan qaldırılması təklifləri.
Təqsirləndirilən şəxsin, bəzən isə zərərçəkmiş şəxsin şəxsiyyətinin xarakteristikasının
verilməsi, nəinki təkcə təqsirləndirilən şəxsin fərdi məsuliyyətinin əsaslandırılması, həm də
cinayətin subyektiv tərəfinin müəyyən edilməsi, sübutların qiymətləndirilməsi üçün əhəmiyyət
daşıyır. Məhz buna görə də şəxsiyyətin xarakteristikası məhkəmə çıxışının ayrıca elementi
olmalıdır (8).
Strukturun əsas hissələrinin yerləşmə qaydası pozula bilər, əks halda məhkəmə çıxışları
şablon forması alaraq bir-birinə oxşar olacaq və bu da onların inandırıcı olmasına və tərbiyəvi
təsir göstərməsinə mane olacaq. Fikrimizcə, ittiham çıxışının hissələrinin uzlaşması və ardıcıllığı
müxtəlif ola bilər. Əgər ittiham sübutlarla tam təsdiq olunmuşdursa, onda bu barədə az danışmaq
olar. Əgər cinayətin tövsifi mübahisəli xarakter daşıyırsa, onda cinayətin hüquqi baxımdan
qiymətləndirilməsinə daha çox diqqət yetirilməsi tələb olunur. Əgər ittiham yalnız dolayı sübutlara əsaslanırsa, onda işin faktiki halları daha geniş şərh olunmalı və sübutların diqqətli təhlili
verilməlidir. Ittiham çıxışında məhkəmə istintaqının gəldiyi nəticələr verilir, iş üzrə bütün
materiallar işıqlandırılır, sübutlar dövlət ittihamı nöqteyi-nəzərindən təhlil olunur. Prokuror
dövlətin adından ittiham edir, ona görə də onun çıxışına qarşı yüksək tələblər irəli sürülür. Hər
bir ittiham çıxışında törədilmiş əməlin ictimai təhlükəliliyi, nə dərəcədə əhəmiyyətli olmasından
asılı olmayaraq bütün və hər cür cinayətlərlə mübarizənin zəruriliyi, törətdikləri cinayət
əməllərini gizlətmək üçün hansı tədbirləri görmələrindən asılı olmayaraq bütün cinayətkarların
ifşa edilməsinin qaçılmazlığı göstərilir (9). Etik nöqteyi-nəzərdən ittiham çıxışının ən mürəkkəb
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elementi təqsirləndirilən şəxsin xarakteristikasıdır. Hər şeydən əvvəl prokuror yaddan
çıxarmamalıdır ki, o, hələ təqsirli bilinməyən şəxs haqqında danışır. Məhkəmə prokurorun fikri
ilə razılaşmaya bilər, buna görə də təqsirləndirilən şəxsin xarakteristikası iş üzrə sübutlarla təsdiq
edilməli və iş üzrə materiallardan irəli gəlməlidir. Əsassız fikirlərə yol verilməməli, müsbət
məlumatlar rədd olunmamalıdır. Təqsirləndirilən şəxsin şəxsiyyətinin qiymətləndirilməsinə
subyektiv yanaşma istisna olunmalıdır, əks halda o, ittiham çıxışında ittiham meylinə,
prokurorun nəyin bahasına olursa-olsun, şəxsi ittiham etmə cəhdinə çevriləcək və bu da
prokurorun obyektivsizliyinə, bir sıra mühüm sübutların onun tərəfindən rədd olunmasına aparıb
çıxaracaq. Təqsirləndirilən şəxsdə elə xüsusiyyət və əlamətlər axtarılmalıdır ki, həmin
xüsusiyyət və əlamətlər iş üzrə əhəmiyyət kəsb edərək cinayət əməlində özünü göstərmiş olsun
və ya onu şərtləndirmiş olsun. Təqsirləndirilən şəxsin tam xarakteristikasını vermək lazım deyil.
Təqsirləndirilən şəxsin mənəvi simasını müəyyən edən xüsusiyyətlər qeyd olunmalı, onun
cinayət öncəsi davranışının törədilmiş ictimai təhlükəli əməllə əlaqədə olması və ya əksinə ona
zidd olması göstərilməlidir. Təqsirləndirilən şəxsin bioqrafiyasını araşdırmaq, onu ləkələyən və
işə aidiyyəti olmayan məlumat axtarmaq yolverilməzdir və əxlaqi normalara ziddir. Prokuror
əgər iş üçün əhəmiyyət daşımırsa, təqsirləndirilən şəxsin intim həyatı barədə məlumatları yaymamalıdır (1).
A.F.Koni yazırdı: “Fransalı prokurorun təqsirləndirilən şəxsə düşmən kimi yanaşması ilə
əlaqədar olaraq gurultulu, mənasız deklamasiyası və süni pafosu təqlid üçün çox təhlükəli bir
nümunə ola bilərdi. Rus prokurorunun-ittihamçısının üzərinə əxlaqi vəzifə - sözünün üzərində
durmaq, ətraflı düşünmə, öz nəticələrində ədalətli olmaq vəzifəsinin qoyulması və sübut edilmiş
cinayət əməlinin mühakiməsi ilə yanaşı – təqsirləndirilən şəxsə sərt bitərəflilik və onun insan
ləyaqəti hissini təhqir etmədən yanaşma zəruri idi” (6).
Prokuror təqsirləndirilən şəxsin təqsirini qəbul etməməsini, ziddiyyətli ifadələrini və s.
məsuliyyəti ağırlaşdıran hal kimi şərh edə bilməz. Məsuliyyəti ağırlaşdıran hallar geniş şərhə
ehtiyac duymur. Təəssüf ki, bəzi prokurorlar bunu unudur və özlərinin ciddi cəza haqqındakı xahişini təqsirləndirilən şəxsin özünü təqsirli hesab etməməsi, ziddiyyətli ifadələr verməsi,
məhkəmədə ifadə verməkdən imtina etməsi və ya ibtidai istintaqda verdiyi ifadələrdən imtina
etməsi ilə əsaslandırılar. Lakin əgər təqsirləndirilən şəxs şahidlərə, zərərçəkmiş şəxsə təsir etməyə, təqsiri başqa təqsiri olmayan bir şəxsin üzərinə qoymağa cəhd edirsə, sübutları
saxtalaşdırırsa, o halda prokuror bu barədə danışmalıdır. Prokuror təqsirləndirilən şəxsi ələ
salmamalı, istehzalı tonla danışmamalı, bədxahlıq etməməli, insanı alçaltmağa çalışmamalıdır.
İroniyalı danışarkən ehtiyatlı, ədəbli olmaq lazımdır. Yerində və dərəcəsində olan ironiya proses
iştirakçısının xarakteristikasını gücləndirir. Prokuror ittiham çıxışında qəti fikirlərə yol
verməməlidir, çünki qətilik məhkəmənin həmin fikirlər ilə məcburi razılaşmasını nəzərdə tutur.
Məhkəmə isə heç kimin öz fikrini yeridə bilmədiyi yeganə ədalət mühakiməsi orqanıdır.
Prosesdə iştirak edənlər prokurorun çıxışında onun məhkəməyə olan hörmətini hiss etməlidirlər.
Onlar hiss etməlidirlər ki, prokuror özü öz mövqeyinin düzgün olmasından əmindir və buna görə
də məhkəməni həmin mövqeyə inandırmağa çalışır. Prokuror hakimlərin müstəqilliyi və
qərəzsizliyi prinsipinə əməl etməklə ədalət mühakiməsinin məqsədlərinin və məhkəmənin
vəzifələrinin həyata keçirilməsinə kömək edir – qanunun tələbi belədir (11).
İşin faktiki hallarının şərh edilməsi, sübutların təhlili və qiymətləndirilməsi tez-tez bir-birinə
birləşdirilir və bir-biri ilə sıx bağlıdır. Buna görə də İ.D.Perlov hesab edirdi ki, ittiham çıxışında
işin mahiyyətinin şərh edilməsinə həsr olunmuş xüsusi bir bölmənin ayrılması məqsədəmüvafiq
deyil. M.L.Şifman isə belə bir bölmənin ayrılmasını zəruri hesab edirdi. Hesab edirik ki, işin
faktiki hallarının şərh edilməsinın ittiham çıxışında müstəqil bir bölmə kimi ayrılması konkret
işin xüsusiyyətlərindən asılıdır. Əgər prokuror cinayətin tövsifinin dəyişdirilməsini, irəli sürülmüş ittihamın həcminin dəyişdirilməsini xahiş etmək fikrində deyilsə, əgər prokurorla müdafiə
tərəfi arasında işin faktiki halları barəsində mübahisə yoxdursa, onları yada salmaq və məhkəmə
iclasında bütün ittiham faktlarının sübutlarla təsdiq olunmasını qeyd etmək və bundan sonra da iş
üzrə toplanmış sübutların təhlilinə və qiymətləndirilməsinə keçmək kifayətdir. Lakin əgər
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ittihamın faktiki məzmunu dəyişmişdirsə, bəzi halların sübut edilməməsi aşkar edilmişdirsə, o
halda iş üzrə faktiki halların şərh edilməsi ittiham çıxışının ayrıca bir hissəsinə çevrilir. Ümumi
qaydaya görə prokurorlar işin faktiki hallarını kifayət qədər tam şərh edirlər.
Sübutların təhlili və qiymətləndirilməsi ittiham çıxışının mərkəzi və mühüm hissəsini təşkil
edir və bu hissədə cinayət hadisəsini və təqsirləndirilən şəxsin həmin cinayət əməlinin
törədilməsində təqsirini sübut etmək lazımdır. Məhz sübutların təhlili və qiymətləndirilməsi
məhkəməni prokurorun düzgün mövqe tutduğuna inandırır və onun fikrinə qulaq asmağa məcbur
edir (10). Prokurorun öz çıxışında irəli sürdüyü sübutlar məcmusu ittihamın gəldiyi nəticəni
inandırıcı şəkildə təsdiq etməlidir. Təqsirləndirilən şəxsin öz təqsirini etiraf etməsi, “işin
aydınlığı” prokuroru sübutları təhlil etmək vəzifəsindən azad etmir. Sübutetmə yükü heç bir
halda təqsirləndirilən şəxsin üzərinə düşmür. Prokuror öz çıxışında hansı sübutların və nəyə görə
həqiqi sübut olmasını və onların hansı ittihamı təsdiq etməsini araşdırır. Prokurorun ittihamın
qanuniliyi və əsaslığı barədə olan daxili inamı faktiki məlumatlara əsaslanır (2). Əks halda o,
ittihamdan imtina etməlidir. İttiham çıxışında sübutetmə tezisin irəli sürülməsi və onun
arqumentlərlə təsdiq edilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Sübutetmə prosesində formal məntiqin
bütün qaydalarına əməl olunur. Prokurorun ittiham çıxışında sübutların həm məcmusunun, həm
də ayrılıqda hər birinin təhlili və qiymətləndirilməsi gedişində məntiqi üsul və vasitələrdən
sübutetmə zamanı istifadə edilməsi mümkündür. Bəzən prokuror ittiham çıxışında
təqsirləndirilən şəxs və onun müdafiəçisi tərəfindən məhkəmə istintaqı gedişində irəli sürülən
müxtəlif versiyaları araşdırmalı olur. Belə hallarda həmin versiyaların sübut kimi faktiki bazaya
malik olub-olmaması yoxlanılmalıdır. Daha sonra versiyalar təkcə prosessual sübutlarla deyil,
həm də onlardan irəli gələn və müdafiə tərəfinin versiyalarının təsdiq edə və ya rədd edə bildiyi
məntiqi nəticələrlə yoxlanılır (3). İttiham çıxışında müdafiəçi ilə mübahisə aparıla bilər, lakin
onun mövqeyini qabaqlamaq lazım deyil, çünki prokuror səhv buraxa, müdafiəçi ilə belə
səhvdən dərhal istifadə edə bilər. Prokuror məhkəməni və digər iştirakçıları ittihamın sübut
olunduğuna o halda inandıra bilər ki, iş üzrə bütün sübutları hərtərəfli və konkret olaraq təhlil
etmiş olsun. Hələ də elə prokurorlara rast gəlinir ki, onlar ibtidai və məhkəmə istintaqının
materiallarını tənqidi analiz etmədən sadəcə olaraq nəql edir. Bəzi prokurorlar isə ittiham aktını
oxumaqla kifayətlənirlər. Bir prosesdə prokuror ittiham çıxışı əvəzinə “vicdanla” ittiham aktını
oxumuşdur. Vəkil isə müdafiə çıxışında bildirmişdir ki, ittiham aktı ilə silahlanmış prokuror,
hətta ilkin istintaqın nəticələrini təkzib edən məhkəmə istintaqının materiallarını qeyd etməyi
lazım bilməmişdir (13).
Apellyasiya protesti vermək hüququna isə onun gəldiyi nəticələrin və təkliflərin nəzərə
alınmadığı hissədə birinci instansiya məhkəməsində işə baxılmasında iştirak etmiş dövlət
ittihamçısı malikdir. Bununla bağlı qanunda çox vacib bir müddəaya rast gəlirik. Qanunda qeyd
edilir ki, əgər göstərilən dövlət ittihamçısı vəfat etsə, xəbərsiz itkin düşsə, uzun sürən ağır
xəstəliyə tutulsa, protest verməkdən yayınsa və ya imtina etsə, habelə onun mövqeyi ilə
razılaşmadıqda, onda Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru və ya onun müavini, habelə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının birinci instansiya məhkəmələri tərəfindən çıxarılmış hökm və
ya qərarlardan, həmçinin Naxçıvan MR-in prokuroru birinci instansiya məhkəməsində iştirak
etmiş dövlət ittihamçısının əvəzinə apellyasiya protesti vermək hüququna malikdir. Birinci
instansiya məhkəməsində cinayət işi və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın materiallarına
CPM-in 314.1, 314.3 və 314.4-cü maddələrinin tələblərinin ziddinə baxıldığı halda apellyasiya
protesti vermək hüququna Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru və ya onun müavini, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikasının birinci instansiya məhkəmələri tərəfindən çıxarılmış
hökm və ya qərarlardan, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru malikdir.
Qanun belə bir xəbərdarlıq da edir ki, məhkumun və ya zərərçəkmiş şəxsin yaxın
qohumlarının şikayətləri yalnız o halda apellyasiya icraatına səbəb ola bilər ki, həmin şəxslər
CPM-in qaydalarına uyğun olaraq müstəntiq və ya birinci instansiya məhkəməsi tərəfındən
təqsirləndirilən və ya zərər çəkmiş şəxsin qanuni nümayəndəsi qismində işə buraxılsınlar.
Cinayət-prosessual qanunvericilikdə apellyasiya şikayətinin və ya apellyasiya protestinin
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verilmə müddətləri və halları aydın şəkildə şərh edilmişdir. CPM-in 384-cü maddəsində
sadalanmış 8 (səkkiz) halda məhkəmənin hökm və ya qərarlarından, onların elan olduğu andan
20 (iyirmi) gün müddətində apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya protesti onları vermək
hüququna malik olan şəxslər tərəfindən verilir. / Eyni zamanda, qanunda izah olunur ki, həbsdə
saxlanılan məhkum tərəfindən ittiham hökmündən apellyasiya şikayəti hökmün və ya müvafiq
qərarın surətinin ona verildiyi andan 20 (iyirmi) gün müddətində verilir. Məhkəməyə gəlməkdən
boyun qaçıran məhkum və ya bəraət almış şəxs çıxarılmış hökm barədə birinci instansiya
məhkəməsinin elanlar lövhəsində məlumatın yerləşdirildiyindən sonra 20 (iyirmi) gün
müddətində apellyasiya şikayəti verə bilər.
Nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, məhkəmənin hökmü və ya qərarı kassasiya qaydasında ləğv
edildikdən sonra işə andlı iclasçıların iştirakı ilə birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən yenidən
baxılması zamanı cəzanın ağırlaşdırılmasına və ya daha ağır cinayət haqqında qanunun tətbiq
edilməsinə yalnız ilkin hökmün dövlət ittihamçısının kassasiya protesti əsasında ləğv edildiyi
halda yol verilir. Eynilə belə bir qayda apellyasiya instansiyası məhkəməsinə də şamil edilir.
Belə ki, CPM-in 420.3-cü maddəsində göstərilir ki, cinayət işi, məhkəməyədək sadələşdirilmiş
icraat materialları və ya xüsusi ittiham qaydasında şikayət apellyasiya instansiyası məhkəməsinə
yeni məhkəmə baxışına göndərilərkən məhkumun vəziyyətini pisləşdirən qərar yalnız CPM-in
420.2-ci maddəsində (yalnız ilkin hökmün dövlət ittihamçısının kassasiya protesti əsasında ləğv
edildiyi halda) göstərilən hallarda qəbul edilə bilər.
Prokuror öz çıxışında, nəinki sübutların mənbəyini göstərir, həm də onların məzmunu açır,
yəni həmin sübutlarda olan faktiki məlumatları təhlil edir. Bəzi prokurorlar müəyyən halın
şahidlərin, zərər çəkmiş şəxsin ifadələri ilə, ekspertin rəyi ilə və s. sübut olunduğunu elan edir,
lakin hansı konkret məlumatlarla onun təsdiq olunduğunu göstərmir. Prokurorun bu cür çıxışı
inandırıcı səslənmir, yəni onun qarşısında duran məqsədə nail olmur. Prokuror təkcə ittiham
tezisini təsdiq edən sübutları deyil, həm də ittihamı şübhə altına qoyan, təqsirləndirilən şəxsin
vəziyyətini yüngülləşdirən sübutları da təhlil və analiz edir. Bu çıxışın inandırıcılığını artırır və
prokurorun obyektivliyini göstərir. Əgər prokuror təqsirləndirilən şəxsin, zərər çəkmiş şəxsin,
şahidlərin ifadələrinin həqiqiliyinə inanmırsa, bu ifadələrin nəyə görə inam yaratmadığını və
bunun hansı sübutlarla təsdiq olunduğunu göstərməlidir. Prokuror bir təqsirləndirilən şəxsin
digərinə böhtan atmasının təhlil olunması və qiymətləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirməlidir.
Belə halda bu cür ifadələrin motiv və səbəbləri müəyyən olunur. Təqsirləndirilən şəxs, zərər
çəkmiş şəxs və ya şahidlər ibtidai istintaqda verdikləri ifadələri məhkəmədə dəyişdirdikləri
hallarda sübutların təhlili kifayət qədər mürəkkəbləşir. Bəzi prokurorlar belə hesab edirlər ki,
ibtidai istintaqda həmişə düzgün ifadələr verilir, məhkəmədə isə yox. Çox vaxt isə bu əksinə
olur. Ziddiyyətli ifadələr (xüsusən də təqsirləndirilən şəxslərin ziddiyyətli ifadələri) ittiham
çıxışında hərtərəfli araşdırılır. Ekspertlərin rəyi ittiham çıxışında təhlil edilməlidir. Bunun üçün
prokuror bəzən ekspertizanın predmeti olan xüsusi məsələləri öyrənməli, ekspertizanın
metodikası barədə ümumi məlumata malik olmalıdır. Sübutların təhlil olunması və
qiymətləndirilməsinin əhəmiyyəti dolayı sübutlar üzrə işlərdə daha da artır. Bu işlər üzrə həmin
halda mümkün olan bütün versiyalar araşdırılmalı və bir-birinin ardınca bütün sübutlarla
müqayisə olunmalı və ittiham versiyasından başqa heç bir versiyanın iş üzrə sübut edilməməsi
göstərilməlidir (7). Sübut etmək lazımdır ki, prosessual sübutlar və məntiqi nəticələr ittiham
versiyasına uyğun gəlir və onunla uzlaşır.
Əgər iş üzrə bir neçə təqsirləndirilən şəxs varsa, onda sübutların təhlili və qiymətləndirilməsini aşağıdakı üsullarla aparmaq olar:
- hər bir təqsirləndirilən şəxsə münasibətdə;
- cinayət əməlinin hər bir epizoduna münasibətdə;
- ittihamın hər bir bəndinə münasibətdə.
Bu üsullardan hər biri işin xüsusiyyətlərindən və həcmindən asılı olaraq seçilir.
Sübutların təhlili və qiymətləndirilməsi zamanı prokuror iş üzrə hansı faktların sübut
edildiyini, ittihamın faktiki məzmununu müəyyən edir. Bu, sanki kiçik mühakimə kimi çıxış
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edir. Böyük mühakimə qanundur, AR CM-nin maddələrində nəzərdə tutulan cinayət-hüquqi
normadır, nəticə isə cinayət əməlinin CM-nin konkret maddəsi üzrə verilən tövsifidir. Çıxışın bu
hissəsi üzvi olaraq işin faktiki hallarını müəyyən edən, sübutları təhlil edən və qiymətləndirən
əvvəlki hissələrdən irəli gəlməlidir.
İşin faktiki tərəfini müəyyən edən prokuror müəyyən edilmiş faktların hüquqi
qiymətləndirilməsi əsasında baza yaradır. Bu halda cinayət tərkibinin bütün elementlərinin qanun
üzrə məntiqi analizinin aparılması tələb olunur. Cinayətin tövsifini düzgün əsaslandırmaq üçün
onun tərkibinin parçalanmasını və hər bir element əsasında iş üzrə müəyyən edilmiş faktların
əsaslandırılmasını təklif edirik. İttiham çıxışında prokuror cinayətə verdiyi faktiki və hüquqi
qiymətin düzgünlüyünü sübut edir. Müəyyən edilmiş halların qanunun (həm cinayət qanunun,
həm də cinayət-prosessual qanunun) tələbləri ilə müqayisəsi zamanı o, gəldiyi nəticələrdən
istifadə edir. Prokuror cinayətin hüquqi qiyməti barədə öz nəticəsini aydın və dəqiq ifadə
etməlidir. Bu məsələdə alternativə yol verilmir, yəni cinayətin CM-nin ya bu, ya da digər maddəsi ilə tövsifi barədə məsələ qoymaq olmaz. Prokuror təklif etdiyi tövsifi əsaslandırır və bu
halda mümkün olan bütün digər mümkün tövsiflərin düzgün olmadığını göstərir. Cinayətin
tövsifi mübahisəli xarakter daşıdığı halda prokuror öz mövqeyini dəqiq bildirir və onu
əsaslandırır.
Söhbət xüsusi məsələdən – hüquqi tövsifdən getsə də, prokuror çıxışının bu hissəsini zalda
iştirak edən digər şəxslərin də başa düşə biləcəyi formada ifadə etməlidir. Təcrübə göstərir ki,
prokurorlar çıxışlarının məhz cinayətin tövsifinin əsaslandırılması hissəsində çoxlu səhvlərə yol
verirlər. Bəzən prokuror cinayətin hüquqi qiymətləndirilməsinin əsaslandırılması yerinə yalnız
AR CM-nin bir maddəsinə istinad etməklə kifayətlənir. Bəzi prokurorlar müvafiq cinayətin
tövsifinin sübut edilməsi və əsaslandırılması vəzifəsinə vicdansızcasına yanaşırlar (12).
Qanunlara, məhkəmə praktikasına yaxşı bələd olma, məntiqi düşüncə qabiliyyətinə malik
olma prokurora cinayətin tövsifi barədə öz fikrini dəqiq və aydın əsaslandırmağa imkan verir.
Prokurorun çıxışında cəzanın üzərindən sükutla keçilməsi onun tamamlanmamış xarakterini göstərir və bəzən məhkəmə iclas zalında iştirak edənlərin şübhəsinə səbəb olur. Bu mövqenin
tərəfdarları hesab edirlər ki, əgər dövlət ittihamçısının tətbiq edilməli olan cəzanın həddi barədə
prinsipial mövqeyi yoxdursa, onda bu prokurorun gələcəkdə hökmün yüngüllüyü və ya sərtliyi
barədə apelyasiya protestinin verilməsi vəzifəsinin həyata keçirilməsini çətinləşdirəcək. Digər
müəlliflər isə göstərir ki, prokurordan dəqiq cəza həddinin göstərilməsinin tələb edilməsi lazım
deyil. Prokurorun cəza tədbirinin növü haqqında fikrini bildirməsi kifayətdir, məhkəmə özü
cəzanın ölçüsünü müəyyən edəcək. V.V.Leonenko hesab edir ki, bir sıra hallarda prokuror öz
çıxışında cəzanın dəqiq ölçüsünü göstərməyə bilər. Bu isə müxtəlif hallarla, xüsusən də
ittihamçının cəzanın konkret ölçüsünün ədalətliliyinə həqiqətən inanmadığı hallarla bağlı ola
bilər. Biz dəfələrlə qeyd etmişik ki, məhkəmə natiqi yalnız özünün inandığı halları təsdiq edə və
sübut edə bilər. Prokuror öz çıxışında araşdırdığı bütün məsələlər üzrə, o cümlədən cəza tədbiri
məsələsi üzrə daxili inama malik olmalıdır. O, ya cəzanın növü və konkret həddi barədə, ya da
yalnız cəza növü barədə öz fikrini dəqiq və aydın formalaşdırır. Qanunverici cəza tədbirləri
dedikdə, onun növlərini başa düşür, yəni cəzanın növü və cəza tədbiri eyni anlayışlardır.
Prokuror məhkəməyə təqsirləndirilən şəxsə münasibətdə cəza tədbiri barədə öz fikrini bildirir.
Yəni əgər prokuror ittihamı sübut olunmuş hesab edirsə, o, törədilmiş cinayət əməlinə görə cəza
tədbiri barədə də öz fikrini bildirməlidir (14).
V.M.Savitski düzgün olaraq qeyd edir ki, “məhkəmənin və bütövlükdə ədalət mühakiməsinin
nüfuzunun qaldırılmasına çalışmaqla biz prokuror və məhkəmə arasında təkcə nəzəri yox, həm
də praktiki qarşılıqlı münasibət qurmalıyıq ki, hakimlərin prokurorun iradə və arzusundan asılı
olmamasına zərrə qədər də olsa şübhə yaranmasın”. İndi də məhkəmə iclaslarında iştirakçılardan
belə ifadələri eşitmək olur: ”prokuror necə deyibsə elə də olacaq”. İnsanlar məhkəmənin
prokurorun xahişini rədd etməyəcəyini düşünərək, hətta məhkəmə hökmünün çıxarılmasını
gözləmədən məhkəmə iclasını tərk edirlər. Məhkəmə auditoriyasında belə bir təəssürat yaranır
ki, “hamıdan böyük” prokurordur. Əslində isə prosesin sahibləri – hakimlər prokurorun təklif
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etdiyi cəza həddi ilə razılaşmır və ya daha ağır, ya da daha yüngül cəza təyin edirlər. Bundan
əlavə göstərirlər ki, bu cür çirkin hallar aradan qaldırılmalıdır. Məhkəmənin, ədalət
mühakiməsinin, hakimlərin müstəqilliyinin nüfuzunun aşağı salınmasında ifadə olunan hallar
həmişəlik aradan qaldırılmalıdır; işin həll edilməsində məhkəmənin və hakimin rolu haqqında
olan yanlış fikirlər aradan qaldırılmalıdır. Cinayətin açılmasına aktiv kömək yüngülləşdirici hal
kimi qəbul edilir. Lakin bəzi prokurorlar cəza tədbiri barədə təklif irəli sürərkən bu faktı
unudurlar. Bəzən prokuror cinayətin üstünün açılmasına aktiv kömək göstərmiş təqsirləndirilən
şəxsə özünü təqsirli hesab etməyən və istintaq və məhkəməni yayındırmağa cəhd edən
təqsirləndirilən şəxsə nisbətən daha sərt cəza verilməsini xahiş edir. Prokurorun bu cür davranışı
yol verilməzdir (5). İlk növbədə prokuror məhkəmənin diqqətini cinayətin üstünün açılmasına
aktiv kömək göstərilməsinə yönəldə və bunun əsasında da təqsirləndirilən şəxsə yumşaq
davranılmasını xahiş edə bilər.
İttiham çıxışı nəticə ilə sona yetir. Lakin ittiham çıxışının müstəqil hissəsi kimi ona yanaşmaq
heç də hər zaman məqsədəmüvafiq sayılmır. Nəticə hissəsinə o halda zərurət yaranır ki, xüsusi
ictimai-siyasi əhəmiyyət kəsb edən işə baxılır, yaxud işə baxılması çoxsaylı məhkəmə
auditoriyasının iştirakı ilə həyata keçirilir.
Nəticə hissəsi qısa, aydın, dəqiq olmalı, prosesdə iştirak edən şəxslərə güclü emosional təsir
göstərməli və çıxışın bütün əvvəlki hissələrindən irəli gəlməlidir. İttiham çıxışının nəticə hissəsi
işin mahiyyətini, onun özünəməxsusluğunu və siyasi xarakteristikasını əks etdirməlidir. Prokuror
o halda ittihamdan imtina edir ki, iş üzrə bütün sübutlar tam araşdırılmış olsun və məhkəmə
istintaqı bitsin. Prokuror məhkəmə müzakirəsi gedişində ittihamdan imtinanı formalaşdırır,
əsaslandırır və sübut edir. Öz çıxışında prokuror ittihamdan imtina edilməsinin motivlərini şərh
edir və bəraət üçün konkret əsasları göstərir. Bu prokurorun birinci instansiya məhkəməsində
etdiyi çıxışının müstəqil növüdür (4).
Yalnız arqumentlərin gücü, gətirilən dəlillərin inandırıcılığı, yalnız sübutlar hakimlərin daxili
inamının tam formalaşması üçün əhəmiyyət daşıyacaq. İttiham çıxışında iş üzrə toplanmış bütün
sübutlar sistemə salınır. İşin xüsusiyyətindən asılı olaraq bəzi hallarda prokuror məhkəmə
istintaqı gedişində ittihamdan nəyin ayrıldığını göstərir və ittiham çıxışının məzmunun şərhinə
keçir. Digər hallarda isə tam sübut olunmuş materiallara əsaslanır, daha sonra təsdiq olunmayan
və bu səbəbdən ittihamdan çıxarılmalı olan halların üzərində dayanır. Prokurordan ömürlük
azadlıqdan məhrum etmə barədə cəza tədbirinin seçilməsi barədə təklif verərkən xüsusilə
diqqətli olması tələb olunur. Qanun ağırlaşdırıcı hallarda qəsdən adam öldürməyə görə bu
cəzanın tətbiqinə yol verir, lakin onun tətbiqini məcburi hesab etmir. Buna görə də prokuror
ittiham çıxışında bu cəzanın təyin edilməsinin motivlərini şərh edir. Əgər təqsirləndirilən şəxs bir
neçə cinayətin törədilməsində ittiham olunursa, prokuror onun fikrincə hər bir cinayət əməlinə
görə ayrılıqda və daha sonra cinayət əməllərinin məcmusuna görə hansı cəza tədbirlərinin tətbiq
edilməli olmasını göstərir. Mülki iddianı müdafiə edən prokuror onu konkret şəkildə
əsaslandırmalı və özünün sübutlarla əsaslandırılmış və təsdiq edilmiş fikrini bildirməlidir. Ədəbiyyatda prokurorun hansı anda ittihamdan imtina etməsinin mümkünlüyü məsələsi barədə vahid
fikir yoxdur. Belə ki, İ.D.Perlov hesab edirdi ki, məhkəmə istintaqı gedişində prokuror işin əlavə
istintaqa göndərilməsinin zəruriliyi barədə öz fikrini bildirir. İ.D.Perlovun fikrincə, əgər prokurorun bu vəsatətinə etiraz edilirsə, və ona çıxış etmək üçün söz verilirsə, o halda prokuror öz
çıxışını işin əlavə istintaqa göndərilməsinin zəruriliyi məsələsinə həsr etməlidir.
B.İ.Baskov hesab edir ki, belə hallarda prokuror ilkin istintaqdakı boşluqları doldurmaq üçün
məhkəmə istintaqının yenilənməsi barədə vəsatət qaldırmalıdır. Əgər yekunda prokuror belə
nəticəyə gəlsə ki, məhkəmə istintaqının materialları təqsirləndirilən şəxsə qarşı irəli sürülən
ittihamı təsdiqləmir, o halda o, ittihamdan imtina etməli və imtinanın motivlərini məhkəməyə
şərh etməlidir. V.M.Saviskiy aşağıdakı təklifi irəli sürür: işin əlavə istintaqa göndərilməsi barədə
vəsatət məhkəmə tərəfindən rədd edildiyi halda prokuror məhkəmə müzakirəsində mövcud olan
sübutları bir daha qiymətləndirərək öz qərarını dəqiq formalaşdırmalıdır: ittihamı müdafiə
etməkdə davam etmək və ya ondan imtina etmək
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İttihamdan imtina edilməsi və bəraət verilməsi barədə təklif irəli sürülməsi müxtəlif
prosessual mahiyyət daşıyır. Əgər ittihamdan imtina edilməsi ittihamın sübut olunmasının
düşünülüb qiymətləndirilməsinin nəticəsidirsə, bəraət verilməsi barədə təklif irəli sürülməsi
gələcək hökmün xarakteri barədə bir fikirdir. Bununla əlaqədar olaraq prokuror ittihamdan
imtina etməsini əsaslandırdıqdan sonra öz xahişini təqribi olaraq aşağıdakı şəkildə ifadə
etməlidir: ”Buna görə də mən ittihamdan imtina edirəm və bəraətverici hökmün çıxarılmasını
xahiş edirəm”.
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Резюме
Особенности речи государственного обвинителя в суде
В статье говорится о том, как прокурор строит свое отношение в первом инстанционном суде, по процессуальному положению, которое он занимает в рассмотрении
материалов.
При рассмотрении уголовного дела прокурор либо защищает государственное
обвинение (в этом случае он выступает с обвинительной речью), либо отказывается от
обвинения и разясняет суду мотивы своего отказа.
Обвинительное выступление прокурора – эта речь, которая ставит задачи, отражающие
государственное обвинение по уголовному делу в судебном процессе, рассмотрение
собранных доказательств по делу, меры наказания, правовые и обоснованные распоряжения и т.д.
В выполнении этой миссии значительную роль играет выступление прокурора в
судебных разбирательствах. Своим выступлением прокурор с точки зрения государственного обвинителя помогает суду законном обоснованно решить уголовное дело.
Содержания обвинительного выступления оратора определяет содержанием речи
оратора, т.е. предметом выступления прокурора и суда по делу.
Ключевые слова: прокурор, обвинительная речь, суд
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Summary
Access to the public prosecutor of the court
Prosecutor in the case its position paper is spoken according to the first court instance. The
court or the prosecutor are watched in a criminal case state incrimination supports in court (in
this case, he is accused of speech) or denial of the charge and the court refused to motivation.
Acces to the prosecutor’s indict ment charges reflect the state of the criminal proceedings, which
provides for the analysis of evidence. Collected in the case, punishment and be lawful and
reasonable judgment to other issues of importance for the performance of that viewing are found
an important role in this task
Access to the courts the responsibility of the prosecutor engage on the state prosecutor. In this
speech the state prosecutor help to solve point of view of all the legitimate and reasonable way in
the criminal case. Acces to the content of his speech the position of the prosecutor and the court
is determined by the subject of his speech.
Key words: public prosecutor, accusation, law-court
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UOT 343.1
C.R.Mövsümov,
Bakı Dövlət Universitetinin
Cinayət prosesi kafedrasının dissertantı

MƏHKƏMƏ İSTINTAQININ PREDMETİNİ TƏŞKİL EDƏN
HALLAR BARƏDƏ BƏZİ MÜLAHİZƏLƏR
Açar sözlər: cinayət prosesi, məhkəmə istintaqı, sübutetmə predmeti, sübutetmə hədləri, sübut
edilməli olan hallar.
Ключевые слова: уголовный процесс, судебное следствие, предмет доказывания,
пределы доказывания, обстоятельства, подлежащие доказыванию.
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Məhkəmə istintaqı zamanı hakim yalnız cinayət işinə mahiyyəti üzrə baxılması və onun
düzgün həlli üçün əhəmiyyətli halları tam, hərtərəfli və obyektiv müəyyən etməyə borcludur. Bu
amil, özü-özlüyündə, müəyyən edilməli, araşdırılmalı və qiymətləndirilməli olan halların
müəyyən dairəsinin mövcudluğunu şərtləndirir ki, bu halların məcmusuna cinayət prosesində
sübutetmə predmeti deyilir (2, s. 89). Cinayət mühakimə icraatında obyektiv həqiqətin müəyyən
edilməsində hər bir cinayət işi üzrə sübutetmə predmetinin düzgün müəyyən edilməsinin böyük
prosessual-hüquqi və praktiki əhəmiyyəti vardır. Bununla belə, nəzərə almaq lazımdır ki, iş üzrə
müəyyən edilməli olan halların qabaqcadan tam siyahısı barədə fikir bildirmək qeyrimümkündür. Üstəlik, nəzərə almaq lazımdır ki, cinayət mühakimə icraatının ilk mərhələlərində
iş üzrə müəyyən edilməli olan halların dairəsi sonrakı istintaq prosesində məhdudlaşa və ya
genişlənə bilər.
Cinayət-prosessual qanunvericilik hər bir konkret cinayət işi üzrə sübut edilməli olan halların
dairəsini müəyyən edərkən bunların aydınlaşdırılmasında ibtidai istintaqla məhkəmə baxışı, o
cümlədən məhkəmə istintaqı arasında heç bir fərq qoymur.
Sübutetmə predmetinin 3 növü var:
a) Ümumi sübutetmə predmeti – bütün cinayət işləri və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər
materiallar üzrə icraat zamanı sübut edilməli olan halları əhatə edir. AR CPM-də ümumi
sübutetmə predmetinə daxil olan halların siyahısı 139-cu maddədə verilmişdir. Həmin maddəyə
əsasən, cinayət təqibi üzrə icraat zamanı aşağıdakılar yalnız sübutlara əsasən müəyyən edilir:
1) cinayət hadisəsinin baş vermə faktı və halları;
2) şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin cinayət hadisəsi ilə əlaqəsi;
3) cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməldə cinayətin əlamətləri;
4) cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin törədilməsində şəxsin təqsirliliyi;
5) cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş cəzanı yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar;
6) AR CPM ilə başqa hal nəzərdə tutulmamışsa, cinayət prosesi iştirakçısının və ya cinayət
prosesində iştirak edən digər şəxsin öz tələbini əsaslandırdığı hallar.
Belə hesab edilir ki, ümumi sübutetmə predmetinə cinayət nəticəsində dəymiş zərərin
xarakteri və həcmi, təqsirləndirilən şəxsin şəxsiyyətini xarakterizə edən hallar, cinayətin
törədilməsinə şərait yatarmış hallar, əməlin cinayət olmasını aradan qaldıran və cinayət
məsuliyyətindən azad etmək üçün əsas verən hallar da daxildir.
b) Xüsusi sübutemə predmeti – cinayətin subyekti kimi çıxış edən bəzi kateqoriyalı şəxslər
barəsində icraat zamanı müəyyən edilməli olan hallar daxildir. AR CPM-də iki kateqoriyadan
olan şəxslər barəsində cinayət mühakimə icraatı aparılarkən xüsusi sübutemə predmeti nəzərdə
tutulmuşdur.
I. Yetkinlik yaşına çatmayanlar barəsində icraat zamanı müəyyən edilməli olan halların
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dairəsi AR CPM-in 429-cu maddəsində müəyyən edilmişdir. Qanunun tələbinə görə, törədilən
cinayət üzrə müəyyən edilməli olan hallardan başqa yetkinlik yaşına çatmayanlar barəsində
icraat zamanı aşağıdakı hallar da müəyyən edilməlidir. Onlara aiddir:
1) yetkinlik yaşına çatmayanın yaşı (doğulduğu il, ay, gün);
2) yetkinlik yaşına çatmayanın həyat və tərbiyə şəraiti;
3) yetkinlik yaşına çatmayanın fiziki intellektual və əqli inkişaf səviyyəsi;
4) yetkinlik yaşına çatmayanın törətdiyi cinayətdə digər iştirakçılar olduqda onun barəsində
cinayət işinin icraatının ayrılmasının mümkünlüyü.
II. Anlaqsız vəziyyətdə cinayət törətmiş şəxslər barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin
tətbiq edilməsi üzrə icraat zamanı müəyyən edilməli hallar. AR CPM-in 470-ci maddəsinə
əsasən, barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq edilməsi barədə iş üzrə icraat
başlanmış şəxslərin işləri üzrə aşağıdakılar müəyyən edilməlidir:
1) onun tərəfindən cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin törədildiyi yer, vaxt, üsul və
digər hallar;
2) əməlin həmin şəxs tərəfindən törədilməsi;
3) əməl törədilənədək həmin şəxsdə psixi xəstəliyinin olması, əməlin törədildiyi anda və
ondan sonra araşdırmanın aparılması zamanı xəstəliyin dərəcəsi və xarakteri;
4) həmin şəxsin əməli törədənədək və ondan sonrakı davranışı;
5) vurulmuş zərərin xarakteri və məbləği.
c) Konkret sübutetmə predmeti – törədilmiş hər bir cinayətin sübut edilməli olan spesifik
halları başa düşülür. Belə ki, ayrı-ayrı cinayətlərin obyektiv və subyektiv əlamətləri, eləcə də
qəsd obyektləri fərqli olduğuna görə hər bir cinayətin sübut edilməsi üçün tamamilə fərqli
halların müəyyən edilməsi tələb olunur. Konkret sübutetmə predmeti AR CM-in Xüsusi
hissəsinin maddələrinin dispozisiyalarında təsbit edilmiş əlamətlərin məcmusudur.
Məhkəmə istintaqında araşdırılmalı olan heç bir hal təhqiqat və ibtidai istintaq orqanının
nəzərindən qaçmamalıdır. Prosessual hüquq ədəbiyyatında qeyd olunur ki, cinayət mühakimə
icraatını səciyyələndirən ən xarakterik xüsusiyyətlərdən biri ondan ibarətdir ki, məhz ibtidai
istintaq orqanları məhkəmədə mahiyyəti üzrə baxılacaq işi məhkəmə üçün hazırlayırlar.
Məhkəmədə baxılmağa göndərilən iş hazır halda olmalı, öz müfəssəlliyi ilə diqqəti cəlb
etməlidir. İbtidai istintaqın vəzifələrindən biri məhkəmədə baxılacaq cinayət işini məhkəməyə
lazımi hazırlıq səviyyəsində göndərməkdən ibarətdir. Əks təqdirdə ibtidai istintaqa ehtiyac
qalmazdı (5, s. 78).
İbtidai istintaqla məhkəmə istintaqı arasındakı fərq işin hallarının nə dərəcədə tam və
hərtərəfli araşdırılmasında deyil, bu orqanların (ibtidai istintaq və məhkəmə orqanlarının)
gəldikləri nəticələrin xarakterindədir.
Məlumdur ki, istər ibtidai istintaq orqanları, istərsə də məhkəmə dövlətin hüquqi siyasəti, o
cəhətdən cinayət-hüquq siyasəti baxımından eyni məqsədə nail olmaq uğurunda fəaliyyət
göstərir və oxşar vəzifələri yerinə yetirirlər. Bu, o deməkdir ki, həm ibtidai istintaq, həm də
məhkəmə orqanları elə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərməlidirlər ki, onların fəaliyyətinin son
nəticələri üst-üstə düşmüş olsun.
Sübutetmə predmeti ilə sübutetmə həddi bir-birilə sıx və qırılmaz surətdə bağlıdır. Əgər
sübutetmə predmeti tədqiqat obyektidirsə, sübutetmə həddi sübutetmə predmetinə daxil olan
halların tam yəqinliliyi ilə müəyyən edilməsi üçün zəruri olan sübut materiallarının
məcmusundan ibarətdir.
Sübutetmə həddi hər bir konkret cinayət işi üzrə yalnız o materialların lazım olan həcmdə
toplanmasını tələb edir ki, məhz həmin materiallar iş üçün əhəmiyyətə malik olan halları özündə
ehtiva etmiş olsunlar. Əgər toplanmış materiallar həcmindən asılı olmayaraq iş üzrə əhəmiyyətli
hallardan ibarət olmazlarsa, bu zaman sübutetmə həddi də səmərəsiz olaraq qalır.
Bir qayda olaraq, cinayət mühakimə icraatının ibtidai araşdırma və məhkəmə mərhələləri
üçün sübutetmə predmeti və sübutetmə həddi eynilik təşkil edir. Bunula yanaşı, konkret cinayət
işi üzrə sübutetmə predmeti və sübutetmə həddi istər ibtidai istintaqda, istərsə də məhkəmə
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baxışda (məhkəmə istintaqında) müxtəlif də ola bilər, çünki ibtidai istintaqda tədqiqatın həddi
məhkəmə istintaqına nisbətən geniş ola bilər. Bu, onunla izah olunur ki, ibtidai istintaqda elə
hallar aydınlaşdırıla bilər ki, həmin halların sonradan iş üzrə obyektiv həqiqətin müəyyən
edilməsi üçün əhəmiyyəti olmasın (3, s. 12). Təsadüfi deyildir ki, məhkəmə baxışı nəticəsində
məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin əməlini ağır cinayətdən daha yüngül cinayət əməlinə tövsif
etmək, habelə ona qarşı irəli sürülmüş ittihamdan ayrı-ayrı bəndləri çıxartmaq hüququna
malikdir.
Məhkəmə yalnız təqsirləndirilən şəxslə və onun barəsindəki ittihamla əlaqədar olaraq ibtidai
istintaq zamanı toplanmış sübutları məhkəmə istintaqında bir daha araşdırır. Qüvvədə olan AR
CPM-in 318.1-ci maddəsində də eyni qayda müəyyən edilmişdir: “Məhkəmə baxışı zamanı
cinayət işinə, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat materiallarına və ya xüsusi ittiham üzrə
şikayətə yalnız təqsirləndirilən şəxsə qarşı irəli sürülmüş və ya məhkəməyə verilən ittiham
daxilində baxılır”.
Məhkəmə, ibtidai istintaqdan fərqli olaraq, işi halları və toplanmış materiallar ətrafında
müzakirələr aparır. Məhkəmə istintaqı elə bir fəaliyyətdir ki, burada cinayət işi ilə əlaqədar
cinayət prosesinin cəlb olunan şəxslərin hamısı toplum halında iştirak edir. Halbuki, ibtidai
istintaq belə imkana malik deyil. Məhkəmə cinayət işinə baxarkən ibtidai istintaq materiallarına
və müstəntiqin gəldiyi nəticələrə münasibət də tam sərbəst, müstəqildir. Belə ki, o, müstəntiqin
gəldiyi nəticələrin nə təsiri altına düşə bilməz, nə də həmin nəticələrlə kifayətlənə bilməz, çünki
ibtidai istintaqın nəticələri istintaqda toplanmış sübutlara əsaslanır, məhkəmə baxışında isə iş
üzrə yeni hallar meydana çıxa və tərəflər ibtidai istintaqa tamamilə məlum ol-mayan yeni
sübutlar təqdim edə bilərlər.
Məhkəmə baxışı gedişində məhkəmə (hakim) öz təşəbbüsü ilə, həmçinin də prokurorun və
məhkəmə baxışının digər iştirakçılarının vəsatəti ilə yeni sübutlar toplamağa və onları
yoxlamağa haqlıdır. Prosessual hüquq ədəbiyyatında göstərilir ki, məhkəmə baxışı gedişində
məhkəmənin öz təşəbbüsü ilə və ya prokurorun, eləcə də cinayət prosesinin digər iştirakçılarının
vəsatəti ilə toplanmış sübutların ətraflı yoxlanılması və araşdırılması zəruridir. Bu zaman
məhkəmə ibtidai istintaqda toplanmış sübutlarla məhkəmə baxışı gedişində toplanmış sübutları
müqayisə edir, onların oxşar və fərqli cəhətlərini diqqətlə nəzərdən keçirir. Bu zaman hər hansı
bir ziddiyyət meydana çıxdıqda məhkəmə dərhal onun səbəbini müəyyən etməli və həmin
ziddiyyətin aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlər görməlidir. Əks təqdirdə həmin ziddiyyətli
məqamlar çıxarılacaq hökmün qanuniliyinə və əsaslılığına mənfi təsir göstərə bilər. Ona görə də
məhkəmənin həmin ziddiyyətlərdən vaxtında qaçması yalnız işin düzgün həllinin xeyrinədir (4,
s. 193).
Qeyd etmək zəruridir ki, məhkəmə baxışı gedişində məhkəmənin təşəbbüsü və prokurorun,
eləcə də məhkəmə baxışının digər iştirakçılarının vəsatəti ilə toplanan sübutlar bir çox hallarda
ibtidai istintaqla müqayisədə nisbətən məhkəmə baxışında tədqiqatın həddinin genişlənməsinə
səbəb olur. Sübutetmə həddinin belə genişlənməsi isə bəzən ittihamın dəyişməsinə, yeni ittiham
üzrə, eləcə də yeni şəxs haqqında cinayət işinin başlanmasına səbəb olur. Bundan başqa,
məhkəmə istintaqında, müzakirələr prosesində yeni halların meydana çıxması, yeni faktların
müəyyən edilməsi cinayət işinin “əlavə” istintaqa göndərilməsi ilə də nəticələnə bilər.
Belə ki, AR CPM-in 318-ci maddəsinə əsasən, məhkəmə baxışı zamanı təqsirləndirilən şəxsin
hərəkətlərində daha ağır cinayətin əlamətlərinin mövcudluğu müəyyən edildikdə, dövlət
ittihamçısının vəsatəti əsasında məhkəmə irəli sürülmüş ittiham üzrə məhkəmə baxışını
dayandırmalıdır. Bu halda məhkəmə müvafiq olaraq cinayət işinin və ya məhkəməyədək
sadələşdirilmiş icraat materiallarının on gün müddətində təqsirləndirilən şəxsə başqa ittihamın
irəli sürülməsi məsələsinə baxmaq üçün ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən
prokurora göndərilməsi barədə əsaslandırılmış qərar çıxarır. Bundan sonra ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror tərəfindən təqsirləndirilən şəxsə qarşı yeni ittiham
irəli sürülərsə, məhkəmə baxışı məhkəmə iclasında həmin ittihamın elan olunması ilə təzələnir
və məhkəmə baxışının davam etdirilməsi ümumi qaydada həyata keçirilir. Məhkəmə baxışı
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zamanı təqsirləndirilən şəxsin hərəkətlərində daha ağır cinayətlərin əlamətlərinin mövcudluğu
barədə zərər çəkmiş şəxsin və ya onun qanuni nümayəndəsinin vəsatəti əsasında məhkəmə bu
maddədə nəzərdə tutulmuş qaydada qərar çıxara bilər. Cinayətin tövsifinin dəyişməsi nəticəsində
məhkəmə aidiyyətinin dəyişdirilməsi zərurəti yaranarsa, məhkəmə qərarına əsasən məhkəmədə
işin baxılmasına xitam verilir və iş ümumi qaydada aidiyyəti üzrə baxılmaq üçün müvafiq
məhkəməyə göndərilir.
Yuxarıda qeyd edilən halda məhkəmə eyni zamanda ibtidai istintaqı aparan müstəntiq və
ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror haqqında xüsusi qərar çıxara
bilər. Bu qərar müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının rəhbərinə və Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna göndərilir.
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Резюме
Некоторые суждения об обстоятельствах,
входящих в предмет судебного следствия
Данная статья посвящена теоретическим и практическим вопросам предмета судебного
следствия. Автор отождествляет категорию предмет судебного следствия и предмет
доказывания в суде. В статье аргументируется подход о том, что предмет доказывания в
уголовном процессе может отличаться по объему в разных его стадиях. Автор, также
классифицировал виды предмета доказывания.

Summary
Some judgments about the circumstances entering
into a subject of judicial examination
This article is devoted to theoretical and practical questions of a subject of judicial
examination. The author identifies category a subject of judicial examination and a proof subject
in court. In article approach that the proof subject in criminal trial can differ on volume in its
different stages is reasoned. The author, also classified types of a subject of proof.
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UOT 343.1
A.H.Əliyeva,
AMEA-nın Cinayət hüququ və cinayət prosesi
şöbəsinin doktorantı

BƏZİ XARİCİ DÖVLƏTLƏRİN CİNAYƏT PROSESİNDƏ
CİNAYƏT İŞİNİN PROKURORA QAYTARILMASI İNSTİTUTU
Açar sözlər: cinayət prosesi, müqayisəli təqdiqat, cinayət işinin qaytarılması, əlavə istintaq,
pozuntuların aradan qaldırılması.
Ключевые слова: уголовный процесс, сравнительное исследование, возвращение
уголовного дела, дополнительное расследование, устранение нарушений.
The keywords: criminal trial, comparative research, return of criminal case, additional
investigation, elimination of violations.
Hüquq institutlarının öyrənilməsi zamanı müqayisəli tədqiqat metodunun əhəmiyyəti
böyükdür. Məlumdur ki, əksər huquq institutları bir hüquq sistemindən digərinə inteqrasiya edir,
siyasi-sosial amillərin təsiri ilə transformasiya olunur, sistemdaxili prinsiplərə uyğunlaşdırılır və
nəticə etibarilə ayrı-ayrı dövlətlərin milli hüquq sistemində nisbətən yeni, fərqli məzmunda çıxış
edir. Qeyd etmək lazımdır ki, hüquq institutunun hər bir dövlətdə keçirdiyi transformasiya onun
həm təkmilləşdirilməsinə, həm də əksinə, effektivliyinin azaldılmasına səbəb ola bilər. Nəzərə
almaq lazımdır ki, eyni məzmunlu bir hüquq institutu bir hüquq sistemi daxilində səmərəli,
digərində isə əhəmiyyətsiz ola bilər. Müqayisəli tədqiqat eyni hüquq institutunun, müxtəlif
hüquq sistemləri daxilində effektivlik dərəcəsini müəyyən etməyə imkan verir, müsbət
təcrübədən faydalanmaq, mənfi cəhətlər əsasında isə neqativ nəticələri əvvəlcədən
proqnozlaşdırılaraq qarşısını almaq üçün zəmin yaradır. Göstərilənləri nəzərə alaraq, cinayət
işinin prokurora qaytarılması institutunun müqayisəli kontekstdə nəzərdən keçirilməsinin elmi
əhəmiyyət kəsb edəcəyini hesab edirik.
Rusiya Federasiyasının 18 dekabr 2001-ci il tarixli Cinayət-Prosessual Məcəlləsində (bundan
sorna – RF CPM) AR CPM-də mövcud olan məhkəmənin hazırlıq iclasının analoqu olan ilkin
dinləmə iclası nəzərdə tutulmuşdur. RF-nin cinayət mühakimə icraatında da cinayət işinin ilkin
dinləmə iclasından prokurora geri qaytarılması institutu nəzərdə tutulmuşdur (1, s. 61-63; 4, s.
35-37). RF CPM-in 236-cı maddəsinin 1-ci hissəsinin 2-ci bəndinə əsasən, ilkin dinləmə iclası
nəticəsində qəbul edilə bilən qərarlardan biri cinayət işinin prokurora qaytarılması haqqında
qərardır. RF CPM-in 237-ci maddəsi isə, bütövlükdə cinayət işinin prokurora qaytarılması
məsələsinə həsr edilmişdir. Həmin maddəyə əsasən, məhkəmə həm öz təşəbbüsü ilə, həm də
tərəflərin vəsatəti əsasında işin məhkəmə tərəfindən baxılmasına mane olan halların aradan
qaldırılması üçün aşağıdakı hallarda cinayət işi prokurora qaytarır:
1) əgər ittiham aktı RF CPM-in tələblərinin pozulması ilə tərtib edilmişdirsə və bu pozuntular
həmin aktın əsasında məhkəmə tərəfindən hökm çıxarılmasını və ya digər qərar qəbul edilməsini
istisna edirsə;
2) RF CPM-in 222-ci və 226-cı maddələri əsasında prokuror tərəfindən qəbul edilmiş qərarın
məhkəmə tərəfindən qanuni və əsaslı hesab edildiyi hallar istisna olunmaqla, ittiham aktının
surəti təqsirləndirilən şəxsə təqdim edilməmişdirsə;
3) məhkəməyə tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq edilməsi haqqında qərarla
göndərilmiş cinayət işi üzrə ittiham aktının tərtib edilməsi zəruri olarsa;
4) cinayət işlərinin birləşdirilməsi üçün RF CPM-in 153-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş
əsaslar olsarsa;
5) cinayət işinin materialları ilə tanış olarkən təqsirləndirilən şəxsə RF CPM-in 217-ci
maddəsində nəzərdə tutulmuş hüquqları izah edilməmişdirsə.
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RF CPM-in mötəbər kommentariyalarından (həmin kommentariya RF-nin Ali Məhkəməsinin
sədri h.e.d., prof. V.M. Lebedevin ümumi redaktəsi altında çap olunmuşdur – müəllif) birində RF
CPM-in 237-ci maddəsində konkret halların sadalanmasına baxmayaraq, həmin normanın qapalı
siyası nəzərdə tutan müddəa kimi başa düşülməsi doğru deyil. Bu fikrin əsas arqumenti kimi isə
RF Konstitusiya Məhkəməsinin 8 dekabr 2003-cü il tarixli Qərarı göstərilir (3, s. 687). Həmin
qərarda RF Konstitusiya Məhkəməsi qeyd etmişdir ki, ilkin dinləmə iclası zamanı ibtidai
araşdırmada məhkəmə baxışı zamanı aradan qaldırılması mümkün olmayan əhəmiyyətli qanun
pozuntularına yol verilildiyi müəyyən edilmiş hallarda da məhkəmə cinayət işinin prokurora
qaytarılması barədə qərar qəbul edə bilər, lakin işin qaytarılması ibtidai araşdırmanın
natamamlığının aradan qaldırılması ilə bağlı olmamalıdır.
Azərbaycan Respublikasının təcrübəsi ilə müqayisədə Rusiya Federasiyasının təcrübəsinin
fərqli və maraqlı məqamlarından biri məhkəmə baxışı mərhələsindən ittihamın ağırlaşdırılması
üçün cinayət işinin prokurora qaytarılması imkanının mövcud olmamasıdır. Belə ki, RF cinayətprosessual qanunvericiliyinin məhkəmə baxışının hədlərini müəyyən edən qaydalarına əsasən
(RF CPM-in 252-ci maddəsi), məhkəmə baxışı zamanı ittihamın dəyişdirilməsinə yalnız bununla
təqsirləndirilən şəxsin vəziyyətinin pisləşmədiyi və onun müdafiə hüququnun pozulmadığı
hallarda yol verilir. Məhkəmədə ittihamın yüngülləşdirilməsi istiqamətində dəyişməsinə isə
Rusiya Federasiyasınıncinayət prosesində məhdudiyyət qoyulmur (6, s. 414).
Qazaxıstan Respublikasının 13 dekabr 1997-ci il tarixli Cinayət-Prosessual Məcəlləsində
(bundan sonra – QR CPM) cinayət işinin qaytarılması məsələləri müəyyən qədər Azərbaycan
Respublikasının təcrübəsinə oxşar şəkildə müəyyən edilmişdir. Belə ki, Qazaxıstan
Respublikasında da həm əsas məhkəmə baxışı təyin edilənədək olan hazırlıq hərəkətlərinin
həyata keçirilməsinə yönəlmiş mərhələdə, həm də bilavasitə məhkəmə baxışında cinayət işinin
əlavə istintaq edilmək üçün qaytarılması institutları nəzərdə tutulmuşdur. QR CPM-in 300-cü
maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən, məhkəmə daxil olmuş hər bir cinayət işi üzrə təhqiqat və ya
ibtidai istintaq zamanı cinayət-prosessual qanunun məhkəmə baxışının təyin edilməsinə mane
olan pozuntusuna yol verilib-verilmədiyi məsələsi həll edilməlidir.
QR CPM-in 303-cü maddəsi məhkəmə baxışına hazırlıq mərhələsindən cinayət işinin əlavə
istintaqa qaytarılmasının prosessual formasını müəyyən edir. Həmin maddənin tələblərinə
əsasən, aşağıda qeyd edilən iki halda hakim cinayət prosesi tərəflərinin vəsatəti ilə cinayət işini
əlavə istintaq edilmək üçün qaytarmağa haqlıdır:
1) cinayət işində təqsirləndirilən şəxsə başqa ittihamın irəli sürülməsinə dair əsaslar olarsa və
bu ittiham baxılan cinayət işi ilə əlaqəlidirsə və ya cinayət işində əməlləri baxılan cinayət işi ilə
əlaqəli olan başqa şəxslərin də cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə dair əsaslar olarsa və yeni
şəxslərin işinə ayrıca icraatda baxılması mümkün deyilsə;
2) ittiham aktında göstərilmiş ilkin ittihamdan daha ağır və ilkin ittihamdan əhəmiyyətli
dərəcədə fərqlənən yeni ittihamın irəli sürülməsinə zərurət olarsa.
İlkin dinləmə iclasının nəticələri əsasında hakim, həmçinin, əsas məhkəmə baxışını təyin
etmədən a) tərəflərin vəsatəti və ya b) öz təşəbbüsü ilə cinayət işlərinin səhv birləşdirilməsi və ya
ayrılması hallarında, eləcə də, məhkəmə baxışının təyin edilməsinə mane olan cinayət-prosessual
qanunvericiliyin digər əhəmiyyətli pozuntularını müəyyən etdikdə cinayət işini əlavə istintaq
edilməsi üçün qaytara bilər. QR CPM-in 303-cü maddəsinin 3-cü hissəsinə əsasən, cinayət işi
əlavə istintaq aparılması üçün prokuror vasitəsilə qaytarılır.
Qazaxıstan Respublikasının cinayət prosesində məhkəmə baxışının hədlərinə dair müddəalar
da Azərbaycan Respublikasının təcrübəsi ilə həm müəyyən qədər oxşar, həm də bəzi məsələlər
üzrə fərqlidir. QR CPM-in 320-ci maddəsinin 3-cü hissəsinə əsasən, əgər əsas məhkəmə baxışı
zamanı, ilkin dinləmə iclasında ittihamın əsassız dəyişdirilməsi ilə əlaqədar olaraq, ittihamın
daha ağır ittihamla dəyişdirilməsinə zərurət yaranarsa, cinayət işinə elan edilmiş ittihamın
hədlərində baxılması üçün ittiham tərəfinin vəsatəti əsasında, digər proses iştirakçılarının isə
fikrini öyrənməklə hakim məhkəmə baxışını yeddi sutka müddətinə təxirə sala və cinayət işi üzrə
yeni ilkin dinləmə iclası keçirə bilər. QR CPM-in 323-cü maddəsi isə artıq məhkəmə baxışı
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mərhələsindən cinayət işinin əlavə istintaqa göndərilməsi qaydalarını tənzim edir. Həmin maddə
QR CPM-in 303-cü maddəsinə göndərici norma nəzərdə tutur – məhkəmə cinayət işini həmin
Məcəllənin 303-cü maddəsinin müddəalarını nəzərə almaqla əlavə istintaqa göndərir.
Qazaxıstan Respublikasının cinayət prosesində cinayət işi üzrə əlavə istintaq aparıldıqdan
sonra o, yenidən məhkəməyə göndərilir və bu zaman məhkəməyə daxil olmuş cinayət işi üzrə
məhkəmə baxışının təyin edilməsi məsələsi ümumi qaydada həll edilməlidir.
Ukraynanın 13 aprel 2012-ci il tarixli yeni Cinayət-Prosessual Məcəlləsində də məhkəmə
baxışının hədləri, məhkəmədə ittihamın dəyişdirilməsi və əlavə ittihamın irəli sürülməsi
məsələləri maraqlı şəkildə tənzim edilmişdir. Ukrayna CPM-in 337-ci maddəsinə əsasən,
məhkəmə baxışı zamanı prokurorun əlavə ittiham irəli sürməsi və ya ittihamdan imtina etməsi
halları istisna olmaqla, cinayət işinə yalnız təqsirləndirilən şəxsin barəsində və ona qarşı irəli
sürülmüş ittiham hədlərində baxılır. Həmin Məcəllənin 338-ci maddəsinin 1-ci hissəsinə əsasən,
prokuror məhkəmə baxışı zamanı cinayətin yeni faktiki hallarının müəyyən edildiyi hallarda
itthamın həcmini, eləcə də əməlin hüquqi tövsifini dəyişdirə bilər. İttihamın dəyişdirilməli
olduğu qənaətinə gələn prokuror Ukrayna CPM-in 341-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydaya
riayət etdikdən sonra yeni ittiham aktı tərtib etməli və həmin aktda ittihamda hansı
dəyişikliklərin aparıldığını göstərməli və ittihamın dəyşdirilməli olması barədə gəldiyi qərarı
əsaslandırmalıdır. Həmin Məcəllənin 341-ci maddəsinin müddəlarına əsasən, ittihamın
dəyişdirilməli və ya ittihama əlavələr edilməli olması barədə qənaətə gələn prokuror əvvəlcə
işlədiyi prokurorluq orqanının rəhbəri ilə müvafiq prosessual sənədləri razılaşdırmalıdır. Bunun
üçün məhkəmə prokurorun vəsatəti əsasında ona müvafiq prosessual sənədlərin tərtib edilməsi
və rəhbərliklə razılaşdırılması üçün vaxt verir – bu müddətdə məhkəmə baxışı təxirə salınır.
Prokurorluq orqanının rəhbəri ittihamın dəyişdirilməsi və ya ittihama əlavə edilməsi
istiqamətində təşəbbüslə çıxış etmiş prokurorun təklifini təsdiq etməzsə, onu işdən
kənarlaşdırmalı işdə iştirak etmək üçün yeni prokruor təyin etməli və ya özü həmin iş üzrə
məhkəmədə prokuror kimi çıxış etməlidir.
Ukrayna CPM-in 339-cu maddəsinə əsasən, təqsirləndirilən şəxsin əməllərində ona qarşı irəli
sürülmüş ittihamda nəzərdə tutulmamış, lakin həmin ittihamla sıx əlaqəli olan və ayrıca icraatda
baxılması mümkün olmayan başqa cinayət əməlinin əlamətlərinin olmasını ehtimal etməyə əsas
verən məlumatlar mövcud olduqda, prokuror həmin Məcəllənin 341-ci maddəsinin müəyyən
etdiyi qaydaya əməl etmək şərti ilə əlavə ittihamın elan edilməsi haqqında vəsatətlə məhkəməyə
müraciət edə bilər. Vəsatət təmin olunduqda prokuror tərəfindən yeni ittiham haqqında
materiallar hazırlanır və müdafiə tərəfinə onlarla tanış olmaq və müdafiə üçün hazırlaşmaq
imkanı yaradılır.
Bəzi Avropa dövlətlərinin də təcrübəsinə nəzər sadıqda onların cinayət mühakimə icraatı
sistemində cinayət işinin prokurora qaytarılması institutunun tam analoqunun olmamasına
baxmayaraq, bu dövlətlərdə də ibtidai araşdırmada qanunların icrası səviyyəsinə özünəməxsus
nəzarət mexanizmlərinin mövcud olduğunun şahidi olmaq mümkündür. Məsələn, Y.V. Yejova
haqlı olaraq qeyd edir ki, bir sıra avropa dövlətlərində ədalət mühakiməsi və məhkəmə nəzarəti
funksiyaları bir-birindən ayrı surətdə həyata keçirilir və Fransa cinayət prosesi timsalında bu
modeli izah etmək üçün göstərir ki, Fransanın cinayət mühakimə icraatında ibtidai araşdırma iki
instansiyalı xarakter daşıyır. Bu modeldə ibtidai istintaqı istintaq hakimi həyata keçirir. İkinci
instansiya ibtidai istintaq orqanı kimi isə İstintaq Kamerası çıxış edir. Məhz bu orqan ibtidai
istintaq dövründə istintaq hakimlərinin hərəkət və qərarlarından verilən şikayətlərə baxır,
mübahisələndirilən istintaq aktlarını yoxlayaraq onların qanunilyi və ya işdən çıxarılmalı olması
barədə qərarlar qəbul edir, bəzən isə istintaq hakimlərinin icraatından işi alıb öz icraatına götürür
və istintaqın başa çatması üçün zəruri istintaq hərəkətlərini həyata keçirməklə sübutlar toplayır.
Məntiqi olaraq da, təqsirləndirilən şəxsin məhkəmə verilməsi haqqında qərarı ya istintaq hakimi
ya da İstintaq Kamerası (istintaqın bu orqan tərəfindən başa çatdırıldığı hallarda – müəllif)
qəbul edir. Mahiyyəti üzrə isə işə başqa məhkəmə orqanı – Assizlər Məhkəməsi tərəfindən
baxılır. Bu səbəbdən istintaqın Fransa modelində ibtidai istintaq məhkəmə orqanları tərəfindən
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həyata keçirildiyi üçün, işdə mövcud olan hər hansı bir natamamlıq səbəbindən işin digər istintaq
orqanına qaytarılmasına ehtiyac yoxdur. Bundan başqa, Fransa cinayət prosesi modelində hakim
iş üzrə arbitr kimi nəzərdən keçirilmir və o, həqiqətin müəyyən edilməsi vəzifəsi daşıyır (2, s.
82; 5, s. 344, 364, 369). Bu səbəbdən hakimə bütün istintaq hərəkətlərini öz təşəbbüsü ilə həyata
keçirmək səlahiyyətlərinin və həqiqətin müəyyən edilməsi vəzifəsinin bir arada verildiyi bir
şəraitdə işin mahiyyəti üzrə həlli mərhələsinədək natamam və ya qanun pozuntusuna yol
verilməklə araşdırılmış hər hansı bir halınını müəyyən edilməsi üçün hakimin işi daha əvvəl
icraat aparmış hər hansı bir orqana geri qaytarmasına obyekti ehtiyac qalmır.
Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya kimi dövlətlərin, yəni ümumi hüquq (common
law) sistemli dövlətlərin cinayət prosesində də işin prokurora və ya ibtidai araşdırmaya
qaytarılması institutu mövcud deyildir. Bunun səbəbi ondadır ki, belə hüquq sistemləri daxilində
cinayət mühakimə icraatının quruluşu elə müəyyən edilmişdir ki, məhkəmə baxışının predmeti
olan ittiham tezisi ibtidai araşdırma mərhələsində deyil, bilavasitə məhkəmə mərhələsində
formalaşır. Eyni zamanda, məhkəmədə ittihamı müdafiə edən şəxsin (prokurorun) zəruri
hallarda həmin ittihamı dəyişmək imkanı tanınır. Məsələn, Böyük Britaniyada təqsirləndirilən
şəxsin məhkəməyə verilməsi məhkəməyə vermə mərhələsində təqdim edilmiş sübutlar əsasında
həyata keçirilir, lakin həmin sübutların məhkəmə baxışı zamanı tamamlanması (əlavə sübutların
təqdim edilməsi) istisna edilmir. Eləcə də, Amerika Birləşmiş Ştatlarında faktiki olaraq cinayət
təqibi məhkəmədə həyata keçirildiyi üçün məhkəmə baxışında ittihamın hər iki istiqamətə
(yüngülləşdirilmə və ya ağırlaşdırılma) dəyişdirilməsinə də yol verilir (7, s. 43-44).
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Резюме
Институт возвращения уголовного дела прокурору
в уголовном процессе некоторых зарубежных стран
Статья посвящена компаративному анализу института возращения уголовного дела
прокурору для дополнительного расследования. Автор, изучив законодательство
некоторых зарубежных стран, приходит к выводу о том, что почти во всех системах
уголовного правосудия существует институт, обеспечивающий восполнение пробелов
досудебного производства в том или ином виде. В статье рассмотрены законодательства
таких стран как Российская Федерация, Республика Казахстан, Украина, США, Франция и
Германия.
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Summary
Institute of return of criminal case to the prosecutor
in criminal trial some foreign countries
Article is devoted to the comparative analysis of institute of return of criminal case to the
prosecutor for additional investigation. The author, having studied the legislation of some
foreign countries, comes to a conclusion that almost in all criminal justice systems there is an
institute providing completion of gaps of pre-judicial production in this or that look. In article
legislations of such countries as the Russian Federation, the Republic of Kazakhstan, Ukraine,
the USA, France and Germany are considered.
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UOT 343.1(479.24)
Ə.Ş.Şirəliyeva,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin dissertantı

