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AZƏRBAYCANDA ANTİKORRUPSİYA SİYASƏTİNİN
ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ
Məlum olduğu kimi, hazırda dünyanın əksər ölkələrində terrorizm, insan alveri,
kompüter cinayətkarlığı ilə yanaşı korrupsiya ilə mübarizə problemləri də ön plana
çəkilir, təcili həlli tələb olunan sosial-kriminoloji problemlər sırasında göstərilir.
Korrupsiya, XX əsrin sonu, XXI
əsrin əvvəllərində, qloballaşma proseslərinin
sürətləndiyi dövrdə geniş vüsət almış və dünyanı təhdid edən ciddi sosial, iqtisadi,
hüquqi və mənəvi-psixoloji problemə çevrilmişdir.
Korrupsiyanın sosial hadisə kimi meydana gəlməsi və yayılması, cəmiyyətin
siniflərə bölünməsi, dövlət və hüququn və nəticə kimi hakimiyyət funksiyalarını yerinə
yetirən strukturların yaranması ilə bağlıdır1. Rus kriminalisti V.N.Şiryayev qeyd edirdi:
«Dövlətin xüsusi səlahiyyətli şəxslərinin yaranması ilə eyni vaxtda rüşvətxorluq da
yaranmışdır»2. Ş.Monteskye yazırdı: «…Əsrlərin təcrübəsindən məlumdur ki, hakimiyyətə, vəzifə səlahiyyətlərinə malik insan, ondan sui-istifadəyə meyllidir və o, tutduğu
vəzifənin ona imkan verdiyi həddə çatana qədər bu istiqamətdə gedir» 3. Makedoniya çarı
ikinci Filippə məxsus belə bir ifadə bizim günlərə də gəlib çatmışdır: «Üzərində qızıl
kisələri olan ulağın keçə, aşa bilmədiyi elə bir hündür istehkam divarları yoxdur»4.
Qədim yunan filosofu Aristotel öz əsərlərində hakimiyyətdən sui-istifadənin və
rüşvətxorluğun cəmiyyətin iqtisadi, siyasi və mənəvi həyatına sarsıdıcı və dağıdıcı,
pozğunluq yaradıcı təsiri barədə yazmışlar5. Məsələn, Aristotel, «Siyasət» əsərində
Богуш Г.И. Коррупция и международное сотрудничество в борьбе с ней. Диссерт….к.ю.н. М.,
2004, с.15.
2
К обществу без коррупции – Информационно-аналитический журнал. 2001, №3.
3
Монтескье Ш. Собрание сочинений. М., 1955, с.289.
4
Корчагин А.Г., Иванов А.М. Сравнительное исследование коррупционных и служебных
преступлений. Владивасток, 2001, с.46.
5
Богуш Г.И. Коррупция и международное сотрудничество в борьбе с ней. Диссерт….к.ю.н. М.,
2004, с.16
1
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korrupsiyanı dövləti parçalamaq, onda pozğunluq yaratmaq, neqativ dəyişikliklər
doğurmaq iqtidarında olan mühüm faktorlar qrupuna aid etmişdi. 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» 6.
Aristotelin bəzi tövsiyələri qədim Afina təcrübəsində realizə edilmişdi. Bunu sonralar
alman filosofu Hegel də qeyd edirdi: «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»7.
Roma hüququnda korrupsiya («corrumpere») olaraq sındırmaq, korlamaq,
zədələmək, bakirəliyi pozmaq, eyni zamanda həm də yalan ifadə vermək, ifadələri
saxtalaşdırmaq, hakimi (pretoru) ələ almaq kimi mənalarda işlədilir, məhkəmə prosesinin
və ya cəmiyyətin idarə edilməsinin normal gedişinin pozulmasına istiqamətlənmiş bir
neçə şəxsin fəaliyyəti başa düşülürdü8.
Korrupsiya problemi Ş.Monteskye, T.Hobbs və digər maarifçi-ensiklopedistlərin
əsərlərində geniş işıqlandırılmışdır. Onlar korrupsiyanı sosial xəstəlik, cəmiyyətin
disfunksiyası kimi qiymətləndirirdilər. Məsələn, T.Hobbs özünün məşhur «Leviafan»
əsərində yazırdı: «Öz var-dövləti ilə öyünən adamlar cəsarətlə cinayət törədir və ümid
edirlər ki, onlar dövlət ədliyyəsini korrupsiyalaşdırmaq yolu ilə, pulla və ya mükafatla ələ
almaqla və digər forma və üsullarla «bağışlana» biləcəklər»9. Problemi araşdıranlardan
biri olan N.Makiavellinin korrupsiya ilə 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 artıq
Аристотель Сочинения. В 4-х томах. М., 1983. Т.4, с.547.
Гегель Г. Философия права. М., 1990, с.269.
8
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.265266). 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).
6
7

Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М.,
1936, с.229.
9
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yayıldıqda isə onu aşkar etmək asandır, lakin müalicə etmək çətindir»10.
Sosial, hüquqi, iqtisadi, psixoloji və digər aspektlərə malik hadisə kimi korrupsiya
qədim zamanlardan yaranmış olsa da, 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, demokratiya və hüquq qaydası zəifləyir, insan və vətəndaş hüquqlarının və
qanuni maraqlarının pozulması halları artır; 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; 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 dözməməsi 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.
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». Müəllif, korrupsion cinayətlərin ölkənin iqtisadi və siyasi
qüdrətini sarsıtmaqla yanaşı, son nəticədə insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
kütləvi pozulmasına gətirdiyini qeyd edir11.
Müasir dövrdə korrupsiya təzahürlərinin inkişafını şərtləndirən təhlükəli meyllər
Макиавелли Н. Сочинения. М., 1954, с.137.
Гулийев И. Коррупсийа характерли жинайятлярин ашкар едилмяси вя сцбутларын топланмасында ямялиййатахтарыш тядбирляринин ролу// Коррупсийа характерли жинайятлярин арашдырылмасында сцбутларын топланмасынын
хцсусиййятляри. Азярбайжан Республикасы Дахили ишляр Назирлийинин Полис Академийасында кечирилян елмипрактики конфрансын материаллары. Бакы, 2011, №10, с.14.
10

11
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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; əhalidə
«məişət» korrupsiyasına dayanıqlı tolirentlığın (dözümlüyün) yaranması; vəzifəli
şəxslərin pulla ələ alınması, dövlət maraqlarının şəxsi maraqlara qurban verilməsi
hallarının adiləşməsi; cəmiyyət həyatının gündəlik «normasına» çevrilməsi; 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 ilə bağlılığı və s.
Korrupsiya hər bir dövlətdə mövcud olduğundan beynəlxalq xarakterli problemə
çevrilmişdir. O, siyasi quruluşundan, iqtisadi inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq
bütün ölkələrdə mövcuddur və yalnız öz miqyasına görə fərqlənir. Məhz buna görə də
korrupsiya ilə mübarizə beynəlxalq ictimaiyyətin, nüfuzlu təşkilatların daima diqqət
mərkəzində olmuş, bu problemin həllinə yönəlmiş beynəlxalq konfrans, seminar və
simpoziumlar keçirilmişdir.
Cəmiyyət inkişaf etdikcə digər kənarlaşan davranış formaları kimi korrupsiya da
iqtisadiyyatda, siyasətdə, sosial həyatın digər sahələrində gedən proseslərə uyğun olaraq
inkişaf etmişdir. Bu proses hazırki dövrdə, dünya birliyinin inteqrasiyaya can atdığı,
qloballaşmanın isə dövlətlərarası münasibətlərdə və iqtisadi fəaliyyətdə əsas amillərdən
birinə çevrildiyi müasir şəraitlərdə xüsusilə aydın görünür.
Bu tezisi təsdiq edərək
B.Qrabovski, A.İvanov və digərləri göstərirlər ki, korrupsiya qloballaşma ilə eyni templə
addımlayır və artıq milli koloriti getdikcə daha çox dərəcə itirir və universallaşır,
beynəlxalq xarakter daşıyır12.
Korrupsiyanı xarakterizə edərək A.İ.Kirpiçnikov yazır: «Korrupsiya – hakimiyyətin
korroziyasıdır. Pas metalı dağıtdığı kimi, korrupsiya da dövlətin və cəmiyyətin sosialiqtisadi 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

Грабовски Б. Разлагать и подкупать//Человек и закон, 2003,№11,с.18-20; Иванов А.М. Уголовноправовая политика в области воздействия на коррупцию//Правовая политика и правовая
жизнь//2003,№3,с.95-100
12
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müqavimət qabiliyyətinin aşağı düşməsini göstərir»13.
«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.
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 şəraitda daha da
güclənir, şaxələnir, qol-qanad 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».
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 göstərməkdədir14.
Korrupsiya ilə mübarizədə yeni meyllər onun dövlət daxili problemdən beynəlxalq
səviyyəyə keçməsidir. Ayrıca götürülmüş heç bir ölkə özünü terrorizm, narkobiznes kimi
son illərdə transmilli xarakter alan korrupsiyadan sığortalaya bilməz. Korrupsiya
ümumən dünya birliyi üçün təhlükə kəsb edən qlobal problemə çevrilmişdir.
Qeyd edək ki, BMT tərəfindən korrupsiya ilə bağlı problemlərə hələ XX əsrin 80-cı
illərindən etibarən diqqət yetirilməyə başlanmışdır. BMT-nin «Cinayətkarlığın qarşısının
Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. СПб., 1997, с.17.
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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.
2001-ci il mayın 28-31-də Hollandiyanın Haaqa şəhərində 144 dövlətin ədliyyə,
daxili işlər, maliyyə, xarici işlər nazirlərinin, prokurorluq və gömrük orqanları
rəhbərlərinin, BMT, Avropa Şurası, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu,
Ümumdünya Gömrük Təşkilatı, İnterpol və digər beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə korrupsiya ilə mübarizə problemlərinə həsr olunmuş qlobal,
ümumdünya forumunda 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.
Son illərdə antikorrupsiya siyasəti məsələlərinə,
mövcud problemlərin
müzakirəsinə həsr olunmuş çoxsaylı beynəlxalq konfransların keçirilməsi, bu sahədə
fəaliyyət göstərən beynəlxalq və regional təşkilatların yaranması beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən korrupsiyanın qloballaşan dünyada transmilli xarakter daşıyan beynəlxalq
problemə çevrildiyini artıq tam şəkildə başa düşüldüyünün bariz nümunəsidir.
R.A.Eyvazov korrupsiya cinayətlərinin beynəlxalq aspektini qeyd edərək yazır:
«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»15.
Korrupsiyanın sosial hadisə kimi mövcudluğunun bütün tarixi dövrü ərzində hər bir
dövlətə xas problem olması belə təsəvvür yarada bilər ki, hazırda korrupsiyaya
Ейвазов Р.А. Коррупсийа иля мцбаризя сащясиндя бейнялхалг щцгуг вя Азярбайжан Республикасынын
мили ганунверижилик нормаларынын гаршылыглы ялагяси. Щцгуг елмляри цзря фялсяфя доктору алимлик дяряжяси
алмаг цчцн диссертасийа ишинин авторефераты. Бакы, 2010, с.3-4.
15
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qarşıdurma üzrə zəngin təcrübə mövcuddur. Lakin bu, belə deyildir. Hələ də
ümumiyyətlə korrupsiyanı ciddi problem kimi qəbul etməyən, onunla sistemli mübarizə
aparmağa səy göstərməyən dövlətlər vardır.
Korrupsiyaya qarşıdurma üzrə toplanmış təcrübənin təhlili əsasında bu hadisə ilə
fəal mübarizə tədbirlərini iki kifayət qədər ümumi olan qrupa bölmək olar. Birinci qrupa
korrupsiyanın zahiri təzahürləri (konkret məmurların rüşvətxorluğu), artıq mövcud
korrupsiya ilə, konkret korrupsionerlərlə mübarizə tədbirləri daxildir. İkinci qrupa
korrupsiyanı doğuran halların institunsional şərtləri ilə, potensial korrupsiya ilə
mübarizəyə, korrupsiyanı determinə edən səbəb və şəraitlərin, amillər kompleksinin
aradan qaldırılmasına istiqamətlənən tədbirlər aid edilə bilər. Eyni zamanda, belə bir
bölgünün nisbiliyini, reallığın, təklif olunan bu tipologiyadan daha geniş olduğu da qeyd
edilməlidir.
Korrupsiyanın səbəblərinin sistemli şəkildə aradan qaldırılması strategiyalarının16
işlənib hazırlanmasında əsas vurğu bu problemin zahiri təzahürlərinə (yəni,
korrupsionerlərin fəaliyyətinə) deyil, korrupsiyanı doğuran səbəblərin aradan
qaldırılmasına edilir.
Korrupsiyanın səbəblərinin aradan qaldırılması strategiyalarının əsas və açıq-aydın
üstünlüyü onun sistemliyidir. Məhz belə yanaşma əsasında korrupsiyanı doğuran və
dərinləşdirən bütün sosial praktikanı sındırmaq, aradan qaldırmaq və ləğv etmək
mümkündür.
Məqsədin korrupsiya deyil, korrupsioner olan yanaşma çərçivəsində korrupsiya ilə
mübarizə müəyyən dərəcədə mifoloji əcdaha (Hidra) ilə mübarizə xarakterini daşıyır:
başın biri kəsildikdə, tədricən yeniləri çıxmağa başlayır. Başqa sözlə, «antikorrupsion»
təzyiq azaldıqca, korrupsiya «düşmən» tərəfindən tutulmuş yeni əraziləri fəth etməyə
başlayır. Korrupsiya ilə mübarizə orqanlarının «satın alınmasının» real təhlükəsi də
yaranır.
«Müharibə» strategiyası tez bir zamanda nəzərə çarpan nəticələr verir. Repressiv
tədbirlər mahiyyətcə açıq-aşkardır, çünki onların nəticələri çoxlu sayda insanlara toxunur,
asanlıqla ölçülə, qiymətləndirilə, siyasi reklam məqsədləri üçün asanlıqla istifadə edilə
bilir, ictimaiyyətə tez bir zamanda çatır və uzun müddət yaddaşlarda qalır.
Eyni zamanda, «müharibə» strategiyası korrupsiya ilə mübarizənin uzunmüddətli
konsepsiyası rolunda çıxış edə bilməz. Bu strategiya korrupsiyanı keyfiyyətcə dəyişmək,
onu vərdiş etdiyimiz, öyrəşdiyimiz sfera və formalardan «sıxışdıraraq» yeni, daha gizli və
hiyləgər formalara keçirmək meyli ilə səciyyələnir. Korrupsion davranışa səmərəli
16

«Азярбайжан дилинин изащлы лцьят»индя «стратеэийа (йун.strategia гошун вя аго – апарырам) - эениш
мигйасда щярби ямялиййат, мцщарибя щазырлама вя апарма сяняти; мцщарибя апарма елми; мцщарибя, щярби
ямялиййат планы; ижтимаи, сийаси мцбаризяйя рящбярлик етмя мящаряти, бажарыьы» демяк олдуьу эюстярилир.
Бах: Азярбайжан дилинин изащлы лцьяти. 4 жилддя. 4-жц жилд. Бакы, 2006, с.155.
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qarşıdurma üçün təkcə cinayət təqibi ilə korrupsionerləri üzə çıxarmaq və onlara
«damğa» vurmaq kifayət deyildir, bunun üçün korrupsiyanın genişlənərək yayılmasına
kömək edən səbəb və şəraitlərə təsir göstərmək lazımdır.
Məhz problemin simptomlarına deyil, səbəblərinə təsir məntiqi cəhətdən daha
düzgün və məqsədəuyğun hesab edilməlidir. Bir sıra çatışmazlıqlara və nöqsanlara
baxmayaraq, korrupsiyanın səbəb və şəraitlərinin sistemli şəkildə aradan qaldırılması
strategiyasının müsbət potensialı olduqca yüksəkdir.
Y.Nianoviç və D.Stukal qeyd edirlər ki, ictimai münasibətlər sistemində ən qədim
hadisələrdən biri olan korrupsiya hazırda praktiki olaraq dünyanın bütün dövlətləri üçün
ciddi problemdir və yalnız 25-ə yaxın dövlət onu aşağı səviyyədə saxlamağa müvəffəq
ola bilmişlər17.
Korrupsiya ilə mübarizənin hansı istiqamətlərdə aparılması, habelə antikorrupsiya
siyasətinin məzmun və mahiyyəti haqqında hüquq ədəbiyyatında səslənən fikir və
mülahizələr kifayət qədər müxtəlifdir. Məsələn, A.V.Malko antikorrupsiya siyasətinin
belə tərifini verir: antikorrupsiya siyasəti korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət
institutlarının və vətəndaş cəmiyyətinin ardıcıl, sistemli və elmi cəhətdən əsaslandırılmış
fəaliyyətidir. Bu siyasətin məqsədi korrupsiyaya qarşı daima və fəal mübarizədən,
cəmiyyətə xidmət etməli olan dövlət institutlarının saflığı uğrunda mübarizədən
ibarətdir18.
K.K.Qoryainov və V.S.Ovçinski hesab edirlər ki, antikorrupsiya siyasətinin
mahiyyəti, mürəkkəb sosial hadisə kimi korrupsiyanın öyrənilməsindən və bu əsasda
korrupsiyanı doğuran səbəbləri müəyyən etməkdən, sonradan isə korrupsiya
təzahürlərinin aradan qaldırılması üzrə metodları işləyib hazırlamaq və reallaşdırmaqdan
ibarətdir19.
Tədqiqatçılar, korrupsiyanın tədqiqi, qarşısının alınması məsələlərini nəzərdən
keçirilərkən aşağıdakı kifayət qədər sadə prinsiplərdən çıxış etməyin zəruriliyini
göstərirlər:
- korrupsiya obyektiv olaraq ictimai quruluşun bütün modellərinə xasdır;
- bir hadisə kimi korrupsiya özünün müxtəlifliyi, rəngarəngliyi və çoxaspektliyi ilə
səciyyələnir. Bir tərəfdən, ona hüquqi xarakter daşımayan etik korrupsion pozuntular,
digər tərəfdən isə – korrupsiya hüquqpozuntuları daxildir (inzibati və intizam xarakterli
korrupsion hərəkətlər, korrupsiya cinayətləri);
Нианевич Ю., Стукал Д. Многоликая коррупция и ее измерение в исследованиях
международных организаций//Мировая экономика и международные отношения. 2012. №3, с.8390.
18
Малько А.В. Основы антикоррупционной политики современной России//Право и политика, №4,
2003, с.46.
17