AZƏRBAYCAN CİNAYƏT PROSESİNDƏ NORMAL
İCRAATIN SADƏLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMİ
Annotasiya: Cinayət mühakimə icraatında cinayət işlərinin sayının və məhkəmədə baxılan
işlərin artması ilə bağlı olaraq cinayət prosesini həyata keçirən orqanların yüklənməsinə və
əsassız olaraq prosessual müddətlərin uzanmasına gətirib çıxardır. Məhz bununla bağlı olaraq
bir çox ölkələrin cinayət prosesində aşkar cinayət işləri üzrə sadələşdirilmiş icraat qaydaları
tətbiq olunur. Bu məqalədə Azərbaycan Respublikası cinayət mühakimə icraatının
sadələşdirilməsi problemi və onun mahiyyəti təhlil olunur.
Açar sözlər: sürətləndirilmiş cinayət prosesi, sadələşdirilmiş cinayət prosesi, aşkar cinayətlər,
təhqiqat.
Cinayət prosesində cinayət işlərinin artması və məhkəmələrin üzərinə düşən yükün artması ilə
bağlı olaraq normal cinayət mühakimə icraatı şərtlərinin sadələşdirilməsi, burada tərəflərin
razılığı, sazişinə üstünlük verilməsi tendensiyası geniş yayılmışdır. Cinayət mühakimə icraatının
sadələşdirilməsi onun sürətləndirilməsinin bir forması kimi icraatın tezliyinin təmin olunmasında
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Lakin keçmiş sovet məkanında ədalət mühakiməsinə belə yanaşma
ciddi tənqid olunduğu üçün uzun müddət ərzində belə icraat qaydaları post sovet ölkələrində
effektiv şəkildə tənzimlənməmiş və bəzi ölkələrdə ümumiyyətlə mövcud olmamışdır.
Müasir dövrdə cinayət mühakimə icraatında beynəlxalq standartların tətbiqi bu instituta
ölkəmizin beynəlxalq öhdəliyi kimi daha da ciddi yanaşmanı və qanunvericilikdə təfsilatı ilə
tənzimlənməni zəruri etmişdir. Ona görə də bu məsələnin Azərbaycan Respublikasının cinayət
mühakimə icraatında necə tənzimləndiyini və mövcud problemləri ətraflı nəzərdən keçirmək
lazımdır.
Məsələnin qanunvericilikdəki hüquqi tənzimetmə mexanizminə keçməmişdən əvvəl məsələ
ilə bağlı bəzi nəzərə müddəalara diqqət ayırmaq yerinə düşərdi.
Bu sahədə mötəbər müəlliflərdən olan prof. V.L.Qolovko cinayət prosesinin
sürətləndirilməsinin təminat mexanizmlərinin hüquqi təbiətinə görə iki yerə bölündüyünü
bildirir: 1) işin mövcud adı və xüsusi (amma ənənəvi) icraat çərçivəsində prosessual qaydada
hərəkətinin (sürətləndirmə kontekstində) təkmilləşdirilməsinə və 2) cinayət prosesinin
qısaldılmasına yönələn mexanizmlər. Müəllif daha sonra hər bir qrupa aid olan mexanizmlərin
özünəməxsus xarakterik cəhətlərini sadalayır. Belə ki, birinci qrup mexanizmlərin əsas
xüsusiyyətləri kimi bəzi hallarda əməl olunmamasına görə sərt sanksiyalar nəzərdə tutulan qəti
prosessual müddətlər; cinayət işlərinə təkbaşına baxılmasının geniş yayılması; prosessual
qərarların, o cümlədən hökmün məcburi olaraq əsaslandırılmasından qismən imtina olunması;
“aşkar” cinayətlər barədə işlər üzrə araşdırmanın xüsusi prosessual qaydaların yaradılması;
cinayət işlərinə qiyabi (təqsirləndirilən şəxs və zərərçəkmiş şəxsin iştirakı olmadan) baxılmasının
mümkünlüyü və s.
Prosesin sürətləndirilməsinin ikinci qrup vasitələr kateqoriyası onunla xarakterizə olunur ki,
bu vasitələr cinayət prosesini onun qısaldılması yolu ilə sürətləndirir. Burada da öz növbəsində
iki variant mümkündür. Bunlardan birincisi daha çox ənənəvi xüsusiyyətlər daşıyır. Bunun
mahiyyəti cinayət prosesinin mərhələlərindən birinin və ya mərhələnin bir hissəsinin ləğv
edilməsindən ibarətdir, həm də nəzərə almaq lazımdır ki, qanunvericiliyin cinayət prosesini
sürətləndirmək məqsədilə imtina etdiyi hissəsi ya ibtidai araşdırma icraatının, ya da məhkəmə
icraatının, yaxud da, apelyasiya və ya prosessual hərəkət və ya qərarların mübahisələndirilməsi
ilə bağlı olan hər hansı xüsusi prosedurudur (bu, prosessual aktın etibarsız hesab olunması
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barədə vəsatət və ya prosessual qərarların şikayət etmə formasında ola bilər).
Nəhayət, cinayət prosesinin qısaldılması yolu ilə onun sürətləndirilməsinin ikinci variantı
özlüyündə “kvazitotal” şəkildə cinayət mühakimə icraatından imtinanı nəzərdə tutur. Bu,
cinayət-hüquqi mübahisələrin alternativ vasitələrlə həlli və ya cinayət təqibinin alternativləri
olan müxtəlif prosessual konstruksiyaların yaradılması hesabına baş verir. Dövlətin cinayətə
reaksiyası alterativ formada həyata keçirildiyi üçün bu halda cinayət işi üzrə icraat mühakimə
icraatının lap ilkin mərhələlərinin birində bitmiş olur(Məlumat üçün bildirək ki, müəllif bu
ümumiləşdirməni cinayət-hüquqi elmləri ali beynəlxalq institutunun 1982-1995-ci illərdə cinayət
hüququnun beynəlxalq assosiasiyası başlığı altında qlobal cinayət-prosessual problemlərin
müqayisəli-hüquqi təhlilinə dair beş seminarda edilən məruzələr əsasında etmişdir)(5, s.40-41).
Qeyd edək ki, bu yanaşma cinayət mühakimə icraatının sadələşdirilməsi istiqamətində
aparılacaq təhlil və araşdırmalar üçün mühüm nəzəri-metodoloji əhəmiyyət malikdir. Hesab
edirik ki, cinayət prosesinin sadələşdirilmiş icraatın nəzəri əsaslarının işlənməsi və
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi zamanı bu ümumiləşdirmə hökmən nəzərə alınmalıdır.
Sovet və post-sovet ölkələrinin prosessual hüquq ədəbiyyatının təhlili onu deməyə əsas verir
ki, icraatın sadələşdirilməsi müstəqil şəkildə deyil, icraatın differensasiyası çərçivəsində
nəzərdən keçirilir və bununla bağlı müddəalar irəli sürülür. Lakin müasir dövrdə cinayət
mühakimə icraatında formalaşmış beynəlxalq tendensiya və standartlar sadələşdirmənin ədalətli
məhkəmə araşdırması hüququnun tərkib hissəsi kimi adi, normal qayda kimi nəzərdən keçirilir.
Məlumdur ki, “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” Avropa
Konvensiyasının 6.1-ci maddəsinə görə hər kəs, ... ona qarşı hər hansı cinayət ittihamı irəli
sürülərkən, qanun əsasında yaradılmış müstəqil və qərəzsiz məhkəmə vasitəsi ilə, ağlabatan
müddətdə işinin ədalətli və açıq araşdırılması hüququna malikdir(kursiv bizimdir). Cinayət
mühakimə icraatında ağlabatanlıq müddətinin ətraflı təhlilindən yan keçərək qeyd edək ki,
AİHM ağlabatan müddətə təsir göstərən faktorlar kimi göstərdiyi amilləri nəzərdən keçirdikdə
asanlıqla ağlabatanlıq müddətinin icraatın sürətləndirilməsinə və ya onun forması olan
sadələşdirməni zəruri etdiyi qənaətə gəlmək olar. Məhkəmə bu amillər kimi “işin mürəkkəbliyi,
ərizəçinin davranışı, məhkəmə və dövlət hakimiyyət orqanlarının davranışı və ərizəçi üçün riskin
dərəcəsini” göstərir. Təfərrüata varmadan müəyyənləşdirmək olar ki, əgər işin mürəkkəblik
dərəcəsi çox aşağıdırsa, yəni işin araşdırılması xüsusi prosedurların həyata keçirilməsini zəruri
etmirsə, belə olan halda işin araşdırılması müddətləri və proseduru sadələşdirilməsi və ya sovet
və ya post-sovet hüquq ədəbiyyatında deyildiyi kimi, cinayət mühakimə icraatının
differensasiyası həyata keçirilməlidir.
Cinayət mühakimə icraatının tezliyi məsələsi Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində
xüsusi əhəmiyyətə malik olan kateqoriyadır. Belə ki, icraatın tezliyi AR CPM-in cinayət
mühakimə icraatının vəzifələrindən biri kimi tanınır. AR CPM-in 8.0.3-cü maddəsində qeyd
olunur ki, “cinayətləri tezliklə açmaq”, cinayət təqibi ilə bağlı bütün halları hərtərəfli, tam və
obyektiv araşdırmaq cinayət mühakimə icraatının vəzifəsidir.
Bununla yanaşı, AR CPM-in 48-ci maddəsində cinayət təqibi üzrə icraatın tezliyinin təmin
olunmasının ümumi şərtləri ifadə olunur. Həmin şərtlərə görə cinayət təqibi üzrə icraat
səlahiyyətli subyekt tərəfindən qanunla müəyyən olunmuş müddətlərdə elə başlanmalı və
qurtarmalıdır ki, sübutların vaxtında əldə olunması və tədqiq edilməsi təmin olunsun və şəxslər
onlara ittiham elan olunmasını, işlərinə baxılmasını və pozulmuş hüquqlarının bərpasını həddən
artıq uzun müddət gözləməsinlər.
Hər bir halda cinayət prosesini həyata keçirən orqan haqqında həbs, ev dustaqlığı və ya girov
qismində qətimkan tədbiri seçilmiş təqsirləndirilən şəxs qətimkan tədbiri seçildikdən sonra
qanunda müəyyən olunmuş müddətlər keçənədək ittihamın əsaslılığının müəyyən olunması üçün
məhkəmə qarşısında dayana və məhkəmə baxışından keçə bilsin; hər hansı cinayət işi başlandığı
andan ibtidai araşdırma müddətləri çərçivəsində ittiham aktı ilə məhkəməyə göndərilsin və ya
cinayət təqibinə xitam verilsin; məhkəməyə daxil olmuş hər hansı cinayət işinə, məhkəməyədək
sadələşdirilmiş icraat üzrə materiala və ya xüsusi ittiham qaydasında şikayətə, habelə çıxarılmış
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hökm və məhkəmənin digər qərarlarına dair şikayət və protestlərə müəyyən olunmuş
müddətlərdə baxılmağa başlansın.
Cinayət təqibi üzrə icraatın tezliyi yalnız müəyyən olunmuş vahid prosessual forma və müddətlər çərçivəsində təmin olunur. Doğrudur, cinayət təqibinin məhkəməyədək həyata keçirilməsi
formalarının müqayisəli təhlili ümumilikdə təhqiqatın ibtidai istintaqa nisbətdə daha qısa zaman
çərçivəsində həyata keçirilməsini nəzərdə tutmuşdur. Xüsusi olaraq qeyd etməliyik ki, təhqiqatın
növlərindən biri olan böyük ictimai təhlükə törətməyən bəzi aşkar cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat ümumilikdə prof. V.L.Qolovkonun qeyd etdiyi qruplaşmada
birinci kateqoriyaya daha çox uyğun gəlir və icraatın sürətləndirilməsi forması hesab oluna bilər.
Lakin həmin icraat növünün tənzimləndiyi 39-cu fəslin normalarının və sadələşdirilmiş icraatla
bağlı AR CPM-in bir çox müddəalarının sistemli təhlili bu icraat növünün ümumilikdə icraatın
sürətləndirilməsi formalarına çox az yaxınlığı olduğunu deməyə əsas verir.
Məlumat üçün bildirək ki, böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər dedikdə bütün
aşkar cinayətlər deyil, yalnız AR CPM-in 214.4-cü maddəsində qeyd olunmuş Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 127.1, 128-131, 174—176, 177.1, 186.1, 187.1, 187.2, 196.1,
197.1 və 201.1-ci maddələri ilə nəzərdə tutulmuş böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər
üzrə aparılır. Bu növ icraatın başlaması üçün şikayət zərər çəkmiş şəxs, onun qanuni
nümayəndəsi və ya nümayəndəsi tərəfindən dair yazılı və ya şifahi formada təhqiqatçıya,
müstəntiqə və ya ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora verilir. Əgər
şikayət şifahi formada verilirsə, o, protokola daxil edilir və şikayəti verilmiş və protokolu tərtib
etmiş şəxslər tərəfindən imzalanır. Həmin protokolun prosessual forması normal icraat
çərçivəsində tərtib olunmuş protokoldan demək olar ki, fərqlənmir.
Həmçinin məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat şəklində təhqiqat böyük ictimai təhlükə
törətməyən aşkar cinayət üzrə şikayətin təhqiqatçıya, müstəntiqə və ya ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora daxil olduğu vaxtdan 10 (on) gün müddətində
aparılır. Bu zaman təhqiqatçı məhkəmə baxışının hərtərəfli, tam və obyektiv aparılmasını təmin
etmək üçün zərər çəkmiş şəxsi, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş şəxsi,
şahidləri və digər şəxsləri dindirməklə, habelə zəruri arayışlar tələb etməklə cinayət qanunu ilə
nəzərdə tutulmuş əməlin törədilməsi hallarını, onu törədənin şəxsiyyətini və zəruri olan digər
halları müəyyən edir. Əgər bu prosessual hərəkətlərlə işin məhkəmə baxışında hərtərəfli, tam və
obyektiv aparılmasını təmin etmək mümkün deyildirsə, zəruri sübutların toplanılması məqsədi
ilə təhqiqatçı “şübhəli şəxsi tutmaq, onu, zərər çəkmiş şəxsi, şahidi dindirmək, ekspertiza təyin
etmək, tanınmaya təqdim etmək, baxış, axtarış, götürmə, müayinə (şəxsi müayinə) üzləşdirmə,
istintaq eksperimenti” kimi təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərini apara bilər. İstintaq hərəkətləri
həyata keçirilərkən təhqiqatçı tərəfindən qanunla müvafiq istintaq hərəkətlərinin aparılma
qaydasını nəzərdə tutan tələblərə riayət olunmalıdır.
Bir çox dünya hüquq sistemlərində icraatın sürətləndirilməsi şərtlərinə baxdıqda onun zəruriliyini göstərən hüquqi əsaslar CPM-də təsbit olunmuşdur. Məsələn, Bolqarıstan Respublikasının
cinayət-prosessual hüququnda icraatın sürətləndirilməsi əsaslarına aşağıdakılar daxildir:
Şəxs cinayət əməli törədərkən, yaxud bilavasitə bundan sonra cinayət başında yaxalanaraq
tutulduqda; şəxsin bədənində, üstündə, paltarında və ya istifadə etdiyi digər əşyalarda, cinayət
əməlinin törədilməsini göstərən aşkar izlər müəyyən olunduqda; şəxs müvafiq olaraq DİN
orqanları, istintaq orqanı və ya prokurora təqsirini könüllü boynuna almaqla müraciət edirsə;
şahid cinayətin həmin şəxs tərəfindən törədilməsini birbaşa göstərdikdə.
Sürətləndirilmiş icraatın həyata keçirilməsi üçün bu əsaslardan hər hansı birinin olması
kifayətdir. Dərhal icraatın başlanması üçün isə iki əsasın, şəxsin cinayət əməli törədərkən, yaxud
bilavasitə bundan sonra cinayət başında yaxalanması və şahid cinayətin həmin şəxs tərəfindən
törədilməsini birbaşa göstərməsi əsaslarının birgə mövcudluğu zəruridir(6, s.654).
Bu fikir 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 qərarında da ifadə
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olunmuşdur. Məhkəmə şərhində göstərir ki, “böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər
üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın əsas təyinatı cinayətin aşkar şəraitdə törədilməsi və
cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törədən şəxsin ilkin dəlillər əsasında bəlli olduğu
hallarda həmin işlərin tez bir zamanda həyata keçirilməsindən ibarətdir. Bu isə nəticə etibarı ilə
cinayət təqibi orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına, onların imkan və
vəsaitlərinə prosessual baxımdan qənaət olunmasına xidmət edir”(kursiv bizimdir). Eyni
zamanda məhkəmənin gəldiyi nəticə də ondan ibarətdir ki, “CPM-in 293.1-ci maddəsinin “böyük
ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayət” müddəası həmin Məcəllənin 214.4-cü maddəsində
göstərilən cinayətlərdən hər hansı birinin ilkin dəlillərin (sübutların) məcmusu əsasında məhz
konkret şəxs tərəfindən aşkar şəraitdə törədilməsi kimi başa düşülməlidir”.
Hesab edirik ki, verilən şərhdə Məhkəmənin yanaşması nəzəri-metodoloji baxımdan doğru
olsa da, onunla AR CPM-in böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə
məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın ayrı-ayrı müddəaları arasında uyğunsuzluq vardır. Belə
ki, AR CPM-in 295.4-cü maddəsinə görə təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri təhqiqatçı tərəfindən
həmçinin “özləri şəxsən zəruri sübutları təqdim edə bilmədikdə və ya onlar haqqında məlumat
verə bilmədikdə, şikayət vermiş şəxsin, onun qanuni nümayəndəsinin və ya nümayəndəsinin,
cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş şəxsin və onun müdafiəçisinin vəsatəti üzrə”
və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun göstərişi ilə aparıla bilər.
Hesab edirik ki, özləri şəxsən zəruri sübutları təqdim edə bilmədikdə və ya onlar haqqında
məlumat verə bilmədikdə, şikayət vermiş şəxsin, onun qanuni nümayəndəsinin və ya
nümayəndəsinin, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş şəxsin və onun
müdafiəçisinin vəsatəti üzrə təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi faktiki
olaraq müvafiq “cinayətin ilkin dəlillərin (sübutların) məcmusu əsasında məhz konkret şəxs
tərəfindən aşkar şəraitdə törədilməsinin” aşkar olmaması deməkdir(kursiv bizimdir).
Bununla yanaşı, yaddan çıxarmaq olmaz ki, təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin həyata
keçirilməsi təhqiqatın ayrıca müstəqil bir növüdür ki, bu icraatın da əsas məqsədi qanuna görə
“cinayətin izlərinin müəyyən edilməsi və rəsmiləşdirilməsi”dir ki, maksimum on gündən sonra
həmin icraat araşdırmanın daha mükəmməl forması olan ibtidai istintaqla davam etdirilir.
Qeyd olunanlar əsasında hesab edirik ki, AR CPM-in 295.4-cü maddəsində ifadə olunmuş hal
mövcud olduqda icraat aşkar cinayətlər formasında aparılan sadələşmiş icraatın mahiyyətinə
uyğun olmadığına görə müvafiq icraat dərhal adi araşdırmaya çevrilməli və normal icraat
çərçivəsində davam etdirilməlidir.
Qeyd edək ki, cinayət-prosessual qanunvericiliyin bəzi aşkar cinayətlər üzrə sadələşdirilmiş
icraatın Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında qeyd olunan mahiyyətinə uyğun gəlməyən bir
neçə digər maddələri də mövcuddur.
AR CPM-in 53.2-ci maddəsində qeyd olunur ki, cinayət təqibi üzrə icraat dayandırıldıqda
cinayət işi üzrə icraat, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat və ya xüsusi ittiham qaydasında
şikayət üzrə icraat da dayandırılır. Özlüyündə bu o deməkdir ki, məhkəməyədək sadələşdirilmiş
icraat da dayandırıla bilər. Dayandırmanın əsaslarından biri də AR CPM-in 53.1.1-ci maddəsində
“təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxs müəyyən olunmamasıdır. Aydındır ki, bu
halda cinayətin ilkin dəlillərin (sübutların) məcmusu əsasında məhz konkret şəxs tərəfindən
aşkar şəraitdə törədilməsindən söhbət gedə bilməz və bu halda da icraat ibtidai istintaq növündə
araşdırma ilə əvəz olunmalıdır.
Fikrimizcə, icraatın sürətləndirilməsini təkcə onun müddəti ilə əlaqələndirmək də doğru olmazdı. Burada digər faktorları da nəzərdən qaçırmaq olmaz. Digər faktorlar kimi cinayətkarlığın
ümumi sayının artması, məhkəmə və hüquq mühafizə orqanlarının həddindən artıq yüklənməsi
və iqtisadi təminat baxımdan çətinliyin yaranması, cinayət prosesi iştirakçılarının daima
genişlənən hüquqlarının həyata keçirilməsi də mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Qeyd edək ki, qüvvədə olan AR CPM-də aşkar cinayətlər üzrə sadələşdirilmiş icraat
sürətləndirilmiş icraatın ənənəvi yanaşma çərçivəsində xüsusi növünə bənzəmiş olsa da, onu tam
mənada sürətləndirilmiş icraatın növü xarakterizə etmək mümkün deyildir.
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Qeyd olunanlar əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan cinayət prosesi icraatın
sadələşdirilməsi barədə beynəlxalq standartlara tam mənada cavab vermir. Çünki Azərbaycan
Respublikasının da, 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 tövsiyəsində də
xüsusi olaraq prosessual fəaliyyətə çatımlılıq zamanı normal və ya sadələşdirilmiş icraatın
seçilməsi imkanının nəzərdə tutulması, cəzanın yüngülləşdirilməsi məcburiliyi ilə
təqsirləndirilən şəxsin mənafeyinin təmin olunması üçün qaydaların mövcudluğu, məsuliyyət
barədə məsələnin operativ şəkildə həll olunması, məhkəmə qərarının qiyabi şəkildə qəbul
olunması, vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi və s. bu kimi digər məsələlərə xüsusi olaraq
diqqət yetirilir ki, bunların demək olar ki, heç biri təfərrüatı ilə AR CMP-də tənzimlənməmişdir.
Hesab edirik ki, icraatın sürətləndirilməsi müasir cinayət mühakimə icraatının əsas
tələblərindən biri olduğuna görə Azərbaycan Cinayət-Prosessual Məcəlləsində bununla bağlı
konseptual dəyişikliklər olmalıdır.
Ədəbiyyat:
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. 12 noyabr 1995.
2. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. 1 sentyabr 2000-ci il.
3. 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 Qərarı. 12 yanvar 2011-ci il. http://e-qanun.az/files/framework /data /21/f_21218.htm
4. Рекомендация № R (87) 18 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам.
http://www.texasguttersolutions.com/zakon/punkt44479.html
5. Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СанкПетербург, Юридический цент Пресс, 2002, 544c.
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Russica (Научные труды МГЮА), №3, 2010. с. 652-659.

Резюме
Проблема упрощение обычного производства в уголовном процессе АР
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 исследуются проблема упрощение судопроизводств в уголовном
судопроизводстве АР и его сущность.
Ключевые слова: ускорение уголовного процесса, упрощенние уголовного процеса,
явные преступлении, дознание.
Summary
Simplifying production routine in criminal procedure of AR
In criminal proceedings, the need for the increase in the number of criminal cases and the
increase in judicial 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.
In the article examines the problem of simplified proceedings in criminal proceedings and its
essence.
The keywords: celerity of criminal procedure, simplified the criminal procedure, crima
explicite, the initial inquiry.
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Şəhid ailələri və müharibə veteranlarının ictimai birliyinin hüquqşünası
Məharətli məhkəmə nitqinin təsirini müəyyən edən
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MƏHKƏMƏ NİTQİNDƏ MƏNTİQİ VƏ PSİXOLOJİ DURĞULAR
Məntiqi və psixoloji durğular bir-birindən fərqlənir. S.Volkonskinin obrazlı ifadəsinə görə,
“məntiqi durğu – səssiz nitqdir.” O, məhkəmə nitqinə mükəmməllik, tamamlıq bəxş edir,
məhkəmə nitqinin bir hissəsindən digərinə, bir cümlədən digər cümləyə keçməyə imkan verir.
Psixoloji durğu cümləarası məna ilə müəyyən olunur və bədii nitqin təsirli vasitəsi kimi işlədilir.
Hər məhkəmə nitqinə mədəniyyət, sonra isə ifadəlilik tələbi irəli sürülür. İfadəlilik nitqi
məhkəmə natiqində yaxşı inkişaf etmiş bədii təfəkkür ilə olur, lakin məhkəmə qarşısında hər çıxış
edən peşəkar hüquqşünas çalışmalıdır ki, onun nitqi ifadəli olsun, çünki bu, onun anlanması,
emosionallığı və məhkəmə auditoriyasına təsiri artırmaq üçün və birinci növbədə məhkəmə
natiqinin mövqeyinin düzgün olmasına hakimləri inandırmaq üçün lazımdır.
Açar sözlər: məhkəmə nitqi, məntiqi durğu, psixoloji durğu
Məntiqi və psixoloji durğular bir-birindən fərqlənir. S.Volkonskinin obrazlı ifadəsinə görə,
“məntiqi durğu – səssiz nitqdir.” O, məhkəmə nitqinə mükəmməllik, tamamlıq bəxş edir,
məhkəmə nitqinin bir hissəsindən digərinə, bir cümlədən digər cümləyə keçməyə imkan verir.
Psixoloji durğu cümləarası məna ilə müəyyən olunur və bədii nitqin təsirli vasitəsi kimi işlədilir.
Məsələn, nitqdə söyləyirlər: “Təqsirləndirilən şəxs zərərçəkənə yaxınlaşdı və...” dedikdə natiq
fasilə edib öz fikrini davam edir. Bu cür durğu, dinləyicilərin diqqətini xüsusən bilavasitə bundan
sonra nə deyiləcəyinə cəlb edir.
Hər məhkəmə nitqinə mədəniyyət, sonra isə ifadəlilik tələbi irəli sürülür. İfadəlilik nitqi
məhkəmə natiqində yaxşı inkişaf etmiş bədii təfəkkür ilə olur, lakin məhkəmə qarşısında hər
çıxış edən peşəkar hüquqşünas çalışmalıdır ki, onun nitqi ifadəli olsun, çünki bu, onun
anlanması, emosionallığı və məhkəmə auditoriyasına təsiri artırmaq üçün və birinci növbədə
məhkəmə natiqinin mövqeyinin düzgün olmasına hakimləri inandırmaq üçün lazımdır. Məhkəmə
nitqində cinayətin səbəbi xüsusiyyətində psixoloji suallar, prosesin iştirakçılarının şəxsiyyəti,
cinayəti törətməyə yol verən səbəb və şərtlər tədqiq edildikdə bədii sözlərdən bacarıqla istifadə
etmə zərurəti artır. Bu psixoloji təhlil öz əksini “mücərrəd fikirlərdə yox, şəklin yada salınması,
ədəbi-bədii nümunələrə görə hadisənin təfsilatı ilə təsvir edilməsində” tapır.
Məhkəmə nitqinin ifadəliliyi effektlik üçün yox, məhkəmə natiqinin çıxışının məzmununun
auditoriya tərəfindən dərin anlanması, sübutların təhlili və qiymətləndirilməsi, iş üzrə onun
tərəfindən təqdim olunan nəticələrin mahiyyəti üçün lazımdır. Güclü, qüvvətli və iti səsin nitqin
ifadəliliyində böyük əhəmiyyəti var.
Nitqin ifadəliliyini və emosionallığını artıran danışıqdan kənar vasitələrə tam doğru hisslər
dili adlanan jest və mimika aiddir. Nitqin tərkibi təbii olaraq və çox vaxt düşünülmədən
möhkəmlənir, həmçinin nitqi canlandıran, onu gözlə görünən edən jest və mimika ilə güclənir.
Jest – emosional məna hərəkətidir. Həm jest, həm də mimika öz funksiyalarında genişdirlər,
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onlar dolğun və emosionaldırlar, xüsusidirlər və həmişə müəyyən ediliblər. Həm jest, həm də
mimika dinləyicilər üçün aydın olmalıdır. Onlar səs nitqinin qabağını almırlar, onun məna
tutumunu və ifadəliliyini gücləndirirlər. Məhkəmə nitqində jestlər daha təmkinli, tez olmayan,
bədii oxucu və dramatik aktyor jestindən daha şərti olurlar. Jest, ümumiyyətlə nitq üslubu kimi
olduqca şəxsidir, lakin buna baxmayaraq müəyyən qaydalar var ki, onlara riayət etmək lazımdır.
Jestdən sui-istifadə etmək olmaz, çünki həddən artıq əl-qol hərəkəti natiqə kömək etmir, daha da
mane olur, dinləyiciləri güldürür, onların fikrini nitqin əsas məzmunundan yayındırır.
Çətin ki, jest və mimikanı əvvəlcədən güzgü qabağında məşq etmək mümkün olsun. Müxtəlif
insanlarda hisslər ayrı-ayrı jest və mimika ilə ifadə olunur. Bilmək lazımdır ki, jest və mimika
fikirlərin aydın, çox vaxt intuitiv ifadə olunmasıdır. Bunların hamısı jestlərin və mimikanın
məntiqi əsaslandırılmasını hazırlayır və təyin edir. Lakin buna baxmayaraq, jest və mimika çox
vaxt bir dəqiqəlik haldır və bu da onların təbiiliyi və cazibəliyidir. Məhkəmə natiqinin
duruşunda, onun jesti və mimikasında, onun işgüzarlığı, sadəliyi, hazırlığı, səmimiliyi əks olunmalıdırlar. Beləliklə, jest və mimika, kinetik ünsiyyət sisteminin elementləri olaraq nitqin
emosionallığı və ifadəliliyini gücləndirir və bununla da nitqin daha yaxşı mənimsənilməsinə
kömək edirlər.
Təcrübə göstərir ki, məhkəmə natiqləri həmişə səs, intonasiya və jestdən nitqin ifadəliliyinin
əlavə vasitələri kimi istifadə edə bilmirlər. Çox vaxt məhkəmə nitqlərinin söylənilməsində
statiklik və adilik müşahidə olunur. Nitqdə əsas səs, intonasiya ilə seçilmir, jest, mimika ilə möhkəmlənmir. Bəzi natiqlər heç məhkəməyə və dinləyicilərə baxmırlar, hansısa bir tərəfə və ya
stolun üstündə olan öz kağızlarına baxırlar. Bunların hamısı xoşagəlməz təəssürat yaradır və
qətiyyən auditoriyanın düşüncəsinə və hisslərinə təsir etməyə kömək etmir.
Açıq nitq – xalq qarşısında, auditoriya qarşısında çıxış deməkdirsə, o zaman məhkəmə nitqi –
məhkəmədə, məhkəmə auditoriyası qarşısında çıxış deməkdir. Bu o deməkdir ki, məhkəmə
nitqi açıq nitqin bir növüdür, hətta yalnız bir dinləyiciyə - hakimə xitab olunmuş olsa da, o
hər zaman şifahi səsləndirilir və hər zaman daxili monoloq kimi hazırlansa da, xaricdə
ifadə olunur. Məhkəmə nitqi yalnız formaca monoloqdur, məzmunca isə o əksər hallarda dialoq
kimi təsvir olunur. Məhkəmə natiqi özü-özüylə, təsəvvür olunan və ya həqiqi qarşı tərəflə, camaatla dialoq apara bilər. O, sanki özünə dinləyicilər adından suallar verir, opponent adından
özünə etirazını bildirir və onları cavablandırır. Bu üsulu istifadə etməklə natiq öz opponentlərinin
dəlillərini üstələyə bilər və bununla onları ümidsizləşdirə bilər.
Məhkəmə nitqi yalnız məhkəmədə və yalnız məhkəmə iclasında çıxış etmək hüququna malik
olan iştirakçılar tərəfindən səsləndirilən rəsmi və peşəkar nitqdir. Bunlara misal olaraq, hakimin,
prokurorun (dövlət ittihamçısının) və vəkilin (müdafiəçinin) nitqlərini göstərə bilərik.
Beləliklə, məhkəmə nitqi – cinayət (mülki) prosesinin iştirakçısının məhkəməyə müraciət
olunmuş və baxılan cinayət işi üzrə onun mövqeyinin izahına yönəldilmiş çıxışıdır.
Qeyd edildiyi kimi, məhkəmə nitqləri tərəflərlə məhkəmə çəkişməsi zamanı səsləndirilir və
onun əsas hissəsi sayılır (1). Bu həqiqətən də belədir. Həm cinayət, həm də mülki proseslərdə
sübutların araşdırılması bitdikdən sonra məhkəmə tərəflərə iş üzrə öz mövqeyini bildirmək,
sübutları qiymətləndirmək, hüquqi münaqişənin daha ədalətli həlli yolunu təklif etmək imkanı
yaradır. Tərəflərə cinayət işi üzrə öz nöqteyi-nəzərini bildirmək imkanı əvvəlcədən də verilir.
Lakin cinayət prosesində tərəflərin işin mahiyyəti haqqında öz mövqeyini bildirmək imkanları
bərabər deyil. Əgər prokuror (dövlət ittihamçısı) öz fikrini sübutların araşdırılmasından əvvəl
səslənən ittiham aktında ifadə edirsə, o zaman müdafiəçi, zərərçəkmiş, mülki iddiaçı, mülki
cavabdeh yalnız məhkəmə istintaqı bitdikdən sonra məhkəməyə əsaslandırılmış xahiş ərizəsilə
tamamilə iş üzrə və ya onun ayrıca halları barədə qəti qərarın verilməsi üçün müraciət etmək
hüququna malikdirlər. Lakin prokuror üçün də məhkəmə çıxışları çox önəmli əhəmiyyət kəsb
edir, çünki məhkəmədə sübutlar əsaslı dəyişikliklərə məruz qalır və bununla əlaqədar olaraq
məhkəmə istintaqından sonra işin mahiyyəti ibtidai istintaq zamanı olduğundan fərqlənir.
Bütün məhkəmə nitqləri – həm cinayət prosesində, həm də mülki prosesdə 2 qrupa ayrılır.
Ayrılmanın səbəbi nitqlə çıxış edən iştirakçının bu və ya digər tərəfə aid olmasıdır. Tərəf termini
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məhkəmə çəkişməsində bir –birinə qarşı olan, əks istiqamətdə durmaqla öz funksiyalarını icra
edən proses iştirakçılarıyla ifadə olunur. Cinayət prosesində bu ittiham və müdafiə tərəfi, mülki
prosesdə isə iddiaçı və cavabdehdir. Prosesin qalan iştirakçıları isə bu və ya digər tərəfə qoşulur.
Bununla bağlı vəkilin nitqinin məhkəmə çıxışının xüsusi növü sayılması yanlışdır. Belə mövqe
çəkişmənin prinsiplərini və prosessual funksiya haqqında nəzəriyyəni nəzərə almır. Vəkil cinayət
prosesinin iştirakçısı deyil, o, yalnız vəkillər kollegiyasının üzvüdür və cinayət prosesində yalnız
təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisi və ya zərərçəkmiş şəxsin nümayəndəsi kimi çıxış edir.
Göstərilən məhkəmə nitqlərinin sayından görürük ki, onları səsləndirmək hüququnu qanun
yalnız peşəkar hüquqşünaslara verir. Məlumdur ki, məhkəmə çıxışının keyfiyyəti üçün olan
tələblər bütün çıxışların iştirakçılarına ünvanlana bilməz. Biz məhkəmə nitqlərinə sözün peşəkar
mənasında baxırıq. Səhv etmədən, “nə söyləyəcəyini və əsasən necə söyləyəcəyini bilməyən
şəxsləri, yəqin ki, məhkəmə tribunasına buraxmaq olmaz” söyləyən digər müəlliflərin ardınca
biz də bunu söyləsək çox pis vəziyyətə düşə bilərik. Təbii ki, bunu deyən müəlliflər məhkəmə çıxışlarında nə təqsirləndirilənin, nə də zərərçəkmişin iştirak edə bilməməsini nəzərdə tutmamışdırlar. Lakin, bu söylənilənlər nə prokurora, nə də vəkilə ünvanlana bilməz. Təsəvvür edək ki,
məhkəmə dövlət ittihamçısını və ya müdafiəçini “nə söyləyəcəyini və necə söyləyəcəyini bilmir”
deyə məhkəmə tribunasından uzaqlaşdırır. Nəzərə almaq lazımdır ki, məhkəmə nöqteyi
nəzərindən çıxışda çıxış edənin nitqi nə qədər pis olsa da o, yalnız çıxış edən şəxsin nitqi
məhkəmə araşdırması keçirilən mövzudan kənarlaşarsa, bu halda onun sözünü kəsmək ixtiyarına
malikdir (3).
Konkret məhkəmə nitqinin məqsədi yalnız onu səsləndirən məhkəmə araşdırmasının
iştirakçısının prosessual rolundan asılı deyil, eləcə də cinayət işinin konkret vəziyyətlərindən
asılıdır. Məhkəmə nitqinin ümumi məqsədini isə hakimlərə təsir göstərilməsi kimi, onları
müəyyən nitqdə söylənilən mövqeyə yönləndirmək kimi müəyyən etmək olar. Məhkəmə nitqi
hərəkətə çağırış xarakteri daşıyır. Açıq məhkəmə mübahisəsində, polemikada səslənən məhkəmə
nitqləri ziddiyyətli, mübahisəli faktları üzə çıxarmağa imkan yaradır, məhkəmədə işin
vəziyyətinin hərtərəfli analizini aparmağa kömək edir, onları düzgün istiqamətə yönəldərək
hakimlərin düşünmək fəaliyyətini aktivləşdirir.
Belə sayılır ki, məhkəmə nitqinin məqsədi həm də auditoriyaya tərbiyələndirici təsirin
göstərilməsidir, lakin bu fikir bir çox cəhətləri ilə zəifdir. İlk növbədə hər nitq belə təsir
göstərməyə qadir deyil və hər çıxış iştirakçısı qarşısına belə məqsəd qoymur. Zərərçəkmiş, təqsirləndirilən, mülki iddiaçı – məgər onları zalda iştirak edənlərin tərbiyələndirilməsi maraqlandırır? Məgər təqsirləndirilən, lakin törədilən cinayətdə təqsirini etiraf etməyən şəxsə bəraət
qazandırmağa çalışan tərbiyəçi rolunda çıxış edə bilər? Auditoriyaya tərbiyələndirici təsir kimi
yalnız ittiham nitqi istifadə oluna bilər, o da ittiham nitqi ədalətli və izah olunmuş olduğu halda.
Bəzi hallarda, yəni böyük kütlənin toplandığı halda, “səs – küylü” işə baxıldığı halda prokuror
anlayaraq öz çıxışında auditoriyanı hüquqi tərbiyələndirmək məqsədini qoya bilər. Lakin əksər
hallarda məhkəmə nitqləri yalnız cinayət araşdırması iştirakçılarının qarşısında səsləndirilir və
ittihamçı və müdafiəçinin məqsədləri dinləyicilərin tərbiyələndirilməsindən uzaq olur (2).
Deyirlər ki, məhkəmə nitqinin məqsədi – həqiqətin müəyyən edilməsinə, qanuni, izah
olunmuş və ədalətli hökmün çıxarılmasına səbəb olmaqdır. Əgər hökmə məhkəmə çıxışlarının və
digər amillərin təsiri nəticəsində yaranan hakimlərin formalaşmış daxili əminliyinin ifadəsi kimi
baxsaq, bu həqiqətən də belədir. Lakin, məhkəmə çıxışlarının hər bir iştirakçısının adətən
obyektiv həqiqətə uyğun olmayan öz məqsədi var. İşi məhkəməyə göndərən prokuror təbii ki, öz
mövqeyinin düzgün olduğunu düşünür, lakin məhkəmə üçün prokuror, tərəflərdən biridir, ittiham
hökmü isə yalnız ikinci tərəfin sübutlarını nəzərə almaqla hərtərəfli kritik analizə məruz qalan bir
fərziyyədir. Consvetudo et altera pars – qoy digər tərəfdə dinlənilsin – Roma hüququnda
tanınmış postulatdır. Bu o deməkdir ki, həqiqət yalnız işin qarşı mövqeyindən baxılması yolu ilə
müəyyən edilə bilər. Beləliklə, həqiqəti yalnız vasitəli və məhkəmə çıxışlarından uzaq olan
məqsədi kimi qiymətləndirmək olar. Məhkəmə nitqinin bilavasitə və ən yaxın məqsədi hakimlərdə natiq nöqteyi-nəzəriylə məhkəmə araşdırmasının mövzusuna düzgün baxışın formalaş169

masından ibarətdir.
Bəs hansı vasitə ilə natiq bu məqsədə nail olur? Ədəbiyyatda natiqlik məharəti nəzəriyyəsinə
əsasən adətən auditoriyaya nüfuz etmənin 3 üsulunu qeyd edirlər: məlumatlandırma, razısalma
və inandırma (4). Lakin bu üsullardan mühakimədə nə dərəcədə istifadə olunur?
Məlumatlandırma natiqlik üsulu kimi dinləyicilərə mövzu haqqında yeni təsəvvürlər
verməkdən ibarətdir. O bəhs etmə, təsvir etmə və izah etmə yolları ilə həyata keçirilir.
Şübhəsiz ki, məhkəmə nitqi hər zaman iş üçün önəmli olan hər hansısa bir mövzu haqqında
xəbəri çatdırır, lakin bu xəbərlər məlumat nitqləri üçün heç bir zəruri yenilik əlaməti kəsb etmir.
Bundan başqa, məhkəmə natiqinin öz nitqində məhkəmə araşdırmalarına aid olmayan dəlilləri
göstərmək hüququ yoxdur. Məhkəmə nitqlərində mövcud olan qanunun tələbləri, Ali Məhkəmə
plenumunun qərarları və Ali Məhkəmənin müəyyən işlər üzrə qərarları məhkəməyə bir qayda
olaraq məlum olmalıdı. Buna görə də qanun və onun tətbiq təcrübəsi tərəflərlə hakimləri maarifləndirmək məqsədilə deyil, əksinə öz mövqeyinin gücləndirilməsi və öz fikirlərinin
doğruluğunun təsdiqi üçündür. Məhkəmə nitqində məlumatlandırma hakimə yeni bir məlumatın
verilmə məqsədini deyil, sadəcə natiqin mövqeyini anlatması məqsədini güdür. Və bu da öz
növbəsində o deməkdir ki, məlumatlandırma prosesi məhkəmə nitqində məqsədə nail olmaq
üçün tətbiq edilmir, o sadəcə inandırmanın bir metodudur.
İnandırma metodu məhkəmə nitqində daha çətin bir məqamdır. Psixoloji təzyiqin bir vasitəsi
olaraq inandırma, əlbəttə ki, məhkəmə nitqində mövcuddur. Aydın, razı salan bir nitq özü –
özlüyündə inandırma təsiri bağışlayır və təbii ki, onun tərkibindəki arqumentlər də həqiqət kimi
qəbul edilir. Pis, bağlantısız, sönük bir nitq belə bir təsir bağışlaya bilməz. Lakin bununla belə,
məhkəmə nitqində məqsədə çatmaq üçün inandırma vasitələrindən məlum şərtlərlə istifadə
edilməlidir. İnandırma – şəxsiyyət üzərində bir zorakılıq növüdür. Lakin natiq çəkişmədə məqsədinə çatsa da, qəbul olunmuş məhkəmə qərarı sonradan ləğv edilə bilər.
İnandırma təsiri altında çıxarılmış hökmün parlaq nümunəsi Kroneberqin 7 yaşında nikahdan
kənar doğulmuş qızı üzərində etdiyi zorakılıq işidir. Kroneberq qızını kiçik bir günah üzündən
çubuqla vəhşicəsinə döydüyündən günahlandırılırdı. Onun müdafiəçisi qismində V.D.Spasoviç
çıxış edirdi. Onun iclasçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanan çox istedadlı çıxışı cəmiyyət arasında
böyük narazılıqlara, mətbuatda müzakirələrə səbəb olmuşdu. İctimai rəy bəraət hökmünü qəbul
etməmişdi.
Bəs Spasoviç buna necə nail oldu? Qəddarcasına zorakılıq törədənin təqsirsiz olduğuna
məhkəmə iştirakçılarını necə inandıra bildi?
Vəkil öz nitqini müdafiənin ən zəif hissəsini təşkil edən yerdən başladı – cəzalandırılmağa
məruz qalan uşağın müdafiəsizliyindən: “Mən qorxuram, cənab iclasçılar!... – Spasoviç deyirdi.
– Məhkəmə palatasının təyinindən deyil, prokurorun ittihamından da deyil... mən yayılmış ideyadan, kabusdan qorxuram, qorxuram ki, cinayət işi başlığı kimi gücsüz, müdafiəsiz bir məxluqu
əsas kimi götürür. Kəlmənin özü “uşağın vəhşicəsinə döyülməsi”, ilk növbədə uşağa qarşı böyük
mərhəmət hissi doğurur, ikinci növbədə isə uşağı incidən insana qarşı böyük nifrət hissi oyadır.”
(5)
Ardınca nitqdə ata və qız arasında olan münasibətlər müşahidə olunur, xeyirxah insanın
obrazı məharətlə təsvir olunur. O, təsadüfən evli qadınla olan münasibətlərinin bir körpənin
dünyaya gəlməsi ilə nəticələndiyini və onu böyütmək üçün bir xristian ailəsinə verildiyini
öyrənir. Kroneberq dərhal onu hər şeylə təmin etmək istəyir və o ailədən övladını geri alır və
İsveçrədə yaşayan keşişin evinə yerləşdirir. Üç il keçdikdən sonra Kroneberq yeniden Jenavaya
gedir; “... o, çox təəccüblənmişdi, gözlənilmədən, təyin olunmamış zamanda ziyarət etdiyi uşaq
vəhşiləşmişdi, o, atasını tanımadı.” F.M. Dostoyevski Spasoviçin nitqini təhlil edərək qeyd edir
ki, “əlbəttə, 3 yaşında, yaxud da 4 yaşında kiminləsə tərk edilmiş və 3 il ərzində ziyarət
edilməmiş uşaq mütləq o insanı unudacaq... bunu bütün atalar və bütün həkimlər sizə təsdiq edə
bilər. Hər şeydən öncə burada günah o uşağı bu qədər vaxt ərzində tərk edəndədir, uşağın
pozulmuş təbiətində deyil və əlbəttə iclasçılar da bunu dərk edər, əgər düşünməyə və ayırd etməyə vaxt və həvəs taparlarsa, lakin onların düşünməyə vaxtı yoxdur, onlar istedadın
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görünməyən təzyiqinin təsiri altındadırlar...”
“Şübhə yoxdur, – P.Serqeiç qeyd edir – Kroneberqə bəraət qazandırmaqla iclasçılar şüura
deyil, qıza qarşı yaradılmış antipatiya hissinə tabe olurlar. Lakin əgər ittihamçı onlarda
müdafiəçinin qorxduğu hissi yaratmağı bacarsaydı, o zaman onların qərarı yəqin ki, fərqli
olardi.”(5)
Beləliklə, məhkəmə natiqinin məqsədinə çatmaq üsulunun ən əsas üsulu inandırmaqdır.
“İnandırmaq” terminin bir neçə mənası var. Onunla həm öz bilgilərinin düzgünlüyünə əminli
vəziyyəti (daxili inandırma – cinayət prosesində sübutların qiymətləndirilməsi üsuludur), həm də
kommunikativ – öz nöqteyi-nəzərinin izahıyla icra olunan, başqa şəxslərdə bu əminliyin
yaranmasına yönəldilmiş hərəkət qeyd olunur.
Natiqlik məharəti nəzəriyyəsində nitqin predmet və nitqə dair materialı xüsusi qeyd etmək
lazımdır. “Predmet – natiqin xarakterizə etdiyi həqiqətin bir hissəsi, müəyyən tərəfidir,
material isə seçilmiş predmet haqqında konkret danışmağa əsas verən faktlardır.” (6)
Məhkəmə nitqinin predmetinin bu anlayışında məhkəmə çıxışlarının tabe olunmuş xidməti
rolu üzə çıxır. Məhkəmə nitqləri şəxsi məqsəd xarakteri daşımır və heç də gözəl nitq nümayiş
etdirmək üçün səsləndirilmir. Məhkəmə nitqinin ən əsas xüsusiyyətlərindən biri – onun konkretliyidir. Bu özünü ilk növbədə konkret cinayət işi çərçivəsində, ikinci növbədə isə cinayət
prosessual məcəlləsinin tələbləriylə büruzə verir. Bu o deməkdir ki, məhkəmə nitqinin predmeti
sübut etmə predmeti anlayışında ifadə olunan cinayət araşdırmalarına uyğun gəlir. Beləliklə,
məhkəmə nitqinin predmeti:
Törədilməsində təqsirləndirilən şəxsin əməli ictimai təhlükəlidirmi?;
Törədilən əməldə cinayət tərkibi mövcuddurmu?;
Təqsirləndirilən şəxsin törədilən əməldə təqsiri varmı?;
Təqsirləndirilən şəxsə cəza təyin edilməsi;
Təqsirləndirilən şəxsin həmin cəzanı çəkməsinin labüdlüyü və konkret olaraq hansı
cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməsi;
İşdə mülki iddia təmin edilməlidirmi və əgər edilərsə, əgər iddia ərizəsi zərərçəkmiş
tərəfindən verilibsə hansı miqdarda maddi ziyan ödənilməlidir?;
Əşyavi dəlillərlə nə edilməsi, məhkəmə xərclərinin kimin üzərinə qoyulması və s.
Burda predmetin və məhkəmə nitqinin məzmunun düzgün olmayan qaydada oxşadılmasını
qeyd etmək lazımdır. Məhkəmə nitqinin predmeti nitqdə işiqlandırılmalı olan suallardır, yəni
nitqdə nə haqqında danışmalı olduğudur. Nitqin məzmunu natiqin predmet haqqında danışdıqlarıdır, məhkəmə nitqinin nədən ibarət olduğudur. Məhkəmə nitqinin predmeti bütün cinayət
işləri üzrə eynidir, məzmunu isə müxtəlifdir, individualdır.
Məhkəmə nitqinin predmeti barədə sual onun kimə ünvanladırılması ilə də bağlıdır. Məhkəmə
nitqinin çoxsaylı təriflərində deyilir ki, o məhkəməyə, məhkəmə araşdırmalarının iştirakçılarına
və məhkəmə zalında əyləşən hər bir insana ünvanlanıb.
Məhkəmə nitqinin mənası böyükdür. Nitqlə çıxış – məhkəmə araşdırmalarının iştirakçılarının
geniş dairəsinin prosessual hüquqlarından biridir və ona məhdudiyyətin qoyulması məhkəmə
təcrübəsi ilə məhkəmə müdafiəsinə qoyulan məhdudiyyət kimi baxılır. Bütün cinayət işləri üzrə
məhkəmə çıxışlarında zərərçəkmişin iştirak etmək hüququ var. Çıxış etmək hüququ – məhkəmə
müdafiəsinin və işin ədalətli araşdırmalarının zəmanətidir, işin bütün cəhətləri barəsində öz
mövqeyini məhkəməyə tam onun hökm çıxarma üçün müşavirə otağına getdiyi zaman bildirmək
üçün real imkandır.
Cinayət işi üzrə məhkəmə çıxışı məhkəmə tərkibinə güclü psixoloji təsir göstərmək üçün
müəyyən hərəkətlərə və qərarlara çağıran güclü vasitədir. Məhkəmə nitqi hüquqi propaqanda
vasitəsi kimi çıxış edir, vətəndaşların hüquqi biliklərinin artmasına səbəb olur, qanuna, hüquqa
və şəxsiyyətin müstəqilliyinə qarşı hörmət hissi yaradır.
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Pезюме
Логические и психологические паузы в судебной речи
Логические и психологические паузы отличаются друг-от друга. По образному
разъяснению С.Волконского логическая пауза – это есть безмолвная речь». Она придает
судебной речи совершенство, дополнения; создает условие перехода от одной части
судебной речи к другой, от одного предложения к другому и т.д.
Каждая судебная речь требует культуру, выразительность. Выразительность судебного
оратора сопровождается художественным мышлением. Но наряду с этим каждый
профессиональный правовед должен стараться, чтобы его речь была выразительной. Он
должен своей речью убедить судебную аудиторию в своей правоте, и в первую очередь
судьи.
Ключевые слова: судебная речь, логическая пауза, психологическая пауза

Summary
Logical and psychological punctuations in court speech
Logical and psychological punctuations differ from each other.According to the testimony of
the figurative expression S.Volkonski “logical punctuation-speech is silent”. He gives perfection,
object to court speech, allows for instance from one part of the speech to the other sentence.
Phrase sentence meaning is determined by psychological and artistic speech punctuation is used
as an effective tool.
Every court speech asserts culture and then expressioness request: Expressioness of speech in
court speaker is well developed artistic thinking, but a speech in front of the court so that a
professional lawyer, and his speech is expressive because of his understanding, emotioness to the
court audience and the effect of the first instance position properly court speaker need to
convince the judges.
Key words: court speech, logical punctuations, psychological punctuations
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В последнее время в качестве доказательств на практике все больше используется
информация, добытая при помощи аудио- и видеосредств. Это обусловлено
объективными причинами - с помощью магнитофонов, видеокамер стали фиксироваться
различные события в науке, технике. Особенностью аудио- и видеозаписи является
отражение каких-либо событий объективно и всесторонне. Именно эту возможность
используют работники правоохранительных органов для раскрытия преступлений.
Наибольшее применение аудио- и видеозаписи находят при доказывании таких видов
преступлений, как взяточничество и вымогательство.
Рассмотрим подробнее понятие допустимости доказательства. Это необходимое свойство доказательства, характеризующее его соответствие требованиям процессуального
закона относительно источника, условий, способов получения и процессуального
закрепления фактических данных о существенных обстоятельствах дела. Правила
обнаружения, собирания и закрепления фактических данных о существенных
обстоятельствах дела являют собой гарантии доброкачественности сведений, полученных
соответствующим путем. Если процессуальные правила собирания доказательств
нарушаются, то под угрозой оказывается полнота и достоверность доказательственного
материала, поэтому установление допустимости доказательств - необходимое условие их
использования по делу.
Прежде всего правила о допустимости отграничивают информацию, могущую иметь
доказательственное значение, от информации, полученной без соблюдения этих правил, и,
соответственно, не способной служить источником доказательств. Эти правила
обусловливают возможность или невозможность использования полученной информации
в качестве доказательств определенного вида. На обоих этих этапах, когда
устанавливается, обладает ли данная информация свойством допустимости,
анализируется, от кого она исходит, кто ее собирает, выявляются содержание и
последовательность осуществленных действий по сбору информации, характер и
результаты фиксации собранной информации (ее сохранения и передачи в процессе
производства по делу).
Можно выделить следующие условия допустимости фактической информации,
собираемой по делу:
1) известность и возможность проверки происхождения информации;
2) компетентность и осведомленность лиц, от которых исходит информация, и лиц,
собирающих ее;
3) соблюдение общих правил доказывания, а также правил собирания данных
определенного вида, гарантирующих их полноту и отсутствие искажений;
4) соблюдение правил, гарантирующих полноту и точность фиксации в деле собранной
информации;
5) недопустимость включения догадок, предположений.
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Под относимостью доказательств понимается связь между содержанием последних и
обстоятельствами, входящими в предмет доказывания, или иными данными, имеющими
значение для правильного расследования и судебного разбирательства дела. Наличие
такой связи определяет возможность восстановления на основе доказательств
фактической картины исследуемого события.
Решение вопроса об относимости доказательства предполагает исследование двух
моментов. Во-первых, входит ли факт, для установления которого привлекается данное
доказательство, в предмет доказывания или в число промежуточных и вспомогательных
фактов, выяснение которых необходимо при проверке версий и доказательств. Во-вторых,
способно ли доказательство, с учетом его содержания, этот факт устанавливать.
Указанные два момента тесно связаны между собой, вместе с тем их можно рассматривать
как две стороны относимости доказательств, каждая из которых должна быть выяснена. В
каждом конкретном случае относимость собираемой фактической информации
рассматривается с позиции возможного места этой информации в системе доказательств
по делу, то есть возможности ее использования для одной из следующих целей:
1) установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания;
2) обнаружения других доказательств (сведения о местонахождении, содержании,
возможных препятствиях к контакту с носителем информации);
3) установления промежуточных фактов, совокупность которых позволяет, в конечном
счете, установить обстоятельство, входящее в предмет доказывания;
4) опровержения фактов, относящихся к версиям, выдвинутым по делу;
5) проверки полноты и достоверности собранных фактических данных путем
исследования условий их формирования, передачи, хранения.
Решение вопроса об относимости того или иного косвенного доказательства может
неоднократно меняться. Общим правилом здесь является необходимость оценивать в
качестве относимых все фактические данные, содержание которых позволяет
предположить наличие их связи с обстоятельствами, входящими в предмет доказывания,
или иными данными, имеющими значение для правильного разрешения дела.
Проанализируем информацию, добытую при помощи аудио-, видеосредств, с точки
зрения теории доказательств. Как мы знаем, доказательство - это любое фактическое
данное, содержащееся в указанных в законах источниках, на основе которых в
определенном законом порядке органы дознания, следователь, суд устанавливают
наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего
это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
В связи с этим к доказательству предъявляются три основных требования:
1) Содержащиеся в нем данные должны быть "фактическими": фиксировать
информацию о вполне конкретных действиях людей, об определенных событиях и т. п.,
тем самым позволяя воспроизвести картину происшедшего. Если аудио- или видеозапись
содержит информацию о передаче взятки, то эти данные будут фактическими, поскольку
имеют прямое отношение к совершенному общественно опасному деянию. Таким
образом, если аудио-, видеозапись содержит информацию, имеющую отношение к
обстоятельствам совершенного преступления, то с точки зрения теории доказательств она
отвечает указанному выше требованию.
2) Второе требование к доказательству указывает, что фактические данные,
содержащиеся в их источнике, должны быть относимыми к данному конкретному
обстоятельству. Под относимостью доказательства понимается его способность
обосновывать, подтверждать или опровергать определенные обстоятельства, подлежащие
доказыванию по делу. В таком качестве выступают аудио-, видеозаписи, если они:
- служили орудием или средством совершения преступления (использовались
преступником для клеветы, имитации вымогательства, взятки);
- явились объектами преступных действий, например фонодокументы, в отношении
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которых
предпринимались
попытки
их
уничтожения,
или
фонограммы,
сфальсифицированные в целях сокрытия совершенного преступления;
- запечатлели отдельные моменты преступного события или сохранили его звуковые
следы - например, фонограмма, фиксирующая подстрекательство к совершению
преступления;
- содержат иные сведения, могущие служить средством установления истины по делу, например, фонограмма, содержащая данные о месте сокрытия похищенного имущества и
иных ценностей.
Если аудио- и видеозапись фиксирует факт передачи взятки, то это доказывает дачу
взятки одним лицом и получение взятки другим лицом, а также фиксирует обстоятельства
совершенного преступления: "место, время, цель передачи взятки". Следовательно, аудио, видеозапись способна отвечать и второму требованию, предъявляемому к доказательству
теорией доказательств.
3) Третье требование гласит, что любое доказательство должно отвечать закону в
отношении соблюдения способов и форм получения, закрепления и использования
источников соответствующего вида или типа процессуального порядка в уголовном
процессе. Закон не установил таких условий, но на практике существуют определенные
способы получения доказательств при помощи технических средств, определены формы
их закрепления, а также условия использования. Суд расценивает аудио- и видеозаписи
как доказательства. Недостатком является то, что разные судьи неодинаково оценивают
допустимость таких доказательств с точки зрения процессуального оформления. Как
видится, законодательное установление соответствующих правил позволило бы устранить
этот недостаток. Но в целом, как показывает практика, использование аудио-, видеозаписи
в качестве доказательства отвечает и третьему требованию теории доказательств.
Что же касается источников фактических данных, то из логики доказательственного
права можно сделать вывод, что ими будут являться сами аудио-, видеозаписи, которые
отражены в протоколах осмотра этих записей. Носителем же этих доказательств будут
следователь, понятые и лица, представившие эти записи. Таким образом, использование
аудио- и видеозаписи в уголовном процессе не будет противоречить закону и теории
доказательственного права.
В литературе неоднократно дискутировался вопрос о возможности включения аудио-,
видеозаписей в перечень доказательств. Предложения о расширении круга источников
доказательств за счет включения в него фотоснимков (кинолент, видеограмм)
высказывались в публикациях последнего времени. С этими предложениями нельзя
согласиться по следующим соображениям:
- установленный в законе перечень источников доказательств является универсальным:
он позволяет определить процессуально-правовую природу любого носителя
доказательственной информации;
- фотоснимки, киноленты и видеограммы весьма неоднородны. Они могут быть
образцами для сравнительного исследования, могут выполнять и вспомогательную роль.
Следовательно, выделять их в самостоятельный вид источника доказательства
нецелесообразно;
- выделение тех или иных приложений к протоколу в самостоятельную группу
источников доказательств должно повлечь за собой дополнительную разработку порядка
процессуального оформления этих объектов определенными документами.
Они : будут дублировать записи о применении технико-криминалистических средств,
содержания в протоколах следственных действий.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что "фотоснимки, киноленты,
видеограммы : являются приложением к соответствующим протоколам".
В настоящее время с этим мнением нельзя согласиться, как с противоречащим
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сложившейся практике. Во-первых, фонограммы и видеограммы уже используются как
доказательства в уголовном процессе, при этом представляется необходимым исследовать
их значение и дать соответствующую оценку в рамках теории доказательств.
Во-вторых, каких-либо дополнительных разработок порядка процессуального
оформления этих объектов определенными письменными документами не требуется. На
практике уже сложился такой порядок: Закон АР "Об оперативно-розыскной
деятельности", определяя в ст.10 такие оперативно-розыскные мероприятия, как
прослушивание телефонных разговоров и коммуникаций, в ст.16 установил, что
результаты этих мероприятий могут быть переданы органам следствия и суду, а
ведомственные приказы выработали механизм передачи этих результатов.
К сожалению, статьи нового Уголовно-процессуального кодекса сохранили прежнюю
систему доказательств, не включив в перечень доказательств информацию, имеющуюся
на фонограммах и видеограммах, и результаты оперативно-розыскной деятельности,
добытые законным путем и оформленные надлежащим образом.
Однако, основываясь на законодательстве ряда иностранных государств, некоторые
процессуалисты предлагали рассматривать "результаты применения научно-технических
средств в рамках процесса : как самостоятельные источники доказательств". Они считали
возможным прибегнуть к изменению действующего законодательства в отношении
порядка применения научно-технических средств, придав результатам применения
научно-технических средств статус источников доказательств. Авторы указывали:
"Признав за результатами применения научно-технических средств значение источника
доказательства, необходимо в законе указать на приобщение их к делу, а не о приложении
их к протоколу следственного действия: С учетом сказанного представляется достаточно
логичной возможность самостоятельного оформления применения научно-технических
средств".
Однако в уголовно-процессуальном законе до сих пор отсутствует правовой механизм
использования результатов применения научно-технических средств, в том числе
аудиозаписей и видеозаписей, как доказательств. Это и приводит к тому что, в практике
иногда возникают следующие трудности:
1. Аудио- и видеозаписи, произведенные до возбуждения уголовного дела, согласно
закону не могут быть приобщены к материалам уголовного дела, и следователи, чтобы
реализовать их в ходе следствия, идут на различные ухищрения, чтобы приобщить их к
делу и использовать информацию, записанную на них, в качестве доказательств.
Неурегулированность процедуры дает возможность аннулировать информацию аудио-,
видеозаписей как доказательство в суде, особенно если следствие допустило ошибку в
приобщении их к делу.
2. Если аудио-, видеозапись произведена после возбуждения дела, то возникают
трудности в процессуальном оформлении и приобщении этих записей к делу. В законе не
предусмотрена возможность для следователя самому произвести запись для получения
доказательственной информации при отсутствии условий для ее процессуального
оформления (сообщения по телефону, угроза в адрес следователя или свидетелей,
случайный разговор с каким-либо источником, который отказывается давать письменные
показания).
3. Аудио-, видеозапись, произведенная оперативными службами как до возбуждения
уголовного дела, так и во время следствия, не находит реализации, так как следователь не
имеет возможности процессуально изъять ее. Полномочия оперативных служб и
следствия по вопросам применения научно-технических средств не определены.
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Xülasə
Cinayət prosesində audio və video yazının tətbiqi və
onların sübutetmə əhəmiyyəti
Elmi məqalədə əsasən sübutların toplanması, tədqiqatı və qiymətləndirilməsində audio və
video yazı vasitələrindən istifadə olunması, onların tətbiqinin xüsusiyyətləri və sübutetmə
əhəmiyyəti açıqlanmışdır.
Açar sözlər: istintaq, texnika, elm, təhqiqat, effektivlik, kriminalistika, tərəqqi.