Горяинов К.К., Овчинский В.С.Первый учебник по антикоррупционной политике//Журнал
российскго права. 2004, №8, с.168-169.
19
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- müasir beynəlxalq–hüquq nöqteyi-nəzərindən korrupsiyanın məzmunu dövlət və
bələdiyyə qulluqçularının ələ alınması ilə bitmir, bura həmçinin ictimai və kommersiya
təşkilatlarının əməkdaşları tərəfindən öz xidməti maraqlarına rəğmən qulluq statusunun
tamah yönümlü qanunazidd istismarının müxtəlif təzahürləri də daxildir (lobbiçilik,
himayədarlıq və s.);
- bu hadisə ilə mübarizənin digər tədbirləri qarşısında korrupsiyanın
profilaktikasının prioritetliyi hüquqi, sosial-iqtisadi və təşkilati-metodiki cəhətdən təmin
edilməlidir;
- korrupsiya ilə səmərəli mübarizə iqtisadi, siyasi, hüquqi, psixoloji və digər
xarakterli tədbirlər sisteminin kompleks tətbiqini nəzərdə tutur;
- korrupsiya ilə mübarizənin əsas məqsədi cəmiyyətin inkişafı yolunda maneə ola
bilməyəcək səviyyəyə qədər aşağı salınmasından ibarətdir20.
İ.L.Trunov hesab edir ki, antikorrupsiya strategiyası bütün ölkəni əhatə edən
inzibati islahatlara əsaslanaraq qurulmalıdır. Bu zaman antikorrupsiya strategiyasının
əsas istiqamətlərindən biri qərarların işlənib hazırlanması, qəbulu və icrasının effektiv və
dəqiq texnologiyasının işlənib hazırlanmasıdır. Müəllifin fikrincə, hazırda mövcud
qaydalar mahiyyətə və məzmuna deyil, daha çox formaya istiqamətlənmişdir21.
A.V.Malko antikorrupsiya siyasətinin elmi zəmin əsasında təşkilinin vacibliyini
qeyd edərək antikorrupsion tədbirlərin sırasında elmi-metodiki tədbirlərin xüsusi önəm
daşıdığını göstərir. Məhz elmi zəmin çərçivəsində korrupsiya ilə qarşıdurmanın
ideologiyası işlənilməli, belə qarşıdurmanın məqsədləri və prinsipləri, normativ aktların
konkret layihələri, mütərəqqi hüquqi texnologiyalar təklif olunmalıdır22.
D.K.Kazımbetov hesab edir ki, korrupsiya ilə səmərəli mübarizə üçün cəmiyyətin
dəstəyi ilə yanaşı, həm də müstəqil antikorrupsiya strukturunun yaradılması da zəruridir.
Müəllifin fikrincə, yaxın gələcəkdə bütün dünyada hakimiyyət və ictimai institutlarda
korrupsiya üzərində nəzarəti «Beynəlxalq amnistiya» modeli tipində yaradılmış
beynəxlaq təşkilat həyata keçirəcəkdir23.
K.K.Qoryainov və V.S.Ovçinski yazırlar ki, antikorrupsiya siyasəti üzrə
əlaqələndirici orqanın yaradılması və bu orqanın prokurorluq, daxili – işlər və digər sosial
nəzarət orqanlarının nəzdində deyil, müstəqil fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulmalıdır24.
Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность.М., 2000,с.6.
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№3,2003,с.7.
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2003, с.46-47.
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A.V.Fadeyev xarici ölkələrdə antikorrusiya qanunvericiliyinin dinamikasının bir
sıra ümumi cəhətlərlə xarakterizə olunduğunu göstərir: korrupsiyaya qarşıdurma üzrə
hüquq sahəsinin tədricən genişləndirilməsi; kompleks xarakterli xüsusi antikorrupsion
qanunların işlənib hazırlanması; mütəşəkkil cinayətkarlıq və terrorizmlə mübarizə
kontekstində korrupsiyaya qarşıdurmanın hüquqi tənzimlənməsi; yüksək maddi təminat
və sosial güzəştlər hesabına dövlət qulluğunun nüfuzunun yüksəldilməsi; «fövqəladə»
qanunvericilik (xüsusi halda antiterror yönümlü) əsasında dövlət qulluqçularının
fəaliyyətinə aşkar və qeyri-aşkar nəzarətin gücləndirilməsi; səmərəli daxili nəzarət
sisteminin formalaşdırılması; effektiv antikorrupsiya proqramlarının işlənib hazırlanması;
korrupsiya ilə mübarizədə ictimai rəydən fəal istifadə edilməsi25.
Antikorrupsiya siyasətinin strukturunda ən mühüm, sistemyaradıcı elementlərdən
biri hüquqi xarakterli tədbirlər kompleksidir. Bu zaman nəzərə alınmalıdır ki,
antikorrupsiya qanunvericiliyinin əsasını təşkil edən hüquq normaları aydın, birmənalı
olmalı, onların reallaşdırılması üzrə optimal mexanizmlər və prosedurlar nəzərdə
tutulmalıdır. Qanunvericilik normaları öz birmənalı və tam həllini tapmamış problemlərin
aradan qaldırılmasına istiqamətlənməlidir. Antikorrupsiya qanunvericiliyi korrupsiya
üçün əlverişli mühit yaratmağa kömək edən amillərə (xüsusən də onun maliyyə
infrastrukturuna) qarşı yönəlməlidir26.
A.V.Fadeyev antikorrupsiya qanunvericiliyinin inkişafı üçün aşağıdakı konseptual
əsasları təklif edir:
1)milli qanunvericiliyə beynəlxalq hüquq normalarının implementasiyasının davam
etdirilməsi: dövlət və bələdiyyə qulluqçularının hərəkətləri ilə bağlı şikayətlərə baxılması
üçün inzibati məhkəmələrin yaradılması; cinayət təqibindən immunitetə malik olan
şəxslərin dairəsinin məhdudlaşdırılması; məmurlara hədiyyələrin verilməsinə ciddi
qadağanların müəyyən edilməsi; əmlak müsadirəsini nəzərdə tutan korrupsion cinayət
tərkibləri dairəsinin genişləndirilməsi; konkretləşdirilmiş antikorrupsion davranış
qaydalarının müəyyən edilməsi üçün dövlət və bələdiyyə qulluqçularının tipik davranış
məcəllələrinin işlənib hazırlanması; korrupsiya hüquqpozmalarının törədilməsinə görə
hüquqi şəxslərin məsuliyyəti haqqında qanunvericiliyin inkişaf etdirilməsi;
2)antikorrupsion ekspertizaların keçirilməsinin, maraqların toqquşması hallarının
tənzimlənməsi üzrə komissiyaların fəaliyyətinin; korrupsiyanın qarşısının alınmasının ən
təsirli vasitələrindən biri kimi dövlət və bələdiyyə qulluqçularının gəlirlərinin və əmlak
vəziyyətlərinin bəyan edilməsi qaydalarını tənzimləyən mövcud normativ-hüquqi bazanın
təkmilləşdirilməsi;
3) inzibati islahatların sürətləndirilməsi, kadrların rotasiyası üzrə səmərəli sistemin
Фадеев А.В. Антикоррупционное законодательство России и з-арубежных стран:
криминологическое исследование. Автореф.дисс…к.ю.н. М., , с.8-9
26
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2003, с.48.
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yaradılması;
4)anlayış aparatının genişləndirilməsi, «korrupsiya», «korrupsion cinayətlər»,
«korrupsion hüquqpozmalar», «korrupsion hüquqpozmaların subyekti» və sair kimi
anlayışların və onların səciyyəvi əlamətlərinin müəyyənləşdirilməsi;
5)cinayət qanunvericiliyinə (xüsusi halda cinayət məcəlləsinə) «korrupsiya
cinayətləri» adlı ayrıca fəslin daxil edilməsi;
6) bilavasitə ölkə başçısına tabe olan korrupsiyaya qarşıdurma üzrə müstəqil
ixtisaslaşdırılmış qurumun yaradılması27.
Qeyd etmək lazımdır ki, təkcə dövlət məmurların vəzifə maaşlarının artırılması yolu
ilə dövlət qulluğunda korrupsiya problemini həll etmək mümkün deyildir. Bu sahədə
hüquqi, təşkilati və digər xarakterli tədbirlərin bütöv kompleksinin reallaşdırılması
zəruridir. Dövlət qulluqçularının sosial təminatı üzrə effektiv dövlət siyasətini qətiyyət
və ardıcıllıqla, məqsədyönlü şəkildə formalaşdırmaq lazımdır.
B.Q.Tsedaşiyev göstərir ki, sosial mövqe və statusdan asılı olmayaraq hamının
qanun qarşısında bərabərliyi prinsipinin tam gücü ilə «işləyəcəyi» təqdirdə korrupsiya ilə
mübarizə real olacaqdır28.
Korrupsiyanın istər dövlət, istərsə də cəmiyyət üçün yüksək ictimai təhlükəliliyini
nəzərə alsaq, bu fenomenlə mübarizədə hüquq-mühafizə orqanlarının rolu və
əhəmiyyətinin böyük olduğu xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. V.Pşonka qeyd edir ki,
mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya ilə effektiv mübarizə prokuror nəzarətini və
hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini səmərəli və optimal
şəkildə təşkil edilmədən mümkün deyildir. Müəllif, həmçinin qeyd edir ki, prokurorluq
orqanlarının fəaliyyəti təkcə törədilmiş cinayətlərin açılmasına deyil, həm də korrupsiya
və mütəşəkkil cinayətkarlığın mövcudluğuna kömək edən səbəb və şəraitlərin aradan
qaldırılmasına yönəlməlidir29.
Bir çox ölkələrdə antikorrupsion fəaliyyət sahəsində əsas problem – korrupsiya ilə
mübarizəni tənzimləyən effektiv qanunvericilik bazasının hələ tam şəkildə
formalaşmamasıdır. Bu baxımdan qanunvericinin, hüquq-tətbiqi fəaliyyəti həyata
keçirənlərin və alim-tədqiqatçıların əsas səyləri korrupsiyanın ümumqəbul olunmuş
anlayışının və onun əsas növlərinin, ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, kriminoloji, cinayəthüquqi əhəmiyyət kəsb edən əlamətlərinin müəyyən edilməsinə yönəlməlidir. Yalnız
bundan sonra əsas problemin - necə və hansı metod, üsul və vasitələrdən istifadə etməklə
cəmiyyət üçün neqativ xarakter daşıyan bu ictimai təhlükəli hadisənin aradan
Фадеев А.В. Антикоррупционное законодательство России и зарубежных стран:
криминологическое исследование. Автореф.дисс…к.ю.н. М., , с.17-20
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другому//Российский судья.2004,№7,с.45-47.
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qaldırılması, onunla mübarizə həyata keçirilməsinin konkret istiqamətləri ilə bağlı
məsələlərin həlli variantları işlənilməlidir.
İ.İ.Verşkov və S.B.Poqodin, antikorrupsiya fəaliyyətinin nəticələrinin geniş
ictimaiyyətə çatdırılmasının cəmiyyətdə siyasi etibar kreditini yüksəltməyə imkan
verəcəyini, antikorrupsiya siyasətinin aktiv informasiya dəstəyinə ehtiyacı olduğunu
qeyd edirlər30.
Daha bir aspekt - insan davranışının sosial-psixoloji mexanizmlərinin etik
tənzimlənmə ilə sıx bağlılığı da yaddan çıxarılmamalıdır. Hüquq normaları ilə
müqayisədə, etik normalar bəzi üstünlüklərə malikdir. Dövlət qulluğunun spesifikası
elədir ki, təlimatlar və qadağanların tam və formalizə olunmuş siyahısını yaratmaq
mümkün deyildir. Etik məcəllələrin əsasında isə ümumqəbul olunmuş davranış
prinsipləri durur. İnzibati və intizam sanksiyaları ilə müqayisədə əxlaqi sanksiyalar bu
halda daha səmərəlidir.
A.V.Obolonski göstərir ki, hələ bu yaxınlara qədər ideala yaxın hesab edilən Qərbi
Avropa və ABŞ-da dövlət qulluğunun təşkili və işləməsi prinsipləri, bir çox cəhətdən
köhnəlmiş və müasir, deməli, perspektiv iqtisadi və sosial tələbatlara cavab vermir.
Mahiyyət etibarilə dövlət qulluğunun yeni modelinin formalaşdırılması zəruriliyi
mövcuddur31.
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.
2004-cü il 13 yanvar tarixində «Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında»
Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir. Bu Qanun, korrupsiya ilə əlaqədar
hüquqpozmaların aşkar edilməsi, qarşısının alınması və nəticələrinin aradan
qaldırılmasına, sosial ədalətin, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiə
olunmasına, iqtisadiyyatın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına, dövlət
orqanlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinin
qanuniliyinin, şəffaflığının və səmərəliliyinin təmin edilməsinə yönəlmişdir.
Bu
normativ-hüquqi aktın Preambula hissəsində Qanunun habelə dövlət orqanlarına əhalinin
etimadının möhkəmləndirilməsi, peşəkar kadrların dövlət orqanlarında və yerli
özünüidarəetmə orqanlarında qulluğa girməyə həvəsləndirilməsi, həmin şəxslərin
korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozma törətməsini istisna edən şəraitin yaradılması
məqsədini daşıdığı da xüsusi olaraq qeyd edilir.
Вершков И.И., Погодин С.Б. Борьба с коррупцией в условиях состязательного процесса//Право и
политика,2004, №5,с.68-72.
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Azərbaycanda antikorrupsiya siyasətini həyata keçirən xüsusi orqanlar Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya (3 may 2004) və bilavasitə korrupsiyaya
qarşı mübarizə funksiyalarını daşıyan Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə
İdarəsi (28 dekabr 2004-cü il) yaradılmışdır.
Korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində ixtisaslaşmış orqan funksiyalarını
həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə
Komissiyasının vəzifələrinə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət siyasətinin
formalaşdırılmasında iştirak etmək, bu sahədə dövlət orqanlarının və digər qurumların
fəaliyyətini əlaqələndirmək, korrupsiyaya qarşı mübarizənin vəziyyətini və
səmərəliliyini təhlil etmək, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Proqramlarının
icrasına nəzarəti həyata keçirmək, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət
orqanları və digər qurumlarla əməkdaşlığı həyata keçirmək daxildir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsi cinayət təqibi sahəsində ixtisaslaşmış orqan
funksiyalarını həyata keçirir. 2014-cü ildə idarəyə Baş idarə statusu verilmişdir. Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinin, həmçinin əməliyyataxtarış fəaliyyətinin həyata keçirmək səlahiyyəti vardır. Belə ki, Azərbaycan
Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 18 mart 2011-ci il tarixdə
Milli Məclis tərəfindən «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» və «Prokurorluq
haqqında» qanunlara dəyişikliklər edilməklə MDB məkanında, habelə Azərbaycan
Prokurorluğunun tarixində ilk dəfə olaraq Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
mübarizə İdarəsinə əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirmək səlahiyyətləri
verilmişdir.
Azərbaycanda antikorrupsiya siyasətinin işlənib hazırlanması və həyata
keçirilməsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiyanın (3 iyun 2005-ci il) rolu və əhəmiyyəti də qeyd edilməlidir.
Dövlət qulluğu məsələləri ilə əlaqədar ümumi dövlət siyasətini həyata keçirən mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanı olan Komissiya tərəfindən dövlət qulluğuna mərkəzləşdirilmiş
qaydada qəbulu, dövlət qulluqçuları tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl olunması
ilə bağlı nəzarət orqanı funksiyasını həyata keçirilir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 7 aprel 2006-cı ildə «Vəzifəli
şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları»nın təsdiq
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu, 31 may 2007-ci il tarixdə isə
dövlət qulluqçuları üçün etik davranış qaydalarını və prinsiplərini və onlara əməl
edilməsi ilə bağlı hüquqi mexanizmləri müəyyən edən «Dövlət qulluqçularının etik
davranış qaydaları haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu imzalanmışdır. 2012-ci
ildə «Hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi haqqında» Qanun qəbul
edilmişdir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizənin vahid strategiya çərçivəsində qurulması, bu sahədə
görülən tədbirlərin səmərəli davam etdirilməsi, zəruri qanunların qəbul edilməsi, dövlət
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orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, səmərəli nəzarət mexanizmlərinin
yaradılması, korrupsion hüquq pozuntularının aşkar edilməsi və nəticələrinin aradan
qaldırılması, yerli özünüidarə orqanlarının, vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinin qanuniliyinin,
şəffaflığının və səmərəliliyinin təmin edilməsi, bu sahədə ümumi dövlət siyasətinin
həyata keçirilməsi məqsədilə 2004-2006-cı illəri əhatə edən dövr üçün «Korrupsiya qarşı
mübarizə üzrə Dövlət Proqram»ı
və Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı
mübarizə üzrə Milli Strategiya (2007-2011-ci illər) uğurla icra edilmişdir.
Son illərdə korrupsiya ilə mübarizədə qanunyaradıcılıq prosesi daha da sürətlənmiş
Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizənin gücləndirilməsi, bu sosial hadisəyə
qarşıdurmanın səmərəliliyinin artırılmasına istiqamətlənmiş mükəmməl qanunvericilik və
təşkilati baza yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 5 sentyabr 2012-ci
Sərəncamı ilə «Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət
Planı» və «Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət
Planı» təsdiq edilmişdir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 5
sentyabr 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə
dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı»nda Azərbaycanda antikorrupsiya
siyasətinin və şəffaflığın təmininin əsasən aşağıdakı istiqamətlərdə aparılması nəzərdə
tutulmuşdur:
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qanunvericilik bazasının
təkmilləşdirilməsi; ərizə və şikayətlərə baxılması işinin təkmilləşdirilməsi; cinayət təqibi
sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi; Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya
qarşı mübarizə üzrə Komissiyasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi; Azərbaycan
Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarpşı mübarizə İdarəsinin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi; cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin
leqallaşdırılmasının qarşısının alınmsı və bu sahədə institusional mexanizmlərin
möhkəmləndirilməsi; dövlət qulluğuna dair qanunvericiliyin və institusional
mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi; dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
və peşəkarlığının artırılması; maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması və maliyyə
xarakterli məlumatlar haqqında bəyannamələrin təqdim edilməsi; etik davranış
qaydalarının təkmilləşdirilməsi; bələdiyyələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi;
sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli mühitin təkmilləşdirilməsi; audit xidmətlərinin
təkmilləşdirilməsi; dövlət satınalmalarının təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın artırılması;
daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması sahəsində şəffaflığın artırılması; lisenziya
və icazə vermə, sertifikatlaşdırma işinin təkmilləşdirilməsi; vergi nəzarəti və
yoxlamalarının səmərəliliyinin artırılması; özəlləşdirmə prosesində şəffaflığın artırılması;
gömrük tarif və rüsumlarının toplanması prosesinin təkmilləşdirilməsi; şəhərsalma və
tikinti qanunvericiliyinin və bu sahədə inzibati idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi; təhsil
müəssisələrində idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi; səhiyyə sahəsində idarəetmə
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mexanizminin təkmilləşdirilməsi; dövlət müəssisələrində korporativ idarəetmə
prinsiplərinin tətbiqinin təkmilləşdirilməsi; kommunal xidmətlərin təkmilləşdirilməsi;
əmək və sosial təminat sahəsinqdə idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi;
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi;
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi; korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı maarifləndirmə.
2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Fərmanı ilə
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətə
başlaması isə korrupsiyanın qarşısının alınmasında və şəffaflığın təminində müstəsna rolu
və əhəmiyyəti xüsusi olaraq qeyd edilməlidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi (13 iyul 2012-ci il) tabeliyində fəaliyyət göstərən
«ASAN xidmət» mərkəzlərinin vahid şəkildə idarə edilməsini və vətəndaşlara xidmət
göstərilməsini təmin edir, dövlət orqanları tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərin
təşkili prosesinin sürətləndirilməsini və bu sahədə idarəetmə sisteminin
təkmilləşdirilməsini həyata keçirir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli Fərmanı ilə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Strukturu» və Dövlət Agentliyinin tabeliyində
olan «ASAN xidmət» mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili və xidmətlərin göstərilməsi
Qaydaları təsdiq olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev demişdir: «ASAN
xidmət» artıq öz fəaliyyətinə başlayır və bu xidmətdə məhz dediyim amillər cəmləşir –
həm innovasiya, insanlara xidmət, korrupsiyaya qarşı mübarizə, şəffaflıq, yenilik,
müasirlik. Məhz ölkəmiz bu istiqamətdə inkişaf etməlidir. Buna nail olmaq üçün, əlbəttə,
biz kadr potensialının hazırlanmasına bundan sonra da çox ciddi fikir verməliyik»
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının hüquq-mühafizə orqanları
ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov bununla bağlı verdiyi müsahibələrin birində
demişdir: «Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin əsas
ideyası vətəndaşlara xidmətlərin daha keyfiyyətli, rahat, vahid məkandan və müasir
innovasiyaları tətbiq etməklə göstərilməsidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev bu ideyanın təcrübədə tətbiqini təmin etmək və dövlət qurumları tərəfindən
göstərilən xidmətlərin vətəndaşlara daha yaxın etmək məqsədi ilə bu Fərmanı imzalayıb.
Dövlət Agentliyinin yaradılmasını mühüm islahat hesab etmək olar. Bu, dövlət
idarəçiliyində yeni mərhələdir və yüksək peşə vərdişlərinə yiyələnmiş, etik davranış
qaydalarına dönmədən riayət edən gənc nəsil dövlət qulluqçularının yetişməsinə təkan
verəcək. Qurumun fəaliyyətə başlaması insanların həyatına müəyyən dəyişikliklər
gətirəcək, onların müsbət gözləntilərini cavablandıracaq və cəmiyyətdə vətəndaş
məmnunluğu yaradacaq. Əhaliyə dövlət orqanları tərəfindən göstərilən bir sıra xidmətlər
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daha operativ və keyfiyyətli olacaq, onların ehtiyacları yüksək səviyyədə təmin ediləcək.
Bununla dövlət orqanlarına etimad da artacaq. Qurumun fəaliyyəti ümumi olaraq bu
sahədə aparılan institusional islahatların səmərəliliyini yüksəldəcək».
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 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.
Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasının «Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət
məsuliyyəti haqqında» Konvensiyasının Əlavə Protokoluna qoşulması ilə əlaqədar
ölkədaxili prosedurlar həyata keçirilərək 1 fevral 2013-cü il tarixli qanunla Milli Məclis
tərəfindən qəbul edilmiş, habelə «Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında» Qanunda
korrupsiya hüquqpozmalarına görə fiziki və hüquqi şəxslərin məsuliyyətini
müəyyənləşdirən norma 30 aprel 2013-cü il tarixli yeni redaksiyada verilməklə daha da
təkmilləşdirilmişdir.
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 kompleksinin 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.
Azərbaycanda antikorrupsiya siyasətinin formalaşmasında və həyata keçirilməsində
çoxsaylı qeyri-hökumət təşkilatları da fəal iştirak edirlər.
Korrupsiya ilə mübarizə sahəsində əhəmiyyətli irəliləyişin təminində qeyri-hökumət
təşkilatları (məsələn, «Şəffaflıq Azərbaycan» təşkilatı, Korrupsiyaya qarşı mübarizə
Fondu və s.), habelə qeyri-hökumət təşkilatlarının Antikorrupsiya və Açıq Hökumət
Təşəbbüsləri Şəbəkəsi tərəfindən həyata keçirilən vətəndaş cəmiyyətinin korrupsiyaya
qarşı mübarizədə maarifləndirmənin artırılması üzrə aktiv səyləri, vətəndaşlara hüquqi
yardım göstərilməsi də müəyyən rol oynamışdır.
Azərbaycan Respublikası korrupsiya ilə mübarizə sahəsində beynəlxalq təşkilatlar
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tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin fəal iştirakçılarından biridir.
Azərbaycan Respublikası BMT-nin dəstəyi ilə 2006-cı ildə yaradılmış Beynəlxalq
Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyasının təşkilatçılarından biri olmuş, 140 ölkənin
əhatə edən bu mötəbər qurumun Pekində keçirilən konfransında Azərbaycanın Ədliyyə
Naziri F.Məmmədov Assosiasiyanın vitse-prezidenti seçilmişdir.
20-23 mart və 14-16 may 2012-ci il tarixlərdə Fransanın Strasburq şəhərində
Avropa Şurasının Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Dövlətlər Qrupunun (GRECO) 54cü Plenar iclasında Azərbaycan Respublikasının 3-cü raund uyğunluq prosedurunun
dinlənilməsi keçirilmişdir.
2013-cü il sentyabr ayının 23-25-də Paris şəhərində OECD təşkilatının Şərqi
Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Antikorrupsiya Şəbəkəsinin İstanbul Fəaliyyət Planı
çərçivəsində Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 2010-2013-cü illərdə
həyata keçirilmiş tədbirləri dəyərləndirən hesabat qəbul edilmişdir.
Hesabatda Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən
siyasət ümumən təqdirəlayiq hesab edilmiş və bu sahədə əldə edilmiş nailiyyətlər
vurğulanmışdır. Hesabatda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq etdiyi Açıq Hökumətin təşviq edilməsinə dair və
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planları, Prezidentin təşəbbüsü ilə
yaradılan və artıq uğurla vətəndaşlara xidmət göstərən «ASAN – Xidmət» Mərkəzlərinin
fəaliyyəti və elektron xidmətlərin əhatəsinin genişlənməsi ilə bağlı imzaladığı fərman və
sərəncamlar bu sahədə ölkə rəhbərliyinin möhkəm siyasi iradəsi kimi göstərilir.
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı qanunvericiliyin bütün beynəlxalq
tələblərə cavab verməsi xüsusilə vurğulanır və bu sahədə təşkilat tərəfindən əvvəl
müəyyən edilmiş bütün tövsiyələrin tam icra edildiyi bildirilir. Baş Prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi üzrə tədbirlər, onun
modeli və ona xüsusi olaraq korrupsiya cinayətləri üzrə əməliyyat-axtarış fəaliyyəti
səlahiyyətinin verilməsi mütərəqqi təcrübə kimi göstərilir32.
Antikorrupsiya Şəbəkəsinin 25 sentyabr 2013-cü il tarixdə Parisdə keçirilmiş 12-ci
Monitorinq Görüşündə qəbul edilmiş hesabatın dəyərləndirmə prosesiinn tərkib hissəsi
kimi Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdimatı ilə əlaqədar baş tutan tədbirdə OEJD
Katibliyinin Antikorrupsiya məsələləri üzrə baş müşaviri L.Savran, Azərbaycanın
korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətdə kifayət qədər uğurlar əldə etdiyini göstərərək
qeyd etmişdir: «Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə İdarəsinin modeli digər ölkələr üçün bu sahədə nümunə ola bilər».
Son illərdə Azərbaycanın Transporensi İnternasional beynəlxalq təşkilatının
korrupsiyanın qavranılması indeksində mövqeyinin möhkəmləndiyi də qeyd edilməlidir.
32
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9 iyul 2013-cü il tarixdə «»Transparensi İnternasional» təşkilatının açıqladığı
«2013-cü il Qlobal Korrupsiya Barometri» hesabatı da Azərbaycanda Korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində ciddi irəliləyişlərin olmasını təsdiq etmişdir. Belə ki, hesabata əsasən
demək olar ki, ölkəmizdə bütün sahələrdə korrupsiyanın səviyyəsi azalmışdır.
Azərbaycanda respondentlərin 73%-i hesab edir ki, ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi
artmayıb, 68% respondent isə hesab edir ki, Azərbaycanda dövlət tərəfindən həyata
keçirilən korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri səmərəlidir. Bu isə hesabatda qeyd edilən
dünya ölkələri üzrə müəyyən edilmiş 22% orta göstəricisindən 3 dəfə artıqdır»33.
«Şəffaflıq Azərbaycan» təşkilatı hesab edir ki, 2010-cu illə müqayisədə 2013-cü
ilin nəticələrində ciddi irəliləyişlərin olması çox güman ki, 2012-ci ilin sentyabrında
Azərbaycan hökuməti tərəfindən Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı 2 mühüm
sənədin, Açıq Hökumətin təşviq edilməsinə dair və Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə
2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planlarının qəbul olunması; dövlət qurumları
tərəfindən müraciətlərə baxılma mexanizmlərinin (qaynar xətlər, açıq qapı qəbul günləri
vətəndaş cəmiyyətinin nəzarət mexanizmləri və s.) təmin edilməsi; xidmətlərin
vətəndaşlara 2013-cü ilin əvvəlindən fəaliyyətə başlayan ASAN-Xidmət Mərkəzləri
vasitəsilə səmərəli, çevik və şəffaf şəkildə göstərilməsi ilə bağlıdır. Polis orqanlarında
korrupsiya hallarının hiss olunacaq dərəcədə azalması isə yol polisi sistemində həyata
keçirilən islahatlar və əsas küçələr və yollarda «təhlükəsiz şəhər sistemi»-nin qurulması
ilə bağlıdır.
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 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».
12 fevral 2013-cü ildə «Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı»nın icrasının dördüncü ilinin yekunlarına
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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».
2014-cü il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət proqramlarının icrasına həsr olunmuş konfransda çıxışında cənab
Prezident xüsusi olaraq qeyd etmişdir ki, «korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə
bundan sonra da ən ciddi şəkildə davam etdiriləcəkdir. Korrupsiyanın, rüşvətxorluğun
aradan qaldırılması üçün Azərbaycan dövləti əlindən gələni edir. Rüşvətxorluq üçün
meydan daralır. Sistem xarakterli tədbirlər görülür, islahatlar aparılır. Eyni zamanda,
inzibati metodlar, cəza tədbirləri də görülür və görüləcəkdir. Əminəm ki, növbəti illərdə
rüşvətxorluğa və korrupsiyaya qarşı mübarizəmiz daha da gözəl nəticələr verəcəkdir.
Bunu deməyə əsas verən görülən işlərdir, aparılan islahatlardır və güclü siyasi
iradəmizdir. Azərbaycanda korrupsiyaya və ruşvətxorluğa yer olmamalıdır. Növbəti beş
il ərzində Azərbaycan korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə də nümunəvi
ölkə olmalıdır».
Beləliklə, özünəməxsus
dinamikaya, struktura, müxtəlif miqyaslara malik
mürəkkəb sosial hadisə kimi korrupsiya müxtəlif aspektlərdə tədqiq edilməlidir.
Korrupsiya kompleks fenomendir və yalnız bir səbəbiyyət amili ilə izah edilə bilməz.
Deməli, korrupsiyanın qarşısının alınması da müxtəlif aspektli hüquqi, iqtisadi, təşkilati
və digər xarakterli tədbirlərin qəbulu və həyata keçirilməsini nəzərdə tutmalıdır. Ona
görə də bir kompaniya çərçivəsində və qısa müddət ərzində korrupsiyanın səviyyəsini
və miqyaslarını aşağı salmaq mümkün deyildir.
Korrupsiya cinayətkarlığı ilə mübarizənin elmi zəmin əsasında təşkili:
1)korrupsiyanın və onun səbəblərinin mütəmadi olaraq analizinə; real sosialiqtisadi, siyasi şəraitlər, ictimai şüurun, hüquq-mühafizə sisteminin vəziyyəti nəzərə
alınmaqla işlənib hazırlanmış korrupsiya ilə mübarizənin strategiya və taktikasına;
2)cəmiyyət həyatının sosial-iqtisadi və digər sahələrini tənzimləyən hüquqi aktların
kompleksinə, xüsusən də korrupsion qanunvericilik bazasına;
3)ümumrespublika və regional miqyasda korrupsiya ilə mübarizə üzrə məqsədli
proqramların işlənib hazırlanmasına;
4)vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif institutlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının,
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əhalinin köməyindən istifadəyə;
5)antikorrupsiya siyasətinin və onun nəticələrini mütəmadi olaraq monitorinqinə,
qiymətləndirilməsinə və tədbirlər kompleksinin korrektə edilməsinə;
6)ümumdövlət və regional səviyyələrdə biznes mühitininin antikorrupsion
monitorinqinə və s. əsaslanmalıdır34.
Beləliklə, antikorrupsiya siyasətinin təşkilati-texniki, elmi-metodiki, hüquqi əsasları
işlənib hazırlanarkən aşağıdakı ilkin şərtlərdən və əsas prinsiplərdən çıxış etmək
zəruridir:
1) Korrupsiya ilə mübarizədə mütləq qələbə mümkün deyildir.
2) Genişmiqyaslı və xroniki korrupsiyaya aprior olaraq düçar olan ölkə yoxdur.
Azərbaycan da bu qaydadan istisna deyildir.
3) Korrupsiyanın qarşısının alınmasına istiqamətlənmiş tədbirlər birdəfəlik
kompaniya xarakteri daşımamalıdır. Korrupsiyaya qarşı həyata keçirilən və sistemli
xarakter daşımayan ayrı-ayrı tədbirlər onun ümumi səviyyəsinin ancaq qısa bir müddətə
aşağı düşməsinə gətirə bilər;
4) Cəmiyyətə və dövlətə korrupsiyadan vurulan itkilər o qədər yüksəkdir ki,
antikorrupsiya proqramının reallaşdırılmasına sərf olunacaq istənilən maliyyə vəsaitləri,
maddi-texniki və kadr resursları özünü tez bir zamanda doğruldacağı şəksizdir.
5) Korrupsiyanın təzahürləri ilə yalnız cinayət-hüquqi vasitə və metodlarla
mübarizə aparmaq arzu olunan və gözlənilən səmərəni verməyəcəkdir. Belə ki, problem
mürəkkəb və çoxaspektli olduğundan onunla mübarizəyə istiqamətlənmiş tədbirlər də
kompleks xarakter daşımalıdır.
6) Korrupsiyanın ən geniş yayılmış növü rüşvətxorluqdur, ancaq bu yeganə forma
deyildir. Korrupsiyanın himayəçilik, yerlibazlıq, kommersiya ilə alınması və sair
formaları ilə mübarizə arxa planda qalmamalıdır.
7) Kompleks xarakter daşıdığı, fasiləsiz, ardıcıl və qətiyyətli surətdə aparıldığı,
dövlət strukturlarının, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının bütün səyləri bu mübarizəyə
istiqamətləndiyi halda korrupsiya ilə mübarizədə uğura nail olmaq mümkündür.
8) Antikorrupsiya proqramı dövlətin sosial nəzarət orqanları, ictimai qurumlar,
qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyətinin digər institutları ilə maksimal
əməkdaşlıqda reallaşdırılmalıdır. Korrupsiya ilə mübarizə dövlət siyasətinin mühüm
istiqamətlərindən biri olmalıdır.
Qeyd olunanlarla yanaşı, Azərbaycanda antikorrupsiya siyasətinin sistemli-struktur
yanaşma və elmi zəmin əsasında səmərəli təşkili və həyata keçirilməsi məqsədilə
aşağıdakı elmi, təşkilati, metodiki və sair xarakterli tədbirlər kompleksinin işlənib
Желудков А. Криминология (конспект лекций). М., 2002, с.92.
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hazırlanması və həyata keçirilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilməlidir:
- Dövlətin sosial nəzarət orqanlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimaiyyətin
korrupsiya ilə mübarizə üzrə fəaliyyətlərinin effektlivliyinin yüksəldilməsi məqsədilə
ölkədə korrupsiya təzahürlərinin vəziyyətini tam əks etdirən xüsusi hesabat və
statistikanın aparılması, bu məqsədlə ən müasir informasiya-kompüter texnologiyalarından və sistemlərindən istifadə edilməsi zəruri hesab edilməlidir.
- Korrupsiya ilə mübarizənin konseptual elmi əsaslarının yaradılması məqsədilə bu
problemin ayrı-ayrı aspektlərinin araşdırılmasına həsr olunmuş xüsusi ədəbiyyat,
qanunvericilik bazası, korrupsiya ilə mübarizə məsələlərinə həsr olunmuş beynəlxalq
təşkilatlar, xüsusən də BMT tərəfindən qəbul edilmiş sənədlər mükəmməl və sistemli
şəkildə öyrənilməli, bu sosial-hüquqi hadisəni xarakterizə edən əsas əlamətlər təhlil
edilməli,
korrupsiyaya müxtəlif yanaşma tərzləri öyrənilməli, dünyanın müxtəlif
ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyəti, struktur və dinamikası,
mahiyyəti, növləri, formaları və təzahür sahələri, korrupsiyanı doğuran səbəb və şəraitlər,
amillər kompleksi, bütünlüklə respublika üzrə, habelə regionlar səviyyəsində korrupsiya
cinayətkarlığının ayrı-ayrı təzahürlərini (növlərini) determinə edən amillər, mövcud
meyllər, «coğrafiyası», müxtəlif sosial qruplar və sahələr (təhsil, səhiyyə və s.) üzrə
yayılması dərəcəsi tədqiq edilməli, korrupsiyanın neqativ sosial-iqtisadi nəticələrinin
analizi aparılmalıdır.
- Korrupsiya cinayətkarlığı ilə
mübarizə sahəsində əməliyyat-kriminoloji
fəaliyyətinin elmi zəmin əsasında təşkil edildiyi və bu fəaliyyət nəticəsində kifayət
qədər tam və dolğun əməliyyat-kriminoloji xarakterli informasiya əldə edildiyi halda
müvəffəqiyyətlə nəticələnə bilər. Bu baxımdan, korrupsiya ilə mübarizənin
səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün xüsusi əməliyyat-kriminoloji yönümlü tədqiqatlar
təşkil edilərək keçirilməlidir. Əməliyyat-kriminoloji tədqiqatların informasiya
təminatının yaradılması üçün iqtisadi və analitik analiz
kimi əməliyyat-axtarış
fəaliyyətinin yeni təşkilati-taktiki formaları perspektivli hesab edilməlidir.
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UOT 343.1
Firuzə Abbasova,
Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin
«Cinayət prosesi» kafedrasının müdiri, hüquq
elmləri doktoru
Fuad Səfərov,
Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin
«Cinayət prosesi» kafedrasının doktorantı