Summary
Application of audio and video recording in criminal
process and its evidential significance
This scientific article mainly presents usage, applicational features and evidential significance
of audio and video recording means during collecting, studying and estimation of evidence.
Key words: investigation, technology, science inquiry, efficiency, forensic science, proqress
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SÜBUTETMƏDƏ VERBAL MƏLUMATLARDAN
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İstənilən hüquq institutunun və ya probleminin müasir vəziyyətinin mahiyyətinin doğru dərk
edilməsi və gələcək inkişaf tendensiyalarının doğru proqnozlaşdırılması üçün, ilk növbədə, onun
genezisi – yaranma şəraiti və müasir vəziyyətə çatanadək keçdiyi yol öyrənilməlidir. Məqalədə
Azərbaycanda cinayət-prosessual hüququn məcələllələşdirilməsinə başlandığı dövrdən etibarən
sübutetmə prosesində verbal məlumatlardan istifadə olunmasının genezisinin inkişaf
xüsusiyyətlərinin əsas məqamlarına diqqət yetirilmişdir.
Azərbaycanın ilk Cinayət-Prosessual Məcəlləsi olan, 1923-cü il tarixli Az. SSR CPM-nə görə,
cinayət prosesində verbal məlumat əldə etmənin yolları kimi dindirmə və üzləşdirmə istintaq
hərəkətləri nəzərdə tutulurdu. Bu Məcəllənin 132-137-ci maddələri müqəssirin (müasir anlamda
təqsirləndirilən şəxsin – müəllif) dindirilməsinin prosessual formasını müəyyən edirdi. Həmin
maddələrin tələblərinə görə, müstəntiq müqəssiri dindirməzdən əvvəl onun şəxsiyyətini müəyyən
etməli və elan edilən ittihamın mahiyyətini ona izah etməli idi. Müstəntiqə zor, hədə və digər bu
kimi tədbirlərlə müqəssirdən ifadə almaq və onu təqsiri boynuna almaq üçün məcbur etmək
qadağan edilirdi. Həmin Məcəllənin 134-cü maddəsinə əsasən, müqəssirlər ayrı-ayrı dindiriliməli
və müstəntiq eyni iş üzrə müqəssir olanların bir-birilə görüşə bilməməsi üçün tədbir görməli idi.
Eyni zamanda, maddədə qeyd edilirdi ki, lazım gəldiyi hallarda müstəntiq müqəssirləri bir-birilə,
həmçinin müqəssirlə şahidi üzləşdirə bilərdi. Müqəssirin dindirilməsi, işə dair ona məlum olan
bütün halların hamısını söyləmək təklifi ilə başlanır, müqəssir ifadə verdikdən sonra ona suallar
verilirdi. Müqəssirin ifadəsi protokola birinci şəxs kimi və mümkün qədər hərfən yazılmalı idi.
Dindirmə qurtardıqdan sonra isə, protokol müqəssirə oxunmalı və ona özünün verdiyi ifadələrə
əsasən protokola daha bir şey əlavə edilməsi və ya protokola duzəlişlər verilməsini tələb etmək
hüququndan istifadə etmək üçün imkan yaradılmalı idi. Müqəssirin, həmçinin, öz ifadəsini
şəxsən yazmaq hüququ da mövcud idi. Dindirmə protokolu müqəssir və müstəntiq tərəfindən
imzalanmalı idi. Həmin Məcəllənin 137-ci maddəsinə əsasən, lal, kar və ya müstəntiqi
anlamayan dildə danışan şəxslər dindirildikdə tərcüməçi və ya lalın və karın işarələrini anlayan
şəxs dəvət edilməli, bu şəxslərin istintaq hərəkətində iştirak etmələri protokolda qeyd edilməli,
protokol onlar tərəfindən imzalanmalı idi.
1923-cü il tarixli Az. SSR CPM-də üzləşdirmə istintaq hərəkətinə müstəqil fəsil həsr edilməsə
də, «Şahid və əhli-xibrələrin dindirilməsi» adlı (əhli-xibrə müasir anlamda ekspert deməkdir –
müəllif) müstəqil XIII fəsil (159-171-ci maddələr) nəzərdə tutulmuşdu. Həmin normaların
təhlilindən belə nəticə çıxarmaq olar ki, nəzərdən keçirilən Məcəlləyə əsasən, şahid və ekspretlər
aşağıdakı qaydalara riayət edilməklə dindirilirdi. Şahidlər ayrı-ayrı, digər şahidlərin iştirakı
olmadan dindirilməli idi. Müstəntiq dindirmə qurtaranadək şahidlərin bir-biri ilə görüşə
bilməmələri üçün tədbirlər görməli idi. Lazım gəldikdə müstəntiq şahidləri bir-birilə üzləşdirə
bilərdi. Müstəntiq, dindirmədən əvvəl şahidin şəxsiyyətini, onun tərəflərə olan münasibətini
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müəyyən etməli, ifadə verməkdən boyun qaçırmağın və yalan ifadə verməyin məsuliyyəti
haqqında şahidə xəbərdarlıq etməli və bunun üçün ondan imzanamə (müasir anlamda iltizam –
müəllif) almalı idi. Şahidin dindirilməsi, ona işə dair məlum olan bütün əhvalatı nağıl etməyi
təklif etməklə başlanır və daha sonra şahidə suallar verilirdi. Nəzərdən keçirilən Məcəllənin 163cü maddəsi şahidin dindirilməsinin özünəməxsus məzmun hədlərini müəyyən edirdi. Belə ki,
həmin maddəyə əsasən, şahid yalnız həmin işdə müəyyən edilməli olan faktlar və müqəssirin
şəxsiyyətini tövsif (müasir anlamda xarakterizə – müəllif) etmək haqqında dindirilə bilərdi. Lal,
kar və ya müstəntiq üçün anlaşılmayan dildə danışan şahidlərin dindirilməsi qaydaları bənzər
təqsirləndirilən şəxslərin dindirilməsi qaydaları ilə eyni idi.
1923-cü il tarixli Az. SSR CPM-də sübutların arxaik izahı konsepsiyası tətbiq edildiyi üçün,
nəzərdən keçirilən istintaq hərəkətləri nəticəsində əldə edilmiş verbal məlumatların da sübut
əhəmiyyəti məhz həmin konsepsiya daxilində nəzərdən keçirilirdi. Bu yanaşma sübutların ən
sadə şəkildə izah edilməsindən ibarət idi. Belə demək olarsa, sübutlar bu yanaşmada məişət
səviyyəsində izah edilirdi. Bu yanaşmanın əsas tesizi belə idi: İşin hallarının müəyyən edilməsi
üçün hər nədən istifadə olunurdusa, o, sübutdur. Bu yanaşmaya görə, istənilən əşya, hadisə, fakt
və s. sübut ola bilərdi. Sübutların bu izahı belə əsaslandırılırdı ki, cinayət hadisəsi də adi həyat
hadisəsi kimi adi məkanlarda, adi şəxslər arasında, adi əşyalar vasitəsilə baş verir, sadəcə olaraq
həmin adi obyektlər ona görə məhkəmə sübutlarına çevrilir ki, onlar məhkəmə prosesinə cəlb
edilərək hallarının müəyyən edilməsində vasitəyə çevrilirlər. Dərk edilə bilən hər şeyi sübut kimi
qəbul edən bu yanaşma 1958-ci ilə qədər aktual oldu, daha sonra bütün Sovet İttifaqında cinayətprosessual qanunvericilik yeniləşdi və bu yanaşma öz əhəmiyyətini itirdi (1, s. 269). Lakin
məsələyə 1923-cü il CPM-i kontekstindən yanaşdıqda, 55-ci maddənin məzmunundan belə
qənaətə gəlmək olar ki, dindirmə və üzləşdirmə istintaq hərəkətləri nəticəsində əldə edilmiş
verbal məlumatların cəmi iki prosessual forması fərqləndirilirdi: a) şahidlərin ifadələri; b)
müqəssirin şəxsi izahatı.
1961-ci il tarixli Az. SSR CPM-də də cinayət prosesində verbal məlumat əldə etmənin yolları
kimi dindirmə və üzləşdirmə istintaq hərəkətləri nəzərdə tutulurdu, lakin bu Məcəllədə
müqəssirin və şahidin dindirilməsi ilə yanaşı artıq zərər çəkmişin də dindirilməsindən müstəqil
istintaq hərəkəti kimi bəhs olunurdu. Həmin Məcəllənin 157-ci maddəsində müqəssirin
dindirilməsi qaydası təsbit edilmişdi. Bu maddəyə əsasən, müstəntiq ittihamı elan etdikdən sonra
müqəssiri dərhal dindirməli idi, dindirmə dərhal aparıla bilmədikdə, bunun səbəbləri haqqında
protokol tərtib edilməli idi. Müqəssirin dindirilməsi müstəsna hallardan başqa, gündüz aparılmalı
idi. Müqəssirin dindirildiyi yer və onun digər müqəssirlərdən ayrılıqda dindirilməsi haqqında
əvvəllər də mövcud olan qaydalar qüvvədə qalmışdır. Yeni bir qayda kimi təsbit edilmişdi ki,
dindirmənin əvvəlində müstəntiq müqəssirdən ona ittiham elan olunmuş cinayəti etməkdə özünü
təqsirli bilib-bilməməsini soruşmalı idi, sonra isə, itthamın mahiyyəti üzrə ifadə verməyi
müqəssirə təklif etməli idi. Hüquq ədəbiyyatında, 60-cı illərdə sovet cinayət-prosessual
qanunvericiliyində yetkinlik yaşına çatmayanların dindirilməsi qaydalarının diferensasiya
edilməsinə başlanması bir yenilik kimi təqdim edilir (8, s. 57). Həqiqətən də, 1961-ci il tarixli
Az. SSR CPM-də həddi-büluğa (müasir anlamda yetkinlik yaşına – müəllif) çatmamış
müqəssirin dindirilməsində diferensasiya edilmiş qaydalar tətbiq edilməyə başlanmışdı, belə ki,
həmin Məcəllənin 158-ci maddəsinə əsasən, müstəntiqin və ya prokurorun mülahizəisnə, yaxud
müdafiəçinin vəsatətinə görə həddi-büluğa çatmamış müqəssirin dindirilməsində müqəssirin
müəllimi, valideynləri və digər qanuni nümayəndələri iştirak edə bilərdi. Müqəssirin dindirilməsi
protokolunun forması daha müfəssəl şəkildə tənzimlənməyə başlanmışdı, başqa sözlə, bu
protokola artıq müstəqil 160-cı maddə həsr olunmuşdu.
Şahidin dindirilməsi qaydaları kontekstindən də 1961-ci il Az. SSR CPM-in normalarında
əhəmiyyətli müfəssəllik müşahidə edilir. Əvvəlki CPM-lə müqayisədə bu Məcəllədə şahidin
dindirilməsinə dair yeniliklərə şahidin dindirilməsi protokoluna müstəqil 174-cü maddənin,
həddi-büluğa çatmamış şahidin dindirilməsinə müstəqil 175-ci maddənin həsr edilməsini
göstərmək olar. Eləcə də, ilk dəfə olaraq, bu Məcəllədə zərər çəkmiş şəxsin çağırılması və
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dindirilməsi qaydalarına həsr olunmuş müstəqil 180-ci maddə təsbit edilmişdi.
Cinayət prosesində verbal məlumatların əldə edilməsi qaydalarının tənzimlənməsi sahəsində
1961-ci il tarixli Az. SSR CPM-in özəlliklərindən biri də üzləşdirmə istintaq hərəkətinin
müstəqil maddələrlə və daha müfəssəl şəkildə tənzim edilməsi idi. Belə ki, həmin Məcəllənin
«Üzləşdirmə» adlanan 162-ci və «Üzləşdirmənin qaydası» adlanan 163-cü maddələri bu istintaq
hərəkətinin prosessual formasını müəyyən edirdi. Müsbət hal idi ki, cinayət-prosessual
qanunvericilikdə artıq üzləşdirilməsinə yol verilən prosessual subyektlərin dairəsi
genişləndirilmişdi. Qeyd edilən 162-ci maddəyə əsasən, müqəssirlərin, şübhə edilən şəxslərin və
ya müqəssirlə, şübhə edilən şəxslə şahidin və ya zərər çəkmiş şəxsin ifadələri arasında mühüm
ziddiyyətlər olduqda, müstəntiq iki müqəssir arasında və ya iki şübhə edilən şəxs arasında, yaxud
müqəssir və şübhə edilən şəxslə şahid və ya zərər çəkmiş şəxs arasında üzləşdirmə apara bilərdi.
Maddədə qeyd edilirdi ki, üzləşdirmə yalnız müstəntiq tərəfindən qabaqcadan dindirilmiş iki
şəxs arasında aparılır və üzləşdirmənin eyni vaxtda iki nəfərdən artıq şəxs arasında aparılmasına
yol verilmir. Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, hüquq ədəbiyyatında son müddanın
normativ qaydada təsbit edilməsi həmin dövrün qanunvericilik texnikasının müsbət cəhəti kimi
qiymətləndirilir və qeyd edilir ki, müasir dövrdə üzləşdirmə istintaq hərəkətinin hüquqi
tənzimlənməsi zamanı bu müddəadan istifadə edilməməsi eyni istintaq hərəkətində
üzləşdirilməsinə yol verilən şəxslərin sayı baradə hüquqi qeyri-müəyyənliyə yol açır (7, s. 6).
1961-ci il tarixli Az. SSR CPM-də «Şahidlər arasında üzləşdirmə» adlanan müstəqil 176-cı
maddə nəzərdə tutulmuşdu. Həmin maddəyə əsasən, şahidlərin ifadələri arasında mühüm fikir
ayrılığı olduqda, müstəntiq onlar arasında üzləşdirmə apara bilərdi.
1961-ci il tarixli CPM-də sübutların məntiqi modeli konsepsiyası tətbiq edilmişdi. Bu
yanaşmanın əsas tezisi belə idi: Cinayət işi üzrə sübutlar yalnız obyektiv reallıqda mövcud olan
faktlardır. C.H. Mövsümov tərəfindən həmin dövrdə sübutların qüvvədə olan izahı aşağıdakı
kimi verilirdi: «… qanunvericilik sübut kimi yalnız faktik məlumatları qeyd edir … faktik
məlumatlar və onların alınma mənbələri arasında ciddi fərq vardır … qanunvericilik sübutların
sübut mənbələri ilə müəyyən edilməsini qeyd edərkən həmin sübutların rəsmiləşdirilməsini
nəzərdə tutur … hər hansı mənbədən alınan faktik məlumatlar qanunla müəyyən edilmiş qaydada
rəsmiləşdirildikdən sonra iş üzrə sübut əhəmiyyəti kəsb edə bilər … sübut mənbələri sübutların
alınması, müəyyən edilməsi və rəsmiləşdirilməsinin prosessual forması kimi başa düşülməlidir».
Bu yanaşmada sübut – fakt idi, fakt isə reallığın dərk edilmiş hissəsi, yeni bilik əldə edilməsi
üçün istinad mənbəyi, arqument kimi başa düşülürdü. Sübutların bu izahının məntiqi əsasları
olsa da, birtərəfli olduğuna görə tənqidlərə məruz qalırdı. Bu yanaşmanı tənqid edənlər qeyd
edirdilər ki, əgər sübut faktın özüdürsə, bəs həmin faktın özü nə ilə sübut edilməlidir? Belə
çıxırdı ki, sübutun da sübütü olmalı idi (1, s. 270; 5, s. 83).
Dindirmə və üzləşdirmə vasitəsilə əldə edilən verbal məlumatların prosessual hüquqi rejimi
və sübut əhəmiyyəti baxımından 1961-ci il CPM-də artıq a) şahid ifadələri, b) zərər çəkmiş
şəxsin ifadələri, c) şübhə edilən şəxsin ifadələri və c) müqəssirin ifadələri fərqləndirilirdi.
2000-ci il tarixli yeni CPM-in qəbul edilməsi ilə cinayət prosesində verbal məlumatların sübut
kimi əldə edilməsinin prosessual vasitələrində əhəmiyyətli kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri
baş verdi. İlk növbədə, qeyd edilməlidir ki, yeni CPM-də dindirmə və üzləşdirmə ilə yanaşı
cinayət işi üçün əhəmiyyətli olan verbal məlumatların əldə edilməsinə yönəlmiş daha iki istintaq
hərəkəti – ifadələrin yerində yoxlanılması (AR CPM-in 260-261-ci maddələri) və telefon
danışıqlarının ələ keçirilməsi (AR CPM-in 259-cu maddəsi) də nəzərdə tutuldu.
Hələ cinayət-prosessual qanunvericilikdə normativ qaydada öz təsbitini tapmamışdan əvvəl,
ifadələrin yerində yoxlanılması istintaq hərəkətinin müstəqil əhəmiyyəti barədə milli hüquq
ədəbiyyatında müsbət fikir mövcud idi: «İfadənin yerində yoxlanmasının bir istintaq hərəkəti
kimi, müstəqil xarakterini nəzərə alaraq onun məqsəd və imkanlarını şübhə edilən şəxs,
müttəhim, zərər çəkmiş şəxs və şahid ifadələrindən alınmış sübutların yoxlanılması ilə
məhdudlaşdırmaq olmaz. Belə ki, hər bir istintaq hərəkəti yalnız mövcud sübutların yoxlanılması
üsulu deyil, həm də yeni sübutların alınması üsuludur. Ona görə də bütün istintaq hərəkətlərinə
180

aid olan bu xüsusiyyət ifadələrin yerində yoxlanılmasına da aiddir» (3, s. 458). Qanunvericilikdə
rəsmən təsbit edildikdən sonra da, milli hüqüq ədəbiyyatında ifadələrin yerində yoxlanılmasının
yeni sübutların əldə edilməsi məqsədilə həyata keçirildiyi fikri müdafiə edilməyə davam edir (2,
s. 744; 4, s. 60).
İfadələrin yerində yoxlanılması ilə müqayisədə telefon danışıqlarının ələ keçirilməsinin
müstəqil istintaq hərəkəti olub-olmaması məsələsinə münasibət ədəbiyyatda daha ciddi fikir
ayrılığı ilə xarakterizə edilə bilər. Xüsusilə də, bu istintaq hərəkətinin tərkibində əməliyyataxtarış fəaliyyəti elementlərinin olması, onun açıq deyil, gizli üsulla həyata keçirilməsi cinayət
mühakimə icraatının aşkarlıq prinsipinə zidd olan amil kimi qiymətləndirildiyi üçün onun
istintaq hərəkəti kimi tənzim edilməsi uzun müddət sual altında olmuşdur (6, s. 12-13). Lakin
yeni cinayət-prosessual qanunvericiliyin qəbul edilməsi bu sualı birmənalı cavablandırmağa əsas
oldu – telefon danışıqlarının ələ keçirilməsi müstəqil istintaq hərəkətidir. Bunun aşağıdakı
arqumentlərini göstərmək olar: 1) AR CPM-in 134.2.8-ci maddəsi telefon danışıqlarının ələ
keçirilməsini istintaq hərəkəti hesab edir. Belə ki, 134.2-ci maddənin məzmununda deyilir: «…
aşağıdakı istintaq hərəkətlərinin protokolları sübut kimi istifadə oluna bilər» və daha sonra
134.2.8-ci maddədə telefon və digər qurğularla aparılan danışıqların ələ keçirilməsindən bəhs
olunur; 2) Telefon danışıqlarının ələ keçirilməsinə həsr olunmuş 259-cu maddə AR CPM-in
tərkibində istintaq hərəkətlərinin sistemi daxilində təsbit edilmişdir. Qüvvədə olan AR CPM-in
259-cu maddəsi telefon danışıqlarının ələ keçirilməsi istintaq hərəkətinin hüquqi tənzimlənmə
mexanizmini müəyyən edir. Həmin maddənin müddəalarına görə, şübhəli və ya təqsirləndirilən
şəxsin digər şəxslərə ötürdükləri məlumatlarda (yaxud təqsirləndirilən və ya şübhəli şəxsə
ötürülən məlumatlarda) cinayət təqibi üzrə sübut əhəmiyyətinə malik olan məlumatların olmasını
güman etməyə kifayət qədər əsaslar olduqda müstəntiqin əsaslandırılmış vəsatəti və ibtidai
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun müvafiq təqdimatı üzrə, məhkəmə
telefon və digər qurğularla aparılan danışıqların, ələ keçirilməsi haqqında qərar çıxarır.
Yeni CPM-də sübutların qarışıq izahlı modeli tətbiq edilir, bu modelə görə, sübut kimi həm
faktlar, həm bu faktlar haqqında məlumatlar, həm də bu məlumatların əks olunduğu mənbələr
qəbul edilir. Bu səbəbdən yeni CPM-ə görə, verbal məlumatlardan sübutetmədə həm a) ifadələr,
həm də b) şifahi nitqin – danışıqların əks olunduğu maddi daşıyıcılar formasında istifadə etmək
mümkündür.
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Резюме
Генезис использования вербальной информации в доказывании
В статье рассматриваются история возникновения и тенденции развития использования
вербальной информации в доказывании по уголовным делам с периода кодификации
уголовно-процессуального права в Азербайджане. Автор анализирует генезис расширения
процессуальных форм сбора и фиксации вербальной информации, а также этапы развития
идеи о доказательном значении таких сведений в уголовном процессе. Автором детально
изложены тексты соответствующих статей предыдущих Уголовно-процессуальных
кодексов Азербайджанской ССР с целью историко-компаративного анализа поставленной
проблемы.

Summary
Genesis of use of verbal information in proof
In article the history of emergence and a tendency of development of use of verbal
information in proof on criminal cases since the period of codification of the criminal procedure
right in Azerbaijan are considered. The author analyzes genesis of expansion of procedural forms
of collecting and fixing of verbal information, and also stages of development of idea about
evidential value of such data in criminal trial. The author in details stated texts of the relevant
articles of the previous Codes of criminal procedure of Azerbaijan S.S.R. for the purpose of
historical-comparative analysis of the put problem.
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İFADƏLƏRİN YERİNDƏ YOXLANILMASININ
MAHİYYƏTİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
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обвиняемый, подозреваемый, свидетель, потерпевший.
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İfadələrin yerində yoxlanılması müstəqil istintaq hərəkəti kimi prosessual qanunvericilikdə
möhkəmlənənə qədər istintaq təcrübəsində və nəzəri ədəbiyyatda tarixi bir yol keçmişdir. Hələ
bu məsələ ilə bağlı 1958-ci ildə M.Qrodzinskiy yazırdı: “ Bir vaxtlar istintaq eksperimentinə və
tanınma üçün təqdimetməyə münasibətdə baş verənlər hal-hazırda ifadələrin yerində
yoxlanılmasına münasibətdə yer almaqdadır. Sübutları əldə etməyin yeni bir üsulu öz təsbitini
tapmayana və səciyyəvi cəhətlərini ortaya qoymayana qədər bu üsula artıq məlum olan istintaq
hərəkətinin növü kimi baxılır, o köhnə, adi formaya geydirilir və yalnız, gələcəkdə sübutları əldə
etməyin yeni bir üsulu halında çıxış edir. Belə ki, əvvəllər tanınma üçün təqdimetməni
dindirmənin, istintaq eksperimentini isə müayinənin növü hesab edirdilər” (8; s.14). Hal-hazırda
ifadələrin yerində yoxlanılması müstəqil istintaq hərəkəti kimi AR CPM-də təsbitini tapmış və
ondan istintaq təcrübəsində geniş istifadə olunur.
İfadələrin yerində yoxlanılması – ifadəsi yoxlanılan şəxsin hadisə yerində faktlar haqqında
verdiyi məlumatların, nümayiş etdirdiyi hərəkətlərin, bu zaman müstəntiqin keçirdiyi
müayinənin sistemindən ibarətdir. Özündə hadisə yerinə baxışın, dindirmənin, istintaq
eksperimentinin, axtarış və tanınma üçün təqdimetmənin ünsürlərini əhatə edən bu istintaq
hərəkətinin köməyi ilə baş vermiş cinayət hadisəsinin mexanizmi aydınlaşdırılır, ilkin dindirmə
zamanı konkretləşdirilməyən, ümumi şəkildə verilən ifadələr və ya bu ifadələrdə yaddan
çıxarılan hallar hadisə yerinin konkret şəraiti baxımından dəqiqləşdirilir və ya tamamlanır,
habelə dindirilən şəxsin verdiyi ifadələrin məzmunu, hadisə yerində etdiyi hərəkətləri və
göstərişləri həmin yerin vəziyyətinə uyğun müqayisə edilir.
Deməli, yuxarıda qeyd olunanlardan da aydın olur ki, ifadələrin yerində yoxlanılması istintaq
hərəkəti dindirmədən sonra aparılır, dindirmədən fərqli olaraq ifadəsi alınan şəxsin yalnız
söhbətlərindən ibarət olmur. İfadəsi alınan şəxsin hadisə yerinə aparan yol və hadisə yeri ilə
bağlı verdiyi ifadələr, hadisə yerində etdiyi hərəkətlər, jestlər və göstərişlər bu istintaq
hərəkətinin məzmununu təşkil edir. İfadələrin yerində yoxlanılması zamanı ifadəsi alınan şəxsin
verdiyi ifadələr hadisə yerinə aparan konkret yola və hadisə yerinin konkret şəraitinə əsaslanır və
bu hallar şəxsin hafizəsinin dərin qatlarının oyanmasına səbəb olur. S.A.Şeyfer ifadələrin yerində
yoxlanılmasının iki tərkib hissəsinin olmasını qeyd edir: ifadələr və yer. O göstərir ki, yerin
xüsusiyyətlərini özündə ehtiva edən məlumatlar ifadələrin yerində yoxlanılmasının əsaslarını
təşkil edir və bu məlumatlar yoxlanılan ifadələrlə tutuşdurulmalıdır (16; s.160). Bir sözlə, hadisə
yerinə aparan yol və hadisə yerinin konkret şəraiti ifadəsi yoxlanılan şəxsin verdiyi ifadələrin
maddi əsasını təşkil edir desək, yanılmarıq. M.N.Xlıntsov düzgün qeyd edir ki, ifadələrin yerində
yoxlanılması istintaq hərəkəti dindirmədən fərqli olaraq dinamik istintaq hərəkətidir (14; s.110).
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Bu istintaq hərəkətini həyata keçirən müstəntiq ibtidai araşdırma zamanı müsbət və ya mənfi
nəticələr əldə edə bilər. Qeyd etdiyimiz kimi ifadəsi alınan şəxs hadisə yerinə aparan yol və
hadisə yerinin konkret şəraitini təkrar gördükdə, əgər bu yerlər əsaslı dəyişikliklərə məruz
qalmayıbsa, dindirmə zamanı verdiyi ifadələri dəqiqləşdirir, müstəntiq üçün qaranlıq qalmış
məsələlərə yerində aydınlıq gətirir, ilkin ifadə vaxtı yaddan çıxardığı cəhətləri yadına salır və bu
barədə ifadələrini yeniləyir. Müstəntiq isə öz növbəsində hadisə yerinin müayinəsi zamanı
diqqət yetirmədiyi cəhətləri nəzərdən keçirir, ifadəsi yoxlanılan şəxsin ilkin ifadələrini konkret
şəraitlə müqayisə edir və tutuşdurur, müayinə zamanı rastlaşdığı, lakin ona aydın olmayan
məsələləri həmin şəxsin köməyi ilə aydınlaşdırır, yeni maddi sübutlar əldə edir, bəzən hadisə
yerinin miqyasını dəqiqləşdirir, ən əsası isə baş vermiş hadisənin mexanizmini dərk edir. Bu
halda müstəntiq ifadələrin yerində yoxlanılması istintaq hərəkətinin müsbət nəticələrini ibtidai
araşdırmaya daxil etmiş olur. Həmin qayda ilə əldə edilmiş faktik məlumatlar ən dəyərli sübutlar
sırasına aid edilir. Yeri gəlmişkən qeyd etmək istəyirik ki, yerli ədəbiyyatda işlənən “faktik
məlumatlar” ifadəsi anlaşılan məzmunu yetirincə açmır və hesab edirik ki, bu ifadə “faktlar
haqqında məlumatlar” kimi işlənərsə, daha ifadəli olmuş olar. İstintaq təcrübəsində elə hallar da
olur ki, ifadəsi yoxlanılan şəxs hadisə yerinin konkret şəraiti ilə rastlaşdığı zaman dindirmə
zamanı yalan ifadələr verdiyini etiraf edir, həmin yeri birinci dəfə gördüyünü və ya baş vermiş
hadisədən əvvəl həmin yerlə tanış olduğunu etiraf edir. Məlum olur ki, həmin şəxs başqasının
törətdiyi cinayəti öz üzərinə götürmək istəyirmiş. İfadəsi yoxlanılan şəxsin ifşa olunması həmin
istintaq hərəkətinin mənfi nəticələrini ortaya qoyur. Cinayət işinin xarakterindən asılı olaraq, bir
sıra hallarda ifadələrin yerində yoxlanılması yolu ilə iş üzrə yeni şahidləri və zərərçəkənləri
müəyyənləşdirmək mümkün olur. Bəzən istintaq təcrübəsində bəzi müstəntiqlər ifadələrin
yerində yoxlanılmasını təqsirlən-dirilən şəxsin, şübhə edilən şəxsin, zərərçəkənin və ya şahidin
dindirmə zamanı verdiyi ifadələrini “möhkəmləndirmək” naminə keçirilər və bu yolla işlərini
sadələşdirməyə, özlərini çətinə salmamağa çalışırlar, yəni digər sübutetmə mənbələrinə müraciət
etməkdən yan ötürlər.
Bu istintaq hərəkətinin adından görünür ki, o, dindirmədən sonra aparılır və ifadəsi alınan
şəxsin verdiyi ifadələr yoxlanılır və dəqiqləşdirilir. Lakin ifadələrin yerində yoxlanılmasının
keçirilməsinə əsas rolunu oynayan dindirmənin bu cəhətdən yeganə istintaq hərəkəti olubolmaması ilə bağlı hüquq ədəbiyyatında diqqəti çəkən fikirlər vardır. M.N.Xlıntsov cinayətprosessual qanunvericilikdə ifadələrin yerində yoxlanılmasını təsbit edən normanın layihəsini
təklif edirdi və göstərirdi ki, müstəntiq həmin istintaq hərəkətini hadisə yerinin, cinayət
izlərinin və başqa maddi sübutların və ya digər obyektlərin müəyyən olunmasına zərurət
yarandığı hallarda, habelə onlar haqqında və baş vermiş hadisənin digər halları haqqında şübhə
edilən şəxsin, təqsirləndirilən şəxsin, şahidin və ya zərərçəkənin verdiyi ifadələrində yer alan
məlumatların və ya başqa istintaq hərəkətlərinin icraatı zamanı əldə edilmiş məlumatların
yoxlanılması məqsədilə keçirə bilər və bu hallarda o, həmin şəxslərin hər birinə adı çəkilən
obyektlərin yerləşdikləri yerləri göstərməyi və yerində zəruri izahatlar verməyi onlara təklif edə
bilər (14; s.61). Dindirmədən fərqli olaraq digər sübut mənbələrinin vasitəsilə ortaya çıxan
sübutların da ifadələrin yerində yoxlanılması yolu ilə müqayisəsi və tutuşdurulması istintaq
təcrübəsində və nəzəri ədəbiyyatda rast gəlinən məsələlərdəndir. Başqa bir cəhət isə ondan
ibarətdir ki, ifadələrin yerində yoxlanılması istintaq hərəkəti ilə təkcə iş üzrə əhəmiyyət kəsb
edən faktlar barəsində məlumatlar yoxlanılmır və ya dəqiqləşdirilmir və həm də hər bir müstəqil
istintaq hərəkətinə xas olan bir vəzifə - yeni sübutlar, yəni etibarlı məlumatlar və maddi sübutlar,
habelə yeni aşkar olunmuş cinayət izləri də meydana çıxa bilir. Bu baxımdan biz bir sıra
müəlliflərin fikri ilə razılaşırıq ki, “ifadələrin yerində yoxlanılması” termini həmin istintaq
hərəkətinin məzmununu darlaşdırır və psixoloji cəhətdən onun vəzifəsinin yalnız “yoxlama”-dan
ibarət olduğunu aşılayır. “İfadələrin yerində yoxlanılması” ifadəsi “Faktlar haqqında olan
məlumatların yerində toplanılması, yoxlanılması və dəqiqləşdirilməsi” ifadəsi ilə əvəz
olunarsa, təcrübədə istintaq hərəkətinin təsir mexanizminin genişlənməsinə səbəb ola bilər.
V.N.Uvarov hesab edir ki, ifadələrin yerində yoxlanılmasının əsas məqsədi birdir – ifadələrin
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yoxlanılması. Sonra o, bu fikrini davam etdirərək qeyd edir ki, ifadələrin yerində
yoxlanılmasının məqsədlərindən birinin də ifadələrin dəqiqləş-dirilməsi olması kimi mülahizələr
ifadələrin yerində yoxlanılması və istintaq eksperimenti kimi iki müxtəlif anlayışların
qarışdırılmasından irəli gəlmişdir və ifadələrin dəqiqləşdirilməsi üçün digər prosessual vasitə
olan – dindirmə mövcud-dur (12; s.11). S.A.Şeyfer ifadələrin dəqiqləşdirilməsini ifadələrin
yerində yoxlanılmasının məqsədləri sırasına daxil etmir və yazır ki, dəqiqləşdirməni yerində
dindirmə aparma yolu ilə də etmək olar (16; s.160). Adı çəkilən müəlliflər bu istin-taq
hərəkətinin məqsədlərini və vəzifələrini çox darlaşdırır. İbtidai araşdırma zamanı hadisə yerinə
aparan yolu və bilavasitə hadisə yerinin konkret şəraitini, habelə baş vermiş hadisənin ayrı-ayrı
detallarını dəqiqləşdirməyə ehtiyac yarana bilər. Əgər bu hallara müstəntiqin otağında ilkin
dindirmə zamanı aydınlıq gətirilə bilmirsə, təkrar dindirmə də həmin məsələlərin həllinə kömək
edə bilməyəcək. Ən doğru addım isə ifadəsi alınan şəxslə birlikdə konkret şəraitlə tanış
olmaqdır.
V.N.Uvarov daha sonra hər bir müstəqil prosessual vasitəyə xas olan vəzifələrdən birini –
yeni sübutların əldə edilməsini kənara atır.
R.S.Belkin istər istintaq eksperimenti, istərsə də ifadələrin yerində yoxlanılması ilə bağlı
tədqiqatlarında hər iki istintaq hərəkətinin məqsədləri sırasına yeni faktiki məlumatların
müəyyən olunmasını, yeni sübutların əldə olunmasını daxil edir (7; s.338).
M.N.Xlıntsov A.N.Vasilyevin və S.S.Ctepiçevin, V.Y.Koldinin, habelə L.A.Soya-Serkonun
fikirlərini təhlil edərək ümumiləşdirir və ifadələrin yerində yoxlanılması istintaq hərəkətinin
vəzifələrini on dörd növə ayıraraq konkretləşdirir (14; s.7-18).
S.A.Şeyfer ifadələrin yerində yoxlanılmasının “müqayisə” kimi vacib elemen-tinin olmasını
göstərir. İfadələr yerin halları və şəraiti ilə müqayisə edilərkən bu element öz ifadəsini tapır (16;
s.159).
Deyilənləri nəzərə alaraq, hesab edirik ki, ifadələrin yerində yoxlanılması dindirmədən fərqli
olaraq dinamik istintaq hərəkətidir. Bu istintaq hərəkətinin adı onun məzmununu tam açmır.
İfadələrin yerində yoxlanılmasını onun məqsədlərin-dən asılı olaraq təsnifləşdirmək
mümkündür: 1) ifadələrin yoxlanılması məqsədilə keçirilən istintaq hərəkəti; 2) ifadələrin
dəqiqləşdirilməsi baxımından aparılan istintaq hərəkəti; 3) yeni sübutların əldə edilməsi
baxımından aparılan istintaq hərəkəti. Bu məqsədlərin hər birinin yaratdığı vəzifələr üzrə isə
ifadələrin yerində yoxlanılmasını daha konkretləşdirərək işin halları baxımından həmin istintaq
hərəkətini növlərə ayırmaq olar və o aşağıdakı qaydalarda keçirilə bilər: 1) hadisə yerinə aparan
yolun, onun giriş və çıxış məntəqələrinin, habelə təqsirləndirilən şəxslərin görüşmə
məntəqələrinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə; 2) hadisə yerinin, cinayət izlərinin, maddi
sübutların müəyyən edilməsi məqsədilə; 3) ifadəsi alınan şəxsin ifadələrinin hadisə yerinin
konkret şəraiti və detalları ilə tutuşdurulması məqsədilə; 4) yeni şahidlərin, zərərçəkənlərin,
şübhə edilən şəxslərin müəyyən edilməsi məqsədilə; 5) ifadəsi alınan bir neçə şəxsin ziddiyyətli
ifadələrinin yerin konkret şəraitinə uyğun olaraq aydınlaşdırılması məqsədilə və s. Bu qrupları
işin konkret hallarından asılı olaraq daha da genişləndirmək olar.
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Резюме
Сущность и задачи проверки показаний на месте
В статье рассматриваются вопросы о положительных и отрицательных результатов,
получаемых следователем при проверке показаний на месте и отмечается, что с помощью
его не только проверяются и уточняются собранные сведения, но и собираются новые
доказательства, что характерны каждому самостоятельному следственному действию.

Summary
Maintenance and problems of checking instructions in the place
At the article has looked through the problems about positive and negative results obtained
by the investigators on site of verification of testimony and noted that utilization of it not only
for investigation and revision also for collection new information, that is characterises for each
independent investigative actions.
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CİNAYƏTLƏRİN İSTİNTAQ METODİKASININ BƏZİ CƏHƏTLƏRİ
Cinayətlərin istintaqının kriminalistik metodikası nəzəriyyəsinin əsasını qoyanlardan biri olan
professor A.N.Kolesniçenko yazırdı ki, «istintaq şəraiti olaraq, bu və ya digər sübutların və
informasiya materialının olması və bununla bağlı onun toplanması və yoxlanmasının konkret
vəzifələrin mövcudluğu ilə səciyyələnən cinayətin istintaqının müəyyən müddəalarını başa
düşmək qəbul olunmuşdur» [3, s.10].
İstintaq metodikası cinayət işləri üzrə təhqiqatı və ibtidai istintaqı həyata keçirən müstəntiqlər,
təhqiqatçılar, əməliyyat işçiləri və hüquq-mühafizə orqanlarının digər əməkdaşları üçün işlənib
hazırlanır. Onlar tövsiyə xarakteri daşıyırlar və müstəntiqlər ayrı-ayrı cinayət növlərinin
törədilməsində təqsirli olan şəxslərin aşkarı və ifşasının ən səmərəli üsulunun seçilməsi üçün
bundan istifadə edə bilərlər. Cinayətlərin istintaqı metodikalarında olan informasiya, müxtəlif
növ cinayətlərin açılması, istintaqı və qarşısının alınmasının təşkili və həyata keçirilməsi
xüsusiyyətləri və qaydaları haqqında zəruri məlumatların məcmusundun ibarətdir.
Cinayətlərin istintaqı metodikalarının işlənib hazırlanması elmi və təcrübi işçilər tərəfindən
məqsədyönlü tədqiqat fəaliyyəti prosesində həyata keçirilir. Ona görə də müəyyən şərtiliklə
cinayətlərin istintaqı metodikaları haqqında «məhsul» kimi, yəni cinayət törətmiş şəxslərin
cinayət təqibinin təşkili sahəsində mütəxəssislərin elmi əməyinin müəyyən predmet nəticəsi kimi
danışmaq olar. Cinayətlərin istintaqının kriminalistik metodikalarının yaradılması zəruriliyi
cinayət-prosessual təcrübənin tələbatları ilə şərtlənir. Onların əhəmiyyəti ölkədə kriminogen
vəziyyətin mürəkkəbləşməsi, cinayət qanunvericiliyin dəyişilməsi, həmçinin cinayətlərin
törədilməsinin yeni, daha mükəmməl düşünülmüş və təhlükəli üsullarının yaranması ilə xeyli
artır.
Cinayətlərin istintaqının kriminalistik metodikaları – müxtəlif növ cinayətlərin açılması,
istintaqı və qarşısının alınmasının təşkili üzrə elmi cəhətdən əsaslandırılmış tövsiyələr
kompleksidir.
İ.S.Abbasovanın qeyd etdiyi kimi kriminalistik metodikanın əsas vəzifəsi cinayət prosessual
qanunvericiliyə riayət etməklə təcrübi işçiləri müxtəlif istintaq şəraitlərində istintaqın daha
səmərəli, peşəkarlıqlıqla aparılması üçün müxtəlif elmi-metodiki bilik və vərdişlərlə təmin
etməkdir. Aydındır ki, cinayət işləri həddən artıq müxtəlif olmaqla hər biri onu digərindən
fərqləndirən xüsusiyyətlərə malikdir və onların istintaqı şablon xarakteri daşıya bilməz. Bununla
belə ümumi xarakterli metodik göstərişlər də mövcuddur ki, hər bir cinayət işinin fərdiliyindən
asılı olmayaraq bunlar istintaq prosesində nəzərə alınmalıdır (4, s.496).
A.M.Mahmudov və B.Ə.Əliyev isə göstərirlər ki, «ayrı-ayrı cinayətlərin araşdırma metodikası
– elmi müddəalar sistemi olub, onların əsasında ibtidai araşdırmanın təşkili, həyata keçirilməsi
və cinayətlərin qarşısının alınması üzrə tövsiyələrdən ibarətdir» (7, s.112).
Kriminalistik yönümlü metodiki elmi tövsiyələrə mənəvi kateqoriyaların təsiri haqqında ilkin
müddəaların daxil edilməsi, cinayətlərin istintaqı metodikalarının xüsusi prinsipləri sırasında
etikliyin (mənəviyyatlılığın) göstərilməsi onunla şərtlənmişdir ki, əxlaq haqqında fəlsəfi elm
kimi etika təkcə ictimai şüur formasının nəzəri öyrənilməsi ilə deyil, həm də bu və ya digər
şəraitlərdə insan davranış və hərəkətlərinin öyrənilməsi ilə bağlıdır.
Spesifik məhkəmə-istintaq fəaliyyəti şəraitlərində mənəviyyat və əxlaqın ümumi normalarının
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tədqiqi məsələlərini professional etikanın bir növü olan məhkəmə etikası öyrənir. Bu elm,
cinayət mühakimə icraatının mənəviyyat başlanğıclarını, cinayət prosesi sahəsində əxlaqi
münasibətlər problemini, cinayət mühakimə icraatının iştirakçılarının fəaliyyətində etik
başlanğıcları və cinayət təqibi, cinayət işlərinin məhkəmə həlli prosesində yaranan mənəviyyatla
bağlı bir çox digər problemləri öyrənir.
Lakin ayrı-ayrı cinayətlərin istintaqı prosesində etik normaların və əxlaq prinsiplərinin
reallaşdırılması problemi elmi ədəbiyyatda kifayət edəcək dərəcədə tədqiq edilməmişdir.
Müstəntiqin fəaliyyətinin etik başlanğıclarının araşdırılmasına həsr olunmuş elmi əsərlərdə,
tədqiqat predmeti əsasən müstəntiqin professional fəaliyyətinin əxlaqi aspektlərinin
aydınlaşdırılması ilə bağlıdır və bu işlərdə ayrı-ayrı cinayət növlərinin istintaqının kriminalistik
metodikalarında mənəviyyat normalarının yeri və rolunun idrakı məsələləri araşdırılmamışdır.
Eyni zamanda etik normalar və əxlaq prinsipləri ayrı-ayrı növ cinayətlərin istintaqının
təşkilinə təsir göstərirlər. Bu nöqteyi-nəzərdən xüsusi metodikalar kriminalistik elmi biliyin qeyd
olunan nöqsanını aradan qaldırmalı və qanunazidd əməlin və onu törədən şəxsin sonrakı
davranışının əxlaqi, mənəvi baxımdan qiymətləndirilməsi, həmçinin istintaqın və qəbul edilən
metodiki qərarların etik xarakteristikaları əsasında qurulmalıdır.
İ.S.Abbasova düzgün olaraq göstərir ki, xüsusi kriminalistik metodika quruluş etibarilə
aşağıdakı elementlərdən ibarətdir:
- konkret növ cinayətin kriminalistik xarakteristikası;
- aydınlaşdırılmalı olan halları;
- cinayət işi qaldırmağın xüsusiyyətləri;
- ilkin istintaq hərəkətləri və əməliyyat-axtarış tədbirləri;
- tipik istintaq şəraiti, fərziyyələrin qurulması və istintaqın planlaşdırılması;
- sonrakı istintaq hərəkətlərinin aparılması taktikası;
-konkret növ cinayət işinin istintaqı zamanı müstəntiqin gördüyü profilaktik tədbirlər» [4,
s.501].
Cinayətlərin istintaq metodikasının vəzifələri olaraq aşağıdakıları qeyd etmək olar:
İbtidai araşdırmanın ilkin mərhələsində:
- İbtidai araşdırmanı həyata keçirən şəxsin hadisənin hallarına, tədqiq olunan faktların
aydınlaşdırılmasına, istintaqın geniş planlaşdırılması üçün məlumatların alınmasına
istiqamətlənməsi;
- Məhv ola biləcək sübutların yığılmasının və qeyd olunmasının təmin edilməsi;
- isti izlərlə cinayətkarın müəyyən edilməsi, axtarılması və tutulması;
- cinayətin baş verməsinin qarşısını almaq məqsədilə məlumatların əldə edilməsi.
İbtidai araşdırmanın sonrakı mərhələsində:
-əvvəllər müəyyən edilmiş sübutetmə predmetinə müvafiq olaraq işin bütün hallarını
müəyyən etmək məqsədilə sübutların yığılması, yoxlanılması və qiymətləndirilməsi
məsələlərinin həll edilməsi;
- sonrakı istintaq hərəkətləri dairəsinin müəyyən edilməsi və onların keçirilməsi taktikasının
işlənib hazırlanması;
- konkret növ cinayətlərin törədilməsi səbəblərinin müəyyən edilməsi.
Ayrı-ayrı növ cinayətlərin istintaqı metodikasının məzmunu və strukturu aşağıdakılardan
ibarətdir:
- cinayət-hüquqi xarakteristika əsasında konkret növ cinayətin ibtidai araşdırması zamanı
müəyyən edilməli olan hallar;
- konkret növ cinayətlə bağlı cinayət işinə başlamanın xüsusiyyətləri, istintaq hərəkətlərinin
və əməliyyat-axtarış tədbirlərinin dairəsinin müəyyən edilməsi, onların keçirilməsi taktikasının
şərh edilməsi;
- sonrakı istintaq hərəkətlərinin, onunla bağlı əməliyyat-axtarış tədbirlərinin dairəsinin və
keçirilməsinin spesifik taktiki xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi;
- konkret növ cinayətin törədilməsinə kömək edən səbəb və şəraitin aradan qaldırılması üçün
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tədbirlərin müəyyən edilməsi və onların həyata keçirilməsi üçün tövsiyələrin hazırlanması.
İstintaq metodikasını müəyyən edən qanunauyğunluqlar qismində göstərmək olar:
- cinayət növünün əlamətləri;
- şübhə edilən və təqsirləndirilənin şəxsiyyətinin xüsusiyyətləri;
- istintaqın keçmiş (retro) təcrübəyə əsaslanması;
- cinayətkar əməli formalaşdıran obyektiv məntiqi faktlar;
- elmi-texniki vasitələrin inkişaf səviyyəsi;
- cinayətin ibtidai araşdırmasında əməliyyat-axtarış məlumatlarından istifadə edilməsi;
- ictimaiyyətin köməyindən istifadə edilməsi;
- Daxili İşlər orqanlarının və istintaqa aidiyyəti olan şəxslərin əməyinin elmi təşkili və idarə
olunması.
Cinayətlərin istintaqının kriminalistik metodikaları müəyyən prinsiplərə cavab verməlidir.
Hüquq ədəbiyyatında belə prinsiplər olaraq aşağıdakılar göstərilir:
- qanunçuluq;
- nəzəri əsaslandırma və təcrübi əhəmiyyət;
- konkretlik;
- planlı əsas;
- mərhələlik;
- şəraitdən asılılıq;
- etik normaların reallaşması.
İ.S.Abbasova metodik göstərişlərin işlənib hazırlanması bir sıra prinsiplərə əsaslanmalı
olduğunu və buraya qanunçuluq, müasir elmi-texniki vasitələrin və qabaqcıl istintaq təcrübəsinin
və s. praktiki fəaliyyətin nailiyyətlərindən istifadə edilməsi prinsiplərinin daxil olduğunu qeyd
edir (4, s.496).
Cinayətlərin istintaqı metodikalarının qanuniliyi – onların məzmununun qüvvədə olan
qanunvericiliyə tam və dəqiq uyğun olması deməkdir.
İstintaq metodikasının hüquqi əsasları olaraq cinayət hüquqi normaları (cinayət məcəlləsinin
müvafiq maddələrinin dispozisiyası; konkret cinayət tərkibinin təhlili) və cinayət prosessual
normaları (sübut edilməli olan hallar- AR CPM-nin 139, 140, 141-ci maddələri; əməliyyataxtarış tədbirlərinin tətbiq edilməsi - CPM-nin 137 və s. maddələri); ictimaiyyətin köməyindən
istifadə edilməsi -AR CPM-nin 24-cü maddəsi) çıxış edir.
Cinayətlərin istintaqı metodikasının nəzəri əsaslılığı və praktiki əhəmiyyəti prinsipi,
cinayətlərin istintaqı metodikaları nəzəri cəhətdən öz təsdiqini tapmasını, təcrübənin sınağından
çıxmasını, müasir kriminalistik metodik elmi bilik səviyyəsinə uyğun olmasını tələb edir (6,
s.467).
İstintaqın kriminalistik metodikalarının konkretliyi prinsipi onda əks olunan müddəaların və
tövsiyələrin müəyyənliyini, dəqiqliyini, müasir istintaq fəaliyyətinin faktiki şəraitlərinə
uyğunluğunu tələb edir (4, s.502).
Cinayətlərin istintaqının kriminalistik metodikalarının əsas təyinatı cinayətkar əməllərin
törədilməsində təqsirli olan şəxslərin ən effektiv aşkar və ifşasında istintaq orqanlarına kömək
etməkdən ibarətdir. Buna nail olmaq isə yalnız cinayət işləri üzrə məqsədyönlü və planlı işin
təşkili və aparılması yolu ilə mümkündür, ona görə də cinayətlərin istintaqının kriminalistik
metodikalarının prinsiplərindən biri də onun planlı əsasıdır. Bu prinsipin mahiyyəti ayrı-ayrı növ
cinayətlərə aidiyyatda cinayətlərin istintaqının planlaşdırılması kriminalistik nəzəriyyəsinin
ümumi müddəalarının reallaşdırılmasından ibarətdir (4,s.499). Xüsusi halda, kriminalistik
metodikaların işlənib hazırlanması zamanı cinayətlərin istintaqı prosesində aşağıdakı tədbirlərin
ayrılması ilə bağlı daha tam şəkildə planlaşdırma nəzəriyyəsinin tövsiyələrindən istifadə etmək
lazımdır: cinayət hadisəsi haqqında informasiyanın toplanması, analizi və qiymətləndirilməsi;
cinayət işləri üzrə sübut edilməli halların müəyyən edilməsi; ən əsaslı ümumi və xüsusi istintaq
fərziyyələrinin irəli sürülməsi; istintaq fərziyyələrinin yoxlanılması və s.
Bu zaman cinayət işi üzrə sübut edilməli hallara aid edilə bilər:
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- cinayət hadisəsinin baş vermə faktı və halları;
- şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin cinayət hadisəsi ilə əlaqəsi;
- cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş cinayət əməlləri;
- cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin törədilməsində şəxsin təqsirsizliyi;
- cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş cəzanı yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar (AR CPMnin 139-cu maddəsi).
- İbtidai araşdırmanın aparılması zamanı cinayətin törədilməsinə imkan yaradan halların
(səbəb və şəraitin) müəyyən edilməsi (CPM-nin 221-ci maddəsi).
Cinayətlərin istintaqı metodikalarının mərhələliyi prinsipinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki,
müəyyən növ cinayət işlərinə dair işin ən rasional qaydada təşkili üzrə kriminalistik
metodikalardakı tövsiyələr onların istintaqının müxtəlif mərhələlərinə aidiyyatda differensiya
olunmalıdır. Cinayətlərin istintaqı mərhələsi – ümumi vəzifələrin həlli ilə bağlı olan və onlara
uyğun istintaq fəaliyyətinin məzmununa malik cinayət prosesinin məhkəməyə qədərki
mərhələsində müəyyən yer tutan cinayət işi üzrə digərlərindən fərqli olan işin bir hissəsidir (6,
s.468).
Müasir kriminalistikada cinayətlərin ibtidai istintaqını bir qayda olaraq dörd qarşılıqlı əlaqəli
və ardıcıl olaraq bir-birini əvəz edən mərhələlərə bölürlər:
1) başlanğıc mərhələ;
2) istintaqın ilkin mərhələsi;
3) istintaqın sonrakı mərhələsi;
4) istintaqın yekun mərhələsi.
Başlanğıc mərhələ – cinayət haqqında məlumatların nəzərdən keçirilməsindən və buna uyğun
qərarın qəbulundan ibarət olan müstəntiqin iş dövrüdür.
Başlanğıc mərhələ müstəntiqin cinayət hadisəsi haqqında ilkin informasiyanın qəbulundan
başlayır və cinayət haqqında məlumatın nəzərdən keçirilməsi nəticələrinə görə qərarın qəbulu ilə
başa çatır. AR CPM-nin 207-ci maddəsinə uyğun olaraq bu dövrdə aşağıdakı qərarlardan biri
qəbul edilməlidir:
- cinayət işinin başlanması haqqında;
- cinayət işinin başlanmasından imtina edilməsi haqqında.
Başlanğıc mərhələnin əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:
- törədilmiş və ya hazırlanan cinayət haqqında məlumatların qəbulu;
- cinayət işinin başlanmasının qanuniliyinin yoxlanılması məqsədilə törədilən və ya
hazırlanan cinayət haqqında məlumatın analizi;
- zəruri olan hallarda hazırlanan və ya törədilmiş cinayət haqqında ilkin yoxlamanın
keçirilməsi.
Cinayət-prosessual qanunvericiliyə, məhkəmə-istintaq təcrübəsinə və kriminalistik metodiki
tövsiyələrə əsaslanaraq göstərmək olar ki, başlanğıc (ilkin) yoxlama gedişində müstəntiq
aşağıdakıları həyata keçirməlidir:
- təxirə salınması mümkün olmayan hallarda və cinayətin izlərinin saxlanması məqsədilə
hadisə yerinə baxış;
- arayış və digər xarakterli, o cümlədən qeydiyyat informasiyasının toplanması;
- cinayətin hazırlığı, habelə onun izlərinin gizlədilməsi ilə bağlı yerləri şəxsən müayinə
etmək;
- cinayət işinin başlanması haqqında məsələnin həlli üçün əhəmiyyət kəsb edən məlumatlara
malik olan şəxslərlə söhbətlərin və sorğuların aparılması;
- əməliyyat işçiləri və təhqiqat orqanlarının digər xidmətlərinin əməkdaşları ilə qarşılıqlı
fəaliyyətin təşkili;
- mütəxəssislərin biliklərindən istifadə;
- şəxslərin, maddi nemətlərin və digər obyektlərin axtarışının keçirilməsi və s.
Törədilmiş və ya hazırlanan cinayət haqqında bütün toplanmış materialların yekun
qiymətləndirilməsindən sonra cinayət işinin və istintaqın başlanmasının zəruriliyi haqqında qərar
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qəbul edilir.
İstintaqın ilkin mərhələsi – bu cinayət işi başlandıqdan dərhal sonra müstəntiqin fəaliyyət
dövrüdür.
İstintaqın ilkin mərhələsinin əsas vəzifələri olaraq göstərmək olar:
- «isti» izlərlə cinayət törətmiş şəxslərin təqibi və tutulması;
- sübutların və sübutetmə vasitələrinin köməyi ilə cinayət törətmiş şəxslərin və onların birgə
iştirakçılarının müəyyən edilməsi;
- hazırlanan və davam edən cinayətlərin qarşısının alınması;
- törədilmiş cinayətin izlərinin aşkarı, qeydə alınması, götürülməsi və saxlanılması;
- şahidlərin və zərərçəkənlərin müəyyən olunması;
- təxirəsalınmaz hallarda məhkəmə ekspertizalarının təyini;
- müstəntiqlə əməliyyat işçiləri və təhqiqat orqanlarının digər əməkdaşları arasında qarşılıqlı
fəaliyyətin təşkili və keçirilməsi.
İstifadə olunmuş ədəbiyyat:
1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. B.: Diqesta, 2007.
2. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin kommentariyası.
B.:
Diqesta, 2007.
3. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов
преступлений: Автореф.дис….д-ра юрид.наук. Харьков, 1967
4. Kriminalistika: Ali məktəblər üçün dərslik / Məs. red. K.Q.Sarıcalinskaya. B.:
Hüquq ədəbiyyatı, 1999.
5. Криминалистика. Под. ред. В.А.Образцова. М.: Юристь, 1997.
6. Криминалистика. Под. ред. Д.И.Сулейманова. Б.: Ишыг, 2000.
7. Mahmudov A.M., Əliyev B.Ə.. Kriminalistika: sxemlər, şərhlər, terminlər (tədris-metodik
vəsait). B., 2003.
Резюме
Преступление является одной из проблем, с которыми сталкиваются все общества и
которые постоянно волнуют их. Преступление является одним из факторов,
препятствующих реализации прав человека.

Summary
Offense is one of the matters that all societies face with and trouble by them. The offense is
one of the factors that impede the realization of human rights.
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UOT.343
R.Eyvazov,
AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun dissertantı

TƏHQİQAT İBTİDAİ ARAŞDIRMANIN FORMASI KİMİ
Annotasiya: Hüquq ədəbiyyatında uzun illər ərzində davam elmi mübahisələrdən biri də
ibtidai araşdırmanın formaları ilə bağlıdır. Müəlliflərin əksəriyyəti tərəfindən belə bir fikir
müdafiə olunur ki, ibtidai araşdırmanın təhqiqat və ibtidai istintaq kimi ayrı-ayrı növləri bir-biri
ilə oxşar əlamətlərə malik olsalar da, onlar ibtidai araşdırmanın ayrı-ayrı müstəqil növləridir.
Məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat şəklində və təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri formasında
həyata keçirilən icraatlardan məhz hansının təhqiqat sayılması ilə bağlı da elmi ədəbiyyatda
müzakirələr davam etməkdədir. Məqalədə müəllif bu məsələyə AR CPM-in təhqiqatla bağlı
maddələrinin təhlil etməklə daha düzgün hesab etdiyi mövqeyini və gəldiyi nəticələri ifadə
etmişdir.
Açar sözlər: sadələşdirilmiş icraat, təhqiqat, ibtidai araşdırma, istintaq hərəkətləri
Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində ibtidai araşdırma dedikdə, CPM-in 7.0.22-ci
maddəsinə əsasən cinayət işi üzrə ibtidai istintaq və təhqiqat növündə məhkəməyədək aparılan
icraat başa düşülür. Yəni ibtidai araşdırma özündə həm ibtidai istintaqı, həm də təhqiqatı
birləşdirir. Çünki ibtidai araşdırmanın formaları olan ibtidai istintaqla təhqiqat arasında “və ya”
bağlayıcısından deyil, “və” bağlayıcısından istifadə olunur ki, bunun da ibtidai araşdırma
anlayışının məzmun yükünü müəyyənləşdirmək üçün mühüm əhəmiyyəti vardır. Buradan
məntiqi olaraq belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, cinayət işi başlama mərhələsi ibtidai araşdırma
mərhələsinə aid deyildir və məhkəməyədək icraatın ibtidai araşdırmadan əvvəl gələn birinci
mərhələsi kimi çıxış edir və bunu, CPM-in Xüsusi hissəsinin strukturunda da müşahidə etmək
olar. Xüsusi hissə “Cinayət işi başlama” adlanan 25-ci fəsillə başlayır. Daha sonra
məhkəməyədək icraatın ibtidai araşdırma mərhələsi başlayır.
AR CPM-in 214.1-ci maddəsinə uyğun olaraq ibtidai araşdırmanın təhqiqat iki formada
a)ibtidai istintaqı məcburi olan cinayət işləri üzrə təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin icraatı və
b) böyük ictimai təhlükə törətməyən bəzi aşkar cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş
icraat formalarında həyata keçirilir. Bununla yanaşı, AR CPM-in 215.1-ci maddəsinə əsasən isə
a)böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat
şəklində aparılan təhqiqat istisna olmaqla, bütün cinayət işləri üzrə ibtidai istintaqın aparılması
məcburidir. Sonuncu müddəadan belə bir məntiqi nəticə çıxır ki, ibtidai araşdırma heç də həmişə
təhqiqat və ibtidai istintaq deyil, bəzən elə böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər üzrə
məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat şəklində aparılan təhqiqat formasında da ibtidai istintaq
olmadan, eyni zamanda cinayət işi müstəntiq tərəfindən başlandıqda yalnız ibtidai istintaq
formasında da mövcud ola bilər.
Təhqiqatın yuxarıda qeyd olunan formalarının hər ikisinin özünəməxsus fərqli təyinat və
vəzifələri vardır. Belə ki, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat şəklində aparılan təhqiqat aşkar
cinayət işləri üzrə həyata keçirildiyinə görə bu zaman ibtidai istintaq üçün xarakterik olan
mürəkkəb prosessual qaydaların tətbiqi zərurəti mövcud olmur, əksinə belə qaydaların tətbiqi
müvafiq icraat üzrə cinayət mühakimə icraatının vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə mane olacağı
üçün həmin qaydalar sadələşdirilir. Məhz bu əsaslandırmadan çıxış edərək hesab edirik ki,
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 qərarında qeyd olunan o fikirlə razılaşmaq
lazım gəlir ki, qanunvericilikdə təhqiqat öz növbəsində ibtidai istintaqı məcburi olan cinayət
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işləri üzrə təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin icraatı və böyük ictimai təhlükə törətməyən bəzi
aşkar cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat şəklində həyata keçirilən iki müstəqil
qola bölünmüşdür.
Qanunvericiliyin bu mövqeyi qüvvədə olan hüquq norması kimi təkzibolunmaz olsa da, bu
yanaşmanın nəzəri baxımdan düzgün olub-olmaması məsələsi aydınlaşdırılması zəruri olan
problemlərdəndir. Belə ki, bu iki araşdırma növü arasında ümumi əlamətlərin olmasının
dəqiqləşdirməyə ehtiyacı var. Əslində hər iki növ təhqiqatın qrup mənsubiyyəti üzrə ümumi
əlamətləri yoxdursa, onları eyni anlayış çərçivəsində ifadə etmək doğru deyildir. Məhkəməyədək
icraatın formalarının müstəqillik meyarı barədə N.S.Manovanın dediklərini əsaslı hesab etmək
olar. Müəllifə görə məhkəməyədək icraat qaydasında istənilən özünəməxsus xüsusiyyətin
mövcudluğu onun xüsusi forması barədə fikir yürütməyə imkan vermir. Məhkəməyədək icraat
mərhələsinin formalarının differensasiyası barəsində yalnız ibtidai araşdırma mərhələsində
cinayət-prosessual fəaliyyətin formasında keyfiyyət fərqləri, əsaslı xüsusiyyətlər olduqda
danışmaq olar. Məhkəməyədək icraat formalarının müstəqillik əlaməti cinayətin törədilmə
halları və şəxsin təqsirliliyinin müəyyənləşdirilməsi üzrə fəaliyyətin (sübutetmə) həyata
keçirilməsi qaydasında əsaslı fərqlər məcmusunun mövcudluğudur(işarələmə bizimdir)(7, s.94).
Müəllifin irəli sürdüyü meyara əsaslanmaqla milli qanunvericilikdə təsbit olunmuş hər iki növ
təhqiqatın bir-birindən kəskin şəkildə fərqləndiyini müşahidə etmək olar. Mahiyyət etibarilə hər
iki növ təhqiqat bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənməsinin əsasındakı keyfiyyət fərqləri məhz
sübutetmə fəaliyyətindəki fərqlərlə bağlıdır. Sadələşdirilmiş icraat şəklində olan təhqiqatda
törədilmiş cinayət aşkar olduğu üçün bu zaman mürəkkəb sübutetmə qaydalarının tətbiqinə heç
bir zərurət olmur, təhqiqatçı mövcud sübutları toplayıb rəsmiləşdirməklə məhkəməyədək
sadələşdirilmiş icraat üzrə bütün materialları ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata
keçirən prokurora göndərir. İbtidai istintaqı məcburi olan cinayət işləri üzrə təxirəsalınmaz
istintaq hərəkətlərinin icraatı formasında olan təhqiqat üzrə həyata keçirilən sübutetmə fəaliyyəti
isə o qədər mürəkkəbdir ki, təhqiqatçı bu fəaliyyəti həyata keçirməyə tam mənada iqtidarında
olmadığı üçün o, bu fəaliyyətin bəzi elementlərini, xüsusilə müvafiq fəaliyyətin təxirə salındığı
halda onun sonradan həyata keçirilməsinin qeyri-mümkünlüyü ilə bağlı olan hissəsini həyata
keçirərək işi sonradan aidiyyəti üzrə müstəntiqə göndərir.
Bu kontekstdə prof. C.H.Mövsümovun aşağıdakı fikirləri yerinə düşür: İbtidai istintaq geniş
mənada iki formada – ibtidai istintaq və təhqiqat formasında başa düşülür. Bəzi cüzi fərqlərini
nəzərə almaqla ibtidai istintaqın aparılmasını nizama salan prosessual normalar eybi ilə təhqiqata
da aiddir. İbtidai istintaq geniş mənada ibtidai istintaq (araşdırma – müəl.), ya təhqiqat yolu ilə,
ya da həm təhqiqat və həm də ibtidai istintaq yolu ilə aparıla bilər(2, s.11).
Qeyd edək ki, bu məsələ ilə bağlı ədəbiyyatda fikir müxtəlifliyi mövcuddur. Müəlliflərdən
L.V.Pavluxin təhqiqatın hər iki formasını (bəzi kateqoriya işlər üzrə) ibtidai araşdırmanın ilkin
mərhələsi kimi qəbul etsə də, o, bunu bütün işlərə aid etmir(11, s.8). Müəllifə görə bəzi işlər üzrə
ibtidai istintaq olmaya bilər. Lakin o məqamı nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, bu, həmin işin
araşdırmasının nəticələrinə görə müəyyən olunur və işin araşdırmanın ibtidai istintaqa keçəcəyi
ehtimalı hər bir halda əvvəlcədən qalmaqda davam edir.
A.P.Kruqlikov isə ibtidai istintaqı məcburi olan işləri üzrə təhqiqat orqanlarının ilkin
fəaliyyətini təhqiqat anlayışına daxil etmirdi. Təhqiqat anlayışına indiki sadələşdirilmiş icraata
uyğun gələn işlərin məhkəməyədək protokol formasında hazırlanmasını daxil edirdi(6, s.5-6).
Bununla yanaşı, ədəbiyyatda təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri qaydasında icraatı ibtidai
araşdırmanın müstəqil növü kimi qarışıq araşdırma növü hesab edən fikirlər də mövcuddur(15,
s.136-137). Bu yanaşmanı qanunda belə bir araşdırma növünün nəzərdə tutulmadığına görə
yanlış hesab edən V.İ.Roxlin və T.Q.Nikolayeva bildirirlər ki, təxirəsalınmaz istintaq
hərəkətlərinin icraatı ibtidai araşdırmanın - təhqiqat və ya ibtidai istintaqın müstəqil forması kimi
deyil, müstəntiqin səlahiyyətlərinə aid olan işlər üzrə təhqiqatçı tərəfindən həyata keçirilən
xüsusi prosessual fəaliyyət növü kimi xarakterizə etmək olar(13, s.173). Q.P.Ximiçeva isə qeyd
edir ki, qüvvədə olan qanuna görə (söhbət RF CPM-dən gedir) təxirəsalınmaz istintaq
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hərəkətlərinin icrası qaydasında araşdırmanı təhqiqatın bir növü kimi təsbit etmir, lakin bunun
qanunda təsbiti zəruridir və ibtidai istintaqın ilkin mərhələsidir(16, s.47).
Bu məsələdə fikir ayrılıqlarının yaranması onunla bağlıdır ki, ibtidai istintaqı məcburi olan
cinayət işləri üzrə təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin icraatı üzrə təhqiqatçının həyata
keçirdiyi prosessual fəaliyyətini nisbi mənada “müstəntiqin səlahiyyətlərinin bir qisminin
mənimsənilməsi” kimi xarakterizə etmək olar, yəni əslində bu zaman təhqiqat fəaliyyəti A.A.
Kvaçevskinin qeyd etdiyi kimi, cinayətkarı göstərmədən cinayətin əlamətlərinin toplanmasından
ibarət olur(5, s.5,7). Bu icraat növü ibtidai istintaqın məhdud formasından başqa bir şey deyildir.
Buraya onu da əlavə etsək ki, bu kateqoriya cinayət işləri üzrə cinayət işini müstəntiq başladıqda
təhqiqat aparılmadan ibtidai istintaq mövcud olur, onda mövcud fikir ayrılıqlarını başa düşmək
olar.
Sovet dövründən bəri ədəbiyyatda olan bu elmi mübahisələr müasir dövrdə cinayət prosesi
nəzəriyyəsinə hüquq sistemlərinin konvergensiyasının təsiri ilə daha da mürəkkəb xarakter
almışdır. Belə ki, müasir müəlliflərdən A.V.Runovskiy bəzi xarici ölkələrin təcrübəsindən çıxış
edərək təklif edir ki, qanunvericilikdə ibtidai araşdırmanın polis təhqiqatının ümumilikdə
cinayət mühakimə icraatının məhkəməyədək mərhələsinin əsas forması kimi təsbit olunsun,
zərurət olduqda mürəkkəbləşdirmə istiqamətində ibtidai istintaq və ya sadələşdirmə
istiqamətində sadələşdirilmiş icraat şəklində həyata keçirilməsi imkanı nəzərdə tutulsun. Müəllif
daha sonra qeyd edir ki, ibtidai istintaq mürəkkəbləşdirilmiş araşdırma forması kimi
kvaziməhkəmə orqanıarı tərəfindən həyata keçirilməlidir(14, s.10,11). S.L.Maslenkova görə isə
aşkar cinayət işləri üzrə həyata keçirilən təhqiqat təhqiqatın müasir növünü nəzərdə tutur. Bu növ
araşdırma iş konkret şəxsə qarşı başlandıqda həyata keçirilir. Çətinliklər yarandıqda ibtidai
istintaqa keçid nəzərdə tutulur ki, bu, təhqiqatçı tərəfindən həyata keçirilir(8, s.176-177).
Təhqiqatın mahiyyəti ilə bağlı mühüm əhəmiyyətli mübahisələrdən biri də, təxirəsalınmaz
istintaq hərəkətlərinin icrası şəklində həyata keçirilən təhqiqat zamanı “təxirəsalınmaz istintaq
hərəkətləri”-nin anlayışını dəqiqləşdirməkdir. Başqa sözlə, məhz hansı istintaq hərəkətlər
dairəsinin nə zaman təxirəsalınmaz olması məsələsidir.
Qeyd edək ki, təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin anlayışı AR CPM-in əsas anlayışlarının
izah olunduğu 7-ci maddədə verilməsə də (yeri gəlmişkən məlumat üçün bildirək ki, MDB
ölkələrinin cinayət prosesinə güclü təsir edən RF CPM-in məhz müvafiq maddəsində
təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinə izahat verilir), bu xarakterli istintaq hərəkətlərinin dairəsi
barədə təhqiqatçının hüquqlarından bəhs edən 86.4.2-ci maddədə qeyd olunur. Həmin maddəyə
görə təhqiqatçının şübhəli şəxsi tutmaq, onu, zərər çəkmiş şəxsi, şahidi dindirmək, ekspertiza
təyin etmək, tanınmaya təqdim etmək, baxış, axtarış, götürmə, müayinə (şəxsi müayinə)
üzləşdirmə, istintaq eksperimenti kimi təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərini aparmaq hüququ
vardır. Bununla yanaşı, təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin aparılması şəklində təhqiqatı
tənzimləyən 214-cü maddədə bu növ hərəkətlərə daha geniş anlayış verilmişdir.
AR CPM-in 214.3-cü maddəsinə görə təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin aparılması
şəklində təhqiqat cinayətin izlərinin müəyyən edilməsi və rəsmiləşdirilməsi məqsədilə aparılır.
Məhz təhqiqatın bu məqsədinin CPM-də müvafiq məzmunda təsbiti qüvvədə olan qanunun
ənənəvi olaraq təhqiqatın mahiyyətinə uyğun olan tendensiyanı qəbul etdiyini deməyə əsas verir.
Hələ 1864-cü il CMİN-ində də polisin ibtidai istintaqı aparmaq zərurəti o hallarda ola bilərdi ki,
cinayət əməli törədilərkən və ya törədiləndən dərhal sonra, həmçinin məhkəmə müstəntiqinin
hadisə yerinə gələnə qədər cinayətin izlərinin silinib getməsi mümkün idisə, polis bütün
təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin, o cümlədən baxış, müayinə, axtarış və götürmənin həyata
keçirilməsində məhkəmə müstəntiqini əvəz edirdi. Lakin polisin nə təqsirləndirilən şəxsi, nə də
şahidləri formal olaraq dindirmək səlahiyyəti yox idi. Məhz sonuncu müddəaya görə
inqlabaqədərki rus müəlliflərindən olan A.A. Kvaçevski deyirdi ki, təhqiqat geniş mənada
təhqiqat axtarış da daxil olmaqla bütün ilkin icraat, dar mənada isə cinayətkarı göstərmədən
cinayətin əlamətlərinin toplanmasıdır(5, s.5,7).
Göründüyü kimi, AR CPM-in 214.3-cü maddəsində müvafiq təhqiqat növünün məqsədinin
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müəyyən olunması təhqiqatçının səlahiyyət çərçivələrinə və fəaliyyətinin xarakterinə
müəyyənedici təsir göstərir. Təhqiqatçı ibtidai istintaqın ilkin mərhələsi kimi bu formada
təhqiqatın aparırkən onun fəaliyyəti məhz müvafiq təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin
aparılması ilə məhdudlaşır. Daha geniş və ətraflı araşdırma isə ibtidai istintaqda müstəntiq
tərəfindən aparılır.
AR CPM-in 214.3.2-ci maddəsində bu növ təhqiqat zamanı təhqiqatçının “cinayətin izlərinin
müəyyən edilməsi və rəsmiləşdirilməsi”-ni vasitələri göstərilmişdir ki, qanun buraya şübhəli
şəxsi tutmaq (işarələnmələr bizə aiddir), onun, zərər çəkmiş şəxsin, şahidin, mülki iddiaçının,
mülki cavabdehin, şahidlərin dindirilməsi, axtarış, müayinə (şəxsi müayinə) və götürmə kimi
istintaq hərəkətlərini aid edir. AR 214.3.2-ci maddənin qrammatik təfsiri onu deməyə əsas verir
ki, maddənin məzmununun ifadəsində qeyri-dəqiqliyə yol vermişdir. Belə ki, müvafiq normanın
məzmunundan belə bir nəticə çıxarmaq olur ki, şübhəli şəxsi tutmaq da istintaq hərəkətlərinin bir
növü kimi təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərindən biridir. Düşünürük ki, tutulma qanunda
nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada şəxsin azadlığını qısa müddətə məhdudlaşdırmaqla onun
müvəqqəti saxlanılma yerində saxlanılması məzmununda prosessual hərəkət olsa da, onun
istintaq hərəkəti olmadığını sübut etməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Elə buna görə də onu digər
konkret istintaq hərəkətləri kimi eyni sırada qoymaq olmaz.
Kriminalistika dair ədəbiyyatın öyrənilməsi göstərir ki, ayrı-ayrı qrup cinayətlərinin istintaq
metodikasının işlənib hazırlanması zamanı onları üçün təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin
dairəsi fərqlidir. Belə ki, bu həmin cinayətlərin özlərinin xarakterik xüsusiyyətləri ilə bağlıdır.
Təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin anlayışı barədə ədəbiyyatda demək olar ki, hamı
tərəfindən qəbul olunan fikir ümumiliyi vardır. Müəlliflər təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin o
xüsusiyyətini məxsusi olaraq qeyd edirlər ki, bu növ istintaq hərəkətlərinin “yubandırılmadan,
dərhal” həyata keçirilməlidir. Belə istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi zərurəti cinayət işi
başlananadək, cinayət işi başlanandan dərhal sonra və ya araşdırmanın istənilən digər
mərhələsində yarana bilər(4, s.10). Başqa sözlə, hansı istintaq hərəkətinin hansı cinayət işi üzrə
təxirəsalınmaz qaydada, yubandırılmadan və dərhal həyata keçirilməli olması məsələsi konkret
işlərdən asılı olaraq səlahiyyətli subyekt tərəfindən müvafiq istintaq şəraitinə uyğun olaraq həll
edilir. Belə olan halda qanunda təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin qapalı dairəsinin
müəyyənləşdirilməsi faktiki olaraq təhqiqatçını araşdırma zamanı yaradıcı deyil, mexaniki
hərəkət etməyə sövq edir.
Deyilənlərə onu da əlavə etsək ki, bu növ təhqiqat zamanı təqsirləndirilən şəxs mövcud ola
bilməz, onda bu zaman M.A.Mityukovanın təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri sistemində
təqsirləndirilən şəxsin dindirilməsi, ifadələrin yerində yoxlanması və istintaq eksperimentini
istisna etməsini(9, s.61) qəbul edərək bu növ istintaq hərəkətlərinin dairəsinin AR CPM-də ifadə
olunmuş istintaq hərəkətləri çərçivəsində açıq saxlanması daha düzgün olardı.
Qeyd olunan maddədə təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri kimi ifadə olunan istintaq
hərəkətləri sistemində olmayan bəzi istintaq hərəkətlərinin cinayət işi başlama mərhələsində
həyata keçirildiyi halda bunlara təxirəsalınmaz istintaq qaydasında icraat qaydasında təhqiqat
zamanı nəzərdə tutulmaması məntiqsizlikdir. Həm də nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, hadisə yerinə
baxış və ekspertiza cinayət işi başlamaya qədər həyata keçirilmişdirsə, bunun təhqiqat zamanı
yenidən icrası zərurəti mövcud olmaya bilər. Lakin aydındır ki, bütün bunlar istintaq şəraiti ilə
bağlı olan məsələlərdir, bu hallara uyğun davranmaq imkanını təhqiqatçıya vermək lazımdır.
Təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin icraatı qaydasında təhqiqatla bağlı mübahisəli
məsələlərdən biri də onun müddəti məsələsidir. AR CPM-in 214.3.3-cü maddəsinə əsasən,
təhqiqatçı cinayət işinin başlanmasından sonra 10 (on) gündən gec olmayaraq sonrakı
araşdırmanın aparılması üçün cinayət işini istintaq orqanına göndərir. Başqa sözlə, bu növ
təhqiqatın müddəti 10 (on) günə qədərdir.
AR CPM-də bu müddətin yuxarı həddi müəyyənləşdirilmiş olsa da, elmi ədəbiyyatda bu
müddətlə bağlı diqqətəlayiq fərqli fikirlər irəli sürülür. Müəlliflərdən R.X.Yakupov bir günlük
müddət təhqiqatın başlanması və bəzən bütün təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin həyata
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keçirilməsi üçün yetərli olur(17, s.74). T.V.Barsukov isə bildirir ki, təxirəsalınmaz istintaq
hərəkətlərinin icrası müddətləri qısaldılmalıdır. Kriminalistik taktika baxımından müstəntiqin işi
nə qədər mümkündürsə, tez bir müddətdə cinayət işini öz icraatına götürməsi zəruridir(3, s.117).
Hesab edirik ki, müddət məsələsi prosessual nəzarəti həyata keçirən prokuror tərəfindən çox
ciddi şəkildə nəzarətdə saxlanası məsələlərdəndir. Əgər iş üzrə müvafiq təxirəsalınmaz istintaq
hərəkətlərinin həyata keçirilməsi 10 (on) gündən daha az vaxt tələb edirsə, bu zaman prokuror
təhqiqatçı barəsində müvafiq tədbiri görməklə bu məsələdə prosessual nəzarəti gücləndirməlidir.
Təhqiqatla bağlı mühüm məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, əməliyyat-axtarış
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi təhqiqat anlayışına daxil edilməlidirmi? Məsələyə münasibət
bildirən müəlliflər fikirlərini müxtəlif arqumentlərlə müdafiə edirlər. Müəlliflərin bəziləri
göstərilən hər üç əlaməti təhqiqat anlayışına daxil edərək bildirirlər ki, cinayətlərin ibtidai
araşdırılması forması kimi təhqiqat ibtidai istintaqı məcburi olmayan, həmçinin istisna hallarda
ibtidai istintaqı məcburi olan cinayət işləri üzrə təhqiqat orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən
həyata keçirilən, cinayət-prosessual və cinayət-prosessual olmayan fəaliyyətin uyğunlaşdırılması
olan fəaliyyətdir(10, s.8). V.İ. Roxlin və T.Q.Nikolayeva isə bunun əksinə olaraq hesab edirlər
ki, əməliyyat-axtarış fəaliyyəti təhqiqat orqanlarının deyil, əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata
keçirmək səlahiyyəti olan orqanların müstəqil fəaliyyət növüdür(13, s.174).
Hüquq ədəbiyyatında təhqiqatçıların cinayət işi üzrə cinayət-prosessual fəaliyyəti həyata
keçirməli olduqları, inzibati və əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirmək səlahiyyətinə
malik olmadığı söylənilsə də (12, s.219), məsələnin AR CPM-in təhqiqatla bağlı maddələrinin
təhlili bunu tam mənada təsdiqləməyə imkan vermir.
AR CPM-in 86.5-ci maddəsinə görə təhqiqatçı öz icraatında olan işlə əlaqədar qeyri-aşkar
üsullarla əməliyyat-axtarış tədbirləri keçirməyə haqlı deyil. Bu maddənin məzmunundan belə bir
məntiqi nəticə çıxarmaq olar ki, təhqiqatçı qeyri-aşkar deyil, aşkar üsullarla əməliyyat-axtarış
tədbirləri həyata keçirə bilər. Lakin qanunda təhqiqatçının icraatında olan işlə bağlı əməliyyataxtarış tədbirləri keçirmək səlahiyyətini birbaşa olaraq təsbit edən norma yoxdur. Bununla
yanaşı, "Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti" haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 7-ci
maddəsinə görə əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektləri müvafiq qanunun 10-cu maddəsində
nəzərdə tutulmuş əməliyyat-axtarış tədbirlərini aşkar və gizli üsullarla həyata keçirmək
səlahiyyətinə malikdirlər. İki maddənin məntiqi təhlili onu deməyə əsas verir ki, təhqiqatçı
icraatında olan cinayət işi ilə bağlı aşkar üsullarla əməliyyat-axtarış tədbirləri keçirməyə haqlıdır.
Yuxarıda da göstərdiyimiz kimi, təhqiqatçı cinayət işini başladıqdan sonra 10 gün ərzində (və
ya daha tez) təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərini apararaq cinayət işini istintaq orqanına
göndərir. Bundan sonra isə təxirəsalınmaz işlər üzrə təhqiqatçının başladığı müvafiq cinayət işi
üzrə fəaliyyəti AR CPM-in 214.3.4-cü maddəsində göstərilmişdir. Həmin maddəyə görə
təhqiqatçı cinayət işinin başlanmasından 10 (on) gün keçdikdən sonra müstəntiq və ya ibtidai
araşdırmanı həyata keçirən prokurorun tapşırığı ilə ayrı-ayrı istintaq hərəkətlərini aparır və ya
əməliyyat-axtarış tədbirlərini həyata keçirir. Hərçənd ki, bu maddənin məzmunundan da
bilavasitə belə bir nəticə çıxarmaq olmaz ki, söhbət məhz təhqiqatçının başladığı və 10 gün sonra
aidiyyəti üzrə göndərdiyi cinayət işindən gedir. Amma kontekstə görə belə bir nəticə məntiqi
olardı.
Bütün qeyd olunanlarla yanaşı, AR CPM-in 86.6-cı maddəsində yazılır ki, cinayət işi
prokuror və ya müstəntiq tərəfindən icraata qəbul olunduqdan sonra təhqiqatçı ayrı-ayrı istintaq
hərəkətlərini, habelə müvafiq əməliyyat-axtarış tədbirlərini yalnız prokurorun və ya müstəntiqin
göstərişləri ilə işlədiyi təhqiqat orqanı vasitəsilə həyata keçirir. Aydındır ki, eyni məsələ iki ayrıayrı maddədə heç bir zərurət olmadan təkrarlanmışdır. Lüzumsuz təkrarlıqla yanaşı, eyni məsələ
bir maddədə bir məzmunda, digər maddədə isə ayrı bir məzmunda təsbit olunmuşdur. Belə ki,
214.3.4-cü maddədə təhqiqatçının “müstəntiq və ya ibtidai araşdırmanı həyata keçirən
prokurorun tapşırığı ilə ayrı-ayrı istintaq hərəkətlərini aparır və ya əməliyyat-axtarış tədbirlərini
həyata keçir”məsi qeyd olunsa da, 86.6-cı maddədə bu prosessual hərəkətlərin təhqiqatçı
tərəfindən “işlədiyi təhqiqat orqanı vasitəsilə” həyata keçirdiyi bildirilir ki, bu da sonuncunun
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araşdırmaya başladığı iş üzrə sonrakı ibtidai araşdırma fəaliyyətində iştirakını istisna etməyə
şərait yaradır. Bununla yanaşı, təhqiqat orqanı da yalnız müvafiq tapşırıq olduqda bu fəaliyyəti
həyata keçirməlidir. Hesab edirik ki, bu hissədə də, AR CPM əməliyyat-axtarış fəaliyyətini onun
əsas hissəsini təşkil edən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi qaydasını
müəyyənləşdirməklə məsələni qismən də olsa, cinayət-prosessual fəaliyyətin hüquqi tənzimetmə
predmetinə aid edir.
Bu məsələ ilə bağlı 1960-cı il CPM-nin mövqeyi maraqlıdır. CPM-nin 114-cü maddəsinə görə
cinayət törətmiş şəxsin tapılması mümkün olmayan işi müstəntiqə verdikdə təһqiqat orqanları
cinayətkarı müəyyən etmək üçün əməliyyat-axtarış tədbirləri görməkdə davam edərək bunun
nəticələri barədə müstəntiqə məlumat verməli idi. Yəni müvafiq cinayət işi üzrə əməliyyataxtarış tədbirlərinin keçirilməsi üçün müstəntiq və ya prokurorun bunun üçün tapşırıq verməsi
zərurəti yox idi.
Onu da yaddan çıxarmaq olmaz ki, AR CPM-in 214.3.5-ci maddəsinə görə təhqiqatçı cinayət
işinin başlanmasından 10 (on) gün keçdikdən sonra cinayət açılmamış qalarsa, cinayəti törətmiş
şəxsin müəyyən və aşkar edilməsi, tutulması və müstəntiqə təhvil verilməsinə dair tədbirlər
görür. Qeyd olunanları nəzərə alsaq, onda belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ibtidai istintaqı
aparılan açılmamış cinayət işi üzrə təhqiqatçının cinayəti törətmiş şəxsin müəyyən və aşkar
edilməsi, tutulması və müstəntiqə təhvil verilməsi üçün tədbirlər görməsi vəzifəsini həyata
keçirmək üçün prosessual vasitələr sistemində xüsusi yerə malik olan istintaq hərəkətləri və
əməliyyat-axtarış tədbirləri çıxarılmışdır. Bu hal bu faktiki olaraq həmin işlər üzrə təhqiqatın öz
təşəbbüsü ilə müvafiq tədbirlər görmək imkanını istisna edir. Nəzərə alsaq ki, istintaq hərəkətləri
və əməliyyat-axtarış tədbirləri cinayət işinin açılması üzrə həyata keçirilən prosessual fəaliyyətin
demək olar ki, çox hissəsini təşkil edir, onda danışdığımız bu qaydanın təhqiqatçının müvafiq
işlər üzrə fəaliyyətsizliyinin CPM-lə rəsmiləşdirildiyi qənaətinə gəlmək olar.
Məsələnin həlli yolu kimi 1960-cı il CPM-nin bu məsələdə təsbit etdiyi mövqeyi təhqiqatçının
başladığı və açılmamış qalan cinayət işinə görə təhqiqat orqanının məsuliyyətli davranması sövq
edən qaydanın, yəni 114-cü maddənin müvafiq hissənin AR CPM-də təsbiti zəruridir.
Əvvəldə də göstərildiyi kimi, təhqiqatın ikinci növü böyük ictimai təhlükə törətməyən bəzi
aşkar cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatdır. Bu icraat növünün əsas
xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, belə araşdırma bəzi kateqoriya cinayət işləri üzrə aparılır. CPM-in
214.4-cü maddəsi həmin cinayətlərə aşağıdakı ictimai təhlükəli əməlləri aid edir: qəsdən
sağlamlığa az ağır zərər vurma (127.1); qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma (128); qəflətən
baş vermiş güclü ruhi həyəcan vəziyyətində qəsdən sağlamlığa ağır və ya az ağır zərər vurma
(129); zəruri müdafiə həddini aşmaqla sağlamlığa ağır və ya cinayət törətmiş şəxsin tutulması
üçün zəruri həddi aşmaqla sağlamlığa ağır və ya az ağır zərər vurma (130); ehtiyatsızlıqdan
sağlamlığa az ağır və ya ağır zərər vurma(131); qanunsuz olaraq övladlığa götürmə (174);
övladliğa götürmə sirrini yayma (175); oğurluq (177.1); əmlaki qəsdən məhv etmə və ya
zədələmə (186.1); əmlakı ehtiyatsızlıqdan məhv etmə və ya zədələmə (187.1 və 187.2), kreditor
borclarını ödəməkdən qəsdən yayınma (196.1); əmtəə nişanlarından qanunsuz istifadə
etmə(197.1) və əqdin bağlanmasına və ya onun bağlanılmasından imtinaya məcbur etmə (201.1)ci maddələri ilə nəzərdə tutulmuş böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər.
Təhqiqatın böyük ictimai təhlükə törətməyən bəzi aşkar cinayətlər üzrə məhkəməyədək
sadələşdirilmiş icraat növünün yuxarıda qeyd olunan cinayət-hüquqi əsasları ilə yanaşı onların
prosessual əsaslarının da mövcudluğu zəruridir. AR CPM-nin 293.1 və 297.0.4-cü maddələrinin
şərh edilməsinə dair yuxarıda adi çəkilən AR Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında da bu aşkar
şəkildə ifadə olunur. Yüksək Məhkəmə qərarında göstərir ki, “böyük ictimai təhlükə törətməyən
aşkar cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın əsas təyinatı cinayətin aşkar
şəraitdə törədilməsi və cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törədən şəxsin ilkin dəlillər
əsasında bəlli olduğu hallarda həmin işlərin tez bir zamanda həyata keçirilməsindən ibarətdir”.
Yəni işin sadələşdirilmiş formada ibtidai araşdırılması üçün təkcə ictimai təhlükəli əməllərin
yuxarıda göstərilən cinayətlər sırasından olması yetərli deyil, həm də onun aşkar şəraitdə
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törədilməsi və cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törədən şəxsin ilkin dəlillər əsasında
bəlli olması zəruridir. Lakin bu fikri mahiyyət etibarilə ifadə edən Konstitusiya Məhkəməsi qeyd
olunan qərarında bu mövqeyinə zidd olaraq yazır ki, “qanunverici təhqiqatı məhkəməyədək
sadələşdirilmiş icraat şəklində aparılan böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətləri digər
kateqoriyadan olan cinayətlərdən ayırarkən onların dairəsini CPM-in 214.4-cü maddəsində
konkretləşdirməklə kifayətlənmiş və fərqləndirici meyar kimi belə cinayətlərin aşkar olması
faktına üstünlük vermişdir”. Aydındır ki, verilən təfsir hər bir halda qanunvericiliyin əsas mətnə
olmalıdır. Ona görə də hesab edirik ki, burada qanunvericilik təkcə cinayətlərin dairəsini deyil,
həm də onların prosessual aspektini fərqləndirmişdir.
Bu növ təhqiqatda bütün zəruri istintaq hərəkətləri icra edilmədən də həyata keçirilə bilər və
bu, məhkəmə baxışında iş üzrə qərar qəbul olunması üçün yetərli sayılır.
Qanunvericilik bu növ təhqiqatın özünəməxsus cəhətlərini nəzərə alaraq onu 293-297-ci
maddələrdə ayrıca fəsil kimi tənzimləmişdir.
Hər iki növ təhqiqat üçün xarakterik olan ümumi cəhət odur ki, istintaq hərəkətlərinin həyata
keçirilməsi zamanı təhqiqatçı müvafiq istintaq hərəkətlərinin keçirilməsi qaydasını nəzərdə tutan
AR CPM-in maddələrinə riayət etməli və bu zaman müstəntiqin hüquqlarından istifadə edərək
onun vəzifələrini yerinə yetirməlidir.
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Pезюме
Дознание как форма предварительного расследования
Ключевые слова: упрощенное досудебное производство, предварительное расследование, дознание, следственные действие
Нормы, регулирующие дознание, входят в раздел «Досудебное производство по
уголовному делу» УПК АР и является один из форм предварительного расследования.
Другой формой предварительного расследования является предварительное следствие.
В настоящей статье исследуются проблемы правового регулирования дознание как
форма предварительного расследования. Проведен анализ
нормативных актов,
регламентирующих деятельность должностных лиц, реализующих процессуальные
функции органа дознания.