İBTİDAİ HƏBSİN TƏTBİQİ TƏCRÜBƏSİNDƏ YARANAN
BƏZİ PROBLEMLƏR HAQQINDA
Açar sözlər: cinayət prosesi, məhkəmə nəzarəti, həbs, qanunilik, pozuntular.
Ключевые слова: уголовный процесс, судебный контроль, заключение под
стражу, законность, нарушения.
Keywords: criminal trial, judicial control, imprisonment, legality, violations.
Məhkəmə nəzarəti qaydasında ibtidai həbsin tətbiqi təcrübəsində yaranan
problemlərin öyrənilməsi üçün bu sahədə hakim fəaliyyəti və məhkəmə səhvləri tədqiqat
predmeti kimi çıxış etməlidir. Eyni zamanda, hakim fəaliyyətinin spesifikliyi bu sahənin
tədqiqi zamanı xüsusi metodikanın tətbiqini şərtləndirir. Məsələ burasındadır ki,
məhkəmə qərarlarının həqiqiliyi prezumpsiyasının tələblərinə əsasən, ayrı-ayrı
hakimlərin qəbul etdikləri qərarların qanunsuz, əsassız və ya ədalətsiz olması haqqında
səlahiyyətli yuxarı instansiya orqanı rəsmi mövqe bildirməzdən əvvəl (məsələn, K.A.
Kalinkina hesab edir ki, hüquqi əhəmiyyətli məhkəmə səhvinin obyektiv olaraq
mövcudluğundan bəhs etmək üçün hakimin ən azı intizam məsuliyyətinə cəlb edilmiş
olması zəruridir), hətta elmi mənbələrdə də qüvvədə olan məhkəmə qərarlarının
qanunsuzluğu, əsassızlığı və ya ədalətsizliyinin bu və ya digər formada arqumentasiya
edilməsi qadağan edilməsə də, məqsədəuyğun hesab edilmir. Adətən, doktrinal
müstəvidə məhkəmə səhvlərinin tədqiq edilməsi üçün ya artıq rəsmən məhkəmə səhvi
kimi qiymətləndirilmiş konkret halların təhlil edilməsi, yaxud da ideal (yəni reallıqda
mövcud olmamış, uydurulmuş) situasiyalar (məsələn, V.İ. Faleyev hesab edirki ki, məhz
nəzəri mənbələrdə bütün mümkün kasuz və problemli məqamların modelləşdirilməsi
hesabına təcrübədə hələ baş vermədən ciddi məhkəmə səhvlərinin qarşısını almaq
mümkündür) modelləşdirmək tövsiyə edilir (3, s. 26-27; 10, s. 51; 1, s. 19-20).
Biz, qeyd edilən tövsiyələrin birincisinə – rəsmən məhkəmə səhvi kimi
qiymətləndirilmiş konkret halların təhlil edilməsinə üstünlük vermək istərdik. Bunun
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üçün isə, ən mötəbər mənbə kimi Məhkəmə-Hüquq Şurasının intizam icraatı üzrə
qərarlarını qəbul edirik. «Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında» Azərbaycan Respublikasının 28 dekabr 2004-cü il tarixli Qanunun 1-ci maddəsinə əsasən, MHŞ Azərbaycan
Respublikasında məhkəmə sisteminin təşkilinin təmin edilməsi, vakant hakim
vəzifələrinə hakim olmayan namizədlərin seçilməsinin təşkili, hakimlərin fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi, onların iş yerinin dəyişdirilməsi, vəzifədə irəli çəkilməsi, intizam
məsuliyyətinə cəlb edilməsi, habelə məhkəmələr və hakimlərlə bağlı digər məsələləri
səlahiyyəti daxilində həll edən məhkəmə hakimiyyətinin özünüidarə funksiyalarını
həyata keçirən orqandır.
Odur ki, tərəfimizdən Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2005-2010-cu illər üzrə intizam
icraatı üzrə qərarları məhkəmə nəzarəti qaydasında ibtidai həbsin tətbiqi təcrübəsinin
problemləri kontekstindən öyrənilmiş, ümumiləşdirilmiş və bunun nəticəsində həbs
qətimkan tədbirinin tətbiqi ilə bağlı məhkəmə nəzarəti funsiyasını həyata keçirən birinci
instansiya məhkəmələrinin fəaliyyətində yol verilən və gələcəkdə yol verilməsi ehtimal
edilə bilən tipik qanun pozuntularının aşağıdakı sistemi müəyyən edilmişdir:
– Həbs qətimkan tədbiri haqqında məsələnin məhkəmə nəzarəti qaydasında həlli
zamanı məhkəmənin iclasında müdafiəçinin iştirakının təmin edilməməsi.
Məhkəmə nəzarəti qaydasında həbs qətimkan tədbirinin tətbiqi zamanı müdafiə
funksiyasının əhəmiyyəti danılmazdır, çünki bu funksiyanın effektivlik dərəcəsi
təqsirləndirilən şəxsin həbs edilib-edilməyəcəyinə əhəmiyyətli təsir göstərir … həbs
haqqında qərarın əsaslandırılmış olması tələbi müdafiəçiyə istintaq orqanının
mülahizələrinə görə ibtidai həbsin zəruriliyinə dəlalət edən faktları mübahisələndirmək,
onları təkzib etmək imkanı verir … ibtidai həbs haqqında məsələnin həlli zamanı
müdafiəçinin iştirakının təmin edilməməsi, onun iştirakının hər hansı bir formada
məhdudlaşdırılması müdafiə hüququnun təmin edilməsi, tərəflərin bərabərliyi və
tərəflərin çəkişməsi prinsiplərinin pozuntusu kimi qiymətləndirilməlidir (5, s. 212, 215216).
Məhkəmə-Hüquq Şurasının Xətai rayon məhkəməsinin hakimi İ.V. Qasımov
barəsində intizam icraatı üzrə 26 dekabr 2005-ci il tarixli qərarından görünür ki, hakim
İ.V. Qasımov 23 dekabr 2004-cü il tarixli qərarı ilə AR CM-in 178.2.2; 178.2.3; 178.3.2;
179.2.1; 179.2.2; 179.2.3; 179.3.2 və 313-cü maddələri ilə təqsirləndirilən N.B.
İsmayılovun həbsdə saxlanılma müddətinin uzadılmasına dair AR Baş prokurorunun
birinci müavininin təqdimatı təmin olunaraq N.B. İsmayılovun həbsdə saxlanılma
müddəti 28 fevral 2004-cü il tarixədək uzadılmışdır. Həmin iş üzrə tərtib olunmuş
məhkəmə iclası protokolunda işə N. İsmayılovun vəkili F. Ağayevin iştirakı ilə baxılması
qeyd olunmuşdur. Vəkil F. Ağayev isə, AR Ədliyyə Nazirliyinə etdiyi müraciətində
həmin işin baxılmasında iştirak etmədiyini bildirmiş və bunu təsdiq edən fakt kimi hakim
İ. Qasımovun və məhkəmə iclas protokolunu tərtib etmiş L. Qasımovanın səsləri yazılan
diktofon kassetini təqdim etmişdir. Araşdırmalar nəticəsində hakim İ. Qasımov tərəfindən
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təqsirləndirilən şəxs N. İsmayılovun həbslə saxlanılma müddətinin uzadılmasına dair işə
baxarkən məhkəmə iclasında təqsirləndirilən şəxsin vəkili F. Ağayevin iştirak etməməsi
müəyyən olunmuşdur. Lakin həmin material üzrə tərtib olunmuş məhkəmə iclası
protokolunda F. Ağayevin məhkəmə iclasında iştirak etməsi və N, İsmayılovun həbsdə
saxlanılma müddətinin uzadılmasına onun etirazının olmaması barədə qeydiyyat
aparılmışdır. Hakim İ. Qasımov yazılı izahatında bildirmişdir ki, 23 dekabr 2004-cü il
tarixli məhkəmə iclasında vəkil F. Ağayevin iştirak etmədiyini etiraf edir, onun iştirakı
barədə məhkəmə iclas protokolunda göstərilənlər həqiqətə uyğun deyil və o (hakim İ.
Qasımov – müəlliflər), protokolu oxumadan ona imza etdiyi üçün həmin səhvi
görməmişdir.
Məhkəmə-Hüquq Şurası, qanunun hakim İ. Qasımov tərəfindən pozulmuş
müddəalarına aşağıdakıları aid etmişdir. AR CPM-in 98.2.2-ci maddəsinə görə, məhkəmə
iclası protokolunda məhkəmə iclasının gedişi, habelə protokolda göstərilməli olan digər
hallar tm və düzgün qeyd olunmalıdır – hakim İ. Qasımov məhkəmə iclası protokolunun
göstərilən normanın tələblərinə əməl olunmaqla tərtib edilməsinə nəzarət etməyə borclu
olduğu halda, bunu etməyərək, vəkil F. Ağayevin işdə iştirakı barədə özündə yanlış
məlumatı əks etdirən protokolu imzalamaqla qanunun tələbini pozmuşdur; AR CPM-in
92.9.3-cü maddəsinə əsasən, müdafiəçinin cinayət prosesini həyata keçirən orqanın təklifi
ilə bu orqanın apardığı istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərdə, habelə müdafiə etdiyi
şəxsin iştirakı ilə keçirilən hər hansı istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərdə iştirak
etmək hüququ vardır – hakim İ. Qasımov təqsirləndirilən N. İsmayılovun həbsdə
saxlanılma müddətinin uzadılması məsəsinə baxarkən qanun həmin normasının da
tələbini pozaraq N. İsmayılovun hüquqlarını müdafiə edən F. Ağayevin məhkəmədə
iştirakını təmin etməmiş və təqsirləndirilən şəxsin müdafiə hüquqlarını pozmuşdur.
Nəzərdən keçirilən intizam icraatının nəticəsi olaraq hakim İ. Qasımov intizam
məsuliyyətinə cəlb edilmiş və ona töhmət verilmişdir.
Hesab edirik ki, nəzərdən keçirilən konkret halda hakim İ. Qasımov tərəfindən
pozulmuş qanun müddəalarına AR CPM-in 447.3.3-cü maddəsinin də tələblərini aid
etmək olar. Həmin maddəyə əsasən, vəsatətlə hüquqlarının məhdudlaşıdırılması nəzərdə
tutulan şəxsin müdafiəçisi məhkəmə nəzarəti qaydasında prosessual məcburiyyət
tədbirinin tətbiqi məsələsi üzrə qapalı məhkəmə iclasında iştirak etmək üçün hüququna
malikdir.
– Həbs müddətinin şəxsə istinad edilən cinayətin ictimai təhlükəlilik və ağırlıq
dərəcəsinə uyğun olmaması və həbsdə saxlanılma müddətinin hesablanması zamanı
səhvə yol verilməsi.
İbtidai həbs müddətlərinin hədlərinin qanunla dəqiq şəkildə tənzimlənməsi amili bu
müddətlərin nəzərə alınmaması faktını, ilk növbədə, qanunçuluq prinsipinin, daha sonra
barəsində həbsin qanunsuz müddətlərdə tətbiq edildiyi şəxsin azadlıq hüququnun təmin
edilməsi prinsipinin pozuntusu kimi qiymətləndirməyi şərtləndirir … həbsin müddətləri
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şəxsə istinad edilən əməlin ağırlığına adekvat olmadıqda həbs haqqında qərarın əsaslılığı
şübhə yaradır … həbs müddətlərinin hesablanmasında qeyri-dəqiqliyə və qiymətləndirici
kateqoriyalardan istifadə edilməsinə yol verilməməlidir (8, s. 10-12).
Məhkəmə-Hüquq Şurasının Yasamal rayon məhkəməsinin hakimi X.Q. Tağıyev
barədə intizam icraatı üzrə 4 fevral 2010-cu il tarixli qərarından görünür ki, hakim X.
Tağıyev tərəfindən təqsirləndirilən şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbirinin
seçilməsinə dair tədqiqatmalara baxılarkən cinayət-prosessual qanunvericiliyin tələbləri
pozulmuşdur. Belə ki, hakim X. Tağıyev AR CM-in 315.2-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən
şəxs E. İsgəndərov barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi haqqında təqdimata
baxaraq onun barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi və həbsdə saxlama
müddətinin üç ay həddində müəyyən edilməsi barədə 16 iyul 2008-ci il tarixdə qərar
qəbul etmişdir. Məsələ burasındadır ki, E. İsgəndərovun təqsirləndirildiyi CM-in 315.2-ci
maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət az ağır cinayət kateqoriyasına aiddir (AR CM-in
15.3-cü maddəsinin müddəalarına görə). Belə kateqoriyadan olan cinayət törədilməsinə
görə məhkəmə, təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlama müddətini iki ay həddində
müəyyən edə bilər (AR CPM-in 158.1-ci maddəsinin müddəalarına görə). Üstəlik, nəzərə
almaq lazımdır ki, qanunun tələbinə görə, cinayət işi üzrə məhkəməyədək icraatda həbsdə
saxlama müddəti həmin müddətlərin qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada uzadılması
halları istisna olmaqla, qeyd edilən müddətdən artıq ola bilməz. Bu halla əlaqədar olaraq,
Məhkəmə-Hüquq Şurasının mövqeyi belə olmuşdur ki, konstitusion hüquq olan azadlıq
hüququnun məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutan həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi
barədə təqdimata baxarkən hakim X. Tağıyev İnsan Hüquqlarının və Əsas Azadlıqlarının
Müdafiəsi haqqında Konversiyanın 5-ci maddəsinin 1-ci hissəsini, AR Konstitusiyasının
28-ci maddəsini, AR CPM-in 10, 12 və 158-ci maddələrinin tələblərini kobudcasına
pozmuşdur.
Bundan başqa, hakim X. Tağıyev AR CM-in 234.2-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən
B. Əzimzadə haqqında həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi barədə 19 iyul 2008-ci il
tarixli qərarında həbs etmənin əvvəlini 17 iyul 2008-ci il tarixdən müəyyən etmişdir.
Lakin həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinə dair materiallara əlavə olunmuş Yasamal
RPİ-nin müstəntiqi R. Məmmədov tərəfindən tərtib edilmiş tutma haqqında protokoldan
göründüyü kimi, B. Əzimzadə 16 iyul 2008-ci il tarixdə şübhəli şəxs qismində
tutulmuuşdur. Məsələ burasındadır ki, təqsirləndirilən şəxsi həbsdə saxlama müddəti
şəxsin tutulma zamanı faktiki həbsə alındığı andan hesablanır (AR CPM-in 158.2-ci
maddəsinin müddəalarına görə). Məhkəmə-Hüquq Şurası bu halda da hakim tərəfindən
qanunvericilik normasının pozulduğu qənaətinə gəlmiş, intizam icraatının nəticsi olaraq
hakim X. Tağıyev intizam məsuliyyətinə cəlb olunaraq, ona irad tutulmuşdur.
Məhkəmə-Hüquq Şurasının Binəqədi rayon məhkəməsinin hakimi S.Ə. İsmayılova
barəsində intizam icraatı üzrə 4 fevral 2010-cu il tarixli qərarında qeyd edilir ki, hakim S.
İsmayılova fəaliyyəti yoxlanılan müddətdə istintaq orqanı tərəfindən barələrində həbs
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qətimkan tədbiri seçilməsi barədə təqdimat verilmiş az ağır cinayət əməllərini törətməkdə
təqsirləndirilən səkkiz nəfər haqqında qanunsuz olaraq üç ay müddətində həbs qətimkan
tədbiri seçmişdir. İntizam icraatının nəticəsi olaraq, hakim S. İsmayılova intizam
məsuliyyətinə cəlb edilmiş, onun iş yerinin dəyişdirilməsi barədə qanunla müəyyən
edilmiş qaydada AR Prezidentinə təklif verilmişdir.
Məhkəmə-Hüquq Şurasının Binəqədi rayon məhkəməsinin hakimi S.O.
Məmmədova barəsində intizam icraatı üzrə 4 fevral 2010-cu il tarixli qərarında qeyd
edilir ki, hakim S. Məmmədova fəaliyyəti yoxlanılan müddətdə ibtidai istintaq orqanı
tərəfindən barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi barədə təqdimat verilmiş az ağır
cinayət əməllərini törətməkdə təqsirləndirilən üç nəfər haqqında qanunsuz olaraq üç ay
müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçmişdir. İntizam icraatının nəticəsi olaraq, hakim S.
Məmmədova intizam məsuliyyətinə cəlb edilmiş, ona töhmət verilmişdir.
Məhkəmə-Hüquq Şurasının Nizami rayon məhkəməsinin hakimi Ş.Ə. Atakişiyev
barəsində intizam icraatı üzrə 4 fevral 2010-cu il tarixli qərarında qeyd edilir ki, hakim S.
Atakişiyev CM-in 180.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan az ağır cinayət törətməkdə
təqsirləndirilən Ə. Əliyev barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi haqqında
təqdimata baxaraq 23 dekabr 2008-ci il tarixli qərarı ilə onun barəsində qanunsuz olaraq
üç ay həddində həbs qətimkan tədbiri seçmişdir. İntizam icraatı nəticəsində hakim Ş.
Atakişiyev intizam məsuliyyətin cəlb edilmiş və ona töhmət verilmişdir.
Təqsirləndirilən şəxslərə istinad edilən cinayətlərin ağırlıq dərəcəsi ilə onlar barədə
tətbiq edilən həbs qətimkan tədbirinin müddət hədlərinin qeyri-adekvatlığı ilə bağlı
hakimlər tərəfindən qanun pozuntularına yol verildiyi Məhkəmə-Hüquq Şurasının Səbail
rayon məhkəməsinin hakimi E.M. Həsənov barəsində intizam icraatı üzrə 4 fevral 2010cu il tarixli, Yasamal rayon məhkəməsinin hakimi S.Ə. Məmmədova barəsində intizam
icraatı üzrə 4 fevral 2010-cu il tarixli qərarlarında da öz təsdiqi tapmışdır.
– Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbirinin xüsusi
şərtlər (AR CPM-in 434-cü maddəsi) daxilində tətbiq edilməsinə yol verilməsi haqqında
qaydanın nəzərə alınmaması.
Yetkinlik yaşına çatmayanların həbsə alınması hər zaman müstəsna tədbir kimi,
yəni digər qətimkan tədbirləri ilə yetkinlik yaşına çatmayanın zəruri davranınışının təmin
edilməsi heç cür mümkün olmadıqda mümkün variant kimi nəzərdən keçirilməlidir …
belə katqoriyadan olan şəxslərin ibtidai həbs müddətlərinin mümkün qədər qısalığı
məhkəməyədək icraatın daha operativliyi və tezliyi hesabına təmin edilməlidir …
yetkinlik yaşına çatmayanların barəsində işlər üzrə məhkəmə səhvləri onların psixoemosional vəziyyətinə daha çox mənfi təsir göstərir, odur ki, yetkinlik yaşına
çatmayanlarla yaranan cinayət-hüquqi mübahisələrin alternativ həlli yollarına və belə
şəxslərin cəmiyyətdən təcrid edilməməsinə daha çox üstünlük verilməlidir (2, s. 250; 9, s.
101).
Məhkəmə-Hüquq Şurasının Suraxanı rayon məhkəməsinin hakimi N.T. Tağıyeva
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barəsində intizam icraatı üzrə 4 fevral 2010-cu il tarixli qərarında qeyd edilir ki, yetkinlik
yaşına çatmayan təqsirləndirilən şəxs barəsində həbsə alma qətimkan tədbirinin tətbiq
edilməsinə yalnız ona az ağır zorakı cinayətin, habelə, ağır və ya xüsusilə ağır cinayətin
törədilməsi istinad edildikdə yol verilir (AR CPM-in 434.1-ci maddəsinin müddəalarına
görə). Buna baxmayaraq, hakim N. Tağıyevanın CM-in 177.1-ci maddəsində nəzərdə
tutulan böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət əməli törətməkdə təqsirləndirilən 25
iyun 1991-ci ildə anadan olmuş, yetkinlik yaşına çatmayan D. Orlov barəsində və 20
dekabr 1990-cı ildə anadan olmuş, yetkinlik yaşına çatmayan N. Musayev barəsində
qanunuz olaraq iki ay müddətində həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir. İntizam icraatın
nəticsi olaraq, hakim N. Tağıyeva intizam məsuliyyətinə cəlb edilmiş və ona töhmət
verilmişdir.
Məhkəmə-Hüquq Şurasının Səbail rayon məhkəməsinin hakimi F.H. Nəsibov
barəsidə intizam icraatı üzrə 4 fevral 2010-cu il tarixli qərarında qeyd edilir ki, hakim F.
Nəsibovun 4 iyul 2008-ci il tarixli qərarı ilə istintaq orqanı tərəfindən CM-in 177.2.1-ci
maddəsində nəzərdə tutulan az ağır cinayət əməli törətməkdə təqsirləndirilən, 14 noyabr
1990-cı ildə anadan olmuş, yetkinlik yaşına çatmayan R. Abışovun haqqında iki ay
müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçmişdir. R. Abışova istinad edilən əməl zorakı cinayət
hesab edilmədiyi üçün onun haqqında həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qanunsuz
olmuşdur. Zorakı hesab edilməyən az ağır cinayət əməlini törətməkdə təqsirləndirilən
yetkinlik yaşına çatmamış şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi səbəbindən o,
haqqında 3 sentyabr 2008-ci il tarixdə barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam
növündə qətimkan tədbiri tətbiq edilənədək qanunsuz olaraq həbsdə saxlanılmışdır. R.
Abışov məhkəmənin 18 dekabr 2008-ci il tarixli hökmü ilə cərimə cəzasına məhkum
edilmişdir. Yetkinlik yaşına çatmayan R. Abışovun azadlıq hüququnun əhəmiyyətli
dərəcədə pozulması konkret halda hakim F. Nəsibovun onun barəsində həbs qətimkan
tədbiri seçilməsinə dair təqdimata baxarkən CPM-in 434.1-ci maddəsinin tələblərinin
kobud surətdə pozulması səbəbindən baş vermişdir. İntizam icraatının nəticəsi olaraq,
hakim F. Nəsibov intizam məsuliyyətinə cəlb edilmiş və ona töhmət verilmişdir.
Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi
zamanı hakimlər tərəfinlən yol verilmiş bənzər qanun pozuntularına Məhkəmə-Hüquq
Şurasının Əzizbəyov rayon məhkəməsinin hakimi F.Ə. Miriyeva barəsində intizam
icraatı üzrə 4 fevral 2010-cu il tarixli, Yasamal rayon məhkəməsinin hakimi A.Ə.
Rzayevin barəsində intizam icraatı üzrə 4 fevral 2010-cu il tarixli, Sabunçu rayon
məhkəməsinin hakimi Y.Ə. Kərimov barəsində intizam icraatı üzrə 4 fevral 2010-cu il
tarixli qərarlarında da yol verildiyi öz təsdiqini tapmışdır.
– Həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi haqqında qərarların məzmununda qeyridəqiqliyə yol verilməsi, məhkəmə nəzarəti icraatı qaydasında məhkəmə iclaslarının
protokollarının düzgün yazılmaması, natamam materiallar əsasında həbs qətimkan
tədbirinin tətbiqi haqqında qərar qəbul etmə.
31

Hüquq ədəbiyyatında, haqlı olaraq, prosessual aktların məzmununda yol verilmiş
səhv və qeyri-dəqiqliklər əlavə hüquq konfliktinin yaranması səbəbi kimi təqdim edilir
(6, s. 28).
Qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericilik əksər prosessual aktın, o cümlədən,
məhkəmə nəzarəti icraatı qaydasında qəbul edilən aktların məzmununda göstərilməli olan
məlumatların müfəssəl siyahısını müəyyən etmişdir. Belə olan təqdirdə, hər bir
prosessual aktın məzmununa yönəlmiş tələbə əməl edilməsi dərəcəsi qiymətləndirilərkən,
ilk öncə, qanunda bu akt növü üçün əks etdirməsi məcburi məlumatların tamlığı və
düzgünlüyü nəzərə alınmaılıdr.
Məhkəmə iclasının protokolu məhkəmə iclasının «güzgüsüdür» … məhkəmə
iclasının protokolu müstəqil sübut növü kimi nəzərdən keçirilməlidir … onun bilərəkdən
doğru yazılmaması (məsələn, N. Podolnıy hesab edir ki, məhkəmə iclas protokolunun
yazılı forması onun hər bir halda təhrif edilməsi imkanlarını genişləndirir, bu səbəbdən,
o, məhkəmə iclas protokolunun köməkçi vasitə kimi qəbul edilməsini islasın əsas
rəsmiləşdirilmə vasitəsi kimi isə audioyazıdan istifadə edilməsini təklif edir) sübutun
saxtalaşdırılmasına bərabər tutulmalı və müvafiq məsuliyyətə səbəb olmalıdır (11, s. 25;
7, s. 36).
Natamam materiallar əsasında qərar qəbul edilməsi məsələsinə gəlincə isə, qeyd
edilməlidir ki, cinayət mühakimə icraatının tamlığının təmin edilməməsi, bu kateqoriya
ilə orqanik əlaqədə olan hərtərəfliliyin də təmin edilməməsinə yol açır, bu isə, öz
növbəsində, əlavə qiymətləndirmə tələb etmədən qəbul edilmiş qərarın mötəbərliyini və
əsaslılığı şübhə altına salır … təmin edilməmiş hərtərəflilik, yol verilmiş birtərəflilikdir
… məsələnin birtərəfli həlli hakimin qərəzsizliyinə xələl gətirən amil kimi çıxış edir (4, s.
116, 118).
Məhkəmə-Hüquq Şurasının Yasamal rayon məhkəməsinin hakimi S.X. Əhmədova
barəsində intizam icraatı üzrə 4 fevral 2010-cu il tarixli qərarında qeyd edilir ki, hakim S.
Əhmədovanın 23 mart 2008-ci il tarixli qərarı ilə istintaq orqanı tərəfindən AR CM-in
177.1-ci və 185.2-ci maddələrində nəzərdə tutulan cinayət əməllərini törətməkdə
təqsirləndirilən A. Mamıyevin barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinə dair
təqdimata baxarkən həbs qətimkan tədbiri faktiki olaraq həll edilməmiş, qəbul olunan
qərarın nəticəvi hissəsində «Akif Mamıyevin barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi
məsələsinə baxasınız» sözləri qeyd olunmuşdur. Bundan başqa, hakim S. Əhmədova
tərəfindən AR CM-in 103-cü və 107-ci maddələri ilə təqsirləndirilən şəxsin barəsində
(MHŞ-nin qərarında həmin təqsirləndirilən şəxsin adı qeyd edilməmişdir – müəlliflər)
həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinə dair təqdimata baxılarkən də kobud pozuntulara yol
verilmişdir. Belə ki, həmin təqdimat üzrə olan 22 iyun 2008-ci il tarixli qərarın nəticəvi
hissəsində «təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilsin» sözləri yazılmış, bununla da,
əslində, təqsirləndirilən şəxs haqqında həbs qətimkan tədbiri seçilməmişdir. Araşdırma
nəticəsində həmin təqdimat üzrə habelə 17 iyun 2008-ci il tarixli başqa bir qərarın da
32

olması aşkar edilmişdir. Həmin qərarda da kobud nöqsanlara yol verilərək təqsirləndirilən
şəxs barəsində müddəti və başlanğıc tarixi göstərilmədən həbs qətimkan tədbiri seçildiyi
qeyd olunmuşdur. Məhkəmə-Hüquq Şurası qeyd etmişdir ki, hakim S. Əhmədovanın
qəbul etdiyi hər iki qərarın kobud pozuntularla qəbul edilməsi ilə yanaşı, eyni zamanda
bir təqdimat üzrə iki qərarın olması özü-özlüyündə daha bir qanun pozuntusudur. İntizam
icraatının nəticəsi olaraq hakim S. Əhmədova intizam məsuliyyətinə cəlb edilmişdir.
Bənzər qanun pozuntuları barədə MHŞ-nın hakim S.Ə. Məmmədova barəsində
qərarında da qeyd edilir. Qeyd edilən qərara əsasən, hakim S. Məmmədovanın istintaq
orqanı tərəfindən AR CM-in 234.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan az ağır cinayət əməlini
törətməkdə təqsirləndirilən Q. Nağıyevin haqqında iki ay müddətinə həbs qətimkan
tədbiri seçilməsi barədə təqdimata baxılması ilə əlaqədar qəbul etdiyi 28 yanvar 2008-ci
il tarixli qərarın nəticəvi hissəsində «həbs qətimkan tədbiri seçilsin» sözləri əvəzinə
«barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi məsələsinə baxasınız» sözləri yazılmış və
beləliklə təqsirləndirilən şəxsin haqqında həbs qətimkan tədbiri seçilməmişdir. Bundan
başqa, hakim S. Məmmədova istintaq orqanı tərəfindən AR CM-in 245-ci maddəsində
nəzərdə tutulmuş az ağır cinayəti törətməkdə təqsirləndirilən K. Kazımovun haqqında
həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi barədə təqdimata baxarkən 25 may 2008-ci il tarixli
qərarın nəticəvi hissəsində «Qurbanov Həsən Qalib oğlunun barəsində qətimkan tədbiri
qismində həbs seçilməklə prosessual məcburiyyət tətbiri tətbiq edilsin» sözlərini yazmış,
bununla da, faktiki olaraq həbs qətimkan tədbirini K. Kazımov barəsində deyil, başqa
şəxsin haqqında seçmişdir. Bundan əlavə, hakim S. Məmmədova tərəfindən təqsirləndirilən şəxslərin (MŞH-nın qərarında təqsirləndirilən şəxslərin adları qeyd edilmir –
müəlliflər) barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi və həbsdə saxlanılma
müddətlərinin uzadılmasına dair baxılmış bir çox təqdimatlar üzrə AR CPM-in 51-ci
maddəsinin tələbi pozularaq aparılmış prosessual hərəkətlərin gedişi və nəticələri
protokolda əks olunmamış, həmin protokollarda ancaq bir cümlə ilə haqqında təqdimat
verilmiş şəxsin barəsində işə baxılması qeyd edilmişdir.
Məhkəmə-Hüquq Şurası qeyd edilən pozuntuları cinayət-prosessual qanunvericiliyin tələblərinin dəfələrlə kobudcasına pozulması kimi qiymətləndirilmişdir. İntizam
icraatının nəticəsi olaraq, hakim S. Məmmədova intizam məsuliyyətinə cəlb edilmiş və
onun səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi barədə qanunla müəyyən edilmiş
qaydada AR Prezidentinə təklif verilmişdir.
Yeri gəlmişkən, təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, həbs qətimkan tədbirinin
seçilməsi ilə bağlı məhkəmə qərarlarında barəsində həbs seçilən təqsirləndirilən şəxsin
adında edilən kobud səhvlərə (yəni bir adamın əvəzinə tamamilə başqa bir adamın adınını
yazılması hallarına) təkcə birinci instasiya məhkəmələrinin deyil, hətta daha yuxarı
instansiyalı məhkəmələrinin – apellyasıya məhkəmələrinin də təcrübəsində rast gəlinir.
Təcrübədən gətirilmiş konkret bir misalla qeyd edilən fikrimizin əsaslı olduğunu
göstərmək istərdik. Belə ki, Bakı Apellyasiya Məhkəsinin Cinayət Kollegiyasının 4
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(103)-182/2010 saylı cinayət işi üzrə 21 sentyabr 2010-cu il tarixli qərarından məlum
olur ki, Bakı şəhəri Xətai rayon məhkəməsinin 12 sentyabr 2010-cu il tarixli qərarı ilə
(sədlik edən H.Ç. Məmmədov olmuşdur) Bəşirov Xəqani Əyyub oğlu barəsində üç ay
müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilməsi, həbs etmənin əvvəlinin tutulduğu tarixdən,
yəni 11 sentyabr 2010-cu il tarixdən hesablanması qərara alınmışdır. Qərardan narazı
qalan təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisi T.A. Qasımov apellyasiya şikayəti verərək,
Bəşirov Xəqani Əyyub oğlu barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi haqqında Xətai
rayon məhkəməsinin qərarının ləğv edilməsi və X.Ə. Bəşirovun həbsdən azad edilməsini
xahiş etmişdir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyasının 20 sentyabr
2010-cu il tarixli qərarı ilə apellyasiya şikayəti təmin edilməmiş, Xətai rayon
məhkəməsinin qərarı dəyişdirilmədən saxlanılmışdır.
Lakin məhkəmə kollegiyası qərarda təqsirləndirilən şəxsin adı və soyadı «X.
Bəşirovun» sözləri əvəzinə «H. İbadovun» sözləri yazılmışdır. Bu səbəbdən, Bakı
Apellyasiya Məhkəsinin Cinayət Kollegiyası AR CPM-in 518-ci maddəsinə istinad
edərək (həmin maddəyə əsasən, hökmü və ya digər yekun qərarı çıxarmış məhkəmə onun
icrası zamanı yaranan şübhə və anlaşılmazlıqları öz təşəbbüsü əsasında həll etmək
hüququna malikdir) qərara almışdır ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Cinayət
Kollegiyasının 20 sentyabr 2010-cu il tarixli qərarında təqsirləndirilən şəxsin adı və
soyadı «H. İbadovun» sözləri «X. Bəşirovun» sözləri kimi oxunsun.
Məhkəməyə təqdim edilmiş natamam materiallar əsasında həbs qətimkan tədbiri
haqqında qərar qəbul edilməsi ilə bağlı qanun pozuntuları barədə MHŞ-nın hakim Y.
Kərimov haqqında qəbul etdiyi intizam icraatı üzrə qərarında da məlumat verilmişdir.
Həmin qərara görə, hakim Y. Kərimov AR CM-in 177.2.3-cü və 177.2.4-cü maddələrində nəzərdə tutulan cinayət əməlini törətməkdə təqsirləndirilən şəxs R. Əliyevin
haqqında həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinə dair təqdimata baxarkən təqdimata əlavə
olunmuş vəsatətdə və R. Əliyevin təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi haqqında
qərarda tarixin göstərilməməsinə və təqsirləndirilən şəxsin tutulması haqqında protokolun
materiala əlavə olunmamasına əhəmiyyət verməmiş, bu pozuntuları aradan qaldırmadan
13 dekabr 2008-ci il tarixdə R. Əliyev haqqında iki ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri
seçilməsi barədə qərar qəbul etmişdir. Bundan əlavə, AR CM-in 234.1-ci ə 234.2-ci
maddələri ilə təqsirləndirilən Rövşən Əliyevin, 180.1-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən
Ramin Əliyevin, 234.1-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən Tağı Əliyevin və bir sıra digər
təqsirləndirilən şəxslərin həbsdə saxlanılma müddətlərinin uzadılması barədə
təqdimatlara hakim Y. Kərimov tərəfindən baxılarkən qanunda nəzərdə tutulmuş
sənədlərin – təqsirləndirilən şəxslərin barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi
haqqında ilkin qərarların, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə qərarlarının,
müstəntiqin vəsatətinin və təqsirləndirilən şəxsilərin tutulması haqqında protkollların
surətlərinin təqdimata əlavə olunmamasına əhəmiyyət verməmiş, bu sənədlər tələb
olunmadan materiallar icraata qəbul edilərək həbsdə saxlanılma müddətinin uzadılması
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barədə təqdimatlar təmin olunmuşdur. İntizam icraatının nəticəsi olaraq, hakim Y.
Kərimov intizam məsuliyyətinə cəlb edilmiş, onun səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl
xitam verilməsi barədə qanunla müəyyən edilmiş qaydada AR Prezidentinə təklif
verilmişdir.
– Həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı prosessual qaydalara (AR CPM-in 159-cu
maddəsi) riayət edilməməsi.
Məhkəmə-Hüquq Şurasının hakim Y. Kərimov barədə intizam icraatı üzrə qərarında
qeyd edilir ki, AR CM-in 234.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan və heç də mürəkkəb
olmayan az ağır cinayət əməlini törətməkdə təqsirləndirilən Ə. Zeynalovun haqqında
Sabunçu rayon məhkəməsinin 27 may 2008-ci il tarixli qərarı ilə iki ay müddətində həbs
qətimkan tədbiri seçilmiş, bundan sonra cinayət əməlini törədərkən anlaqlı olubolmamasını aydınlaşdırmaq məqsədi ilə ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata
keçirən prokurorun təqdimatlarına əsasən təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılma
müddəti məhkəmənin müxtəlif hakimlərinin 25 iyul, 25 avnust və 25 sentyabr 2008-ci il
tarixli qərarları ilə hər dəfə bir ay müddətinə və nəhayət hakim Y. Kərimovun 25 oktyabr
2008-ci il tarixli qərarı ilə təkrarən iki ay müddətinə – cəmi dörd dəfə olmaqla
ümumilikdə beş ay müddətinə uzadılmışdır. Hakim Y. Kərimovun göstərilən qərarı ilə Ə.
Zeynalovun həbsdə saxlanılma müddəti iki ay həddində, yəni 25 dekabr 2008-ci il
tarixədək uzadılarkən AR CPM-in 159.2-ci və 159.7.2-ci maddələrinin tələbləri kobud
surətdə pozularaq, təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılma müddəti qanunda nəzərdə
tutulan həddi bir ay keçmişdir.
Həmin qərarda qeyd edilən başqa bir hala görə isə, hakim Y. Kərimov istintaq
orqanı tərəfindən AR CM-in 120.2.5, 120.2.6, 178.2.2, 178.2.4 və 228.1-ci maddələrində
nəzərdə tutulan cinayət əməlini törətməkdə təqsirləndirilən C. Talıbovun həbsdə
saxlanılma müddətinin uzadılmasına dair təqdimata baxarkən də kobud qanun
pozuntusuna yol vermişdir. İş materiallarından görünür ki, məhkəmənin 2 may 2008-ci il
tarixli qərarı ilə C. Talıbovun haqqındaüç ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilməklə
həbsə almanın əvvəli 30 aprel 2008-ci il tarixdən hesab edilmiş, onun həbsdə saxlanılma
müddəti 30 iyul 2008-ci ildə bitmişdir. AR CPM-in 159.3-cü maddəsinə əsasən, C.
Talıbovun həbsdə saxlanılması müddətinin uzadılmasına dair təqdimat məhkəməyə ilkin
qərarla seçilmiş həbs müddətinin bitməsinə ən geci beş gün qalmış verilməli olduğu
halda qanunun tələbi pozularaq, təqdimat 19 avqust 2008-ci il tarixdə, yəni o, qanunsuz
olaraq 20 gün həbsdə saxlanıldıqdan sonra verilmişdir. Buna baxmayaraq, hakim Y.
Kərimov bu qanunsuzluğa əhəmiyyət verməmiş, təqdimatı icraata qəbul edib, 19 avqust
2008-ci il tarixdə C.Talıbovun həbsdə saxlanılma müddətini 30 avqust 2008-ci il
tarixədək uzadılması haqqında qərar qəbul etmişdir.
Təcrübənin öyrənilməsi zamanı qeyd edilən tipik pozuntu faktları ilə yanaşı
tərəfimizdən təcrübədə baş vermiş bir insidenti əks etdirən MHŞ qərarı da aşkar
edilmişdir. Bu qərar da müəyyən anlamda həbs qətimkan tədbirinin tətbiqi ilə
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əlaqədardır, odur ki, onun da məzmununa diqqət yetirməyi məqsədəuyğun hesab edirik.
Məhkəmə-Hüquq Şurasının Xətai rayon məhkəməsinin hakimi R.A. Əliyev haqqında
intizam icraatı üzrə 1 may 2006-cı il tarixli qərarından görunur ki, hakim R. Əliyev
barəsində intizam icraatının başlanması üçün Məhkəmə-Hüquq Şurasına müraciət AR Ali
Məhkəməsinin sədri tərəfindən edilmişdir. Müraciətin səbəbi isə, AR Vergilər
Nazirliyinin VCİAD İŞ-nin (Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentinin
İstintaq Şöbəsinin) xüsusilə mühüm işlər üzrə böyük müstəntiqi M.İ. Abdullayevin Ali
Məhkəməyə ünvanladığı hakim R. Əliyevin hakim etikasını pozmasına görə intizam
məsuliyyətinə cəlb edilməsinə dair xahişi olmuşdur.
M. Abdullayevin müraciətində göstərilmişdir ki, 28 sentyabr 2005-ci il tarixdə
təqsirləndirilən şəxs T. Tağıyev haqqında həbs qətimkan tədbiri barədə təqdimata
baxılması üçün hakim R. Əliyevin iş otağında olmuşdur. Həmin vaxt hakim R. Əliyev,
«sənədləri bir saat əvvəl gətirə bilməzdinmi?» deyə onun üstünə qışqırmışdır. O (M.
Abdullayev – müəlliflər), çatdırmadığıni bildirib üzrxahlıq etmiş, hakim isə, ona qarşı
kobud ifadə işlətməklə materiallarla tanış olmasının vacibliyini bildirmişdir. Prokuror R.
Qurbanov da hakimdən sənədlərlə tanış olub təqdimata baxmasını xahiş etmişdir, lakin
hakim hisrlənərək məhkəmə baxışını səhər saat 10:00-a təyin etmişdir. Qapıdan çıxarkən
M. Abdullayevlə məhkəməyə getmiş müstəntiq X. Ələkbərov ondan nə olduğunu
soruşduqda, «bu hakim belədir də!» deyə cavab vermişdir. Həmin vaxt məhkəmədə olan
qadınlardan biri, «hakimin dalınca niyə danışırsan?» deyə, onun üstünə qışqırmışdır. O
da, eyni tonla, «sən kimsən?» deyə, həmin qadına müraciət etmişdir. Bu zaman hakim R.
Əliyev qəbul otağına çıxaraq hücum çəkib onun qolundan yapışmış və ondan qeyri-etik
formada otaqdan çıxmasını tələb etmişdir. M. Abdullayev ərizəsində, həmçinin,
göstərmişdir ki, hakim R. Əliyev ünvansız təhqiramiz ifadə işlədərək ona hücum
çəkmişdir.
Qeyd edilən müraciətlə bağlı başlanmış intizam icraatı üzrə Məhkəmə-Hüquq
Şurası belə bir qərara gəlmişdir ki, baş vemiş insidentlə bağlı materiallar araşdırılması
üçün Respublika Prokurorluğuna göndərilsin və hakim R. Əliyev haqqında intizam icraat
bu araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq həll edilsin.
Hakim R. Əliyev verdiyi izahatda M. Abdullayevin göstərdiyi faktları təsdiq
etməmiş və özü göstərmişdir ki, 28 sentyabr 2005-ci il tarixdə saat 16:00-da prokuror R.
Qurbanov onun iş otağına gəlib AR Vergilər Nazirliyinin VCİAD İŞ-nin müstəntiqi M.
Abdullayevin təqsirləndirilən şəxs T. Tağıyev haqqında həbs qətikan tədbiri seçməsi
üçün təqdimat gətirəcəyini deyərək, oturub gözləmiş, 17:30-da isə, M. Abdullayev gəlmiş
müvafiq vəsatət və təqdimatı ona təqdim etmişdir. O (hakim R. Əliyev – müəlliflər),
qətimkan tədbiri seçilməsi üçün zəruri sənədləri istədikdə M. Abdullayev demişdir ki,
«siz qərarı verin, sənədləri sonra gətirərəm». O isə bildirmişdir ki, sənədlər vəsatətə əlavə
olunmalıdır. Bundan sonra o, CPM-in 447.2-ci maddəsinə uyğun olaraq tədqimata 29
sentyabr 2005-ci il tarixdə satt 10:00-da baxacağını bildirmiş, M. Abdullayev bundan
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narazı halda otaqdan çıxmışdır. Təxminən 1-2 dəqiqədən sonra M. Abdullayevin, qəbul
otağında müstəntiqə yaraşmayan qışqırığını eşidərək qəbul otağına çıxmış, qəbul
otağında həmin vaxt iclas katibi A. Cılqamlı, komyuterçi-operator A. Qasımova, M.
Abdullayev və 10 nəfərə yaxın başqa şəxslər də olmuşlar. O, müstəntiq M. Abdullayevin
nə üçün məhkəmədə qışqırıq salmasının səbəbini aydınlaşdırıb müəyyən etmişdir ki,
otaqdan çıxandan sonra qəbul otağında onun ünvanına xoşagəlməz ifadələr işlətdiyinə
görə iclas katibi A. Cılqamlı ona irad tutmuş, M. Abdullayev isə onu nalayiq sözlərlə
təhqir etmişdir. R. Əliyev M. Abdullayevə məhkəmədə müstəntiqə yaraşmayan
hərəkətlər etdiyinə görə Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyinə məlumat verəcəyini deyib,
qəbul otağını tərk etməyi xahiş etmişdir. M. Abdullayev və onun gələn şəxslər çıxıb
getmiş, müvafiq təqdimata isə, təyin olunduğu vaxtda 29 sentyabr 2005-ci il tarixdə
baxılaraq qərar qəbul edilmişdir.
Aparılmış araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, hakim R. Əliyevin
izahatları həqiqətə uyğun gəlir və o, məlum insident zamanı etikadan kənar söz və
ifadələr deməmiş, M. Abdullayevə qarşı zor işlətməmişdir. Odur ki, R. Əliyev barəsində
intizam icraatına xitam verilmişdir.
Sonda məlumat üçün bildirmək istərdik ki, məhkəmə nəzarəti qaydasında həbs
qətimkan tədbirinin tətbiq edilməsi zamanı hakimlər tərəfindən yol verilmiş və yuxarıda
nəzərdən keçirdiyimiz qanun pozuntularının böyük əksəriyyəti AR Ali Məhkəməsi
tərəfindən Bakı şəhərinin rayon məhkəmələrində və Sumqayıt şəhər məhkəməsində
2008-ci ildə təqsirləndirilən şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi, həbsdə
saxlanılma müddətinin uzadılması barədə təqdimatlara və həbsin ev dustaqlığı ilə əvəz
olunmasına dair vəsatətlərə baxılarkən qanunvericiliyin tətbiqi təcrübəsinin
ümumiləşdirilməsi zamanı aşkar edilmişdir. Məhz bu ümumiləşdirmə nəticələrindən də
geniş istifadə etməkdə AR Ali Məhkəməsinin Plenumu 2009-cu ildə «Təqsirləndirilən
şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə təqdimatlara baxılarkən
məhkəmələr tərəfindən qanunvericiliyin tətbiqi təcrübəsi haqqında» Qərar qəbul etmişdir.
2010-cu ildə isə, Məhkəmə-Hüquq Şurası, hakimlərin həbs qətimkan tədbirinin tətbiqi ilə
bağlı fəaliyyətində aşkar edilmiş qanun pozuntularının əksəriyyətinə reaksiya vermiş və
məhz həbs qətimkan tədbirinin tətbiqi ilə bağlı yol verdiyi qanun pozuntularına görə 4
fevral 2010-cu il tarixdə iki hakimin – hakim Y. Kərimov və hakim S. Məmmədovanın
səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi barədə qanunla müəyyən edilmiş
qaydada AR Prezidentinə təklif vermişdir.
Bunun nəticəsi olaraq, cənab prezident İlham Əliyevin «Azərbaycan
Respublikasının birinci instansiya məhkəmələrinin bəzi hakimlərinin səlahiyyətlərinə
vaxtından əvvəl xitam verilməsi haqqında» 18 may 2010-cu il tarixli Sərəncamı ilə işlərə
baxarkən qanunvericiliyin tələblərini dəfələrlə kobudcasına pozduqlarına görə həmin
hakimlərin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilmişdir.
Bütün bu göstərilənlər, Azərbaycan Respublikasında, haqlı olaraq, məhkəmə
37