Summary
The inquiry as a form of preliminary investigation
The keywords: Summary preliminary investigation, the preliminary investigation, inquiry,
investigation action
The rules governing the inquiry, are included in the section "pre-trial criminal proceedings" of
the CODE of CRIMINAL PROCEDURE and is one forms of preliminary investigation. Another
form of preliminary investigation is a preliminary investigation.
In the article explores the issues of legal regulation of the inquiry as a form of preliminary
investigation. The analysis of normative acts regulating the activities of officials implementing
the procedural function of the body of inquiry.
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТАЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Ключевые слова: адвокат-защитник, прокурор-государственный обвинитель, юридическая помощь, обвиняемый, суд, закон, уголовное дело.
Keywords: leqal aid, defence attorney, official prosecutor, criminal case, criminal defendant,
law, judge.
Эффективность судебного разбирательства по уголовным делам зависит от эффективной деятельности адвоката-защитника и прокурора-государственного обвинителя в
судебном процессе. В принципе сам судебный процесс, в котором находит свою полную
реализацию принцип состязательности, зиждется на деятельности стороны обвинения и
защиты. Показателем их эффективной деятельности будет приговор суда, отличный от
обвинительного акта, в котором действительно будут факты, подтверждающие
виновность лица, и назначение справедливого наказания. Деятельность прокурора и
государственного обвинителя регламентирована законодательством и новшеством нового
Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК) стало то, что прокурор,
осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием, не
может поддерживать государственное обвинение в суде (ст. 84.4 УПК). Это норма
направлена на формирование у государственного обвинителя беспристрастного
отношения к обвиняемому. Ведь если он усомнится в выдвинутом обвинении, то вправе
отказаться от него, и прекратить тем самым уголовное преследование в отношении
обвиняемого от имени государства. Согласно статье 41.4 УПК, если обстоятельства,
исключающие уголовное преследование, будут выявлены судом до начала судебного
разбирательства, суд может предложить государственному обвинителю решить вопрос об
отказе от уголовного преследования в отношении обвиняемого. А статья 41.5 УПК
предусматривает также, что если обстоятельства, исключающие уголовное преследование,
будут выявлены судом после начала судебного разбирательства, суд доводит до конца
начатое судебное разбирательство и выносит оправдательный приговор [1].
В настоящее время существует проблемы обеспечения подозреваемых и обвиняемых
квалифицированной правовой помощью адвоката-защитника. Думаем, что адвокатамизащитниками могут быть лица действительно желающие быть таковыми, а не идущие
работать в адвокатуру ради материального вознаграждения. Адвокату должна быть
присуща красноречивость, умение излагать факты, обстоятельства, смягчающие вину
лица, то есть он должен в рамках закона сделать ради своего подзащитного все
возможное, чтобы облегчить его участь, если нельзя его оправдать. Как отмечает С.Н.
Гаврилов и другие исследователи в этой области, адвокат должен тщательно
подготовиться к ведению дела как условие добросовестного исполнения с его стороны
обязанностей, возложенных на него законом [2, с.79; 3, с.58; 4, с. 175-177].
Основные принципы адвокатской деятельности по оказанию высококачественной
юридической помощи физическим и юридическим лицам, юридической статус адвокатов
и основы их самоуправления в Азербайджанской Республике регулируются Законом «Об
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адвокатах и адвокатской деятельности» от 28 декабря 1999 года. Согласно ст. 16 данного
Закона, при осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан выполнять
требования закона, пользоваться всеми предусмотренными законодательством способами
для защиты интересов защищаемого лица или лица, права которого представляются;
хранить адвокатскую тайну, соблюдать присягу адвоката и адвокатскую этику;
руководствоваться исключительно требованиями закона; не совершать каких-либо
действий, противоречащих интересам и препятствующих осуществлению прав лица,
обратившегося за оказанием юридической помощи, не подтверждать вопреки интересам
защищаемого лица его связь с совершенным преступлением и вину в совершении
преступления, не объявлять о его примирении с пострадавшим, и не принимать
возбужденного против него гражданского иска, не отзывать жалобы, направленной на его
защиту; не распространять без разрешения лица, интересы которого представляются, или
защищаемого лица факты и документы, известные адвокату в связи с оказанием
юридической помощи, а также сведения, которые могут нанести вред морали,
общественному порядку в демократическом обществе или государственной безопасности,
а также в случае, если этого потребуют интересы несовершеннолетних или защита личной
и семейной жизни сторон; не пользоваться адвокатской тайной в личных интересах или в
интересах иного лица; не отказываться от принятого им обязательства по защите. Для
эффективного исполнения возложенных, а правильнее было бы сказать еще и взятых на
себя обязательств, адвокату необходимо соответствующее материальное вознаграждение
за оказываемые им услуги, особенно по уголовным делам. В соответствии со статьей 19
указанного Закона оплата стоимости оказываемой адвокатом юридической помощи
осуществляется на основании заключенного между сторонами договора с учетом
осуществления адвокатской деятельности на индивидуальной основе или в составе
адвокатских объединений, созданных адвокатом (адвокатами), в соответствии с
требованиями законодательства Азербайджанской Республики. Сумма гонорара адвоката,
являющегося сотрудником структуры, созданной для занятия адвокатской деятельностью,
или осуществляющего деятельность в индивидуальном порядке, должна оплачиваться на
основании договора, заключенного между лицом, пользующимся помощью адвоката, и
структурой, обеспечивающей его помощью адвоката, или адвокатом, осуществляющим
деятельность в индивидуальном порядке, а также отражающего сумму и условия
оказываемой помощи и гонорара. Ограничения суммы, назначаемой за оказание
адвокатскими структурами или адвокатами, осуществляющими деятельность в
индивидуальном порядке, юридической помощи, запрещается. Назначение суммы
платежа за оказание юридической помощи является исключительным правом стороны,
оказывающей данную помощь, и регулируется только по согласию сторон. В этих случаях
адвокаты, заключив договор и получив желаемое материальное вознаграждение, будут
прилагать все усилия, дабы оправдать обвиняемого или иным образом облегчить его
участь, в зависимости от обстоятельств конкретного уголовного дела. Но вот нередки
случаи, когда обвиняемый или подозреваемый не в состоянии нанять себе адвоката. В
таком случае согласно статье 20 названного Закона юридическая помощь, оказываемая
адвокатом подозреваемым или обвиняемым лицам, и лицам, не имеющим достаточных
средств для оплаты адвокатских услуг, по административным и уголовным делам на суде,
осуществляется за счет государства без всяких ограничений. Задержанное лицо
приглашает адвоката из адвокатских структур, размещающихся на территории по месту
временного задержания и из числа адвокатов, осуществляющих на этой территории
деятельность в индивидуальном порядке, в соответствии с графиком дежурства,
составленным Президиумом коллегии адвокатов в установленном порядке, и на основе
взаимного соглашения заключается договор. Причем по закону дежурный адвокат,
оказывающий за счет государства юридическую помощь задержанному лицу,
материальное положение которого не позволяет нанять адвоката за свой счет, не имеет
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права отказаться от исполнения своих обязанностей [5].
Размер и порядок оплаты юридической помощи, оказываемой за счет государства,
устанавливается Кабинетом Министров Азербайджанской Республики. Согласно п. 1
Постановления Кабинета Министров «О размере сумм, подлежащих выплате защитникам,
переводчикам, специалистам и экспертам» от 1 февраля 2001 года под номером 31,
вознаграждение, выплачиваемое защитнику за оказание юридической помощи в случаях,
предусмотренных статьями 193.2 и 193.4 УПК, установить в размере двух манатов (манат
- денежная единица Азербайджанской Республики, 1 манат состоит из 100 копеек, 1
доллар США приблизительно равен 0, 7862 манат, с учетом отклонений в курсах валют)
за каждый рабочий час [6]. Как мы видим, сумма вознаграждения, на наш взгляд, слишком
ничтожна, и потому вряд ли так скажем «государственные» адвокаты будут
заинтересованы в исходе дела, они всего лишь формально, «вынужденно» будут
защищать обвиняемого, не вникая в суть дела. Тем самым наблюдается косвенно
нарушение требования части первой статьи 61 Конституции о праве на получение
квалифицированной юридической помощи [7].
В связи с вышеизложенным представляется необходимым увеличение размера суммы,
выплачиваемой, так называемым, «государственным» адвокатам, дабы стимулировать их
отношение к выполнению своего долга более ответственно, хотя также мы не исключаем
и мысли, что в рядах адвокатов есть истинные фанаты своего дела, которые несмотря на
отсутствие материальной стимуляции, сделают все возможное ради оправдания
действительно невиновного лица, который за отсутствием материальных средств не в
состоянии сам нанять себе защитника.
В обоснование вышеизложенного целесообразной является позиция И.Л. Петрухина по
данному вопросу, который в книге «Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью)»,
верно отметил, что «когда адвокатуру держат «в черном теле», то это снижает приток в
нее способных, квалифицированных и честных юристов, отрицательно влияет на качество
защиты и представительства, нарушает баланс между защитой и обвинением в пользу
последнего. Но без полноценной защиты эффективно бороться с преступностью
невозможно» [8, с.140].
В целях усовершенствования института адвокатуры в нашей республике Ф.М.
Аббасова предлагает следующие:
1. экзамен для вступления в Коллегию Адвокатов должен состоять из одного этапа, за
счет этого увеличиться количество адвокатов в стране, численность которых критически
мала;
2. на юридических факультетах ВУЗ-ов по специальности правоведение на ступени
бакалавриата студентам должна преподаваться дисциплина под названием «Адвокатура в
Азербайджанской Республике» дабы обеспечить будущий кадровый потенциал
специфическими знаниями по предоставлению правовой помощи [9, с.27].
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çəkişmə prinsipinin həyata keçirilməsinin nəzəri və praktiki problemləri: H.e.d. ... dis. avtorefı.
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Xülasə
Məqalə cinayət mühakiməsinin həyata keçirilməsi zaman vəkil-müdafiəçinin fəaliyyətinə həsr
edilmişdir. Burada “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanunun müddəalarına uyğun
olaraq vəkillik fəaliyyətinin prinsipləri, habelə vəkillik fəaliyyətini tənzimləyən cinayətprosessual qanunvericiliyin normaları təhlil olunur. Xüsusi olaraq vurğulanır ki, cinayət
mühakimə icraatının səmərəliliyi vəkil-müdafiəçinin səmərəli cinayət-prosessual fəaliyyəti ilə
bilavasitə əlaqəlidir.
Təəssüflə qeyd edilməlidir ki, təqsirləndirilən şəxslərin yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım ilə
təmin edilməsi məsələsi öz aktuallığını itirməyib. Belə ki, vəkilin xidmətlərinə görə haqqın
məbləğini tərəflər özləri müəyyən edirlər. Eyni zamanda maddi vəziyyəti çətin olan və vəkil
tutmağa imkanı olmayan şəxslərin hüquqlarını müdafiə edən vəkilin xidmətləri dövlət tərəfindən
ödənilir. Lakin şərti adlandırılan “dövlət” vəkillərinə verilən haqqın məbləğinin həddindən artıq
aşağı səviyyədə olması təqsirləndirilən şəxsin Konstitusiyanın 61-ci maddəsində nəzərdə
tutulmuş keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hüququnun pozulması kimi qiymətləndirilməlidir.
Yuxarıdakılara əsasən hesab edirik ki, “dövlət” vəkillərinə ödənilən haqqın məbləği
artırılmalı, və bu da öz növbəsində onlar tərəfindən daha keyfiyyətli hüquqi yardımın
göstərilməsinə təkan verə bilər, amma eyni zamanda istisna etmirik ki, vəkillərin sırasında öz
işinin fədaisi olanlar da var, hansılar ki, maddi vəsaiti olmayan şəxslərin hüquqlarını müvafiq
maddi təzminat almadan belə peşəkarcasına qoruyurlar.
The summary
The article is devoted to activity of defence attorney in criminal procedural trial. It reviews
the norms of the criminal-remedial legislation regulating activity of lawyers, the principles of
their activity provided by the law «About lawyers and lawyer activity». The article makes special
emphasis on the argument that efficiency of proceeding depends on effective activity of the
defence attorney in criminal trial.
Unfortunately, the question of providing the accused with qualified legal aid is still very
pressing. The issue is that the legal fees are covered by the parties. However, very often accused
can not afford expensive services of legal counsel in which case services of the lawyer are paid
by the state. The amount of compensation paid by the State is insignificant and hardly conducive
to dedicated defence of the accused. The defence-lawyers appointed by the State most often see
their function as limited only to formal appearance before the court without delving into the gist
of the case. This results in infringement of the right to receive qualified legal aid envisaged under
paragraph 1 of Article 61 of the Constitution.
The above stated prompts the only conclusion that the compensation paid to State appointed
lawyers must be significantly increased to stimulate their dedication and responsibility to cases.
Although there will always be those who, out of commitment to their profession and high ideals
of justice, provide services free of charge a systemic and institutional solution must be provided
to address the problem.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ СО СМЕШАННОЙ ФОРМОЙ ВИНЫ
В УК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Несмотря на то, что законодательное выделение составов преступлений с двумя
формами вины в той или иной степени впервые было осуществлено лишь в УК государств
постсоветского периода, наука уголовного права стала развивать теорию преступлений,
совершаемых с двумя формами вины, начиная с XIX века. Основоположником выделения
преступлений, совершенных с двумя формами вины, в самостоятельные составы, принято
считать немецкого криминалиста Ансельма Фейербаха (1775-1833), еще более известного
в качестве отца выдающегося философа Людвига Фейербаха (1804-1872). Традиционно
находившееся под большим влиянием немецкой правовой школы, дореволюционное
российское уголовное право также развивало эту идею [7, 262].
Общая часть Уголовного Кодекса (далее УК) Азербайджанской Республики 1999г.
традиционно указывает только на две формы вины: умысел и неосторожность (ст.24). При
этом согласно ст.24.2, деяние, совершенное по неосторожности, признается
преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено в соответствующей
статье Особенной части УК. Отсюда мы можем прийти к выводу, что в тех случаях, когда
в статьях Особенной части УК не указывается на какую-либо форму вины, то деяние
считается совершенным по умыслу. Приведенное положение также позволяет нам
утверждать, что наш законодатель четко очерчивает круг неосторожных деяний,
подлежащих уголовной ответственности. Несмотря на наличие сходной нормы в УК РФ
1996г., там при комментировании уголовно-правовых норм придерживаются иного
толкования. Так, в российской науке используется совершенно другой юридикотехнический прием при определении круга неосторожных преступлений: в случае
отсутствия в диспозиции нормы Особенной части указания на конкретную форму вины,
считается, что деяние может быть совершено как по умыслу, так и по неосторожности. «В
уголовно-правовых нормах, в которых отсутствует прямое указание о неосторожной
форме вины, имеется в виду как умысел, так и неосторожность, если сам характер
описания не исключает неосторожность» [5, 32].
Как показывает анализ норм Особенной части УК Азербайджанской Республики1999г.
по состоянию на 1 июня 2013г., субъективная сторона 544 составов характеризуется
только умышленной формой вины, а 69 составов – только неосторожной формой вины.
Тем не менее, в то же время в Особенной части УК Азербайджанской Республики 1999г.
сконструированы составы, субъективная сторона которых характеризуется двумя
формами вины: умыслом в отношении совершаемых действий и неосторожностью в
отношении наступивших последствий, когда наряду с ожидаемыми преступными
последствиями наступают еще и производные - более тяжкие, не охватываемые умыслом
виновного. УК 1999г. содержит 28 подобных составов, что составляет 4,4% всех
уголовно наказуемых деяний. Таким образом, абсолютное большинство деяний
совершаются с какой-либо одной формой вины (95,6 %, из них только по умыслу – 84,9%,
только по неосторожности – 10,7%) и только незначительная часть – с двумя формами
вины (4,4%). В литературе преступления, совершенные с двумя формами вины, часто
именуют преступлениями со смешанной формой вины [3, 220].
Таким образом, в УК Азербайджанской Республики, в отличие от УК некоторых других
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государств-членов СНГ, например, УК Российской Федерации (ст.27) [13, 11], УК
Республики Узбекистан (ст.23) [14, 66], УК Республики Казахстан (ст.22) [9, 44], УК
Туркменистана (ст.29) [14, 11], УК Республики Молдова (ст.19) [10, 7], УК Республики
Таджикистан (ст.30) [11, 45], УК Республики Беларусь (ст.25) [8, 99], специально не
оговаривается возможность наступления ответственности за преступления, совершенные
с двумя формами вины, хотя в Особенной части субъективная сторона 30 составов
преступления законодательно характеризуются смешанной формой вины (например,
ст.126.3, 141.4, 144.3 и др.). На наш взгляд, этот пробел должен быть восполнен хотя бы
уже и потому, чтобы в законодательном порядке внести ясность о формах вины и
привести нормы Общей части в соответствие с нормами Особенной части УК
Азербайджанской Республики.
Сегодня мы, опираясь на теорию уголовного права, признаем совершение
преступлений с двумя формами вины в целом как совершенными по умыслу [3, 218]. При
этом авторы исходят из тех позиций, что все эти деяния являются не основными, а
производными, т.е. квалифицированными или особо квалифицированными видами
преступлений. Основные же виды этих преступлений сформированы законодателем как
умышленные [6; 335]. Двойная форма вины, таким образом, выступает в качестве
основания дифференциации ответственности. Очевидно, законодатель посчитал, что
преступления с двумя формами вины обладают совокупной общественной опасностью,
производной от общественной опасности, входящих в них умышленного и неосторожного
преступных деяний. Общественная опасность таких преступлений выше общественной
опасности образующих структур, взятых в отдельности. Как мы уже отмечали, в теории
уголовного права преступления, совершенные с двумя формами вины, называют
преступлениями со смешанной формой вины, хотя чаще в уголовных законодательствах
используют термин «преступления, совершенные с двумя формами вины». Исключение
составляют УК Республики Беларусь (ст.25) и УК Республики Узбекистан (ст.23), в
которых деяния, совершенные с двумя формами вины, называют преступлениями со
сложной формой вины, что ближе к правовой характеристике подобных преступлений.
Так, деяния, совершенные с двумя формами вины, являются сложносоставными
преступлениями, включающими два последствия. Последствие, которое не охватывается
умыслом виновного, является более тяжким, чем последствие, наступление которого
входило в умысел виновного, и поэтому оно выступает в качестве основания
дифференциации ответственности, являясь квалифицирующим признаком преступления.
Как показывает анализ объективной стороны преступлений, совершенных с двумя
формами вины, все они сформированы как материальные, т.е. наступление определенных
последствий является необходимым элементом состава преступления. При этом основные
составы этих преступлений могут быть сконструированы как формальные, так и
материальные составы.
В случаях, когда основные составы преступлений со смешанной формой вины
сконструированы как материальные, законодательно указывается на два последствия – в
основном составе и квалифицированном или особо квалифицированном составах.
Психическое отношение виновного к обязательным последствиям выражается в форме
умысла, а к отдаленным - в неосторожной форме вины. Последствие, которое не
охватывается умыслом виновного, является более тяжким и, как правило, причиняет вред
иному объекту, нежели определенному в основном составе. Например, ст.144.3 (основной
объект в ст.144.1– личная свобода похищенного человека, а в ст.144.3 – также и жизнь
похищенного) или ст.149.3 (основной объект в ст.149.1 - половая неприкосновенность и
половая свобода потерпевшей, а в ст.149.3 – также и жизнь потерпевшей) и др. Однако
абсолютное большинство основных составов преступлений со смешанной формой вины
сконструированы законодателем как формальные. Законодатель в них указывает на
последствия как обязательный элемент состава преступления только в квалифициро205

ванных или особо квалифицированных составах (сравните данные столбцов 12 и 13
нижеследующей таблицы).
Общими для всех преступлений со смешанной формой вины являются следующие
признаки: 1) все они являются квалифицированными или особо квалифицированными
видами преступлений; 2) по конструкции объективной стороны все они являются
материальными составами; 3) все преступления со смешанной формой вины являются
двухобъектными; 4) все они в целом считаются совершенными по умыслу, т.к. основные
составы этих преступлений являются умышленными преступлениями.
Далее для наглядности рассмотрим следующую таблицу:
Общая характеристика и место деяний, совершенных со смешанной формой вины,
в Особенной части УК 1999г. по состоянию на 1 июня 2013г.
Преступления со смешанной формой вины
К а т е г о р и и

Всего:

Основной

Квалифицирован.

Особо квалифиц.

Супер
квалифиц.

материальн
ый

формальны
й

Виды составов

Всего
составов

УК

Конструкци
я
основных
видов
преступлен
ий

1
Раздел VII

2
32

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

Раздел VIII
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Раздел IX

142
51
22
9
48
12
117

11
4
5
2
-

1
1
-

2
2
-

4
1
3
-

4
2
2
-

-

2
2
-

9
2
5
2
-

-

1
1
-

10
3
5
2
-

Раздел X
Глава 25
Глава 26
Глава 27
Глава 28
Глава 29
Глава 30
Раздел XI

167
62
21
9
33
27
15
123

17
11
1
5
-

-

9
5
4
-

4
2
1
1
-

4
4
-

-

6
6
-

11
5
1
5
-

-

4
4
-

13
11
1
1
-

Раздел XII

62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО в абс.цифрах:
процентах:

643
100

28
4,4

1
0,5

11
4,2

8
6,6

8
19,5

-

8
28,6

20
71,4

-

5
17,9

23
82,1

I

II

III

IV

(21
9)

(26
1)

(12
2)

(41
)

Примечание: а) в последней строке столбца 3 указан удельный вес относительно всех
составов преступлений в УК; б) в последней строке столбцов 4, 5, 6 и 7 указан удельный
вес относительно всех деяний, входящих в соответствующую категорию преступлений; в)
в последней строке столбцов 8, 9, 10 и 11 указан удельный вес относительно общего
количества всех деяний с двумя формами вины, указанный в последней строке столбца 3.
Как видно из таблицы, преступления с двумя формами вины встречаются только в двух
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разделах Особенной части УК: в VIII
(преступления против личности) и в X
(преступления против общественной безопасности и общественного порядка). Как мы
знаем, классификация преступлений на категории (ст.15) является основным критерием
дифференциации ответственности в новом УК. Если мы проанализируем удельный вес
деяний, совершенных с двумя формами вины, в каждой категории преступлений в
отдельности, то получим следующую картину. Доля их в категории особо тяжких
преступлений составляет 19,5%; в категории тяжких преступлений – 6,6%; в категории
менее тяжких преступлений – 4,2%; в категории преступлений, не представляющих
большой общественной опасности, – 0,5%. Как видим, с возрастанием общественной
опасности деяний удельный вес подобных преступлений увеличивается. Особенности
субъективной стороны преступления, а именно смешанная форма вины, является
критерием построения квалифицированных и особо квалифицированных видов
преступлений. При этом абсолютное большинство среди них составляют причинение по
неосторожности смерти или иных тяжких последствий.
Кроме указанного пробела Общей части УК, т.е. отсутствия законодательной
регламентации преступлений со смешанной формой вины, хотелось бы обратить
внимание также на ряд проблем, связанных с построением норм в Особенной части УК
Азербайджанской Республики. Так, деяния, совершенные со смешанной формой вины,
встречаются во всех категориях. Но, в отличие от категории особо тяжких деяний,
законодатель во всех остальных категориях при конструировании нормы дифференцирует ответственность за деяния, совершенные только с умыслом, от деяний,
совершенных с двумя формами вины. Так, ответственность за тяжкие, менее тяжкие или
преступления, не представляющие большой общественной опасности, совершенные с
двумя формами вины, предусмотрена в отдельных нормах. В то же время законодатель не
дифференцирует ответственность за особо тяжкие преступления, совершенные с двумя
формами вины, от совершенных только по умыслу. Например, в ст.149.3 (особо
квалифицированный вид изнасилования) определена ответственность как за деяние,
совершенное только по умыслу (изнасилование потерпевшей, заведомо для виновного не
достигшей 14-летнего возраста), так и за деяние, совершенное с двумя формами вины
(изнасилование, по неосторожности повлекшее смерть потерпевшей, заражение вирусом
иммунодефицита человека или иные тяжкие последствия). На наш взгляд, при
конструировании статьи и определении конкретной санкции следует дифференцировать
ответственность за деяния, совершенные лишь по умыслу, от совершенных со смешанной
формой вины, так как первые являются более тяжкими по степени общественной
опасности. Таким образом, при дифференциации ответственности за особо тяжкие
преступления обязательно следует учитывать не только особенности объективной
стороны (наступление тяжких последствий), но и особенности субъективной стороны
(неосторожная форма вины по отношению к этим последствиям) деяния. С точки зрения
юридической техники, можно было бы конструировать в необходимых случаях и
суперквалифицированные виды преступлений. Например, законодатель с целью усиления
дифференциации уголовной ответственности нашел возможным за ряд неосторожных
преступлений выделить 4 уровня дифференциации уголовной ответственности (ст.262 и
263). На наш взгляд, этот процесс следует распространить и в отношении умышленных
преступлений.
Законодательное выделение составов со смешанной формой вины имеет большое
значение также при разграничении некоторых смежных составов преступлений. Так,
определение смешанной формы вины в ст.126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) позволяет отграничивать
указанное деяние с одной стороны от умышленного убийства (ст.120.1), с другой – от
убийства по неосторожности.
(ст.124). От умышленного убийства умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть
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потерпевшего, отличается психическим отношением к наступлению смерти
потерпевшего. При умышленном убийстве умысел направлен лишь на причинение
смерти, а при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности
повлекшее смерть потерпевшего, - на нанесения тяжкого вреда здоровью. От убийства по
неосторожности умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности
повлекшее смерть потерпевшего, отличается направленностью умысла на причинение
тяжкого вреда здоровью, что отсутствует при убийстве по неосторожности (там
отношение к смерти потерпевшего характеризуется преступным бездействием или
самонадеянностью) [4, 121].
И в заключение статьи отметим, что в целях восполнения законодательного пробела
предлагаем дополнить Общую часть УК ст.26-1 (преступление, совершенное с двумя
формами вины) следующего содержания:
«Если в результате совершения умышленного преступного деяния наступают не
охватываемые умыслом виновного более тяжкие последствия, которые по закону влекут
более строгое наказание, ответственность за такие последствия наступает только в случае,
если виновное лицо предвидело вредные последствия, но без достаточных к тому
оснований рассчитывало на их предотвращение или если лицо не предвидело
возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. В
целом такое преступление признается совершенным умышленно».
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XÜLASƏ
1999-cu il Azərbaycan Respublikasi CM-də təqsirin qarişiq
formasi ilə törədilən cinayətlər
CM-nin Xüsusi hissəsində cinayət tərkiblərinin cəmi 4,5% qanunverici tərəfindən təqsirin
qarışıq forması ilə müəyyənləşdirilməsinə baxmayaraq, CM-nin Ümumi hissənində təqsirin
qarışıq forması ilə törədilən cinayətlərin anlayışını müəyyən edən norma nəzərdə tutulmur.
Cinayət hüququ nəzəriyyəsinə görə belə cinayətlər bütövlükdə qəsdən törədilən əməllər sayılır.
Təqsirin qarışıq forması ilə törədilən cinayətlər iki obyektə qəsd edən əməllərdə mövcud olur və
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tövsifedici tərkiblər üçün xarakterikdir. Bu cinayətlər maddi tərkiblidir. Təqsirin qarışıq forması
ilə törədilən cinayətlər xüsusilə ağır cinayətlərin - 19,6%; ağır cinayətlərin – 7,8%; az ağır
cinayətlərin – 4,8%; böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərin 0,5% təşkil edir. Müəllif
məqalədə təqsirin qarışıq forması ilə törədilən cinayətlərə görə məsuliyyətin differensiasiyasında
yaranan bəzi problemlərin hüquqi həllini təklif edir.
Məqalədə təqsirin qarışıq forması ilə törədilən cinayətlərin dairəsi, kateqoriyalara bölünməsi
və xüsusiyyətləri cədvəl şəklində təqdim olunur.
Açar sözlər: təqsir, subyektiv cəhət, təqsirin qarışıq forması, cinayət məsuliyyəti, cinayətlərin
kateqoriyaları, Cinayət Məcəlləsinin Ümumi hissəsi

Summary
Crimes those were committed through mixed form faults in the
criminal code of the Azerbaijan Republic, 1999
Although content of 5 % of crimes that were regarded in the Special Part of the Criminal
Code were determined through mixed forms of fault (intentional and imprudence) by the
legislation, the General Part of the Criminal Code does not regard the concept of crimes
committed through mixed forms of fault (intentional and imprudence). In accordance with the
Criminal Law doctrine this type of crimes are considered to be crimes that’s committed
intentionally. Crimes committed through mixed form of fault exists in acts those harms to two
objects and is specific for crime qualifying contains. These types of crimes are pecuniary crimes
(which besides publicly dangerous act there is publicly dangerous result). 19,6% of especially
grave crimes; 7,8% of grave crimes; 4,8%- less serious crimes; and 0,5% of acts those are not
publicly dangerous are committed through mixed fault. The author proposes legal solution of
problems emerging in differentiation of liability for crimes committed through mixed form of
fault.
Scope of crimes committed through mixed form of fault, division of them into categories and
peculiarities of them are presented in a graphical form.
Keywords: fault, subjective aspect of crime, mixed form of fault, criminal liability, categories
of crimes, General Part of the Criminal Code
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ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:
ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Как известно, право представляет собой сложнодинамическую систему, развивающуюся и функционирующую в социальном пространстве и историческом времени,
зависящую в каждом конкретном случае от ее локализованности в контексте мировой
цивилизации, от типа социума и от степени культурно-исторической развитости структур
общественного и индивидуального сознания. Учитывая это, важно уметь взглянуть на
право в свете конкретного социального времени и столь же конкретного социального
пространства. Именно такой подход позволяет исследовать процессуально-динамические
аспекты существования правовых реалий, отслеживать их явное движение в
социокультурную перспективу. В этом смысле особое значение имеет понимание
феномена правового сознания, как фундамента совершенствования правовой реальности и
общественных отношений в целом.
Общепризнано, что общественное сознание обладает относительной самостоятельностью, способно отстаивать или опережать общественное бытие, способно через
деятельность людей активно влиять на общественное бытие, ускоряя или сдерживая
развитие имеющихся в нем тенденций. Так основное практическое и теоретическое
значение права состоит не в том, что это одна из форм отражения и выражения реально
существующих явлений, вещей, а именно в том, что наше сознание - в данном случае в
форме правосознания - не только отражает объективный мир, но и во многом творит,
создает его. Конструкция всякого правосознания - это всегда результат нашей
интерпретации, нашего субъективного понимания, и поэтому всегда нечто неадекватное,
нетождественное и в этом смысле нечто новое в сравнении с “освоенными” сознанием
реальными явлениями, как по своему непосредственному содержанию, так и по модусу
бытия. Поскольку по гносеологическим причинам сознание людей и его продукты в
принципе не могут быть независимыми от особенностей самого сознания. И главное, в
правовом сознании в принципе не может быть преодолен социально-субъективный,
субъективно-ценностный и при этом всегда конкретно-исторический подход.
Будучи самостоятельной формой сознания, правосознание имеет свой особый предмет
отражения. В литературе высказывается мнение о том, что разграничить формы
общественного сознания по предмету отражения невозможно, поскольку все они
отражают общественное бытие. Такое разграничение представляется сложным, но, тем не
менее, возможным.
В правовой и философской литературе можно выделить два основных подхода к
пониманию сущности правового сознания в зависимости от того, какое из этих понятий,
составляющих структуру термина “правосознания”, является первичным - право или
сознание. Одна группа ученных рассматривает правосознание как результат правовых
явлений, полагая что, общественные отношения отражаются в сознании лишь, после того
как опосредуются правом.
Другие же исходят из того, что правосознание берет начало в общественном бытии и
является источником права.
Данные подходы являются скорее не исключающими, а дополняющими друг друга,
причем каждый из них представляет собой как раз одну из граней или стадий процесса
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формирования правосознания. Да, правосознание не может не отражать объективную
нормативность бытия, общественных отношений, проявляющуюся как повторяемость,
стереотипность, нормированость, как потребность охватить общим правилом, общей
схемой поведения людей и имеющей конкретные различные формы проявления
(моральную, религиозную, организационно-техническую и т.д.). Более того,
правосознание само – яркое проявление потребности в нормированности,
упорядоченности как безусловной необходимости общественной жизни. Правосознание
не только не отражает общественные отношения, объективные процессы общественного
развития, но и “требует установления общеобязательных масштабов поведения,
обосновывает необходимость установления определенного круга юридических прав и
обязанностей участников общественных отношений” и, следовательно, является
“специфическим источником” права. Конечно, правовое сознание не входит в круг
источников права, но оно всегда оказывает влияние на создание нормы права. С другой
стороны, очевидно, что часть общественных отношений, “опосредованных правом”,
представляют собой явления правовой действительности, и, конечно же, включена в
объект отражения правовым сознанием, поскольку иначе оно потеряло бы свою
специфику как особая форма сознания. И тогда выделять правовое сознание в отдельный
вид общественного сознания не было бы необходимости.
Таким образом, правосознание как социально-философское явление, подвержено
постоянной динамике, изменениям, в зависимости от развития общественных отношений,
от задач и функций государства, от трансформации правовой системы и др. И здесь
необходимо подчеркнуть, что содержание всякого правосознания есть выражение своего
рода синтеза и взаимосвязи различных факторов, как объективных, так и субъективных,
так и возможно, просто случайных. Правосознание есть процесс не только отражения, но
также конструирования, преобразования правовой действительности, поскольку именно
“сознание выступает в роли побудительного, целеполагающего, управляющего фактора
человеческой деятельности”.
Итак, правовое сознание можно определить, как форму общественного сознания,
возникающую с появлением государственности, права и характеризующую субъективную
сторону права, как главного элемента организации того или иного общества.
В содержание правосознания входят четыре вида оценочных отношений: к праву (его
принципам, нормам, институтам); к правовому поведению окружающих и к объектам
деятельности (преступности, преступлениям, преступникам или правонарушителям); к
правоохранительным органам и их деятельности (прокуратуре, адвокатуре, суду,
юстиции, органам внутренних дел); к своему правовому поведению (самооценка). Будучи
непосредственным источником права, правосознание находит свое выражение в правовых
актах, оказывает воздействие на сам процесс и результаты правотворчества. В
соответствии с содержанием правового сознания вырабатывается содержание и форма
юридических актов, определяются структурные особенности отдельных норм права и
правового акта в целом. Правовые нормы, в свою очередь, оказывают воздействие на
развитие правового сознания граждан, формирование правильных представлений о
правовых принципах и нормах, правовых отношениях, ответственности.
Поскольку личность формирует свое отношение к праву, будучи включенной, в группу,
общественное движение, политическую партию, то индивидуальное правосознание тесно
связано с групповым.
Групповое правосознание обычно отражает интересы классов, этносов, профессиональных групп, объединенных в партии, движения, общественные организации. Индивидуальное и групповое правовое сознание носит общественный (социальный) характер.
Общественное правосознание охватывает правовые идеи, принципы, теории, признанные
большинством общества. Наиболее отчетливо общественное правосознание проявляется
на выборах, референдумах, плебисцитах. Общественное и групповое сознание не
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существует вне индивидуального. При этом предполагается, что правовое сознание, как и
сознание вообще, присуще лишь человеку, а групповое и общественное правосознание –
это обобщенное на уровне отдельных групп или всего общества выражение содержания и
характера правосознания отдельных людей, образующие соответствующие группы и
общество в целом. Общественное правосознание есть система правовой культуры
общества (нации, государства). Индивидуальное же правосознание относится к правовой
культуре индивидуумов. Между ними должно иметь место соответствие, и часто оно
достигается. Законопослушный гражданин исполняет осознанно законы, принятые
государством. Можно считать, что правовая культура того или иного общества высокая,
когда государство в своих законодательных актах исходит из интересов большинства
своих сограждан, защищает их безопасность и благополучие, а подавляющая часть
граждан этого государства активно поддерживает правовые установления власти.
Можно говорить о роли правосознания на нескольких уровнях. Первый из таких
уровней – “застывшее” материализовавшееся правосознание. Следы такого правосознания
можно обнаружить в научной и художественной литературе, живописи, архитектуре, не
говоря уже о письменных юридических источниках. Подобное правосознание способно
оказывать влияние на правовое развитие и действие права, однако такое влияние, как
правило, всегда не прямое, а косвенное. Правовые принципы, идеи, сформулированные в
прошлом “заражают” людей, содействуя формированию у них определенного
юридического мировоззрения, которое, в свою очередь, обусловливает определенное
отношение к действующему праву и соответствующее поведение. Второй уровень
правосознания – личностный (индивидуальный). В отечественной практике обращение к
правосознанию отдельной личности было чрезвычайно редким. Основное внимание
всегда сосредотачивалось на больших величинах – правосознания общества в целом,
рабочих, молодежи и др. Третий уровень правосознания в обществе – коллективный.
Здесь главную роль играет уже не отдельная личность, а различные социальные
общности. Необходимо еще понять, по каким принципам и правилам отдельные
правосознания объединяются в групповое, коллективное, а последнее – в то, что с
большей долей условности можно назвать общественным правосознанием.
С точки зрения глубины отражения правовой действительности обычно выделяют три
уровня правосознания: обыденное (эмпирическое), научное (теоретическое) и
профессиональное. Каждый уровень общественного сознания характеризуется своими
типичными субъектами, интересами, методами познания, формами знания, характером
воспроизведения и развития общественного бытия. В уровнях общественного сознания
тесно переплетены познавательная (отражение, воображение, оценка) и управленческая
(проектирование, регуляция, корректировка) стороны.
Согласно устоявшемуся мнению философско-правовой науки, выделяют такие
основные функции правосознания, т. е. направления воздействия этого явления на
общественные социальные отношения, - познавательная, оценочная, регулятивная.
Таким образом, рассмотрев содержание понятия правосознание, его генезис и
социальную роль, можно констатировать, что правосознание это:
-система идей, чувств, настроений, убеждений, представлений, привычек, взглядов,
оценок тех субъектов, которые являются носителями правосознания;
-это система, перечисленных выше элементов, способных отражать правовую
действительность;
-это оценочное отношение к правовой системе, (в теоретическом и практическом виде,
к прошлой правовой системе и будущей);
-и, наконец, это своеобразный регулятор правового поведения.
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Xülasə
Məqalədə hüquqi şüur fenomeninin mahiyyəti, mənbəyi, forma və səviyyələri tədqiq olunur,
hüquqi reallığın formalaşmasında rolu və təsir imkanları təhlil edilir.Xüsusi vurğulanır ki, hüquqi
şuur hüquqi reallığı əks etməklə yanaşı bu reallığın formalaşmasında müstəsna rol oynayır.

Summary
In article the question of essence, sources, forms and levels of legal consciousness, its
influence on processes of formation and development of legal reality is considered. It is
especially noted. what is the consciousness not simply reflects, but also forms a legal reality
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CİNAYƏT-HÜQUQİ SANKSİYALARIN TİPLƏRİ
Xülasə: Məqalədə cəzaların müxtəlif növ və hədlərinin əlaqələndirilmiş formada kombinasiya
edilmiş və cinayət hüquq sanksiyada vahid şəkildə əks olunmuş cinayət-hüquqi sanksiyaların
tiplərindən danışılır. Həmçinin, burada mövzu ilə bağlı bir sıra müəlliflərin fikirlərinə də yer
verilir.
Açar sözlər: Sanksiya, alternativ sanksiyalar, cinayət məsuliyyəti, cinayət, cəza, azadlıqdan
məhrumetmə, cərimə, mütləq-müəyyən sanksiyalar, kumulyativ sanksiyalar, nisbi-müəyyən
sanksiyalar.
Sanksiyanın tipləri haqqında bəhs etməmişdən əvvəl istərdik ki, bir az sanksiyalar və onların
növləri barədə məlumat verək. Belə ki, sanksiya müəyyən növ cinayətə görə cəzanın növünü və
həddini nəzərdə tutan normanın hissəsinə deyilir [5, s.50]. Cinayət hüquq nəzəriyyəsində
sanksiyanın mütləq-müəyyən, nisbi-müəyyən, alternativ, göndərici və kumulyativ növləri
fərqləndirilir.
Mütləq-müəyyən sanksiyalar elə sanksiya növü hesab edilir ki, belə sanksiyalarda müəyyən
növ cinayətə görə cəzanın növü və həddi qəti müəyyən edilir. Bu növ sanksiyalar məhkəmələrə
təqsirkarın şəxsiyyəti və işin hallarını nəzərə almaqla cəzanın fərdiləşdirməyə imkan vermir.
Nisbi-müəyyən sanksiyalar müəyyən növ cinayətə görə cəzanın aşağı, aşağı və yuxarı, yaxud
da ancaq yuxarı həddini nəzərdə tutan sanksiya növüdür. Ümumiyyətlə, nisbi-müəyyən
sanksiyaların əhəmiyyəti ilə bağlı deyə bilərik ki, bununla bir tərəfdən qanunların sabitliyi üçün
əlverişli şərait yaradılır, digər tərəfdən isə məhkəməyə cəzanı şəxsə görə daha ədalətli
fərdiləşdirmək imkanı verilir.
Nisbi - müəyyən sanksiyanın öz daxilində də bir sıra növləri fərqləndirilir:
1)
Cəzanın aşağı həddini müəyyən edən nisbi-müəyyən sanksiyalarda təyin ediləcək
cəzanın yuxarı həddinə sanksiya ilə məhdudiyyət qoyulmur. Burada məhdudiyyət yalnız tətbiq
ediləcək cəzanın aşağı həddinə dair müəyyən edilən göstərişlə bağlı olur.
2)
Cəzanın yuxarı həddini müəyyən edən nisbi-müəyyən sanksiyalarda ancaq cəzanın
yuxarı həddi göstərilir. Belə sanksiyalarda aşağı hədd həmin cinayət üzrə sanksiyada nəzərdə
tutulmuş cəza üçün Cinayət Məcəlləsinin Ümumi hissəsində müəyyən edilmiş aşağı həddir.
3)
Cəzanın aşağı və yuxarı həddini nəzərdə tutan nisbi-müəyyən sanksiyalar cəzanın
ədalətli fərdiləşdirilməsinə imkan verir.
Alternativ sanksiya əlavə cəza müəyyən edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq, ağırlığına
görə fərqlənən, eyni “hüquqlu” iki və ya daha artıq müxtəlif əsas cəzanı nəzərdə tutur ki,
məhkəmə cəza təyin edərkən bunlardan birini seçir.
Göndərici sanksiya elə sanksiya növüdür ki, belə sanksiyalarda müəyyən növ cinayətə görə
cəzanın növü və həddi birbaşa həmin maddədə deyil, həmin cinayət qanununun başqa
maddəsinin sanksiyasında göstərilir.
Həm əsas, həm də əlavə cəzaların nəzərdə tutulduğu sanksiyalar kumulyativ sanksiyalardır ki,
fikrimizi başqa cür izah etsək, əlavə cəza növlü sanksiyalar kumulyativ sanksiyalar adlanır.
Sanksiyaların tipləri anlayışı onun növləri anlayışı ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Hətta demək olar
ki, tip anlayışı, bir növ sanksiyanın növləri anlayışından əmələ gəlir və onun əsasında qurulur.
Çünki fikrimizcə, sanksiyanın tiplərini yaradan komponentlər sanksiyanın növləri hesab
edilməlidir. Bilirik ki, cinayət hüquq nəzəriyyəsində alternativ, nisbi-müəyyən, mütləq-müəyyən
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və göndərici sanksiyalar sanksiyaların növləri kimi qəbul edilmişdir. Sanksiyanın tipləri də elə
bu növlərin kombinasiyası əsasında qurulur. Məsələn, müəlliflərdən L.L.Kruqlikov sanksiyaların
aşağıdakı kimi bölünməsini təklif edir:
1) Sadə və kumulyativ;
2) Fərdi və alternativ;
3) Nisbi-müəyyən və mütləq-müəyyən;
4) Vasitəsiz-müəyyən və vasitəli-müəyyən;
5) Cinayət cəzası barədə xatırlatma təşkil edən və başqa cinayət-hüquqi xarakterli tədbirlər
barədə xatırlatma təşkil edən sanksiyalar [7, s.273-274].
Biz də bu bölünməni qəbul edirik, amma növ kimi deyil, tip kimi. Çünki L.L.Kruqlikovun
özünün də qeyd etdiyi kimi, yuxarıdakı üç elementdən ibarət müxtəlif birləşmənin mövcudluğu
mümkündür ki, sanksiyaların müxtəlif növlərinin belə yığımı sanksiyanın tipi adlana bilər [7,
s.275]. Məsələn: kumulyativ, alternativ və nisbi-müəyyən; sadə, qeyri-alternativ(fərdi) və
mütləq-müəyyən; kumulyativ, qeyri-alternativ (fərdi) və nisbi-müəyyən və s. Qeyd edək ki,
burada sadə sanksiyalar kumulyativ sanksiyaların əksinə olaraq heç bir əlavə cəza növü daxil
edilməyən, yalnız əsas cəza və ya cəzalardan ibarət olan sanksiyalardır. Qeyri-alternativ(fərdi)
sanksiyalar isə, alternativi olmayan bir əsas cəza növü nəzərdə tutulmuş sanksiyalardır.
Ə.X.Eyvazov yazır ki, alternativ və alternativ olmayan sanksiyaların tədqiqində bir sıra
problemlər meydana gəlir. Bu problemlərə aşağıdakılar aiddir: alternativ və alternativ olmayan
sanksiyaların nisbətinin fərdiləşdirilməsi, qanunvericilik qaydasında qiymət verilməsi, alternativ
sanksiyaların həddinin müəyyən edilməsi, alternativ sanksiyalar üçün vahid ölçünün müəyyən
edilməsi və s. Bu problemlərin xüsusi olaraq araşdırılması qanunvericilik və qanunun tətbiqi
praktikasına kömək edəcəkdir [4, s.17].
Müəllifin göstərdiyi bu fikirlərlə razılaşmaq olar. Çünki alternativ və alternativ olmayan
sanksiyaların tədqiqində yuxarıda sadalanan həmin problemlərin aradan qaldırılması həqiqətən
qanunvericilik və cinayət qanununun praktikada düzgün tətbiq olunmasına kömək edəcəkdir.
Ancaq Ə.X.Eyvazovun alternativ və alternativ olmayan (qeyri-alternativ) sanksiyalarla bağlı
digər mövqeyini birmənalı olaraq düzgün hesab etmək olmaz. Belə ki, müəllif bildirir ki,
alternativ olmayan sanksiyalarda yalnız cəzanın bir növü nəzərdə tutulur. Buna görə də alternativ
olmayan sanksiyalar mütləq-müəyyən və nisbi-müəyyən xarakterli ola bilər. Mahiyyət etibarilə
bütün mütləq-müəyyən sanksiyalar alternativ olmayan sanksiyalardır [4, s.17]. Bununla bağlı
qeyd edək ki, burada iki qüsur var. Birincisi, Ə.X.Eyvazovun mövqeyinə görə, alternativ
olmayan sanksiyalarda yalnız cəzanın bir növü nəzərdə tutulduğundan onlar mütləq-müəyyən və
nisbi-müəyyən xarakterli ola bilər. Axı, sanksiyaların mütləq-müəyyən və nisbi-müəyyən olması
onlarda nəzərdə tutulan cəzaların sayından asılı deyil! Yaxud sanksiyanın mütləq-müəyyən və
nisbi-müəyyən ölçülü olmasının sanksiyada olan cəzaların sayı ilə nə əlaqəsi var? Belə çıxır ki,
əlavə cəza növlü və ya iki və daha artıq əsas cəza növü olan alternativ sanksiyalar mütləqmüəyyən və ya nisbi-müəyyən ola bilməzlər? İkinci nöqsan ondan ibarətdir ki, yuxarıda
vurğulanır ki, mahiyyət etibarilə bütün mütləq-müəyyən sanksiyalar alternativ olmayan
sanksiyalardır. Buradan da belə çıxır ki, bütün mütləq-müəyyən sanksiyalar alternativ olmayan
sanksiyalardırsa, alternativ sanksiyaların mütləq-müəyyən xarakterli olması mümkün deyildir və
onlar ancaq nisbi-müəyyən xarakterli olmalıdırlar. Düşünürük ki, bu, belə deyildir. Çünki
alternativ olmayan sanksiyalarla yanaşı, alternativ sanksiyalar da həm nisbi-müəyyən, həm də
mütləq-müəyyən ola bilərlər. Bu qayda qanunvericilik təcrübəsində də mövcud olmuşdur.
Məsələn, buna misal kimi Azərbaycan Respublikasının 1927-ci il Cinayət Məcəlləsinin 64-cü
maddəsinin sanksiyasını buna misal göstərmək olar. Belə ki, həmin maddənin dispozisiyasında
qadağan olunan əməlləri etmək Ən yüksək ictimai müdafiə tədbirinə – güllələnməyə və ya
əmlakını müsadirə etməklə və müttəfiq respublika vətəndaşlığı və bununla da SSRİ vətəndaşlığı
hüququndan məhrum etməklə və həmişəlik olaraq SSRİ daxilindən qovmaqla zəhmətkeşlərin
düşməni elan etməyə səbəb olur [1, maddə 64, s.36]. Göründüyü kimi, burada bir-birinə
alternativ şəkildə qoyulan əsas cəzaların hər ikisi – güllələnmə və SSRİ vətəndaşlığı hüququndan
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məhrum etməklə və həmişəlik olaraq SSRİ daxilindən qovmaqla zəhmətkeşlərin düşməni elan
etmə cəzaları mütləq-müəyyən xarakterlidir. Çünki güllələnmə cəzasının mütləq-müəyyən
sanksiya olduğunu bilsək də, SSRİ daxilindən qovmaqla zəhmətkeşlərin düşməni elan etmə
cəzasının qarşısında “həmişəlik” sözünün olması artıq bu əsas cəza növünün də mütləqmüəyyənlik göstəricisinə malik olmasından xəbər verir. Göstərilənlərdən belə bir nəticə
çıxarmaq olar ki, bütün mütləq-müəyyən sanksiyalar təkcə alternativ olmayan sanksiyalar deyil,
həmçinin alternativ sanksiyalardır. Yəni təkcə alternativ olmayan sanksiyalar deyil, həmçinin,
alternativ sanksiyalar da mütləq-müəyyən ölçülü ola bilər. Bununla da yuxarıda qeyd edilən
“mahiyyət etibarilə bütün mütləq-müəyyən sanksiyalar alternativ olmayan sanksiyalardır”
mövqeyinin yanlış olduğunu bir daha sübuta yetirmiş olduq.
Onu da diqqətə çatdıraq ki, Azərbaycan Respublikasının müxtəlif dövrlərdə qüvvədə olan
Cinayət Məcəllələrində sanksiyaların bütün tiplərindən istifadə olunsa da, 1999-cu il Cinayət
Məcəlləsinin Xüsusi hissə maddələrinin sanksiyaları alternativ, nisbi-müəyyən və kumulyativ
sanksiyalar üzərində qurulduğundan, başqa sözlə, mütləq-müəyyən və göndərici sanksiyalardan
birmənalı imtina edildiyindən, CM-in Xüsusi hissə maddələrinin sanksiyalarında dörd əsas
sanksiya tipindən istifadə olunmuşdur (Qeyd edək ki, bu tiplərin statistik göstəriciləri Cinayət
Məcəlləsinin 15 yanvar 2013-cü il redaksiyasına əsaslanır.):
1)
Sadə, qeyri-alternativ (fərdi), nisbi-müəyyən. Ən çox sanksiyalar bu tipdə
qurulmuşdur. Belə ki, onların Məcəllədə sayı 253-dür (39,91%). Məsələn, qüvvədə olan Cinayət
Məcəlləsinin 109-cu maddəsinin (Təqib) sanksiyasını götürək: beş ildən on ilədək müddətə
azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. Burada beş ildən on ilədək müddət nisbi-müəyyənliyi;
yalnız bir əsas cəza növünün – azadlıqdan məhrumetmə cəzasının mövcudluğu onun qeyrialternativ (fərdi) olmasını; heç bir əlavə cəzadan istifadə edilməməsi isə, kumulyativ deyil, sadə
olmasını göstərir.
2)
Sadə, alternativ, nisbi-müəyyən. Əksəriyyət sanksiyaların qurulmasında bu tipdən
istifadə edilmişdir: 250 ədəd (39,43%). Cinayət Məcəlləsinin 230-cu maddəsinin (Odlu silahı
diqqətsiz saxlama) sanksiyası buna misal ola bilər: iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək
müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. Burada hər iki əsas cəzanın (islah işləri və
azadlıqdan məhrumetmə) qarşısında olan iki ilədək müddət sanksiyanın nisbi-müəyyənliyini; bir
sanksiya daxilində iki əsas cəza növünün – islah işləri və azadlıqdan məhrumetmə cəzasının
mövcudluğu onun alternativliyini; heç bir əlavə cəzanın olmaması isə, onun sadə olmasını
göstərir.
3)
Kumulyativ, alternativ, nisbi-müəyyən. Təxminən 60 ədəd (9,46%) sanksiyanı bu
tip təşkil edir: iki ilədək müddətə hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma və ya eyni müddətə intizam
xarakterli hərbi hissədə saxlama və ya üç ilədək müddətə nəqliyyat vasitələrini idarəetmə
hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə eyni müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə
cəzalandırılır (Maddə 351 “Maşınları idarəetmə və istismar qaydalarını pozma”). Burada da birbirinə alternativ şəkildə qoyulmuş hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma, intizam xarakterli hərbi
hissədə saxlama və azadlıqdan məhrumetmə cəzalarının iki ilə qədərki müddəti nisbimüəyyənliyi; yuxarıda adları çəkilən üç əsas cəza növünün mövcudluğu alternativliyi; bir əlavə
cəza növünün iştirak etməsi (nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququndan məhrum etmə) isə,
kumulyativliyi ifadə edir.
4)
Kumulyativ, qeyri-alternativ (fərdi), nisbi-müəyyən. Bu tip sanksiyalar 1999-cu il
Cinayət Məcəlləsinin sanksiya tipləri arasında öz say tərkiblərinə görə dördüncü yerdə gəlir: 55
ədəd (8,68%). Nümunə kimi göstərdikdə deyə bilərik ki, CM-in 264-cü maddəsinin (Yol
nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçma) sanksiyası bu tip sanksiyalardan sayılır: üç ilədək müddətə
nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə iki ilədək müddətə azadlıqdan
məhrumetmə ilə cəzalandırılır. Əlavə cəza varsa, deməli bu, kumulyativ; nisbi-müəyyən edilmiş
müddət varsa, deməli bu, nisbi-müəyyən; yalnız bir əsas cəza növü varsa, deməli bu qeyrialternativdir (fərdidir).
5)
Bəzən Məcəllədə elə maddələrə rast gəlmək olar ki, orada alternativ sanksiya
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daxilində sanksiyaların nisbi-müəyyən və mütləq-müəyyən hədləri qarışdırılır. Yəni belə tip
sanksiyalarda əsas cəzalardan birinin hədləri ya nisbi-müəyyən, ya da mütləq-müəyyən
göstəricilərə malik olur. Məsələn, 1999-cu il Cinayət Məcəlləsinin 192.1-ci maddəsinin
sanksiyası bu tip sanksiyalardandır: cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin)
iki misli miqdarında cərimə və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.
Göründüyü kimi, burada maddənin sanksiyasında əsas cəza kimi birinci yerdə gələn cərimə
cəzasının həddi qəti şəkildə müəyyən edilmişdir: cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə
edilmiş gəlirin) iki misli miqdarı. Ona görə də bu, mütləq-müəyyən hədd sayılmalıdır. Lakin
sanksiyada əks olunmuş digər növ əsas cəzanın – azadlıqdan məhrumetmə cəzasının isə
müddətinin nisbi ölçüləri müəyyən edilmişdir. Bu baxımdan da bu ölçü nisbi-müəyyən hesab
edilməlidir. Bütövlükdə isə, bu tip sanksiyalarda nisbi-müəyyən və mütləq-müəyyən hədlər
qarışdırıldığından onları alternativ, qarışıq tip kimi adlandırmaq olar. Qeyd edək ki,
müəlliflərdən L.L.Kruqlikov da sanksiyaların bu tiplərinin “qarışıq” adlandırılmasını irəli
sürmüşdür [7, s.275].
Lakin belə qarışıq tiplər onlarda əlavə cəzaların iştirak edib-etməməsindən asılı olaraq iki
yerə bölünür:
a)
Əgər burada heç bir əlavə cəzalardan istifadə olunmayıbsa, bunlar sadə, alternativ,
qarışıq tip adlanır. Belə sanksiya tiplərinin sayı Məcəllə üzrə cəmi 12 ədəd (1,89%) təşkil edir.
Nümunə kimi CM-in 210-cu maddəsinin (Müflisləşmə zamanı qanunsuz hərəkətlər) 1-ci
hissəsinin sanksiyasına baxa bilərik: cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki misli miqdarında
cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə
cəzalandırılır.
b)
Sadə növdən fərqli olaraq, belə alternativ, qarışıq tiplərin daxilində əlavə cəzalardan
hər hansı biri göstərilibsə, onda bu tip kumulyativ, alternativ, qarışıq tip hesab olunacaqdır.
Bunların da sayı Məcəllənin Xüsusi hissə maddələri üzrə olduqca azdır; cəmi 4 ədəd (0,63%).
Məsələn, 196-cı maddənin (Kreditor borclarını ödəməkdən qəsdən yayınma) 2-ci hissəsinin
sanksiyası: üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma
hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç
misli miqdarında cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ildən beş ilədək müddətə
azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.
Sanksiyanın tiplərinə dair tədqiqatlarımızı ümumiləşdirərək belə nəticələrlərə gəlirik ki:
1)
Sanksiyaların tipləri onun növlərinin kombinasiyası əsasında əmələ gəlir. Belə ki,
sanksiyanın tipləri üçelementli quruluşa malik olduğundan demək olar ki, o, üç sanksiya
növünün birləşməsi əsasında yaranır. Nəticədə bunlar da müxtəlif tiplər əmələ gətirir ki, bu tiplər
haqqında yuxarıda ətraflı məlumat vermişik.
2)
Bir sözlə, sanksiyanın tipləri dedikdə, həm dövlət, həm cəmiyyət, həm də vətəndaşlar
üçün ictimai təhlükəli xarakter daşıyan cinayətlərin fərqli kateqoriyalarına uyğun gələn cəzaların
müxtəlif növ və hədlərinin əlaqələndirilmiş formada kombinasiya edilmiş üç növ cinayət hüquq
sanksiyasında vahid şəkildə əks olunması başa düşülür.
3)
Cinayət hüquq nəzəriyyəsində sanksiyaların növlərindən çoxlu sayda müxtəlif
sanksiya tiplər yaratmaq mümkün olsa da, müasir cinayət hüquq qanunvericiliyimizdə Məcəllədə
tətbiq olunan sanksiya növləri əsasında ancaq dördü əsas olmaqla altı sanksiya tipindən istifadə
olunmuşdur. Onların say tərkibi haqqında məlumatları aşağıdakı cədvəldən görmək olar:
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Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 1999-cu il Cinayət Məcəlləsində sanksiyaların
tiplərinin göstəriciləri (15 yanvar 2013-cü il tarixinə olan göstəricilər)

GÖSTƏRİCİLƏR

Sanksiyaların ümumi sayı

Sadə, qeyri-alternativ
(fərdi), nisbi-müəyyən

Sadə, alternativ, nisbimüəyyən
Kumulyativ, alternativ,
nisbi-müəyyən

RƏQƏMLƏ

634

FAİZLƏ (%-lə)

100

RƏQƏMLƏ

253

FAİZLƏ (%-lə)
RƏQƏMLƏ

250

FAİZLƏ (%-lə)
RƏQƏMLƏ
FAİZLƏ (%-lə)

9,46
55

FAİZLƏ (%-lə)
RƏQƏMLƏ

8,68
12

FAİZLƏ (%-lə)
Kumulyativ, alternativ,
qarışıq

39,43
60

Kumulyativ, qeyri-alternativ RƏQƏMLƏ
(fərdi), nisbi-müəyyən

Sadə, alternativ, qarışıq

39,91

RƏQƏMLƏ

1,89
4

FAİZLƏ (%-lə)

218

0,63
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Резюме
Tипы уголовно-правовых санкций
В статье говорится о типах уголовно-правовых санкций, виды и меры наказаний
которых комбинированы в связанной форме и односторонне отраженны в уголовноправовой санкции. Здесь также отмечаются мнения нескольких авторов об этой теме.
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Summary
Types of the criminal law sanctions
The article deals with the types of criminal law sanctions, kinds and limits of which are
combined in a bound form and are unilaterally reflected in the criminal law sanction. The views
of several authors on this theme are also noted in this article.
Keywords: Sanction, alternative sanctions, criminal responsibility, crime, punishment,
imprisonment, fine, absolutely-defined sanctions, cumulative sanctions, relatively-defined
sanctions.
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UOT 343 (55)
S.Ə.Baybordi,
Bakı Dövlət Universitetinin Cinayət hüququ
və kriminologiya kafedrasının aspirantı

İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ CİNAYƏT QANUNVERİCİLİYİ ÜZRƏ
OĞURLUQ CİNAYƏTİNƏ GÖRƏ HƏDD CƏZASININ İCRASI QAYDALARI
İran İslam Respublikasının Cinayət cəzaları haqqında islam Qanununda oğurluq iki növdə
fərqləndirilir: bir növü həddi oğurluqdur ki, onun cəza növü islam quruluşunun ilk dövründən
müəyyənləşdirilib, ikinci növü isə təziri oğurluqdur ki, onun cəzasını cinayət huquq müddəaları
əsasında hakim müəyyənləşdirir (5, s.142). Beləliklə, oğurluq əməllərinə görə müvafiq olaraq
iki növ cəzalar nəzərdə tutulur: Qurani-Kərim müddəaları ilə müəyyən edilən cəzalar və Cinayət
hüquq normaları ilə müəyyən edilən cəzalar.
İlk öncə qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsindən fərqli olaraq, İran
İslam Respublikasının Cinayət Məcəlləsində ayrıca olaraq cəza təyin etmənin əsaslarını nəzərdə
tutan bir fəsil nəzərdə tutulmamışdır. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş cəza təyini məsələləri cinayət hüququnun xüsusi hissəsi ilə nəzərdə tutulmuş
bütün cinayətlərə şamil edilir. İran İslam Respublikasının Cinayət Məcəlləsində isə ayrı-ayrı
cinayətlərə görə cəza təyin edilməsinin xüsusi qaydaları müəyyən edilmişdir. Əgər Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayət əməllərinə görə müəyyən
edilmiş istənilən cəza növü təyin edilə bilərcə, İran İslam Respublikasının Cinayət Qanununa
əsasən yalnız üç cəza növü (hüdud, qisas, diyə) Məcəllənin I-IV hissələrində nəzərdə tutulmuş
əməllərin törədilməsinə, qalanları isə (təzir, yəni məhkəmə cəzaları, çəkindirici tədbirlər)
qanunun V hissəsində nəzərdə tutulmuş əməllərin törədilməsinə görə təyin edilə bilər.
Hədd (hüdud) cəzasına səbəb olan oğurluqlar iki qrupa ayrılırlar. İslam cəza qanunun 200-ci
maddəsində nəzərdə tutulan oğurluqlar məhz ikinci qrupda olan həddi oğurluğa görə cəza təyini
şərtlərini müəyyən edir. Nəzərdə tutulmuş cəzaların icra qaydalarından öncə, oğurluq əməllərinə
görə 200-cü maddədə müəyyən edilmiş həmin cəzaların təyini, icrası şərtlərinə nəzər yetirək.
Belə ki, islam cəza qanununun 200-ci maddəsi məhz hansı cəzaların həddi oğurluqlara görə
təyin edilə bilinməsi əsaslarını dəqiq müəyyən etmişdir. Ədəbiyyatda belə qeyd olunur ki,
törədilmiş oğurluq həddi növdə olan oğurluğa aid edilirsə belə, barmaqların kəsilməsi kimi
cəzanı icra etmək üçün müəyyən şərtlərin olması vacibdir (4, s. 96). Bu şərtlərə aşağıdakılar
daxildir:
Birinci şərt: Əmlak sahibi oğurluq etmiş şəxs barəsində hakimə şıkayət ərizəsi ilə müraciət
edərsə. Məhz şikayətin əsasında oğurluq etmiş şəxs cəzalandırıla bilər. Əks halda, yəni şikayət
ərizəsi deyil, vürülmüş zərərin ödənilməsindən şikayət oluna bilər. Belə qayda qanunvericilik
tarixində həmişə mövcud olmuşdur. Hazırki dövrdə oğurluq, aldatma, təhqir və böhtan bu qisim
cinayətlərdəndir. Başqa sözlə, cinayət nəticəsində zərər görmüş şəxs şikayət ərizəsi ilə müraciət
etməlidir ki, cinayətkar barəsində müvafiq cəza təyin edilsin. (3,s.40)
Aydındır ki, bəzən
zərərçəkən tərəfə maddi deyil, həm də mənəvi zərər vurulmuş olur. Beləliklə, oğurluq əməlinə
görə təqsirkar şəxsi cəzalandırmaq üçün mütləq hakimə şikayət edilməlidir.
İkinci şərt ondan ibarətdir ki, əmlak sahibi şikayət ərizəsi verənə qədər oğurluq edəni
bağışlamamalıdır.
Üçüncü şərt belədir: əmlak sahibi şikayət ərizəsi verənə qədər təqsirkarın xeyrinə olaraq
oğurlanmış əmlakdan imtina etməmişdir. Bəzi hallarda şikayət edən öz şikayətindən imtina edir
və bir növ törədilmiş olan cinayətlə razılaşmış olur. Buna baxmayaraq, istəyir ki, ona dəymiş
ziyan cinayətkar tərəfindən ödənilsin, yəni cəzalandırmağı istəmirsə də, əmlakının qaytarılmasını
tələb edir. Belə hal qanunvericiliklə cinayətkarın əhv edilməsi kimi qiymətləndirilir.
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Lakin, bəzi hallarda şəxs oğurlanmış əmlakı bütövlükdə bağışlayır, yəni oğurluq edənin
cəzalandırılmasını və həmçinin öz əmlakını da istəmir. Hər iki hal əhv huququnu vermək
deməkdir. Beləliklə, əğər əmlak sahibi oğrunu şikayət etməzdən əvvəl bağışlarsa, bu cinayət
araşdırılmalı deyil. Əgər bağışladıqdan sonra yenidən şikayət etmiş olsa belə, belə hal üzrə
cinayət işi qaldırılmır.
Dördüncü şərt ondan ibarətdir ki, məhkəmə tərəfindən oğurluq faktı aşkar edilənə qədər
oğurluq edən şəxs əmlakı öz mülkiyyətinə keçirməmişdirsə. Öz mülkiyyətinə keçirmə alqı-satqı
və digər qanuni yolla həyata keçirilə bilər. Deməli, əmlak oğurluq etmiş şəxsin qanuni
mülkiyyətinə keçmişdirsə, cəzanın icrası qanunvericinin mövqeyinə görə mənasız hesab edilir.
Belə ki, bu zaman əmlak qanun yolu ilə əmlak sahibi tərəfindən əmlakı ələ keçirən şəxsə
verilmişdir.
Beşinci şərt isə ondan ibarətdir ki, məhkəmə tərəfindən oğurluq faktı aşkar edilənə qədər
oğurluq edən şəxs peşimançılıq (tövbə) keçirməmişdir. Cinayət cəzaları haqqında islam
Qanunun 200-cü maddəsinin qeydinə əsasən oğurluq faktı aşkar edildikdən sonra edilmiş
peşimançılıq(tövbə) hərəkətləri hədd cəzalarının təyin edilməməsi üçün, yaxud əhv edilmə üçün
əsas ola bilməz. (2,s.178)
Qeyd edək ki, oğurluğa görə hədd (hüdud) cəzaları üzrə sərt tədbirlər müəyyən edilir və belə
cəzalarin icrası qaydası cinayət qanunu ilə qəti olaraq müəyyən edilmişdir. Belə ki, qanunun
201-ci maddəsinə görə birinci dəfə oğurluğa görə təqsirləndirilən şəxsin baş barmağı
saxlanılmaq şərtilə sağ əlinin dörd barmağı kəsilir. İkinci dəfə oğurluğa görə sol ayağın pəncəsi
yarıyacan kəsilir. Üçüncü dəfə oğurluğa görə ömürlük həbs cəzası təyin edilir. Dördüncü dəfə
oğurluğa görə, əməl hətta həbsxanada törədilsə belə, ölüm cəzası müəyyən olunur. Həmin
maddənin qeydinə əsasən hədd cəzasının icrasına qədər oğurluğun dəfələrlə törədilməsi bir
oğurluq cinayəti kimi nəzərdə tutulur. Cəzanın icrasının xüsusi bir qaydası oğurluğda
köməkçiliyə görə müəyyən edilmişdir. Belə ki, oğurluqda köməkçiliyə görə altı aydan üç ilə
qədər azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur.
İran İslam Respublikasının Cinayət qanunun 202-ci maddəsinə əsasən barmaqların kəsilməsi
cəzası icra edildikdən sonra məhkəmə bu cəzanın icrasına qədər şəxsin digər bir oğurluq
törətməsi faktını aşkar edərsə, onda həmin şəxsə sol ayağın pəncəsinin kəsilməsi cəzası təyin
edir. 203-cü maddənin tələbinə əsasən isə əgər oğurluq əməli ictimai qaydanın pozulmasına,
əhalinin vahiməyə düşməsinə səbəb olmuşsa və ya ekstsess təhkükəsi yaradarsa, şəxs bir ildən
beş ilədək müddətə həbs cəzasına məhkum ediləcəkdir. Belə halda şikayətin olmaması, və ya
belə şikayət etməkdən imtina edilməsi cəzanı ləğv etməyəcəkdir. Belə oğurluqlarda köməkçilik
hərəkətləri altı aydan üç ilədək müddətə həbslə cəzalandırılır.
Onu da qeyd etmək vacibdir ki, aşağıda göstərilən iki halda oğurluq edən şəxs
cəzalandırılmaya da bilər: birincisi, əmlak mühafizə edilən yerdən çıxarılana qədər şəxs
yaxalanmışdırsa; ikincisi, məhkəməyə qədər oğurlanmış əmlak sahibinə qaytarılmışdırsa.
Hüdud cəzaları tətbiq edilməyən hallarda talama cinayətlərinə görə təqsirkara çəkindirici
cəzaların verilməsi nəzərdə tutulur.
Qanunun 651-ci maddəsinin tələbinə görə talama gecə vaxtı, iki və yaxud daha artıq şəxs
tərəfindən, cinayətin iştirakçılarından biri və ya bir neçəsi silahlı olarsa, hasarı aşmaqla və ya
müdafiə edilən yerə sındırmaqla, yaxud saxta açarlardan istifadə etməklə daxil olaraq,
vətəndaşların yaşadığı yerdən və ya vətəndaşların yaşaması üçün hazırlanmış yerdən və ya
bilavasitə həmin yerin yaxınlığından edilən, həmçinin də zorakılıqla və ya zorakılıq tətbiq
ediləcəyi hədəsi ilə törədilərsə beş ildən iyirmi ilədək müddətə həbs və yetmiş dördədək şallaq
zərbəsi cəzası müəyyən edilir. Belə ağır cəza yalnız geyd olnan bütün şərtlər birlikdə baş verərsə
təyin edilir.
Qanunun 656-ci maddəsinin tələblərinə görə isə vətəndaşların yaşadığı yerdən və ya
vətəndaşların yaşaması üçün hazırlanmış yerdən və ya bilavasitə həmin yerin yaxınlığından
yaxud ictimai yerdən, məsələn, məscid və ya hamamdan edilən talama, habelə ağac və kollarla
və ya süni hasarla əhatələnmiş yerdən sındırmaqla edilən, gecə vaxtı törədilən, iki və daha artıq
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şəxs tərəfindən edilən, təqsirkarın iş yerində törədilən, işəgötürənin əmlakını oğurladıqda,
yaşayış yerində, ticarət sahəsində, emalatxana, fabrik və ya anbarda törədilən, otel işçisi
tərəfindən, yaxud qulluq vəzifəsinə görə əmlak etibar edilmiş olan şəxs tərəfindən edilən
talamaların hər biri ayrılıqda altı aydan üç ilədək müddətə həbs cəzası və yetmiş dördək şallaq
zərbəsi ilə cəzalandırılır.
Bir qisim hallarda, oğurlanmış əmlakın növündən, yəni oğurluğun predmetindən asılı olaraq
oğurluq əməlləri müxtəlif maddələrdə nəzərdə tutularaq müxtəlif qaydada cəzalandırılırlar.
Məsələn, rəsmi sənədlərin oğurlanması 544-cü maddə ilə nəzərdə tutularaq altı aydan iki ilədək
müddətə həbs, Hərbiçilər tərəfindən hərbi əmlak və əşyaların oğurlanması 1382 hicri-günəş
ilində təsiq olunan silahlı qüvvələrin cinayətlərinə aid cəzalar qanunun 89-cu maddəsi üzrə bir
ildən beş ilədək həbs, ümumi istifadədə olan təsərrüfat obyektlərindən avadanlığın oğurlanması
islam cəza qanunun 659-cu maddəsi ilə bir ildən beş ilədək müddətə həbs cəzası ilə
cəzalandırılır.
İslam doktrinasına görə qeyd olunan cəzaların təyin edilməsindən məqsəd əhalini qorxutmaq,
cinayət törədilməsinin qarşısının alınmasıdır. Cismani cəzalar bir qayda olaraq açıq, əhali
qarşısında icra olunur ki, bu da digərlərini cinayət törətməkdən çəkindirmək məqsədi daşıyır. Bu
məqsədlə hətta 2013-cü ilin yanvar ayında barmaqların kəsilməsi kimi cəza növünün icrası üçün
yeni ixtira edilmiş aparat geniş kütlə qarşısında nümayış etdirilmişdir.
Onu da qeyd edək ki, Beynəlxalq hüquqmühafizə təşkilatları İran qanunvericiliyini mütəmadi
olaraq cismani cəza növlərini azaltmağa, yaxud belə cəzalardan tamamilə imtina etməyə
çağırırlar. Belə ki, beynəlxalq aləmdə cismani cəzaların tətbiqi insan hüquqlarının pozulması
kimi qiymətləndirilir.
Müəlliflərdən prof. F.Y.Səməndərov bu barədə belə qeyd edir ki, İran İslam Respublikasının
Cinayət Məcəlləsində əl-ayağın kəsilməsi və s. cismanı cəzalar nəzərdə tutulsa da, təcrübədə
vəziyyət tamam başqa cürdür. (6, s.710-711) Həmin cəzaların təyin edilməsi üçün qanunda elə
şərtlər müəyyən edilmişdir ki, praktikada onların ödənilməsi çox çətin olur. Bu da göstərilən
cismani cəzaların tətbiqini demək olar ki, mümkünsüz edir. Cismani cəzaların əvəzinə ənənəvi
olaraq cərimə cəzası tətbiq edilir. Həbs cəzasının icrası ilə əlaqədar bir sıra mütərəqqi qaydalar
tətbiq edilir. Belə ki, məhkumlar iki həftədə və ya ayda bir dəfə, bayram günlərində, habelə
cəzalarını nümunəvi çəkdikləri hallarda bir neçə günlüyə evlərinə buraxılırlar.
Beləliklə, cəzaların icrası zamanı məhbusların ailə üzvləri ilə ünsiyyətdə olmasına, onların
işləməsinə, müəyyən peşə və sənət öyrənməsinə şərait yaradılır. Müəllif qanunun belə mövqeyini
humanist adlandıraraq vurğulayır ki, İran İslam Respublikasınan hüquq doktrinası İslam Cinayət
Cəzaları Qanununun humanistləşdirilməsi istiqamətində çıxış edir.
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Summary
Ways to prove second degree robbery and capital punishment,
in Iranian criminal law
In article questions on conditions execution the punishments, specified in article 200 of the
Law about Islamic criminal punishments of Islamic Republic Iran, and also about an execution
order punishments for theft are considered.
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MƏİŞƏT ZORAKILIĞININ AİD EDİLDİYİ SUBYEKTLƏRİN MÜƏYYƏN
OLUNMASI VƏ ONUN TARİXİ ASPEKTLƏRİ
Müasir dünyada məişət zorakılığı problemi gender bərabərliyi kimi insan hüquqlarına və
bütövlükdə, insan hüquqlarının təminatına böyük təhlükə yaradır. Ailədə gender bərabərliyinin
pozulması dedikdə, qadınların əks cinsin nümayəndələri olan digər ailə üzvləri tərəfindən öz
iradələrinə qarşı hansısa hərəkəti etmək və ya etməməyə məcbur etmək deməkdir. Ailə daxilində
gender bərabərliyinin pozulmasına məişət zorakılığı deyilir. Məişət zorakılığı dünyanın bütün
ölkələrində və sivilizasiyalarında yayılıb və insanın nə sosial vəzaiyyətinə, nə də ki, cinsinə,
irqinə bağlıdır. 2004-cü ildə qadınlar arasında keçirilmiş sorğuya əsasən aşağıdakı ölkələrin
qadınları kişilər tərəfindən döyülmə hallarını normal hal sayır: 94 % - Misir; 91% -Zambia; 70 %
-Hindistan; 69%- Efiopya; 48%-Haiti; 34% -Nikoraqua(3, s.41-42).
Lakin məişət zorakılığının hüquqi anlayışının müəyyən etməmişdən əvvəl onun yaranma və
inkişaf tarixini nəzərdən keçirmək daha məqsədəuyğundur. Dediyimiz kimi, məişət zorakılığı
sosial hadisə kimi bütün dövlətlərdə mövcuddur. Bəzi dövlətlərdə ailədə gender bərabərliyi ilə
bağlı vəziyyət digər ölkələrlə müqayisədə daha acınacaqlıdır. Bu isə təbii ki, insanlarda yaranan
steriotiplərlə, yüzillikərlə hafizələrində dərin iz buraxmış əxlaq və dini normaların təsirindən irəli
gəlir. Şərq ölkələri ilə Avropa ölkələrini müqayisə etsək gorərik ki, Avropada qadın hüquqlarının
qorunması sahəsində atılan addımlar daha əvvəl baş vermişdir. Məişət zorakılığının qarşısının
alınması üzrə atılan qətiyyətli addım İngiltərədə baş verdi. Belə ki, 1853-ü ildə qəbul olunan
“Qadınlara və uşaqlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması və cəzalandırılması haqqında” Akta
əsasən, ailədə fiziki zorakılığı tətbiq edən kişini qısa müddətə azadlıqdan məhkum etmək imkanı
verildi(1,s.9). Novbəti illərdə qadınların hüquqları daha da genişləndi və məişət zorakılığı
hallarının baş verməsinə görə qadınlara ərindən boşanmaq üçün yüngülləşdirilmiş prosedur
qaydalarından istifadə imkanı verilmişdir. İlk dəfə ABŞ-da XIX əsrin sonlarında qadınlara qarşı
zorakılıq cinayət kimi tanındı (5, s.173). Yuxarıda qeyd olunmuş tarixi faktlar bir daha göstərir
ki, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərdə qadın hüquqlarının qorunması prosesi daha erkən
başlamışdır. Əlbəttə, məişət zorakılığının qarşısının alınması üçün həm zorakılıq qurbanları
özünü qurban kimi dərk etməlidirlər, həm də dövlətin məişət zorakılığının qurbanlarının
müdafiəsində pozitiv öhdəliklərinin olmasını başa düşüb qəbul etməlidir. Yuxarıda göstərdiyimiz
statistik göstəricilərə nəzər salsaq görərik ki, az inkişaf etmiş ölkələrin qadınları ərləri tərəfindən
döyülmə hallarını normal hal sayır. Misir, Zambia, Hindistan kimi ölkələrin qadınlarında
özünüdərk prosesi başlamayıb. Təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın da əyalətlərində
belə bir düşüncə tərzi hökm sürür.Ailədaxili zorakılıq qurbanları uşaqlıq illərindən ailədə belə
münasibət gördüyündən yeni qurduğu ailələrə də eyni ailə modelinin kök salmasında
bilmərəkdən də köməklik gostərirlər. Bu da, şərq ailəmində yüzilliklərlə sürmüş patriarxal həyat
tərzi və belə həyat tərzinin din tərəfindən təsbit olunması və ona bəraət qazandırması məişət
zorakılığının ailə həyatının adi aspektlərindən birinə çevirmişdir. Əlbəttə, şərq ölkələrində
islamdan əvvəlki dövrdə qadınların vəziyyəti daha da acınacaqlı idi. Lakin islam dini qadınların
əmlak hüquqlarının qorunmasında daha böyük irəliləyiş əldə etmişdir. İnsanların cinsə görə
hüquqlarının müəyyən olunmasında ayrıseçkilik şəriətlə daha da dərinləşdi. Qadınların erkən
yaşda ərə verilməsinə normal hal kimi yanaşılırdı. Qadın və kişi arasında ayrı-seçkilik həyat
yoldaşına qarşı xəyanət və boşanma məsələlərində də özünü biruzə verirdi. Belə ki, qadının
kişiyə qarşı xəyanəti cəmiyyət tərəfindən pis qarşılandığı və qadının daşa basıldığı halda, kişinin
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xəyanətinə xəyanət kimi qiymət verilmirdi. Müasir dövrdə də bəzi müsəlman ölkələrində qadının
ərinə xəyanət etməsinə görə onu daşa basma kimi rəsmi cəza gözləyir. Ancaq bu o demək deyil
ki, qərb ölkələrində məişət zorakıllı problmeni yoxdur. XIX əsrin ortalarında İngiltərədə qəbul
olunan qanun göstərir ki, məişət zorakılığı problemi narkomaniya, terrorizm kimi XXI əsrin
bəlasına çevrilib, amma qərb ölkələrində qadınların öz hüquqlarının anlaması və dövlətin məişət
zorakılığını bir problem kimi qəbul etməsi Şərq ölkələri ilə müqayisədə daha erkən baş
vermişdir.
Məişət zorakılığının qarşısının alınması üçün əvvəlcə “məişət” və “zorakılıq” terminlərinin
anlayışını müəyyən etmək lazımdır. Y.İ.Gilinski qeyd edir ki, insanlar heyvanlardan fərqli olaraq
təcavüzkar münasibət göstərən zorakılıq obyektinə nifrətlə yanaşırlar və insanlarda təcavüz,
zorakılıq məqsədə çevrilə bilər(1, s.11-12). Heyvanlarda zorakılıq qida əldə olunması üçün bir
alətdir. İnsanlar qidanın əldə edilməsi, digər insanlarla ünsiyyətə girməsi, yaranan mübahisələrin
çözülməsi üçün şüur olduğundan zorakılığın istifadəsi artıqdır və zorakılıq vasitədən daha çox
məqsəd kimi sitifadə olunur.
Zorakılığın mənbəyini başa düşmək üçün tədqiqatçılar sosial öyrənmə nəzəriyyəsini əsas
götürürlər. Bu nəzəriyyəyə görə kişilər öz cinsi partnyorlarını zorakılığa məruz qoymalarının
əsas səbəbi onların bu cür davranışı uşaq ikən öz ailələrində müşahidə etməsindən ibarətdir.
Psixopatoloji nəzəriyyə isə məişət zorakılığını psixi problemlərlə əlaqələndirməyə çalışır.
Lakin bu nəzəriyyə feminist təşkilatların qınaq obyektinə çevrilib. Belə ki, bu nəzəriyyə
cinayətkarlara haqq qazandırır.
Zorakılıq bir insanın öz məqsədlərinə çatması üçün digər fərd və ya fərdlərə iradəsini
sırayaraq onları hansısa hərəkəti etməyə və ya etməməyə məcbur etmək deməkdir. “Məişət”
dedikdə birgə yaşayış başa düşülür.
Azərbaycanda “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanunun qəbulundan əvvəl məişət zorakılığının rəsmi qaydada hamılıqla qəbul olunmuş anlayışı
yox idi. Qeyd etməyə dəyər ki, beynəlxalq birlikdə məişət zorakılığının qəbul olunmuş vahid
anlayışı yoxdur. Xarici ölkələrin təcrübəsində məişət zorakılığının anlayışı zamanla dəyişmişdir.
Bir hüquq sistem daxilində məişət zorakılığına müxtəlif anlayış verirdilər. Bu da öz növbəsində
məişət zorakılığı probleminə effektiv mübarizə tədbirlərinin müəyyənləşməsində və
implementasiyasında maneə törədirdi. XX əsrin ortalarında məişət zorakılığı ya rəsmi nigahda
olan ər və arvada, ya da birgə yaşayan və vətəndaş nigahında olan tərəflərə şamil olunurdu.
Misal üçün, Böyük Britaniyanın hökuməti tərəfindən 2000-ci ildə qəbul olunan anlayışa görə
məişət zorakılığı yerindən və baş vermə vaxtından asılı olmayaraq, intim münasibətlərdə olan
cari və keçmiş partnyorlar arasında olan hər hansı zorakılıqdır(4, s.23). Son zamanlarda Böyük
Britaniyada ümumqəbul olunmuş anlayış belədir: Cinsi mənsubiyyətindən və orientasiyasindan
asılı olmayaraq, ailə üzvü və ya intim parnyor olan və ya olmuş insanlar arasında baş vermiş
zorakılıq, təhlükəli davranış və ya xəyanət, söyüş kimi hadisənin baş verməsi məişət zorakılığı
kimi qiymətləndirilir.Fikrimcə, qəbul olunan anlayışın konkret olmamasına baxmayaraq, məişət
zorakılığın anlayışının geniş olması hakimlərin qanunu geniş subyekt kütləsinə istifadə edə
bilməsini və onların hüquq yaradıcılığının inkişafını ehtiva edir.Bu anlayış məişət terminini
intim münasibətlərə bağlayır lakin, məişət zorakılığı tək ər-arvad arasında deyil, igər ailə üzvləri
arasında da olur. “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanunu məişət zorakılığını - yaxın qohumluq münasibətlərindən, birgə və ya əvvəllər birgə
yaşamaqlarından sui-istifadə etməklə, bu qanunun şamil edildiyi şəxslərin birinin digərinə
qəsdən fiziki və ya mənəvi zərər vurması kimi qiymətləndirir(2, s.9). Fikrimcə, bu tərif daha
genişdir və məişət zorakılığını sırf intim münasibətlər ilə əlaqələndirmir. Lakin burada bir
çatışmamazlıq var. Qanunun kommentariyasında qeyd olunub ki, məişət zorakılığının anlayışının
vacib elementləri birgə yaşayan subyektlərin yaxın qohumluq əlaqəsi və ya birgə yaşadıqları
dövrdə yaranan asılılıq münasibətləridir. Kommentariyadan da göründüyü kimi, cinayətin məişət
zorakılığı kimi klassifikasiya olunması üçün həm yaxın qohumluq əlaqəsi, həm də birgə yaşayış
aspektləri paralel şəkildə mövcud olmalıdır. Düzdür, qanunda “birgə və ya əvvəllər birgə
225

yaşayış” terminindən istifadə olunub. Hər bir halda birgə yaşayış faktı ya cari zamanda, ya da
keçmişdə olması tələb olunur. Qanunda “və” bağlayıcısı əvəzinə “və ya”dan istifadə olunması
daha məqsədəuyğun olardı: məişət zorakılığı- yaxın qohumluq münasibətlərindən və ya birgə və
yaxud əvvəllər birgə yaşamaqlarından sui-istifadə etməklə, bu qanunun şamil edildiyi şəxslərin
birinin digərinə qəsdən fiziki və ya mənəvi zərər vurmasıdır. Çünki məişət zorakılığının
qurbanlarının dairəsi günbəgün genişlənir. Qanunun dördüncü maddəsinə nəzər yetirsək qanunun
şamil edildiyi şəxslərin siyahısını görərik. Qanuna əsasən məişət zorakılığı yaxın qohum olan
ailə üzvlərinə; habelə birgə yaşadığı hallarda digər qohumlara; boşanmadan sonra birgə və ya
ayrılıqdan sonra keçmiş ər-arvada və vətəndaş nigahında yaşayan ər-arvada və onlarla birgə
yaşayan yaxın qohumlara və qəyyum, himayəçi və onların təyin olunduğu şəxslərə şamil olunur.
Lakin Azərbaycan reallığında ailə münasibətlərinə təsir göstərən qohumların dairəsi ələxsus da,
əyalətlərdə genişdir. Belə ki, qanuna əsasən yaxın qohumlara ər, arvad, valideynlər, uşaqlar,
nənə və babalar, nəvələr, doğma və ögey qardaşlar və bacılar, övladlığa götürülmüş uşaqlar və
birgə yaşadığı halda digər qohumlar aiddir. Ancaq bəzən qadın cinsindən olan qohumların şəxsi
həyatında iştirak etmək istəyi tək yaxın qohumlarda deyil, hətta birgə yaşamamaqlarına
baxmayaraq digər qohumlarda da oyanır. Məsələn, qadının boşandıqdan sonra qohumların
fikrincə “qeyri-əxlaqi” həyat tərzi keçirməsi onun həyatına əmisioğlu, dayısıoğlu, xalasıoğlu və
s. tərəfindən kobud müdaxilə və hətta həyatına təhlükə yaradan hərəkətlər etməsinə gətirib çıxara
bilər. Qeyrət, namus cinayətləri təəssüf ki, Azərbaycanda geniş vüsət almışdır. Lakin qanunu
tövsif etdikdə, qadının hüquqlarının qorunması üçün ona qarşı təhdidləri bu qanunun
normalarına uyğun görülməyəcəkdir. Belə ki, əmioğlu, dayıoğlu və ya dayı, əmi və s. bu qanuna
əsasən yaxın qohum deyil. Biz onların yaxın qohum kimi tövsif olunmasını tələb etmirik, amma
4.0.1. maddəsindəki birgə yaşadıqları halda digər qohumlar norması reallığı o qədər də düzgün
əks etdirmir. Dayıların, əmilərin, kuzenlərin qadına namus üstündə təcavüz etmələri və onun
həyatına son qoymaları üçün birgə yaşamaları o qədər də vacib tələb deyildir. Ona görə də “birgə
yaşadığı hallarda” terminin qanunun 4.0.1. maddəsindən çıxarılması məqsədəuyğun olardı.
Bizim qanunvericilikdə yaxın qohumların siyahısı göstərilib. Lakin orada göstərilən valideyn
terminin kimə şamil olunduğu bilinmir, yəni uşağın valideyni əgər məişət zorakılığı uşağa qarşı
törədilibsə, yoxsa ər-arvadın valideynləri. Hər halda, kürəkən, gəlin-qaynana, qaynata
münasibətləri təcrübədə ya yaxın qohuma anlayışı altında, ya da digər qohumlar termini altında
tənzimlənə bilər.
Qanunun müsbət tərəflərindən biri odur ki, o həm cari zamanda birgə yaşayan ər-arvada, həm
də keçmiş ər-arvada şamil olunur. Belə ki, bəzi hallarda boşanma və ya ayrılmadan sonra belə
keçmiş ər öz keçmiş həyat yoldaşı üzərində cansız əşyaya olan tərzdə sahiblik hüququnun həyata
keçirmək ambisiyalarına sahib olur.Bu halda qadın rəsmən boşanmasına rəğmən, özünü tirandan
azad hiss etmir. Qadınların boşanmadan sonra belə vəziyyətlərdə müdafiəsiz olduqlarından bu
maddənin olması təqdirəlayiqdir.
Sonrakı təqdirəlayiq hal isə qanuni nigahda olmadan birgə yaşayan kişi və qadınlara qanun
əsasında müdafiənin verilməsidir. Bu müddəa ilə Qanun nigahda yaşayan və nigahdan kənar
yaşayan cütlüklər üçün bərabər imkanlar yaradır. Azərbaycanda Sovetin dağılmasından sonra
kənd yerlərində dinə dönüş baş verdi və bunun əsasında ailələrdə qanuni nigahdan daha çox dini
nigaha- kəbinə üstünlük verilməyə başladı. Əgər qanunvericilər bu aspektə görməməzlikdən
yanaşsaydılar və Azərbaycanın dünyəvi dövlət olduğunu əsas gətirərək yalnız qanunii nigahları
tanısaydılar yüzminlərlə qadınlar dövlət müdafiəsindən kənarda qalacaqdırlar. Qanuni nigahdan
kənar dedikdə, təkcə dini nigah deyil, həm də vətəndaş nigahı ehtiva edilir. Qanunvericilər
qanuni nigahda yaşayan və qanuni nigahdan kənar yaşayan cütlüklərin hüquqlarını bərabər
müstəviyə gətirdikdə bir aspektdə vətəndaş nigahında yaşayanların hüquqlarının
genişləndirilməsinə imkan verməmişdirlər. Belə ki, qanuni nigahda olmadan birgə yaşayan kişi
və qadının hüquqları onların cari vaxtda münasibətdə olduğu dövrlə məhdudlaşır. Vətəndaş
nigahında olan keçmiş partnyorların məişət zorakılığından qorunması bu qanunla nəzərdə
tutulmamışdır. Çox hallarda nigah haqda şəhadətnamənin olmaması kişi ilə qadın arasında
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münasibətlərə (mülkiyyət çıxmaq şərti ilə) böyük təsir göstərmir. Ətrafdakı insanlar onları ərarvad kimi tanıyır, onlar özləri bir-birilərini ər-arvad kimi qəbul edir, bu əlaqədən törəyən hüquq
və vəzifələri yerinə yetirirlər. Bu cəhətdən qanunverici belə cütlükləri nigahda olan cütlüklərlə
eyniləşdirir, lakin keçmiş ər-arvadların məişət zorakılığından qorunma imkanlarına görə
birincilərə qarşı ayrı-seçkilik göstərmiş olur. Belə ki, qanun ancaq nigah pozulduqdan sonra
birgə və ya ayrılıqda yaşayan ər-arvada şamil edilir. Fikrimcə, gələcəkdə bu ayrı-seçkilik aradan
qaldırılmalıdır. Zənnimcə, qanun kiçik çatışmamazlıqların olmasına baxmayaraq, məişət
zorakılığının təsir etdiyi subyektlərin geniş kütləsini ehtiva edə bilmişdir.
Biz yuxarıdakı misallarda məişət zorakılığının yaxın qohumluq əlaqələrindən yaranan
hallarını nəzərdən keçirdik.Yaxın qohumluq əlaqələri qanuna əsasən bir yerdə yaşama faktı ilə
də möhkəmləndirilir. Ancaq elə hallar da ola bilər ki, şəxs birgə yaşamadığı və yaxın qohumluq
əlaqəsi olmadığı şəxs tərəfindən təcavüzə və təzyiqə uğraya bilər. Bəzən qadınlar bir müddət
görüşdükləri sevgililəri və ya nişanlıları tərəfindən edilən zorakılığın qurbanı olurlar. Belə halda
onlar nə bir dam altında yaşayırlar, nə də ki, yaxın qohumluq əlaqələrinə sahibdirlər. Adıçəkilən
əlaqə formalarının olmaması qadınların əks-cins nümayəndələrinin zorakılığına məruz
qalmayacaqlarından sığortalamır. Belə olduğu halda qadınlara qarşı baş vermiş zorakılığın
məişət zorakılığı kimi qiymətləndirilməsində problem var və yaxud qısa intim əlaqədə olan
cütlüklər arasında olan münasibətlərin yaxın qohumluq əlaqəsi və ya birgə yaşayış kriteriyasına
uyğunlaşdırmaq imkanının olub-olmaması gələcəkdə araşdırılmalıdır.
Beləliklə, biz “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanunu əsasında məişət zorakılığından qorunan subyektlərin siyahısını təhlil etdik. Azərbaycan
Respublikasında bu istiqamətdə bir qanun layihəsinin Milli Məclisdən oxunuşdan keçməsi və
Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilməsi bir daha onu göstərir ki, məişət
zorakılığının qarşısı alınması sahəsində ilk addımlar atılır və gələcəkdə də ölçülər götürələcəkdir.
Qanun məişət zorakılığının tətbiq ediləcək insanlar dairəsinə nəzər yetirsək görərik ki, yaxın
qohumluq münasibətləri və birgə yaşayış subyektlərin müəyyən edilməsində əsas kriteriya kimi
götürülür. Zənnimcə, gələcəkdə qanun üç əsas sütuna əsaslanmalıdır. Bunlar aşağıdakılardır:
yaxın qohumluq; birgə yaşayış; və intim münasibətlər. Qanunda intim münasibətlərə yaxın
qohumluq kriteriyası prizmasından yanaşılmışdır. Belə ki, ər-arvad subyektlər kimi yaxın
qohumluq münasibətləri çərçivəsində gözdən keçirilmişdir və vətəndaş nigahında olan cütlüklər
də ayrıca kriteriay kimi verilmişdir. Lakin unutmaq lazım deyil ki, zorakılıq sevgililər və ya
nişanlılar tərəfindən törədilə bilər. Burada sual ortaya çıxa bilər ki, intim münasibətlərin olması
faktı tək bəs edirmi, yoxsa hansısa qeyd-şərtlər də lazımdırmı? İntim münasibətlərə malik
insanlar belə münasibətlərin davamlı və periodik, tsiklik olmasını sübut etməlidirlər, yəni belə
münasibətlər uzun sürməsə sə təkrarlanan olmalıdır, bir epizod məişət zorakılığının olmasını
sübut edə bilməyəcək. Belə insanların da hüquqi yardıma ehtiyacları vardır. Lakin nəzərdə
tutmaq lazımdır ki, cavan insanlar arasında yaxın münasibətlər sırf platonik, yəni intim əlaqəsiz
də ola bilər. Belə halda məişət zorakılığının hansı kriteriyaya uyğun tövsif edilməsi problemi
çıxacaqdır. Məncə, bu cür cütlüklərin məişət zorakılığı məsələsində aqibətləri gələcəkdə
müəyyənləşməlidir.
Qanunda göstərildiyi kimi qadınlardan başqa kişilər də məişət zorakılığının qurbanı ola
bilərlər. Belə ki, qanunda da sadalanan şəxslər arasında arvaddan başqa ərin də adı çəkilir.
Kitablara, nəşrlərə, hesabatlara nəzər salsaq kişi cinsin nümayəndələrinin məişət zorakılığı
qurbanları kimi nəzərdən keçirilməsini görmərik. Halbuki, Riçard L.Devisin kitabında qeyd
olunub ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında hər il təqribən 830,000 kişi məişət zorakılığının
qurbanı olur(5, s.172). Bəzən utanc hissi, bəzən isə hadisənin məişət zorakılığı kimi nəzərdən
keçirilməməsi belə halların latent qalması ilə nəticələnir. Böyük Britaniyada 25 % qadın və 59%
kişi onlara qarşı törədilən kobud rəftarı rəsmi tərifə uyğun olaraq məişət zorakılığı kimi qəbul
etmirlər(4, s.29). Məişət zorakılığını daha çox seksizmlə bağlayaraq onu tək qadınların
problemihesab etmək də doğru olmazdı. Məişət zorakılığının qurbanlarının böyük həcmini
qadınlar, uşaqlar, yaşlılar- zəif və qorumasız təbəqə təşkil edir. Lakin kişilərə qarşı edilən kobud
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rəftar və zorakılıq da gözdən yayınmamalıdır. Fikrimcə, bu istiqamətdə də tədqiqatlar
aparılmalıdır.
Beləliklə, biz bu məqalədə qanunda göstərilən subyektlərin dairəsini təhlil etdik və qanundakı
müsbət faktlardan başqa çatışmamazlıqları da nəzərdən qaçırmadıq. Keçmişdə birgə vətəndaş
nigahında yaşayan lakin cari zamanda ayrılanlar və ya heç zaman birgə yaşamayan lakin intim
münasibətlərdə olan cütlüklərin qeyri-müəyyən vəziyyətinə də məqalədə toxunulmuşdur. Kişilər
də qadınlarla bərabər məişət zorakılığı qanunundan bəhrələndiklərinə görə onlara qarşı edilən
təzyiqlər və zorakılıqlar da tədqiq olunmalıdırlar.
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Резюме
Oпределение круга субъектов домашнего насилия и его исторические аспекты
Статья посвящена проблемам домашнего насилия; главные концепции в этой сфере
были рассмотрены. Также рассмотрены такие аспекты как субъекты домашнего насилия,
потенциальные жертвы насилия и пути их предотвращения. Статистические данные тоже
использованы для лучшего понимания проблемы.
Ключевые слова: домашнее насилие, женщины, психическое и сексуальное насилие,
брак, гражданский брак

Summary
Determination of scope of subjects of domestic violence victims and its historical aspects
The article is dedicated to the problems of determination of domestic violence victims; main
conceptions have been looked through. Scope of victims under law preventing domestic violence
has been analyzed and suggestions have been made. Statistics are used for better understanding
of a problem.
Keywords: domestic violence, women, victim, psysical and sexual violence, matrimony,civil
relationship
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KOMPÜTER İNFORMASİYASI SAHƏSİNDƏ CİNAYƏTLƏRİN OBYEKTİ
Açar sözlər: kompüter, cinayət, tarix, zaman, informasiya.
Ключевые слова: компьютер, преступление, история, время, информация.
Key words: computer, crime, history, time, information.
Cinayətin obyekti cinayətkar əməlin qəsd etdiyi obyektdir. Törədilmiş cinayət əməlinin
ictimai təhlükəliliyini sübut edən, şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlət üçün mənfi xarakter daşıyan
dəyişikliklər məhz cinayətin obyekti sahəsində baş verir (1, s. 72).
Cinayətin predmeti isə qəsdin yönəldiyi obyektin elementidir. Obyektin elementlərindən
birinə, yaxud da bir neçəsinə təsir göstərməklə şəxs qanunla qorunan ictimai münasibətləri pozur
(2, s. 146). H.S. Qurbanov haqlı olaraq göstərir ki, cinayətin predmetini cinayətin obyektindən
fərqləndirmək lazımdır (3, s. 29).
B.V. Zdravomıslovun fikrincə, cinayətin obyekti cinayətlə ziyan yetirilən, yaxud mühüm
ziyan yetirilə bilən, cinayət qanunu ilə qorunan ictimai münasibətlərdir (4, s. 110). İ.B. Ağayev
də cinayətin obyektinə oxşar tərif verərək qeyd edir ki, cinayətin obyekti cinayət qanunu ilə
qorunan, cinayətin qəsd etdiyi və nəticədə zərər yetirilən və ya real zərər yetirilmə təhlükəsinə
məruz qalan sosial əhəmiyyətli dəyər, maraq və sərvətlərdir. Müəllif göstərir ki, cinayət hüquq
nəzəriyyəsində cinayət obyektlərini iki əsasa görə təsnif etmək qəbul olunmuşdur:
-qanunla qorunan sosial əhəmiyyətli dəyər, maraq və sərvətlərin ümumilik dərəcəsinə görə;
-konkret cinayətin tövsif edilməsində obyektin əhəmiyyətinə görə.
Qanunla qorunan sosial əhəmiyyətli dəyər, maraq və sərvətlərin ümumilik dərəcəsinə görə
aşağıdakı obyektləri qeyd etmək olar:
cinayətin ümumi obyekti;
cinayətin cinsi obyekti;
cinayətin növ obyekti;
cinayətin bilavasitə obyekti.
İkinci təsnifat ümumiləşdirmənin eyni bir səviyyəsində həyata keçirilir. Burada təsnifat
bilavasitə obyektdəki fərqlər səviyyəsində aparılır. Bu təsnifatda aşağıdakıları ayırmaq lazımdır:
-əsas bilavasitə obyekt;
-əlavə bilavasitə obyekt (1, s. 76).
Əlavə bilavasitə obyekt zəruri və fakultativ xarakterdə ola bilər.
Cinsi obyekt zəminində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin Xüsusi hissəsi
bölmələrə ayrılmışdır. Qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsinin 2.1-ci maddəsində cinayət hüququ ilə
qorunan obyektlərin ümumiləşdirilmiş siyahısı öz əksini tapmışdır. Bunlara: sülh və bəşəriyyətin
təhlükəsizliyi, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqları, mülkiyyət, iqtisadi fəaliyyət, ictimai
qayda və ictimai təhlükəsizlik, ətraf mühit, Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşu
aid edilmişdir.
Kompüter informasiyası sahəsində cinayətlərin cinsi obyekti ictimai təhlükəsizlik və ictimai
qayda, növ obyekti isə kompüter informasiyası sahəsində təhlükəsizlikdir. İctimai təhlükəsizlik
dedikdə, əhalinin təhlükəsiz yaşaması, ictimai qayda dedikdə isə insanların birgə təhlükəsiz
yaşaması qaydaları başa düşülür. Məhz bu səbəbdən kompüter informasiyası sahəsində
cinayətlər Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin “İctimai təhlükəsizlik və ictimai qayda
əleyhinə olan cinayətlər” adlanan X bölməsində təsbit olunmuşdur. Həmin Məcəllənin
“Kompüter informasiyasına qanunsuz olaraq daxil olma” adlı 271-ci maddəsində qeyd olunan
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cinayət əməlinin obyekti kompüter informasiyası sahəsində yaranan ictimai münasibətlərdir. Bu
cinayətin predmeti isə qanunla mühafizə olunan, hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus kompüter
informasiyasıdır.
Cinayət Məcəlləsinin 271-ci maddəsində “kompüter informasiyasına qanunsuz olaraq daxil
olma” terminindən istifadə edilmişdir. Kompüter informasiyasına qanunsuz olaraq daxil olma
dedikdə, qanuni istifadəçi olmayan, yaxud həmin informasiya ilə işləmək üçün müvafiq icazəsi
olmayan şəxsin onun üçün bağlı olan informasiya sisteminə mülkiyyətçinin, yaxud digər səlahiyyətli şəxsin razılığı olmadan daxil olması başa düşülür. Qanunsuz daxil olmanın üsulları müxtəlif
ola bilər. Məsələn, özgənin adından, yaxud şərti parolundan istifadə edilməsi, texniki qurğuların
fiziki ünvanlarının dəyişdirilməsi, yaxud proqram və ya informasiya təminatlarının modifikasiyası, informasiya daşıyıcısının oğurlanması, məlumatların ötürücü kanallarına qoşulan yazma
aparatlarının quraşdırılması, müdafiə sistemində zəif yerlərin tapılması və sındırılması və s.
Beləlikə, kompüter informasiyasına qanunsuz olaraq daxil olma aşağıdakı hallar olduqda
qanunsuz sayılır:
-şəxsin kompüter informasiyasına daxil olmaq hüququ olmadıqda;
-şəxsin kompüter informasiyasına daxil olmaq hüququ olsa da, bunu müəyyən edilmiş
qaydaya zidd surətdə, onun müdafiəsi qaydalarını pozmaqla həyata keçirdikdə.
Qidalanma mənbəyi olmayan elektron-hesablayıcı maşınların, habelə əşya kimi
informasiyanın maşın daşıyıcısının ələ keçirilməsi kompüter informasiyasına qanunsuz olaraq
daxil olma cinayət əməlini yaratmır və müvafiq hallarda mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərə
görə məsuliyyət nəzərdə tutan maddələr üzrə tövsif oluna bilər.
Eynilə bu qaydada, maşın daşıyıcılarına istiliklə, maqnit dalğaları, mexaniki zərbələr və digər
bu kimi üsullarla xaricdən təsir göstərməklə kompüter informasiyasının məhv edilməsi və ya
təhrif olunması Cunayət Məcəlləsinin 271-ci maddəsi üzrə cinayət tərkibini yaratmır.
EHM-in idarəetmə orqanlarına və ya EHM şəbəkəsinə sanksiyalaşdırılmadan (icazəsiz) daxil
olma kompüter informasiyasına qanunsuz daxil olmağa hazırlıq kimi qiymətləndirilməlidir (5, s.
897).
İ.B. Ağayev haqlı olaraq qeyd edir ki, kompüter informasiyasına qanunsuz olaraq daxil
olmanın bilavasitə obyektini qanunla qorunan informasiyanın toxunulmazlığı, informasiyanın
mülkiyyətçisinin və digər qanuni sahiblərinin əmlak və sair hüquqları, şəxsiyyətin, cəmiyyətin və
dövlətin təhlükəsizliyi təşkil edir. Kompüter informasiyasının formalaşdırılması üçün nəzərdə
tutulan, lakin hələ maşın dilində daşıyıcıya keçirilməyən informasiyaya (sxemlərə, yazılara və s.)
edilən qəsdlər Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 271-ci maddəsinin təsiri altına
düşmür. Belə qəsdlər konkret hallardan asılı olaraq, məsələn, şəxsi həyatın toxunulmazlığını
pozma (CM-in 156-cı maddəsi), müəlliflik hüquqlarını və ya əlaqəli hüquqları pozma (Cinayət
Məcəlləsinin 165-ci maddəsi), ixtiraçılıq və patent hüquqlarını pozma (CM-nin 166-cı maddəsi),
kommersiya və ya bank sirri olan məlumatları qanunsuz yolla əldə etmə və ya yayma (CM-in
202-ci maddəsi) və s. kimi tövsif oluna bilər (1, s. 693).
Professor İ.A. Klepiçskinin fikrincə, qanunla mühafizə olunan kompüter informasiyası
dedikdə, əmlak hüquqlarının mühafizəsi ilə əlaqədar elektron-hesablayıcı maşınlarda və
kompüter qurğularında olan, qanunla qorunan hər hansı informasiya anlaşılır. Mahiyyətinə görə
bu özgə şəxsə məxsus kompüterdə olan istənilən informasiyadır (6).
Qeyd etmək istərdik ki, dövlət sirri haqqında məlumatların əks olunduğu dövlətə məxsus
istənilən informasiya qanunla mühafizə olunan kompüter informasiyasına aid edilir. Belə ki,
“Dövlət sirri haqqında” 2004-cü il 9 sentyabr tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.0.1ci maddəsinə görə dövlət sirri - dövlətin hərbi, xarici-siyasi, iqtisadi, kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat və
əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ilə bağlı olub, dövlət tərəfindən mühafizə edilən və yayılması
Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyinə ziyan vura bilən məlumatlardır (7).
Qanunla mühafizə olunan kompüter informasiyasına, həmçinin xidməti, kommersiya və ya
bank sirrini təşkil edən məlumatlar aid edilir və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi bu
məlumatların mühafizəsinə təminat verir. Məsələn, “Banklar haqqında” 2004-cü il 16 yanvar
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tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununun 41.1-ci maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan
Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq, bank hesabının, hesab üzrə əməliyyatlar və
qalıqların, habelə müştəri haqqında məlumatların, o cümlədən müştərinin adı, ünvanı, rəhbərləri
haqqında məlumatların sirrinə bank təminat verir. Müştərilərin bank saxlancında əmlakının
mövcudluğu, bu cür əmlakın sahibləri, xarakteri və dəyəri haqqında məlumatların sirrinə də bank
təminat verir (8).
Digər misal. “Kommersiya sirri haqqında” 2001-ci il 4 dekabr tarixli Azərbaycan
Respublikası Qanununun 1.2-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasında bütün hüquqi və
fiziki şəxslərin kommersiya sirrini təşkil edən məlumatlarının, onların ifadə edilməsi üsulundan
və daşıyıcısından asılı olmayaraq qorunma hüququ vardır. Həmin Qanunun 2.0.1-ci və 17.1-ci
maddələrinə uyğun olaraq hüquqi və fiziki şəxslərin istehsal, texnoloji, idarəetmə, maliyyə və
başqa fəaliyyəti ilə bağlı, sahibinin razılığı olmadan açıqlanması, onların qanuni maraqlarına
ziyan vura bilən məlumatlar kommersiya sirri hesab edilir və kommersiya sirri təşkil edən
məlumatları qeyri-qanuni yolla əldə edən və ya yayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının
müvafiq qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar (9).
Müəlliflik hüququnun obyekti olan kompüter informasiyası da qanunla mühafizə olunan
informasiyalara aid edilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının “Yaradıcılıq azadlığı”
adlanan 51-ci maddəsinin 1-ci və 2-ci hissələrinə müvafiq olaraq hər kəsin yaradıcılıq azadlığı
vardır. Dövlət ədəbi-bədii, elmi-texniki və başqa yaradıcılıq növlərinin azad həyata keçirilməsinə
təminat verir.
“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” 1996-cı il 5 iyun tarixli Azərbaycan
Respublikası Qanununun “Müəlliflik hüququnun obyekti olan əsərlər” adlı 6-cı maddəsinin 2-ci
hissəsində deyilir: “Kompüter proqramları ədəbi əsərlər kimi qorunur. Kompüter proqramlarının
qorunması ilkin mətn və obyekt kodu da daxil olmaqla istənilən dildə və formada ifadə edilən
proqramların bütün növlərinə, o cümlədən əməliyyat sistemlərinə şamil edilir” (10).
“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Qanunla nəzərdə tutulmuş müəlliflik
hüququnun və əlaqəli hüquqların pozulmasına görə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə
uyğun mülki, inzibati və cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur (Qeyd olunan Qanunun 27-ci
maddəsi).
İntellektual mülkiyyət qanunla qorunduğu üçün maşın daşıyıcısında, elektron-hesablayıcı
maşınlarda, elektron-hesablayıcı maşınlar sistemində və ya onların şəbəkələrində olan
informasiyalara qanunsuz olaraq daxil olma Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 271ci maddəsi üzrə cinayət məsuliyyətinin yaranmasına səbəb olur.
Qanunvericilik habelə notariat hərəkətləri sirrinin qorunmasına təminat verir. “Notariat
haqqında” 1999-cu il 26 noyabr tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununun “Notariat
hərəkətləri sirrinin saxlanılması” adlanan 32-ci maddəsinin birinci hissəsinə müvafiq olaraq
notariat hərəkətləri barədə arayışlar və sənədlər yalnız notariat hərəkətlərinin aparılmasını
tapşırmış və ya barəsində notariat hərəkətləri aparılmış fiziki və hüquqi şəxslərə verilməlidir.
Həmin Qanunun 32-ci maddəsinin 10-cu hissəsinə əsasən notariat hərəkətləri sirrinin
açılmasında təqsirli olan şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən
edilmiş qaydada məsuliyyət daşımalıdırlar (11).
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 271-ci maddəsi ilə əlaqədar başlanan cinayət
işi üzrə daxil olmanın həyata keçirildiyi kompüter informasiyasının mülkiyyətçisinin dövlət və
ya digər hüquqi şəxs, yaxud fiziki şəxs olması müəyyən edilməlidir.
Göstərmək istərdik ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 271-ci maddəsində
qeyd olunan cinayət əməlinin analoqu İran İslam Respublikasında 1379-cu ilin yanvar ayının 30da (miladi tarixi ilə 20 aprel 2001-ci il-də) İslam Şura Məclisi tərəfindən “Mətbuat haqqında”
Qanunun 1-ci maddəsinə edilən 3 saylı əlavədə öz əksini tapmışdır və həmin 3 saylı əlavədə
təsbit olunmuş cinayətin obyekti də kompüter informasiyası sahəsində yaranan ictimai
münasibətlərdir (12, s. 24).
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi hazırlanarkən xarici ölkələrin, ilk növbədə
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Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin təcrübəsi öyrənilmişdir. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 271-ci maddəsinin analoqu, həmçinin Rusiya Federasiyası Cinayət
Məcəlləsinin 272-ci maddəsində təsbit olunmuşdur. Həmin maddəni şərh edın A.M. Doronin
qeyd edir ki, hüquq ədəbiyyatında rast gəlinən bəzi tədqiqatçıların fikirlərinə görə istənilən
kompüter cinayətinin predmetini informasiya daşıyıcısı, informasiya sistemi kimi kompüteri
hesab etmək lazımdır. A.M. Doronin düzgün olaraq bu cür fikirlərlə razılaşmayaraq göstərir ki,
kompüterin istənilən kompüter cinayətinin predmeti sayılması kompüter informasiyasına
qanunsuz olaraq daxil olmanın həddini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirərdi və həmin cinayətin
mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərdən fərqləndirilməsini çətinləşdirərdi (13, s. 79-80).
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 272-ci maddəsində qeyd olunan cinayət
əməlinin obyekti kompüter informasiyasından istifadə olunmasının təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi ilə bağlı olan ictimai münasibətlərdir. Həmin cinayətin predmeti isə kompüter
informasiyası, EHM proqramı, EHM, EHM sistemi və ya onların şəbəkələridir.
Qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 272-ci maddəsində
göstərilən cinayət əməlinin analoqu “İnformasiya cinayətləri haqqında” İran İslam Respublikası
Qanununun 25-ci maddəsində öz əksini tapmışdır və İran İslam Respublikasında da həmin
kriminal əməlin obyektini kompüter informasiyasından istifadə olunmasının təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi ilə bağlı olan ictimai münasibətlər təşkil edir.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 273-cü maddəsində təsbit olunmuş “Elektronhesablayıcı maşınların (EHM), EHM sisteminin və ya onların şəbəkələrinin istismarı qaydalarını
pozma” cinayətinin obyekti isə kompüter texnikasının intellektual və maddi vəsaitlərindən
istifadənin təhlükəsizliyini təmin edən ictimai münasibətlərdir. İ.B. Ağayev düzgün olaraq qeyd
edir ki, bu cinayətin bilavasitə obyekti – EHM-in, onun sisteminin və ya şəbəkələrinin
istismarıdır (1, s. 698).
EHM-lərin, EHM sisteminin və ya EHM şəbəkələrinin istismarı qaydaları müvafiq texniki
xarakterli normativ aktlarla müəyyən edilir. Belə aktlara kompüter avadanlığının istismarı və
təhlükəsizliyi texnikası üzrə ümumi tələbləri, yaxud səciyyəvi şərtləri (məsələn, kompüter
texnikasının fasiləsiz işlədilməsinin müddətini, əməliyyatların aparılmasının ardıcıllığını,
maksimum yükləri və s.) müəyyən edən xüsusi qaydalar aid olunur. Haqqında söhbət gedən
qaydalar həm də kompüter texnikasının maddi vəsaitlərinin (EHM və perferik qurğuların) əldə
olunması zamanı istifadəçiyə verilən keyfiyyət pasportlarında, istismar üzrə texniki təsvirlərdə
və təlimatlarda, habelə EHM proqramlarından istifadə edilməsi üzrə təlimatlarda əks olunur.
Qaydalardan bir qismi EHM-lə, onun perferik qurğuları və informasiyanın maşın daşıyıcıları ilə
iş üzrə müvafiq təlimatlarda müəyyən olunur. Bu təlimatlar kompüterlərin istehsalçıları
tərəfindən işlənib hazırlanır və onlarla birlikdə istifadəçilərə təqdim edilir. Müvafiq təlimatlar
kağız və maşın daşıyıcılarında da ifadə oluna bilər. Belə olduqda, bu təlimatlar istifadəşinin
arzusu ilə onlara daxilolmanı təmin edən proqrama daxil edilir.
Deməli, EHM-in istismarı qaydalarının pozulması məzmunundan asılı olaraq, fiziki və əqli
(intellektual) ola bilər. Fiziki pozuntulara cihazların düzgün qurulmaması, otaqda temperatur
rejiminin pozulması, EHM-in qidalanma mənbələrinə düzgün qoşulmaması, kompüter
avadanlığına vaxtlı-vaxtında texniki xidmət göstərilməməsi, sertifikatı olmayan mühafizə
vasitələrindən və əldəqayırma cihazlardan istifadə olunması və s. misal göstərilir. Əqli
(intellektual) pozuntulara isə kompüter proqramı ilə dialoqun düzgün aparılmaması, işlənməsi
hesablama texnikası vasitəsinin imkanları xaricində olan, yəni onun gücü çatmayan məlumatların
daxil edilməsi və s. aiddir (5, s. 905).
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 273-cü maddəsində öz əksini tapmış
“Elektron-hesablayıcı maşınların (EHM), EHM sisteminin və ya onların şəbəkələrinin istismarı
qaydalarını pozma” cinayət əməlinin analoqu İran İslam Respublikasının qanunvericiliyində
nəzərdə tutulmamışdır və həmin ölkədə belə hərəkətlər inzibati xəta sayılır.
Beləliklə, aparılmış tətqiqatlar aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan verir:
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 271-ci maddəsində qeyd olunan cinayət
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əməlinin analoqu İran İslam Respublikasında 1379-cu ilin yanvar ayının 30-da (20 aprel 2001-ci
il) İslam Şura Məclisi tərəfindən “Mətbuat haqqında” Qanunun 1-ci maddəsinə edilən 3 saylı
əlavədə öz əksini tapmışdır və hər iki ölkənin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş həmin
kriminal əməlin obyekti kompüter informasiyası sahəsində yaranan ictimai münasibətlərdir.
Göstərilən cinayətin predmeti isə qanunla mühafizə olunan, hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus
kompüter informasiyasıdır.
Həm Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 272-ci maddəsində qeyd olunan cinayət
əməlinin, həm də “İnformasiya cinayətləri haqqında” İran İslam Respublikası Qanununun 25-ci
maddəsində öz əksini tapmış kriminal əməlin obyektini kompüter informasiyasından istifadə
olunmasının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı olan ictimai münasibətlər təşkil edir.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 273-cü maddəsində təsbit olunmuş cinayət
əməlinin analoqu İran İslam Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmamışdır və həmin
ölkədə belə hərəkətlər inzibati xəta sayılır.
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Резюме
Объект преступления в сфере компьютерной информации
В статье указывается, что объектом преступлений в сфере компьютерной информации
являются общественные отношения, складывающиеся в связи с использованием
компьютерной информации. Предмет преступления - информация, сосредоточенная в
файлах, программах, базах данных.
Summary
Object of a crime in the sphere of computer information
In article it is specified that object of crimes in the sphere of computer information are the
public relations developing in connection with use of computer information. Crime subject information concentrated in files, programs, databases.
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QADINLARA QARŞI TÖRƏDİLƏN ZORAKILIQ CİNAYƏTLƏRİNİN
KRİMİNOLOJİ XARAKTERİSTİKASI VƏ ÖNLƏNMƏSİNƏ DAİR
Məqalədə ölkə statistikasından istifadə edilərək qadınlara qarşı törədilən zorakılıq
cinayətlərinin dinamikası və vəziyyəti dəyərləndirilmış, bu sahədə mövcud elmi ədəbiyyatlar
araşdırılmaqla cinayətlərin profilaktikası üzrə vasitə və metodlar təhlil olunmuşdur.
Zorakılıq cinayətlərinin xüsusiyyətlərindən biri kimi cinayətkarların tamah motivasiyasının
artması və bir qayda olaraq, situasiya xarakteri daşıyan şəxsiyyət əleyhinə törədilən «məişət»
zorakılıq cinayətlərinin tamah motivindən asılılığına diqqət yetirilmişdir.
Cinayətlərin ümumi profilaktikasının müddəalarına əsaslanaraq bu növ cinayətkarlığın baş
vermə səbəblərinin və onun törədilməsinə şərait yaradan halların aradan qaldırılması üzrə
önləmə fəaliyyəti içərisində ümumsosial və xüsusi-kriminoloji xarakterli tədbirlər sadalanmış,
qanunvericilik sahəsində zəruri dəyişikliklərin edilməsi, məişət zorakılığının profilaktikası
sahəsində sosial proqramların əsas istiqamətləri təklif edilmişdir.
Açar sözlər: kriminoloji xarakteristika, qadınlara qarşı törədilən cinayətlər, cinayətlərin
önlənməsi, cinayətlərin profilaktikası, məişət zorakılığı, zorakılıq cinayətləri.
Sosial həyatın məişət,istirahət, əmək, disproporsiyaların və funksiyaların paylanması zamanı
yaranan ziddiyyətlərin aradan qaldırılması kimi əsas sahələrinin ardıcıl, məqsədyönlü inkişafı,
təkmilləşməsi və normal fəaliyyət göstərməsi ailə-məişət cinayətkarlığının profilaktikasının əsas
istiqamətidir. Profilaktik işin bu istiqaməti hakimiyyət orqanlarının bir-biri ilə bağlı fərqli
fəaliyyət aspektlərini əhatə edir və ümumi profilaktik işdə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu
zaman nəzərə almaq lazımdır ki, məsələn, əməkdə olan fərqlər təkcə təhsil, baxış, şəxsiyyətin
vicdan ehtiyacları səviyyəsində özünü göstərmir, həmçinin insanın mədəniyyətinə, məişət və
ünsiyyət aləmindəki davranışına da təsir edir. Məlum olduğu kimi, bu sahələrdəki
disproporsiyalar bir çox hallarda müxtəlif neqativ hallar əmələ gətirir, xüsusilə insanın bir
tərəfdən iş yerində yaxşı istehsalçı və intizamlı işçi olmasına, digər tərəfdən isə ailədə və
məişətdə davakar və məişət pozğunu tipində ikili adaptasiya və şəxsiyyətin “ikiləşməsi”
fenomeninə gətirib çıxarır.
Ailə mühitindəki cinayətlər bir-birilə qarşılıqlı əlaqəli elementlərin – hüquqpozucusunun,
onun hüquqazidd fəaliyyətinin və ya fəaliyyətsizliyinin və zərərçəkmişin nəticəsidir, bununla
birlikdə, zərərçəkmişlə hüquqpozucusu arasında mürəkkəb münasibətlər yaranır. Zərərçəkmişi,
onun hüquqpozucusu ilə münasibətlərini və kriminogen şəraitdə hər birinin rolunu, eləcə də
cəmiyyətdə mövcud olan və ictimai şüuru və üzvlərinin mentalitetini müəyyənləşdirən faktorları
hərtərəfli və kompleks şəkildə öyrənmədən qadınlara qarşı törədilən zorakı cinayətlərin
profilaktikası sahəsində səmərəli tədbirlərin həyata keçirilməsi mümkün hesab edilmir.
Cinayətkarlığın önlənməsi və cinayətlərin profilaktikası problemlərinin tədqiqinin elmi əsası
çoxlu sayda alimlərin əməyinin nəticəsi olan əsərlərdir. Dövlətin mövcud olduğu bütün
dövrlərdə hüquq pozuntularının önlənməsinin hüquqi, metodik təminatının strateji, konseptual
əsaslarının işlənib hazırlanmasında daim iştirak etmişdir və bu gün də iştirak etməkdədir.
Cinayətkarlığın və ayrı-ayrı cinayətlərin önlənməsi üzrə tədbirlərin hazırlanması – bütün
kriminoloji tədqiqatların son nəticəsi və effektivliyinin göstəricisidir.
Elmi ədəbiyyatların təhlili göstərir ki, cinayətkarlığın, eləcə də ayrı-ayrı növ, kateqoriya və
qrup cinayətlərin önlənməsinin çoxlu sayda “nəzəri sxemi” işlənmiş, müvafiq elmi əsas
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yaradılmışdır, elm və praktika cinayətlərin profilaktikası üzrə çoxsaylı vasitə və metodlara
malikdir.
Halbuki cinayətkarlıqla mübarizə məsələləri yüzillər ərzində meydana gəlmiş və həll
edilmişdir, indiyədək bu tədbirlərin məcmusuna dair vahid ümumi anlayış mövcud deyildir.
Bununla bağlı “cinayətkarlıqla mübarizə”, “cinayətkarlıqla müharibə”,“cinayətkarlığa
münasibət” və s. kimi ifadələr işlədilməkdədir. Cinayətlərə və cinayətkarlığa dövlətin və
cəmiyyətin münasibəti “sosial nəzarət”, “cinayətkarlığa nəzarət”, “cinayətkarlığın idarə
olunması” kimi terminlərlə ifadə olunmaqdadır. Əslində “cinayətkarlığın önlənməsi” anlayışına
dair indiyədək kriminoloqlar arasında vahid fikir yaranmamışdır.Bununla yanaşı “cinayətlərin
profilaktikası” və “cinayətkarlıqla mübarizə” kimi anlayışlardan istifadə edilməkdədir.
Zorakı cinayətkarlıq, fiziki qüvvə tətbiq etməklə və ya tətbiq etməklə qorxutmaqla törədilən,
əsas bilavasitə məqsədi iradəsinə zidd olaraq insanı həyatdan məhrum etmək, yaxud onun
sağlamlığına, fiziki azadlığına, bədən toxunulmazlığına (o cümlədən cinsi toxunulmazlığına)
zərər vurmaq olan cinayətlərin, həmçinin müəyyən dövrdə müəyyən ərazidə zorakı cinayətləri
törədən şəxslərin məcmusudur.
Ayrı-ayrı hüquqazidd əməlləri zorakı cinayətlərdə birləşdirən əsas əlamət şəxsiyyət
üzərindəki fiziki və ya psixi zor və ya onun tətbiq ediləcəyi hədəsidir. Bu cinayətlərin
törədilməsində zorakılıq sadəcə kriminal məqsədə çatma deyil, motivasiyanın elementidir. Bu
əsaslar üzrə tamah və ya siyasi məqsədlərin əldə edilməsi üçün zorakı soyğun, quldurluq, hədəqorxu ilə tələbetmə və zorakılığın vasitə kimi istifadə edildiyi bir sıra cinayətlər həmin cinayətlər
sırasına daxil edilmir. (1; s.92)
Qadınlara qarşı törədilən zorakı cinayətlərin dairəsi olduqca çeşidlidir. Adətən zorakılığın
daha təhlükəli şəkildə təzahür etməsinə - şəxsiyyət əleyhinə törədilən cinayətlərə diqqət yetirilir.
Bunlara cinayətin obyektinin bilavasitə insan olduğu cinayət əməlləri – adamöldürmə,
sağlamlığa ağır xəsarət yetirmə, döymə, işgəncə vermə, zorlama, insan oğurluğu, quldurluq,
girov götürmə və s. kimi cinayətlərdən danışılarkən bu əməllərin, bir qayda olaraq, zor tətbiq
etmə ilə birləşdiyi nəzərə alınır.
Ictimai təhlükəlilik və əmələ gələn nəticələrin ağırlıq dərəcəsinə görə zorakı cinayətlər əksər
hallarda digər kriminal hallardan üstündür və böyük ölçüdə zərər vurur. Bu cinayətlərdən
bilavasitə zərərçəkənlər hər il minlərlədir. Bu cinayətlər sivil cəmiyyətdə daha mühüm dəyərlərə
- insanın həyatına, sağlamlığına, toxunulmazlığına zərər vurur, buna görə də hüquq və
ümumbəşəri əxlaq baxımından daha təhlükəlidir.
2004-2013-cü illərdə şəxsiyyət əleyhinə törədilən cinayətlər 260 fakt artmışdır (6253-6513
fakt). (2)
Zorakı cinayətlər arasında mühüm hissəni qəsdən adamöldürmə cinayətləri, sağlamlığa ağır
xəsarət yetirmə, zorlama, öldürməklə və ya sağlamlığa ağır xəsarət yetirməklə hədələmə, qəsdən
sağlamlığa az ağır xəsarət yetirmə təşkil edir. Bu cinayətlərin vəziyyəti və dinamikası
bütövlükdə zorakı cinayətkarlığı xarakterizə edir. (3;s.152) 2004-2008-ci illərdə qəsdən
adamöldürmə cinayətləri 201-168 (33 fakt azalma), sağlamlığa ağır xəsarət yetirmə 219-215 (4
fakt azalma), zorlama 24-25 (1 fakt artma), öldürməklə və ya sağlamlığa ağır xəsarət yetirməklə
hədələmə 47-61 (14 fakt artma) olmuşdur. (2)
Qadınlara qarşı törədilən zorakı cinayətlərin kriminoloji xüsusiyyəti onların bəzi artımlarla
müəyyən stabilliyə malik olmasıdır. Buna baxmayaraq qeyd olunmalıdır ki, son 10 ildə ölkədə
illik qəsdən adamöldürmə cinayətləri, sağlamlığa ağır xəsarət yetirmə əməlləri azalmışdır.
Zorakı cinayətlərin özünəməxsusluğu az da olsa artan latentliklə bağlıdır, bu da həmin
cinayətlərin nəticələrinin gizlədilməsinin çətinliyi ilə bağlıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, son onilliklərdə qadınlara qarşı törədilən zorakı cinayətlər
kəmiyyətcə artmaqla yanaşı onların keyfiyyət xarakteristikasında dəyişiklik baş vermişdir.
İlk növbədə soyuq və odlu silah tətbiq edilməklə törədilən zorakı cinayətlərin müəyyən
dövrdə artması əsas etibarilə üç qrup haldan asılıdır: silahın asan əldə olunması və silah
ticarətinin genişlənməsi (xüsusilə soyuq silah satışında nəzarətin zəifliyi); mütəşəkkil
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cinayətkarlığın xüsusi çəkisinin əhəmiyyətli dərəcədə artması; ölkədə və region ölkələrdə
müharibə və hərbi konfliktlərin mövcud olması.
Ötən əsrin 80-90-ci illərindən başlayaraq zorakı cinayətkar qəsdlərin seriyalılığı artmağa
başlamışdır: zorlama (təqribən iki dəfə), quldurluq, banditizm, hədə-qorxu ilə tələb etmə
(təqribən üç dəfə). bu ilk növbədə cəzasızlıq və hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin az
effektifliyi ilə bağlıdır.
Xüsusi amansızlıqla törədilmiş adamöldürmə kimi qadınlara qarşı törədilən zorakı
cinayətlərin payında da artım müşahidə edilir. Adamöldürmə və zorlama cinayətlərinin baş
verməsində müəyyən daralma meyli açıqca müşahidə edilməkdədir.
Zorakılıq, o cümlədən adamöldürmə əməlləri iqtisadi, siyasi, şəxsi və hətta şəxsiyyətlərarası
problemlərin həllinin adi üsuluna çevrilmişdir. Buna görə də yeni növ cinayət – sifarişlə və ya
muzdla adamöldürmə əməlləri yaranmış və yayılmışdır. Halbuki bu cinayətlər yaxın keçmişdə
rast gəlinmirdi, lakin çox qısa zamanda iqtisadi münasibətlərin nizamlanması və kriminal təsir
dairəsinin bölüşdürülməsində ilkin alətə çevrilmişdir.
Bəzi hallar nəzərə alınmazsa, ailə-məişət zəminində üzə çıxan zorakılıqla bağlı cinayətlər
qrupu kifayət qədər nəzərəçarpandır. Ötən əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində hər on adamöldürmə
və sağlamlığa ağır xəsarət yetirmə cinayətindən səkkiz-doqquzu məişət zəminində baş verirdi və
situasiya xarakterində idi. Zərərçəkmişlərin 4/5-ü cinayətkarın qohumu və ya tanışı olmaqla öz
davranışları ilə cinayət şəraitinə yardım etmişlər.
Qadınlara qarşı törədilən zorakı cinayətlərin əsasən situasiya-məişət xarakterinə dair nəticələr
bu illərdə adamöldürmə və sağlamlığa ağır xəsarət yetirmə cinayətlərində cinayətkarın intiqam,
qısqanclıq, mübahisə motivinin mühüm yer tutduğuna dair məlumatlarla təsdiqlənmişdir.
Buna baxmayaraq ötən əsrin 80-ci illərinin əvvəllərindən başlayaraq adamöldürmə və
sağlamlığa ağır xəsarət yetirmə cinayətlərinin strukturu kökündən dəyişməyə başlamışdır, məişət
zəminində baş verən bu cinayətlərin sayı azalmışdır.
Məişət zəminində qadınlara və uşaqlara qarşı törədilən zorakılıq cinayətləri xüsusi təhlükəlilik
nümayiş etdirir. Sosioloqların məlumatlarına əsasən ölkə qadınlarının yarısından çoxu yaxın
adamları tərəfindən fiziki və psixi zorakılığa məruz qalırlar. Bundan başqa, minlərlə uşaq
valideynlərinin evində məruz qaldıqları zorakılıqdan qurtulmaq üçün evi tərk edərək
sahibsizlərin cərgəsinə qoşulurlar. Məişət zorakılığı cəmiyyətdə suisidin artmasına da ciddi təsir
edir.
Cinayətkarların tamah motivasiyasının artması zorakiliq cinayətlərinin xüsiyyətlərindəndir.
Hətta bir qayda olaraq situasiya xarakteri daşıyan şəxsiyyət əleyhinə törədilən «məişət» zorakılıq
cinayətləri bir çox hallarda tamah motivi ilə törədilməkdədir.
Qadınlara qarşı törədilən zorakı cinayətkarlığın vəziyyəti, strukturu və dinamikası ölkədə
kriminal zorakılığın eskalasiyasının səbəblərini izah etməyə imkan vermir. Bu cinayətlərin
təbiətinin və onların önlənməsi üsullarının düzgün dərk edilməsi üçün zorakı cinayətkarın
şəxsiyyət xarakteristikasının analizi mühüm əhəmiyyətə maikdir. (4;s.109)
Qadınlara qarşı törədilən zorakı cinayətkarlığın önlənməsi cinayətlərin ümumi
profilaktikasının müddəalarına əsaslanır və özündə həm ümumsosial, həm də xüsusi-kriminoloji
xarakterli tədbirləri cəmləşdirir. Qadınlara qarşı törədilən zorakı cinayətkarlığın ümumsosial
önlənməsi cəmiyyətin inkişaf prosesində sosial-iqtisadi quruculuğun gedişində həyata keçirilir,
cəmiyyətdə ziddiyyətlərin, disproporsiyaların azalması profilaktik istiqamətləndirmə xarakteri
daşıyır. Öz növbəsində, zorakı cinayətkarlığın xüsusi-kriminoloji profilaktikası həmin növ
cinayətin baş vermə səbəblərinin və onun törədilməsinə şərait yaradan halların aradan
qaldırılması üzrə tədbirləri, həmçinin konkret şəxslər qarşı fərdi-profilaktik təsir tədbirlərini əks
etdirir.
Qadınlara qarşı törədilən zorakı cinayətkarlığın baş vermə səbəblərinin və onun törədilməsinə
şərait yaradan halların aradan qaldırılması üzrə tədbirlərə aşağıdakılar aiddir:
- ailədə və məişətdə zorakı cinayətkarlar üçün tipik olan şəxsiyyət keyfiyyətlərinin
formalaşmasına şərait yaradan mənfi faktorların aşkar edilməsi və aradan qaldırılması;
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- qadınlara qarşı törədilən zorakı cinayətlərin zəmin ola biləcəyi məişət və ailə konfliktlərinin
neytrallaşdırılması;
- adamöldürmə və sağlamlığa ağır xəsarət yetirmə təhlükəsinə dair müraciətlərin qeydə
alınması və hüquq mühafizə orqanlarının dərhal münasibət bildirilməsi;
- sutkanın müəyyən saatlarında müəyyən yerlərdə spirtli içki satışının məhdudlaşdırılması,
yetkinlik yaşına çatmayanlara, sərxoş vəziyyətdə olanlara satışın qadağan edilməsi, bu
məhdudiyyətləri pozanların məsuliyyətinin müəyyənləşdirilməsi;
- güclü təsiredici maddələrin yayılması, bu cür bitkilərin becərilməsi, həmin tərkibli
maddələrin buraxılması üzərində nəzarət, qanunsuz hazırlanması, satılması və istifadəsinə görə
məsuliyyətin müəyyənləşdirilməsi;
- odlu silahın əldə olunması və saxlanması üzrə xüsusi qaydalara əməl olunması üzərində
nəzarətin gücləndirilməsi, qanunsuz silah, döyüş sursatı və partlayıcı maddələrin daşınması,
saxlanması, hazırlanması və başqasına verilməsinə görə məsuliyyətə təqsirkarların cəlb
olunması;
- silahı qeydiyyatdn yayındıran, sistematik ictimai qayda pozuntusu törədən, həddindən artıq
spirtli içki içən, psixiki xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslərdən silahların alınması;
- sexlərdə və tədris-istehsalat emalatxanalarında işçi və şagirdlərin əldədüzəltmə silah
hazırlama hallarının aşkar edilməsi;
- ictimai yerlərdə zorakı cinayətlərin törədilməsini çətinləşdirən tədbirlərin həyata keçirilməsi,
lazımi işıqlandırmanın təmin edilməsi, damlara, zirzəmilərə, anbarlara və istifadəsiz qapalı
yerlərə girişlərin bağlanması və sistematik baxış keçirilməsi, zorakı cinayətlərin tez-tez baş
verdiyi yerlər nəzərə alınmaqla hüquq mühafizə orqanlarının güc və vasitələrinin paylanması;
- hüquq mühafizə orqanlarının təyinatlı xidmətlərinin işinin dəqiq təşkil olunması;
- zorakı cinayət törətmiş şəxsin cinayət işinə onun iş və ya təhsil yerində baxılması;
- hüquq mühafizə orqnları rəhbərlərinin yaşayı və iş yerlərində görüşlərinin keçirilməsi;
- əhalinin hüquqi maarifləndirilməsi və tərbiyəsi işinin təşkil edilməsi. (5;s.121)
Qadınlara qarşı törədilən zorakı cinayətlərin individual profilaktikası bu cinayətlərin konkret
şəxslər tərəfindən törədilməsinə yol verilməməsinə yönəlmişdir. İndividual profilaktika prosesi
aşağıdakı qarşılıqlı mərhələlərdən ibarətdir – cəmiyyətə zidd həyat tərzi keçirən və zorakı
cinayət törətməyə meylli şəxsləri aşkar etmək, aşkar edilmiş şəxsləri daxili işlər orqanlarında
qeydə almaq, cəmiyyətəzidd davranışın səbəblərinin və bu davranışa şərait yaradan şərtlərin
müəyyən edilməsi, göstərilən səbəb və şərtlərin aradan qaldırılması üçün tədbirlərin həyata
keçirilməsi, profilaktik təsiretmənin müxtəlif forma və metodlarının tətbiq edilməsi.
Qadınlara qarşı törədilən zorakı cinayətlərin profilaktikasında müvəffəqiyyətin əldə olunması
bu cinayətlərin aşkarlanmasının tamlığından və törədilməsinə görə təyin edilən cəzanın mütləq
tətbiqinin təmin edilməsindən asılıdır. Bu tələblərin yerinə yetirilməməsi həmin şəxslərin təkrar
cinayət törətməsi və cinayətlərə yeni şəxsləri cəlb etmələri ilə nəticələnir.
Cinayətkarlığın önlənməsi, daha əhəmiyyətli konkret tələbləri özündə birləşdirən çoxtərəfli
fəaliyyətdir; bu tələblərin yerinə yetirilməsi müxtəlif səviyyələrdə cinayətlərin və digər hüquq
pozuntularının önlənməsinə kompleks yanaşmanı təmin edir. (6; s.105-106) Bu zaman
ümumsosial və xüsusi önləmə, ümumi və individual profilaktika tədbirlərinin birliyi; həyat
fəaliyyətinin bütün sahələri və sosial institutların əhatə olunması; iqtisadi, ideoloji, mədəni,
hüquqi, təşkilat-idarəetmə xarakterli tədbirlərin qarşılıqlı əlaqəli və bir-birini tamamlayan
tədbirlərindən istifadə edilməsi; bütün profilaktika subyektlərinin qarşılıqlı və koordinasiyalı
fəaliyyəti; profilaktik təsirə ehtiyacı olan bütün obyektlərin əhatə olunması; cinayətkar və
cəmiyyətəzidd davranışların səbəb və şəraitnin məcmusuna təsir edilməsinə nəzərə alınır.
Bütün bu profilaktik tədbirləri istiqamət və xarakterinə görə üç qrupa ayırmaq mümkündür:
ümumsosial, xüsusi və individual. (7; s. 199) Bu zaman birinci və ikinci növ tədbirlər
cinayətlərin profilaktikasının bir neçə mərhələsində həyata keçirilə bilər.
Bununla belə, bütün profilaktika tədbirləri bir-birinə bağlıdır və bir-birindən asılıdır. Önləmə
fəaliyyətinin hər bir növünün öz sistemi və ona daxil olan mahiyyətcə fərqləndirən elementləri
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mövcuddur.
Ailə mühitində ümumsosial profilaktikanın subyektləri qismində ailə problemləriylə əlaqəli
fəaliyyət göstərən və kriminoloji profilaktikanı həyata keçirən dövlət orqanları, ictimai və özəl
müəssisələr, vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar çıxış edirlər.
Ümumsosial profilaktika həm ailədə zorakılığa şərait yaradan cəmiyyətdaxili ziddiyətlərin
neytrallaşdırılması, həm də ailə üzvlərinin şəxsiyyətlərarası münasibətlərindəki ziddiyyətlərin
neytrallaşdırılması, latent zərəçəkmişlərin aşkar edilərək onlarla müəyyən işlərin aparılmasını,
viktimizasiya prosesinin dayandırılmasını, onun müdafiəsi və reabilitasiyasını qarşısında vəzifə
qoyur. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi ailədə viktimliyin səbəb və şəraitinin aradan
qaldırılmasını təmin edən, hər hansı ailədaxili zorakılığa yol verməyən iqtisadi, sosial, hüquq və
ideoloji xarakterli geniş tədbirlər kompleksi ilə həyata keçirilir.
Təsadüf deyildir ki, cinayətlərin böyük əksəriyyəti məişət zəminində törədilir. Ailə-məişət
hüquq pozuntularını törədən şəxslərin hüquq düşüncəsindəki deformasiya şəxsiyyətlərarası
ünsiyyət mədəniyətinin aşağı səviyyədə olması, zorakılığın tətbiq edilməsiylə bağlı defektli
təsəvvürlərlə sıx bağlıdır. Onların mühitində belə təsəvvür formalaşmışdır ki, incidən şəxsə fiziki
zorakılıq tətbiq edilməsi normaldır və bu cür də olmalıdır.
Hələlik hüquq-mühafizə strukturlarının əməkdaşları ailədə cinayətkar zorakılığın
dayandırılması və ailə üzvlərinin viktimliyini önləyən tək real gücdür. Onların hüquqpozucusuna
qarşı zəruri cinayət-hüquqi məcburetmə vasitələri, həmçinin zərəçəkmişi müdafiə, inandırma
vasitələri vardır. Lakin təəssüflər olsun ki, ailədə zorakılıqla bağlı xüsusi subyektlərin
münasibətində və önləmə faliyyətində problemlər mövcuddur. (8; s.127.)
Mövcud hüquq-mühafizə orqanlarının strukturu hazırda cinayətlərin önlənməsi və
zərəçəkmişlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsində onların üzərinə qoyulmuş vəzifələr
yerinə yetirmir. Profilaktikaya yanaşma formaldır; profilaktik söhbətlərin aparılması, təqdimat
göndərilməsi kimi preventiv xarakterli tədbirlər həyata keçirilə bilər.
Bu fəaliyyətə psixoloji xidmət mütəxəssislərini cəlb edilməsi məqsədəuyğundur; sahə üzrə
məsul şəxslərlə birlikdə böhran mərkəzlərinin praktik psixoloqları konfliktli ailədə iş apara, ailə
üzvlərinə individual məsləhətlər verə, ailə təlimləri təşkil edə bilər. Bu cür fəaliyyətin
effektivliyi nəticəsinə görə dəyərləndirilir və zərəçəkmişin ailədə zorakılığa məruz qalıbqalmadığı, viktimizasiya prosesinin dayandırılıb-dayandırılmadığı ilə yekunlaşır.
Qadınlara qarşı törədilən cinayətlərin önlənməsi və profilaktikasının əsas istiqamətləri
aşağıdakılardır:
1. Ayrı-ayrı hüquq mühafizə təşkilatları ilə yanaşı zorakı cinayətkarlığın önlənməsinin əsas
problemləri üzrə təşkilati təminat tədbirləri həyata keçirilməlidir; məsələn, ailədə zorakılığın
profilaktikası üzrə, azadlıqdan məhrumetmə ilə bağlı olmayan cinayət cəzalarının icrası üzrə,
mütəxəssislərin hazırlığı üzrə və s. Bu məqsədlə hər bir problem üzrə zəruri ehtiyat
hesablamalarını da əhatə edən ayrıca proqramlar yaradılması məqsədəuyğundur.
2. Qanunvericilik sahəsində aşağıdakı dəyişikliklərin edilməsi zəruri hesab edilir:
- AR Cinayət Məcəlləsində ailə-məişət münasibətləri sahəsində törədilən cinayətlərin
müstəqil qrupunun yaradılması.
Bu qrup cinayətlərinin fərqləndirici xüsusiyyəti cinayət əməlinin məcburi əlaməti kimi əlavə
obyektin və zərəçəkmişin olmasıdır. Bu qrupda əlavə obyekt qismində yaxın qohumlar
arasındakı ailə-məişət münasibətləri çıxış edir.
- ağır və xüsusilə ağır zorakı cinayətlərə, o cümlədən hər hansı seksual cinayətlərə görə
məhkum olunmuş psixi anomaliyalı (anlaqlılıq həddində) şəxslərin cəzanı çəkdikdən sonra
müəyyən müddət ərzində polis nəzarətində tutulması, yüksək aqressivlik nümayiş etdirdiklərində
daimi polis nəzarətində olmaları təmin edilməlidir.
3. Məişət zorakılığının profilaktikasının sosial proqramları:
- ölkəmizdə zorakılığın profilaktikası üzrə hər hansı sosial proqram ilk növbədə insanların
narahatlığı və inamsızlığı, həyatdakı bu və ya digər dəyişikliklərə münasibət kimi depressive
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psixi zədələyici narahatlıqları və s. vəziyyətlər öyrənilməklə yaradılmalıdır. Zorakılıq müdafiə
və özünütəsdiq vasitəsi kimi çıxış etdiyindən cəmiyyət digər vasitələri kifayət dərəcədə və
müxtəlif formalarda təklif etməlidir;
- cinayətkar zorakılıqla bağlı vəziyyətin daha ağir olduğu bölgələrə kompleks yardım, o
cümlədən müfəttiş yoxlamalarının həyata keçirilməsi birinci növbədə olan vəzifələrdəndir.
Burada sosial və maddi yardım proqramlarının, tərbiyəvi-pedaqoji, psixoloji, təşkilati, hüquqmühafizə və diğər tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzrdə tutulmalıdır;
- cinayətkarlığın ayrı-ayrı növləri ilə mübarizənin mövcüd sosial proqramlarına, ilk növbədə,
ailədə, məktəbdə, yeniyetmələr arasında zorakılığın önlənməsinə dair sosial proqramlar əlavə
edilməlidir;
- ailədə zorakılıqla mübarizəyə dair ümumdövlət proqramının hazırlanması zəruridir.
Qanunvericilik və icra hakimiyyətinin bütün orqanları, ictimai və dini təşkilatlar, kütləvi
informasiya vasitələri onun subyektləri hesab edilməlidir;
- şəxsiyyət əleyhinə cinayət kimi məişət və seksual zorakılığın ictimai mühakiməsi
məqsədəuyğundur;
- bu cinayətlərdən zərəçəkmişlərin qanuni yardım alması və dəstək xidmətlərindən istifadə
etməsinə dair informasiyalar geniş yayılmalıdır;
- bu sahədə məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması və ictimai rəyin yaranması üzrə müvafiq
tədbirlər həyata keçirilməlidir;
8) zorakılıqda təqsirkar şəxs, zərərçəkmiş və ailənin digər üzvləri, o cümlədən uşaqlar üçün
maarifləndirmə, məsləhətlər və psixokorreksiya tədbirləri;
9) ailədə zorakılıqla bağlı şəraitlərdə səmərəli fəaliyyət göstərilməsi üzrə məhkəmə,
prokurorluq, polis və sosial xədmət əməkdaşlarının təlimi və məsləhət xidmətinin təşkili.
Kütləvi informasiya vasitələrində qadınlara qarşı törədilən zorakılığa və onların önlənməsinə
həsr edilən çıxışların, verilişlərin, nəşrlərin layihə və planlarının yaradılması məqsədəuyğun
hesab edilir.
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РЕЗЮМЕ
О криминологической характеристике и предупреждении насильственных
преступлений против женщин
В статье с помощью используемых статистических данных по стране была изучена
динамика ситуации насильственных преступлений против женщин, а также дана оценка,
указывающая на положение в этой области, в результате изучения научной литературы
были проанализированы методы и средства по предупреждению и профилактики
преступности.
Одной из особенностей насилия в семье является рост корыстной мотивации
(жадность) у преступников и однозначно несущий ситуационный характер, указывающий
на зависимость «бытового» насилия против личности от корыстных целей преступника.
Исходя из положений Закона для устранения причины данного вида преступления и
обстоятельств, способствующих им, в составе профилактических мероприятий были
перечислены обще-социальные и специальные мероприятия, применяемые в
криминологии, были предложены необходимые законодательные поправки, изменения в
законодательстве и социальных программах в области профилактики бытового насилия.
Ключевые слова: криминологическая характеристика, насильственные преступления
против женщин, предотвращение преступности, предупреждение (профилактика)
преступности, насилие в семье, насильственные преступления.