nəzarəti funksiyasının həyata keçirilməsi zamanı həbs qətimkan tədbiri haqqında
məsələnin həllinin keyfiyyətinə diqqət yetirildiyini, hakimlərin ibtidai həbsin tətbiqi ilə
bağlı fəaliyyətinin qanuniliyinə xüsusi önəm verildiyini, bu sahədə yol verilmiş qanun
pozuntularının kobud qanun pozuntuları hesab edildiyini və belə pozuntulara yol vermiş
hakimlər barəsində ciddi tədbirlər görüldüyünü bir daha təsdiq edir.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАКТИКИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ
Резюме: Судебные ошибки при рассмотрении вопроса о применении
заключения под стражу в порядке судебного контроля особенно опасны, так как
они в значительной степени ущемляют право личности на свободу. В связи с
обеспечением законности судебных решений о применении заключения под
стражу на стадии предварительного расследования, в последние годы, в
Азербайджане были предприняты ряд эффективных мер. На основе анализа
современной практики судов, были систематизированы типичные ошибки судов
при решении вопросов, связанных с заключением под стражу.

ABOUT SOME PROBLEMS OF PRACTICE ON APPLICATION
OF THE PRE-TRIAL DETENTION
Summary: Miscarriages of justice by consideration of a question of imprisonment
application as judicial control are especially dangerous as they substantially strike at the
right of the personality for freedom. Due to the law enforcement of judgments on
imprisonment application at a stage of preliminary investigation, in recent years, in
Azerbaijan were undertaken a number of effective measures. On the basis of the analysis
of modern practice of courts, the authors systematized typical errors of courts at the
solution of the questions connected with imprisonment.
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UOT 342.924+94 (479.24)
İlham Abbasov,
Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə Akademiyasının
baş müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
Baş ədliyyə müşaviri, prokurorluğun fəxri işçisi

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN TİFLİS DÖVRÜ
VƏ HƏMİN DÖVRDƏ QƏBUL EDİLMİŞ HÜQUQİ AKTLAR
(28 may 1918-ci il -15 iyun 1918-ci il)
Müstəqil Azərbaycan Respublikası 1918-ci
ildə yaranmış Xalq Cümhuriyyətinin varisidir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
Müəllif məqaləni aktual bir məsələyə - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətiinin Tiflis
dövründə qəbul edilmiş hüquqi aktların şərhinə həsr etmişdir.
İ.Abbasov məqalədə, haqlı olaraq, belə bir nəticəyə gəlir ki, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Tiflis dövründə, başqa sözlə, 18 gün ərzində cəmi 2 hüquqi akt – “İstiqlal
bəyənnaməsi”ni və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk müvəqqəti hökumətinin
tərkibini təsdiq etmişdir.
«Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinin keçirilməsi haqqında» ümumilli
lider Heydər Əliyevin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi, imzaladığı 30
yanvar 1998-ci il tarixli Sərəncamında deyilirdi: «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
ölkənin daxilində və xaricində yaranmış gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə
fəaliyyət göstərmişdir. Bu dövlətin qısa bir müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər
xalqımızın tarixində böyük iz buraxmışdır. Milliyətindən, siyasi və dini məsubiyyətindən,
cinsindən asılı olmayaraq, bütün vətəndaşlarla bərabər hüquqlar verilməsi, dövlət
sərhədlərinin müəyyən olunması, Azərbaycan dövlətçiliyi atributlarının qəbul edilməsi,
ana dilinin dövlət dili elan olunması Azərbaycanın gələcək müstəqilliyi üçün möhkəm
zəmin yaratmışdır. Demokratik dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, hər
bir quruculuq sahəsində atılmış addımlar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq
fəaliyyətini əks etdirən əsas istiqamətlərdi» [1, səh.3].
Rusiyada 27 fevral 1917-ci ildə baş vermiş fevral burjua-demokratik inqilabı
nəticəsində Çar mütləqiyyəti devrilir. Həmin vaxt Zaqafqaziyadan Dövlət dumasına
seçilmiş deputatlardan ibarət Zaqafqaziya idarəsi üzrə xüsusi komitə, noyabr ayında isə
Zaqafqaziya Komissariatı yaradılır. Zaqafqaziyadan Rusiyanın Müəssislər Məclisinə
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seçilmiş və bolşeviklərin Oktyabr çevrilişindən (Böyük Oktyabr sosialist inqilabi nəzərdə
tutulur – İ.A.) sonra onda iştirak edə bilməyən deputatlar 1918-ci ilin fevralın 14-də
Tiflisə toplaşır və Zaqafqaziyada ali hakimiyyət orqanı olan Zaqafqaziya Seymini
yaradırlar. Bütün bunlara baxmayaraq, Zaqafqaziya Seymi, əslində əsaslı heç bir iş görə
bilmir və 25 may 1918-ci ildə Zaqafqaziya Seymini son iclası keçirilir. Gürcüstan
Zaqafqaziya Seymindən çıxaraq 1918-ci ilin mayın 26-da öz istiqlaliyyətini elan edir.
27 may 1918-ci ildə Zaqafqaziya Seyminin bütün müsəlman deputatları Tiflisə
toplaşır və Azərbaycanın idarə olunmasını öz üzərlərinə götürmək qərarına gələrək,
özlərini Azərbaycan Milli İslam Şurasının yaradılmasını bəyan edirlər.
28 may 1918-ci ildə isə keçmiş Qafqaz Canişininin iqamətgahında doktor Həsə bəy
Ağayevin sədrliyi ilə Azərbaycan Milli İslam Şurasının iclası keçirilir və Milli İslam
Şurası «İstiqlal bəyannaməsi»ni qəbul etməklə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini elan
edir.
«İstiqlal bəyannaməsi»ndə deyilirdi:
1. Bu gündən etibarən Azərbaycan xəlqı hakimiyyət həqqinə malik olduğu, CənubiŞərqi Zaqafqaziyadan ibarət Azərbaycan dəxi kamil-əl-hüquq müstəqil bir dövlətdir.
2. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin şəkili-idarəsi Xalq Cümhuriyyəti olaraq təqərrür
ediyor.
3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyəti bütün millətlər və bilxassə həmcüvar olduğu
millət və dövlətlərlə münasibəti-Həsənə təsisinə əzm edər.
4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti millət, məzhəb, sinif, silk və cins fərqi
gözləmədən qələmrəvində yaşayan bütün vətəndaşlarına hüquqi-siyasiyyə və vətəniyyə
təmin elər.
5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ərazisi daxilində yaşayan bilcümlə millətlərə
sərbəstanə inkişafları üçün geniş meydan buraxır.
6. Məclisi-müəssisan toplanıncaya qədər Azərbaycan idarəsinin başında araiümumiyyə ilə intixab olunmuş Şurai Milliyeyi-İslamiyesi və Şurai Milliyeyi-İslamiyəsi
qarşısında məsul hökuməti-müvəqqəti durur [1, səh.7-8].
Bu Şərqdə ilk Parlamentli respublika idi. Təəsüflər olsun ki, bu dövlət bəzi
mənbələrdə müsəlman Şərqində yaradılmış ilk demokratik dövlət hesab edilir. Lakin bu
belə deyildir. Yeni yaradılmış bu dövlət bütün Şərqdə ilk demokratik dövlət idi. Bunu
«İstiqlal bəyannaməsi»nin müddəaları bir daha təsdiq edir. Belə ki, yeni yaranmış bu
dövlətin bütün Şərqdə ilk demokratik respublikası olması nəticəsinə gəlmək üçün
«İstiqlal bəyannaməsi»nin mətnini diqqətlə oxumaq kifayətdir [1, səh.7-8].
«İstiqlal bəyannaməsi»nin lehinə aşağıda göstərilən deputatlar səs vermiş və
imzalamışlar: «Həsən bəy Ağayev (sədr müavini), Mustafa Mahmudov (katib), Fətəli
Xan Xoyski, Xəlil bəy Xasməmmədov, Nəsib bəy Yusifbəyli, Mir Hidayət Seyidov,
Nəriman bəy Nərimanbəyov, Heybətqulu Məmmədbəyov, Mehdi bəy Hacınski, Ələsgər
bəy Mahmudbəyov, Aslan bəy Qardaşov, Sultan Məcid Qənizadə, Əkbərağa
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Şeyxülislamov, Mehdi bəy Hacıbababəyov, Məmməd Yusif Cəfərov, Xudadat bəy
Məlikaslanov, Rəhim bəy Vəkilov, Həmid bəy Şahtaxtinski, Fridun bəy Köçərli, Cəmo
bəy Hacınski, Şəfi bəy Rüstəmbəyli, Xosrovpaşa bəy Sultanov, Cəfər Axundov,
Məhəmməd Məhərrəmov, Cavad Məlikjeqanlı və Hacı Molla Axundzadə» [2, səh. 43].
Azərbaycan Milli İslam Şurası elə həmin tarixdə-28 may 1918-ci il tarixdə
aşağıdakı tərkibdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk hökumətini - Müvəqqəti
hökumətini təşkil edir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazirlər Şurasının sədri və daxili işlər naziri – F.Xoyski;
Hərbi nazir – X.Sultanov;
Xarici işlər naziri – M.H.Hacınski;
Maliyyə və xalq maarifi naziri – N.Yusifbəyli
Ədliyyə naziri – X.Xasməmmədov;
Ticarət və sənaye naziri – M.Y.Cəfərov
Əkinçilik və əmək naziri – Ə.Şeyxulislamzadə;
Yollar, poçt və teleqraf naziri – X.Məlikaslanov;
Dövlət müfəttişi – C.Hacınski [2, səh.87].

Həmin hökumətdə X.Sultanov Hərbi Nazir vəzifəsini tutsa da, digər başqa
nazirliklər kimi, nazirliyin aparatı və digər qurumları təşkil olunmamış, başqa sözlə,
nazirliklərin və onların yerli qurumları faktiki fəalliyyət göstərməmişdir. Səbəb isə o idi
ki, bu hökumət mühacirətdə -Tiflisdə təşkil olunmuş və Tiflisdə cəmi 18 gün fəaliyyət
göstərmişdir. Təbii ki, yeni təşkil olunmuş və heç bir təcrübəsi olmayan hökumət 18 gün
ərzində mühacirətdə, əslində, heç bir əməli iş də görə bilməzdi və bu hökumətdən hər
hansı bir əməli iş görməsini də gözləmək isə qeyri-real olardı.
Ona görə də bu hökumət öz təsir dairəsini bütün Azərbaycan ərazisində yaymaq
məqsədilə 16 iyun 1918-ci ildə Tiflisdən Gəncəyə köçür.
Bundan əvvəl Azərbaycan Milli İslam Şurasının və hökumətinin yaranmasını,
onların məqsəd və vəzifələrinini izah etmək məqsədilə Zaqafqaziyanın azərbaycanlılar
yaşayan şəhər qəzalarına nümayəndə göndərmək qərara alınır. N.Yusifbəyov,
S.Rüstəmbəyov və doktor X.Sultanovdan ibarət ilk nümayəndə heyəti Gəncəyə
göndərilir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan üçün çox mürəkkəb bir tarixi
şəraitdə fəaliyyətə başlayır. Bu vaxt Bakıda S.Şaumyan başda olmaqla, Azərbaycana
qarşı düşmənçilik mövqei 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 itirmişdi. Onların hakimiyyəti Bakıdan kənara çıxa bilməmişdi.
Azərbaycanın qəzalarında isə tam hakimiyyətsizlik idi və hərc-mərclik hökm sürürdü [2,
səh.8].
Bu vaxt Gəncədə real hakimiyyət hələ may ayının axırlarında 300 nəfərlik hərbi
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təlimatçılarla Gəncəyə gəlmiş Türkiyyənin Qafqaz ordusunun baş komandanı Nuru
Paşanın əlində idi. O, tezliklə Gəncədə hərc-mərcliyə son qoymuş, şəhərdə ciddi qaydaqanun yarada bilmişdi. Azərbaycan Milli İslam Şurası və hökumətinin həyata keçirməyə
çalışdıqları tədbirlərin «həddindən artıq demokratik istiqamətindən» narazı qalan
Azərbayacan burjuaziyası və mülkədalarının müəyyən dairələrinin təsiri ilə Gəncədə real
hakimiyyətə malik olan Nuru paşa buraya gəlmiş Azərbaycan Milli İslam Şurası və
hökumətini şübhə ilə qarşılayır. Hətta o, Milli İslam Şurası və hökumətin rəhbərlərini
qəbul etməkdən belə imtina edir. Nəticədə Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsi böyük
təhlükə qarşısında qalır. Uzun danışıqlardan sonra Nuru paşanın müşaviri və onun
yanında böyük nüfuz sahibi olan Əhbəd 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 İslam Şuranın növbəti yeddinci iclası keçirilir [2, səh.8-9].
Beləliklə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Tiflisdə fəaliyyət göstərdiyi 18 gün
müddətində cəmi Milli İslam Şurası iki sənəd qəbul edir:
1.Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan edən «İstiqlal bəyannaməsi»ni;
2.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk Müvəqqəti hökumətinin təşkil edilməsi
haqda qərarı.
Məqalədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli İslam Şurası tərəfindən qəbul
edilmiş bu sənədlərinin bəzi aspektləri üzrərində dayanmağı zəruri hesab edirik.
«İstiqlal bəyannaməsi»nin mətninin öyrənilməsi göstərir ki, qeyd edilən sənəd
həmin dövrün danışıq dilində, başqa sözlə, yarıqarışıq azərbaycan-türk dilində tərtib
olunmuşdur. Belə ki, Milli İslam Şurasının üzvlərinin bir çoxu Türkiyədə təhsil
almışdılar və həmin vaxtlar azərbaycan dili dedikdə, məhz bu dil nəzərdə tutulurdu.
«İstiqlal bəyannaməsi»nin 1-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Cənubi-Şərqi
Zaqafqaziya olmaqla, onun müstəqil dövlət olması elan edilir. Həmçinin, sənəddə bu
gündən etibarən Azərbaycanda xalqlarının suveren hüquqa malik olmaları, Şərqi və
Cənubi Zaqafqziyadan ibarət olan Azərbaycan tam hüquqlu müstəqil dövlətdir olması
xüsusi qeyd edilir.
Bəyannamənin 2-ci maddəsində qeyd edilir ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
idarə üsulu Xalq Cümhuriyyətidir (Xalq Respublikasıdır–İ.A.).
«İstiqlal bəyannaməsi»nin 3-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
bütün millətlər, xüsusilə qonşu xalqlar və dövlətlərlə mehriban qonşuluq münasibətləri
yaratmağa çalışır.
«İstiqlal bəyannaməsi»nin 4-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan Xalq Cümhuriyəti öz
sərhədləri daxilində milliyyətindən, dinindən, sosial vəziyyəti və cinsindən asılı
olmayaraq, bütün vətəndaşlara vətəndaşlıq və siyasi hüquqlar təmin edir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti «İstiqlal bəyannaməsi»nin 5-ci maddəsinə əsasən
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öz ərazisi daxilində yaşayan bütün millətlərə azad inkişaf üçün geniş imkanlar verir.
Nəhayət, bəyənnamənin 6-cı maddəsində göstərilir ki, Müəssislər Məclisi çağırılana
qədər bütün Azərbaycanın idarəsi başında xalq seçkiləri ilə seçilmiş Milli İslam Şurası və
Milli Məclis qarşısında məsuliyyət daşıyan Müvəqqəti hökumət durur [2, səh.43-44].
«İstiqlal bəyənnaməsi»ndə müəyyən edilmiş qeyd edilən prinsiplərin təhlili göstərir
ki, bu prinsiplər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin demokratik mahiyyətindən irəli
gəlməklə, müəyyən mənada, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətinin fundamental istiqamətlərini müəyyən edir.
Heç də təsadüfi deyildir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: «Azərbaycan
Respublikasının ilk demokratik dövlətinin, 1918-ci il mayın 28-də yaranmış demokratik
respublikasnın Konstitusuyası olmayıb. Ancaq bu hökumət, bu dövlət fəaliyyət göstərdiyi
dövrdə Konstitusiya xarakteri daşıyan bir neçə aktlar, qərarlar qəbul etmiş və onların
əsasında işləmişdir. Ona görə də onları, demək olar ki, müəyyən qədər Konstitusiya
quruculuğunun başlanğıcı kimi qiymətləndirmək olar» [3, səh. 5].
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Müvəqqəti hökumətinin sədri Fətəli xan Xoyski 30
may 1918-ci ildə Azərbaycanın öz istiqlalını elan etməsi o zamankı dünyamızın əsas
siyasi mərkəzlərinə - İstambul, Berlin, Vyana, Paris, London, Roma, Vaşinqton, Sofiya,
Buxarest, Tehran, Madrid, Haaqa, Moskva, Stokholm, Kiyev, Xristianiya, Kopenhagen
və Tokioya aşağıdakı radioteleqramla bəyan edilir:
«Xarici İşlər Nazirinə. Gürcüstanın çıxması və Federativ Zaqafqaziya Respublikasının dağılması ilə Azərbaycan Milli İslam Şurası 1918-ci ilin mayın 28-də Şərqi və
Cənubi Zaqfqaziyadan ibarət olan Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan etmiş, Azərbaycan
Respublikasını yaratmışıdır. Deyilənləri nəzərinizə çatdıraraq, zati-alinizdən bu barədə
hökumətinizə xəbər vermənizi rica edirəm. Mənim hökumətim müvəqqəti olaraq
Yelizavetpol şəhərində yerləşir. İmza. Xoyski, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Şurasının sədri» [2, səh.44].
İ.Stalinin: «...bu il yarımlıq hakimiyyətiniz ərzində xalqa nə verdiniz?» sualına
M.Ə.Rəsulzadə cavabı Azərbaycan xalqının 1918-1920-ci illərdə qazandıqalarını
göstərmək baxımında diqqətə layiqdir. Məmməd Əmin Rəsulzadə həmin suala cavabında
demişdi: «Çox şey verə bilmədik. Amma milli azadlığın nə olduğunu başa saldıq. Azca
da milli istiqlal dadızdırdıq. ...Bir dəfə ucalan bir daha enməz»[2, səh.6-7].
Beləliklə, Şərqdə ilk demokratik dövlət - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və onun
hökuməti Tiflisdə cəmi 18 gün yaşamış və həmin müddətdə yalnız 2 hüquqi akt qəbul
etmiş, lakin onun digər əməli fəaliyyəti olmamış, buna görə də öz təsir dairəsini bütün
Azərbaycan ərazisinə yaymaq məqsədilə 16 iyun 1918-cu ildə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətini hökuməti Tiflisdən Gəncəyə köçmüşdür.
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Резюме
Тифлисский период Азербайджанской Народной Республики и принятые
правовые акты в этот период (28 мая -15 июня 1918 года)
Автор статью посвятил актуальной теме – к комментарии правовых актов принятых
в Тифлисский период Азербайджанской Народной Республики.
И.Аббасов в статье справедливо приходит к заключению о том, что в Тифлисский
период Азербайджанской Народной Республики, другими словами, в течении 18 дней
были приняты всего две акты – утверждены «Акт о независимости Азербайджана» и
состав первого временного правительства.
Ключевые слова: Азербайджанская Народная Республика, Тифлис, «Акт о
независимости Азербайджана», состава первого правительства.

Summary
Tiflis period of the Azerbaijan National Republic and passing legal acts in this period
(28 May -15 June 1918 )
The author devoted the article to actual topic - the comment passing legal acts in Tiflis
period of the Azerbaijan National Republic.
I.Abbasov in article fairly comes to conclusion that at the Tiflis period of the Azerbaijan
National Republic in other words, during in 18 days, in all were passing 2 legal acts – were
approved «Act of Independence of the Azerbaijan» and composition of the first temporary
government.
Keywords: Azerbaijan National Republic, Tiflis, «Act of Independence of the Azerbaijan»,
composition of the first government
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ АРЕСТ
Основные направления научных исследований в области правового
регулирования мер принуждения в уголовном процессе состоят, прежде всего, в
том, чтобы обосновать главные вопросы, связанные с формированием правового
государства, законодательным урегулированием уголовно - процессуальных
институтов, обеспечивающих с одной стороны максимальную эффективность
деятельности органов расследования,
прокуратуры и суда по борьбе с
преступностью и, с другой стороны, оптимальные условия для защиты
установленных Конституцией прав и свобод граждан и других лиц.
Вопросы применения мер пресечения постоянно находятся в поле зрения
органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, поскольку законодательная неурегулированность, пробелы в УПК объективно ведут к нарушениям
прав и законных интересов личности при расследовании и судебном рассмотрении
уголовных дел, снижают эффективность уголовно – процессуального принуждения
при применении мер пресечения.
Нуждаются в разработке вопросы соблюдения прав и законных интересов
обвиняемого при применении мер пресечения, в особенности такой тяжкой, как
арест, так как арест обвиняемого наиболее существенно, по сравнению со всеми
иными мерами пресечения, ограничивает конституционные права и свободы
человека, который до обвинительного приговора в силу презумпции невиновности
считается невиновным. Для ее применения требуются особо надежные гарантии
против возможных ошибок и злоупотреблений.
Ее применение представляет собой острое вторжение в сферу прав граждан на
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свободу и личную неприкосновенность, гарантированных Конституцией Азербайджанской Республики.
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под
стражей.
Одним из незыблемых принципов правового государства должно быть
четкое определение в законе правила, согласно которому предварительное
заключение может применяться лишь в порядке исключения. Несовместим с
требованиями демократического государства, арест невиновных лиц. К сожалению,
на практике такие случаи имеют место.
Применение меры пресечения в виде ареста к обвиняемому должно
осуществляться с демократическими принципами уголовного процесса и прежде
всего в соответствии с принципом законности и справедливости. Следует
постоянно повышать ответственность, работников органов дознания, свидетелей,
прокуроров и судей за неукоснительное соблюдение конституционных гарантий и
неприкосновенности личности. Любые отступления от закона, необъективность и
предвзятость, незаконный арест необходимо рассматривать как чрезвычайное
происшествие.
Никто не должен быть лишен свободы, иначе, как на указанных в законе
основаниях и с той процедурой, которая установлена законом.
Арест – это самая строгая мера пресечения, предусмотренная законодательством и состоящая в лишении свободы обвиняемого до окончательного
разрешения вопроса о его виновности.
Сущность меры пресечения в виде ареста во всех государствах одна – при
аресте гражданин лишается свободы до окончательного решения вопроса судом о
его виновности при условии, что эта мера пресечения не будет изменена или
отменена. По своей юридической природе арест, как мера пресечения – не
уголовное наказание обвиняемого, оно не имеет карательного назначения, носит
исключительно предупредительный характер, применяется не к виновному, а к
обвиняемому, неосновательность обвинения может в будущем подтвердиться и
вызвать вынесение оправдательного приговора.
Уголовное наказание в виде лишения свободы – кара за совершенное
преступление, мера уголовного наказания осужденному. Арест – не мера
уголовного наказания, не кара за предъявленное обвинение, а один из видов
уголовно-процессуального принуждения, преследующий иные, чем кара, цели. С
помощью ареста создаются оптимальные условия для участия обвиняемого в
уголовном судопроизводстве, для пресечения его противодействия нормальному
ходу уголовного процесса, для предупреждения (пресечения) попыток
обвиняемого скрыться от дознания, следствия, суда, воспрепятствовать
установлению истины по уголовному делу, занятиям преступной деятельностью, а
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также обеспечение исполнения приговора.
При всем различии между уголовным наказанием в виде лишения свободы и
арестом как мерой пресечения имеется немало общего. В обоих случаях гражданин
лишается свободы. И уголовное наказание в виде лишения свободы и арест в
качестве меры пресечения применяются за совершение таких преступлений,
санкция за которые предусматривает лишение свободы.
На практике весьма распространенным является суждение о том, что арест
призван обеспечить раскрытие преступлений и изобличение преступников. Данное
суждение не основано на закон, таких целей нормы УПК не устанавливают.
Цель ареста, такая же как и у иных мер пресечения: пресечь обвиняемому
возможность скрыться от дознания, следствия, суда, воспрепятствовать ему
заниматься преступной деятельностью и мешать в установлении по делу истины, в
обеспечении исполнения приговора. Среди перечисленных целей отсутствуют
такие, как способствовать успешному раскрытию преступлений и изобличению
преступников. Арест с указанной целью незаконно расширяет практическим
работникам установленный законодательством диапазон, ведет к использованию
факта в качестве своеобразного метода давления на психику обвиняемого уже
самой обстановкой следственного изолятора .
Арест, равно как и другие меры пресечения следует использовать только в тех
целях, для достижения которых эти меры уголовно-процессуального принуждения
установлены законом. Всякое расширение целей ареста, какими бы благими
намерениями оно не обосновывалось, незаконно и должно влечь ответственность
виновных следователей, лиц проводящих дознание, прокуроров, в ряде случаев и
судей.
Арест по сравнению со всеми иными мерами пресечения, наиболее
существенно ограничивает конституционные права и свободы человека, который
до обвинительного приговора в силу презумпции невиновности считается
невиновным. Поэтому для ее применения требуются особо надежные гарантии
против возможных ошибок и злоупотреблений.
В силу презумпции невиновности, к лицу, чья причастность к совершению
предусмотренного уголовным законом преступление не доказана, не может быть
применена мера принуждения в виде ареста. (ст.157.1 УПК).
Никто не должен быть лишен свободы иначе как на указанных законе
основаниях и в соответствии с той процедурой, которая установлена законом.
Арест должен иметь исключительный характер. Это означает, что обвиняемый должен лишаться свободы лишь в тех случаях, когда с помощью других мер
пресечения не могут быть решены поставленные законом цели (4, 18).
Арест и альтернативные ему меры пресечения могут быть применены только
к лицу, обвиняемому в совершении преступления, за которое законом
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предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет.
Арест применяется при наличии достаточных оснований полагать, что
обвиняемый скроется от дознания, предварительного следствия, суда или
воспрепятствует установлению истины по уголовному делу, или будет заниматься
преступной деятельностью, а также для обеспечения (явки обвиняемого)
исполнения приговора. Эта мера пресечения – самая результативная в смысле
обеспечения явки обвиняемого к следствию и суду, и его надлежащего поведения.
Арестованный обвиняемый, практически лишен возможности уклониться от
следствия и суда. Встречающиеся иногда попытки обвиняемых, арестованных,
совершить побег, воспрепятствовать установлению истины путем передачи
записок, угрожающего или наоборот, склоняющего характера в адрес свидетелей,
потерпевших и других лиц, объясняется отсутствием должного режима в
следственных изоляторах и, как правило не достигают цели.
При разрешении вопроса о необходимости заключить обвиняемого под
стражу, орган, осуществляющий уголовно- процессуальную деятельность, обязан
учесть также тяжесть предъявленного обвинения, личность обвиняемого, род его
занятий, состояние здоровья, семейное положение, наличие постоянного места
жительства и т.д.
Основания и обстоятельства, учитываемые при аресте можно классифицировать на три группы: общие, особенные и единичные (специальные).
Общие основания и обстоятельства, учитываемые при аресте – это те которые
являются едиными для применения всех мер пресечения. Однако, имеется ряд
особенностей, которые необходимо иметь в виду при решении вопроса об аресте
обвиняемого с учетом этих общих оснований и обстоятельств. В качестве одного из
общих оснований для ареста закон называет опасения, что обвиняемый скроется
от дознания, следствия и суда. Опасения, что обвиняемый скроется от следствия и
суда, как основание для ареста должно вытекать из обстоятельств данного дела, из
поведения обвиняемого, из его образа жизни, и других характеризующих его
данных, а не из общих абстрактных соображений, что всякий обвиняемый может
скрыться. О том, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, обычно
свидетельствуют разнообразные обстоятельства, в том числе:
- отсутствие постоянного места жительства у обвиняемого, семьи, прочих
родственных связей, производственных и общественных связей и контактов,
бродяжничество время от времени и тем более когда оно стало потребностью,
образом жизни обвиняемого;
- привычка не работать, но жить не по средствам, удовлетворять свои
потребности неправомерными путями, средствами, в том числе преступными;
- наличие стойких установок на совершение противоправных деяний, в том
числе преступлений;
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- профессионализм преступного поведения, постоянные конфликты обвиняемого с законом, конфронтация с обществом, государством и правоохранительными органами.
Чтобы выводы органов расследования, прокурора, суда, наличие оснований
для ареста были достоверными, а не умозрительными, при планировании
расследования, выдвижении версий и проверке их следственным и оперативнорозыскным путем следует также отработать и версии о возможных попытках или
намерениях обвиняемого уклониться от уголовного преследования, уйти от
уголовной ответственности, в том числе скрыться от следствия и суда (1, 51).
Подлежат обстоятельной проверке также
версии
противоположного
характера, т.е. о нежелании, об отсутствии склонности обвиняемого к побегу или
иному уклонению от следствия и суда. Об этом могут
свидетельствовать
разнообразные обстоятельства, в том числе:
- наличие у обвиняемого более или менее веских оснований полагать, что
уголовное дело будет прекращено, либо суд вынесет оправдательный приговор,
либо хотя и обвинительный приговор, но с освобождением подсудимого от
уголовного наказания;
- в отношении обвиняемого отсутствуют отягчающие его ответственность
обстоятельства и обстоятельства, отрицательно характеризующие его личность,
поэтому сомнительно полагать, что, пытаясь скрыться или иным образом
уклониться от уголовного преследования, обвиняемый искусственно создает
отрицательные для себя обстоятельства, ухудшающие его положение;
- готовность обвиняемого психологически выдерживать длительные стрессовые перегрузки при возможном побеге или ином активном уклонении от
уголовного преследования; не всякий обвиняемый с учетом личности его
характера решится скрыться, иным образом активно уклоняться от органов
расследования, суда и тем самым подвергать себя дополнительным
психологическим перегрузкам;
- наличие сопутствующих преступлению ситуаций, свидетельствующих не
столько о закономерном, сколько о случайном для данного обвиняемого характере
совершенных им преступных действий;
- проявление со стороны обвиняемого нетерпения к судебной развязке,
свидетельствующего о стремлении обвиняемого выйти из состояния ожидания
результатов решения своей участи: подобные обстоятельства обычно
свидетельствуют о стойком нежелании обвиняемого не только скрываться от
уголовного преследования, но и вообще как-то отрицательно проявлять себя по
отношению к органам уголовного судопроизводства.
Предположение, что обвиняемый находясь на свободе, продолжит
преступную деятельность, будет мешать в установлении истины по делу и в
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обеспечении исполнения приговора, также не должны быть беспочвенными,
надуманными. Их следует проверять следственным и оперативно-розыскным
путем, и только после того, как они найдут объективное подтверждение в
материалах уголовного дела, данные могут быть положены в основу решения об
аресте обвиняемого.
Некоторые практические работники своеобразно понимают попытки обвиняемого помешать в установлении истины по уголовному делу: когда обвиняемый
не признает себя виновным в предъявленном обвинении, не дает угодных
следователю показаний, выдвигает разнообразные ходатайства по дополнительной
проверке его возражений против предъявленного обвинения и т.п. Нередко в
следственной практике и практике органов дознания подобное поведение
обвиняемого расценивается как его стремление помешать ходу расследования,
затянуть его сроки, воспрепятствовать установлению истины и тем самым
уклониться от уголовной ответственности. Как реакция на течение ситуации и
принимается решение об аресте обвиняемого, для того чтобы оказать на
обвиняемого своеобразное давление. Но она ничего общего с пресечением попыток
обвиняемого помешать ходу следствия и установлению по делу истины не имеет, а
направлена на лишение обвиняемого права на защиту, на использование ареста
для получения угодных следователю указаний (2, 35). Первым и главным
критерием
при избрании меры пресечения следует считать тяжесть
предъявленного обвинения, вторым – насколько обвиняемый опасен для общества,
т.е. его личность.
Особенные основания и обстоятельства, учитываемые при применении ареста
– это те, которые подлежат учету только при избрании в качестве меры пресечения
ареста в отношении обвиняемых.
Закон ограничивает пределы возможного применения ареста путем введения
условий, представляющих собой оценочные правовые предписания. Арест
допускается по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет.
Единичные основания и обстоятельства, учитываемые при применении
ареста, - это те, которые подлежат учету в отношении строгого определенной
категории обвиняемых. Здесь следует указать на основания и обстоятельства для
ареста несовершеннолетних, депутатов и судей, иностранцев, не обладающих
дипломатическим иммунитетом, лиц страдающих психическими недостатками.
Арест в качестве меры пресечения может применяться к несовершеннолетнему в
исключительных случаях, когда
это вызывается тяжестью совершенного
преступления. ( ст. 434.1 УПК Азерб.Респ.).
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Həbs qətimkan tədbirinin anlayışı və mahiyyəti
Xülasə
Гятимкан тядбирляринин тядбиги даима ъинайят мцщакимя иъраатыны щяйата кечирян
органларынын нязяриндя олуб. Щябс гятимкан тядбиринин тядбиги АР Конститусийасы иля
тямин олунан вятяндашларын щцгуг, азадлыг вя шяхси тохуналмазлыьын сферасына кяскин
дахил олмасыдыр. Тягсирилян шяхся гаршы тядбиг едилян щябс ъинайят просесинин демократик
принсипляри вя ян башлыъа ганунчулуг вя ядалятлилик принсипи ясасында щяйата
кечирилмялидир. Мягаля йухарыда эюстярилян проблемлярин тящлилиня щяср олунмушдур.
Ачар сюзляр: ъинайят просеси, гятимкан тядбирляри, щябс
Понятие и значение меры пресечения арест
Аннотация
Как известно, применение мер пресечения всегда было под пристальным
вниманием органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. Ее применение представляет собой острое вторжение в сферу прав граждан на свободу и
личную неприкосновенность, гарантированных Конституцией Азербайджанской
Республики. Применение меры пресечения в виде ареста к обвиняемому должно
осуществляться с демократическими принципами уголовного процесса и прежде
всего в соответствии с принципом законности и справедливости. В статье
рассматриваются вышеуказанные проблемы.
Ключевые слова: уголовный процесс, меры пресечения, арест
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DİN VƏ DÖVLƏT: AVROPA İTTIFAQI ÖLKƏLƏRİNİN
VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
KONSTİTUSİYALARININ MÜQAYİSƏLİ ŞƏRHİ
Xulasə: Hazırki məqalə Azərbaycanın təcrübəsinə əsaslanaraq, Avropa İttifaqınə üzv olan
dövlətlər arasında dini azadlıqlara dair konstitusional şərtləri öyrənir. 1991-ci ildə öz
müstəqilliyini bərpa etdiyi gündən bəri Azərbaycan daim Avropaya integrasiyaya maraq
göstərmişdır. Müəllif spesifık Avropa İttifaqı ölkələrinin qanunvericiliyi və onların tarixi
əsaslarını tədqiq edərək, Fransadan başqa heç bir ölkənin bütün dinlərin bərabərliyinin qanun
tərəfindən müdafıyə edilməməsi ilə bağlı mübahisə qaldırır. Müəllif dini və etnik qruplar
arasında mövcud bərabərliyə görə Azərbaycanı bir nümunə olaraq göstərmişdir. Azərbaycan
cəmiyyəti dini baxımdan çoxtəriqətlı ( İslam dininin iki təriqəti, Xristianlıq və Iudaizm ) cəmiyyət
olduğuna görə, Azərbaycan üçün din və dövlət arasında əlaqə həmişə prioritet məsələ olmuşdur.
Məhz buna görə, Azərbaycan dövləti bütün dinlərə qarşı bərabər hörmətə əsaslanır. Nəticədə
müəllif iddia edir ki, bütün dini təriqətlər və etnilc qruplarla münasibətdə eyni şərtlər
baxımından, Azərbaycanda mövcud olan vətəndaş inamı fəlsəfəsi bir model təşkil edə bilər.