SUMMARY
The criminological characteristics and the prevention
of violent crimes against women
The dynamics and situation of violence against women was estimated in the articl reffering to
the country statistics, means and methods of crime prophyloxis were analyzed investigating
existing scientific literature.
A special attention was paid to the fact of perpetrators’ seduction motivation increase and
seduction motivation dependence of “domestic” violence generated against personality as one of
violence crime features.
Social and special criminological measures were enumerated for the prevention of such crime
commitment reasons and situation cases based on total prophylaxis provision, important
legislation changes , main features of social programs in domestic violence prophylaxis sphere
were suggested.
Key words: crimological characteristics, crimes against women, crime prevention, crime
prophylaxis, domestic violence, violent crimes.
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TERROR AKTLARININ İBTİDAİ ARAŞDIRILMASINDA KRİMİNOLOJİ
XARAKTERİSTİKANIN NƏZƏRƏ ALINMASI
Açar sözlər: aqressivlik, qəddarlıq, motiv, adamların girov götürülməsi, terror aksiyası,
cinayətkarın şəxsiyyəti.
Ключевые слова: агрессивность, злость, мотив, захват заложников, террористическая
акция, личность преступника.
Keywords: aggressiveness, malice, motive, capture of hostages, action of terrorism, the person of the
criminal.
Terror aktını ayrıca cinayət növü kimi fərqləndirməyə imkan verən birinci başlıca xüsusiyyət
qətlin siyasi, yaxud digər sifarişçisi institutundan söz açmağa imkan verən bütün əsasların
mövcudluğu ilə bağlıdır.
Dövlət xadiminin və ya ictimai xadimin həyatına sui-qəsdin sifarişçiləri qismində həm ayrıayrı şəxslər, həm də terrorçu təşkilatların şəxsində kollegial orqanlar çıxış edə bilər. Sifarişçinin
(sifarişçilərin) qurbanı yalnız ayrı-ayrı şəxslər deyil, həm də bir qrup insan ola bilər. Burada nə
yaş, nə də tutduğu vəzifə, sosial vəziyyət və başqa əlamətlər üzrə son hədd mövcud deyildir.
Sifarişçi haqqında məlumatın daxil olması dövlət xadiminin və ya ictimai xadimin həyatına
sui-qəsdlərin ən mühüm əlamətidir. O da şəksizdir ki, təcrübə sifarişçi institutunun
qanuniləşdirilməsi üçün bütün əsasları verir. Buraya, bir qayda olaraq, siyasi rəqiblər, xarici
dövlətlərin xüsusi xidmət orqanları, beynəlxalq terror mərkəzləri («Hizbullah», «Əl-Qaidə»,
«Ceyşullah» və b. (1, 28)), cinayətkar qruplaşmaların rəhbərləri, çox vaxt BM, firma rəhbərləri
arasında «çətir»i olan cinayət aləminin «avtoritetləri» daxildir. Sifarişçilərə kommersiya
tərəfdaşları, korrupsiyaya qurşanmış vəzifəli şəxslər də aid ola bilər. Halların mütləq
əksəriyyətində mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmalar arasında mübarizə kəskinləşdikdə onlar da
zərərçəkənlər sırasına daxil olur.
İkinci xüsusiyyət bundan ibarətdir ki, sifarişçinin (sifarişçilərin) qərarı qrup siyasi və kriminal
mənafelərinin müdafiəsi kimi qəbul edilir. Hətta söhbət kriminal avtoritetin əmrinin icrasından
getdikdə belə ayrıca şəxsin deyil, avtoritetin vəsaiti hesabına təmin edilən və cinayət aləminin
avtoritetinin qərarının icrasında maraqlı olan bir qrup şəxsin mənafelərinə toxunulur.
Üçüncü xüsusiyyət bundan ibarətdir ki, terror aktları mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmalara
xasdır. Buna görə də hazırlanan terror aktının şəksiz əlamətini cinayətkar qruplaşmaların və
kommersiya strukturlarının işbazlarının münasibətlərinin kəskinləşməsi haqqında informasiyanın
daxil olması təşkil edir; bir qayda olaraq, bu informasiya qərarın qəbul edilməsinin və qətlin
törədilməsinin səbəblərinə aydınlıq gətirir.
Biz diqqəti ona görə münasibətlər və səbəblər üzərində cəmləşdiririk ki, məhz onların
həlledilməz xarakteri terror aktının törədilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsinə gətirib çıxarır.
Buna qədər münaqişəli vəziyyətin müsbət həllinə cəhd göstərilməsi mərhələsi – xəbərdarlıq,
hədələmə, müəyyən şərtlərin, öhdəliklərin icrası tələbləri və s. gəlir.
Dördüncü xüsusiyyətə görə, terror aktı həm də sifarişli qətl formasında törədilə bilər.Terror
aktlarının sifarişli qətllərlə sıx əlaqəsi bununla şərtlənir ki, şəxs, yaxud şəxslər qrupu terror
aktında olduğu kimi, qərar qəbul edir və qətli sifariş verir.Onun hansı formada törədilməsi
konkret hansı şəxsin - dövlət xadiminin, xarici dövlət nümayəndəsinin həyatına sui-qəsd
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edilməsindən asılıdır.
Məhz bu səbəbdən terrorçuların fəaliyyətinin ilkin mərhələdə araşdırılması və onun kökünün
operativ surətdə kəsilməsi gündəlik işin başlıca istiqamətlərindən biri olmalıdır (2, 188).
Beşinci xüsusiyyət terror aktının törədilmə üsulu ilə bağlıdır. İnsanın həyatından məhrum
edilməsi üsulları çox olsa da, terror aktları üçün zərərçəkənə açıq hücum, qətlin bir çox insanın
həyatı üçün təhlükəli üsulla, partladıcı maddədən, odlu silahdan, qumbaradan, qumbaraatandan
istifadə olunmaqla, kənar şəxslərin olduğu yerdə törədilməsi xarakterikdir. Snayper atəşinin
(uzaq məsafədən başa və boyuna) tətbiqi, texnikadan istifadə və cinayətin törədilməsindən sonra
onun məhv edilməsi xarakterikdir. Belə ki, 1996-cı il fevralın 26-da Milli Məclisin deputatı, iş
adamı Ə.Ansuxski özünün Azərbaycan prospekti, № 21 ünvanı üzrə yerləşən evinin girişinin
yaxınlığında, çoxlu kənar adamın olduğu yerdə tapançadan açılan iki güllə ilə öldürülmüşdür(3).
Lakin ən peşəkar üsulla törədilmiş terror aktları bədbəxt hadisə, yaxud təbii ölüm kimi
pərdələnir. Təəssüf ki, müstəntiqlər son iki üsula diqqət yetirmir. Məsələn,1997-ci ildə akademik
Ziya Bünyadov öz evinin girişində öldürülmüşdür. Əvvəlcədən akademiki soyuq silah tətbiq
etməklə (terror aktını məişət zəminində qətl kimi pərdələyərək) öldürməyi qərara alan terrorçular
pusqu qurmuş, akademik binaya girdikdə terrorçulardan biri ona bıçaqla hücum edərək bir neçə
dəfə yaralamışdır.Akademik müqavimət göstərdikdə terrorçu çaşqın vəziyyətə düşmüşdür.Bu
anda ikinci mərtəbədə dayanaraq hadisəni müşahidə edən ikinci terrorçu aşağı enmiş və əlindəki
silahdan atəş açaraq akademiki qətlə yetirmişdir.
Altıncı xüsusiyyət bundan ibarətdir ki, terror aktlarının açılması hələ onların törədilməsinə
qədər daim hüquq-mühafizə orqanlarında informasiyanın toplanılıb təhlil olunmasını tələb edir.
Terror aktlarının törədilməsinə səbəblərin bütöv kompleksi təkan verir. Bizim fikrimizcə,
onlardan ən mühümləri aşağıdakılardır:
-iqtisadi sahədə böhran; kriminal strukturların iqtisadiyyata nüfuz etmək və möhkəmlənmək
istəyi (4, 122-123);
-ilk növbədə maliyyə-kredit, bank və kommersiya fəaliyyəti sahəsində qüvvədə olan
qanunvericiliyin qeyri-təkmilliyi;
-bazar münasibətlərinin təşəkkülündə əyintilər;
-kriminal strukturların sahibkarlar, hüquq-mühafizə orqanları, hakimiyyət və idarəetmə
orqanları ilə çulğalaşması;
-«çirkli pulların yuyulması»na görə cəzasızlıq;
-dini və siyasi ekstremizmin yayılması (5, 85).
Məhz bu səbəblər mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmaların və terrorçu təşkilatların nüfuz
dairələrinin, mənfəətin bölüşdürülməsi, mülkiyyətin yenidən bölgüsü uğrunda mübarizəsinin
güclənməsinə təkan vermişdir. İqtisadi mövqelərə yiyələnmək üçün mütəşəkkil cinayətkar
qruplaşmalar və terrorçu təşkilatlar dövlət hakimiyyəti orqanlarının, kommersiya banklarının,
səhmdar müəssisələrinin rəhbər qurumlarına öz adamlarını yerləşdirməyə çalışırlar(6, 9-10).
Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin planlaşdırılması, informasiya-analitik bazaların yaradılması
zamanı hər bir region, şəhər, rayon barəsində bu proseslərin təhlili nəzərə alınmalıdır. Şübhəsiz,
yaradılmış məlumat bazalarının və banklarının əhatə etdiyi informasiyanın təhlili (sonradan
göstərəcəyimiz kimi) cinayətkarlığa, o cümlədən terror cinayətlərinə nəzarəti fəal surətdə həyata
keçirməyə imkan verəcəkdir.
Terror aktının törədilməsinə hazırlıq görüldüyünü, yaxud onun törədildiyini göstərən
əlamətlərin daha bir mühüm qrupuna diqqət yetirməmək olmaz.
1. Terrorçuların axtarılması haqqında əməliyyat məlumatlarının alınması.
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2. Onlardan istifadə edilməklə terror aktının hazırlanmasının mümkünlüyünü göstərən
qumbaraatanların, qumbaraların, partladıcı maddələrin, o cümlədən radio ilə idarə olunan
partladıcı qurğuların, avtomatların, səsboğucusu, hədəfləyicisi və s. olan digər avtomatik
silahların əldə edilməsi haqqında informasiyanın daxil olması. Söhbət yalnız nəzərdə tutulmuş
qurbanın deyil, bir çox şəxsin həyatı üçün təhlükəli olan üsulla törədilən cinayətə hazırlıqdan
gedir.
3. Konkret terrorçu – muzdlu qatil haqqında məlumatların daxil olması. Killerlər(muzdlu
qatillər) institutu müəyyən şəxslər, onların əlaqələri, yerdəyişməsi haqqında ayrıca məlumat
bankının yaradılmasını, cinayətkarların onlara çıxış mexanizminin müəyyənləşdirilməsini və s.
tələb edir. Bu məlumatlar digər ölkələrdə mövcud olan belə informasiyalarla
əlaqələndirilməlidir.
Azərbaycanda bu yaxınlarda hüquq-mühafizə orqanlarının informasiya təminatı sisteminin
inkişaf konsepsiyası yaradıldığından, konkret məlumat bazalarının və banklarının yaradılması işi
hələ irəlidədir.
4. Terror aktlarının əksəriyyəti açıq şəkildə, polisə, mühafizəçilərə və şahidlərə məhəl
qoyulmadan törədilir. Yalnız siyasi xadimlərin və ictimai xadimlərin deyil, həm də hakimiyyət
orqanlarının yüksək vəzifəli qulluqçularının öldürülməsi planlaşdırılır.
5. İşlərin bu kateqoriyasına dövlətlərarası, beynəlxalq əlaqələrdən istifadə və «araşdırma»nın
davamlı xarakteri xasdır ki, bu da qəbul edilmiş qərarların terror xarakteri daşıdığını bir daha
göstərir.
6. Hücum üçün avtomobillərdən, motosikllərdən istifadə və sonradan onların partlayış, yanğın
yolu ilə məhv edilməsi.
7. Nümayişkaranə şəkildə silahın, döyüş sursatının, zirehli gödəkçələrin və digər maddi
sübutların cinayətin törədilməsi yerində saxlanması.
8. Zərərçəkənlərin sosial statusu da terror aktını göstərir. Xüsusiyyət bundan ibarətdir ki,
zərərçəkənlərin əksəriyyətini siyasi xadimlər, təhlükəsizlik xidmətlərinin işçiləri, deputatlar,
habelə kommersiya strukturlarının rəhbərləri, onların ailə üzvləri, mühafizəçiləri, bankirlər,
böyük müəssisələrin direktorları təşkil edir.
9. Terror aktının məqsədi haqqında informasiyanın alınması. Terror aktının məqsədi adi adam
öldürmədən fərqlənir və terrorçu təşkilatın təəssübkeşlərinin gözündə özünü təsdiq etməsindən,
respublikada siyasi vəziyyəti pozmaqdan, rəqiblərin dövlətin nəzarət etmədiyi gizli gəlirlərdən
kənar edilməsindən, dövlət məhsullarının ixracı ilə bağlı müqavilələr, sazişlər bağlamaq
imkanından və s. ibarətdir.Bu informasiyaların toplanılması qruplaşmalar arasındakı
qarşudurmanı kəskinləşdirməyə qadir olan amilləri aşkara çıxarmağa və düzgün operativ taktiki
qərar qəbul etməyə imkan verir.
10. Daha bir xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, belə qətllər üçün terror aktının planlaşdırılmasının
və həyata keçirilməsinin sərhədlərinin mövcud olmaması xarakterikdir. Nəzərə almaq zəruridir
ki, sifarişçini zərərçəkəndən, təşkilatçını icraçıdan minlərlə kilometr məsafə ayıra bilər. Sifarişçi
vasitəçilərin, mobil rabitənin köməyi ilə istənilən məsafədən hərəkət etmək imkanına malikdir.
Buna görə də çox vaxt xüsusi olaraq konkret terror aktının həyata keçirilməsinə başlanana qədər
o, xaricə yola düşür. Əlaqə vasitəçinin, yaxud vasitəçilər zəncirinin köməyi ilə saxlanılır. Bu
zəncirin asanlıqla qırılması istintaqı çətinləşdirməyə, yaxud dayandırmağa imkan yaradır.
11.Terror aktlarının daha bir xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, yalnız böyük gəlir
mənbəyinə malik şəxslər, habelə xarici dövlətlərin xüsusi xidmət orqanları belə qətlləri sifariş
verə, habelə bu sifarişdən irəli gələn bütün məsrəfləri ödəyə bilərlər. Bu, həmin fərziyyələr
üzərində işləmək, əks-kəşfiyyat strukturlarını, vergi müfəttişliyini və korrupsiyaya qarşı
mübarizə idarəsini və s. cəlb etmək vəzifəsini şərtləndirir.
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12. Terror aktına hazırlıq görüldüyünü dövlət xadimi və ictimai xadim statusuna malik
şəxslərə və s. ünvanlanan təhdidlər (hədələr) göstərə bilər.
13. Daha bir xarakterik xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, artıq cinayət yerinə baxış zamanı qətlin
mütəşəkkil cinayətkar qrup tərəfindən törədilməsi nəticəsinə gəlmək üçün bütün əsaslar mövcud
olur. «Cinayətkar qrup tərəfindən törədilmiş cinayətlər həmişə ayrı-ayrı fərdlər tərəfindən
törədilən analoji əməllərə nisbətən daha böyük ictimai təhlükə doğurur.Birinci halda cinayət
fəaliyyətinə eyni zamanda bir neçə (bəzən xeyli sayda) şəxs cəlb olunur ki, bu da kriminal
fəaliyyətin mexanizminə və digər tərkib hissələrinə müəyyən spesifiklik gətirir, ən başlıcası isə
bir qayda olaraq, daha ağır nəticələrin yaranmasını şərtləndirir» (7, 149).Bu halda qrupdakı
fərdin məsuliyyət hissi azalır, «hamı kimi» hərəkət etmək qərarlılığı güclənir, «anonim
məsuliyyət» və fərdi cəzasızlıq illüziyası yaranır.Biz bunda belə terror aktlarının qarşısının
alınması üçün böyük potensial imkanlar görürük.Bundan ötrü yalnız bütün hüquq-mühafizə,
xüsusi xidmət orqanlarının həqiqətən peşəkar, fəal əməliyyat-axtarış və əks-kəşfiyyat işi, onun
dəqiq əlaqələndirilməsi və hər bir cinayətkar qruplaşmaya dair əldə edilmiş informasiyanın
əməliyyat xidmətləri tərəfindən vaxtında təhlil edilməsi zəruridir.
Bütün qeyd olunan kriminoloji xüsusiyyətlər terror aktlarının, digər ağır cinayətlərin
açılmasının informasia təminatı sisteminin yaradılmasının zəruriliyini göstərir.
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1.

Резюме
Использования криминологической характеристики в предварительном
расследовании террористических актов
В статье рассматривается основные криминологические особенности позволяющие
дифференцировать преступления покушении на жизнь государственного или
общественного деятеля. Также раскрываются особенности алгоритма действий с учетом
возникших криминалистических ситуаций.
Summary
The basic criminological peculiarities allowing to investigation a terrorism
In the article the basic criminological features allowing to investigation a terrorism. As well
the features of algorithm of actions with account for criminalist situations are revealed.
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РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ СУДОВ
Конституция Азербайджанской Республики проект которого изготовлен общенациональным лидером Гейдаром Алиевом и принятого 12 ноября 1995 года, имеет большое
значение в формировании юридического государства, в совершенствовании правовой
системы и национального законодательсва. Конституция каждого государства показывает
насколько оно уважает и гарантирует ценности правовой и демократической государственности. В этом смысле Конституция Азербайджанской Республики служит в защиту
прав и основных свобод человека и граждан которые, являются верховной целью нашего
государства и обеспечения достойной жизненной уровни Азербайджанским гражданина.
В итоге правовых реформ проводимое в последние времья в Азербайджанской
Республике наша правовая система усовершенствываясь соответствовает международным
прававым нормам. С целью более гарантированной защиты прав и свобод человека были
приняты значимые законы. В системе этих законов хочу особо отметить Закон «О
Конституционном Суде» Азербайджанской Республики. Именно с этим законом
подтверждено особое место Конституционного Суда в системе судебной власти по защите
прав и основных свобод человека. Конституционный Суд - верховный конституционный
орган правосудия по вопросам, относящиеся его правомочиям. Главная цель
Конституционного Суда обеспечение верховенства Конституции, защита прав и основных
свобод человека [4, стр. 1].
Конституция Азербайджанской Республики дает полномочия Конституционного Суда
истолковать законы. Конституционный Суд по запросам полномочных государственных
органов толкует Конституцию и законов, в порядке установленные законом,
рассматривает обращение по толковании Конституции и законов суда по вопросам
реализования прав и основных свобод человека, рассматривает жалобы поданных с
целью по восстановлении прав и основных свобод человека которые нарушены
нормативными актами законодательных и исполнительных органов, также актов местного
самоуправление и судов по предусмотренным вопросам в статье 130, части , пункты 1-7
Конституции Азербайджанской Республики [1, стр.130].
По Конституции Президент Азербайджанской Республики, Милли Меджлис, Кабинет
Министров, Верховный Суд, Прокуратура, Верховный Меджлис Нахчиванской
Автономный Республики по статье 130 части 3-4 Конституции, Уполномоченный По
Правам Человека (Омбудсман) АР по вопросам предусмотренного статьей 130 частью 7
Конституции может дать запрос в Конституционный Суд. Милли Меджлис по вопросам в
соответствие со статьей 104 части 3, суды в соответствие со статьи 130 части 6
Конституции может обращаться в Конституционный Суд.
Рассмотрение жалобы по
вопросам предусмотренным со статьей 130, части 3, пункта 4 Конституции допускается в
следующих случаях: не применение нормативно правового акта судом которое должно
было применяться; применение нормативно правового акта судом которое не должно
было применяться; неправильное толкование нормативного правового акта судом.
По статье 4.1.1 Конституционного Закона « О Нормативно правовых актов»
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Азербайджанской Республики от 21 декабря 2010 г. решения Конституционного Суда АР
принятых на основе статьи 130, части III, пункта 1-7 и части IV являются актом
нормативного характера. По статьи 1.0.3 данного закона акт нормативного характера –
документ имеющий официальную форму, которое принимается государственном органом
или органами местного самоуправления предусмотренного данным законам,
отражающего обязательного порядка для кругов определенных субъектов и принятого
для многоразного применения.
По статьи 12.3 данного закона если Конституционный Суд АР в своем решении о
толковании нормативного правового акта подтверждает коллизию нормативно правовых
актов, тогда для разрешения этой коллизий должны приниматься меры предусмотренные
в статье 12.1.1-12.1.3 данного закона: отменение нормативно правового акта; изменение
нормативно правового акта; кодификация нормативно правового акта [5, стр. 11].
Толкование законов вытекает из необходимости неправильного применения их в
правоприменительной практике. По мнению М.Н.Карасева с одной стороны, казалась бы,
законодательные органы принимают законы, они и должны их толковать. Однако
исполнительные и судебные органы власти эти законы применяют. Следовательно, они
имеют представление о том, какая норма требует толкования в конкретной ситуации. А
это наводит на мысль, что именно они должны быть инициаторами толкования [12, стр. 12].
Всречаються разные позиции в юридической литературе по вопросу является ли
источником права решение Конституционного суда. Г.А.Гаджиев называя юридические
позиции Конституционного Суда имеющие прецедентное значение по анологичным делам
идеи, правовые принципы, важно юридические итоги выдвинутые и формированные
судом считает их источником права [8, стр. 115-116].
Н.В.Витрук оценивая юридические позиции Конституционного Суда как исключающие
конституцтонной неопределенности и служащий на юридическую основу, дающий
законам и других нормотивно правовых актам конституционное значение решений,
считает что эти юридические позиции имеет особое место в правовой системы и является
источником право [7, стр. 92].
Ф.С.Абдуллаев отмечает что Конституционный Суд проводя судебную власть
принимает решение выступающий как юридический акт. Именно путем принятия
решений Конституционный Суд обеспечивает прямое юридическое действие
Конституции, отменяет акты несоответствущие конституции, решает пробелы
сушествующие в юридической системе и в правоприминительной практике. В общем
смысле, актам Конституционного Суда как орган осушествляющий конституционный
надзор можно дать понятие как написанные документы принятых в заседаниях
Конституционного Суда и имеющий определенную юридическую форму, по сушеству
имеющий нормативный и правоприминительной характер [2, стр.23].
В.Д.Зорькин считает что, некоторые признаки решений Конституционного Суда
сближает их с прецедентами. Так как эти решения не только применяются к конкретным
случаям, а также учитываются при рассмотрении аналогичных дел. Поскольку
Конституционный Суд обладает независимой функцией правотворчества, то его решение
носит прецедентный характер и является источником право [11, стр. 3].
По мнению Л.В.Лазарева, прецедентный характер актов Конституционного Суда
определяеться тем что его юридические позиции должны учитываться государственными
органами [14, стр. 344].
Анализируя эту проблему, Р.В.Лившиц приходит к выводу что, закон не единственное
выражение право. Соответственно законодательство не единственный источник права.
Если практика суда выражает в себе гуманную, справедливую и юридическую позицию, в
этой ситуации можно считать их источником права [15, стр. 50].
М.И.Байтин считает, что, «акты Конституционного Суда в соответствии с его статусом
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и функциональным назначением в системе разделения властей, в том числе итоговые
правовые решения, по своей юридической природе представляют собой не нормативноправовые установления, но особую разновидность актов толкования права» [6, стр. 10].
По мнению В.А.Страшуна даже решение Конституционного Суда по конкретным
делам по проверкам соответственности конституции законодательных и других
нормативных актов высшего уровня, не является прецедентом, потому что, другие суды
не полномоченны рассматривать дела такого рода [16, стр. 155].
Поскольку решения Конституционного Суда имеет особое значение в
правоприменительной практике, считаем, что, анализируя этот вопрос надо принимать во
внимание действующую правоприменительную практику судов. После принятия
Конституции и ратификации Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод
человека независимой Азербайджанской Республики, во всех отраслях законодательства
проведены большие изменения, приняты новые законы, указы, решения и другие
нормативно - правовые акты и естественно этот процесс тронул гражданское, уголовное,
административное и многие другие законодательства. В связи с этими изменениями в
законодательстве иногда встречаются коллизии, что приводит к проблемам в
правоприменительном процессе.
Например, по Жилищному Кодексу АР члены семьи собственника которые он
переселил в свой дом, имеет право на пользование жилищной площадью вместе с
собственником, если не было предусмотрены другие оговорки. По Гражданскому
Кодексу, при судебных спорах на права пользования жилища, если между собственником
и пользователем нет писанное договора утвержденным в нотариальным порядке и
регистрированным в государственным реестре, то он не имеет права пользоваться
жилищом. По статьи 1 Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод
человека Государство-участники обеспечивает каждому находящемся под его
юрисдикции право и свободы, предусмотренные в Конвенции и в дополнительных
протоколах к ней. На ряду этих прав и свобод особо важно право на собственность,
гарантированный со статьей 1 Протокола № 1 [ 9, стр. 217].
Так как по части 2, статьи 148 Конституции АР международные договоры которые
являются стороной Азербайджанская Республика, являются неотъемлемый частью
законодательной системы АР, с целью выяснения этих коллизий Конституционной Суд
принял соответствующие решения. Не учитывая эти решения в правоприменительном
практике невозможно принять правильное решение.
Конституционный Суд толкуя нормативно правовые акты осуществляет
нормотворческий деятельность. Так как, по статьи 1.0.13 Конституционного Закона «О
Нормативно правовых актов» Азербайджанской Республики от 21 декабря 2010 г,
нормотворческая деятельность- это деятельность по приготовлению, экспертиза,
принятие, провидение изменений, толкование, приостановление сил и отклонение
нормативно правового акта. Полномочия Конституционного Суда толковать законы надо
оценивать не так как вмешательство полномочиям законодательной власти, а как
поддержание деятельности законодательной власти.
Одним из основных критерий юридической государственности является принцип
разделения властей. В правовом государстве судебная власть должно быть гарантией
конституционного строя. По части 3, статьи 7 Конституции АР, в Азербайджанской
Республике государственная власть осуществляется на основании принципа разделение
властей. Законодательная власть принадлежит Милли Меджлису, исполнительная власть
Президенту АР, судебную власть осуществляет суды АР.
«Система сдержек и противовесов» является неотъемлемой частью разделения властей.
Наша Конституция предусматривает и этот важный элемент правовой государственности.
По части 4, статьи 7 Конституции законодательная, исполнительная и судебная власть
действует взаимно и независимо в пределах своих компетенции. По пункту 8, части 3,
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статьи 130 Конституции, Конституционный Суд решает вопросы по делам разделения
полномочий между законодательной, исполнительной и судебной власти. Как говорит Б.С
Крылов, «действие принципа разделения власти вовсе не обязательно предполагает
возможность какого-то принудительного воздействия органов одной ветви
государственной власти на органы, принадлежащие к другой ветви. Напротив, оно
обязательно предполагает невмешательство органов в дела друг друга» [13, стр. 3].
В системе сдержек и противовесов имеет особое значение конституционный судебный
контроль. По мнению Г.Б Евстигнеева и В.А Четвернина, «природа судебной власти
предполагает лишь конкретное нормативное толкование конституции или закона – в связи
с разрешением конкретного спора. Иначе говоря, с точки зрения разделения властей,
допустимо лишь конкретное (инцидентное) нормативное толкование конституции или
закона, в результате которого создается прецедент толкования. Пусть даже издается
нормативный ("квазинормативный") акт, как это принято в некоторых постсоветских
странах – например, разъяснение верховного суда, но это должно быть разъяснение, не
предшествующее судебной практике, а обобщающее правовые позиции, уже выраженные
посредством
конкретного
нормативного
толкования
«нормативно-правовое
позиционирование судебной власти происходит путем создания прецедентов, издания
нормативных (правоустановительных) актов и формирования судебных обычаев. В
странах европейского континентального права акты судебной власти являются, как
правило, вторичными источниками права» [10, стр. 4].
Т.Б Эйнуллаев. в своей диссертационной работе отмечает, что, «проверяя
конституционность и законность судебного акта Конституционный Суд Азербайджанской
Республики одновременно рассматривает вопрос правильного применения нормативноправового акта судом. При этом Конституционный Суд принимает во внимание как
буквальный смысл нормативно-правового акта, так и смысл придаваемый ему практикой
применения. Тем самым у Конституционного Суда есть право проверить
конституционность правоприменительной, в том числе, судебной практики, чем он часто
занимается при вынесении своих постановлений». В заключении автор предлагает
дополнить статью 148 Конституции новой частью, предусматривающей, что
постановление Конституционного Суда в части отражающие правовые положения
нормативного характера являются источниками права [17, стр. 133].
Прецедентный характер решений Конституционного Суда, в том числе, обусловлено, в
том числе, порядком их издания. Так как, по статье 39 Закона «О Конституционном Суде»
АР, решение Конституционного Суда, печатается в официальном издании газеты
«Азербайджан» и «Информация Конституционного Суда Азербайджанской Республики».
Кроме того, решение Конституционного Суда опубликуются в Государственном
Реестре Правовых Актов. Государственной Реестр государственно информационный
припас, отражающий нормативно правовые акты, акты нормативного характера, решение
Милли Меджлиса, указы Президента и Кабинета Министров, в том числе их реквизиты
принятые в АР. Государственной Реестр осуществляются Министерством Юстиции. В
Государственный Реестр принимаются акты нормативного характера, отражающие
обязательные порядки для кругов определенных субъектов и принятый для многоразного
применения. Решение Конституционного Суда АР принимается в реестр без
сопровождающего письма и без обязательного мнения юридической экспертизы. Решение
Конституционного Суда АР по использование аналогии право и аналогии закона вступает
в силу со дня издания в электронном варианте Государственного Реестра [3, стр. 3-4].
Решение Конституционного Суда по толкование законов по запросам уполномоченных
органов или по обращению судов, по проверке конституционность решений судов по
жалобам граждан, должно обязательно учитываться в правоприменительной практике
судов. Если, законодательная норма которая истолковано Конституционном Судом будет
применяться не учитывая юридической позиции Конституционного Суда, тогда это
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решение суда будет отменено, дело возвращены на перерассмотрение в соответствие с
решением КС. Кроме того, председатель Верховного или Апелляционного Суда или
Министерство Юстиции должны обращаться в Юридический Судебный Комитет для
начинания дисциплинарного производство. Так как, по статье 111 Закона «О Судах и
Судьях» АР, одно из причин начинания дисциплинарного производство, нарушении,
предусмотренные в решениях Европейского Суда по правам человека и
Конституционного Суда АР.
Так, принимая во внимание вышеуказанные нормативно правовые акты
Азербайджанской Республики и учитывая ряд многих научных исследований и практику
судов, считаем, что, решение Конституционного Суда Азербайджанской Республики
источник права как акт нормативного характера и должно применяться в
правоприменительной практике судов Азербайджанской Республики.
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Pезюме
Решения Конституционного суда Азербайджанской Республики должны
учитываться в правоприменительной практике судов
Автор посвящал статью на юридическую природу постановлений Конституционного
Суда Азербайджанской Республики. Автор считает что решение Конституционного Суда
должны приниматься во внимание судами общей юрисдикции в правоприменительном
процессе. Если правовая норма будет применяться не учитывая решение
Конституционного Суда, тогда это решение суда будет отменено, дело возвращено на
перерассмотрение в соответствие с решением Конституционного Суда. Кроме того,
председатель Верховного или Апелляционного Суда или Министерство Юстиция в этом
случае должны обращаться в Юридический Судебный Комитет для начинания
дисциплинарного производство.
Учитывая вышеуказанное автор считает, что, решение Конституционного Суда
Азербайджанской Республики источник право как акт нормативного характера и должно
учитываться в правоприменительном практике судов Азербайджанской Республики.
Ключевые слова: Конституционный Суд, решение, правоприменительной процесс,
нормативный акт.
Summary
Decisions of the constitutional court of the Republic of Azerbaijan must take into
account in law enforcement of courts
The author devotes an article to the legal nature of the decisions of the Constitutional Court of
the Azerbaijan Republic. The author believes that the Constitutional Court should be taken into
consideration by the courts of general jurisdiction in the law enforcement process. If the rule of
law will be applied without taking into account the decision of the Constitutional Court, then this
decision will be overturned, the case returned to the pererassmotrenie in line with the decision of
the Constitutional Court. In addition, the Chairman of the Supreme or Appellate Court or the
Ministry of Justice in this case should contact the Legal Adjudication Committee for starting
disciplinary proceedings.
Given the above author believes that the decision of the Constitutional Court of the
Azerbaijan Republic as a source of law normative act and should be considered in law
enforcement vessels of the Azerbaijan Republic.
Key words: Constitutional Court, decision, enforcement process, normative act.
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N.Ə. Baxşiyeva,
BDU-nun Mülki hüquq kafedrasının müəllimi,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

İNZİBATİ MÜBAHİSƏNİN ANLAYIŞINA DAİR YANAŞMALAR
İnzibati hüquq elmində inzibati mübahisənin anlayışına dair formal, maddi, prosesəqədərki,
prosessual, predmet, münaqişəli və s. yanaşmalar mövcuddur.
Formal yanaşma tərəfdarları (məsələn, Q.Yellinek, V.V.Skitoviç) yalnız inzibati
məhkəmələrdə, inzibati məhkəmə icraatı qaydasında və xüsusi prosessual qaydalara əsasən
baxılan mübahisələri inzibati mübahisələr hesab edirlər. İnzibati mübahisələrə müstəsna olaraq
prosessual əhəmiyyət verən bu yanaşmanın tərəfdarları inzibati mübahisələrin mövcudluğunu
məhkəmə hakimiyyətinin müstəqil qolu kimi inzibati məhkəmə icraatının formalaşdırılması ilə
əlaqələndirirlər.
Müəlliflərdən A.B. Zelentsov formal yanaşma ilə razılaşmayaraq haqlı olaraq qeyd edir ki,
formal yanaşmanın inzibati mübahisənin mövcudluğunu və spesifik xüsusiyyətlərini onun həlli
üçün xüsusi orqanların və prosessual formaların mövcudluğu ilə şərtləndirməsi onun dar
prosessual şərhinə səbəb olur.
Hesab edirik ki, inzibati mübahisəyə formal yanaşma özünü doğrultmur. Çünki,
ixtisaslaşdırılmış inzibati məhkəmələrin yaradılmadığı, inzibati prosessual qaydaların mövcud
olmadığı halda da inzibati hüququ münasibətlərinin iştirakçıları arasında inzibati mübahisə
yaranır. Ümumi və ya ixtisaslaşdırılmış məhkəmələr tərəfindən baxılmasından asılı olmayaraq
inzibati mübahisə obyektiv təzahür kimi ən demokratik dövlətlərdə də yarana bilən hüquqi
təzahürdür. Onun ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrdə, inzibati məhkəmə icraatında baxılıbbaxılmamasını mövcudluğunun şərti kimi qiymətləndirmək düzgün deyildir. Bu yanaşma
inzibati mübahisəni formallaşdıraraq, real mahiyyətindən uzaqlaşdırır.
Maddi yanaşma inzibati mübahisəni onun predmetindən və yaranma əsasından, yəni
mübahisəli durumda olan maddi-hüquqi münasibətdən çıxış edərək müəyyənləşdirir. Bu
yanaşmaya görə məhz tərəfləri əlaqələndirən maddi-hüquq münasibətləri mübahisənin
məzmununu xarakterizə edir.
Maddi yanaşmaya görə ilk növbədə hansı hərəkətlərin (hərəkətsizliyin), qərarların inzibati
mübahisənin əsası ola biləcəyini müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu yanaşmanın əsasında inzibati
mübahisənin maddi hüquq münasibətlərində hüquqların həyata keçirilməsinə maneə kimi
qiymətləndirilməsi durur. Maddi-hüquqi yanaşma tərəfdarları (D.M. Çeçot, М. Oriu, L. Dyuqi,
S. Popoviç, P. Staynov və s.) inzibati mübahisənin anlayışını verərkən xüsusi hüquq
münasibətləri kimi onun subyekt tərkibinin ya da predmetini təşkil edən maddi-hüquqi
münasibətlərin xarakterindən çıxış edirlər. Maddi – hüquqi yanaşma meyarına əsasən, idarəetmə
sahəsində yaranan mübahisələrin mühüm əlamətlərindən biri tərəflərin heç olmazsa biri
qismində qanunların icrası üçün tənzimləyici funksiyanı yerinə yetirən dövlət orqanının çıxış
etməsidir.
Fikrimizcə, bu yanaşma da özünü doğrultmur. Çünki vətəndaşların subyektiv hüquqları və
qanunla qorunan maraqları yalnız dövlət orqanları tərəfindən pozulmur. Belə yanaşma digər
subyektlərin məsuliyyət mexanizmindən kənar qalmasına və cəmiyyətdə sosial ziddiyyətlərin
dərinləşməsinə səbəb ola bilər. İnzibati mübahisənin əsası inzibati akt və ya hərəkət
(hərəkətsizlik) olduğu üçün qəbul edə bilən istənilən subyekt inzibati mübahisədə tərəf ola bilər.
Qüvvədə olan qanunvericilik də bu prinsipdən çıxış edərək inzibati orqanların kifəyət qədər
geniş dairəsini müəyyənləşdirmişdir. Belə ki, “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan
Respublikası qanununda inzibati orqana Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti
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orqanları, onların yerli (struktur) və digər qurumları, bələdiyyələr, habelə qanuna əsasən inzibati
akt qəbul etmək səlahiyyəti verilmiş hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxs kimi anlayış verilmişdir
(3, s. 4).
“Prosesə qədərki” konsepsiya hüquqi mübahisəni hüququn tətbiqi ilə bağlı olmayan
prosedurlara, yəni prosesdən kənarda mövcud olan “təşkilati prosedurlara” və ya lokal xarakterli
təşkilati münasibətlərə aid edir. Hüquq haqqında mübahisənin belə izahı inzibati hüquqda
münaqişəli halların məhkəməyə qədərki həlli üçün hüququ tənzimləməyə diqqəti artırmağa
kömək edə bilər. V.V. Butnev hesab edir ki, hüquq haqqında mübahisə məhkəmə fəaliyyətinin
predmetinə çevrildikdə də özünün maddi-hüquqi xarakterini itirmir, prosessual xarakter
qazanmır, sadəcə olaraq prosesual münasibətlərdən öncə yaranmış münasibət kimi çıxış edir.
Müəllifin fikrincə, tərəflər arasında yaranan mübahisədir, hakimin iştirakı ilə meydana çıxan isə
prosessual münasibətlərdir (7, s. 43-50).
Prosessual yanaşma isə hüquqi mübahisənin yaranmasını məhkəməyə və ya digər
yurisdiksiyon orqana qanuni qaydada müraciətin edildiyi anla bağlayır və prosessual
münasibətlərdən kənarda inzibati mübahisənin mövcudluq ehtimalını inkar edir. Belə yanaşma
son nəticədə hüquq haqqında mübahisəni ədalət mühakiməsi ilə üzvi tam halına gətirir və
məhkəməni sanki, “rəhbər” rolunda onun iştirakçısına çevirir.
Bu yanaşma inzibati mübahisəni kompleks xarakterdən məhrum edərək yalnız maddi hüquqla
bağlayır. İnzibati mübahisənin yaranmasını yalnız müvafiq ixtisaslaşdırılmış orqana müraciətlə
şərtləndirmək məqsədəuyğun deyildir. Tərəflər arasında inzibati icraatın istənilən mərhələsində
yarana bilən fikir ayrılığı, fərqli nəzər nöqtəsi münaqişənin meydana çıxmasına səbəb olur.
Münaqişə isə inzibati mübahisənin yaranmasının ilkin şərti kimi çxıış edir. Hüquqları və ya
mənafeyi pozulan tərəf məhkəməyə müraciət edənə qədər də bu mübahisə mövcud olur,
mübahisəli münasibətlər meydana çıxır. Məhkəməyə təqdim olunan inzibati iddianın icraata
qəbul olunması isə sadəcə olaraq bu mübahisəli münasibətlərə rəsmi xarakter verir.
Qeyd edək ki, bu yanaşma ədəbiyyatlarda özünün kifayət qədər əsasını tapmamışdır.
M.S.Aslanov prosessual yanaşma ilə razılaşmayıb yazır ki, inzibati mübahisə subyektiv hüquqlar
pozulan andan dərhal sonra meydana çıxır. Müəllif mübahisənin yaranmasından prosesə qədər
olan mərhələni “inzibati yalan” mərhələsi adlandırır (1, s. 113).
Y.N.Starilov da bu yanaşmaya etiraz edərək yazır ki, prosesə qədərki mərhələdə vəzifəli
şəxsin qeyri-qanuni hərəkətləri ilə vətəndaşın hüquq və mənafelərinin pozulması nəticəsində
mübahisəli münasibətlər meydana çıxır (17, s. 86).
Predmet yanaşma tərzi xüsusi hüquqla ümumi hüquq arasındakı fərqlərə və inzibati orqanın
əsasən, ümumi hüququ, ilk növbədə isə inzibati hüququ tətbiq etməsinə əsaslanır. Bu yanaşmaya
əsasən, əgər inzibati orqan tərəfindən xüsusi hüquq normaları tətbiq olunarsa inzibati mübahisə
yarana bilməz. Qeyd edək ki, respublikanın qüvvədə olan inzibati prosessual qanunvericiliyi də
bu yanaşma mövqeyindən çıxış edərək “inzibati mübahisə” anlayışının yalnız inzibati hüquq
münasibətlərindən yaranan mübahisələri əhatə etdiyini təsbit edir.
Bildiyimiz kimi, inzibati mübahisənin mahiyyəti inzibati hüquq münasibətlərinin
iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini, davranış qaydalarını müəyyənləşdirən maddi hüquq
normalarının tətbiqinə aid vətəndaşla inzibati orqan arasında fikir ayrılığının mövcudluğunda
ifadə olunur. Fikrimizcə, inzibati mübahisənin müəyyənləşdirilməsi onun mahiyyətinə söykənməlidir.
“Münaqişəli” yanaşma inzibati mübahisəni hüquqi münaqişənin növlərindən biri kimi
müəyyənləşdirir (2, s. 25; 10, s. 32; 20, s. 54; 6, s. 24-25). Bu yanaşma “hüquq haqqında
mübahisə” və “hüquqi münaqişə” anlayışları arasındakı əlaqənin aydınlaşdırılmasını nəzərdə
tutur. Bu yanaşmanın tərəfdarlarından olan V.J.Jerebkin hüquqi mübahisəni “ideya – psixoloji
çəkişmə”, “hüquqi münaqişənin müşayiətçisi”, “hüquqi düşüncənin xüsusi kateqoriyalarında”
ifadə olunan təzahür kimi qiymətləndirir (9, s. 90). M.S.Aslanov yazır ki, inzibati-hüquqi mübahisə dedikdə maddi – prosessual inzibati hüquq münasibətlərinin elə bir kompleks tipi nəzərdə
tutulur ki, tərəflər arasında dövlət idarəçiliyi prosesində meydana çıxan konfliktlər nəticəsində
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yaranan ziddiyyətlərin mövcudluğu və ya qanunçuluğa olan baxışların üst-üstə düşməməsi ilə
xarakterizə edilsin (2, s. 25). Müəllifin bu fikri müəyyən dərəcədə anlaşılmazlıq doğurur. Belə
ki, müəllif bir tərəfdən mübahisənin kompleks xarakterini vurğulayır, digər tərəfdən isə onun
münaqişə ilə qarşılıqlı əlaqəsini forma ilə məzmun arasındakı əlaqə kimi xarakterizə edir.
Halbuki, münaqişə mübahisənin sadəcə olaraq ilkin şərti kimi çıxış edə bilər.
Sosiologiya elmində münaqişə sosial subyektlərin tələbatından, maraq və məqsədlərindən,
eləcə də sosial statuslarından və funksiyalarından irəli gələn ziddiyyətlərlə şərtlənən əks
hərəkətləri ilə xarakterizə olunan sosial qarşılıqlı əlaqələrin tiplərindən biri kimi müəyyən olunur
(16, s. 61). Ədəbiyyatda haqlı qeyd olunur ki, vətəndaşların azadlıqlarını məhdudlaşdıran,
insanın fərdi muxtariyyətini, onun niyyət və tələbatının sərbəst ifadə və təmin edilməsi
imkanlarını buxovlayan və əzən şərait yarandıqda münaqişələr meydana çıxır (4, s. 346).
Dövlət idarəetməsində münaqişə mübahisənin yalnız ilkin şərti kimi çıxış edir. İnzibati hüquq
münasibətlərinin tərəfləri arasında yaranan istənilən narazılığı mübahisə hesab etmək olmaz. Bu
narazılıq inzibati məhkəməyə rəsmi qaydada təqdim olunan inzibati iddiada öz əksini tapdıqda
inzibati mübahisə yaranır.
A.B. Zelentsov inzibati münaqişəni xarakterizə edərkən “konstruktiv hüquqi münaqişə”
anlayışını müəyyyənləşdirir və onu inzibati mübahisə hesab edir (12, s. 106).
Hesab edirik ki, münaqişə bir qayda olaraq onun subyektlərinə münasibətdə konstruktiv
xüsusiyyət daşıya bilməz. Sadəcə onun inkişafının hər hansı bir mərhələsində tərəflər
mübahisənin konstruktiv həlli barədə qərara gələ bilərlər.
Beləliklə, münaqişə hüquqi anlamda mübahisənin meydana çıxmasının ilkin şərti ola bilər.
Lakin, bütün inzibati mübahisələr münaqişə bazasında inkişaf etmir. Bütün mübahisələri
münaqişə hesab etmək və inzibati mübahisəni həmişə sosial münaqişənin növü hesab etmək
olmaz. Münaqişə tərəflərinin digər subyektlərin hərəkətlərinə münasibəti hüquqi çərçivədə olub
inzibati hüquqi mübahisənin yaranmasına da səbəb ola bilər, hüquqazidd formada müəyyən
ictimai təhlükəli əməldə də təzahür edə bilər.
E.V.Luparevə görə inzibati mübahisə dövlət idarəetməsi sahəsində inzibati hüquq
münasibətləri subyektlərinin maraqlarının münaqişəsi və ya dövlət orqanlarının təşkilati
hərəkətlərinin qanuniliyi və əsaslılığı barədə fikir ayrılığı ilə əlaqədar olaraq tərəflər arasında
ziddiyyətlərin mövcudluğu ilə xarakterizə olunan növüdür (15, s. 134).
Fikrimizcə, bu anlayış inzibati mübahisənin hüquqi təbiətini lazımi dərəcədə açmır və daha
çox sosioloji əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, inzibati mübahisə hüquqi təzahür kimi birbaşa olaraq
maraqların münaqişəsi nəticəsində deyil, vətəndaşların hüquq və maraqlarının inzibati orqanların
hüquqazidd hərəkətləri və ya qərarları ilə pozulduğu təqdirdə meydana çıxan hüquqi
münaqişədən irəli gəlir.
Hüquqi formada təzahür edən münaqişə hüquq münasibəti xüsusiyyəti əldə edir ki, onun
vasitəsilə inzibati mübahisənin anlayışını müəyyənləşdirmək mümkün olur. Bəzi müəlliflərin
fikrincə, hüquqi münaqişə onun tərəflərinin- dövlət və onun orqanları, ictimai birliklər, hüquq
subyektlərinin hüquqi vəziyyətini və statusunu hüquqazidd şəkildə dəyişdirmək məqsədi olan
vətəndaşların qarşıdurmasıdır (19, s. 213).
Qeyd edək ki, fərdlər arasındakı ünsiyyətinin xüsusiyyətlərindən biri qarşılıqlı anlayışın əldə
olunması və konkret problemlərin həlli yolunun müəyyənləşdirilməsi olduğundan mübahisə
obyektiv zərurət kimi çıxış edir. Ədəbiyyatda sosial ünsiyyətdə mübahisə şəxsiyyətin sosiallaşma
formalarından biri kimi qiymətləndirilir (13, s. 78).
Hüquq haqqında mübahisənin hüquqi münaqişənin növlərindən biri olmasına dair yanaşmanı
dəstəkləyən İ.M.Zaytsev də hüquq haqqında mübahisəni hüquqi münaqişə anlayışı vasitəsilə
müəyyənləşdirir və onu maddi və müvafiq prosessual hüquq arasındakı zəruri birləşdirici həlqə
kimi qiymətləndirir (11, s. 20).
Müəlliflərdən N.N.Tarusina İ.M.Zaytsevin bu konsepsiyasındakı ziddiyyətlərə diqqət
yönəldərək yazır ki, hüquq haqqında mübahisə tənzimləyici hüquq münasibətləri, digər tərəfdən
isə mühafizəedici hüquq münasibətidir. O, hüquq haqqında mübahisəni “ziddiyyət”, “münaqişə”
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adlandırır və hüquqi mübahisəni deviant davranışa aid edir (18, s. 65-68).
Fikrimizcə, N.N.Tarusinanın da mövqeyi müəyyən dərəcədə ziddiyyətlidir. Hesab edirik ki,
hüquqi mübahisə - mümkün hüquqauyğun davranış çərçivəsini formalaşdırır, prosedur
qaydalardan kənara çıxdıqda isə deviant olur. Bu anlamda inzibati mübahisə inzibati orqanların
hüquqazidd hərəkətlərindən (aktlarından) müdafiə üçün istifadə olunan hüquqi vasitədir.
Mübahisə münaqişəli davranış forması kimi bu halda pozitiv mühafizəedici istiqamətə malik
olur.
Şübhəsiz ki, hüquqi mübahisənin yaranması münaqişəli halın tərəflərinin faktı dərk etməsini
və qiymətləndirməsini ehtiva edir. Buna baxmayaraq hüquq haqqında mübahisəni müəyyən
psixoloji fonda ideyaların qarşıdurması kimi yox, müəyyən prosessual normalara əsasən irəli
sürülən etiraz və tələblərin mübadiləsi kimi başa düşmək lazımdır. İnzibati mübahisə hüquq,
vəzifə, qanunla qorunan maraqlar barədə inzibati aktların, hərəkətlərin (hərəkətsizliyin)
hüquqiliyinə aid fikir ayrılığında ifadə olunan konstruktiv hüquqi münaqişədən irəli gələ bilər.
Hüquqi mübahisələrə “münaqişəli” yanaşma onun “maddi və “prosessual” nəzəriyyələr
çərçivəsində birmənalı şərhinin qarşısını ala bilən inteqrativ konsepsiyanın hazırlanmasına səbəb
ola bilər. Buna görə hüquqi mübahisənin tədqiqində onun subyektiv və obyektiv tərəflərini birgə
nəzərdən keçirmək fikrimizcə, daha məqsədəuyğundur.
Dualist yanaşmanın əsas ideyasına görə hüquq haqqında mübahisənin maddi aspektdə dərk
olunması onun prosessual hüquqi anlamda dərkinə gətirib çıxarır və mübahisənin hər iki aspekti
eyni bir mübahisəli münasibətə tətbiq oluna bilir. Bu yanaşmada hüquq haqqında mübahisə eyni
zamanda iki tip (tənzimləyici və mühafizə-prosessual) hüquq münasibətindən irəli gələn təzahür
kimi qiymətləndirilir. O, tənzimləyici münasibətlərdən meydana çıxır, məhkəməyə müraciət
nəticəsində isə mühafizəedici – prosessual münasibətlərin yaranmasına səbəb olur. Bu cür
yanaşma bir tərəfdən hüquq haqqında mübahisənin anlayışının vahidliyinin bölünməsinə, digər
tərəfdən isə prosessual mübahisənin konsruksiyasının müstəqil hüquqi məzmundan məhrum
olmasına və yaxud, prosessual mübahisənin elə səlahiyyətli orqanda baxılıb həll olunan maddihüquqi mübahisə kimi dərk edilməsinə səbəb olur.
Y.B.Luparyov inzibati hüquqi mübahisəni kompleks maddi-hüquqi və prosessual xarakterə
malik olan, tərəflər arasında dövlət idarəetməsi sahəsindəki maraqların münaqişəsindən və ya
dövlət hakimiyyət səlahiyyətlərinə malik olan orqanların və şəxslərin təşkilati hərəkətlərinin
qanuniliyinə və əsaslılığına dair baxışların fərqliliyindən irəli gələn ziddiyyətlərin meydana
çıxmasında ifadə olunan inzibati hüquq münasibəti kimi qiymətləndirir (14, s. 14).
Bu yanaşmanın nümayəndələrindən olan P.F.Yeliseykin də hüquq haqqında mübahisənin
yaranmasını maddi-hüquqi təzahür kimi yeni, mühafizə xarakterli maddi hüquq münasibətlərinin
yaranması ilə əlaqələndirir (8, s. 7-16). M.Ş.Aslanov da inzibati hüquqi mübahisəni maddiprosessual inzibati hüquq münasibətlərinin kompleks tipi kimi qiymətləndirir (2, s. 25).
Müəlliflərdən V.V.Butnev isə hüquq haqqında mübahisənin həm tənzimləyici, mühafizəedici,
həm də prosessual hüquq münasibətləri ilə eyniləşdirilməsinin əleyhinə çıxır. Onun
nəzəriyyəsinə əsasən, hüquq haqqında mübahisə subyektlərin öz hüquq və qanunla qorunan
maraqları barədə fikir ayrılığı, mübahisəli hüquq münasibəti isə mübahisənin predmetidir (7, s.
45).
Gördüyümüz kimi, inzibati məhkəmə icraatının predmeti barədə məsələ elmdə diskussiya
obyekti olaraq qalmaqdadır. Ədəbiyyatlarda elmi diskussiyaların predmeti olmasina baxmayaraq
milli qanunvericilik və məhkəmə təcrübəsinə əsasən göstərə bilərik ki, inzibati məhkəmə
icraatının predmetini məhz inzibati mübahisə təşkil edir.
Məhkəmə təcrübəsində çox zaman iddiaçının öz iddia tələbinin mahiyyətini düzgün
anlamaması onun inzibati iddia ilə inzibati-iqtisadi məhkəməyə müraciət etməsinə səbəb olur.
Məhkəmə araşdırmasından sonra iddia tələbi dəqiqləşdirilir və mübahisə aidiyyatı üzrə
göndərilir. Nəicədə iddiaçı vaxt baxımından itkiyə uğrayır, mübahisənin operativ həlli isə
yubanır. Məhkəmə təcrübəsində iddianın mahiyyətinin yanlış anlaşılmasından yaranan belə
xarakterli işlər az deyildir. Məsələn, 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 06.XI. 2012-ci
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il tarixli 2 in(82) 2401/12 saylı qərardadından məlum olur ki, iddiaçı Ş.Z. Alıyeva cavabdeh
Suraxanı rayon İcra Hakimiyətinə qarşı “qərardadda adın düzgün yazılması vəzifəsinin həvalə
edilməsi” tələbinə dair iddia ilə müraciət edərək inzibati iş qaldırmışdır. Məhkəmə işi
araşdıraraq inzibati orqanla ərizəçi arasında onun səlahiyyətinə aid məsələ barəsində heç bir
mübahisənin olmadığı, iddia tələbinin hüquqi əhəmiyyətli faktın təsdiq olunmasından ibarət
olduğu qənaətinə gəlmiş və müvafiq olaraq MPM-in 25.3-cü maddəsinə əsasən, ümumi
məhkəmələrin hüquqi əhəmiyyətli faktların müəyyənləşdirilməsinə dair işlərə xüsusi icraat
qaydsında baxdığı üçün iddia tələbini aidiyyat üzrə səlahiyyətli olan Suraxanı rayon
məhkəməsinə göndərmişdir (5).
Gördüyümüz kimi, bu misalda tələbin mahiyyətinin düzgün müəyyənləşdirilməməsi üzündən
vətəndaş yanlışlıqla öz hüquqlarının inzibati orqan tərəfindən pozulduğu qənaətinə gəlmiş və
məhkəmədən cavabdehin üzərinə müvafiq vəzifənin qoyulmasını xahiş etmişdir.
Hesab edirik ki, təcrübədə bu cür anlaşılmazlıqların meydana çıxmasına səbəb İnzibati
Prosessual Məcəllədə inzibati mübahisənin anlayışının müəyyən olunmamasıdır. Qanunverici
inzibati mübahisənin anlayışını, əlamətlərini dəqiq müəyyən edərsə həm elmdə, həm də
təcrübədə bu kimi anlaşılmazlıqlara son qoyula bilər.
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Резюме
Подходы к понятию административного спора
В статье были проанализированы понятия к подходам административного спора.
Автор указывает, что суть спора, применение норм материального права,
административного права и административного органа выражается в существовании
разногласий между гражданами правил поведения, права и обязанности участников
отношений.
Ключевые слова: административный, понятие, спор, суд, производство.