2014-cu ilin mayın 5-də İtaliyanın «Il Giornale» qazetində «Xristianlıq Avropanı
tərk edir» adlı məqalə dərc edilmişdir. Məqalənin müəllifi, politoloq Marçello Veneziani,
hesab edir ki, «Avropa İttifaqı üçün ümumi olan tarixi və strateji, mədəni və mənəvi
dünya görüşü yoxdur. Avropa İttifaqının günahı ondadır ki, İoan Pavel II Roma papasının
və yepiskop Ratsirgerin çağırışlarına məhəl qoymadan Avropanın köklərinin məhz
xristianlıqda olmasını tanımaqdan imtina etdi. Bu köklər digər sahələrdə əsirlər boyu
bölünmüş və çalxalanan Avropanı birləşdirə biləcək yeganə təməldir».1 Söhbət 2004-cü
ildə hazırlanmış Avropa İttifaqının Konstitusiya layihəsindən gedir.
1996-cı ildə Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında olan Tərəfdaşlıq
və Əməkdaşlıq Sazişi imzalandığı vaxt din ilə bağlı məsəllələr Avropanın gündəmində
yox idi. Avropa İttifaqına inteqrasiyda maraqlı olan ölkələr içərisində Azərbaycan
Türkiyədən sonra əhalisinin böyük əksəriyyəti müsəlmanlar olan ikinci ölkədir. 2000-ci
ildə Azərbaycan özünün doğru yolda olduğunu bir daha təsdiqləyərək, Avropa Şurasına
üzv olmuş, on il sonra, yəni 2010-cu ildə Avropa İttifaqı Şərqi Əməkdaşlıq təşəbbüsü
çərçivəsində Assosiasiya Razılaşması ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan Avropa
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Komissiyası ilə danışıqlara başlamışdır. Həmin vaxtdan
başlayaraq, 1996-cı il
Razılaşmasınm 43-cü bəndinə müvafıq olaraq, ölkə qanunvericiliyin Avropa İttifaqı
standartlarına uyğunlaşdırılması prosesi sürətləndirildi və 2010-cu ildə Azərbaycan
qanunvericiliyini Avropa İttifaqı qanunvericiliyinə uyğunlaşdırmaya dair Fəaliyyət Planı
qəbul olundu . 2013 -2014-cü illəri əhatə edən növbəti Fəaliyyət Planı 2013-cü ildə
avqustun 24-də təsdiq olundu.2 1996-cı il Razılaşmasının 71-ci bəndi Avropa standartlarına uyğun olaraq insan hüquqları və fundamental azadlıqlara dair qanunvericiliyin
harmonikləşməsinə aid əməkdaşlığı xususi olaraq vurğulayirdı .
Avropa İttifaqı qanunvericilik standartlarına uyğunlaşma prosesində bir çox digər
məsələlərlə yanaşı, din azadlığı məsələsi də çox mühüm yer tutur. Azərbaycan bu sahədə
özünə tam əmindir, belə ki, o, böyük dini təriqətlərlə münasibətdə öz neytral pozisiyasını
möhkəm qoruyub saxlayır. Lakin buna baxmayaraq, Avropa İttifaqı ilə Tərəfdaşlıq və
Əməkdaşlıq Sazişi imzalandığı gündən bəri 18 il keçmişdir, və hindiki zamanda
təhqiqatcılar Avropada dinin renesansı fıkri ilə razılaşmışlar.3 Nəticədə, din deprivatizasiya edilmiş və dini təşkilatlar və adət-ənənələr yenidən canlanmışlar.4
Hal-hazırda bu məqalənin məqsədi aşağıdakı suallara cavab tapmaqdır: Avropa
İttifaqı ölkələrinin konstitusiya qanunvericiliyi 21-ci əsrin çağırışlarına nə dərəcədə
hazırdır? Avropada dini «intibah» üçün konstitusiya direktivləri nədən ibarətdir?; Dini
ideologiyanım yenidən canlanmasınm alternativi mümkündürmü?
Azərbaycarıın təcriibəsi
Azərbaycan Avropanm bir hissəsidir, lakin buna baxmayaraq qanunvericilikdə əks
olunan din və dövlət arasındakı özünəməxsus münasibətə görə digər Avropa ölkələrindən
özəl tarixi xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin tərkib hissəsi
olan dini təşkilatlara bitərəf münasibət bəsləyən dünyəvi bir respublikadır. Burada
müxtəlif dini təriqətlər mövcud olduğundan (islamın iki təriqəti, xristianlıq, iudaizm)
Azərbaycan üçün tarix boyunca din və dövlət arasındakı münasibətlər böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Dövlətin fəaliyyəti bütün dinlərə dövlət səviyyəsində göstərilən eyni
münasibətdən asılı idi. Bu nöqteyi-nəzərdən, dini azlıqlar həmişə dövlətin himayəsində
olmuşdur. Bununla belə, dinlərin əksəriyyətinə hörmətlə yanaşan Azərbaycan «sünni və
şiyə təriqətləri arasındakı fərqi yox etməklə islam dinini milli zəmində inkişaf etdirməyə
çalışaraq islamın hər iki təriqətinin birgə dinc yanaşı mövcudluğuna mane olan xarici
missionerlərə qarşı mübarizə aparan yeganə islam ölkəsidir. Bəlkə də, Azərbaycan hər iki
təriqətə mənsub olanların eyni məsciddə ibadət etdiyi və bəzən hər iki tərəfın dini
ayinlərinin eyni bir mollanm icra etdiyi yeganə islam ölkəsidir».5
Azərbaycan tarixi müharibələr tarixixidir , lakin bu müharibələrin heç biri dinlər
arasında müharibə olmamışdir. Keçmiş Sovet İttifaqı və Şərqi Avropada dövlət və din
arasmdakı münasibəti təhlil edən, Britaniyalı politoloq Con Medeli yazır ki, « ATƏT də
daxil olmaqla beynəlxalq təşkilatların Birləşmiş Ştatların dinin dövlətdən ayrılığı
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modelini irəli sürmüş tövsiyələrinə baxmayaraq Azərbaycan yeganə dövlətdir ki, liberal
demokratiyanın əsası olan bu modeli tətbiq etmişdir».6
Azərbaycan Cənubi Qafqazda dövlətin müxtəlif dinlərə qarşı neytral münasibət
bəslədiyi yeganə ölkədir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-ci maddəsinə
əsasən Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar respublikadır.
Konstitusiyanın 18-ci maddəsi dünyəvilik prinsipini bu cür açıqlayır: «Azərbaycan
Respublikasında din dövlətdən ayrıdır. Bütün dini etiqadlar qanun qarşısında bərabərdir.
İnsan ləyaqətini alçaldan və ya insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin (dini
cərəyanların) yayılması və təbliği qadağandır».
Hüquqi baxımdan dünyəvilik dinin dövlətdən ayrılmasına və dini etiqad azadlığının
inkişafına səbəb olur və ya başqa cür desək , bu , dövlət tərəfindən dini özqənələşdirmək
deməkdir. Beləliklə, rəsmi dövlət dini olmamalı və bu prinsip bir sıra şərtlərlə
tənzımlənməlidir - dövlət bir dini o birindən rəsmi olaraq üstün tutmamalı və onlara qarşı
eyni mövqedən münasibət göstərməlidir.
Azərbaycandan fəqli olaraq, Cənubi Qafqazın digər iki ölkəsində, Gürcüstan və
Ermənistanda, dövlətlə din arasındakı münasibətlər qanunvericilik baxımından müxtəlif
cür tənzimlənir. Məsələn, Gürcüstanin Konstitusiyası «ənənəvi din» statusunu təsis edir.
Buna əsasən Gürcüstan hökuməti «Gürcüstan dövləti və Gürcüstanm Apostol Avtokefal
pravoslav kilsəsi» arasıda konstitusiyaya sazişinə imza atıb.7 Ermənistanın
Konstitusiyasının preambulasında və «Vicdan və dini təşkilatların azadlığı»na dair
qanunun 17-ci maddəsində ermənistan Apostol Kilsəsini erməni xalqınm milli kilsəsi
kimi qələmə verir.Həmin qanuna əsasən Ermənistan Apostol kilsəsinin xaricdəki
fəaliyyətinə beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində Ermənistan Respublikası
tərəfındən himayə edilməlidir.8
Azərbaycan tarix boyunca dünyanın üç dininin – islamın , xristianlığın və iudaizmin
kəsişdiyi məkan olmuşdur. IV əsrdən başlayaraq, Parfiya xristian missionerlərinin
cəhdləri sayəsində Azərbaycan ərazisində xristianlıq dini yayıldı. Azərbaycanın şimalı
bölqəsi iudaizmi rəsmi din olaraq qəbul edən Xəzərlər imperiyasınm bir hissəsi idi. Halhazırda şimal-şərqi Azərbaycanın bir qisim əhalisi bu dinə mənsubdur. VII əsrdə ərəblər
Azərbaycanı işğal etdikdən sonra əhalinin əksəriyyəti islama üz çevirdi və onu qəbul etdi.
Buna baxmayaraq, XIX əsrin birinci yarısına qədər Alban kilsəsi 1000 ildən artıq bir
dövrdə öz muxtariyyətini qoruyub saxlamışdı. 1828-ci ilədək on Azərbaycan xanlığı
Rusiya imperiyasının tərkibinə keçdi. Bundan sonra, 1836-cı ldə Erməni Qriqoryan
kilsəsinin katalikosunun müraciətinə əsasən çar hökuməti Alban kilsəsini ləğv etdi.
Kilsənin mülkiyyəti, daşınmaz əmlaki və arxivləri, Erməni Qriqoryan kilsəsinin
mülkiyyətinə keçdi.
Bu tarixi proseslər həm konstitusiya, həm də qanunvericilik səviyyəsində dövlət və
din arasında qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasında əsas rol oynadı.9
Azərbaycanda tolerantlıq, özündə sivil bir cəmiyyəti cəmləşdirən bir sistem olaraq
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mədəni bir fenomendir. Halbuk , İslam dini XIX əsrin son yarımilliyinə qədər
azərbaycanlıların özünü tanımasma (özünüidentifikasiyasına) xidmət edib. On
Azərbaycan xanlığı Rusiya imperiyasının tərkibinə keçənə dək « tarixi XVI əsrə uzanan
qədim ədəbi ənənələrə sahib Azərbaycan xalqı üçün etnik mənsubiyəttən üstün (İslam) və
ya etnik mənsubiyəttən aşaqı (xanlıqlar, regionlar və tayfalar) özünüidentifikasiya
xarakterik idi».10
Bununla belə, XX əsrin əvvəllərində Rusiya Müvəqqəti Hökumətinin hərbi nazirlər
kabinetinin keçmiş rəhbəri (1919-cu ildə Almanıyaya qaçmalı olan) Vladimir Stankeviç
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci ildə « Bütün Azərbaycan əhalisinə!» adlı
Müraciətnaməsinin dərc olunmasmdan əvvəlki dövrü belə xarakterizə edirdi:
Azərbaycanın « milli inkişafında bütövlükdə Avropa və Şərqin birqə müsbət təsiri
olmuşdur». Onun fıkrincə, Bakıda nəşr olunan «Kaspi » qəzeti Azərbaycanın «bütün
Rusiya Müsəlmanları üzərində ideoloji hegemonluğu ən mükəmməl şəkildə əks etdirən
vasitə» idi.11
1918-ci il 28 may tarixində Azərbaycan Milli Şurası tərəfındən qəbul olunmuş
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İstiqlaliyyət Bəyannaməsində bir sıra əsas prinsiplər
yer aldı. Bu bəyannamə vasitəsilə Azərbaycan dövlətinin siyasi quruluşu demokratik
respublika olaraq elan edildi. Bütün qonşu ölkələrlə və digər dövlətlərlə dostluq
əlaqələrinin yaradılmasına, vətəndaşların etnik mənsubiyyəti, dini əqidələri, sosial
mövqeləri və ya cinsi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq vətəndaş və siyasi hüquqlarının
təmin edilməsinə və Azərbaycan Demokratik Respublikası ərazisində yaşayan bütün
etnik qrupların müştəqil şəkildə inkişafı üçün şərait yaradılmasına qərar verildi. 1991-ci
ildə referendumla qəlub olunmuş Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi
Haqqmda Konstitusiya Aktı hakimiyyətkər bölgüsü əsasında dünyəvi demokratik və
sosialyönümlü dövlətin yaradılmasmın əsasını qoydu (maddə 11, 12, 13, 15, 17, 28).
Daha sonralar 1995-ci il Konstitusiyasında bu prinsipləri daha da təkmilləşdirildi.
Azərbaycan Respublikasınm 1995-ci il Konstitusiyasınm preambulasında deyilir:
«Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək,
«Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında» Konstitusiya Aktında əks
olunan prinsipləri əsas götürərək, bütün cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin
edilməsini arzulayaraq, ədalətin, azadlığın və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini
istəyərək, keçmiş, indiki və gələcək nəsillər qarşısında öz məsuliyyətini anlayaraq xalqın
iradəsinin ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq
niyyətlərlə ümumxalq səsverməsi — referendum yolu ilə bu Konstitusiya qəbul edilir».
Konstitusiya və qanunvericilikdə ölkədə dünyəvilik prinsipinin saxlanılmasma dair
hüquqi zəmanətin verilməsi barədə də bir sıra müddəalar öz əksini tapmışdır. Məsələn,
din xadimləri Parlament üzvü olmaq hüququndan məhrumdurlar (Konstitusiyanın 85-ci
maddəsi). «Dini etiqad azadlığı haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən
din xadimləri dövlət orqanlarına seçildikdə və ya təyin olunduqda onların peşəkar dini
56