Summary
Approaches to concept of administrative dispute
In article concepts to approaches of administrative dispute were analyzed. The author shows
that the dispute essence, application of norms of a substantive law, administrative law and
administrative body is expressed in existence of disagreements between citizens of rules of
behavior, the right and a duty of participants of the relations.
Key words: administrative, concept, dispute, court, production.

256

UOT 342.9
A.Q.Dosiyev,
AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq
İnstitutunun aspirantı

HƏRBİ İDARƏÇİLİK ORQANLARININ HÜQUQİ VƏZİYYƏTİ
Hərbi idarəçilik orqanları dövlət idarəçilik orqanlarının tərkib hissəsidir. Dövlət aparatına xas
olan bütün əsas cəhətlər onlara da aiddir. Lakin, hərbi idarəçilik orqanları dövlət idarəçilik
orqanlarının xüsusi hissəsidir (1, s. 164).
Hərbi idarəçilik orqanlarının bütün məcmusu Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti,
Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Daxili
İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti tərəfindən birləşdirilən və
idarəedilən mərkəzləşdirilmiş sistemdir. Yerli hərbi idarəçilik orqanları inzibati baxımdan yalnız
şaquli istiqamətdə tabelikdə olur, yəni Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yuxarı orqanlarına tabedirlər.
Yerinə yetirilən vəzifələrin xarakteri və səlahiyyətlərin həcminə görə ordu və hərbi-dəniz
qüvvələrinin hərbi idarəçilik orqanları sistemində bunlar fərqləndirilir: 1) Azərbaycan
Respublikasının Müdafiə Nazirliyində birləşən mərkəzi hərbi idarəçilik orqanları (qoşun
növlərinin komandanlıqları, idarələr, hərbi polis idarəsi); 2) birləşmələrin, gəmi birləşmələrinin
hərbi idarəçilik orqanları; 3) hərbi hissələrin, hərbi tədris müəssisələrinin, hərbi dəniz bazaları və
gəmilərinin idarəetmə orqanları; 4) qarnizon rəisləri (baş dəniz rəisləri), hərbi komendantlar.
Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
strukturu aşağıdakı kimidir: Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi; Xidmətin Baş İdarəsi; Xidmətin qərargahı; Xidmətin yerli idarə,
şöbə və bölmələri.
Əvvəllər sərhəd qoşunları Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkib
hissəsi idi və həmin qoşunlara ümumi rəhbərliyi Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik
Naziri həyata keçirir və «Sərhəd qoşunları haqqında» 06 yanvar 1994-cü il tarixli Azərbaycan
Respublikası Qanununa uyğun olaraq sərhəd qoşunlarına həvalə edilmiş vəzifələrin icrasına
nəzarət edirdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31 iyul 2002-ci il tarixli 740 saylı
Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının müstəqil Dövlət Sərhəd Xidməti yaradılmışdır. Sərhəd
qoşunlarının strukturu aşağıdakı kimidir: 1) Sərhəd qoşunları komandanı - Azərbaycan
Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi; 2) Sərhəd qoşunlarının Baş İdarəsi; 3) Sərhəd
qoşunları Baş İdarəsinin qərargahı; 4) Sərhəd qoşunlarının hərbi şurası; 5) Sərhəd dəstələri,
sərhəd nəzarəti hərbi hissələri; 6) Dövlət sərhəddinin bilavasitə mühafizəsini həyata keçirən əsas
bölmələr (sərhəd zastavası, sərhəd nəzarəti bölməsi, sərhəd gəmisi (kateri), radiotexniki post,
sərhəd hava gəmisi, əməliyyat orqanının bölməsi, sərhəd qoşunlarının sahə müvəkkili) (2).
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarına ümumi rəhbərliyi
«Daxili qoşunların statusu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa (08 fevral 1994-cü il)
uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri həyata keçirir. O, həmçinin daxili
qoşunlara həvalə edilmiş vəzifələrin icrasına nəzarət edir. Daxili qoşunların strukturuna bunlar
daxildir: 1) Daxili qoşunların komandanı - Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirinin
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müavini; 2) Daxili qoşunların Baş İdarəsi; 3) Daxili qoşunların hərbi şurası; 4) Daxili qoşunların
Baş İdarəsinin qərargahı; 5) Daxili qoşunların hərbi hissələri (3).
Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti Ali dövlət hakimiyyət və
idarəetmə orqanlarını Baş Mühafizə İdarəsindən və Prezident Qvardiyasından ibarətdir.
Hərbi Əks-Kəşfiyyat xidməti də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31 iyul 2002-ci il
tarixli 741 saylı Fərmanına uyğun olaraq idarə statusu ilə Azərbaycan Respublikası Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkibinə verilmişdir. Həmin idarə, idarə rəisindən, idarələrdən,
şöbələrdən, bölmələrdən və nümayəndəliklərdən ibarətdir.
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mərkəzi aparatı və strukturuna daxil
olan orqanlar və təşkilatlar, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
vahid sistem təşkil edir. Nazirlik öz fəaliyyətini strukturuna daxil olan mərkəzi aparatı, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi, mülki müdafiə qüvvələri, yanğından
mühafizə və yanğın nəzarəti, böhran vəziyyətində idarəetmə, radioaktiv tullantıların
zərərsizləşdirilməsi, qəza-xilasetmə, axtarış-xilasetmə, təcili xilasetmə, sularda xilasetmə,
aviasiyada və nəqliyyatda xilasetmə, strateji obyektlərin hərbiləşdirilmiş mühafizəsi xidmətləri,
dövlət material ehtiyatlarının idarə olunması, sənayedə və dağ-mədən işlərində texniki
təhlükəsizliyə və tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət, fövqəladə halların qarşısının alınması və
nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı tikinti və bərpa işlərinin idarə olunması, mühəndisaxtarış işləri, layihələndirmə, tikinti və tikintiyə nəzarət işləri üzrə xidmətlər, kinoloji, tibb və
laboratoriya xidmətləri, kiçik həcmli gəmilərin dövlət müfəttişliyi, əməliyyat-istintaq, rabitə və
informasiya, maliyyə, kadr, təlim, tədris və elmi tədqiqat sahələri, sanatoriya-kurort, idmansağlamlıq mərkəzləri, Nazirliyin tabeliyində olan regional mərkəzlər, həmçinin digər orqan və
təşkilatlar vasitəsilə həyata keçirir. Nazirliyin strukturu və büdcədən maliyyələşdirilən işçilərinin
ümumi sayı, o cümlədən müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları nəzərə alınmaqla hərbi
qulluqçuların və xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının sayı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
tərəfindən təsdiq edilir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən müəyyən edilən say
həddi daxilində Nazirliyin mərkəzi aparatının və tabeliyində olan qurumların strukturu Nazirlik
tərəfindən təsdiq olunur.
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin strukturu aşağıdakı kimidir:
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mərkəzi Aparatı; Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin strukturuna daxil olan qurumlar: Dövlət Yanğından
Mühafizə Xidməti, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti, Mülki müdafiə qoşunları, Dövlət Material
Ehtiyatları Agentliyi, Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi, Sənayedə İşlərin
Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Agentliyi, Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə Dövlət
Müfəttişliyi, Dövlət Sularda Xilasetmə Xidməti, Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti, Xəzər Hövzə
Qəza-xilasetmə Xidməti, Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzi, «İzotop» xüsusi
kombinatı, Əməliyyat-İstintaq İdarəsi, Elm-istehsalat Birliyi, Mərkəzi laboratoriya, Əsaslı
Tikinti İdarəsi, Maddi-Texniki Təchizat İdarəsi, Aviasiya dəstəsi, Tədris-Təlim Mərkəzi, İdmansağlamlıq klubu, Tibb Xidməti, Regional mərkəzlər, Attestasiya (akkreditasiya) olunmuş
təşkilatlar.
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti xidmət rəisindən, idarənin
özündən, onun şöbələrindən və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin PX-nin
cəzaçəkmə müəssisələrindən və istintaq təcridxanalarından təşkil olunmuşdur.
Hərbi idarəçilik orqanlarının spesifik növü qərargahdır. Qərargah - əməliyyat taktiki planların
hazırlanması və tabelikdə olan qoşunların idarə edilməsi üzrə əsas komandanlıq (rəhbərlik)
orqanıdır. Qərargah komandirin dayağı, onun niyyətlərinin hazırlanmasının, komandanlığın
əmrlərinin verilməsi (ötürülməsi) və icrasının təşkilatçısıdır. Qərargahın xarakterik funksiyaları
bunlardır: şərait (vəziyyət) haqqında fasiləsiz məlumat toplama və təhlil etmə, qərar qəbul
edilməsi üçün ilkin məlumatlar və hesablamaların aparılması, əsas əməliyyat sənədlərinin
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hazırlanması, tabelikdə olan qoşunlar və yuxarı qərargahlarla fasiləsiz əlaqənin təşkili və saxlanması, döyüş və humanitar hazırlığın təşkili, qoşun xidmətinin təşkili və onun düzgün yerinə yetirilməsinə nəzarət, qoşunların komplektləşdirilməsi, döyüş və say tərkibinin qeydiyyatı, təşkilati
tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi, qoşunların topoqrafiya xəritələri ilə təmin
olunması, idarəetmə məntəqələrinin avadanlıqla təchiz edilməsi və s. (4).
Hərbi idarəçilik orqanlarının daxili quruluşunu müəyyən edən əsas hüquqi sənədlərdən biri
ştatlardır. Ştatlarda vəzifələrin adları, hərbi rütbələr, hərbi-qeydiyyat ixtisasları və vəzifə
maaşları göstərilməklə həmin idarəetmə orqanlarının struktur bölmələrinin tərkibi müəyyən
olunur. Ştatlara əlavə tabellərdir, yəni hissənin, müəssisənin normal fəaliyyəti üçün zəruri olan
silahların, avadanlığın və bütün əmlak növlərinin sayını göstərən sənədlərdir.
Hərbi idarəçilik orqanlarına, ilk növbədə birləşmə, müəssisə və hərbi hissələrin idarəetmə
orqanlarına aşağıdakı əsas tələblər irəli sürülür: daimi döyüş hazırlığı; tabelikdə olan qoşunları
fasiləsiz və çevik idarəetmə, zəruri sayda yüksək hazırlıqlı idarəetmə məntəqələrinin eyni vaxtda
cəbhə boyu düzgün düzülüşünün təmin edilməsi; döyüş qüvvələri və silahlı mübarizə
vasitələrinin səmərəli istifadəsi; idarə olunan qoşunlarla cəld yerini dəyişmə qabiliyyəti; təşkilati
strkuturun azsaylılığı, sadəliyi və birtipliliyi, yüksək qənaətcillik.
Məlumdur ki, hərb işində köklü dəyişikliklər hərbi idarəçilik orqanlarının işini çətinləşdirmiş,
onlara qarşı yüksək tələblər irəli sürmüşdür. Əməliyyat-taktiki hesablamalar mürəkkəbləşmişdir.
Hərbi idarəetmədə zaman amili həlledici əhəmiyyət kəsb etmişdir. Müxtəlif tədbirlərin
planlaşdırılmasına əvvəlki dövrlərdə olduğuna nisbətən həddindən artıq az vaxt ayrılır. Bütün
dərəcələrdən olan komandir və qərərgahlardan işdə yüksək operativlik və çeviklik, qoşunların
yüksək və daimi döyüş hazırlığının təmin edilməsi tələb olunur (5, s. 154).
Mərkəzi hərbi idarəçilik orqanları haqqında danışarkən qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi hərbi idarəçilik orqanı orduya və hərbi dəniz qüvvələrinə rəhbərliyi
həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyidir. Azərbaycan Respublikası
Müdafiə Nazirliyinin səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, qüvvədə olan
müvafiq qanunlar və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə
müəyyən olunur.
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi öz səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində, eyni zamanda beynəlxalq müqavilə və sazişlərə əsasən digər
dövlətlərin ərazisində olan qoşunlara münasibətdə Azərbaycan dövlətinin xaricində həyata
keçirir. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvələrinə və yerli hərbi idarəçilik orqanlarına rəhbərlik edən dövlət orqanıdır və onların
inkişafına, eləcə də müdafiə vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə hazırlığına görə tam məsuliyyət
daşıyır.
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin başçısı Azərbaycan Respublikasının Müdafiə
Naziridir. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin bütün qoşun növlərinin komandanları,
eyni zamanda mərkəzi idarələrin, birliklərin və birləşmələrin, hərbi hissələrin, hərbi tədris
müəssisələrinin və hərbi təşkilatların rəisləri və komandirləri ona tabedir. Azərbaycan
Respublikasının Müdafiə Naziri tapşırılmış idarəetmə sahəsinin vəziyyəti və inkişafına görə
məsuliyyət daşıyır; öz səlahiyyəti çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan
qanunları, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları, əsasnamələri və sərəncamları
əsasında və onların icrası naminə əmrlər və təlimatlar verir; onların icrasını təşkil edir və yoxlayır. Bundan əlavə, Müdafiə Naziri öz əmri ilə qoşunların həyatı, məişəti və fəaliyyətini
tənzimləyən əsasnamələr, təlimatlar və digər normativ-hüquqi aktlar təsdiq edir. Azərbaycan
Respublikası Müdafiə Nazirliyinin üzərinə aşağıdakı vəzifələr qoyulur: Azərbaycan Respublikası
Silahlı Qüvvələrinin bütün növlərinə rəhbərlik; dinc dövrdə Silahlı Qüvvələrin quruculuğu və
inkişafı, qoşunların təşkili, silahların, döyüş texnikasının təkmilləşdirilməsi; Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin quruluşu və onların maddi təchizatın bütün növləri ilə təmin
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edilməsi; döyüş hazırlığına, ordu və hərbi-dəniz qüvvələrinin həyat və fəaliyyətinə, gündəlik
vəzifələri ilə müəyyən olunan digər funksiyalara rəhbərlik (6).
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinin sədrliyi ilə məşvərətçi orqan kimi Müdafiə
Nazirliyinin kollegiyası fəaliyyət göstərir. Kollegiyanın tərkibinə Azərbaycan Respublikasının
Müdafiə Naziri, onun müavinləri və nazirliyin idarə rəisləri daxildir. Bu kollegiyanın iclaslarında
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin quruculuğu, həyatı və fəaliyyətinin ən mühüm
məsələləri müzakirə olunur. Kollegiyanın tərkibi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
tərəfindən təsdiq olunur. Kollegiya başqa məsələlərlə bərabər qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi məsələlərini də müzakirə edir.
Hərbi idarəçiliyin əsas mərkəzi orqanlarından biri Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi - Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin birinci müavini
tərəfindən rəhbərlik edilən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahıdır. Baş
qərargah öz funksiyalarına uyğun olaraq baş idarələrə, idarələrə və şöbələrə bölünür. Baş
Qərargah bilavasitə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinə tabedir. Ölkənin
müdafiəsinin təşkilinin əsas problemlərinin, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
inkişaf və səfərbərlik planlarının işlənib hazırlanması, hərbi-elmi və tədqiqat işinə rəhbərlik və s.
onun vəzifələrinə daxildir. Baş Qərargah rəisi təşkilati-tədbirlər, qoşunların döyüş və səfərbərlik
hazırlığı məsələləri üzrə direktivlər verir, qərargah xidməti üzrə ştatları və təlimatları təsdiq edir.
Müdafiə Nazirliyinin mərkəzi aparatının tərkibinə daxildir – 1) Silahlı Qüvvələr növlərinin
onlara tabe olan qərargahları, baş idarələri, şöbələri və xidmətləri ilə birlikdə komandanları.
Silahlı Qüvvələr növlərinin komandanları eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Müdafiə
Nazirinin müavinləridir. Silahlı Qüvvələr növlərinə rəhbərliyin ən mühüm məsələlərinə
baxılması və onların həll olunması üçün müvafiq komandanın rəhbərliyi altında fəaliyyət
göstərən Silahlı Qüvvələr növlərinin hərbi şuraları yaradılmışdır; 2) Azərbaycan Respublikası
Müdafiə Nazirliyinin Maddi-texniki Təminat Baş İdarəsinin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin arxa cəbhə idarəetmə orqanları. Arxa cəbhə idarəetmə
orqanları yanacaq, ərzaq, əşya əmlakı, texniki əmlak və s. təchizat xidmətlərini birləşdirir; 3)
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətinin xüsusi sahələrini və ayrı-ayrı xidmətləri idarə edən baş (mərkəzi) idarələr, idarələr və şöbələr. Bunlara aşağıdakıları misal göstərə
bilərik: kadrlar və hərbi təhsil idarəsi, maliyyə idarəsi, işlər idarəsi, xarici əlaqələr idarəsi,
təşkilat-səfərbərlik idarəsi, hərbi polis və qoşun xidməti idarəsi, rabitə idarəsi, hərbi tədqiqatlar
idarəsi, hüquq idarəsi və s.; 4) Qoşunların hazırlıq vəziyyətinə və onların daimi döyüş
hazırlığının saxlanmasına nəzarət məqsədilə yaradılmış Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin Baş inspeksiyası (müfəttişliyi); 5) Qoşun birləşmələri və hərbi hissələrin idarəetmə
orqanları.
Qoşun birləşmələri və hərbi hissələrin idarəetmə orqanları komandanlıq funksiyalarını həyata
keçirən vəzifəli şəxslərdən - birləşmələrin və hərbi hissələrin koman-dirləri, onların müavinləri
və onlara tabe olan qərargah və xidmətlərdən ibarətdir. Birləşmələrin və hərbi hissələrin
idarəetmə orqanları ərazi orqanları deyildir. Onlar idarə etdikləri qoşunlarla birlikdə öz yerlərini
sürətlə dəyişmək qabiliyyətinə malikdir. Buna görə də onları nizami (sıra) idarəetmə orqanları
adlandırmaq qəbul edilmişdir. Birləşmələrin və hərbi hissələrin əsasən komandanlıq fəaliyyətini
həyata keçirən idarəçilik orqanları inzibati-təsərrüfat sahəsində də zəruri hüquqlara malikdir.
Ayrıca götürülmüş hərbi hissənin idarəsinin tipik strukturu və vəzifəli şəxslərinin vəzifə borcları
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Daxili Xidmət Nizamnaməsi ilə müəyyən
olunmuşdur. Alayın (1-ci dərəcəli gəminin) vəzifəli şəxslərinin, əsgər və matroslarının vəzifələri
orada təfərrüatı ilə göstərilmişdir. Alay (1-ci dərəcəli gəmi) komandiri alayın (gəminin) bütün
şəxsi heyəti üçün birbaşa rəisdir. O, sülh və müharibə dövrlərində alayın (gəminin) döyüş və
səfərbərlik hazırlığı; şəxsi heyətin döyüş və mənəvi hazırlığı, tərbiyəsi, hərbi intizamı və mənəvi
vəziyyəti; alaydakı (gəmidəki) silahların, döyüş texnikası və digər texnikanın, döyüş sursatının,
yanacaq və başqa maddi vasitələrin qorunub saxlanması, alayın (gəminin) döyüş tapşırıqlarını
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müvəffəqiyyətlə yerinə yetirməsi; alayın (gəminin) maddi, texniki, tibbi, ticarət-məişət və pul
vəsaiti ilə təmin olunması üçün tam məsuliyyət daşıyır.
Alay komandirinin müavini döyüş hazırlığı məşğələlərinin təşkilinə və keyfiyyətinə, maddi
tədris bazasının yaradılması, daim təkmilləşdirilməsi və həmişə saz halda olmasına, kütləvi
idman işlərinə və həmçinin alayda daxili qayda-qanunun və hərbi intizamın yüksək səviyyədə
saxlanmasına cavabdehdir. O, alay komandirinə tabe olub, onun birinci müavinidir, bütün şəxsi
heyət üçün birbaşa rəisdir. Alay komandiri yerində olmayanda onu əvəz edir.
Alay (1-ci dərəcəli gəmi) komandirinin tərbiyə işləri üzrə müavini sülh və müharibə
dövrlərində alayda (gəmidə) tərbiyə işinin təşkili və vəziyyəti üçün; hərbi qulluqçuların döyüş
tərbiyəsi, şəxsi heyətin mənəvi ruhunun və hərbi intizamının möhkəmləndirilməsi üçün; döyüş
və tərbiyə məsələlərinin həllində alayın (gəminin) daim döyüş hazırlıqlı olması, həmçinin döyüş
məsələlərinin həlli məqsədilə aparılan tərbiyə işlərinin kəsərliliyi üçün cavabdehdir. O, alay (1-ci
dərəcəli gəmi) komandirinə tabe olub, onun müavinidir və alayın (gəminin) bütün şəxsi heyəti
üçün birbaşa rəisdir.
Komandirin alayın idarə edilməsi üzrə əsas orqanı alayın qərargahıdır. Alay qərargahının rəisi
sülh və müharibə dövrlərində: alayın bölmələrinin idarə olunmasını təşkil edib saxlamağa; alayın
döyüş və səfərbərlik hazırlığına; alayın döyüş hazırlığının planlaşdırılmasına; qərargahın və
alayın idarə edilməsini təmin edən bölmələrin hazırlanmasına; qərargahın və bilavasitə ona tabe
olan bölmələrin şəxsi heyətinin hərbi intizamına və mənəvi tərbiyəsinə; alayın şəxsi heyətinin,
silahların, döyüş texnikası və digər texnikanın və döyüş sursatının uçotunun vəziyyətinə cavabdehdir. Qərargah rəisi alay komandirinə tabe olub onun birinci müavinidir. O, alayın bütün şəxsi
heyəti üçün birbaşa rəisdir. Qərargah rəisi alay komandirinin qərarlarını həyata keçirərkən zəruri
hallarda alay komandiri adından onun tabeliyində olanlara sərəncamlar (göstərişlər) verə bilər.
Bu sərəncamların (göstəişlərin) ən əhəmiyyətliləri haqqında o, alay komandirinə məlumat verir.
Alay komandirinin texniki hissə üzrə müavini sülh və müharibə dövrlərində - alayın texniki
təminatına; zirehli tank və avtomobil texnikasının saz olmasına; ondan texniki cəhətdən düzgün
istifadə edilməsi, saxlanması, təmiri və onun təxliyyə edilməsinə; parkların vəziyyətinə və
bunlarda daxili xidmətin təşkilinə; alayın şəxsi heyətinin öz ixtisasları üzrə hazırlığına; bilavasitə
tabeliyində olan bölmə və xidmətlərin döyüş və səfərbərlik vəziyyətinə; döyüş və mənəvi
hazırlığına, tərbiyəsinə, hərbi intizamına cavabdehdir. O, alay komandirinə tabe olub, alayın
bütün şəxsi heyəti üçün birbaşa rəisdir.
Alay komandirinin silahlar (mühəndis aviasiya xidməti) üzrə müavini sülh və müharibə
dövrlərində - silahların, döyüş texnikası və digər texnikanın, cihazların texniki cəhətdən sazlığına
və bunların döyüşə hazırlıqlı olmasına, düzgün istismarına, təmirinə və təxliyyə edilməsinə;
alayın şəxsi heyətinin öz ixtisasına görə hazırlığına; alayın (aviasiya alayından başqa) silahlar,
döyüş texnikası və digər texnika, cihazlarla təchiz edilməsinə və bunların uçotunun aparılmasına,
bilavasitə tabeliyində olan bölmələrin və xidmətlərin döyüş səfərbərlik hazırlığına, şəxsi heyətin
tərbiyəsinə, hərbi intizamına, mənəvi vəziyyətinə cavabdehdir. O, alay komandirinə tabe olub,
alayın bütün şəxsi heyəti üçün birbaşa rəisdir.
Alay komandirinin arxa xidməti üzrə müavini sülh və müharibə dövrlərində - tabeliyində olan
xidmətləri ilə alay bölmələrinin maddi təminatı; maddi vəsaitlərin bütün növlərinin və suyun
daşınması; alayın şəxsi heyətinin ticarət-məişət təminatı; kazarma-yaşayış fondunun qorunub
saxlanması və yanğın əleyhinə mühafizəsi, bilavasitə tabeliyində olan bölmə və xidmətlərin şəxsi
heyətinin döyüş və səfərbərlik hazırlığı, tərbiyəsi, hərbi intizamı və mənəvi vəziyyəti üçün
cavabdehdir. O, alay komandirinə tabe olub, alayın bütün şəxsi heyəti üçün birbaşa rəisdir.
Alayın artilleriya rəisi sülh və müharibə dövrlərində - alayın bütün artilleriya bölmələrindən
düzgün istifadə edilməsinə; alayın şəxsi heyətinin öz ixtisasına görə hazırlığına; alayın artilleriya
bölmələrinin döyüş və səfərbərlik hazırlığına, bölmə-lərin şəxsi heyətinin döyüş və mənəvi
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hazırlığına, tərbiyəsinə, hərbi intizamına və mənəvi vəziyyətinə; bilavasitə tabeliyində olan
bölmələrin artilleriya silahlarından, döyüş texnikası və digər texnikadan istifadə və onların təmir
edilməsinə cavabdehdir. O, alay komandirinə tabe olub, alayın artilleriya bölməsinin şəxsi heyəti
üçün birbaşa rəisdir.
Alayın hava hücumundan müdafiə rəisi sülh və müharibə dövrlərində - alayın hava
hücumundan bütün müdafiə bölmələrindən düzgün istifadə edilməsinə; alayın şəxsi heyətinin öz
ixtisası üzrə hazırlığına; alayın hava hücumundan müdafiə bölmələrinin döyüş və səfərbərlik
hazırlığına; şəxsi heyətin döyüş və mənəvi hazırlığına, tərbiyəsinə, hərbi intizamına və mənəvi
vəziyyətinə; bilavasitə tabeliyində olan bölmələrdəki silahlardan, döyüş texnikası və digər
texnikadan düzgün istifadə edilməsinə və təmirinə cavabdehdir. O, alay komandirinə tabe olub,
alayın hava hücumundan müdafiə bölmələririnin şəxsi heyəti üçün birbaşa rəisdir.
Alay komandiri alayın xüsusi xidmətlərinə rəhbərliyi xüsusi xidmət (mühəndis, kimya,
artilleriya silahları, tibb və s.) rəisləri, təsərüfat fəaliyyətinə rəhbərliyi isə yuxarıda qeyd
olunduğu kimi, yanacaq, ərzaq, əşya və mənzil-istismar xidmətlərini birləşdirən arxa xidməti
üzrə müavin vasitəsilə həyata keçirir.
Alay komandirinin bütün müavinləri alayın bütün şəxsi heyətinin birbaşa rəisləridir (4).
Qarnizon rəisləri (baş dəniz rəisləri) və hərbi komendantlar haqqında danışarkən qeyd etmək
lazımdır ki, qarnizon dedikdə, yaşayış məntəqəsində, yaxud rayonda müəyyən sərhədlərdə daimi
və müvəqqəti yerləşdirilmiş hərbi hissələr, hərbi-dəniz məktəbləri və idarələri başa düşülür (7, s.
47). Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində qarnizon sərhədlərini Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi müəyyən edir. Hər bir qarnizonda qarnizon
rəisi, onun müavini və qarnizon hərbi komendantı qarnizon üzrə əmrlə elan edilir. Qarnizon rəisi
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin əmri ilə təyin edilir. Əmri
alana qədər onun vəzifəsini vəzifəcə yüksək olan, vəzifələri eyni olduqda isə hərbi rütbəsi daha
böyük olan komandir (rəis) yerinə yetirməyə başlayır.
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Резюме
Правовое положение органов военного управления
В статье указывается, что деятельность Вооруженных Сил Азербайджанской
Республики осуществляется в соответствии с Конституцией Азербайджанской
Республики, законами и иными нормативными правовыми актами Азербайджанской
Республики. Для осуществления управленческих функций органы военного управления
наделяются необходимыми государственно-властными полномочиями.
Ключевые слова: kонституция, оборона, право, республика, положение.

Summary
The legal status of military command
The article states that the activities of the Armed Forces of the Azerbaijan Republic shall be
conducted in accordance with the Constitution, the laws and other normative legal acts of the
Republic of Azerbaijan. To carry out administrative functions military authorities vested with the
necessary public authority.
Keywords: Constitution, defense, law, republic, position.
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СВОБОДА СОВЕСТИ В СССР: ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ
Октябрьская революция 1917 года открыла новый, советский этап в правовом развитии
свободы совести. Уже в ноябре 1917 года новорожденное советское государство
посчитало нужным обратиться к мусульманскому населению России с заверениями в
гарантии неприкосновенности их верований и обычаев, национальных и культурных
учреждений (4, с.32).
Первым самостоятельным и специальным законодательным актом, касающимся всех
сторон секуляризации, явился Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23 января
1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Этот Декрет был
опубликован впервые в газете «Известия» 21 января 1918 года, причем под названием «О
свободе совести, церковных и религиозных обществах» (9, с.74).
Декретом была создана политико-правовая база, главным образом, для
насильственного насаждения атеистического мировоззрения, свободы не верить в Бога,
узаконена практика антирелигиозной пропаганды, религии же, в данном случае, отведено
место как предрассудкам, не более. Соответственно, церковь рассматривается как
институт враждебный или, по крайней мере, вредный, который, если и невозможно
упразднить Декретом, то необходимо ограничить во всех правах. Следовательно,
советское понимание свободы совести радикально отличается от либеральнодемократического, поскольку подразумевает, прежде всего, право на атеистическое
мировоззрение и не исчерпывается лишь предоставлением свободы вероисповедания.
Принятие Декрета означало начало эпохи, допускающей не только право на веру, но и
права не иметь религиозных убеждений, право быть атеистом. Традиционно считается,
что Декрет имел негативный характер, так как с его принятием в России, а затем и на всей
территории СССР начался период гонений на религиозные организации, насильственного
насаждения религии под названием «атеистическое мировоззрение» и процесс
формирования абсолютно дезориентированной в духовном пространстве личности,
лишенной конфессионального иммунитета.
Это утверждение не совсем верно. Дело в том, что конкретно-историческая обстановка
определяла необходимость введения некоторых временных ограничений в деятельности
религиозных организаций. Однако последующие события в стране отодвинули надолго
процесс демократизации норм и положений Декрета. Вместе с тем, «Декрет отменял
дискриминацию граждан в зависимости от отношения к религии, провозглашал
светскость государства и школы, устранял ранее существовавшее деление религиозных
организаций на «господствующие» «терпимые» и «гонимые»» (6, с.10).
В целом Декрет явился документом, обобщившим законотворчество республики в
области свободы совести и отношений государства с религиозными организациями.
Значительная часть его статей была посвящена раскрытию сущности свободы совести и
обоснованию ее правовых гарантий. Декрет провозгласил свободу вероисповедания,
расширил права верующих, в законодательном порядке закрепил право на свободу
атеистических убеждений (12, с.351).
С принятием Декрета начался процесс отделения церкви от государства,
осуществляемый большевиками, давшими старт репрессиям в адрес церкви. В январе 1918
г. были упразднены ведомства придворного духовенства, управление духовного
ведомства армии, прекращена выдача государственных средств на содержание церквей и
духовенства. Все монастырские и церковные земли были национализированы, отменены
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все национально-религиозные привилегии и ограничения. Из-под контроля церкви
изымались учебные заведения, регистрация рождения, смерти, браков передавалась
государственным органам, а церковный брак утрачивал юридическую силу.
На территории республик запрещалось издавать местные законы, постановления,
ограничивающие свободу совести, устанавливающие какие-либо преимущества или
привилегии на основании вероисповедного выбора граждан. Указания на религиозную
принадлежность устранялись из официальных документов. Никто не мог уклоняться от
исполнения гражданских обязанностей, ссылаясь на свои религиозные убеждения.
Свободное исполнение религиозных обрядов разрешалось, если они не нарушали
общественный порядок и не посягали на права граждан. Для удовлетворения религиозных
потребностей верующих здания и предметы культа передавались в бесплатное
пользование религиозных обществ.
Упразднялись все прежние формы союза церкви и государства. Государственные и
общественные мероприятия не сопровождались религиозными обрядами и церемониями,
отменялись религиозные клятвы и присяга. Религиозные общества объявлялись частными,
не пользующимися какими-либо преимуществами и субсидиями от государства. Они не
имели права владеть собственностью, лишались прав юридического лица. Все их
имущество объявлялось народным достоянием. Запрещались принудительные взыскания
сборов и обложений в пользу религиозных обществ, меры принуждения или наказания с
их стороны в отношении верующих.
В соответствии с Декретом школа была отделена от церкви и введена государственная
система светского образования. Во всех учебных заведениях, где изучались
общеобразовательные предметы, запрещалось преподавание религиозных вероучений. За
гражданами сохранялось право обучать и обучаться религии частным образом, т. е. путем
личной практики отдельных граждан, имеющих профессиональную и педагогическую
подготовку (12, с.351).
Конституции РСФСР 1918 и 1925 гг. (соответственно, в ст. 4 и в ст.13) закрепляли
демократические и равные для всех права. В них, в частности, свобода религиозной и
антирелигиозной пропаганды признавалась за всеми гражданами. Аналогичным образом
этот вопрос был решен и в конституциях других союзных республик. Но в 1929 году
право религиозной пропаганды было исключено из Конституции УССР. В этом же году на
XIV Всероссийском съезде Советов в ст.4 Конституции РСФСР 1925 было внесено
изменение: гражданам предоставлялась не свобода религиозной пропаганды, а свобода
религиозных исповеданий. Такое изменение объяснялось в то время тем, что свобода
религиозной пропаганды использовалась антисоветскими элементами из церковной среды
для политических выступлений, направленных на возбуждение верующих против
Советской власти. Позже положение о свободе религиозной пропаганды было исключено
и из конституций других союзных республик (5, с.30).
В то же время, справедливости ради, следует сказать, что исключение права
религиозной пропаганды из конституционного статуса личности ни в коем случае не
означало запрещения религиозной пропаганды как таковой. Законодательством была
разрешена чисто религиозная пропаганда, и без какой-либо предварительной цензуры она
проводилась в храмах и молитвенных зданиях в форме религиозных проповедей,
являющихся составной частью богослужения. Законодательно разрешалась не только
устная, но и печатная религиозная пропаганда, к которой относились издаваемые
религиозными центрами теологические книги, молитвенники, катехизисы, церковные
календари и журналы. Следовательно, и в условиях советского конституционного строя
происходило распространение религиозных людей и религиозного мировоззрения.
Параллельно велась атеистическая пропаганда, узаконенная еще 10 июля 1918 года. С
того времени в практику была введена государственная поддержка (организационная,
материальная) атеистической пропаганды. Из-за перекосов, бюрократических искажений
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и упрощенного истолкования, особенно в популярной литературе, в периоды сталинизма
и застоя атеизм у многих становился формальным, утрачивал строгую научность, хотя
общественной мыслью никогда не отрицался.
С целью обеспечения паритетности сторон в мировоззренческой сфере законодательно
закрепляется очень важное и справедливое положение, отменяющее государственное
финансирование деятельности по пропаганде атеизма. Кроме того, закон не допускает
ограничений на ведение научных исследований, в том числе финансируемых
государством, пропаганду их результатов либо включение их в общеобразовательные
программы по признаку их соответствия или несоответствия канонам той или иной
религии или атеистическим положением (5, с.31).
Следующим шагом советской власти в правовом развитии свободы совести после
Декрета стало специальное законодательство – так называемое «Законодательство о
религиозных культах», принятое Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных
объединениях» от 8 апреля 1929 года (11, с.353). В течение почти 61 года оно почти не
претерпело никаких изменений за исключением некоторых дополнений, внесенных
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июня 1975 года (1, с.572), которые
не затронули сущности самого Постановления, а лишь несколько расширили права
религиозных объединений. В некоторых союзных республиках в конце 70-х годов были
приняты новые положения о религиозных объединениях, которые мало чем отличались от
законодательства о религиозных культах РСФСР 1929 года.
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. подробно регламентировало
права религиозного общества на приобретение, пользование и распоряжение имуществом,
указывая при этом, что правом юридического лица оно не пользуется. Профессор М.А.
Рейснер по данному поводу писал: «Лишение религиозных организаций прав
юридического лица включало в себя запрещение церковным и религиозным обществам
вступать в какие бы то ни было имущественные сделки и договоры, имеющие
официальный характер и отказ в защите, основанные на каких бы то ни было сделках
имущественных прав на суде. Этим церковная власть поставлена вне общегражданского
оборота и принуждена отказаться от всякого вмешательства в мирские дела (8, с.115).
Однако в своей деятельности религиозные общества все-таки должны были вступать в
различные договорные отношения. В связи с этим государство, вопреки своему же
решению о лишении религиозных обществ прав юридического лица (п.3), в том же
Постановлении (п. п. 10, 11) предоставило им следующие права: право на приобретение
транспортных средств, право аренды, строительства и покупки в собственность строений
для своих нужд, право приобретения и производства церковной утвари, предметов
религиозного культа, а также продажи их обществам верующих. Это можно объяснить
тем, что сразу после победы Октябрьской революции правительство, опасаясь
использования церковного имущества контрреволюционными силами, вынуждено было
пойти на такую временную меру как лишение церкви права владеть и распоряжаться
имуществом, накопленным за долгие годы.
Впоследствии было забыто, что лишение прав юридического лица религиозных
организаций планировалось только на время борьбы с контрреволюцией и это
ограничение благополучно просуществовало до распада СССР, хотя многие религиозные
и общественные деятели неоднократно ставили вопрос об отмене данного ограничения.
Юридический статус религиозной организации, не имеющей прав юридического лица,
был совершенно новым и незнакомым для судебных органов союзных республик. Многие
юристы, судьи не понимали исключительность правого положения церковных
организаций. Они допускали религиозные организации к участию в судопроизводстве на
равных правах с другими организациями, обладающими правами юридического лица. Еще
одной проблемой, возникавшей при применении законодательства о религиозных культах,
являлось вольное толкование п. 9 ленинского декрета об отделении церкви от государства
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и школы от церкви, где сказано, что обучение религии разрешается «частным образом».
Однако возможные формы обучения «частным образом» законодательством не были
раскрыты, что являлось поводом для самых различных толкований, особенно в вопросах
обучения несовершеннолетних.
Указанный пункт Декрета истолковывался таким образом, что верующие родители по
обоюдному согласию могли сами обучать религии детей, не достигших совершеннолетия,
но при условии, чтобы это обучение не принимало форму группового, а проводилось со
своими детьми в строго индивидуальном порядке, без приглашения преподавателей.
Фактически верующие родители были лишены возможности дать своим детям
религиозное воспитание и образование, кроме как посредством собственного примера,
своих знаний и представлений о религии, ибо преподавание каких бы то ни было
религиозных вероучений не допускалось ни в общественных, ни в частных учебных
заведениях, за исключением специально богословских. А специальные богословские
учебные заведения, в которых давалось такое образование, были далеко не в каждом
городе; религиозным же организациям запрещалось (согласно п.17 (в) Постановления от 8
апреля 1929 года) создавать общие библейские, литературные группы, кружки, отделы по
обучению религии, а также открывать библиотеки и читальни.
В разъяснении отдела Наркомюста по данному вопросу говорилось: «Преподавание
религиозного вероучения детям до 18 лет ни в коем случае не должно принимать формы
учреждения
правильно
функционируемого
учебного
заведения»
(2,
с.72).
Священнослужители, обладавшие знаниями для обучения детей Закону Божьему, делать
этого не имели права под страхом уголовного наказания. В уголовных кодексах всех
союзных республик были установлены статьи, относящие: «организацию занятий и их
систематическое проведение по обучению несовершеннолетних религии с нарушением,
установленных законодательством, правил» к перечню преступных нарушений Правил об
отделении церкви от государства.
Воспитание родителями детей в религиозном духе преследовалось еще долго. Это
считалось нарушением ст. 57 Основ законодательства о народном образовании, которая
обязывала родителей воспитывать детей «в
духе
высокой
коммунистической
нравственности», и ст. 18 Основ тогдашнего законодательства Союза ССР и союзных
республик о браке и семье, обязывающей родителей воспитывать детей «в духе
морального кодекса строителей коммунизма» (в 1979 г. была изменена) (5, с.32).
Запрет на коллективное обучение детей религии с приглашением квалифицированных
преподавателей, конечно же, был неоправданным; он ущемлял права верующих родителей
на воспитание своих детей в соответствии со своими убеждениями, формирование их
поведения и мировоззрения, согласно своим пониманиям жизни и видениям мира. Кроме
того, в течение многих десятилетий отлучение целых поколений от изучения Библии,
Корана и других священных книг обеднило нашу культуру и отнюдь не повысило
общественную нравственность.
Вернемся к Декрету. Проблемой для верующих в то время был также вопрос об
альтернативной воинской службе, т.е. о возможности заменить воинскую службу
гражданской по причине религиозных убеждений.
Хотя в п. 6 Декрета было сказано, что «Никто не может, ссылаясь на свои религиозные
убеждения, уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей», но
существовало и продолжение этой статьи, а именно: «Изъятия из этого положения, под
условием замены одной гражданской обязанности другою, в каждом отдельном случае
допускаются по решению народного суда», которое исчезло в последующем
законодательстве о религиозных культах.
Данный пункт был разъяснен Декретом Совнаркома от 4 января 1919 года «Об
освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям». В п.1 Декрета
говорилось: «Лицам, не могущим по своим религиозным убеждениям принимать участие
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в военной службе, предоставить право по решению народного суда заменить таковую на
определенный срок призыва его сверстников санитарной службой, преимущественно в
заразных госпиталях, или иной соответствующей общеполезной работой по выбору
самого призывника» (7, с.29).
Следовало бы отметить, что в сложный период гражданской войны правительство
нашло возможность положительно решить вопрос об освобождении от воинской службы
по религиозным мотивам, уважая тем самым религиозные убеждения своих граждан.
Продолжением Декрета явился Закон об обязательной военной службе от 1 сентября
1928 года, которым «граждане, входящие по рождению и воспитанию в состав семей,
принадлежащих к сектам, религиозные учения которых запрещали до 1917 г. и запрещают
в настоящее время отбывание воинской службы с оружием в руках», освобождались от
отбывания обязательной военной службы по постановлению губернских, окружных
судов» (10, с.449). Эти лица могли быть направлены на работу по борьбе пожарами,
эпидемиями и другими стихийными бедствиями, а в военное время – в особые команды по
обслуживанию тыла и фронта. Таким образом, альтернативная служба постепенно была
сведена на нет, а юридически она была отменена Законом о всеобщей воинской
обязанности 1939 г. Вряд ли это объяснялось сложной международной обстановкой в
преддверии войны, скорее всего, это явилось отражением, существовавшей в то время,
политики гонения верующих – «ярых врагов советской власти».
Как показывает проведенный анализ, Постановление ЦИК и СНК РСФСР, аналогичные
постановления других союзных республик о религиозных объединениях, «Инструкция по
применению законодательства о культах» урезали права верующих; связывали
деятельность религиозных организаций по рукам и ногам, запрещая традиционную для
любой церкви благотворительную деятельность и религиозное воспитание детей;
допускали вмешательство местных органов власти в дела религиозных обществ, вплоть до
назначения старост и запрещения колокольного звона. Это законодательство о
религиозных культах закрепило положение о том, что религиозные общества не вправе
заниматься какой-либо иной деятельностью, кроме как удовлетворением религиозных
потребностей верующих, фактически они были вытеснены из жизни общества.
Некоторые статьи законодательства о религиозных культах и правах верующих на
местах всячески извращались. Так, постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных
объединениях» 1929 г. не содержало запрета на благотворительную деятельность. В нем
речь шла о недопустимости создания религиозными объединениями касс взаимопомощи,
оказания материальной, лечебно-оздоровительной помощи своим членам. Однако
политика жестких ограничений деятельности религиозных организаций, проводившаяся
органами власти в течение многих десятилетий, фактически установила запрет на
благотворительность. Только с 1988 года религиозные организации получили право
осуществлять благотворительную деятельность и милосердие как самостоятельно, так и
через общественные фонды. Благотворительность поддерживается со стороны
государственных органов и различных общественных организаций (5, с.31).
В 30-е годы укреплялась командно-административная система. Бюрократизм и
волокита при рассмотрении законных заявлений и жалоб верующих становились
обычным делом, как и произвол местных властей в вопросах закрытия церквей без
достаточных оснований, снятия с регистрации религиозных обществ без согласия его
членов.
Массовые репрессии второй половины 30-х годов не минули священнослужителей и
рядовых верующих. Антирелигиозные кампании содержали политический подтекст, они
имели в виду и устранение из сознания масс любой альтернативы культу личности И. В.
Сталина (1879-1953 гг.), даже религиозного культа.
Основополагающие принципы ленинского декрета «Об отделении церкви от
государства и школы от церкви» закономерным образом нашли свое отражение в
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конституциях союзных республик, а позднее – и в Конституции СССР 1936 года, в 124
статье которой было указано: «В целях обеспечения за гражданами свободы совести
церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления
религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми
гражданами».
В ст. 135 Конституции было установлено, что вероисповедание не оказывает влияния
на избирательные права гражданина. Тем самым, право на свободу совести было
предоставлено не только трудящимся, но и всем гражданам СССР. Служители культа,
ранее не имевшие избирательных прав, были уравнены в правах со всеми гражданами
СССР.
Принимая во внимание активную роль глав церквей в пробуждении высоких
патриотических чувств советских людей с самого начала Великой Отечественной войны,
правительство предприняло ряд мер по расширению прав религиозных организаций. Но
коренной поворот в деле нормализации государственно-церковных отношений наступил
лишь в 1943 г., после известной встречи И. В. Сталина с руководством Русской
Православной Церкви. Принятые на ней решения стали быстро претворяться в жизнь. Но
«потепление» отношений между государством и церковью продолжалось недолго. В
конце 40-х годов этот процесс приостановился.
В реальной жизни органы власти при решении вопросов, связанных с деятельностью
религиозных обществ, пользовались печально известной «Инструкцией по применению
законодательства о культах» с грифом «не для печати», утвержденной постановлением
Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР и постановлением
Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР от 16 марта
1961 года (3). В соответствии с этим нормативным актом верующие граждане, достигшие
18-летнего возраста, в числе не менее 20-ти человек образовывали «религиозное
общество» для совместного удовлетворения своих религиозных потребностей. То есть,
если число лиц одного вероисповедания не превышало 20 человек, то им предоставлялось
право образовать группу верующих. Свою религиозную деятельность указанные общества
и группы верующих могли начать только после принятия решения о регистрации Советом
по делам религий при Совете Министров СССР. Но и после этого деятельность общества
находилась под постоянным контролем и надзором местных органов власти. Без их
разрешения религиозные объединения и служители культа не имели права устраивать
общие собрания верующих для обсуждения вопросов, связанных с жизнью объединения.
В противном случае они (руководители общин и священники) привлекались к
административной ответственности.
С середины 70-х годов государственно-церковные отношения начали меняться в связи
с вступлением СССР в Хельсинское Соглашение по безопасности и сотрудничеству в
Европе (1.08.1975 г.). В «Декларации принципов», в разделе VII под названием «Уважение
прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и
убеждений», содержалось обязательство участников этого соглашения «уважать права
человека и основные свободы». Существование и деятельность религиозных организаций
начали рассматриваться как необходимое условие обеспечения свободы вероисповедания,
а оно, в свою очередь, как одна из составляющих комплекса «права человека». В целях
единообразия законодательства о религиозных культах в 1975 - 1977 гг. в союзных
республиках принимаются соответствующие акты «О религиозных объединениях».
В Конституции СССР 1977 года статья о свободе совести была дана в новой редакции
(ст. 52): «Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести
атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными
верованиями запрещается. Церковь в СССР отделена от государства и школа - от церкви».
Таким образом, впервые в Конституции СССР была дана новая конституционная гарантия
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свободы совести – запрещение возбуждать вражду и ненависть в связи с религиозными
верованиями.
В 1985-1987 гг. религиозная политика советского государства, в основном, была
направлена на осуществление всестороннего контроля за религиозной жизнью общества.
Новая редакция Программы КПСС, принятая в 1986 году, декларировала, что
формирование научного мировоззрения и атеистическое воспитание являются важными
задачами в области идейно-воспитательной работы. С 1988 года начинается смена
приоритетов религиозной политики, переход советского государства к признанию
религиозных прав граждан и лояльному отношению к церкви. В итоге, постановлением
Верховного Совета СССР от 1 октября 1990 г. был принят Закон «О свободе совести и
религиозных организациях», который в соответствии с нормами международного права
гарантировал права граждан на определение и выражение своего отношения к религии,
устранял многочисленные ограничения и противоречия, препятствующие практическому
осуществлению свободы совести (12, с.354). Закон положил начало процессу глубоких
перемен в государственно-церковных отношениях. Снятие ограничений, которые на
протяжении многих лет связывали деятельность религиозных организаций,
способствовало активизации различных сфер деятельности религиозных организаций всех
конфессий, действующих на территории СССР. Считаем, что в этот исторический период
формировалось понимание одного из основных прав человека – права выбирать религию
или отказываться от нее.
В Постановлении Верховного Совета СССР о введении в действие Закона СССР «О
свободе совести и религиозных организациях» было дано поручение соответствующим
комитетам Верховного Совета СССР - подготовить предложения по законодательному
обеспечению введения различных форм общественно полезной альтернативной службы
гражданского характера по соображениям совести. Однако не со всеми положениями
закона можно было согласиться, некоторые принципиальные положения не получили
своего отражения в тексте закона. Тем не менее, Закон о свободе совести и религиозных
организациях открыл новую эру взаимоотношений между государством и церковью,
основанную на политике благожелательного диалога и уважения сторон. Все верующие
люди СССР с удовлетворением восприняли этот шаг правительства, свидетельствующий о
признании права на свободу совести государством.
Вслед за союзным законом Верховные Советы союзных республик приняли законы о
свободе вероисповеданий, опирающиеся на основные положения Закона СССР «О
свободе совести и религиозных организациях».
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Xülasə
SSRİ-də vicdan azadlığı: hüquqi inkişaf
Məqalədə “Kilsənin dövlətdən və məktəbin kilsədən ayrılması haqqında” Lenin Dekretinin
müddəalarının dərin təhlili əsasında belə bir fikir əsaslandırılır ki, ateist dünyagörüşü üçün
siyasi-hüquqi baza yaradılmalıdır. Müəllif, vicdan azadlığının hüquqi inkişafında sovet
hakimiyyətinin bütün sonrakı addımlarını – dini birliklər, xalq təhsili orqanları və hərbi xidmətlə,
həmçinin vicdan azadlığının konstitusion təminatları və onun dövlət qanunvericiliyi tərəfindən
tanınması ilə bağlı görülən tədbirlər təhlilə cəlb edir.

Summary
Freedom of conscience in the Soviet Union: legal development
On the basis of deep analysis of the provisions of Lenin's Decree “"On separation of church
and state and the school from the church,” it is justified the idea of creating a policy and
regulatory framework, mainly for the forcible imposition of atheistic worldview. Under
consideration are all subsequent steps in the Soviet legal development of the freedom of
conscience associated with the activities of religious associations, institutions of education and
military service up to provision of constitutional guarantees of freedom of conscience and its
legal recognition by the state.
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PRINCIPLES OF FREEDOM OF CONSCIENCE
Exercise of the right to freedom of conscience depends on realization of main principles. The
most essential of them, such as pluralism, tolerance, governmental neutrality, separation of state
and church, are discussed in the article.
Key words: freedom of conscience, principles of freedom of conscience, pluralism, tolerance,
separation of state and church
The word “religion,” meaning to bind fast, comes from the Western Latin word religare. It is
commonly, but not always, associated with traditional majority, minority or new religious beliefs
in a transcendent deity or deities. In human rights discourse, however, the use of the term usually
also includes support for the right to non-religious beliefs. In 1993 the Human Rights Committee
described religion or belief as “theistic, non-theistic and atheistic beliefs, as well as the right not
to profess any religion or belief.” (9)
There are crucial principles to be understood:

Pluralism

Tolerance

Governmental Neutrality

Separation of State and Church

Freedom From Religion
The basic idea of freedom of religion is that no one, especially the government, is allowed to
force religion on anyone else or prohibit anyone from practicing a religion. To force others to
support a church or profess belief in a church's tenets is as much a violation of their civil rights
as is preventing them from practicing their religion. (12)
The Oxford dictionary defines conscience as:
1. a moral sense of right and wrong, especially as felt by a person and affecting behavior
(my conscience won't allow me to do that)
2. an inner feeling as to the goodness or otherwise of one's behavior (my conscience is
clear; has a guilty conscience)
One component of freedom of religion is freedom of conscience. This is the freedom to hold
and express our ideas sincerely. It is our civil right to accept or reject any religion or religious
idea, and to do so openly and honestly without fear or coercion. (12)
While freedom of conscience belongs essentially to individuals, freedom of religion is
broader: it implies the ability to embrace and openly practice one’s faith, both individually and
communally, within society. It is directly related to freedom of conscience inasmuch as
conscience, oriented to truth, is formed by religious faith. (6, 2)
Religious pluralism is increasingly a feature of contemporary society throughout most of the
world. The growth of religious pluralism in today’s world may be attributable to the expanding
geographic outreach of the great traditional world faiths as well as to the emergence and spread
of new religions and new religious movements. The increasing geographic distribution of
adherents of the traditional world religions has added substantially to the religious pluralism of
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contemporary societies, as in Western Europe and North America. (5, 1)
Pluralism is the willingness to put aside religious differences and work together for mutual
prosperity. Pluralism depends on social tolerance of a variety of opinions about religion. (12)
The term "religious tolerance" has two distinct meanings:
1.Conservative Protestants, often define the term "religious tolerance" as meaning that a
person must beleive that all religions and their associated beliefs are true. Of course, this
conflicts with a common belief among religious conservatives in the existence of absolute truth
and their belief that only their faith correctly reflects "God's Word." Thus, many conservative
Protestants reject religious tolerance, as they define it, because they view it as an undesirable
goal.
2.Among other individuals and groups, it generally means to avoid fearing, hating, oppressing
or discriminating against persons whose religious beliefs happen to be different from your own.
Religious tolerance then becomes a human rights issue -- something that most people feel is
desirable goal. (11)
Two different kinds of neutrality dominate discussions in the area of religious freedom. One
is neutrality between religions, The second kind of neutrality is neutrality about religion, (2, 171172)
It is well established in Canadian jurisprudence that the state is subject to a duty of neutrality
between religions. Freedom of religion prohibits laws or policies that have the purpose or effect
of favouring or burdening some religious beliefs or practices over others. The state may not
require a course of action for the purpose of compelling religious compliance or attempting
religious indoctrination. (8) Rather, respect for freedom of religion requires that governments
avoid laws or policies that seek to enforce the practices of a particular religion or indoctrinate
citizens in particular religious beliefs. Thus, for example, the courts have held that public
institutions cannot engage in religious indoctrination by compelling participation in prayers or
religious instruction dominated by the perspective of a single denomination. (4) Furthermore,
governments have a constitutional obligation to adjust laws or policies to remove any stateimposed burdens on religious freedom that cannot be reasonably and demonstrably justified. (7)
Religious neutrality does not mean that the state must refuse to take positions on policy
disputes that have a religious dimension. Many if not most legislative policies will accord with
some religious beliefs and violate others. But even if we acknowledge that it is not coherent to
speak of any position as being philosophically or religiously neutral, the state remains subject to
a duty to avoid laws or policies that have the purpose. (2, 173)
Furthermore, the state’s duty of religious neutrality does not require that arguments grounded
in religious beliefs must be ignored when formulating policy. Religious perspectives have played
and should continue to play an important role in public debates. Ultimately, though, the validity
of state laws and policies must be determined by reference to constitutional norms rather than
religious doctrine. (3) (2, 174)
The separation of church and state is the distance in the relationship between organized
religion and the nation state.
Although the concept of separation has been adopted in a number of countries, there are
varying degrees of separation depending on the applicable legal structures and prevalent views
toward the proper role of religion in society. While a country's policy may be to have a definite
distinction in church and state, there may be an "arm's length distance" relationship in which the
two entities interact as independent organizations. A similar but typically stricter principle of
laïcité has been applied in France and Turkey, while some socially secularized countries such as
Denmark and the United Kingdom have maintained constitutional recognition of an official state
religion.[1] The concept parallels various other international social and political ideas, including
secularism, disestablishment, religious liberty, and religious pluralism. Whitman (2009) observes
that in many European countries, the state has, over the centuries, taken over the social roles of
the church, leading to a generally secularized public sphere.
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The degree of separation varies from total separation mandated by a constitution, as in India
and Singapore; to an official religion with total prohibition of the practice of any other religion,
as in the Maldives. (10)
Simply pointing out that people have the freedom to pray however they wish is not enough.
Forcing people to accept some particular idea or adhere to behavioral standards from someone
else’s religion means that their religious freedom is being infringed upon.
Freedom from religion does not mean, as some mistakenly seem to claim, being free from
seeing religion in society. No one has the right not to see churches, religious expression, and
other examples of religious belief in our nation — and those who advocate freedom of religion
do not claim otherwise.
What freedom from religion does mean, however, is the freedom from the rules and dogmas
of other people’s religious beliefs so that we can be free to follow the demands of our own
conscience, whether they take a religious form or not. Thus, we have both freedom of religion
and freedom from religion because they are two sides of the same coin. (1)
Interestingly, the misunderstandings here can be found in many other myths, misconceptions
and misunderstandings as well. Many people don’t realize — or don’t care — that real religious
liberty must exist for everyone, not just for themselves. It’s no coincidence that people who
object to the principle of “freedom from religion” are adherents of religious groups whose
doctrines or standards would be the ones enforced by the state.
Since they already voluntarily accept these doctrines or standards, they don’t expect to
experience any conflicts with state enforcement or endorsement. What we have, then, is a failure
of moral imagination: these people are unable to really imagine themselves in the shoes of
religious minorities who don’t voluntarily accept these doctrines or standards and, hence,
experience an infringement on their religious liberties through state enforcement or endorsement.
(1)
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Xülasə
Vicdan azadlığının prinsipləri
Vicdan azadlığının həyata keçirilməsi onun başlıca prinsiplərinin realizasiyasından asılıdır.
Məqalədə plüralizm, tolerantlıq, dövlətin neytrallığı, dövlətin dindən ayrılması kimi əsas
prinsiplərdən bəhz edilir.
Açar sözlər: vicdan azadlığı, vicdan azadlığının prinsipləri, plüralizm, tolerantlıq, dövlətin
dindən ayrılması
Резюме
Принципы свободы совести
Осуществление права на свободу совести зависит от реализации основных принципов.
В статье рассмотрены наиболее существенные из них: плюрализм, толерантность,
нейтральность государства, отделение государства от церкви (религии), и др.
Ключевые слова: свобода совести, принципы свободы совести, плюрализм,
толерантность, отделение государства от церкви.
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УДК 349.2
Ü.A.Əkbərli,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq
İnstitutunun “Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi, mülki hüquq və mülki
proses” şöbəsinin doktorantı

ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ HÜQUQİ FAKT KİMİ
Açar sözlər: Əmək, hüquq, fakt, respublika, qanunvericilik.
Əmək hüquq elmində əmək müqaviləsi əsasən üç aspektdə öyrənilir. Birincisi, vətəndaşların
konstitusion əmək hüququnun realizəsinin forması kimi; ikincisi, əmək hüquq münasibətlərinin
yaranmasının və müəyyən müddətə mövcud olmasının əsası kimi, yəni hüquqi fakt kimi;
üçüncüsü əmək hüququnun xüsusi hissəsinin bir institutu, yəni əmək müqaviləsinin bağlanması,
dəyişdirilməsi və xitamını tənzim edən hüquq normalarının sistemi kimi.
Əmək bazarında vətəndaşlar konstitusion əmək hüququnu əsasən aşağıdakı formalarda həyata
keçirirlər: əmək müqaviləsinin bağlanması; səhmdar cəmiyyətə üzv qəbul olunması; dövlət
qulluğuna girmək; fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti. Əmək hüququnun faktiki həyata keçirilməsi bir
halda vətəndaşın, ikinci halda isə işəgötürənin mülahizəsindən, üçüncü halda isə vəzifəyə
seçilmə və ya təyin edilmə kimi əlavə hüquqi faktlarla şərtlənir.
Hal-hazırda vətəndaşların konstitusiyada təsbit edilmiş əmək hüququnun həyata
keçirilməsinin əsas və aparıcı forması əmək müqaviləsidir. Çünki, məhz əmək müqaviləsi
əməyin muzdlu xarakterinə əsaslanan bazar əmək münasibətlərinin tələbatına tam cavab vermək
qabiliyyətinə malikdir. Bu gün dünya sivilizasiyası da əmək müqaviləsini əsas forma kimi qəbul
edir, ona görə ki, burada əməyin əsl azadlığı prinsipi öz təcəssümünü tapmışdır (3, s. 221).
Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 1 fevral tarixli Qanunu ilə təsdiq edilərək 1999-cu ilin
iyul ayının 1-dən qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 3-cü
maddəsinin 5-ci hissəsinə əsasən əmək müqaviləsi (kontraktı) işəgötürənlə işçi arasında fərdi
qaydada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks
etdirən yazılı müqavilədir.
Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 7-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə uyğun olaraq
əmək münasibətləri yazılı formada əmək müqaviləsi bağlandıqda yaranır. Professor
A.M.Qasımov haqlı olaraq qeyd edir ki, əmək müqaviləsi hüquq münasibətlərinin yaranmasının
və müəyyən müddətdə mövcud olmasının əsası kimi, yəni hüquqi fakt kimi çıxış edir (3, s. 222).
V.M.Lebedevin fikrincə, əmək müqaviləsi əmək hüquq münasibətlərində hüquqyaradan
hüquqi fakt kimi özünü tükəndirərək ölür (4, s. 122).
Hüquqi fakt kimi əmək müqaviləsi təyinatına görə məzmun haqqında sazişdir (5, s. 125).
Hüquqi fakt olmaq əmək müqaviləsinin yeganə funksiyası deyil. Əmək müqaviləsinin
bağlanması nəticəsində əmək hüquq münasibətləri yaranır. Tarixə nəzər saldıqda görürük ki,
istənilən cəmiyyətdə vəziyyətdən asılı olaraq əmək hüquq münasibətləri müxtəlif formalarda
mövcud olmuşdur. Əmək müqaviləsi yalnız əmək hüquq münasibətlərini yaradırsa, əmək hüquq
münasibətləri isə yalnız əmək müqaviləsi nəticəsində deyil, müxtəlif hüquqi faktlardan yarana
bilər.
Müqavilə hüquqyaradan hüquqi faktdır. Bütün müqavilələr kimi əmək müqaviləsi də hüquq
münasibəti yaradır. Əmək haqqında müqavilələr yalnız əmək hüququnda mövcud deyil. Əmək
müqaviləsini əməklə bağlı digər müqavilələrdən fərqləndirmək üçün əmək müqaviləsini əqdlə
müqayisə etmək istərdik.
Əmək hüququ mülki hüququn tərkibində olduğu vaxtlarda bütün müqavilələr əqd sayıldığı
üçün əmək müqaviləsi də əqd hesab edilirdi. Əmək hüququ elminin əsasını qoyanlardan biri,
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əmək müqaviləsi konsepsiyasının müəllifi Lev Semyonoviç Tal XX əsrin əvvəllərində belə
nəticəyə gəlmişdir ki, obyekti insanın şəxsiyyəti ilə əlaqədar olan əmək müqavilələri digər
müqavilələrdən fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Əmək müqaviləsini mülki hüquq elmi
çərçivəsində araşdıran L.S.Tal əmək müqaviləsinin öhdəlik hüququ baxımından xüsusiyyətlərini
işləyib hazırlamışdır. Onun fikrincə, müqavilə ilə yalnız adi qaydada müəyyən işin icrası ilə
bağlı olan öhdəlik münasibətləri deyil, həm də məzmunu işəgötürənin birtərəfli iradəsi əsasında
və ya görülən işin tələbatlarına və maraqlarına uyğun yaranan blanket öhdəliklər də müəyyən
edilir. Bununla əlaqədar L.S.Tal qeyd edirdi ki, mülki qanunlarda əmək müqaviləsi var, lakin
müqavilə nəticəsində yaranan, tərəflərin qarşılıqlı münasibətlərini tənzimləyən hüquqi
başlanğıclar yoxdur, işəgötürənin sanksiyası var, lakin onun konkret hədlərini müəyyən edən,
habelə işəgötürənin öhdəlikləri və məsuliyyəti dəqiq şəkildə təsbit olunmuş göstərişlər yoxdur
(7, s. 92, 345).
Əmək hüququnun formalaşmağa başlaması tarixən iri sənaye müəssisələrinin yarandığı
dövrlərə təsadüf edir. Sənaye müəssisələrinin formalaşdığı ilk dövrlərdə həmin müəssisələrin işçi
qüvvəsi ilə təmin edilməsi məcburetmə metodlarının köməyi ilə həyata keçirilirdi. Feodal
dövrünün qanunvericiliyini xarakterizə edən L.S.Tal göstərirdi ki, həmin dövrün təsərrüfat
(sənaye) hüququ sərt mərkəzləşdirilmiş şəkildə ümumi-hüquqi xarakter daşıyırdı və inzibati
(polis) hüququn bir sahəsi kimi çıxış edirdi (8, s. 6).
XIX əsrdə tərkibində Şimali Azərbaycanın da olduğu çar Rusiyasında fabrik sahibi
(işəgötürən) ilə muzdlu işçi arasındakı münasibətlər mülki qanunvericiliklə tənzimlənirdi və belə
münasibətlərin hüquqi forması kimi şəxsi muzd müqaviləsi çıxış edirdi. Muzdlu əməklə əlaqədar
şəxsi müqavilə həmin dövrdə qəbul edilmiş Rusiya İmperiyasının Qanunlar Külliyyatının X
cildinin 4-cü bölməsinin “Müqavilələr” adlanan fəslində öz əksini tapmışdır. Əmlak müqavilələri
olan – alqı-satqı, əmlak kirayəsi, podrat, daşıma, ssuda və s. Külliyyatın 3-cü bölməsində
yerləşirdi. Rusiya İmperiyasının qanunvericiliyi işçilərlə bağlanan muzdlu əmək müqavilələrini
mülki-hüquqi müqavilələrin bir növü kimi qiymətləndirirdi.
Mülki hüququn bir institutu kimi çixış edən şəxsi xarakterli muzdlu müqavilələr mülki hüquq
elmi baxımından araşdırılırdı. Lakin, inqilabaqədərki hüquq elmində L.S.Talın böyük əməyi
sayəsində əmək müqaviləsini səciyyələndirən və onu mülki-hüquqi müqavilələrdən fərqləndirən
xüsusiyyətlər göstərilmişdir. Onlara aşağıdakılar aiddir:
- əmək müqaviləsi üzrə işçi işi şəxsən icra etməlidir və işəgötürənin razılığı olmadan
işçinin dəyişdirilməsi yolverilməzdir;
- əgər işəgötürənə işçi haqqında qəsdən yanlış məlumat çatdırılmayıbsa və ya ona işçinin
müəyyən iş keyfiyyətləri barədə əvvəlcədən zəmanət verilməyibsə, işəgötürən işçinin fərdi
keyfiyyətləri ilə barışmalıdır;
- əmək müqaviləsi üzrə işçidən müəyyən fəaliyyəti yerinə yetirməyə hazır olmaq tələb
olunur. İşi görməyə hazır olmaq artıq müqavilənin icrası deməkdir. Yəni, əgər işçi işi yerinə
yetirməyə hazırdırsa, lakin özünün təqsiri olmadan iş yerinə yetirilməyibsə işəgötürən
müqavilədə nəzərdə tutulmuş əmək haqqını ona ödəməyə borcludur;
- muzdlu işçinin əməyinin nəticələri işəgötürənə məxsusdur (7, s. 86-91).
Mülki hüquq xüsusi hüququn bir sahəsi olduğu kimi əmək hüququ da xüsusi hüquqa şamil
edilir. Əmək hüququnun əmək müqaviləsi, əmək haqqı, iş vaxtı, istirahət vaxtı, əmək intizamı
kimi institutları xüsusi hüquq institutlarıdır. Bununla belə, xüsusi-hüquqi təbiətə malik əmək
hüququ ümumi hüquq münasibətlərindən və elementlərindən məhrum deyil. Məsələn, əmək
hüququnun sosial təminat münasibətləri ümumi-hüquqi təbiətə malikdir.
Əmək münasibətlərinin tənzimində ümumi hüquqla xüsusi hüququn vəhdət şəklində çıxış
etməsi hazırkı dövrdə də mövcuddur və bu müasir əmək hüququnun spesifik xüsusiyyətlərindən
biri kimi qalmaqdadır.
Müasir dövrdə hüquqi baxımdan azad olan və insanın hüquq subyektliyinə əsaslanan əmək
müqaviləsi anlayışı əmlaka və iş qüvvəsinə münasibətdə bərabərliyi istisna edir. Əmək hüququ
elmində belə bir fikir irəli sürülür ki, əmək müqaviləsində tərəflərin bərabərliyi, yalnız
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müqavilənin bağlanması zamanı ehtimal oluna bilər və sonradan müqavilənin qüvvəyə minməsi
ilə tərəflərin bərabərliyi hüquqi və faktiki qeyri-bərabərliklə əvəz olunur (11, s. 26-27).
Qeyd etmək istərdik ki, əmək hüquq elmində əmək müqaviləsinin əqd hesab edilibedilməməsi ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur. Məsələn, Q.S.Skaçkova əmək müqaviləsini
əqdlərə aid edir. O, əmək hüququnda müxtəlif növ müqavilələri (sazişləri) əmək əqdləri
adlandırmağı təklif edir. Müəllif həmçinin hesab edir ki, əmək prosesinin təmin edilməsi özözlüyündə əqdlər həlqəsini (sistemini) təşkil edir (9, s. 116-119). Analoji mövqenin tərəfdarı
kimi V.M.Pustozerovanı göstərmək olar (10, s. 18-19).
S.Y.Qolovina və M.V.Molodçov isə əmək hüququnda əqd anlayışının deyil, yalnız müqavilə
anlayışının mövcudluğunu göstərirlər. Onların fikrincə, əmək hüququnda “əqd” termininin
işlədilməsi yolverilməzdir və onlar bu terminin əvəzinə “əmək haqqında müqavilələr”
anlayışının işlədilməsini təklif edirlər. Z.N.Dadaşov da analoji mövqeni müdafiə edir (12, s. 4964).
V.N.Skobelkin qeyd edir ki, əmək müqaviləsini mülki-hüquqi müqavilə olan fərdi podrat
müqaviləsindən fərqləndirməyə imkan verən kifayət qədər dəqiq və aydın meyarlar mövcud
deyildir (13, s. 150). Müəllif əmək müqaviləsinin xarakterik əlamətlərini təhlil edərək göstərir ki,
müddətli əmək müqaviləsinin bəzi növləri, həmçinin yekun nəticəyə görə ödəniş kimi əməyin
akkord ödənilməsi hallarında əmək müqaviləsi də, əməyin nəticələrini tənzimləyə bilər.
İşəmuzd əmək haqqı sisteminin növlərindən biri kimi akkord işəmuzd sistemini fərqləndirən
professor A.M.Qasımov qeyd edir ki, bu sistemdə işin həcmi, onun yerinə yetirilmə müddəti və
veriləcək əmək haqqının ümumi məbləği qabaqcadan müəyyən edilir. Onun fikrincə, akkord –
işəmuzd əmək haqqı sistemi ayrıca əməliyyat üçün deyil, bütövlükdə işlərin bütün kompleksi
üçün qiymətlərin müəyyən olunmasını nəzərdə tutur (3, s. 360).
Təcrübədə akkord işəmuzd əmək haqqı sistemi gəmiqayırma, tikinti və sənaye
müəssisələrində təcili və mühüm şifarişlərin, qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması, təmir
işləri və s. işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi zamanı tətbiq olunur.
Göstərilən mövqeləri qiymətləndirmək üçün aşağıdakıları qeyd etmək zəruridir. Əqd anlayışı,
əqdin növləri, onların etibarlılığı şərtləri mülki hüquq elminin və qanunvericiliyinin tərkibinə
daxildir. 1 sentyabr 2000-ci ildən qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin
324.1-ci maddəsində əqdə mülki hüquq münasibətlərinin əmələ gəlməsinə, dəyişdirilməsinə və
ya xitamına yönəldilmiş birtərəfli, ikitərəfli və ya çoxtərəfli iradə ifadəsi kimi leqal anlayış
verilmişdir.
Həmin Məcəllənin 324.2-ci maddəsinə görə əqdlər birtərəfli və müqavilə şəklində (ikitərəfli
və ya çoxtərəfli) ola bilər.
Birtərəfli əqd onu bağlamış şəxs üçün vəzifələr yaradır. Əqd başqa şəxslər üçün yalnız Mülki
Məcəllədə və ya həmin şəxslərlə razılaşmada müəyyənləşdirilmiş hallarda vəzifələr yarada bilər.
Real həyatda mövcud olan faktların əqd kimi tanınması üçün həmin faktların tələb edilən
əlamətlərə uyğun gəlməsi və cavab verməsi tələb olunur. Bu əlamətlərə uyğun gəlməyən fakt
əqd hesab edilmir və hər hansı bir mülki hüquq və vəzifənin əmələ gəlməsinə səbəb olmur.
Əksinə, həmin əlamətlərə cavab verən fakt isə əqd statusu əldə edir və müəyyən mülki hüquq və
vəzifələrin yaranması üçün əsas olur. Faktların əqd kimi tanınmasını şərtləndirən əsaslara əqdin
əlamətləri deyilir. Mülki hüquq elmində və sivilistika doktrinasında bu cür dörd əlamətin olması
göstərilir. Həmin əlamətlər əqdlərə hərtərəfli və geniş hüquqi xarakteristika verilməsinə imkan
yaradır.
Əqdin birinci əlaməti ondan ibarətdir ki, o, müəyyən hüquqi faktdır. O, real gerçəkliyin elə bir
faktıdır ki, qanun mülki hüquq və vəzifələrin əmələ gəlməsini məhz bu faktla bağlayır və
əlaqələndirir. Amma, bütün hüquqi faktların hamısı, istisnasız olaraq əqd hesab edilmir. Yalnız
hüquqi faktların hüquqi hərəkət kimi növü əqd kimi tanına bilər.
Əqdin ikinci əlaməti ondan ibarətdir ki, o, hüquqazidd olmayan (hüquqauyğun) hərəkətdir. Bu
əlamətə görə bütün əqdlər mülki qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq olmalı və uyğun
gəlməlidir.
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Əqdin üçüncü əlaməti ondan ibarətdir ki, o, iradəvi hərəkətdir. Bu əlamət əqd bağlayan şəxsin
müəyyən səviyyədə şüura (düşüncəyə) və iradəyə malik olmasını tələb edir.
Əqdin dördüncü əlaməti ondan ibarətdir ki, o, xüsusi olaraq müəyyən hüquqi nəticə əldə
olunmasına yönələn hərəkətdir. Hüquqi nəticə dedikdə, əqd bağlanması sayəsində subyekt üçün
mülki hüquq və vəzifənin əmələ gəlməsi, dəyişməsi və ya xitam olunması başa düşülür (14, s.
726-727).
Mülki-hüquqi əqdlərdə olduğu kimi, həmçinin əmək müqaviləsinin bağlanması ilə tərəflərin
(işəgötürənlə işçinin) hüquq və vəzifələri yaranır. Amma, mülki hüquqda ikitərəfli və ya
çoxtərəfli əqdlərlə yanaşı, həmçinin birtərəfli əqdlər olduğu halda, əmək hüquq normaları ilə
tənzimlənən əmək müqaviləsi heç vaxt birtərəfli əqd ola bilməz. Əmək müqaviləsinin əmək
hüquq münasibətlərinin yaranması əsası kimi çıxış etməsi heç bir mübahisə doğurmur. Tərəflərin
əmək müqaviləsinin bağlanmasına yönəlmiş hərəkətlərinin hüquqauyğunluğu və iradəvi xarakter
daşıması və bu hərəkətin müəyyən məqsədə yönəlməsi də heç bir şəkildə inkar edilə bilməz.
Həmçinin qeyd etmək istərdik ki, əmək müqaviləsinin ikitərəfli əqdlərə müəyyən oxşarlıqları
var. Belə ki, o, iki tərəf - işəgötürən ilə işçi arasında qarşılıqlı sazişdir. Birtərəfli əqdlərin hüquq
münasibətlərinin dinamikasına təsir imkanlarından asılı olaraq iki növü fərqləndirilir - əsas
birtərəfli əqdlər və yardımçı birtərəfli əqdlər (15, s. 195). Əsas əqdlər o əqdlərə deyilir ki, onlar
hüquq münasibətlərinin yaranmasına, yardımçı əqdlər isə o əqdlər hesab olunur ki, onlar hüquq
münasibətlərinin dəyışməsinə və ya xitamına səbəb olurlar. Əmək hüququnda həm əsas, həm də
yardımçı əqdlərə rast gəlinir. Belə ki, qanunvericilik əmək müqaviləsi tərəflərindən birinin
təşəbbüsü ilə əmək münasibətlərinə təsir edə biləcək hər hansı bir hərəkətə yol verilməsini
nəzərdə tutur (Baxmayaraq ki, əmək müqaviləsi birtərəfli əqd ola bilməz). Məsələn, Azərbaycan
Respublikası Əmək Məcəlləsinin 56-cı maddəsinin 1-ci və 2-ci hissələrinə uyğun olaraq
istehsalın və əməyin təşkilində dəyişikliklər edilməsi zəruriyyəti olduqda işçinin peşəsi, ixtisası
və vəzifəsi üzrə işi davam etdirməklə əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsinə yol verilir.
İşəgötürən əmək şəraitinin şərtlərini (Əmək Məcəlləsinin 55-ci maddəsində nəzərdə tutulan
şərtlərdən başqa) dəyişdirməzdən azı bir ay əvvəl işçini yazılı məlumatı və ya əmri (sərəncamı)
ilə xəbərdar etməlidir. Əgər işçi yeni əmək şəraiti ilə işi davam etdirməyə razılıq vermirsə, onda
o, başqa vəzifəyə keçirilməli, bu mümkün olmadıqda isə əmək müqaviləsinə Əmək Məcəlləsinin
68-ci maddəsinin ikinci hissəsinin “c” bəndində nəzərdə tutulan əsasla xitam verilə bilər.
Bundan başqa, əmək qanunvericiliyi tərəflərdən birinin təşəbbüsü ilə əmək müqaviləsinə
xitam verilməsi imkanlarını da müəyyən etmişdir. Məsələn, Azərbaycan Respublikası Əmək
Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin “e” bəndinə müvafiq olaraq dövlət büdcəsindən maliyyələşən
müəssisənin işçisi çalışmanın yaş həddinə çatdıqda əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən ləğv
edilə bilər.
Göstərilən bütün bu hərəkətlər əmək hüquq münasibətlərinin dəyişməsinə və xitamına səbəb
ola bilən hüquqi faktlardır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, hesab edirik ki, əqdlərin mülki-hüquqi
baxımdan anlayışının hüquq münasibətlərinin yaranmasına, dəyişməsinə və xitamına yönələn
iradəvi hərəkət olaraq hüquqi fakt kimi müəyyənləşdirilməsi əmək hüququ üzrə hüquqi faktların
mahiyyəti ilə ziddiyyət təşkil etmir. Lakin, əmək müqaviləsi həm əmək münasibətlərinin
yaranmasına səbəb olan hüquqi fakt kimi, həm də müqavilənin məzmunu ilə bağlı tərəflərin
qarşılıqlı razılığı kimi çıxış edir.
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Резюме
Трудовой договор как юридический факт
В статье указывается, что трудовой договор является основанием возникновения
трудового правоотношения. Трудовой договор – юридический факт для возникновения
трудового правоотношения.
Ключевые слова: труд, право, факт, республика, законодательства.