fəaliyyəti həmin vəzifədə olduqları müddətdə dayandırılır (maddə 5). «Dövlət
qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında» qanun qulluq mövqeyindən istifadə
edərək digər dövlət qulluqçularını ictimai və ya siyasi birliklərin və dini təşkilatların
fəaliyyətində iştiraka təhrik etməyi dövlət qulluqçusu üçün qadağa edir (maddə
18.3).Eyni zamanda, dövlət qulluqçusuna dövlət orqanlarında ictimai və siyasi birliklərin
(həmkarlar ittifaqları istisna olmaqla), dini təşkilatların struktur bölmələrini yaratmaq,
yaxud həmin orqanlarda göstərilən struktur bölmələrin yaradılmasına yardım etmək
qadağandır (maddə 18.4). «Dövlət qulluğu haqqında» qanununa görə dini təbliğ etmək
üçün dövlət qulluqçusunun statusundan istifadə etməyə və dövlət orqanlarının
tabeliyindəki obyektlərdə dini mərasimlərin keçirilməsinə rəsmi xarakter verməyə dövlət
qulluqçusunun ixtiyarı yoxdur (maddə 20). Bununla belə din xadimlərinin orduada,
hüquq-mühafızə orqanlarında və s. daimi xidmət göstərmək hüquqları yoxdur.
Avropanın tarixi irsi
Avropada dövlət və din arasında əlaqələrin konstitusiyaya səviyyəsində
nizamlanması onun tarixindən təcrid olunmuş şəkildə öyrənilə bilməz. Devid Onnekinqin
sözlərinə görə «Avropanın yaxm keçmişinə nəzər salsaq açıq-aydın görərik ki,
protestantlar azadlığı tək Allahın mərhəməti ilə deyil, eyni zamanda qılınc gücünə əldə
ediblər».12 Avropada dini müharibələrin (Səlib yürüşlərindən tutmuş Avropada bütün
siyasi qüvvələrin fəal olduğu 30 illik müharibəyə son qoyan 24 Oktyabr 1648-ci il
Vestfaliya sazişinə qədər) tarixini öyrənmədən dinə aid məsələlərin hüquqi cəhətdən
nizamlanmasım başa düşmək qeyri mümkündür. Auqsburq sülh müqaviləsinin (1525-ci
il) «kim əraziyə rəhbərlik edirsə dini də o müəyyənləşdirir» prinsipi daha ümumi
tolerantlıq naminə irsi torpaqlardan kənar hər yerdə 1648-ci il Vestfaliya sazişi ilə
qadağan olundu. 1624-cü ildən əvvəl bu torpaqlarda mövcud olan dinlərə etiqat edən
insanlar azlıq təşkil etsə də, onlara öz dinlərini yaşatmağa icazə verildi. Bu Papa X
Innokentini belə bir bəyanat verməyə vadar etdi: «Tolerantlığı təsdiq edən bütün
maddələr hər hansı güc və təsiri olmayan boş, mənasız, əsassız, ədalətsiz və yararsız
müddəalardır. Və dini baxımdan təsdiq olunsa belə heç kim ona əməl etməməlidir » .13
Avropada katoliklərlə protestantlar arasında gedən dini müharibələr dövrünün sonu,
ümumi dini dözümlülüyün (ölkələr arasında əlaqələrin səviyyəsi istisna olmaqla)
yaranması ilə nəticələnmədi, cuius regio eins religio (kim hökmdardir, din onundur)
prinsipinə bir sıra istisnalarl şəkilində riayət edilməsi tələbi qalmaqda idi.14 Həmin
qaydanm tətbiq edilməsinin davam etdirilməsi ayrı-ayrı ərazilərdə plüralist tendensiyaları
sıxışdırmaqla hakim dairələrə yerli əhali arasında inancların eyniləşdirilməsini tətbiq
etmək hüququ verirdi. Hətta «Heç kəs fıkir azadlığma görə zorakılığa məruz qala bilməz»
dinə xüsusi diqqət tələb edən bu ifadənin yer aldığı 1789-cu il Fransa inqilabmm əsas
bəyannaməsi belə Avropanm dini xəritəsində həlledici dəyişiklik etməkdə uğursuzluğa
düçar oldu. Bu bəyannamə hələ də Fransa Konstitusiyasınm ayrılmaz bir hissəsi olaraq
qalır.
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XX əsrdə katolik kilsə Avropa liberalizminə qarşı mübarizəyə qalxdı. Fransa
inqilabınm, cümhuriyyətçiliyin və sosializmin, eləcə də Bismarkın elan etdiyi mədəniyyət
mübarizəsinin (kulturkampf) tərəfdarları insan hüquqları, demokratiya və xalq naminə
orta əsr ehkamlarına ilişib qalmış və liberal suveren dövləti pisləyən katolik kilsəsinin
hakimiyyətinə qarşı mübarizəyə başladı. «Bununla belə, XIX əsrin sonlarından XX əsrin
ortalarınadək avropadakı katoliklərin intelektual dairələri və xristian demokrat partiyalar
katolisizmi nə din azadlığını bərqərar edən, nə qadağan edən, nə də onu açıqca bəyan
edən sülhsevər liberalizm nümunəsi kımi qələmə verirdilər ».15
XX əsrin ortalarında bu mövqedən çıxış edərək İkinci Vatikan Şurası (1962-1965)
«Kilsə dövlətin legitimliyini tanıyaraq, lakin Kilsənin fərqli mövqeyinə görə daha
yüksək əxlaqi qanuna uyğunluq tələb edərək o, dövlət suverenliyi üzərində senzurasını
faktiki olaraq qoruyub saxladı».16 Con Medelenin fıkrincə, «hakiymiyyətin nəzakətlə
yaratdığı şərayitdə Avropa ölkələrinin böyük əksəriyyənində dini fikirayrılığı və
plüralizmə qarşı tendensiyaların getdikcə artmaqı, dövlət təsisatları ücün müxtəlif dini
testlər tətbiq edilməsi, dini qurumlara dövlət yardımmm təmin olunması və ya ondan
imtina, dini millətpərəstlik məqsədlərin dəstəklənməsi və bəzi ölkələrdə dini əqidəyə görə
cəza qanununun qorunub saxlanması təəccüb doğurmur, çünki Avropa ölkələri Miladi
təqvimin 3-cü minilliyinin başlanğıcında erkən-müasir dini dövlətin bəzi göstəricilərini
yaşatmağa davam edir».17
Avropa dini tolerantlıqı bir sıra qanlı müharibələr nəticəsində əldə etdi. 1648-ci il
Vestfaliya Sülh müqaviləsində əksini tapmış dini dözümlülük Avropa millətləri üçün
Avropa sivilizasiyasının təkamülünün nəticəsi deyil, məhz müharibənin nəticəsi idi.
Kənardan məcburi şəkildə zor hesabına qəbul etdirilmiş tolerantlığ məhz bu tarixi
modelinin qavranışıdır. Bu isə öz-özlüyündə bir sıra Avropa ölkələri tərəfindən dünyəvi
dövlət prinsiplərinə zidd olan konstitusional qanunvericiliyin dəstəklənməsinin bir
izahıdır.
Avropa İttifaqındə publik sferada dinin rolunun normativ tənzimlənməsi
Avropada din və dövlət arasında münasibətlər bir birinə zidd olan modellərlə təmsil
olunub: Fransadaki dünyavikdən (laïcité) 18 tutmuş Vatikan şəhər - dövlətinin teokratik 19
təsisatına dək. Bələ bir vəziyyət din və dövlət arasında münasibətlərin normativ
tənzimlənməsinin müqaisəli təhlilində müəyyən çətinliklər yaradır.20 Bu əlaqələrin
təsnifatı ilə əlaqədar bir çox təkliflər irəli sürülmüşdür, lakin onların hamısında ya həddən
artıq ümumilik21, ya da həddən artıq spesifıklik22 olduğundan, bu, xüsusi bir qrup
ölkələrin spesifık xüsusiyyətlərini açan bir sıra mühüm keyfıyyərləri müəyyənləşməsinə
imkan vermir.
Con Medelenin yeni təklifınə əsaslanan prinsip bu ölkələri bir yerdə qruplaşdırmaqı mümkün edir. Hər bir dövlətin dünyəvilik dərəcəsini özündə əks etdirən
göstəricidən istifadə etməklə, Con Medeli bütün Avropa ölkələrini özündə cəmləşdirən
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bir cədvəl tərtib edib. Cədvəl tərtib edilərkən ölkələr üçün identifıkasiya göstəriciləri
aşağıdakılar üçün müəyyən edilmişdir:
(a)
rəsmi və ya əməli şəkildə bir və ya bir neçə dini dövlət səviyyəsində
dəstəkləyən ölkələr;
(b)
dinə qarşi əks mövqedə olan ölkələr;
(c)
həm imtiyazlar, həm də məhdudiyyətlər daxil edilməklə, müxtəlif dinlərə
müqayisəli münasibəti olan ölkələr;
(d)
dini azlıqlar tərəfındən dinə əməl olunmasına dair dövlət tərəfmdən
məhdudiyyətlər qoyulan ölkələr;
(e)
çoxluğ təşkil edən dini dövlət səviyyəsində tənzimlənən ölkələr;
(f)
dini qanunvericiliyi olan ölkələr.
Bu təsnifata arxalanan təhqiqat onu belə bir qənaətə gətirib çıxarır: «məlum olur ki,
Avropada ən aşağı DDA (Dinlə Dövlət Ayrılığı - L.A.) bal göstəriciləri, dünyavi
dövlətlər istisna olmaqla, məhz dinə qarşı dövlət tərəfindən xeyirxah neytrallıq göstərən
dövlətlədə üç ölkədə təsadüf olunur və dünyavi rejimlərin Fransa və Azərbaycandakı hər
iki halında faktiki olaraq bal hesabı orta DDA göstəricisindən bir qədər yuxarıdır». 23
Onun sözlərinə əsasən, «dünyavilikdən fərqli olaraq, Kol Durham tərəfmdən dinə qarşı
dövlət tərəfindən xeyirxah neytrallıq göstərilməsi akomodationist rejimlər kimi təsvir
olunur, bu da dini qurumlara nə maddi - maliyyə yardımlarının yönlənməsi nə də
məktəblərdə dini təhsilin olması tələblərini istisna etmir. Təcüb doğurmur ki, Qərbi
Avropada ən yüksək DDA bal göstəriciləri olan 8 ölkə dövlət dini rejimləri olan - və ya
Koul Durhamm təbirincə söyləsək, dövlət dinləri olan olkələrdir. Şərqi / Mərkəzi
Avropada rəsmi dövlət dinin yalnız iki halı müəyyələşdirilmişdir - «ölkənin üstünlük
təşkil edən dini» kimi Yunan Ortodoks Kilsəsinin Yunanıstan dövləti tərəfindən tanıması
və dəstəkləməsi və bu tip dövlət-din rejiminə üstünlük verən yeganə post-Sovet dövləti
olan Ermənistan». 24
Con Medelenin təklif etdiyi təsnifat Avropa İttifaqı ölkələrinin konstitusiyalarında
dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsinin hüquqi təhlili üçün tətbiq olunmağa
gəldikdə isə, aşağıdakı şəkildə aparıla bilər :
1. Dövlət - din münasibətlərinin dünyavilik rejimi. Avropa İttifaqı ölkələri
içərisində Fransa dini bərabərliyi tam, qeyd-şərtsiz təmin edən yeganə ölkə nümunəsidir.
l789-cu il Bəyannaməsinin 10-cu Maddəsində vurğulayır ki, «qanun tərəfındən təmin
olunmuş ictiami asayiş pozulmamaq şərti ilə heç kəs, dini baxışları da daxil olmaqla, öz
şəxsi fıkirlərinə görə təqib edilə bilməz». 1958-ci il Konstitusiyasının 1-ci maddəsində
deyildiyi kimi, «Fransa bölünməz, dünyəvi, demokratik və sosial bir Respublika
olacaq.O, qanun qarşısında bütün vətəndaşların mənşə, irq və dini ayrılıqlarından asılı
olmayaraq, dini bərabərliyini təmın edəcək. O bütün təriqətlərə hörmət edəcək».
Respublikanın dünyaviliyi 1905-ci il 9 dekabr tarixli qanunu ilə bir daha təsdiqləndi və
məktəblərdə dini təhsilə gadağa qoyuldu. Bu qanun din və məslək azadlığı ilə bağlı heç
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bir fərqə varmadan bütün vətəndaşların bərabər olması prinsipini daha da inkişaf etdirdi.
2004-cü ilin 15 mart tarixində Fransanm Təhsil Kodeksində də dəyişikliklər edildi. Belə
ki, bu dəyişikliklərə əsasən, böyük xaç işarələri də daxil olmaqla, təhsil işçiləri və
tələbələrə hər hansı bir dini simvolları özündə əks etdirən hər bir əşyanı nümayiş
etdirməyə qadağa qoyuldu. Fransada dini cəmiyyətləri dəstəkləmək Fransa inqilabından
sonra kilsə mülkiyyətinin dövlət tərəfindən ekpopriasiyası ruhuna qarşı çıxmaq kimi
qəbul olunur.
2. Dövlət-din münasibətlərinin akomodationist (xeyirxah neytrallıq) rejimi. Bu
kateqoriyaya Niderland və Estoniya aiddir. Burada qanunvericilik dünyavi xarakter
daşıyır, lakin dini azlıqlara şəxsi status və təhsil müəssisələrinə münasibəttə yurisdiksiya
muxtariyyəti verilir. Niderlandda kilsə və dinin ayrılığı konstitusiyanın yazılmamış bir
prinsipi kimi qəbul olunur, çünkı Əsas Qanunda bu məsələ ilə əlaqədar heç bir şey
göstərilmir. XIX-cu əsrin ortalarında, ümumi xristian mənəviyyatından təsirlənən ictimai
təhsil sistemi mövcud idi.Bəzi qatı protestant qrupları bu cür ictimai təhsil formasından
imtina etdilər; eyni zamanda, bundan katoliklər də narazı idilər. Məhz bu səbəbdən, bu
denominasiyalar özlərinin məktəblərini açmağa başladılar. l917-ci ildə dini partiyalar
parlamentdə elə bir təsirə malik oldular ki, onlar Konstitusiyaya dəyişiriklik edərək
ictimai təhsil sektoru məktəbləri ilə paritet şəkildə özəl məktəblərə də dövlət tərəfindən
maliyyələşmə tələb etmə hüququnu verdilər. Niderlandda özəl təhsil sektorunun geniş
olmasının ən əsas səbəbi də budur. Hal hazırda isə özəl məktəblərin çox az faizində din
əsas rol oynayır. Xristian mənəviyyatının tədris olunması artıq aradan qalxaraq, müxtəlif
dinlərə və həyat fəlsəfələrinə qarşı daha çox açıqlıqla əvəz olundu.25 Bütün bunlarla
yanaşı, Niderland kralının imzaladığı hər bir qanunun giriş hissəsi bu sözlərlə başlayır :
«Biz, Allahın mərhəməti ilə Niderland kralı…».
3. Dövlət tərəfindən dinin bəyənilməsi rejimi. Bu tip rejimə malik olan ölkələrə
İrlandiya, Polşa, Portuqaliya, Rumıniya, Bolqariya, Finləndiya və Xorvatiya aiddir .Bu
qrupdan olan dövlətlər heç bir dinə heç bir qanuni üstünlüklər verməməklə və ya
ümumiyyətlə, dövlətin bütün dini təriqətləri dəstəkləmək imkanını təmin etməməklə,
Konstitusiya və ya qanun səviyyəsində xüsusi dinə istinad edir.
Irlandiyada güclü katolik ənənələri həmişə mövcud olmuşdur. Bununla yanaşı,
orada İngiltərə kilsəsi ilə də uzun tarixi münaqişələr aparılmış və yalnız bu yaxmlarda bu
münasibətlər kəskin fazadan çıxmışdır. Konstitusiyaya əsasən, İrlandiya dovləti ictimai
məzhəbin Qüdrətli Allahın sayəsində olduğunu qəbul edir; o, Allahın Adını ehtiramla
anacaq və Xristian dininə hörmət və ehtiramla yanaşacaqdır. (maddə 44.1). Dövlət heç
bir dini təriqətə maliyyə təminatı zəmanəti vermir. (maddə 44.2.1.). Məktəblərlə əlaqədar
dövlət tərəfindən köməklik göstərilməsini vurğulayan Əsas Qanun müxtəlif dini
məzhəblərin idarəçiliyi altmda olan məktəblər arasında dövlət ayrıseçkilik etməməli və
hər hansı bir şagirdin dövlət tərəfındən maliyyələşən məktəbdə dini dərs almadan bu
məktəbdə oxumaq hüququna təmin etməməlidır (maddə 44.III). Eyni zamanda, dinin
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təhqir edilməsi cinayət olaraq tanınır (maddə 40.6.1.III.I). 1995-ci il referendumundan
sonra Konstitusiyanın katolik ənənəyə uyğun olaraq boşanmanı qadağan edən 41.3.2
saylı maddəsində düzəliş edilmiş və bu müddəa ləğv edilmişdir.
Bolqarıstan Konstitusiyasmm 13-cü maddəsinə əsasən, «Şərqi Ortodoks dini
Bolqarıstan Respublikasınm ənənəvi dinidir». Polşa Konstitusiyasınm müddəasına əsasən
Polşa Respublikası ilə Roma Katolik Kilsəsi arasında əlaqələr Vatikanla bağlanmış
beynəlxaiq sazişlə müəyyən edilir (maddə 25). Rumıniya Konstitusiyasınm 29.5-ci
maddəsinə əsasən, dini ibadət dövlətdən asılı olmamalıdır. Eyni zamanda, dini qurumlar
dövlətdən yardım ala bilər, habelə, orduda, xəstəxanalarda, həbsxanalarda, qocalar və
uşaq evlərində dini qurumların fəaliyyətinə dövlət tərəfmdən köməklik göstərilməlidir.
2011-ci ildə Rumıniya prezidenti 8 Mart tarixində Parlament tərəfındən qəbul edilmiş
kilsənin xeyriyyə işlərinin 80 faizinin dövlət yardımı hesabına maliyyələşdirilməsini
nəzərdə tutan «Kilsə və Dövlət arasında tərəfdaşlıq» haqqında qanuna veto qoymuşdu.26
4. Dövlət-din münasibətlərinin əməkdaşlıq rejimi. Qanunvericiliklə dini
təşkilatlarla dövlət arasında əməkdaşlıq ehtimalını təmin edən bu cür dövlətlər çoxdur.
Bu qrupa Almaniya, Belçika, Latviya, Litva, Avstriya, Çex Respublikası, Macarıstan,
Slovakiya, Sloveniya, Kıprıs, Lüksenburq, İsveç, İtaliya və İspaniya daxildir. Bu
ölkələrin konstitusiya qanunvericiliyinin iki xüsusiyyəti çox aydındır: birincisi, bu
dövlətlərin konstitusiyaları dini müsbət sosial fenomen olaraq qəbul edir, yəni din sosial
həyatm səmərəli parçasıdır. İkincisi isə, hökumət müvafıq dinlərlə əməkdaşlıq
əlaqələrinin saxlanmasmı öhdəlik kimi öz üzərinə götürür.
Almaniya bu sahədə xüsusi əhəmiyyətli və mötəbər işlər görür. Dövlətlə dinin birbirindən ayrılması prinsipi Birinci Dünya Müharibəsindən sonra 1919-cu ildə
Almaniyada qəbul edilmiş «Veymar konstitusiyası» adı ilə tamnan konstitusiyada
nəzərdə tutulmuşdur. Bununla belə, bu ayrılma Fransada olduğu kimi tam və mütləq
deyildi və məşhur alman hüquqşünası Ulrix Stutzun ifadəsinə görə «əhəngdar bölgü»
idi.27 Almaniya Konstitusiyası Allaha müraciətlə başlayır: «Alman xalqı Allah və
insanlar qarşısmda öz məsuliyyətini dərk edərək, birləşmiş Avropada bərabər tərəfdaş
kimi iştirak etmək arzusunda olraq bu Əsas Qanununu qəbul edir ». Konstitusiya zəmanət
verir ki, din və vicdan azadlığı, dini və fəlsəfı etiqad azadlığı toxulnulmaz olmalıdır, dini
əqidənin maneəsiz ifadə edilməsi təmin edilməlidir (maddə 4) və beləliklə, Əsas Qanun
rəsmi olaraq dövləti heç bir dinlə əlaqələndirmir. Almaniya Konstitusiyasına əsasən,
«Din dərsi qeyri-dini məktəblər istisna olmaqla, bütün dövlət məktəblərində müntəzəm
tədris planınm bir hissəsi olmalıdır. Dövlətin nəzarət hüququna xələl gətirmədən din dərsi
aidiyyatı olan dini cəmiyyətlərin prinsiplərinə əsasən tədris edilməlidir».(maddə 7.3).
Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına əsasən dini tədris olmayan məktəblərin açılnasına
da icazə verilir. Bütün tədris xristian mədəniyyətini də əhatə etməlidir («christlichabendländische Kultur»).28 Bununla yanaşı, hökumət, dini mənsubiyyəti olan özəl
məktəblərin keyfıyyətinin dövlət məktəbləri ilə eyni olduğu halda bu özəl məktəblərə
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yardım göstərməlidir.29
Almaniyada kilsə vergisi dövlət orqanları tərəfındən vətəndaşların xalis gəlirindən
tutulur. Dini təşkilatlar buna görə hökumətə xüsusi muzd ödəyir. Verginin miqdarı kilsə
tərəfındən müəyyən edilir.30 «Publik hüquqi şəxslər» kimi qeydə alınmış bütün dini
təşkilatlar vergidən azaddırlar və başqa hallarda dövlətin səlahiyyətlərinə aid edilən iki
müstəsna hüquqlara malikdirlər: vergi tutmaq , məktəblərdə dinin əsaslarını tədris etmək,
öz əmək qaydalarını tətbiq etmək. Bu üstünlüklər 1919-cü il Veymar Konvensiyasına
(maddə 137) əsaslanır və müharibədən sonrakı Almaniya Konstitusiyasında (maddə 140)
qorunub saxlanılır. Lakin « publik hüquqi şəxs » statusu əldə etmək üçün təşkilatlara
(dini təşkilatlarda daxil olmaqla) qarşı bir neçə tələblər mövcuddur: dövlətə loyallıq,
Alman Konstitusiyasının və qanunların tələblərini
pozmamaq. «Dövlət-kilsə»
münasibətlərinin Alman sisteminin tənqidçiləri bu sistemin əsas dini qruplara xidmət
etdiyi halda azlıqda olanlara qarşı mənfi mövqeyi nümayiş etdirdiyini iddia edirlər.31
Xristian kilsəsi Müqəddəs Roma İmperisyasının siiqutundan sonra 1803-cü ildə
dövlət tərəfındən kilsə torpaq sahələrinin milliləşdirilməsinə görə dövlətdən əlavə
subsidiyalar da alır.
Dövlət tərəfindən dinin bəyənilməsi rejiminin xüsusiyyətlərini başa düşmək üçün
ilahiyyət professoru Harmut Zappın məsələsi bir nümunədir. 2007-ci ildə o, Katolik
Kilsəyə qəlirin 8 %-i miqdarında olan kılsə vergisini ödəməkdən imtina etmişdir. Lakin
o, Katolik Kilsəsinin üzvü olaraq qalacağını bəyan etdi. Zapp Kilsəni möminlər birliyi və
dövlət vergisi toplayıcısı kimi qanunsuz qarışdırlmasına işarə etmişdir. O ,həmçinin, kilsə
vergisi ödəməyənlərin Katolik Kilsədən avtomatik olaraq çıxardılmasını nəzərdə tutan
Almaniya Katolik Yepiskopları Konfransmın qərarının Vatikanın mövqeyinə zidd
olduğunu bildirmişdir. Zapp kilsə xərclərinin icbari deyil, könüllü ödənişi haqda danışan
Papa XVI Benedikə istinad edirdi.32 2007-ci ildə Baden-Vüerttemberqin Birinci
İnstansiya Məhkəməsi Hartmut Zappın xeyrinə qərar çıxardı. Lakin 2010-cü ildə BadenVüerttemberqin Ali İnzibati Məkhəməsi kilsə vergisi ödənişi etmədən Katolik Kilsə
üzvlüyünü saxlamağın qeyri-mümkün olduğu qərarına gəldi: « Qanun Kilsəni birtərəfli
tərk etmək qərarına gələnlər üçün bütün qeyd-şərtlərin istisna olunmasını tələb edir.
Kilsəni «publik hüquqi şəxs» qismində tərk edən və eyni zamanda Kilsədə möminlər
birliyi kimi qalmaq istəyən hər kəs qanunun tələblərinin yerinə yetirmir». 33
Con Medeli İspaniyanı rəsmi dövlət dini olan ölkələr qrupuna aid etmişdir.34 Lakin,
1978-ci ildə dövlət dini kimi katolizmə istinad İspaniya Konstitusiyasından çıxarılmışdır.
Bununla belə, 1979-cu ildə yerli yepiskoplarla deyil, Vatikanla imzalanmış Concordat
(Razılaşma) özündə Katolik Kilsəsi ilə dövlət arasında sıx əməkdaşlıq əks etdirirdi. Belə
ki, vergi ödəyənlər kilsəyə (yalnız Katolik kilsəsinə) könüllü olaraq, vergi (öz gəlırlərinin
0.5 faizi miqdarında) ödəyə bilirlər; bundan başqa, dövlət əlavə olaraq, dövlət
məktəblərində dini təhsil məqsədi ilə, ordu və xəstəxanalarda keşişlərin fəaliyyətlərinin
təmin edilməsi üçün və s. kilsəyə maliyyə yardımı göstərir. 1992-ci ildə protestantlar,
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yəhudilər və müsəlmanlar icmaları ilə razılaşmalar imzalandı (hər tərəf bir yerli təşkilat
tərəfındən təmsil olunurdu).35 Katolik yeparxiyalar və kilsələr istisna olmaqla, qalan dini
təşkilatlar mənfəət əldə etmək imkanını əldə etmək üçün qeydiyyatdan keçməlidirlər.
Katolik kilsəsinin dövlət məktəblərində dini təhsil verməyə hüququ olduğu halda,
din dərslərini tədris edən ruhani müəllimlərin maaşları 1996-cı ildən başlayaraq dövlət
tərəfındən ödənilir. İspaniya həmçinin, kilsə qanunlarına müvafıq olaraq bağlanan
vətəndaş nigahlarını qanuni surətdə tanıyır, orduya inteqrasiya olunmuş katolik hərbi
keşişlər institutunu saxlayır və s..
5. Dövlət-din münasibətlərinin rəsmi din rejimi. Spesifık bir dinin dövlət dini kimi
tanınması Böyük Britaniya, Andorra, Malta, Danimarka, İslandiya, Yunanistan,
Lixtenşteyn, Norveç və Finlandiyanın Konstitusiyalarına daxil edilib.Bu qrupa daxil olan
digər ölkələrdən fərqli olaraq Böyük Britaniya, Danimarka və Norveçin Konstitusiyalarına görə monarx həm dövlətin, həm də kilsənin başçısıdır.Əgər dövlət başçısı
başqa bir dinə, məsələn, katolikliyə, keçirsə, dinin təmsilçisi funksiyalarının başqa bir
şəxsə verilməsi imkanı nəzərdə tutulmamışdır. Con Medelinin bütün bu ölkələri formal
əsaslara görə eyni qrupa aid etməsinə baxmayaraq, bu ölkələr konstitusiyalarındakı və
digər qanunvericilikdə yer tapan müddəalara görə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.
Belə ki, onları aşağıdakı yarımqruplara bölmək olar :
a) rəsmi din rejiminin zəif forması. Spesifik dinə Andorra, Danimarka, İslandiya,
Lixtenşteyn, Norveç, Finlandiyanm Konstitusiyalarında dövlət dini statusu verilməsi
əslində konstitusional fıksiyadır. Yevangelist Lüteran Kilsəsini «dövlət kilsəsi » kimi
tanıyan Norveç, Danimarka, Finlandiya və İslandiya, mübahisəsiz olaraq Avropanin ən
liberal və mütərəqqi dövlətləridir. Eyni zamanda, məsələn, Norveç kralı dövlət başçısı
olaraq eləcə də dövlət kilsəsinin başcısıdır. Norveç Konstitusiyasının 2-ci maddəsi həm
din azadlığına təminat verir, həm də bildirir ki, Yevangelist Lüteranizm rəsmi dövlət
dinidir. 12-ci maddə Norveç Dövlət Şurasının üzvlərinin yarıdan çoxunun dövlət
kilsəsinin üzvü olmasım tələb edir. Lixtenşteyn Konstitusiyası dindən dövlət başçısınm
səlahiyyətini leqitimləşdirmək üçün istifadə edir. Knyazlığm Konstitusiyası bu sözlərlə
başlayır: «Allahın lütfü ilə biz, II İohan , Lixtenşteynin suveren idaredici şahzadəsi...».
Lixtenşteyn Konstitusiyasının 37-ci maddəsinə uyğun olaraq Roma Katolik Kilsəsi Milli
Kilsədir və dövlət tərəfindən tam müdafıə edilir; digər məzhəblər özlərinin sitayişlərini
yerinə yetirmək və mənəvi, ictimai qayda çərçivələrində dini tədbirlər keçirtmək
hüquqlarına malikdir.Andorra Knyazlığının birgə idarəçiləri “özlərinin şəxsi və müstəsna
hüququ daxilində Urgellin ( katolik – L.A.) yepiskopu və Fransa Respublikasmm
prezidentidir. ” (Andorra Konstitusiyasının 43-cü maddəsi)
b) rəsmi din rejiminin miilayim forması. İkinci yarımqrupa Böyük Britaniya və
Malta daxildir. Britaniya Parlamentinin Lordlar Palatasında 26 yeri olan İngiltərə Kilsəsi
Britaniya dövlətinin ən yüksək səviyyələrində təmsil olunmuşdur. 1558-ci ildə Kraliça I
Elizabetin Hökmranlıq Aktına görə monarx həm də İngiltərə Kilsənin ali başçısıdır.
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Taxta gələn zaman, yeni monarx Protestant inamına öz sədaqətini təsdiq edərək və
Nizamnamə Aktınm tələb etdiyi kimi Protestantlığın davam etdirilməsini dəstəkləməyə
söz verərək and içir. Kilsə başçısı kimi monarxın yepiskopları təyin etmək hüququ var,
lakin dövlət başçısı kimi monarxın hüquqları qanun predmeti olduğundan təyinat
səlahiyyəti Baş Nazirin məsləhəti ilə həyata keçirilir.Baş Nazir Kilsədən yepiskopluğa iki
namizəd adı alır və birini Saraya göndərmək üçün seçir.Monarx həmçinin Kanterberi və
Yorkun qədim dini şuralarını çağırmaq hüququnu qoruyub saxlayır,baxmayaraq ki, Kilsə
idarəetməsində onların önəmliliyi Baş Sinod tərəfındən əvəz edilmişdir .36 1919-cu il
Kilsə İttifaqı Aktına görə, kilsəyə qanunvericilik səlahiyyətləri daxil olmaqla böyük
praktik muxtariyyət təminatı vermişdir.Akta əsasən Kilsə İttifaqının strukturuna daxil
olan Milli Assambleya yarandı. l969-cu ildən sonra Milli Assambleya əvvəlki orqanın
bir çox xususiyyətlərini qoruyub saxlayan Baş Sinod ilə əvəz olundu. 1919-cu il Aktının
3-cü (6) bölməsində Milli Assambleyaya İngiltərə Kilsəsi ilə əlaqəli hər hansı bir məsələ
ilə bağlı «qiymətləndirmələr» kimi tanınan qanunlar qəbul etmək səlahiyyəti verildi.37
«Qiymətləndirmə» daha sonra Parlament tərəfındən ya təsdiq edilir ya da rədd edilir.
1919-cu il Aktının şərtlərinə əsasən onların mətnində Parlament tərəfındən heç bir
dəyişiklik etmək mümkün deyil.Hər iki palata tərəfındən təsdiq edilən və kralın razılığı
alınan «qiymətləndirmənin» Parlament Aktı – qanun statusu var. Parlament tərəfındən
«qiymətləndirmənin» təsdiq olunma prosedurunun ən çox tanınan nümunəsi 1928-ci
ildə Ümumi Dua Kitabına dəyişikliklərin rədd edilməsidir.38
Bu gün İngiltərə Kilsəsinin mövcud olan məhkəmə sistemi hər şeydən əvvəl həmin
məhkəmələr tərəfındən tətbiq olunan kilsə qanunlarının İngiltrə qanunvericiliyinin bir
hissəsi olması faktına əsasən dövlət ilə sıx bağlıdır.39 Heç bir kilsənin dövlətin qanunları
səviyyəsində dəstəklənən məhkəmə orqanları sistemi yoxdur. Nəticədə, kilsə məhkəməsinə qarşı hörmətsizliyə görə cəza verilməsinin mümkün olması bizi təəcübləndirməməlidir.
Maltada dinin dövlətlə bu cür sıx bağlılığı olmadığı halda Malta Konstitusiyasının
2-ci maddəsinin birinci hissəsində Malta Respublikasının Roma Katolik apostol dininin
dövlət dini elan olunması heç də fomal xarakter daşımır. Əxlaq və mənəviyyət
məsələlərində katolisizmə prioritet verilir : « Roma Katolik Apostol kilsəsinin ölkədə
hansı prinsiplərin doğru və ya yalnış olduğu barədə göstəriş vermək kimi hüquq və
vəzifələri var». Bununla belə, «Roma Katolik Apostol kilsəsi dini təlimləri bütün dövlət
məktəblərində icbari təhsilin bir hissəsi kimi keçirilməlidir».
c) rəsmi din rejiminin sərt forması. Üçüncü yarımqrupa Yunanıstan daxildir.
Yunan Konstitusiyasının 1-ci maddəsinin 3-cü paraqrafına əsasən «Yunanıstanda
üstünlük təşkil edən din Şərq Provaslav Kilsəsidir. İsa Məsihi özlərinin başçısı hesab
edən provaslav kilsəsi ayrılmaz şəkildə Konstantinopolda Xristianlığın Baş kilsəsi ilə
eyni təlimə əməl edərək doktrinal qaydada birləşir və eyni dini qayda-qanunlara və
müqəddəs adət-ənənələrə əməl edirlər». Provaslavlığı əsas din kimi tanıyan Yunan
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konstitusiyası ənənəvi olaraq sırf ilahiyyət sahəsinə aid edilən məsələləri də nizama salır:
«İnçil dəyişilməz olaraq saxlanılmalıdır. Mətnin Yunan pravoslav kilsəsinin baş
yepiskopunun icazəsi olmadan istənilən dilə tərcümə olunması qadağandır». (maddə 3.3)
Bundan əlavə, Yunan Konstitusiyasının 13-cü maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən proseltizm
(başqa dini qəbul etməyə təhrik etmə) qadağandır. 1938-ci ildə qəbul olunmuş qanuna
görə proseltizm cinayət hesab olundu. 1939-cu ildə bu qanuna düzəliş edildi və
proseltizm termininin mənası açıqlandı.40
Yunan Konstitusiyası eyni zamanada Afon Dağını (336 km2) pravoslav müxtariyyəti kimi tanımışdır.(maddə 105) Onun xüsusi statusu 1979-çu ildə Yunanıstanın Avropa
İttifaqınə qəbul olunması dövründə Avropa İttifaqı ölkələrinin Birgə Bəyannaməsində
tanındı. Avropa İttifaqı ölkələri aşağadakılarla razılaşdılar: Afon Dağında hansısa bir
təşkilat qurmaq, yeni bir dini təbliq etmək , dini və ya əxlaqi dərslər keçimıək, qadınların
və xüsusi icazə olmadan xaricilərin həmin Dağa qəlməsi, rahiblərin həyatınin təmin
edilməsi ilə bağlı olmayan hər hansı bir ticarət fəaliyyəti qadağandır.41 Bunula, Avropa
İttifaqı Avropanın bir ərazisində fikir və söz azadlığının və cinsi bərabərliyin ləğv
edilməsi, azad sahibkarlıq və sərbəst hərəkət hüququnun əsaslı şəkildə məhdudlaşdırılması ilə razılaşdı.
Avropa konstusiyasının layihəsi : növbədə nədir?
1,2 -ci qrupa və 4-cü qrupun birinci yanmqrupuna daxil olan ölkələrdən başqa
Avropa İttifaqınə daxil olan üzv dövlətlərin konstusiyalarının din və dövlət arasındakı
münasibətləri nizaman salan normaları yalnız tarixi irsin qalığı deyil , eyni zamanda
dövlət və din münasibətlərində qarşılıqlı təsir göstərmək üçün effektiv qanuni
vasitələrdir. Bundan əlavə, deyildiyi kimi, bu qarşılıql təsir bir çox hallarda seçimlidir.
Belə bir qanuni rejim dini favortizm adlandırla bilər: yalnız seçilmiş dini təşkilat dövlət
əhəmiyyətli məsələlərdə, bəzi hallarda isə ideoloji məsələlərdə də dövlət maraqlarına
xidmət edə bilərlər və eyni zamanda dövlətdən faydalana bilər. Avopa ölkələrində dini
təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilən bu cür funksiyalar çox geniş yayılmışdır
(məktəblər, ordu və həbsxanalar, mənəvi dəstək mərkəzləri, ailə dəyərləri və s.) . Bütün
yuxarıda qeyd olunan dövlətlər tam tolerant dövlətlərdir və onları dini radikallığın
artmasına görə günahlandırmaq olmaz. Bununla belə dünyavilik prinsipinə əks olan
normalar hələ də bu ölkələrin konstusiyalarında qalmaqdadır. Çox qüman ki , yaxın
gələcəkdə bu vəziyyət dəyişilməz olaraq qalacaq. Avropa İnsan Hüqüqları Məhkəməsinin
müvafiq qərarının qəbul olunmasından 20 ildən çox müddət keçməsinə baxmayaraq
Yunanıstan xüsusi olaraq proseltizmlə bağlı konstusiyaya dəyişiklik etmək niyyətində
deyil.42 Sual yaranır : dövlətin dini qurumlara göstərdiyi ayrıseçkili münasibət, sosial,
ətnik və yaxud irqi qruplara göstərilən ayrıseçkili münasibətdən nə ilə fərqlənir?
Ümumiyyətlə, neqativ diskrininasiyanın olmaması pozitiv diskrininasiyaya haqq
qazandıra bilərmi? Ümumi tolerantlıq dünyaviliyi tam əvəz edə bilərmi?
1997-ci il oktyabnn 2-sində qəbul edilmiş Amsterdam bəyannaməsində kilsələrin
65