Summary
The employment contract as a legal fact
The article points out that the employment contract is the basis of the occurrence of an
employment relationship. Employment contract - legal fact for the emergence of the employment
relationship.
Keywords: labor, law, fact, republic, legislation.
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KOМПЛАЕНС: РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ИНСТИТУТА КОМПЛАЕНСА И
КОМПЛАЕНС СПЕЦИАЛИСТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
В период глобализации бизнеса и торговли, развития транснациоальных частных
компаний и крупных организаций с ключевым доминированием государственного
капитала в мире, встает вопрос как уберечь сами компании, бизнес и капитал от
неправомерных действий, от действий могущих оказать существенное негативное влияние
на репутацию и функционирование самих компаний, уберечь от внутренних и внешних
проблем. Эти внутренние и внешние проблемы могут создаваться как самими
сотрудниками компаний, так и третьими лицами вовлеченными в бизнес отношения.
На сегодняшний день в мире активно ведется борьба с отмыванием денег,
финансирования терроризма, финансово-коммерческого мошенничества, борьба с
коррупцией и “откатами” от заключения сделок. Многие американские, европейские
крупные и средние компании, государственные регулирующие организации этих стран, а
также различные международные организации (как например Организация объединенных
наций, Международная торговая организация, Всемирная таможенная организация и
другие), международные финансовые институты (как например Международный
валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития и другие) активно
используют институт комплаенса.
Ведь сегодня организации стараются избежать лишних проблем с государственными
регулирующими органами, избежать лишних санкций в виде крупных штрафов, избежать
проблем с отзывом лицензий со стороны государственных лицензирующих органов,
избежать административных и уголовных расследований со стороны различных
правоохранительных органов (например прокуратуры, национальной безопасности,
финансовой разведки, налоговых, таможенных и других органов).
Комплаенс от английского слова “Compliance” в переводе на русский язык означает
“соблюдение, соответствие”.
Основная роль комплаенса как института, как защитной системы - это контроль за
соблюдением законов, стандартов, правил, процедур, кодекса корпоративного поведения
и других заявленных требований в различных областях индустрии.
Институт комплаенса направлен на борьбу с отмыванием денег (money laundering),
коммерческим мошенничеством (commercial fraud), на прозрачность (transparency)
заключаемых сделок в различных сферах, на соответствие законности и приемлемости
(legality and acceptability) действий и (или) бездействий сотрудников заявленному
национальному законодательству, общепризнанным международным актам и правилам,
стандартам организации, кодексам поведения компаний (code of conduct), проведению
расследований (investigation).
Цель системы комплаенс – создание в организациях эффективных механизмов по
выявлению опасных сфер и обеспечение комплексной защиты от внешних и внутренних
281

угроз.
Примером значимости комплаенса как института в мире может служить созданная в
2001 году в Великобритании некоммерческая Международная ассоциация комплаенса
(International Compliance Association - ICA), а также созданные специальные учебные
заведения и проводимые учебные программы в США, Европе, Южной Африке и в других
странах для подготовки и повышения квалификации комплаенс специалистов, в таких
областях как бухгалтерия и аудит, банковское дело, страхование, государственные
учреждения, атторней, регулирования, корпоративные отношения, пенсионные фонды,
здравоохранение и другие.
В настоящее время опыт системы комплаенс внедряется и используется в различных
компаниях, банках и других организациях зарегистрированных и осуществляющих свою
деятельность на территории Азербайджанa, России, Казахстана. Преимущественно
система комплаенс охватывает банковскую сферу в этих странах, но имеет тенденцию
расширения и на другие сферы.
Не секрет то, что на сегодняшний день для внедрения и соблюдения комплаенс
процедур в различных организациях нанимают комплаенс специалистов. Эти комплаенс
специалисты в зависимости от специализации могут осуществлять свою деятельность и
внедрять комплаенс процедуры в различных компаниях по многим направлениям, таким
как например закупка и снабжение, банковская сфера, страхование, таможенная (сфера
внешнеэкономической деятельности), налоговая, здравоохранение, транспортная сфер и в
других.
Основная задача комплаенс специалистов заключается в разработке и внедрении
процедур, контроля за соблюдением законности, контроля процедурам и правилам
организации, контроля за соблюдением кодекса поведения во время проведения
различных операций как сотрудниками компании, так и третьими лицами вовлеченными с
ними в бизнес отношения.
Очень важно в работе комплаенс специалиста иметь опыт работы, ясное понимание
бизнеса, знание общего права и права в области своей специализации, способность к
правоприменению на практике, четкой интерпретации законов, правил и процедур, знания
бухгалтерии и финансов. Незря большинство комплаенс специалистов сегодня имеют
юридическое или финансово-бухгалтерское образование.
Комплаенс специалисты призваны предсказывать возможные риски, управлять ими и
минимизировать их своей профессиональной комплаенс деятельностью, оказывать
поддержку и помощь своевременными советами менеджменту компании во избежание
проблем.
Таким образом комплаенс специалисты своей деятельностью управляют рисками,
предупреждают и устраняют непредвиденные финансовые убытки, помогают избежать
ущерба имиджу компании, способствуют устойчивому развитию компании, повышают
инвестиционную привлекательность организации. Професионалы в области комплаенс
должны обладать следующими качествами:
А) Добропорядочность
Б) Объективность
В) Профессиональная компетенция
Г) Конфиденциальность
Д) Профессиональное поведение
В связи с вышеизложенным роль комплаенс специалистов очень важна сегодня и в
Азербайджане и незря на сегодняшний день комплаенс специалистов (compliance
specialist) нанимают все чаще и в наших национальных компаниях, банковских
организациях, а также в компаниях (организациях) наших соседей в России, Казахстане,
где институт комплаенса тоже относительно новое.
Этот термин пришел в Азербайджан, а также другим соседним государствам как
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Россия, Казахстан с приходом крупных иностранных нефтегазовых, строительных,
консалтинговых компаний.
В некоторых крупных иностранных нефтегазовых компаниях являющимися
операторами в проектах добычи и транспортировки нефти и газа в регионе АзербайджанГрузия-Турция институт комплаенса внедрен и успешно функционирует на сегодняшний
день. Оно охватывает как сферу охрану здоровья, безопасности труда и окружающей
среды, так и сферу корпоративной этики и поведения, сферу закупок и снабжения,
финансов и бухгалтерии.
Если комплаенс специалисты в национальных компаниях в Азербайджане
преимущественно работают в банковской сфере, то как пример успешной
диверсификации и расширения сферы применения комплаенс системы можно
подчеркнуть присутствие комплаенс специалистов в области таможенных дел (customs
compliance specialist) в крупных нефтегазовых проектах реализуемых теми же крупными
иностранными нефтегазовыми компаниями-операторами в Азербайджане.
Так комплаенс специалисты по таможенным делам в работе с подрядными
организациями при импорте и эскпорте подрядчиками товаров и транспортных средств
контролируют соблюдение национального таможенного и налогового законодательства,
соблюдение положений соглашений по углеводородным месторождениям подписанных
сторонами по принципу добычи и разделе (Production Sharing Agreement – PSA) в части
касающейся импорта и экспорта товаров и транспортных средств подрядчиками,
контролируют соблюдение положений государственных протоколов дающих право
освобождения подрядчиков от причитающихся к уплате таможенных пошлин и налогов
при импорте-экспорте товаров и транспортных средств, контролируют соблюдение
положений государственных протоколов дающих право освобождения подрядчиков от
причитающихся к уплате налога на добаленную стоимость, контролируют соблюдение
положений заключенных между компаниями-операторами и подрядными организациями
коммерческих контрактов в части регулирования импортно-экспортной деятельности,
следят за соблюдением разработанных внутренних правил и процедур, корпоративного
кодекса поведения компании со стороны подрядных организаций для целей импортаэкспорта.
Эти комплаенс специалисты призваны идентифицировать возможные риски при
импортно-экспортной деятельности со стороны подрядчиков и их агентами товаров и
транспортных средств с преференциальным статусом (преференциальность означает здесь
освобождение от всех причитающихся к уплате таможенных пошлин и налогов,
импортно-экспортных барьеров) для целей исполнения взятых на себя контрактных
обязательств в нефтегазовых проектах и предпринять меры для минимизации их. Очень
важное значение уделяется комплаенс специалистами по таможенным делам
правильности
соблюдения
процессов
подачи
заявлений
и
утверждения
преференциальности для целей импорта-экспорта товаров и транспортных средств со
стороны подрядных организаций, контроля правильности заявления таможенным
режимам (процедурам), оформления и прозрачности грузосопроводительной
документации (договоров купли-продажи, закупочных ордеров, коммерческих счет
фактур, международных транспортных накладных, сертификатов происхождения и
соответствия, и других) согласно общепринятым международным и национальным
стандартам в области внешнеэкономической деятельности, таможенным процедурам и
внутренним правилам компаний - операторов.
Одной из важных ролей комплаенс специалистов по таможенным делам в проектных
организациях нефтегазовых компаний-операторов является четкое разъяснение
положений соглашений, протоколов и коммерческих контрактов по части импортноэкспортной деятельности подрядным организациям, рассмотрение исков, проведение
расследований для непрозрачных импортно-экспортных операций. Основная цель
283

оперирующих в регионе Азербайджан-Грузия-Турция нефтегазовых компаний при
использовании комплаенс института, а также найме комплаенс специалистов по
таможенным делам быть увереным, что признанные этими компаниями международные
правовые акты в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов полученных
преступным путем (Anti-Money laundering), акты в области противодействию финансовым
преступлениям, национальные законы, стандарты, правила и инструкции, кодекс
корпоративного поведения организаций соблюдены в полной мере как со стороны лиц
работающих на сами эти компании, так и подрядными организациями, агентами и их
сотрудниками.
Подводя итог данной статье, хочется быть уверенным что практика внедрения
комплаенс института и использование комплаенс специалистов в Азербайджане, России и
Казахстане будет активно расширяться в ближайшее время и охватит другие
производственные сферы крупных и средних по размеру организаций. Ведь присутствие
комплаенс системы и комплаенс профессионалов в организации является сегодня залогом
успеха бизнеса и укрепляет репутацию организации как надежного партнера.
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UOT 343.9
E.Mirzəliyeva, S.Əhmədova,
L.Cavadova
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin ekspertləri

HALLYUTSINOGEN GÖBƏLƏKLƏR VƏ MƏHKƏMƏ-BİOLOJİ
EKSPERTİZASINDA ONLARIN TƏDQİQ OLUNMA İMKANLARI
Baş verən bir sıra cinayətlər zamanı (zorlama, ölüm, oğurluq) təbiətdə mövcud olan cürbəcür
bitkilərlə bərabər, həmçinin zəhərli bitkilər və tərkibində psixoaktiv maddələr olan
hallyutsinogen göbələklər də məhkəmə-bioloji tədqiqata təqdim oluna bilər.
Zəhərli bitkilərin və göbələklərin böyük bir hissəsi artıq məlumdur və onların çoxu kifayət
dərəcədə öyrənilmiş tibbdə və farmokologiyada tədbiq olunur.
Bununla bərabər hallyutsihogen göbələklərin tərkibində olan psixoaktiv maddələr,
narkomanlarda həmçinin aşkar marağın özünü büruzə verməsinə imkan verir, bu isə təkcə ondan
istifadə etməklə məhdudlaşmır. Psixoaktiv vasitələrin hazırlanması və istifadəsi adlanan
“təlimatın” internet saytlarda meydana çıxması və təşəkkül tapması narkomaniyanın müxtəlif
təzahürlərinə qarşı mübarizədə nə qədər böyük problemin mövcud olmasını deməyə imkan verir.
Bununla əlaqədar olaraq ekspertlər botanika və kimyəviyə aid olan mənbələrdə aşkar edilmiş
bir sıra hallyutsinogen göbələklərin təsnifatı, morfologiyası, həmçinin onların tərkibində olan
psixoaktiv maddələr barədə səmərəli işlər görülür ki, onun nəticəsi barədə bu məqalədə məlumat
verilir.
Sistemləşdirmə
Hallyutsinogen göbələklər, həmçinin 30 faiz məlum göbələklər bazidomitsetlər
(Basidomycetes) sinfinə aiddir, dəqiq lövhəşəkilli və boruşəkilli (Agaricales) göbələklərin
sırasından Avropada geniş yayılmış 3500 növ göbələklər-praktiki olaraq hamısı yeməlidir,
həmçinin böyük əksəriyyəti zəhərlidir.
Bunlar hamısı çox və ya az gövdə və papaqlarında ifadə olunan meyvənin qurluşu ilə
fərqlənir.
Hallyutsinogen göbələklərə bu sırada 15 fəsilədən ancaq üçü aiddir.
1. Mürəkkəb göbələklər (Coprinaceae)
2. Xallı göbələklər (Strophariaceae)
3. Zəif zəhərli göbələklər (Amanitaceae)
İndi hallyutsinogen göbələklərə 25 növ aiddir ki, bunlardan da 75 faizini psilotsиbе
(Psilocybe) cinsinin nümayəndələri təşkil edir, məsələn P.caerulescens, P.semilanceata,
P.pelliculosa, P.cubensis və.s. Yeməli göbələklərdən psilotsиbe cinsinə aid olanlar yoxdur.
Aktiv maddələrin təsnifatı
Bütün cürbəcür psixoaktiv göbələklərin 12 növü ilə qarşılaşırıq ki, onları bioloji aktiv
maddələr tərkibinə görə iki qrupa bölmək olar.
1. Psilotsibin və psilotsin tərkibli göbələklər. Bu göbələklərdə əsas psixoaktiv maddələri
psilotsibin və psilotsin təşkil edir, həmçinin tez-tez kimyəvi uyğunluq təşkil edən baеtsistin,
norbaetsistin ilə qarşılaşır, necə ki, buffotenin, serotonin, triptamindən törəmə təşkil edir.
Triptaminin törəməsi olan psilotsibin və psilotsin həmçinin LSD-ə uyğundur, onlar hamısı
indolun birləşməsinə aiddir.
2. Amanitaceae qrupu. Bu qrupa daxil olan göbələklər, aktiv maddələr tərkibli iboten
туршусу, muskimol, muskazon və gioskiamin maddəsi, həmçinin təhlükəli bioaktiv muskarin
maddəsi qismində əks olunur. Amanitaceae qrupu özündə Amanita muskaria, Amanita
pantherina, Amanita phаlloides, Amanita vernа, Amanita virosa birləşdirir.
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Morfologiya
Gövdə və papağın bar verən hissəsi yavaş-yavaş göbələyin sıxılmış qovşağında inkişaf edir.
Ən erkən mərhələdə onun gövdəsi zəif xarici qişa ilə əhatə olunur (Velum universale), burada
böyümə parçalanır.
Bəzən (zəif zəhərli göbələklərdə) bu xarici qişanın qalıqları gövdənin əsasında papağın yuxarı
tərəfində yuyulmuş xallar kimi yerləşir. İkinci qişa (Velum partiallo) papağı gəncliyindən əhatə
edir. Ancaq erkən inkişaf mərhələsində bu qabıq partlayır, papağın aşağı hissəsində faydalı
təbəqə görünür. Daxili qişanın qalıqları tez-tez dairəvi üzük gövdə (manjet və ya örtük) yaradır.
Bəzənsə qişanın parçası papağın kənarında asılı qalır (Papaq formalı göbələklərin müxtəlif
formalarının, gövdələrinin, rənglərinin və. s təyin edilməsi, həmçinin bizim qurşaqda
rastlaşdığımız bir sıra növlərin təsvir edilməsi).
Psilotsibin və psilotsin tərkibli göbələklər
Bu göbələklərə psilotsibilər (psilocybe) aiddir. Psilotsib cinsinin növləri kosmopolitik təşkil
edir və bütün qitə üzrə geniş yaymışlar. Psilotsibe cinsindən göbələklər-saprofitlər. Onlar sulu
torpaq sahələrində və bitkilərin gövdələrində məskunlaşır, ağac kəpəyində rast gəlinir, torflaşmış
bataqlıqlarda, torflarda, peyində əmələ gəlir. Meşədə və meşə aşırımında rast gəlinir. Bir çox
göbələklərin xarakterik cəhəti bataqlıq ərazilərdə məskunlaşmasıdır. Buna görə də nelofit növünə
aiddir. Tez-tez bu cinsin aşağıdakı nümayəndələri ilə qarşılaşırıq:
1. Psilotcybe semilanceata (kəskin konus şəkilli daz) daha çox geniş yayılmış növdür. B.
Psilotcybe semilanceata daha çox ölçüsünə görə həm psilotsin, həm də psilotsibin kimi tanınır.
Bəzən isə onlar balotsitn kimi əks olunurlar.
2. Psilotcybe montana və 3. Psilicybe coprophilia (peyin qurdu dazı) ilə bəzən nadir hallarda
qarşılaşırıq nəinki psilicybe semilanceaata ilə psilotsin psixoaktiv maddələrin tərkibi hər ikisində
çox zəifdir-Psilotcybe semilanceata.Psylocibe coprophilla yığılandan sonra öz həqiqiliyini itirir.
4. Psilotcybe merdaria tez-tez stropharia adlandırılır.
5. Psilotcybe cubensis burada stropharia cubensis kimi və 6 psilosybe faenisecil-panaeolina
foenisecii kimi nəzərdən keçirilir.
Digər növlər paneolus stropharia və Huphaloma adlanan cinslərə aiddir.
Stropharia.(troşlinq)
1. Stropharia aeruqinosa (qonur troşlinq) papağının diametri 70-80 mm, yastı, qabarıq, yaşılmavidir.
2. Stropharia semiqlibata (yarımdairəvi troşlinq), PS copropilla kimi dairəvi sarı-qəhvəyi
papaqlıdır.
3. Stropharia merdaria (Psilotcybe merdaria). Onları yaydan gec olmayaraq tapmaq olur. Bir
çox tədqiqatçılar bu növlərin həqiqiliyini təsdiq edirlər. Lakin müasir dövrümüzdə bir mənalı
təsdiq etmək olmaz. Əgər onlar psixoaktiv fəaliyyətə malikdirlərsə, onda onlar çox
əhəmiyyətsizdirlər.
4. Stropharia cubensis (Psilotcybe cubensis). Bu növlərə Cənubi Avropada, Mərkəzi
Amerikada, ABŞ-ın Cənub Şərqində qarşılaşırıq. O həqiqi psilotsibin və psilotsini əks etdirir,
kifayət dərəcədə 02-04 faiz quru göbələk miqdarındadır.
Nuphaloma (kükrüd başlıq).
Qiymətli növlərin bu cins adı ilə ancaq bir nümayəndə maraqlıdır:
1. Nuphaloma cyanescens, bu göbələk yarpaqların altında, sidr ağacında, kəndəlaşda,
sarmaşıqlarda, şamlıqlarda, küləş və samanda, kobud otlarda olur.
Bu göbələk hər iki psilocybe maztecorum və psilocybe (sprophoria) cyanescens tropik növləri
ilə qohumdur.
Əlcazairdə tapılmış nüsxələrdə quru substansiyada 0,5-0,6 faiz psilotsibin və psilotsin aşkar
edilmişdir ki, onun miqdarı adi psylocibe semilanceatanın miqdarından bir neçə dəfə artıqdır.
Nuphaloma syanescens blociktin və norbeociktinin miqdarından çoxdur.
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Panaeolus (peyin qurdu) və panaeolina (samanlıq peyin qurdu).
1.Panaeolus campanulotus (peyin qurdu) həm psilotsibin, həm də psilotsin tərkibli olmaqla
psilocybe semilanceata kimi miqdarda deyil.
Tripatiminin digər törəmələri, məsələn ibotonin ilə qarşılaşırıq.
Panaeolus campanulotus göbələk növü ABŞ-ın şimalında tapılmışdır, panterin və digər
zəhərlər azdır.
2. Panaeolus sphinctrinus (peyin qurdu) tez-tez panaeolus campanulatus ilə eyniləşdirilir,
lakin o axırıncı yastı papağı ilə fərqlənir, həm də o həmişə daxildə burulur.
3. Panaeolina foolnisecii (samanlıq peyin qurdu) psilotsibin və psilotsin tərkiblidir. Eyni
zamanda azdir nəinki psilocybe semilanceata, bəzən tripatimin digər növləri ilə xüsusilə
serotonin ilə qarşılaşırıq.
Psilotsibin və psilotsinin eyforik və toksik vəziyyətini doğuran kimyəvi birləşmələri. Əsas
aktiv bioloji maddə olan göbələyin birinci qrupu-psilotsibin (4 okis fosfor N, N-dimetil
tripatimin) və psilotsin (4 gidrokis-N, N- dimetil tripatimin)-indolun böyük qrup birləşməsinin
tripatimindən iki müxtəlif törəməsi.
Psilotsibin- həqiqi mənbələrdə yeganə qarşılaşdığımız fosfor туршусу tərkibli indolun
məhşur törəməsidir. Əgər psilotsibinin H2po4 molekulunun xarici hissəsi-OH ilə əvəz olunursa
onda psilotsinin molekulu qalxır bu isə müvafiq olaraq az molekulyar kütləyə malik olur. Ona
görə 10mq psilotsin belə fəaliyyətə malik olur, necə ki, 14 mq psilotsibin. Psilotsibin olan
göbələyin böyük bir hissəsi insan orqanizimində psilotsinə çevrilir, 4 yerə ayrılır.
Psilotsibinin fosfor kislotasının qalıqları təsir göstərməyə kömək etmir, ancaq deyildiyi kimi
çox yüksək sabitlikdə molekul və molekulun çox yüksək çəkisini verir, bu zaman psilotsin
oksigenin oksidləşməsi ilə havada tez dağılır. Bu maddələrə kömək mexanizmini hallyunitasiya
adlandırırlar ki, bu da hələlik elmdə yoxdur. Bu maddə serotinin qurluşu ilə oxşardır, maddələr
əsəb impluslarının ötürülməsində iştirak edirlər. Psilotsibin və psilotsin serotinin fəaliyyətinə
təkan verir, lakin bu hal onu hallyutsinogen hərəkət kimi tam izah etmək üçün kifayət deyildir.
Psilotsibin və psilotsin nisbətən zəhərli maddələr deyillər. Minimal təsir miqdarı 3-6mq olmaqla
ilk dəyişiklikləri qəbul edən zaman müəyyən etmək olur. O 0,5-0,1/mq/kq 60kq böyük adamın
bədən çəkisinə uyğundur. Böyüklər üçün orta adi istifadə olunma miqdarı 10mq təşkil edir.
Bədən çəkisinin 100mq/kq miqdarı böyük insan üçün 6000-7000mq ifadə olunur ki, bu da
psilosybe semilanceata növ göbələklərin 40kq-na uyğun gəlir. Psilotsibin və psilotsinlə bərabər
birinci qrup göbələklərdə həmçinin psixoaktiv Baeocystin və norbaeocystin maddələr müxtəlif
təməlküzləşmə onların hamısı qeyri əhəmiyyətli miqdarda göbələklərdə mövcuddur və çox zəif
hallyutsinogen fəallıq nümayiş etdirir. O fakt maraqlıdır ki, göbələklərdə başqa məhşur
hallyutsinogenlər əks olunur: dimetilmrintamin Cənubi Amerikada bir sıra iyləmə dərmanların
komponentidir. Tək mikroqram onun tərkibini təşkil edir.
Quru substansiya göbələkin 0,1-0,4 faiz konsentrasiyası ilə psilotsibin və psilotsin çox az-az
qarşılaşır. Göbələklərin 90 faizini su təşkil edir, bu isə təzə göbələklərin 0,01-0,05 faiz hissəsinə
uyğundur. Göbələkdə quru substansiyada bioloji aktiv maddələrin 0,3 faizi əks olunur ki, bu da
təzə göbələklərin 0,04 faiz çəkisinə uyğundur.
Psilotsibin və psilotsindən-10 qram həqiqi miqdar almaq üçün 30-40qram təzə və ya 5-6 quru
göbələklər qəbul edirlər(quru həmşinin 20 faiz suyu əks etdirir. Orta qurşaqda bitən 30 göbələyin
tərkibində 3-dən 12mq qədər psilotsibin və psilotsin var).
Amanitotoksinlər sabitdirlər, duzlu kislotada və bağırsağın fermentlərində dağılmırlar.
Hər şeydən əvvəl amanita növlərinin təhlükəliliyi ondan ibarətdir ki, bioloji aktiv maddələri
və zəhəri dərhal müəyyən etmək olmur. Buna görə də bu göbələklərin istifadəsi zamanı
zəhərlənmələrin əksər səbəbi bilmədən onun yüksək miqdarda qəbul edilməsidir.
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UOT 343.983.7
S.M.Qədirova,
Məhkəmə ekspertizası mərkəzinin baş eksperti

BİTKİ AROMATİK QARIŞIQLARIN
KRİMİNALİSTİK ARAŞDIRMASI
Çəkməli qarışıqlar və ya bütün dünyada daha çox “spays”(spice) adı altında məşhur olanlarbu satışa vurulmuş kimyəvi maddə ilə ot şəklində göndərilən ən geniş yayılan bioloji
maddələrdən biridir. Onlar marixuananın təsirinə analoji psixoaktiv təsirə malikdirlər. Əksər
hallarda bu çəkməli qarışıqlar əsasən məstedici təsirə malik olan qurudulmuş bitkilərdən
ibarətdir. Spice qarışıqlarının satışı 2006-cı ildən Avropa ölkələrində xüsusi ilə internet-mağaza
vasitəsi ilə ətirli maddələr adı altında həyata keçirilirdi. 2008-ci ildə müəyyən edildi ki,
qarışıqların aktiv komponenti bitki mənşəli maddələr deyil, marixuananın əsas aktiv
maddəsinin–tetrahidrokannabinolun sintetik analoqlarıdır.
Spice qarışıqlarının tərkibinə daxil olan sintetik kannabinoidlər 1961-cı ilin narkotik maddələr
haqqında Vahid Konvensiyaya və 1971-ci ilin psixotrop maddələr haqqında Konvensiyaya
uyğun olaraq nəzarət olunan maddələrin beynəlxalq siyahısına daxil deyillər. Hal-hazırda Spice
təsirli maddələri olan sintetik kannabinoidlər Rusiyada, ABŞ-da və Avropa Şürasının bir çox
ölkələrində qadağan olunublar.
Çəkməli qarışıqların əsas tərkibi arasında “Havaya qızılgülü” (“Argyrea Nervosa”), “mavi
lotos” (“Nymphea caerulea” ) və “sürvə-qabaqcadan xəbər verən” (“Salvia Fevinorum”) kimi
bitkilər müşayidə olunurdu.
Bu bitkilərdən bəzilərinin müəyyən psixoaktiv təsirə malik ola biləcək bioloji aktiv maddələri
var.
Ekspert təcrübəsində bu maddələrə aşağıdakı şəkildə rast gəlmək olar:
-tozvari;
-daxilində tozvari maddələr olan kapsullar;
-üzərinə səpələnmiş maddələrlə xırdalanmış qurudulmuş otlar. Qarışıqlar 3 qr. qarışıq
saxlayan təxminən 5x7,5 sm. ölcülü paketlərə bükülürlər.

Çəkməli qarışıqların narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrinin analoqlarına aid edilməsi
üçün verilən qarışıqların kimyəvi tərkibini müəyyən etmək lazımdır.
Tetrahidrokannabinoluna oxşar bioloji aktivliyə malik olan maddələr qrupuna (“sintetik
kannabinoidlər”) “JWH” seriyasından olan maddələr aiddir (məsələn, “JWH-018”, “JWH-081”).
Bu cür maddələr belə deyilən “cəkməli və ya ətirverici qarışıqların” tərkibinə daxildir, onlara
təmiz şəkildə də rast gəlmək olar. Hal-hazırda bu qrupa aid olan aşağıdakı maddələrin quruluşu
müəyyən edilib:
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Molekulyar struktur: HU-210
Molekulyar formul: C 25 H 38 O 3

Molekulyar struktur: JWH 307
Molekulyar formul: C 21 H 34 O 2

Molekulyar struktur: JWH-018
Molekulyar formul: C 24 H 23 NO

Molekulyar struktur: JWH-250
Molekulyar formul: C 22 H 25 NO 2

Molekulyar çəki: 386,6 qr/ mol

Molekulyar çəki: 318,5 qr/ mol

Molekulyar çəki: 341,5 qr/ mol

Molekulyar çəki: 335,4 qr/ mol
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Araşdırmalar naziktəbəqəli xromatoqrafiya (NTX) və xromatokütlə-spektrometriya (XMS)
metodları ilə aparılır. NTX keçirilməsi üçün maddələri otaq temperaturunda etanolla (metanolla)
ayırırlar. Hazırlanmış eksrtaktı başlanqıç xəttinə vururlar və xromatoqrafik bölməni əridicilərin
aşağıdakı sistemlərində aparırlar:
1) heksan-etilasetat-qatılaşdırılmış sirkə turşusu(18:2:1);
2) heksan-aseton(5:1)
Xromatoqrafiyanı bitirdikdən sonra plastinanı otaq temperaturunda qurudurlar. Marki
reaktivlərlə növbəti ifadəsi ilə UB- şüa fluressensiyanın söndürülməsi üzrə xromatoqrafik
sahələri aşkar edirlər.
Cədvəl 1
Rf sistem üçün dəyəri
1
2

Marki
reaktivi
ilə
işləndikdən sonra sahələrin
rəngi

0,52

0,50

JWH-081
JWH-210

0,40
0,54

0,35
0,52

Yaşıla keçən limon-sarı
rəngi
limon-sarı
limon-sarı

JWH-250
JWH-251

0,35
0,54

0,36
0,52

Birləşmə
JWH-018, JWH019, JWH-203

çəhrayı
limon-sarı

XMS metodu ilə araşdırmanı aparmaq üçün maddənin ayırması metanolla aparılır.
Buxarlandırıcının temperaturu 208 0 C, detektorun temperaturu 208 0 C, kolonkanın
temperaturun proqramlaşdırılması:
1)100 0 C dözüm 2 dəqiqə ərzində ;
2) temperaturun 100 0 C –dən 290 0 C qədər qalxması ;
qaz-daşıyıcı-qeliy, sabit cərəyan rejimi-1,0 ml/dəq.
Aşağıda “Agilent 6890N/5975B” cihazında yuxarıda qeyd edilən şərtlərlə alınan kütləspektlər və tutma vaxtları göstərilib.
Hal-hazırda Rusiyada və digər xarici ölkələrdə sintetik kannabinoidlər geniş yayılmaqdadır.
Buna görə də onları və aromatik bitki qarışıqların tərkibində olan sintetik kannabinoidləri
müvafiq siyahılara daxil olması bu gün aktual məsələlərdən biridir.
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UOT 343.983.3
Ş.Ş.Şıxəliyev,
A.N.Əliyeva,
Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzi
aliyeva_aysel@mail.ru

POLİESTER LİFLƏRİ HAQQINDA ANLAYIŞ.
TƏSNİFATI ,FİZİKİ-KİMYƏVİ XÜSÜSİYYƏTLƏRİ,
ONLARIN TƏTBİQ SAHƏSI VƏ TƏDQIQATI
Açar sözlər: Polikondensləşmə, termofiksasiya,fleyer,ester əlaqələr,modifikasiya
Ekspert təcrübəsindən məlum olmuşdurki,şəxsiyyət əleyhinə baş vermiş cinayətlər zamanı
qarşılıqlı təmasda olan geyim əşyalarının əsas tərkib liflərindən elmi cəhətdən geniş işlənib
hazırlanmış sintetik liflərdən poliester liflərinə təsadüf olunmuş və bu əsasdan həmin növ
kimyəvi liflərin bütün ( tək və qarışıq) hallarda istehsal olunan və ekspert təcrübəsində rast
gəlinən həmin liflərin öyrənilməsi məqsədi ilə tədqiqat işi aparılmışdır.
Poliesterlərdən ilk dəfə lif alınması üçün ilkin tədqiqatlar 1930-cu illərdə Carothers
tərəfindən aparılmışdır. Ancaq Carothersin sintez etdiyi alifatik quruluşlu poliesterlər aşağı
molekul kütləsinə və aşağı ərimə nöqtələrinə malik olduğu üçün lif istehsalı yararsız
olmuşdur. İkinci dünya müharibəsindən sonra İngiltərədə “İCİ” və Amerikada “Du- Pont”
firmaları lif istehsalını inkişaf etdirmişdirlər. Hal hazırda tekstil sənayesində 3 ayrı növdə
poliester lifləri istehsal olunur.
1) Polietilen tereftalat lifləri (PET) .
2) Poli(1,4 tsikloheksandimetilen tereftalat ) lifləri (PCTD).
3) Modifikasiya olunmuş poliester lifləri .
1.Polietilen tereftalat (PET) lifləri
Kimyəvi adı polietilen tereftalat olan PET poliesterini ilk dəfə Whinfield və Dickson
1941 –ci ildə etilenqlikol və dimetil tereftalatdan poli(etilen tereftalatı ) sintez etmişlər.Etilen
qlikolun tereftalat turşusunun dimetil efiri ilə kondensləşməsindən əldə edilir.İstifadə edilən
xammaddələr daş kömür qətranından və neftdən alınır. Başlanğıc maddələrdəki fərqə görə iki
ayrı üsul istifadə olunur:
a)İlkin xammal məhsulu etilen qlikol və dimetil terftalat bir yerdə qızdırılır.Temperatur 2100C – yə çatdığı bu ilk mərhələdə katalizator təsiri ilə ester əlaqələrinin dəyişkənliyi olur. Bu
arada buxarlanan metil spirti (CH3OH) soyuducu vastəsilə qalınlaşdırılaraq yığılır. Yenidən
istifadə ediləcək formaya gətirilir. İkinci mərhələdə əsas maddə ikinci bir qazana tökülür və
temperatur 270-280 0C- yə qədər qızdırlır. Katalizatorun təsiri altında bir neçə saat davam edən
reaksiya nəticəsində polikondensləşmə reaksiyası tamamlanır.
nCH3OOC-

-COOCH3 + n HO(CH2) 2OH

kat

CH3OH [OC-

--COO(CH2)2O] +

+ 2(n-1) CH3 OH
Nəticədə poliester polimeri açıq rəngli makromolekullar halında əmələ gəlir.Bu maddə
filament və ya çubuqlar formasında soyudulur. 4 x 4 mm-lik cipslər formasında parçalanır.
Qurudulur və işlənmə vəziyyətinə hazırlanır.Polikondensləşmə reaksiyasının bir xüsüsiyyəti
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polimer yanında kiçik molekullu digər maddələrin əmələ gəlməsidir. Bu reaksiyada əmələ
gələn maddə metil spirtidir. Bu üsulla əldə edilən poliester (PET) lifləri İngiltərədə istehsal
edilir və “Terylen” ticarət adıyla satışa buraxılır.
b)İlkin xammal maddəsi olan etilen qlikol və terftalat turşusundan alınır.Reaksiya prosesi
birinci ilə eynidir.Temperatur -270 0C –yə çatdırılır və sistem ərinmiş halda saxlanır və ester
əlaqələrinin yerdəyişməsi baş verir.
kat
n HOOC- -COOH + n HO (CH2)2 OH

HO[OC-

- COO(CH2)2]nH +

+2(n-1)H2O
Bu reaksiyada kənar maddə olaraq su ayrılır. Bu üsulla alınan poliester lifləri Amerikada
“Dacron” ticarət adıyla istehsal olunur.
Bu iki kondensləşmə prosesinin aparıldığı müddətdə bəzi nüanslar nəzərə alınmalıdır.
Bunlardan ən önəmlisi prosesin sonunda əsas maddə ilə yanaşı əmələ gələn əlavə maddənin
prosesdən kənarlaşdırılmasıdır. Əks təqdirdə ester əlaqələrinin bir qismi qopar və
makromolekullar kiçilmiş olur.Bundan başqa prosesin tətbiq edildiyi müddətdə bu maddənin
su və hava ilə təması olmamalıdır. Bundan əlavə bu üsullarla istifadə edilən xammalların
kimyəvi təmiz olması lazımdır.Əks halda polimerləşmə istənilən istiqamətdə getməz. Buna
görədə etilen qlikolun həmçinin dimetil tereftalat və tereftalat turşusunun kimyəvi təmizlənməsi
lazımdır. Qeyd etdiyimiz üsullardan daha geniş fomada tətbiq olunan birinci metoddur.
2. Poli (1,4 tsikloheksandimetilen tereftalat ) lifləri (PCTD).
Poli-1,4 tsikloheksandimetilen terftalat1,4-tsikloheksan dimetanol və dimetil tereftalatdan
əldə edilən poliester lifidir.

nHOCH2-

- -CH2OH + n H3COCO -

-OCOCH

H [-OCH2-

-OC-]-OCH3

+
+ 2(n-1) CH3OH
Polimerləşmə reaksiyası polietilen tereftalatın polimerləşmə prosesinə oxşar şəkildə aparılır.
Dimetil tereftalat və bir az artıq alınan 1,4 tsikloheksan dimetanol TiO2 katalizatorun iştirakı ilə
200 0C –də qızdırılır. Ester əlaqələrinin dəyişməsi prosesi gedir və alınan metanol mühitdən
ekstraksiya üsulu ilə kənarlaşdırılır. Daha sonra temperatur 270 0C –yə qədər yüksəldilir və
təzyiq 1mm Hg sütünuna endirilərək kondensləşmə prosesinin davam etməsi təmin
edilir.Polietilen tereftalatdan fərqli olaraq daha yüksək temperatura qarşı davamlıdır. Polietilen
tereftalat poliesterindən qaynar dimetil formamiddə həll edilməməsi ilə fərqlənir. Ərimə nöqtəsi
290-295 0C arasında dəyişir. Polietilen tereftalatdan sıxlığı aşağı olduğundan (ρ=1,22q/sm3) və
sürtünməyə qarşı davamlı olduğundan xalça iplikləri ,yataq və yorğanlarda dolğu maddəsi
olaraq və hörmə parçalarda istifadə edilir. Polietilen tereftalat kimi digər təbii və sintetik liflərlə
qarışdırılaraq sənayenin müxtəlif sahələrində istehsal olunur.
Bu polimerlərdən əldə edilən liflər 1960 ci illərdə “Kodel” ticarət adıyla istehsal edilməyə
başlanmışdır.
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3.Modifikasiya olunmuş poliester lifləri
Poliester lifləri,təbii liflərə görə çox ucuz olduğuna görə və bundan başqa malik olduğu
xüsusiyyətlər səbəbiylə təbii liflərdən tamamilə ayrılır.Bu səbəbdən poliester liflərini təbii
liflərə bənzər şəkildə istehsal etmək üçün müxtəlif proseslər aparılmış və aparılmaqdadır. Bu
araşdırmalar nəticəsində müxtəlif poliester lifləri əldə edilmişdir. Poliester lifləri üzərində
aparılan modifikasiyalar ,fiziki və kimyəvi üsullarla aparılmışdır. Bu üsullarla boyana bilmə
xassəsi ilə ,xarici görünüşü ilə fərqlənən liflər əldə edilir. Bu istehsalatın məqsədi poliester
liflərinin yuna (yun tipi poliester)və ya ipəyə (ipək tipi poliester ) oxşatmaqdır.
-Yun tipi poliester lifləri
Poliester lifləri kəsikli,xov şəklində istehsal edilib,xüsüsiyyətləri baxımından yuna bənzədilir.
Bunlardan Amerikada istehsal edilən “Dacron” kimyəvi modifikasiya edilmişdir. “Dacron 62” ,
“Dacron 64” növlərinin tərkibində turşu qrupu (sulfo qrupu ) var.Bu səbəblə qələvi boyaq
maddələrlə boyana bilir. Həmçinin Amerikada istehsal edilən Vyeron lifləri də kəsikli lif
şəklində əldə edilir və əsasən yun viskoza ilə qarışdırılaraq istifadə edilir. İsveçrədə əldə edilən
“Grilen “ isə kimyəvi modifikasiya poliesteri olub , polietilen tereftalatın sintezi sırasında phidroksi benzoy turşusunun əlavəsi ilə kopolimer olaraq istehsal edilməkdədir. Grilen lifləri
həm yun tipi ,həmdə ipək tipi olaraq müxtəlif məqsədlərdə istifadə edilir. Yaponiyada istehsal
edilən “E tipi Teteron” lifləri isə nəm çəkmə xüsüsiyyətindən başqa digər oxşar xüsüsiyyətləri
yuna oxşatmaq üzrə kimyəvi modifikasiya edilmiş poliesterlərdir.Grilen Turkiyədə “Polyelen”
adı ilə istehsal edilməkdədir.
-İpək tipi poliester lifləri
Filament şəklində istehsal edilib ,mikro quruluşu ipəyə oxşadılan poliester liflərinin ən
önəmlisi “A –Tell”-dir. A-Tell yaponiyda p-hidroksi benzoy turşusu və etilen oksiddən alınır.
Meydana gələn maddənin polikondensləşməsi ilə ester- ester qurluşunda bir polimer əmələ gəlir.
Yumuşaq əyirmə üsulu ilə filament əldə edilir. Lifin səthinə ipək görünüşü vermək üçün
bixromat turşusu ilə işlənir. Yumuşaqlıq və lifin qalınlığı quruluş baxımından ipəyə oxşayır.
Bundan başqa ipək tipi poliester istehsalında bikomponent liflərdən də yararlanırlar
.Bikomponent poliester lifləri əsasən poliamid lifləri ilə müxtəlif mühitdə qarışıq şəklində
istehsal edilir. “Mendel”, “S-28” , “Sidera “ və “Belima” adı ilə istehsal olunan lar bu tip
bikomponent ipək tipi liflərdir.
Lİf İstehsalı
Poliester polimer molekullarının fleyerlərdən keçməsi poliamid liflərində olduğu kimi
yumuşaq əyirmə metodu ilə aparılır.Alınan xammalın fleyerdən keçib lif şəklinə salınması
üçün yumşadılması lazımdır.Polimer fleyerdən keçirilən zaman hava ilə təmasının qarşısı
alınmalıdır.Bundan sonra ərinmiş maddə pompalanaraq fleyerin deşiklərinə göndərilir.Fleyerin
deşiklərindən çıxan filamentlər bərkiyir və sarınmağa vermədən öncə dartılıb çəkilir. Bu
uzanma prosesi əsasən yüksək temperatur altında tətbiq olunur və poliester lifləri istifadəyə
hazır vəziyyətə gətirilir.
Poliester liflərinin fiziki xüsüsiyyətləri
Poliester hamar səthə malik və eninə kəsiyi dairə şəklində olan lifdir.İstənilən formada,fərqli
kəsik qurluşlarda istehsal edilir. Orta ağırlıqlı ,davamlı və yumşaq bir lifdir. Üst səthi hamar
olub şüşə çubuğa bənzəyir.Poliester liflərinin eninə diametri (Δd =1,36-1,45 q/sm3 ) digər
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sintetik və təbii liflərlə müqayisədə yüksəkdir.Polyar quruluşu ilə əlaqədar nəmçəkmə xassəsi
aşağıdır. Su molekulları ancaq lifin səthində qalırlar.Otaq temperaturunda və standart şəraitdə ən
çox -0,4 % nəm çəkirlər. Poliester lifləri hidrofob xassəlidir. (hidrofob –suyu sevməyən
deməkdir) Çünki kristal quruluşu ,su molekullarının kristalın səthinə nüfuz etməsinin qarşısını
alır. Lifin hidrofob xassəsi və statik elektriklənməsi onun yağlara və yağlı kirlərə qarşı
təmasını artırır və çox tez kirlənir. Termoplastik lifdir,yəni temperatur altinda istənilən quruluşu
ala bilir ,termofiksasiya olma qabiliyyəti çox yüksəkdir. Qırışmağa qarşı davamlıdır. 100 0C –
dən yüksək temperaturda büzülmə göstərir. Ütüləmə temperaturu 135-140 0 C olmalıdır. 150 0
c –də rəngində pozulma baş verir. Termofiksasiya temperaturu 180- 2200 C-dir.əsasən poliester
lifinin əriyən nöqtələrində muncuqlanma (pilinq) olur. Statik elektriklənmə və pilinq lifin ən
önəmli problemlərindəndir.
Poliester liflərinin kimyəvi xüsusiyyətləri
Polimer qurluşundakı əlaqələrin qırılma nöqtəsi şüşələşmə nöqtəsi adlanır. Poliester lifinin
şüşələşmə nöqtəsi (t =80-90 0C )-dir.Standart şərtlər altında qüvvətli qeyri- üzvi turşulara qarşı
yüksək davamlılıq göstərir. Ancaq 30 %-dən çox konsentrasiya olunmuş və yüksək
temperaturda olan turşularla tamamilə parçalanır. Zəif və orta qüvvətli turşular lifə çox təsir
göstərmədiyindən ,lifin işlənməsində asetat turşusu ,formiat turşusu kimi üzvi turşular rahatlıqla
istifadə edilir. Poliester makromolekullarındakı dispersiya qüvvələri və hidrogen rabitəsi
hesabına sıx bir molekulyar üst səthə malik olduğundan qələvilərə qarşıda davamlı lifdir.
Ancaq bu göstəricilər qüvvətli qeyri –üzvi qələvilərə qarşı davamsızdır. Qüvvətli qələvi NaOH
poliesteri xarici təbəqədən sabunlaşdıraraq parçalamaya başlayır və nəticədə ağırlıq dərcəsinin
itməsinə səbəb olur.Lif işlənməsində “incəltmə “olaraq bilinən prosesə öz təsirini göstərir.Lifin
səthi çıxıntılı bir görünüşdə olur ,yumuşaq və axıcı bir formada qırışma xüsusiyyəti azalır,daha
hidrofil bir quruluşa malik olur(hidrofil suyu sevən deməkdir) və boyaq maddələri ilə təması
asanlaşır və daha tez boyanır.“Çin ipəyi” olaraq bilinən poliester parçalar bu üsulla
alınır.Poliester lifləri üzvi həlledicilərin bir qisminə qarşı davamlıdır. Benzol, perxloretilen
,CCl4 kimi maddələr lifə asanlıqla təsir edə bilmirlər.Ancaq O-dixlorbenzol ,dimetilformamid
,benzil spirti ,nitrobenzol ,m-ksilol ,dimetil tereftalat ,tetraxloretan müəyyən şərtlər altında
poliesteri tamamilə həll edirlər.Bəzi birləşmələrin sulu məhlulu isə lifə şişirdici təsir etməsi
lifin boyanmasında önəmli yer tutur.
Poliester liflərinin tətbiq sahələri
Poliester lifləri davamlı olduğuna görə xalça və xalı tekstilində ,pərdə ,yataq –yorğan
dəstlərində geniş istifadə olunur.Geyim əşyalarında ,kişi kostyumlarında ,köynəklərində ,qadın
koftalarında ,donlarda , uşaq geyimlərində , alt geyimlərində təkbaşına və yaxud qarışdırılaraq
istehsal olunur.Poliester liflərinin günəş işığına havanın təsirinə qarşı müqaviməti yüksək
olduğundan idman geyimlərində , dizliklərdə ,alpinistlərin dağa dırmanma geyiminlərinin əsas
tərkib hissəsini təşkil edir. Avtomobilin oturacaq və söykənəcək üzlüklərini ,çətirlərin .örtük
materiallarının ,gəmi yelkənlərinin əsas hissəsi poliester tərkibli parçalardan istehsal edilir.
Poliester lilərinin tədqiqatı
Ekspertiza təcrübəsində rast gəlinən geyim əşyaların tərkib liflərindən ən çox rast gəlinən
poliester liflərinin mikrostrukturu quruluşu mikroskop vasitəsilə aparılır. Aparılan tədqiqat
zamanı lifli materialların tərkib liflərindən və həmin lifli materiallarla təmasda olan kənar lif
mikrohissəciklərindən 1:1 nisbəti qliserinli su mühitində müvəqqəti preperatlar hazırlayıb,
“Zeiss” firmasının “Primo Star” tipli mikroskopu altında 40-1000 dəfəyə qədər böyütməklə
tədqiqat aparıldı. Lilflərin rəngləyicilərin tərkib hissəsinin müqayisəli analizi Perkin Elmer
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“Spektrum 100 FT-İR Spektrometr” cihazında İQ- spektroskopiya üsulu ilə və Spektrum
Spotlight -200 V FT_İR mikroskopu vastəsilə tədqiq olunur.
Ekspert təcrübəsində rast gəlinən müxtəlif lifli materiallar və onlardan hazırlanmış
məmulatların tərkibini təşkil edən poliester liflərin mikroskop altında görüntüsünün foto
şəkilləri verilmişdir.(bax .fotoşəkil № 1)
Fotoşəkil №1

a) Poliester lifi

b) Poliester lifi poliyarizasiya
müstəvisində

e) “Dacron” poliester
lifi

c) “Dacron” poliester lifi
(Köynəyin tərkibi)
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d)Poliester və pambıq lifləri
(Qadın donunun tərkibi)

e)İpək tipi poliester lifləri
(Qadın baş yaylığının tərkibi)

f)Poliester lifi
( Qadın şalvarının tərkibi)

g)Poliester lifi
(Kişi köynəyinin tərkibi)
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h)Poliester lifi
(Kişi şalvarının tərkibi )

m)Poliester lifi
(Avtomobil üzlüyünün tərkibi)

Poliester lifləri haqqında keçmiş Sovet respublikalarının ekspert müəssələrində geniş
məlumat olmamışdır. Ekspert idarələrində poliester liflərin tədqiqatına çox rast gəlinməyinə
baxmayaraq onlar üzərində ekspert tədqiqatı dərindən və hərtərəfli aparılmamışdır. Lakin 1980
və 1990 ci illər ərəfəsində Azərbaycan ETMEİ-da poliester liflər işıq və poliyarizasiya işığı
altında
mikroskopik tədqiqatları aparılmışdır. Mikroskopik tədqiqatlar zamanı onların
mikrostruktur fotoları çəkilərək ekspertiza rəylərinə əlavə edilmişdir. 1980 ci ildən hazırki
,dövrə kimi poliester tərkibli parçaların texnologiyası genişlənmiş və müxtəlif növ sintetik və
suni liflərlə birgə istehsal edilməkdədir.Bundan əlavə hazırda Amerikada ,Avropada və
dünyanın müxtəlif ölkələrində yeni adla və müxtəlif texnologiyalarla poliester lifləri öyrənilmiş
və ekspert təcrübəsinə tətbiq edilmişdir.

Резюме
Со страны сотрудников отдела физико-химических экспертиз центра судебных
экспертиз изучено волокны полиестра производымых в разных странах мира ,в том
числе в Америке и в Европе с новыми именами и современными технологиями. Полученные результаты по опытам проводимые с помощыю современных
аппаратур и
микроскопами были внедрены в экспертную практику .
Ключевые слова: Поликонденсации, термофикция, флейер, эфир отношений, изменение.
Summary
The Workers of the physical-chemical expertise of the judicial expertise center's has learnt
with the new name and modern technologies in America, Europe and in various countries of the
world polester fibres and those experiments generalizing with the help of the new apparatus and
microscopes which carried the results of scientific research has been put into expert experience
which were locatied in the department.
Ordered: Polycondensation, thermo fiksation, fleyer, ester links, modification
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Z.B.Məmmədova,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin baş eksperti

METADON VƏ METADONLU ƏVƏZEDİCİ TERAPİYA
Müasir dünyada narkotiklərin geniş yayılması və narkomaniya problemi siyasi, soial və
maliyyə inkişafından asılı olmayaraq, praktiki bütün dövlərlərə aiddir. Narkomaniya - bu insanın
onun şüurunu dəyişdirən maddələrdən asılılıqdır. Narkotik maddələrinin tez-tez qəbulu
orqanizmi intoksikasiyaya gətirir, asılılıq inkişaf edir, vərdişə görə qəbul edilən doza artırılır.
Narkotiklərin qəbulunun dayandırılması psixikanın və orqanizmin orqan və sistemlərinin normal
işinin pozulmasına səbəb olur. Belə vəziyyət fiziki asılılıq adlanır. Eyni zamanda psixi asılılıq da
yaranır. Bu isə istənilən hissiyyatları keçirmək üçün və ya psixi diskomfortdan azad olmaq üçün
narkotik vasitələri daima və ya vaxtaşırı qəbul etməyin qeyri-normal meylidir. Narkomaniya
prosesi, həmişə şəxsiyyətin dəyişilməsi ilə müşayiət olunur.
Narkomaniyanın müalicəsi xeyli maddi xərclər tələb edən mürəkkəb məsələdir.
Narkotiklərdən istifadə etmənin tam dayandırılmasına istiqamətlənmiş proqramlar ən yaxşı halda
xəstəliyin ilkin mərhələsində və xəstələrin özlərinin müalicəyə cəhdi olduqları zaman 25-30%
səmərəli olur. Bundan başqa, həmin məqsədlər üçün xeyli maliyyə xərcləri tələb olunur. Hətta
Qərbi Avropanın və Şimali Amerikanin inkişaf etmiş ölkələrinin özləri, belə proqramları
büdcədən təmin edə bilmirlər. Məhz buna görə də bir sıra ölkələrdə qeyri-leqal şəkildə istifadə
olunan narkotikləri sintetik analoqları ilə əvəz etmək məqsədi ilə əvəzedici terapiyanı tətbiq
edirlər.Tiryək narkomanların əvəzedici terapiyası prinsipi beyin hüceyrələrinin tiryək
reseptoraları ilə qarşılıqlı təsir göstərən narkotika identik olan birləşmələrin istifadə edilməsində
əsaslanır. Belə analoqun nümunəsi metadondur. Metadon tiryək prepratların bütün spektrindən
ona görə seçilmişdir ki, yaxşı sorulur və qanda dəyişməz konsentrasiyasının saxlanıması üçün
onu sutkada bir dəfə qəbul etmək kifayətdir. Metadon tiryək reseptorları ilə bağlanılır, bunun
nəticəsində heroinin istifadəsi eyforiyaya səbəb ola bilər. Əvəzedici terapiyanın keçirildiyi an
qəbul zamanı pasientə özünü rahat hiss edən dozanı seçirlər.
İlk dəfə metadon 1937-ci ildə alman tədqiqatçıları Maks Bokmül və Qustav Erxart tərəfindən
sintezləşdirilmişdir. (Adolf Hitlerin şərəfinə) Dolofin adlandırdıqları preparat yaralanmış
əsgərlərdə ağrı sindromunun aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lakin ağrıkəsmək
planda o az səmərəli oldu və 1954-cü ildə adını “metadona” dəyişdilər. Keçən əsrin yetmişinci
illərində Qərbi Avropanın və Şimali Amerikanin bəzi ölkələrində metadon heroinin əvəzedicisi
qismində geniş istifadə etməyə başladılar.
Metadon sintetik mənşəli tiryək narkotikidir. Yəni, öz farmakoloji xassələrinə görə o,
məsələn, morfin və heroin kimi tiryəkə oxşar narkotiklərə çox yaxındır. Lakin metadon
üzunmüddətli təsirə malikdir (təxminən 3 dəfə heroinin təsir müddətindən artıq), həmçinin
ağrıkəsici təsirin gücünə görə heroini və morfini üstələyir və çarpan eyforik edən effekti nümayiş
etdirmir. Metadonun bu xassələri onu əvəzedici terapiya və tiryək narkomaniya üçün vasitə
qismində istifadəsi üçün həddindən artıq cəlbedici edir.
Bunu nəzərə almaqla, 1960-cı ilin əvvəlində heroinizmin metadonla müalicə metodikası
Vinsent Doul və Mari Nisvander tərəfindən təklif edilmişdir. Metadonla müalicə ilk dəfə 1964cü ildə Nyu-Yorkda tətbiq edilmiş və çox uğurlu olmuşdur. Müvəffəqiyyət o qədər böyük idi ki,
artıq bir neçə ildən sonra Amerikada müalicə almaq istəyən narkoasılıların bir çoxu üçün nəzərdə
tutulan klinikalar şəbəkəsi yaradılmışdır.
Metadonun kimyəvi adı: (6-dimetilamino)-4,4 difenil-3 qeptanon ). Kimyəvi düsturu
C21H27NO.
Metadon mikstura, sirop və həb şəklində, həmçinin ampullarda maye şəklində istehsal edilir.
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Miksturda təmiz maddənin konsentrasiyası 1 mq/1ml, siropda 12 mq/5ml. Bir həbdə 5 mq. təmiz
metadon var. Ampullarda metadon 1%, 3,5 % və 5 % məhlul şəklində saxlanılır.“Küçə”
metadonuna dəniz duzuna oxşar kristallar şəklində rast gəlmək olar.
Detoksikasiya üçün vasitə kimi metadon Böyük Britaniyada, Taylandda, Niderlandda, qismən
Amerikanın bəzi ştatlarında və həmçinin Norveçdə, Italiyada və Qərbi Avropanın digər
ölkələrində geniş istifadə edilir. Bundan əlavə, bu proqramlar bir qədər əvvəl Şərqi Avropa
ölkələrində -Polşada, Rumıniyada, Slovakiyada, Sloveniyada və həmçinin Belorussiyada,
Gürcüstanda, Moldovada, Ukraynada, Orta Asiya ölkələrində işləməyə başladılar.
Əvəzedici metadon terapiyasının istifadə təcrübəsi Azərbaycanda da mövcuddur. Lakin XX
əsrin 70-ci illərin sonuna dünyanın bütün həkimlərinin topladığı praktiki təcrübəsi göstərdi ki,
heroin narkomaniyası xəstələrin əvəzedici terapiyada metadonun tətbiqi metadondan asılı olan
narkomanların yeni, daha ağır qrupun yaranmasına gətirdi. BMT-nin 23-cü sessiyasında narkotik
vasitələr üzrə Komissiyanın məruzəsi eşidildi, elmi tədqiqatların nəticələrinə görə meadonun
əvəzedici terapiyada tətbiqinin təhlükəsi, bir narkotik vasitənin digəri ilə əvəz edilməsi yolu ilə
narkotik asılılığın müalicəsinin məqsədə uyğunlugunun şübhəli olduğu qeyd edildi.
Metadonun qeyri-qanuni satış sahəsinə yenidən paylanmasının qarşısını almaq üçün praparatı
daha tez-tez maye halında şirin sirop şəklində təyin edirlər və ya preparatın lazımi dozası
portağal şirəsini 50 ml. həll edilir və xəstəyə verilir.
Hal-hazırda metadonla əvəzedici terapiyası rəsmi olaraq Ümudünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST),
BMT-nin narkotik vasitələr və cinayətkarlıq üzrə Idarəsi, VIÇ-AIDS üzrə Birləşmiş proqram
tərəfindən dəstəklənir və tiryək asılılığın müalicəsinin ən effektli metodlardan biri kimi müəyyən
edilir.
Tiryək asılılığın müalicəsinin proqramlarında kömək alan xəstələrin sayı dayanmadan artır və
dünyada 1 milliondan artıq belə insan var, onlardan 530 mini Avropadadır.
Qeyd etməliyik ki, son illər ərzində metadonun tətqiqatı üzrə ekspertizaların sayı kəskin
sürətdə artmışdır. Metadonun tətqiqatı BMT tərəfindən təsdiq edilmiş metodika üzrə aparılır.
Sirop şəklində tətqiqata daxil edlilmiş metadonun keyfiyyətinin müəyyən edilməsi onun
tərkibində bir qədər şəkər olduğundan çətinləşir. Məhz bununla bağlı birinci mərhələdə
metadonu şəkərdən ayırmaq lazımdır, buna da sonuncunun xloroformla ekstrasiyası yolu ilə nail
olnunur. Metadonun sonrakı müəyyən edilməsi ümumi sxem üzrə aparılır: “Şahid” sahəsinin
çevikliyi ilə identik olan, metadon sahəsində əsaslanan nazil qatlı xromatoqrafiya ənənəvi üsulu,
spekrtrometrik və analizlərin xromatoqrafik metodları.
Spekrtrometrik analizi spektrin infraqırmızı sahədə “Perkin Elmer” cihazında aparılır. Bu
hopma spektrlərinin öyrənilməsi üzrə əsaslanan optik metodudur: öyrənilən maddənin
nümunəsini şüa mənbəsinə yerləşdirirlər, bunun nəticəsində xassəli şüalanma buraxan
atomların(ion) canlanması baş verir. Öyrənilən maddənin funksional qrupların bü şüaları cihazın
qeyd qurğusuna daxil olur və cihazın yaddaşında (cihazın kitabxanası) olan hopma spektrlərin
qoyulması zamanı öyrənilən maddənin keyfiyyət tərkibi müəyyən edilir (metadonun
spektroqramı 1 №-li şəkildə verilib).
Metadonun öyrənilməsi zamanı spektral metodla yanaşı, “Ajilent” kütlə-spektrometri/qaz
xromatoqrafi cihazında keçirilən qaz-maye xromotoqrafiya metodu da istifadə edilir: öyrənilən
maddə (metadon) maddənin komponentlərə ayrılması baş verən xromatoqrafik kolonkadan
keçirilir. Alınan spektrin cihazın kitabxanasında olan spektrlə üst-üstə qoyulması zamanı
araşdırılan obyekt müəyyən edilir (metadonun xromatoqramması 2 №-li şəkildə verilib). Bu
metodun üstünlüyü ondadır ki, onun köməyi ilə həm maye, həm də bərk metadonun tərkibni
müəyyən etmək olar.
Narkoasılıların əvəzedici terapiyasının effekliliyi və ya yolverilməzliliyi barəsində
mübahisələr SON QIRX İL ƏRZİNDƏ SƏNGİMİRLƏR. Lakin bu Avropanın əksər
dövlətlərində bu metodları təcrübədə istifadə etməyə mane olmur. Metadon terapiyasını
tərəfdaşları ilk növbədə narkotiklərin qeyri-qanuni istifadəsindən olan ziyana və hepatitin və ya
SPİD infeksiyanın yayılmasından olan təhlükəyə diqqət yertirilər. Həmçinin, onların fikri ilə,
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metadonun alınması imkanı narkomanları mövcud olan müalicə-reabilitasiya proqramlarına cəlb
etməyə imkan verir və tibb işçlərinin və sosial işçilərinin onlarla kontakta girməklərinə kömək
edir, bu da öz növbəsində narkomaniya xəstələrinin üzərində nəzarətin aparılmasına qarşı qəti
addımdır.
Metadonun bəzən Medikamentoz saxlayıcı terapiya və ya əvəzedici terapiya adlandırılan
tədbiqi inyeksion narkotiklərinin qəbulunun, kriminal aktivliyin aşağı düşməsinə, kimyəvi
asılılığın müalicəsində qamağın yüksəlməsinə, VİÇ-terapiya 1-ə bağlılığın güclənməsinə, ailə
münasibətlərinin yaşxılaşmasına və müvəffəqiyyətlə qayıdışına gətirib çıxarır.
“Perkin Elmer” cihazında alınan infraqırmızı sahədə metadonun spektri.
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“Ajilent” cihazında alınan metadonun xromatoqramması.
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