və dini təşkilatlarin statusu ilə bağlı deyilir: «Avropa İttifaqı dini təşkilatların və dini
assosiyasiyaların milli qanunvericiliklə təsis edilən statuslarına hörmələ yanaşır və
onların zərərinə olacaq hansısa addımlar atmaq niyyətində deyil . Avropa İttifaqı fəlsəfı
və qeyri-dini təşkilatların statusuna da bərabər şəkildə yanaşır». Con Veylerin fikirincə,
yuxarıda qöstəriləndən fərqli olaraq, Avropa Əsas İnsan Hüquqları Xartiyasının 22-ci
maddəsinin mətni: «Birlik milli, dini və dilçilik baxımdan fərqli insanlara hörmət
etməlidir» cox ümumi xarater daşıyır və heç bir praktiki əhəmiyyən kəsb etmir.43
Bununla belə, Avropa İttifaqınin qanunvericiliyi ümumən dünyavidir. Benoyt Challand
dinlə bağlı məsələyə qanunvericilik texnikası kriteriyalarla yanaşaraq Avropa İttifaqınin
qanunvericiliyində dinin rolunu aydınlaşdırmağa çalışır. Avropa İttifaqında imzalanmış
doqquz əsas sazişin təhlili Challandı belə bir nəticəyə gətirdi ki, din məsələsi Avropanm
özündə əsas mövzu deyil. Bu sənədlərdə (755 səhifə), «din» termininə 15 dəfə rast
qəlinir. Demək olar ki, 14 halda Avropa konvensiyalarında və bir halda Avropa Əsas
İnsan Hüquqları Xartiyasında işlənilən bu termin dini etiqad azadlıgı ilə bağlıdır. Bu
Challandda belə bir fıkrin yaranmasma səbəb oldu: «Avropın dinlə bağlılığı tam yeni bir
tendensiyadır» və Avropanın dinlə bağlı olan sürətlənən marağı praqmatik səbəblərlə
bağlı ola bilər və burada onların özlərini islamdan ayırmaq istəyi böyük rol oynayır.
Valeri Giscard d'Estenin sözləri (Əgər Avropa islam ölkəsini qəbul etsə onda öz qəlbini
itirəcək) buna bir sübudur.44
Bu fikir Avropa İttifaqı Konstusiysının layihəsi ilə əlaqədar soylənilmişdir.Həmin
layihə keçmiş Fransa prezidenti Valeri Giscard d'Estenin sədrlik etdiyi 108 üzvdən ibarət
Komissiya tərəfindən hazırlanmışdır. Avropa İttifaqı Konstusiyasının layihəsinin
preambulasında yazılmışdır ki, Avropalılar «öz milli mənsubiyyəti və tarixi ilə qürur
duyur» , «öz tarixi bölünmələrinin öhdəsindən gəlməkdə qətidir və sıx şəkildə birləşərək
öz birgə talelərini müəyyənləşdirəcəklər». Beləliklə «müxtəliflikdə birləşərək» şuarı
altında onlar Avropanı «insan ümidlərinin xüsusi ərazisi» layihəsini həyata
keçirəcəklər.45 Bundan əlavə, preambulada yazılan sözlərə görə, bu layihənin özülü
«yəhudi - xristian dəyərlərində» birləşmişdir. Bu olduqca mürəkkəb sənəd (250 maddə,
təxminən 300 səhifə) seçicilər tərəfındən 2004-cü ildə keçirilən referendumda rədd
edilmişdir.
Bu layihənin yaradıcıları Avropa Konstitusiyasının əleyhinə səs vermiş əksər
Avropa vətəndaşlarının Avropa meyllərinə şübhə və ya laqeydliklə yanaşdığı halda öz
milliyyəti və tarixi ilə hələ ki ayrılıqda «qürur duymağa» üstünlük vermələrini
proqnozlaşdırmalı idilər.Beləliklə, ümumi identifikasiya prinsipi kimi «yəhudi-xristian»
dəyərləri iflasa uğradı.Məsələ burasındadır ki, bu, düşünülmüş dini ayrıseçkilik siyasəti
olmasa da, sadəcə Avropa İttifaqında vahid xalq hissi yaratmaq arzusundan irəli qəlsə də,
dini ayrıseçkiliyə gətirib çıxara biləcək meylləri aşkarlayır. Kvijik və Sukko ««yəhudixristian» dəyərləri » ifadəsi ilə əlaqədar qeyd etdillər ki, «Avropa Konstitusiyasının giriş
hissəsi humanist dəyərlər oyatdığı halda xristian dəyərlərinə birbaşa istinad etmir və
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humanizm və xristianlıq arasındakı əlaqələrin həqiqi mənzərəsini açıqlaya bilmir» 46.
Çarlz Teylora görə isə konstitusiyayada «yəhudi-xristian» dəyərləri əsas insan hüquqları
özülü kimi başa düşülürsə «Avropa dəyərləri vasitəsi ilə Avropanı müəyyənləşdirməyə
çalışsaq biz onu dərin keçmişlə əlaqələndirməli, bu keçmişin nə qədər ziddiyyətli
olduğunu, və bu keçmişdən müxtəlif nəticərər çixarmaq mümkünlüyünü anlamalıyıq:
xristianlığın məhsulu olan insan haqları və ya kilsənin mürtəce obskurantizminə qarşı
qəhrəmanlıq mübarizəsində qazanılmış insan hüquqları».47
Hər bir halda,insan hüquqlarına beynəlxalq sənədlər vasitəsi ilə deyil,birlikdən çox
ayrıseçkilik yaradan dini dəyərlər vasitəsi ilə yanaşma cəhti anlaşılmazdır. Eyni dərəcədə
Romano – Alman, Anqlo-Sakson və ya ümumilikdə ariy dəyərlərinə də istinad oluna
bilər. Bu vəziyyət tarixi qeri, Vestfaliyyə sülh müqaviləsindən əvvəl olan dini
idetifikasiya zamanlarına qaytarmaq cəhtidir. Daha universal baxışlara zidd olaraq
Avropa Konstitusiyasının giriş hissəsində Avropa yahudi-xristian irsinin daxil edilməsi
ilə bağlı müzakirələr illərlə Avropanın konstitusiyalaşma prosesini xeyli qeri salmışdır
.Bu konstitusional baxışlarda cəmlənmiş, güclü dini motivləri görməmək mümkün
deyil.48
Nəticə
Fransadan başqa Avropa İttifaqınin heç bir ölkəsi bütün dinlərin qanuni
bərabərliyini müdafıə etmir. Bunun əvəzində hüquqi əsası olmayan sosioloji konsepsiya tolerantlıq doktrinası təqdim olunur. Bu şərtlər altında dinə əsaslanan, fərqli dini baxışları
olanlara tolerant yanaşmalı olan «yüksək təbəqəli vətəndaşların» meydana çıxması
qaçılmazdır.Dövlətin bütün dinlərə bərabər münasibət bəsləməsi bütün etnik qruplara
qarşı bərabər davranış qədər mühümdür.Əks halda,bu, vətəndaşlığın əsas prinsiplərini
pozur.Corg Oruelin sösləri ilə desək,bu zaman bəzi vtəndaşların başqalarmdan daha
«bərabər» olduğu bir vəziyyət yaranır.
Avropa konstitusiyasımn təcrübəsi göstərdi ki, dini favoritizm konstitusiyaların
dinlə bağlı hətta «yatmış normalarını» belə süni şəkildə həyata qaytara bilər. Müəyyən
şəraitdə Samuel Hattinqtonun qaranlıq peyğəmbərliyini həyata keçirməyə yardım edən
prosesləri aktivləşdirmək belə mümkündür.Avropa ölkələrinin dini qurumlarla fəal
əməkdaşlığına baxmayaraq bəzi müəlliflər bu əməkdaşlığın yetərincə olmadığına inanır
və «bu gün bir çoxları Avropanı yer kürəsində ən dünyəvi, qeyri-dini yer kimi
qiymətləndirir. Ağdərili avropalılar arasında dini mərasimlər və dini tanınma azalıb və bir
çox kilsələr Avropada xristianlığm tamamilə itirilməsindən qorxur».49 Halbuki, sosioloji
sorğular Avropada dinin inkişafından xəbər verir.50
Avropa alternativi nədir? Alternativ Avropa tarixində axtarılmalıdır - xristian
dövlətçiliyi konsepsiyasnıda yox , Maarifçılık dövrünün fəlsəfəsində. Jan Jak Russo
yazırdı, «Bütün ədalət Allahındır, lakin biz bunu necə birbaşa qəbul etməyi bilsəydik
,bizə nə hökumət, nə də qanunlar gərək olardı».51 Bu, ənənəvi dinləri heç də inkar
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etməyən sivil inam (vətəndaş inamı) barəsindədir.Sivil inam konsepsiyasınm kökləri
Russo tərəfmdən irəli sürülmüş və 18-ci əsrə gedib çıxır. O inanırdı ki, bütün dini
etiqadları dövlət daxilində birləşdirməyə qadir olan, vətəndaşlara fərq qoymayan,
«cəmiyyəti inteqrasiya etmək üçün sivil inam olmalıdır».52 O, dini mütləq formada
hakimiyyətin dəstəyi ilə həyata keçirilməsini konfliktlərin səbəbi kimi görürdü.Əksinə
onun vətəndaş inamı vətəndaşları sədaqətlə birləşdirmək və dövlətə və qanunlara hörmət
ifadə edirdi. Amerika sosioloqlarının fıkrincə, «təcrübədə vətəndaş inamı ideyası
müəyyən kollektiv ayinlərdə məsələn, ABŞ konstitusiyasına və Parfenonda həlak olmuş
qəhrəmanların və liderlərin xatirəsinə göstərilən ehtiramda nümayiş etdirilir».53 Burada
Amerika xalqınm milli üstünlüyü və messian missiyasına olan inamını da qeyd etmək
lazımdır.Lakin «bu, dərin inamlardan daha çox, içtimai birlik rəmzi və dövlət
institutlarına ehtiram məsələsidir. Siyasi qurumlara və ya xalqa bütövlükdə hörmət
meylləri bunlara misaldır. Başqa bir yanaşma ümumi təcrübələr və istinadlar nöqtələri
təmin etməklə müxtəlif vətəndaşlar arasmda daha çox identifıkasiya yaratmaq üzərində
cəmləşir. Bu, ictimai hadisələrin və müştərək fəaliyyətdə qarşılıqlı əlaqəni gücləndirən
məkanların dəyərini vurğulayır və vətəndaşların bir-biri ilə sıx içtimai əlaqə üçün zəmin
yaradır».54
Aydın deyildir ki, Avropada vətəndaş inamı necə ola bilərdi və bizim məqsədimiz
də bunu təsdiq etməkdir.Azərbaycanda vətəndaş inamı təcrübəsi buna nümunə ola
bilər.O, ümumi tarixi tale hissinindən irəli qələrək ölkədə bütün təriqətlər və etnik qruplar
üçün eyni şərait yaradır. O, şərəf,qarşılıqlı hörmət və ləyaqət hissi daxil olmaqla ümumi,
qeyri-dini əxlaqın, maddiyyatla ifadə edilə bilməyən mənəvi öhdəliklərin mövcudluğunda
öz əksini tapır və nəhayət ailə dəyərlərinə arxalanir .Qeyd olunmalıdır ki, vətəndaş inamı,
cəmiyyətin özünü tanımasının tərkib hissəsidir, müxtəlif etnik və dini icmalara məxsus
insanların uzun müddət birgə mövcudluğu kimi daha əməlidir.
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ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КАК
СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО И ЕГО ЗАКРЕПЛЕНИЕ В
ПОЗИТИВНО-ПРАВОВЫХ НОРМАХ
Входя в состав понятийного аппарата общей теории права, категории
правового статуса личности, субъективных прав, а также прав и свобод человека и
гражданина всегда в той или иной мере находились в поле зрения специалистов в
области общей теории права и государства . Однако специфика предмета изучения
обусловила значительно более пристальное внимание, уделяемое соответствующим категориям со стороны науки конституционного права, в результате чего как
общее понятие прав и свобод человека, так и право на свободу передвижения
получили весьма специфическую разработку, основные направления которой были
обусловлены потребностями конституционно-правового регулирования .
Тем не менее, представляется очевидным, что проблема прав и свобод
человека (включая и право на свободу передвижения) далеко выходит за рамки
науки конституционного права, а также иных отраслевых юридических наук. Она
имеет важное теоретико-правовое значение, будучи, в свою очередь, связанной с
проблемами правового регулирования в целом, правосубъектности и ее элементов,
прежде всего правоспособности, субъективных прав, а также взаимосвязи правосубъектности и правовым статуса участников регулируемых правом общественных
отношений .
Сказанное неудивительно, поскольку признание теоретико-правовой значимости категории права на свободу передвижения (равно как и проблематики,
задаваемой соответствующей категорией) означает и признание универсальности, а
также объективного смысла исследуемого явления, которое в основе своей не
зависит от его признания или непризнания государством, существуя в научном и
практическом отношениях как своего рода данность, подлежащая теоретическому
осмыслению. С другой стороны, релятивизация указанного понятия, осуществляемая путем постановки знака равенства между правом на свободу передвижения и
его конституционным (а также иным законодательным) закреплением, с
неизбежностью влечет за собой вытеснение рассматриваемой категории в сферу
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науки конституционного права, а также иных отраслевых юридических дисциплин.
Таким образом, одна из важнейших задач, встающих при обращении к
теоретическому анализу права на свободу передвижения, состоит в выяснении
того, как соотносятся между собой данное право, рассматриваемое в субъективном
смысле, как элемент правового статуса личности, и соответствующий ему институт
объективного права, закрепленный в Конституции страны, а также в иных актах
действующего законодательства. При этом числу нерешенных проблем,
значительно осложняющих решение указанной задачи, на наш взгляд, прежде всего
относится проблема соотношения всеобщего (общечеловеческого) и особенного,
социально, исторически и культурно обусловленного, в содержании данной
категории.
В самом деле, подобно любому общественному явлению, права и свободы
человека, в том числе и право на свободу передвижения, представляют собой
диалектическое единство общих и особенных характеристик. Указанное обстоятельство было отмечено применительно к праву в целом во всех его проявлениях, к
числу которых относится, безусловно, и право на свободу передвижения. К последнему в полной мере относятся все те дискуссии, которые на протяжении столетий
велись о сущности права и соотношении в нем классовых и общесоциальных (а в
предельном выражении – также и общечеловеческих) аспектов .
Как известно, данная проблема получила несколько решений. Одно из них
состоит в том, что право и все его элементы (включая основные права и свободы
человека, в том числе и право на свободу передвижения) имеют классовую
природу. Так, согласно известному высказыванию К. Маркса и Ф.Энгельса: «Ваши
идеи сами являются продуктом буржуазных производственных отношений и
буржуазных отношений собственности, точно так же, как ваше право есть лишь
возведенная в закон воля вашего класса, воля, содержание которой определяется
материальными условиями жизни вашего класса» .
Такое представление о сущности субъективных прав и свобод на Западе уже к
концу XIX века уступило место другим концепциям, видевшим в праве феномен,
выполняющий общесоциальные функции, направленные на осуществление
регуляции поведения членов общества, обеспечение социальной стабильности,
солидарности и т.п., без чего не может обойтись ни один класс и ни одна
социальная группа. Самыми известными и влиятельными из них были теория
солидаризма Л. Дюги, чистое учение о праве Г. Кельзена и некоторые другие,
сквозь призму которых рассматривались основные права и свободы человека,
включая право на свободу передвижения .
Очевидно, что как классовое, так и общесоциальное представления о
сущности права имеют свои исторические предпосылки, что позволяет нам
рассматривать право в объективном смысле как систему юридических норм и его
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реализацию в субъективных правах и свободах человека в качестве исторически
меняющихся, эволюционирующих явлений, постепенно расширяющих своё
содержание. Эта историческая динамика была продемонстрирована в работах ряда
российских авторов. Так, по мнению Т.В. Кашаниной, история права, если
рассматривать ее во всемирно-историческом ракурсе, подразделяется на три
периода: 1) архаическое право, фактически охватывающее собой весь период
Древнего мира от зарождения права и государства до эпохи Раннего
Средневековья; 2) сословно-корпоративное право Средних веков; 3) развитое, или
национально-государственное право эпохи Нового времени .
Несмотря на известный схематизм, а также ряд иных недостатков, присущих
рассмотренной периодизации , в основе своей она представляется достаточно
адекватно отражающей основные тенденции исторической динамики как самих
норм объективного права, так и их соотношения с субъективными правами. Так,
архаические правовые системы Древнего мира (в том числе и римское право,
являвшееся наиболее развитой из них) еще не были правовыми системами, в
строгом смысле этого слова, поскольку не включали в себя нормативного
измерения . Как показал Н.В. Разуваев, древнее право в своем нормативном аспекте
еще не отделилось окончательно от морали и религии, в силу чего основными его
элементами выступали субъективные права, тесно связанные с теми конкретными
жизненными ситуациями, в которых они возникали, и содержащие в себе
собственную меру регулирования, сообразную данной ситуации .
Для второго из выделенных выше этапов характерно отделение права в его
нормативном измерении от норм морали и религии и формирование правовых
систем. Однако особенности экономической (сосуществование множества
автаркичных, слабо связанных между собой обменными отношениями аграрных
хозяйств) , социальной (наличие множества сословий и иных социальных групп) , а
также политической (феодальная раздробленность) ситуации средневекового
общества обусловили партикуляризм средневекового права. Последний проявлял
себя в существовании в рамках одного и того же общества целого ряда частично
пересекающихся и конкурирующих между собой правовых систем, что
неоднократно отмечалось учеными .
Так, по словам Е.Б. Пашуканиса, в Средние века: «Каждый город, каждое сословие, каждый цех жили по своему праву, которое следует за человеком, где бы он
ни находился. Идея общего всем гражданам, всем людям формально-юридического
статуса совершенно отсутствует в ту эпоху. Этому соответствовали в области
экономической себедовлеющие замкнутые хозяйства, запрещение ввоза и вывоза».
Вместе с тем подобная ситуация способствовала, на наш взгляд, дальнейшему
развитию системы субъективных прав (и в том числе права на свободу
передвижения), которые становятся не только элементами юридических отно74

шений, существующими лишь в контексте этих последних, но и частью правового
(первоначально сословно-правового) статуса личности, неотделимыми от неё.
Наконец, в эпоху Нового времени, начиная с XVII – XVIII вв., под влиянием
целого ряда факторов, и в первую очередь формирования индустриального
общества и сопутствующего ему национального государства, начинают
складываться и единые национальные правовые системы, распространявшие свое
действие на все общество и всех его членов. В ходе дальнейшего развития и
взаимодействия национальных государств и правовых систем формируется
международное право как единый мировой правопорядок, составными частями
которого выступают национальные правовые системы . Несмотря на то, что среди
исследователей нет единого мнения в вопросе о периодизации и основных этапах
развития международного права, все они сходятся во мнении, что современное
международное право начинает складываться ещё в XIX веке и получает свое
окончательное оформление и закрепление после Второй мировой войны, с
принятием Устава ООН (благодаря чему современное международное право
называют «правом Устава ООН») .
Появление вначале национальных правовых систем и их семей, а затем и
международного права как более высокого уровня нормативных общностей стало
мощным толчком, стимулировавшим эволюцию субъективных прав (включая
право на свободу передвижения). Нетрудно заметить, что именно в это время
начинает формироваться система основных прав человека, среди которых право на
свободу передвижения занимает одно из центральных мест, относясь к числу
естественных (личных) прав человека. Главное отличие основных прав и свобод от
иных видов субъективных прав, на наш взгляд, состоит в том, что они
предполагают нормативное закрепление в международно-правовых актах и
конституциях государств, что придает основным правам высокую степень
общезначимости. В самом деле, если субъективное право как элемент правового
отношения принадлежит участнику (или участникам) соответствующего
отношения, а как элемент правового статуса оно принадлежит лицу, обладающему
данным статусом, то основные права и свободы принадлежат всем без исключения
лицам, что роднит их содержание с содержанием нормативной диспозиции.
Подобной точки зрения придерживаются многие исследователи прав и свобод
человека. Так, по словам Е.А. Лукашевой «в современных условиях под основными
правами человека ... следует понимать права, содержащиеся в конституции
государства и международно-правовых документах по правам человека, в
частности в Международном Билле о правах человека, а также Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), Европейской
социальной хартии (1961 г.). Если какое-либо основное право человека не вошло в
конституцию государства, то оно должно быть признано в данном государстве
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независимо от его конституционного закрепления. Приоритет международного
права по отношению к внутригосударственному в области прав человека является
общепризнанным принципом международного сообщества» .
Таким образом, право на свободу передвижения, подобно иным основным
правам человека, может рассматриваться в качестве нормативно закрепленной
меры естественной свободы лица, которой обладают все без исключения люди.
Являясь субъективным правом, право на свободу передвижения не устанавливается
законом, а принадлежит самому человеку от рождения, получая в законе лишь
нормативное закрепление и гарантии защиты от нарушения. Вместе с тем, будучи
нормативно закрепленным не только в актах национального законодательства, но и
в международно-правовых актах, это право имеет общечеловеческий характер,
представляя собой, с философской точки зрения, диалектическое единство
всеобщего и особенного.
Закрепляя право на свободу передвижения, нормы позитивного права создают
у всех прочих членов общества, включая и само государство, обязанность
признавать наличие у лица данного права, не препятствовать его реализации и во
всех прочих отношениях считаться с ним. Таким образом, хотя право на свободу
передвижения, подобно иным субъективным правам, возникает и реализуется в
контексте правового отношения, однако это отношение – особого рода. Оно
относится к числу так называемых общерегулятивных отношений, отличительной
чертой которых является то, что их участниками становятся все без исключения
лица, причем, «как правило, независимо от собственного желания и собственных
действий». Следовательно, как права, так и обязанности субъектов общерегулятивных отношений имеют всеобщий характер, что обеспечивается закреплением
этих прав и обязанностей в позитивно-правовых нормах.
Приходится, вместе с тем констатировать, что ясного представления об этом
единстве всеобщего и особенного в правах человека вообще и в праве на свободу
передвижения в частности, равно как и о причинах такого единства, на наш взгляд,
в юридической науке достигнуто так и не было. Скорее на разных этапах развития
политико-правовой мысли, в том числе и в России, поочередно доминировали либо
универсалистский, либо партикуляристский подходы, при всей своей взаимодополняемости, имевшие одинаково односторонний характер. В самом деле, в
трудах теоретиков западноевропейского юснатурализма XVII – XVIII вв. (таких,
прежде всего, как Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо и И. Канта)
утверждалось представление о правах человека, включая право на свободу
передвижения, как исключительно о естественных правах, данных природой
каждому человеку от рождения. Так, согласно весьма выразительному суждению
Канта: «Прирожденное право только одно-единственное: свобода – право, присущее каждому человеку» . Подобная точка зрения подверглась критике уже со
76

стороны Г.В. Гегеля, отмечавшего обусловленность уровня свободы, существующего в обществе (и непосредственно влияющего на нормативное оформление и
закрепление прав и свобод членов этого общества), от конкретно-исторических
условий и существующего государственного строя .
Подобное отношение усилилось к середине XIX в., когда, под влиянием резко
обострившихся социальных противоречий, сформировался «классовый подход» к
интерпретации права на свободу передвижения, выводивший на передний план их
«классовую сущность» и «социальное содержание». Такое понимание, по сути,
отрицавшее общечеловеческое значение и гуманистическую ценность права на
свободу передвижения, а также иных прав и свобод человека, наметился уже в
работах К. Маркса и Ф. Энгельса с их известной (восходящей еще к Гегелю)
формулой, согласно которой «свобода есть познание необходимости». Это
высказывание очевидным образом коррелирует с известным утверждением К.
Маркса, по словам которого: «Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без
прав». Таким образом, для марксизма было характерно отрицание прав, не
сопряженных с обязанностями, что означало безоговорочное подчинение
человеческой личности со всеми её правами классовому обществу своей эпохи.
Подобное нигилистическое отношение к свободе вообще и основным правам и
свободам человека в частности получило свое окончательное выражение в ряде
работ В.И. Ленина , чье утверждение о том, что: «В обществе, основанном на
власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют
горстки богачей, не может быть “свободы” реальной и действительной» было
безоговорочно воспринято советскими авторами.
Вообще в советской «марксистско-ленинской» теории права господствующим
оставался классовый подход со всеми вытекающими отсюда последствиями,
включая и представление о том, что права человека, включая право на свободу
передвижения, фактически октроированы государством и существуют лишь
постольку, поскольку они признаются и гарантируются последним, закрепляясь в
исходящих от государства нормах объективного права . Как следствие,
оказывалось невозможным рассматривать право на свободу передвижения в
качестве одной из естественных гарантий свободы личности от произвола со
стороны государства, его органов и должностных лиц. В результате получило
распространение достаточно нигилистическое отношение к самой идее
общечеловечески значимых неотчуждаемых прав и свобод человека, объявленной
советскими юристами «буржуазной выдумкой» , что, в свою очередь, предельно
затрудняло их теоретическое рассмотрение .
Лишь с падением коммунистического режима, в Советском Союзе и странах
постсоветского пространства в юридической науке снова получила признание
общечеловеческая сущность прав и свобод человека. Эта общечеловеческая
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сущность наиболее наглядно проявляет себя, на наш взгляд, именно в праве на
свободу передвижения, являющемуся наиболее естественной из всех возможных
свобод человека, вытекающей из самых фундаментальных биосоциальных условий
и предпосылок его существования. Однако во второй половине 2000-х годов
подобный подход вновь уступил место противоположной тенденции, стремившейся обнаружить узколокальный характер прав и свобод человека (в том числе
права на свободу передвижения).
На сей раз такая ревизия производится под лозунгами «цивилизационного»,
или «культурологического», понимания права, а также ставшего модным в последние десятилетия «мультикультурализма» . В контексте указанных интеллектуальных течений, затронувших теорию права, предпринимаются попытки рассмотрения
феномена прав и свобод человека, включая право на свободу передвижения, как
специфического проявления западной цивилизации, что в свою очередь влечет за
собой утверждение неуниверсальности указанного явления и его отсутствия или,
по крайней мере, принципиально иного, чем на Западе, понимания, в большинстве
других цивилизаций мира.
Давая обоснование такой позиции, И.Л. Честнов, помимо всего прочего,
ссылается на эпистемологический плюрализм и онтологическую относительность,
которые, являясь, по мнению автора, отличительными особенностями современной
(постпозитивистской) науки и философии делают, будто бы невозможной
выработку общих для всех народов и цивилизаций критериев теоретической
интерпретации и стандартов практического применения категории прав и свобод .
Соглашаясь с автором в целом ряде вопросов, хотелось бы, тем не менее, отметить,
что сам термин «постпозитивизм» (равно как и «постмодернизм») указывает, при
помощи присутствующей в нем приставки «пост-» на весьма специфическую
ситуацию, сложившуюся в конце 80-х годов минувшего столетия в философской и
научной мысли, а также культуре в целом, когда старые критерии и парадигмы
себя изжили, а новые еще не сложились .
Подобная (в буквальном смысле переходная) ситуация как раз и порождает
специфическое ощущение утраты идейных ориентиров и отсутствия критериев
истинности тех или иных постулатов, характерное для нашей эпохи. Тем не менее,
представляется очевидным, что такой релятивизм не может являться продуктивной
установкой ни в правовом познании, ни тем более в правоприменительной
практике, всегда так или иначе ориентировавшихся на классические принципы
рациональности (в том числе и в деонтической сфере) как на свою неизменную и
необходимую основу. Учитывая сказанное, нельзя, на наш взгляд, не согласиться с
мнением А.М. Орехова, по словам которого: «Западная цивилизация потому и
остается самой мощной технологической цивилизацией в мире, поскольку строго
держится норм рациональности, разработанных ещё в XVII – XVIII вв.
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европейской философией в лице Ф. Бекона, Д. Локка, Т. Гоббса, Р. Декарта и других великих философов Нового времени» .
В современной юридической науке сохраняет свою актуальность, ценность и
научную значимость та интерпретация прав и свобод, которая была разработана в
трудах западноевропейских философов XVII – XVIII вв. Проблема, однако, состоит
в том, что названные философы, говоря о естественных правах и свободах в целом,
сравнительно мало внимания уделяли отдельным их видам, в частности праву на
свободу передвижения. В силу этого одна из актуальных задач современной теории
права состоит в том, чтобы применить сделанные выводы к такому праву, как
право на свободу передвижения, учитывая при этом новейшие достижения
теоретико-правовой науки.
Данная задача осложняется тем, что категория права на свободу передвижения, привлекшая к себе в последние десятилетия повышенное внимание юристов, относительно редко становится предметом непосредственного рассмотрения
теоретиков. К числу немногих исключений, на наш взгляд, относятся исследования
А.В. Ильина, Д.И. Луковской, А.В. Полякова, И.Л. Честнова и некоторых других
авторов, посвященные анализу различных историко-теоретических аспектов
рассматриваемой проблемы и имеющих важное методологическое значение для
понимания права на свободу передвижения в свете постклассической научной
парадигмы, утверждающейся в юриспруденции на пороге XXI столетия .
Между тем отсутствие развернутых теоретических разработок в данной
области препятствует адекватному пониманию рассматриваемой категории,
затрудняя осознание юристами того факта, что закрепленное в Конституции право
на свободу передвижения следует рассматривать не просто в качестве
установленной государством нормы позитивного права. Соответствующая норма,
как уже было отмечено выше, имеет своим необходимым коррелятом конкретное
субъективное право, включающее в себя те же основные элементы, которые входят
в содержание любых других субъективных прав . Более того, бытование права на
свободу передвижения прежде всего в тексте закона порождает иллюзию, будто
оно порождено не объективными условиями развития существующего в обществе
правопорядка и потребностями человеческой личности, а октроировано
государством, являясь своего рода «нормативной фикцией».
Указанная тенденция усугубляется до известной степени неизжитыми российской юриспруденцией позитивистскими догмами, видящими в государстве основного творца права во всех его аспектах и проявлениях, включая основные права и
свободы человека и гражданина, а также иные субъективные права. Представляется, что в основе такой позиции лежит так называемое «узконормативное»
понимание права, в 30 – 50-х годах XX века развивавшееся советскими теоретиками, сводившими все многообразие явлений юридической действительности к
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совокупности норм как установленных государством императивов .
Неудивительно, что логика подобного правопонимания заставляла его
сторонников отождествлять с нормами или напрямую выводить из них также и
иные элементы правопорядка, причем не только субъективные права, но и
правоспособность как юридическую возможность эти права иметь. И поскольку
последняя мыслилась как особого рода отношение между государством и иными
лицами, то отсюда с неизбежностью следовал вывод о том, что субъект обладает
правами лишь постольку, поскольку его наделяет ими государство . Это, в свою
очередь, влечет за собой известное нигилистическое отношение к праву на свободу
передвижения, стремление принизить его конституирующее значение для
правового статуса личности, что является, на наш взгляд, опасной разновидностью
правового нигилизма, неприемлемого для юриста.
С сожалением приходится констатировать, что такая позиция, явно
несовместимая с идеей правового государства, положенной в основу Конституции
Российской Федерации, пользуется известным признанием в юридической
литературе и в наши дни. Примечательной в этом смысле является точка зрения
А.М. Шериева, по словам которого: «Субъективное право – это исходящая от
государства юридическая возможность пользоваться определенным благом,
материальным либо нематериальным, а тот факт, что субъективное право благо
само по себе, не тождественен отрицанию гарантированного использования благ,
способных удовлетворить осознанную потребность управомоченного субъекта
правоотношения» .
Как представляется, подобные идеи не содержат в себе предпосылок для
постановки и решения целого ряда актуальных, как в научном, так и в
практическом плане проблем, к числу которых относится и проблема пределов
реализации права на свободу передвижения и его ограничений. Серьезному и
вдумчивому исследованию указанных проблем отдельные авторы предпочитают
прямолинейное утверждение приоритета государства над личностью, ее правами и
свободами. Стремление обосновать подобный тезис приводит их к некоторым, по
меньшей мере, спорным, утверждениям, явно не соответствующим базовым
положениям действующего российского законодательства и прежде всего
Основному закону страны – Конституции Российской Федерации.
Так, по утверждению А.В. Новикова, «декларирование прав и свобод человека
в качестве высшей ценности и фактически “священной” всеобъемлющей и чуть ли
не единственной обязанности государства – ... не менее опасная, крайность, нежели
деспотическое государство. Государство – это прежде всего единство, в известной
мере компромисс многочисленных частных интересов. Поэтому неоспорима
надличностная сущность государства. Отсюда видение государства в качестве
особого механизма, основная функция которого сводится к декларированию,
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обеспечению и защите прав и свобод многочисленных субъектов права, преследующих разнообразные, как правило, прямо или косвенно сталкивающиеся интересы,
– губительно для социума» .
И далее автор заявляет: «Принцип приоритета прав и свобод гражданина для
государства – идеал, не имеющий объективных социальных корней, миф, на страже
которого стоит главный закон страны». Отсюда логично, хотя и в очевидном
противоречии с существующей теоретико-правовой доктриной, привыкшей
различать объективное право и субъективные права, правовую норму и
правоотношения, в структуру которых входят последние , следует вывод о том, что
права и свободы человека выступают элементом объективного права (т.е., по сути,
имеют нормативную природу) .
С подобными безапелляционными суждениями, на наш взгляд, невозможно
согласиться именно потому, что право на свободу передвижения, подобно иным
правам и свободам человека, представляет собой не теоретическую конструкцию и
не предоставленную государством возможность поступать определенным образом,
но явление социальной и юридической реальности, обусловленное теми закономерностями, которые этой реальности необходимо присущи . Иными словами, оно
имеет объективную природу.
Его первопричина коренится, на наш взгляд, не в абстрактном «соизволении
государства», а в системе тех общественных отношений, участником которых
человек является в течение всей своей жизни, и (что представляется нам не менее
важным для адекватного восприятия сути рассматриваемых прав) в
онтологическом статусе самого человека как экзистенциально свободного
существа, чье поведение в полной мере не детерминировано ни природными
факторами, ни социальной средой .
В этой связи есть все основания согласиться с мнением С.Ю. Миролюбовой,
по словам которой: «Право на свободу передвижения человека естественное
врожденное право, связанное с природой человека, и его основа не является ни
позитивноправовой, ни вытекающей из закона: она надпозитивна. В связи с тем,
что существование этого права человека покоится на догосударственных устоях,
существующих независимо от их государственного признания, то право на свободу
передвижения человека, признанное государством и отраженное в норме
объективного права основного закона, становится субъективным конституционным правом человека и гражданина» . При этом закрепление права на свободу
передвижениях в юридических нормах, на наш взгляд, вовсе не означает его
позитивации (как полагал ряд юристов, начиная с Ж.-Ж. Руссо), а лишь придает
свободе индивида всеобщий характер, делая признание данного права
общеобязательным, что способствует более эффективной и полноценной его
реализации в поведении субъектов.
81

82

УОТ 343.1
Вугар Баладжаев,
докторант Института Философии,
Социологии и Права НАНА

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОСНОВАНИЯ ПОЗИТИВНОЙ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Правомерное поведение выступает разновидностью правового поведения
(поведения, основанного на нормах права) и обычно определяется как «поведение
людей, которое в полной мере согласуется со всеми требованиями норм права» (4.
с. 415). Таким образом, правомерность поведения выражается в том, что оно не
выходит за пределы дозволенных правом границ действия (законосообразное
поведение). Правомерное (в научной и учебной литературе его иногда еще
называют «законопослушное») поведение во многом строится на осознанном
отношении субъектов к праву и на определенных стандартах и стереотипах
правомерного поведения.
Большая конкретизация этого явления позволяет ученым определять его как
«общественно необходимое, желательное или социально допустимое, волевое
действие дееспособного субъекта, соответствующее требованиям норм права» (8. с.
259).
В юридической науке до недавнего времени основное внимание традиционно
уделялось проблемам, связанным с противоправным поведением, и лишь
поверхностно исследовалось поведение лиц, которое соответствует предписаниям
правовых норм, так как проблемность этого аспекта, по сравнению с предыдущим,
считалась незначительной.
В результате такого подхода понимание сущности правомерного поведения
представляет сегодня определенную сложность. Так, не выявлены полностью
признаки правомерного поведения, раскрывающие его сущность. Большинство
ученых-юристов указывают лишь на их социальные и иногда психологические, а
не на юридические признаки. Не разработана модель состава правомерного
поведения. Не изучен процесс юридической квалификации правомерных
поступков. Процесс стимулирования правомерной деятельности исследован лишь в
самом общем виде (10. с. 4).
Тем не менее, следует согласиться с С.А. Комаровым, который отмечает, что
«формы правомерного поведения связаны с формами реализации права, по
существу совпадают с ними полностью. Иными словами, правомерное поведение
означает реализацию правовых предписаний, а в зависимости от их характера
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выступает в форме соблюдения, исполнения, использования, применения права.
Соблюдение запретов, исполнение обязанностей, использование предоставленных
прав, применение права специальными субъектами – суть правомерного
поведения» (3. с. 291).
Правовые нормы регулируют только такое поведение, которое имеет
общественный характер, то есть связано с взаимоотношениями между личностями,
коллективами, классами, с обществом в целом. Нормы определяют основные цели,
границы, условия и формы поведения в наиболее важных для общества или
социальной группы областях жизни. Их можно рассматривать как образцы, модели
реального поведения людей, программы их практической деятельности в связи с
возникновением той или иной конкретной ситуации. О правомерном поведении
субъектов права можно говорить лишь тогда, когда их действия соответствуют
идеальной модели, закрепленной в нормах права.
Правовые нормы либо разрешают (так называемые «управомочивающие» нормы), либо запрещают (запрещающие нормы), либо предписывают (обязывающие
нормы) определенные варианты поведения. Необходимость правомерного поведения содержится в нормах права, прежде всего, в обязывающих или запрещающих, а
желательность поведения отражается как в управомочивающих, так и в
поощрительных, рекомендательных нормах, ибо государство заинтересовано в
таком варианте поведения (к примеру, ст.175.1 УПК АР позволяет органу,
осуществляющему уголовный процесс, в пределах его полномочий заменить
избранную меру пресечения на более мягкую, если это позволяет добиться
обеспечения надлежащего поведения подозреваемого или обвиняемого в ходе
производства по уголовному делу и исполнения приговора).
Однако не всякое общественно полезное действие правомерно. Правомерным
является такое общественно полезное деяние (действие или бездействие), которое
представляет собой реализацию юридических прав и обязанностей. Так,
неиспользование своих прав потерпевшим в уголовном процессе вовсе не является
поведением желательным и полезным, однако и считать его противоправным
оснований нет.
Правомерное поведение является общественно-полезным поведением, предпосылкой нормального состояния гражданского общества. Причем правомерное
поведение – это единственный социально полезный вид правового поведения.
Социальная ценность правомерного поведения состоит в его общественной
полезности, массовости, добровольности, сознательности и ответственности за
свои действия (бездействия). Правомерное поведение – это цель законодателя,
правоохранительных органов. Обеспечению правомерного подведения подчинена
вся система государственного аппарата.
В правомерном поведении непосредственно реализуются требования
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правовых норм, оно является связующим звеном между правовой нормой и тем
социальным эффектом, на достижение которого рассчитана данная норма. Именно
поэтому данный вид поведения является наиболее массовым в правовой сфере.
Правомерное поведение является результатом осуществления режима законности. Оно находится в установленных законодательством рамках (формальный
аспект) и социально полезно, не противоречит общественным интересам и целям, –
а чаще даже обеспечивает их достижение (содержательный аспект).
Вместе с тем, если оценивать поведение с различных сторон: юридической и
социальной, то можно обнаружить определенную несогласованность. Так,
возможно поведение, осуществляемое в рамках правовых норм, но наносящее
определенный вред обществу, отдельным гражданам. К примеру, прекращение
следователем уголовного преследования лица при отсутствии достаточного объема
доказательств для привлечения его к уголовной ответственности (ст.39.2, ст.41.1
УПК АР) влечет реабилитацию последнего (ст.39.3 УПК АР) и формально является
правомерным, однако реально нередко допускает уход виновного в совершении
преступления от справедливого возмездия (ведь правовая презумпция, вытекающая
из ст.21 УПК АР, требующая рассматривать недоказанную виновность лица как его
доказанную невиновность (ст.55.2 УПК АР), логически неверна и вовсе не
исключает факт совершения данным лицом преступления).
А бывает и наоборот: субъект нарушает нормы права, действует неправомерно, но его действия не влекут отрицательных последствий. Так, по нашим
наблюдениям, следователи нередко забывают своевременно проставлять в
протоколах следственных действий время окончания этих действий и делают это
позже (иногда лишь при подготовке уголовного дела для направления его
прокурору с обвинительным актом). Это является нарушением уголовнопроцессуальных норм (в зависимости от проводимого действия – ст.230.1.1,
ст.234.1.1, ст.235.8.1, ст.236.6.1 и др. норм УПК АР), которое, тем не менее,
отрицательных последствий не несет и легко может быть устранено.
Правомерное поведение можно классифицировать по различным основаниям:
по сферам деятельности, по отраслям права, по формам, по культуре и т.д.
Остановимся лишь на наиболее значимых основаниях классификации, позволяющих в необходимой мере уяснить сущность и проявления этого вида правового
поведения.
Структура правомерного деяния, как и деяния противоправного, представляет
собой единство четырех элементов: объекта, субъекта, объективной и
субъективной сторон.
Объектами правомерного деяния являются предметы материального мира или
поведение субъектов.
Субъектами выступают физические лица (граждане, иностранцы, лица без
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гражданства), юридические лица (предприятия, учреждения, организации),
должностные лица, органы государства, органы местного самоуправления,
государство в целом. В зависимости от субъекта правомерного деяния различают
деяния граждан, государственных органов, общественных организаций, а по
отраслевой принадлежности норм выделяют поступки административно-правовые,
гражданско-правовые, государственно-правовые и т.п.
В зависимости от субъектов выделяют действия правомерные индивидуальные и коллективные.
Объективная сторона включает в себя все элементы, характеризующие
правомерное деяние как акт внешнего действия, ибо о помыслах и чувствах
реальных личностей можно судить лишь по одному признаку – действиям.
Правомерное поведение, как и всякое человеческое поведение, представляет собой
органическое единство внешнего поведения (деятельности) человека и его
внутреннего психического состояния в момент совершения поступка.
Правомерный поступок – это акт сознательного поведения, но о его субъективной
стороне можно судить лишь по содержанию и форме внешнего поведения
участника правоотношений. Правомерные поступки субъектов отличаются друг от
друга, а также от противоправных и юридически нейтральных именно своей
внешней (объективной) стороной. По содержанию внешнего поведения
правомерное деяние представляет собой соответствующее правовым предписаниям
общественно полезное действие или бездействие. Это всегда акт социально
полезного поведения, которое предусмотрено диспозицией или санкцией правовой
нормы и характеризуется всеми содержащимися в норме права признаками.
Субъективная сторона правомерного деяния отражает его внутреннюю
сторону – отношение лица к своим действиям и их последствиям. Ее
характеризуют, прежде всего, мотивы, из которых исходят правомерно
действующие участники общественных отношений, а также цели, на которые
направлены их действия или бездействие. Правомерное поведение – это
сознательное, волевое поведение, направленное на достижение личного или
общественного блага. «Совершая те или иные действия в правовой сфере, люди,
наделенные сознанием и волей, контролируют своё поведение, анализируют его с
позиций того, принесет ли оно обществу пользу, другим людям, себе. В
зависимости от этого и принимается решение, определяется направление и
интенсивность поведения» (9. с. 399-400). Говоря о субъективной стороне, вполне
понятно, что она отражает правовую культуру личности, его отношение к
социальным, правовым ценностям, степень ответственности.
Н.И.Матузов, А.В.Малько отмечают, что в связи с особенностями отношения
личности к характеру правового предписания, можно выделить три основных вида
правомерного поведения: 1) основанное на восприятии правовых норм как
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соответствующих собственным и групповым интересам; 2) основанное на
конформистском подчинении своего поведения правовым требованиям; 3)
основанное на боязни наказания за иные варианты поведения (7. с. 581).
Правомерное поведение в целом является сознательной деятельностью
человека в сфере социального действия права, основанной на сознательном
выполнении его целей и требований. Соответственно, по степени социальной
значимости правомерное поведение подразделяется на необходимое, желательное
и допустимое.
Правомерное поведение можно рассматривать в зависимости от его связи с
правоотношениями как влекущее их возникновение, изменение или прекращение,
иными словами, каждый его акт есть своеобразный юридический факт.
Важно также заметить, что по форме выражения поведение человека может
характеризоваться реальными поступками или вербальным (словесным)
выражением своих мыслей, желаний. Для уголовного процесса бывает важна и та,
и другая форма поведения. К примеру, для активного способствования раскрытию
преступления (ст. 72.1 УК АР), позволяющего решить вопрос о прекращении
уголовного преследования лица (ст.40.2 УПК АР), которому достаточно сказать
следователю, где спрятано похищенное имущество.
Немаловажное значение имеют правовые навыки и умения, а также стереотипы правомерного поведения, отсутствие которых является довольно
распространенной причиной совершения правонарушений (5. с.18). Существует
немало средств, стимулирующих правомерное и, в особенности, социальноактивное поведение. Речь идет о стимулах, имеющих как правовой, так и
неправовой характер. Среди неправовых стимулов активного правомерного
поведения могут быть честолюбие, стремление занять более высокую должность,
добиться власти и т.д. Правовые стимулы – это правовые побуждения к
законопослушному поведению, создающие для удовлетворения собственных
интересов субъекта режим благоприятствования. Среди всех правовых стимулов
самыми сильными выступают льготы и поощрения (6. с. 488-493). В уголовном
процессе также имеются различные правовые стимулы, побуждающие участников
уголовного судопроизводства к правомерному поведению (например, возможность
освобождения от уголовной ответственности, применение упрощенных форм
производства со снижением назначаемого наказания и т.д.). Вместе с тем, эти
стимулы предусмотрены исключительно для невластных субъектов. Стимулирование деятельности следователя, дознавателя, прокурора, судьи осуществляется
путем использования норм того законодательного акта, который регламентирует их
правовой (а не процессуальный) статус. То есть к ним применяются
поощрительные нормы, установленные в различных отраслях права (административном, трудовом и др.). При этом необходимо учитывать, что успешное
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стимулирование любого лица возможно лишь в случае соблюдения ряда правил
стимулирования: 1) лишь за правомерное действие (не бездействие); 2) за
социально-полезные активные действия; 3) за действия, превосходящие обычные
требования (2. с. 11).
Подводя итог понятии и сущности основания позитивной уголовнопроцессуальной ответственности, следует сделать вывод, что таковым выступает
правомерное поведение участников уголовного процесса, реализуемое в различных
формах (социально-активной, привычной, конформистской или маргинальной) и
проявляющееся в соблюдении запретов, исполнении обязанностей, использовании
прав, закрепленных в уголовно-процессуальных и иных правовых нормах.

Список используемой литературы:
1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət – Prosessual Məcəlləsi. «Hüquq
ədəbiyyatı» nəşriyyatı. Bakı, 2013, 616 s.;
2. Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его
эффективность. Казань, 1981.
3. Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 1996.
4. Лейст О.Э. Основные виды юридической ответственности за
правонарушения // Правоведение. 1977. № 3. с.32.
5. Лукашева Е.А. Право, мораль, личность. М., 1986.
6. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М.:
Юрид. лит., 1985.
7. Теория государства и права/Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. М.,
2004.
8. Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому
законодательству. М., 1971.
9. Смоленцев А.В. Правовое чувство: Дис. … канд. юрид. наук. Нижний
Новгород, 1999.
10. Стремовский В.А. Участники предварительного следствия. Ростов, 1966.
Pozitiv cinayət-prosessual məsuliyyətin əsasının
anlayışı və mahiyyəti
XÜLASƏ
Məqalədə pozitiv cinayət – prosessual məsuliyyətin əsasının anlayışı və mahiyyəti
nəzərdən keçirilir.
Müəllif yekunlaşdıraraq bu nəticəyə gəlir ki, pozitiv cinayət – prosessual məsuliyyəti
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cinayət prosesi iştirakçılarının müxtəlif formalarda (sosial – aktiv, ənənəvi, komformist və ya
marjinal) realizə olunan və cinayət – prosessual və digər hüquqi normalarda təsbit olunmuş
qadağanlara əməl olunmasında, vəzifələrin icra edilməsində, hüquqlardan istifadə olunmasında
təzahür edən hüquqi davranışıdır.

Concept and essence of the base of positive liability of criminal procedure
SUMMARY
The article discusses the concept and essence of the base of positive liability of criminal
procedure.
To summarize the author concludes that such is a lawful behavior of the participants of
criminal process realized in various forms (socially active, usual, conformist or marginal) and
manifested itself in compliance with prohibitions, execution of duties, use of rights ensured in
the criminal procedural and other legal norms.
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UOT 343.1
Samirə Cəfərova,
Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin
Cinayət prosesi kafedrasının гийаби ЫЫ курс маэистранты

CİNAYƏT İŞİNİN BAŞLANMASI
MƏRHƏLƏSİNDƏ EKSPERTİZA
Xülasə: 18 aprel 2014-cü il tarixli Qanuna qədər, cinayət işinin başlanması mərhələsində
ekspertizanın təyin edilməsinin qanuni olub-olmaması mübahisəli idi. Həmin qanunun qəbulu ilə
bu məsələ öz həllini tapdı və hazırda cinayət işinin başlanması mərhələsində də ekspertiza təyin
edilməsi tam qanunidir. Müəllif qanunvericinin bu addımını dəstəkələyir və bu hüquqi
tənzimetmə modelinin müsbət tərəflərini qeyd edir.
Açar sözlər: cinayət işi, ekspertiza, ilk mərhələ, istintaq hərəkəti, yeni qanun.

Cinayət prosesinin sovet dövrü konsepsiyasında belə hesab edilirdi ki, «hər bir
konkret iş üzrə cinayət prosesi cinayət işinin qaldırıması ilə başlanır», bu onunla izah
edilirdi ki, «qanunla müəyyən edilmiş istintaq və məhkəmə hərəkətləri yalnız cinayət işi
başlandıqdan sonra həyata keçirilə bilər» (1, s. 127). Belə yanaşma cinayət işinin
başlanmasına qədər həyata keçirilən fəaliyyəti cinayət prosesindən kənarda qoyurdu.
Cinayət işinin başlanmasına qədər həyata keçirilən fəaliyyət prosessual fəaliyyət hesab
edilmədiyindən cinayət-prosessual qanunvericiliklə müfəssəl şəkildə tənzim edilmirdi.
Lakin cinayət prosesinin müasir konsepsiyası cinayət işinin başlanması mərhəsində də,
yəni hələ müvafiq qərar qəbul etməzdən əvvəl də istintaq hərəkətlərinin həyata
keçirilməsini nəzərdə tutur və bu onu göstərir ki, müasir dövrdə cinayət işinin başlanması
mərhələsinin sovet dövründə mövcud olan hüquqi tənzimetmə metodu artıq tətbiq edilə
bilməz.
Cinayət prosesinin sovet dövrü konsepsiyası belə təsəvvür yaradırdı ki, cinayət
prosesinin ilk mərhələsinin mahiyyəti yalnız cinayət işinin başlanması haqqında qərarın
qəbul edilməsindədir. Lakin müasir qanunvericiliyin təhlilindən aydın görünür ki,
birincisi, bu mərhələdə təkcə cinayət işinin başlanması haqqında deyil, həm də cinayət
işinin başlanmasının rədd edilməsi və materialların aidiyyət üzrə göndərilməsi haqqında
da qərar çıxarmaq olar; ikincisi, bu mərhələnin əsl məzmununu cinayət haqqında
məlumatın qəbul edilməsi, rəsmiləşdirilməsi və qeydiyyatı, məlumata baxılması və ilkin
yoxlamanın həyata keçirilməsi təşkil edir; üçüncüsü, cinayət işinin başlanması haqqında
qanuni və əsaslı qərarın qəbul edilməsi üçün bir sıra məsələlər öz həllini tapmalıdır:
məlumat cinayət işinin başlanması üçün səbəb kimi çıxış edə bilərmi, cinayət təqibinin
həyata keçirilməsini istisna edən hallar mövcuddurmu, əməl CM-in hansı maddəsi ilə
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tövsif edilməlidir, ilkin yoxlanının həyata keçirilməsinə ehtiyac vardırmı, vardırsa, hansı
yoxlama hərəkətləri həyata keçirilməlidir, məlumata baxan orqanın cinayət işinin
başlanması məsələsini həll etmək səlahiyyəti vardırmı, materiallar aidiyyəti üzrə
göndərilməlidirmi; dördüncüsü, bu mərhələdə cinayət işinin başlanması haqqında
qərardan başqa bir sıra digər prosessual və başqa sənədlər də tərbib edilir (məsələn, şifahi
ərizənin qəbulu haqqında, hadisə yerinə baxış keçirilməsi haqqında protokollar,
ekspertizanın təyin edilməsi hannıqda qərar, təftiş aktı və s.); beşincisi, qanunda bu
mərhələ üçün müəyyən prosessual müddətlər və həyata keçirilməsinə yol verilən
hərəkətlərin dairəsi nəzərdə tutulmuşdur.
Bütün bunlarla yanaşı N.A. Vlasova həm də göstərir ki, müasir dövrdə də bu
mərhələyə sovetlər dövründə olduğu kimi yanaşmanın daha bir səbəbi onun «cinayət
işinin balanması» adlanmasıdır. Müəllif hesab edir ki, bu ad həmin mərhələnin
məzmununu doğru ifadə etmir və əslində cinayət prosesinin ilk mərhələsi «cinayət
haqqında məlumat və ərizələrin baxılması və yoxlanması» kimi adlandırılmalı idi (2, s.
25).
Ədəbiyyatda qeyd edilir ki, cinayət prosesinin birinci mərhələsinin ənənəvi
problemi cinayətlər haqqında ərizə və şikayətlərin yoxlanılması vasitələrinin məhdudluğu
və onların tətbiqi ilə cinayət işinin başlanması və ya cinayət işinin başlanmasının rədd
edilməsi haqqında qərar qəbul etmənin qeyri-mümkünlüyüdür (3, s. 23).
Sovet cinayət-prosessual qanunvericiliyində cinayət işinin başlanılması
mərhələsində zəruri sübut əhəmiyyətli informasiyanın alınması üçün vasitələrin məhdud
olmasının mənfi nəticələri yeni cinayət-prosessual qanunvericiliyin qəbulu zamanı
qismən nəzərə alınmışdır. Belə ki, yeni CPM-də artıq cinayət işinin başlanması
mərhələsində bəzi istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsinə yol verilir. Qeyd edək ki,
AR CPM-də törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər haqqında məlumatlara baxılması
qaydası müstəqil maddədə tənzim edilmişdir. 18 aprel 2014-cü il tarixli Qanunla CPM-ə
əlavə və dəyişikliklər edilənə qədər AR CPM-in törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər
haqqında məlumatlara baxılmasının ümumi qaydasını, eləcə də cinayət işinin başlanması
mərhələsində həyata keçirilməsinə yol verilən istintaq hərəkətlərinin dairəsini müəyyən
edən 207-ci maddəsi qüsurlu idi. Belə ki, qeyd edilən tarixə qədər AR CPM-in 207.4-cü
maddəsinə əsasən, törədilmiş və ya hazırlanan cinayət haqqında məlumatlara baxarkən
təhqiqatçı, müstəntiq və ya ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən
prokuror ərizəçilərdən əlavə sənədlər, onlardan və digər şəxslərdən izahatlar tələb edə,
habelə hadisə yerinə baxış keçirə bilərdi. Hadisə yerinə baxış istisna olmaqla cinayət
işinin başlanmasından əvvəl digər istintaq hərəkətlərinin aparılması, habelə prosessual
məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqi qadağan idi. Göründüyü kimi, ilk baxışdan AR CPM
cinayət işinin başlanması mərhələsində düzünə göstərişlə yalnız bir istintaq hərəkətinin
həyata keçirilməsinə yol verirdi. Lakin AR CPM-in 207.4-cü maddəsinin ikinci cümləsi
ilə qanunvericiliyin digər normalarının qarşılıqlı təhlili göstərirdi ki, bu cümlə qanunun
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digər müəddəaları ilə ziddiyyət təşkil edir. Əvvəla, həmin cümlə hadisə yerinə baxış
istisna olmaqla cinayət işinin başlanmasından əvvəl digər istintaq hərəkətlərinin
aparılmasını qadağan etsə də, həmin maddənin daha əvvəl gələn bir bəndi cinayət işinin
başlanmasına qədər ekspertizanın da təyin edilməsinin qanuni olduğunu göstərirdi. Belə
ki, AR CPM-in 207.1.2-ci maddəsi birbaşa olaraq cinayət işinin başlanmasına qədər
ekspertizanın təyin edilməsi imkanı və ekspert rəyinin gözlənilməsinə dair ilkin
yoxlamanın aparılması üçün iyirmi gündən artıq olmayan müddət müəyyən edirdi.
Məsələ burasındadır ki, 2000-ci ildə AR CPM qəbul edilərkən 207.1-ci maddədə ekspert
rəyinin alınması və bu rəyin gözlənilməsi müddətini tənzim edən cümlə yox idi,
maddənin 4-cü bəndində isə, hazırda olduğu kimi cinayət işinin başlanmasına qədər
istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsinə qadağa təsbit edilmişdi. AR CPM-in 207-ci
maddəsinə ekspertizanın təyini və onun rəyinin alınması ilə əlaqəli əlavələr AR-in 2 iyul
2001-ci il tarixli «Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və
dəyişikliklər edilməsi haqqında» Qanununun 1-ci bəndi əsasında edilmişdir, lakin bu
əlavələrin edilməsi zamanı AR CPM-in 207.4-cü maddəsindəki qadağaya müvafiq
düzəlişlər edilməmişdi.
Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, cinayət işinin başlanması mərhələsində
ekspertizanın təyin edilməsinə yol verilməsinin məqsədəuyğunluğu məsələsi uzun
müddət mübahisə predmeti olmuşdur. Belə ki, bu mərhələdə ekspertizanın təyin edilməsi
bir tərəfdən həyata keçirilən ilkin yoxlamanın keyfiyyətini artırmaqla qəbul edilən
qərarın əsaslılıq dərəcəsini yüksəldirsə, digər tərəfdən cinayət işinin başlanması
mərhələsində həyata keçirilməsinə yol verilən istintaq hərəkətlərinin dairəsinin
genişlənməsi bu mərhələ ilə ibtidai araşdırma mərhələsi arasındakı fərqi azaldır və
birincinin müstəqil mərhələ kimi çıxış etməsi zərurətini aradan qaldırır. Eyni zamanda,
məlumdur ki, istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi və xüsusilə də ekspertizanın təyin
edilməsi dövlət məcburetmə tədbirləri və insan hüquqlarına müdaxilə ilə müşahidə
olunur. Odur ki, hələ cinayət hadisəsinin mövcud olub-olmaması bəlli olmadan belə ciddi
prosessual hərəkətlərin həyata keçirilməsinin məqsədəuyğunluğu həqiqətən də
mübahisəli görünür.
Hər halda, artıq 18 aprel 2014-cü il tarixli Qanun cinayət işinin başlanması
mərhələsində ekspertizanın təyin edilməsinə rəsmən icazə verir. Hesab edirik ki, cinayət
işinin başlanması mərhələsində ekspertizanın təyin edilməsinə yol verilməsi təcrübəsi
əslində atılmış doğru addımdır. Çünki təcrübə göstərir ki, bəzi hallarda ekspert rəyi
olmadan ümumiyyətlə cinayət işinin başlanması məsələsini həll etmək mümkün deyil.
Məsələn, aşkar edilmiş, götürülmüş və ya təhvil verilmiş predmetin dövriyyəsi qadağan
edilmiş predmetlərə aid olub-olmaması (narkotik maddə, odlu silah, döyüş sursatı və s.),
araşdırılan ölüm faktının zorakı olub-olmaması, yetirilmiş bədən xəsarətinin dərəcəsi və
s. kimi məsələlər yalnız ekspertizanın həyata keçirilməsi yolu ilə öz həllini tapa bilir.
Qanunla cinayət işinin başlanması mərhələsində ekspertizanın həyata keçirilməsinə yol
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verilmədiyi vaxtlarda bu məsələ dolayı yollarla, qanunda təsbit edilməmiş üsullarla həll
edilirdi. Məsələn, rəy əvəzinə məktub alınması, məhkəmə-tibbi müayinə aktının alınması
və s. vasitəsilə cinayət işi başlanılırdı və daha sonra ekspertiza təyin edilirdi (4, s. 20). Bu
isə cinayət prosessual vasitələrin lüzumsuz təkrarçılığına və boş yerə zaman sərfinə səbəb
olurdu.
Bununla belə, hesab edirik ki, cinayət işinin başlanması mərhələsində ekspertizanın
həyata keçirilməsi zamanı özü və ya əmlakı barəsində ekspertiza həyata keçirilən
şəxslərin hüquqi təminatları nəzərdə tutulmadığından bu mərhələdə ekspertizanın bütün
növlərinin həyata keçirilməsinə yol vermək zəruri deyil. Y. Orlov haqlı olaraq qeyd edir
ki, cinayət işinin başlanması mərhələsində ekspertizanın təyin edilməsinə qeyd-şərtlə yol
verilməlidir. Yəni bu mərhələdə ekspertizanın həyata keçirilməsinə yalnız o hallarda yol
verilməlidir ki, ekspert rəyi olmadan cinayət işinin başlanması üçün əsasların mövcud
olmasını müəyyən etmək mümkün olmasın. Müəllif hesab edir ki, yalnız aşağıdakı
hallarda cinayət işinin başlanması mərhələsində ekspertizanın təyin edilməsinə yol
verilməlidir: ölümün səbəbi, səhhətə vurulmuş zərərin xarakteri və ağırlıq dərəcəsinin
müəyyən edilməsi üçün; Cinayət Məcəlləsinin Xüsusi hissəsinin maddələrində
göstərilmiş predmetlərin xüsusiyyətlərinin tədqiq edilməsi üçün (məsələn, maddənin
narkotik maddə olub-olmaması) (4, s. 21).
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ЭКСПЕРТИЗА НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Резюме: До принятия закона от 18 апреля 2014 года, законность назначения
экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела была предметом дискуссий в теории.
Но после принятия указанного закона данный вопрос был разрешен и отныне назначение
экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела вполне законно. Автор поддерживает
этот шаг законодателя и указывает на положительные стороны этой модели правового
регулирования.
Ключевые слова: уголовное дело, экспертиза, первая стадия, следственное
действие, новый закон.
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EXAMINATION AT THE STAGE OF INITIATION
OF LEGAL PROCEEDINGS
Summary: Before adoption of law of April 18, 2014, legality of purpose of examination at
a stage of initiation of legal proceedings was a subject of discussions in the theory. But after
adoption of the specified law the matter was resolved and from now on purpose of examination
to stages of initiation of legal proceedings is quite lawful. The author supports this step of the
legislator and points to positive sides of this model of legal regulation.
Key words: criminal case, examination, first stage, investigative action, new law.
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VERBAL MƏLUMAT VƏ ONUN KRİMİNALSTİK
MƏLUMATLAR SİSTEMİNDƏ YERİ
Cinayətkar fəaliyyətin baş verdiyi ətraf aləm müxtəlif təbiət obyektlərinin,
insanların mövcudluğuna görə rəngarəng olduğundan, o, həmin obyektlər üzərində maddi
və ya ideal izlər qoyur, bunun da nəticəsində törədilmiş cinayət hadisəsinin halları və
xüsusiyyətləri haqqında informasiya yaranır. Cinayətin törədildiyi mühitdə istənilən
cinayət hadisəsi müxtəlif tərəflərdən əks olunur ki, bunun nəticəsində də, müxtəlif təbiətli
izlər yaranır (2, s. 19).
Verbal məlumatlar (latın. verbalis – şifahi surətdə, dilcavabı) yalnız insan şüurunda
yarana biləcək ideal izlər əsasında formalaşan və bir qayda olaraq, şifahi nitq vasitəsilə
reproduksiya edilərək səlahiyyətli orqanlara və ya şəxslərə verilən məlumatlardır. Maddi
izlərdən bir sıra xüsusiyyətlərinə görə fərqlənsə də, ideal izlər onlarla eyni qnoseoloji
funksiyanı icra edir – cinayət hadisəsinin və onun törədilməsi mexanizminin dərk
edilməsi vasitəsi kimi çıxır edir (4, s. 41).
Verbal məlumatların kriminalistik əhəmiyyətli məlumatlar sistemində yerinin nədən
ibarət oluğunu dərk etmək üçün onların kriminalistik əhəmiyyətli məlumatın əlamətlərinə
nə dərəcədə və hansı formada cavab verdiklərinə aydınlıq gətirmək lazımdır.
Kriminalistik əhəmiyyətli məlumat, hər şeydən əvvəl cinayət hadisəsi və onun
törədilməsi mexanizminin müəyyən edilməsi üçün əhəmiyyət kəsb edən məlumatdır.
Xüsusi hüquq ədəbiyyatının öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi kriminalistik əhəmiyyətli
məlumatların aşağıdakı əlamətlərə malik olduğuna dair nəticə çıxarmağa imkan verir (8,
s. 11-14; 9, s. 59-70; 3, s. 10-25):
– Kriminalistik əhəmiyyətli məlumat özünün mənbəyi ilə ayrılmaz əlaqəyə
malikdir. Kriminalistik məlumat öz təbiətinə görə yalnız ideal ola bilsə də, o, müxtəlif
maddi daşıyıcılarda əks oluna bilər. Verbal məlumatlar da kriminalistik əhəmiyyətli
məlumatlar kimi öz «daşıyıcıları» ilə sıx qarşılıqlı və ayrılmaz əlaqədədirlər. Bu qarşılıqlı
əlaqə özünü verbal məlumatların yaranması və istifadəsinin bütün gedişatı boyu biruzə
verir. Belə ki, ilk növbədə, verbal məlumatların «daşıcıları» – insanların öz fiziki və psixi
xüsusiyyətləri həmin məlumatların formalaşması və onların ifadə edilməsi prosesinə öz
təsirini göstərir. Daha diqqətli insan, diqqəti yayınıq olan insanla müqayisədə müşahidə
95

etdiyi hadisənin daha çox detallarını qavrayırlar, temperament və emosional fonları fərqli
olan insanlar eyni şərtlərdə müşahidə etdikləri eyni hadisənin müxtəlif elementlərinə
daha çox diqqət yetirirlər, yaddaş xüsusiyyətləri fərqli olan insanlar obyektiv olaraq
müşahidə etdikləri hadisənin ayrı-ayrı epizodlarını fərqli həcmdə xatırlayırlar, daha
savadlı və ya nitqi daha səlist olan insan yadda saxladığı məlumatı daha dolğun, tam və
düzgün ifadə edir və s. Eynilə, artıq reproduksiya edilmiş verbal məlumatlar onların
mənbəyi barədə müxtəlif xarakterli məlumatlar barədə təsəvvür yaratmağa kifayət edir.
Belə ki, verilmiş izahat və ya ifadənin məzmunu, həcmi, keyfiyyəti və xarakteri onu
verən şəxsin xasiyyəti, temperamenti, savadlılıq dərəcəsi, sosial statusu, yaddaş
xüsusiyyətləri, hiss orqanlarında və qavrama qabiliyyətində qüsurların olub-olmaması,
onun istintaqla əməkdaşlığa meylli olub-olmaması, yalan ifadə verməyə və ya ifadə
verməkdən yayınmağa meylli olub-olmaması və s. kimi amillər barədə mülahizələr
yürütmək üçün əsas kimi çıxış edir. Deməli, kriminalistik əhəmiyyətli məlumatın bir
növü kimi, verbal məlumatlar da öz mənbələri (daşıyıcıları) ilə ayrılmaz əlaqədə olmaq
xüsusiyyətinə malikdir.
– Kriminalistik əhəmiyyətli məlumat qeyri-additiv, qeyri-kommutativ və qeyriassosiativdir. Kriminalistik əhəmiyyəti məlumatların belə xassələrə malik olmasının
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu xassələr kriminalistik əhəmiyyətli məlumatın əks
etdirdiyi biliklərin sadə riyazi cəmindən ibarət olmadığına işarə edir. Kriminalistik
əhəmiyyətli məlumatın ayrı-ayrı elementlərini istənilən ardıcıllıqla, qarışıq şəkildə, qeyriixtiyari qruplaşdırmaqla və s. formada düzmək yolverilməzdir, çünki bu, həmin
məlumatın məzmununun təhrif olunmasına gətirib çıxara bilər (8, s. 11). Verbal
məlumatlara münasibətdə bu xassə özünü daha da qabarıq şəkildə biruzə verir. Belə ki,
məsələn, maddi sübutun daşıdığı və ya hadisə yerinin daşıdığı kriminalistik əhəmiyyətli
informasiyanın ayrı-ayrı elementlərinin sıra dəyişikliyinin dəyişdirilməsinin
yolverilməzliyi bəzən şərti xarakter daşıyırsa (məsələn, hadisə yerinə həm mərkəzdən
periferiyaya, həm də periferiyadan mərkəzə doğru baxış keçirmək olar), verbal
məlumatlarda bilavasitə hadisə ardıcıllığı əks olunduğu üçün belə yerdəyişmələr
məlumatın məzmununun təhrif olunmasını qaçılmaz edir.
– Kriminalistik əhəmiyyətli informasiya dəyərli (faydalı) olmalıdır. Hər bir sistem
daxilində dəyər və fayda kateqoriyaları həmin sistemin məqsədinə münasibətdə müəyyən
edilən anlayışlardır. Söhbət məlumatlardan gedirsə, bu məlumat sistemin məqsədinə nail
olmaq üçün nə qədər çox rol oynayarsa, həmin sisitem daxilində bu məlumatın dəyəri
(faydası) bir o qdər çox olacaqdır.
Cinayətlərin ibtidai və məhkəmə araşdırmasına, yəni bütünlükdə cinayət mühakimə
icraatına bir sistem kimi yanaşdıqda, verbal məlumatların dəyəri (faydası) bu sistemin
məqsədləri konteksində nəzərdən keçirilməlidir. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki,
bir sistem daxilində fərqli subyektlər həmin sistemin fərqli məqsədlərinə nail olmaqda
maraqlı ola bilərlər, zira cinayət mühakimə icraatı iki qarşı tərəfin (ittiham və müdafiə
96

tərəflərinin) mövcud olduğu bir sistem olduğu üçün həmin sistemin məqsədləri də binar
xarakter daşıyır. Belə ki, cinayət mühakimə icraatı sistemində həm təqsirli şəxsin ifşa
edilməsi, həm də təqsirsiz şəxsin bəraət alması eyniqüvvəli məqsədlər kimi nəzərdən
keçirilir. Belə olan təqdirdə, cinayət təqibinə məruz qalan konrket şəxsin alibisini təsdiq
edən məlumatların əhəmiyyəti müdafiə tərəfi üçün daha əhəmiyyətli olacaqdır, əksinə,
təqib olunan şəxsi işfa edən hər hansı bir məlumat ittiham tərəfi üçün daha əhəmiyyətli
hesab ediləcəkdir. Kriminalistik əhəmiyyətli informasiyanın dəyəri obyektiv kateqoriya
kimi nəzərdən keçirilə bilmir, o, daha çox subyektiv kateqoriyadır. Məhz bu və ya digər
məlumatlardan öz məqsədinə çatmaq üçün istifadə edən subyektin maraqları
kontekstindən məlumat onun üçün kriminalistik əhəmiyyət kəsb edən və ya əhəmiyyətsiz
ola bilər (6, s. 134). Verbal məlumatlar kriminalistik əhəmiyyətli məlumatların bu
xassəsinə də tam cavab verir. Cinayət mühakimə icraatında eyni məzmunlu məlumatın
hər iki tərəf (ittiham və müdafiə tərəfləri) üçün dəyərli, faydalı ola biləcəyi ehtimalı
tanınır və bu ehtimalın realizə edilməsi üçün həmin tərəflərin subyektlərinə onlar üçün
dəyərli ola biləcək məlumatların əldə edilməsi imkanları təmin edilir. İttiham tərəfindən
çıxış edən və dövlət orqanları hesab edilən cinayət prosesi subyektləri belə məlumatları
bir sıra istintaq hərəkətlərinin (dindirmə, üzləşdirmə, ifadələrin yerində yoxlanması və s.)
həyata keçirilməsi yolu ilə əldə edirlər. Müdafiə tərəfinin də bərabər imkanlara malik
olması üçün cinayət-prosessual qanunvericilik qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda və
qaydada cinayət prosesində iştirak etmək üçün buraxılmış müdafiəçiyə hüquqi yardım
göstərilməsi üçün fərdi şəxslərdən izahatlar almaq hüququ verir (Azərbaycan
Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 143.3-cü maddəsi).
– Kriminalistik əhəmiyyətli məlumat semantik xarakterlidir. Semantiklik xassəsi
kriminalistik əhəmiyyətli məlumatın formaca deyil, məzmunca tərəfini ifadə edir. Bu
xassənin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, kriminalistik əhəmiyyətli məlumatın özünəməxsus
və anlaşılan mənası olmalıdır. Bu isə, öz növbəsində, o deməkdir ki, kriminalistik
əhəmiyyətli məlumatın öz anlayış aparatı olmalıdır, yəni həmin məlumatın məzmununda
hər bir sözün öz mənası olmalıdır.
Semantiklik xassəsi yalnız insana xas olan məlumatlarda təzahür oluna bilər. Maddi
obyektlərdə əks olunan izlər müşahidə və tədqiq edilib dildə ifadə olunduqdan sonra
semantiklik xassəsi əldə edir. Dildə ifadə etmə dedikdə, başqa hiss üzvləri ilə qavranılan
məlumatların sözlə ifadə edilməsi başa düşülür. Semantiklik xassəsi kriminalistik
əhəmiyyət kəsb edən məlumatların bir dildən başqa dilə onun məzmununun təhrif
edilmədən çevrilməsini təmin edir. Demək olar ki, məhz bu xassənin hesabına cinayət
prosesində milli dil prinsipi realizə edilir. Verbal məlumatlarda semantiklik xassəsi digər
məlumatlara nisbətən daha çox təzahur olunur. Təbiətinə görə ideal izlərdən təşkil
olunub, yalnız sözlərlə reproduksiya olunmaq imkanına malik olduğu üçün verbal
məlumatların semantiklik xassəsi onların formalaşmasının ilk etaplarından etibarən təmin
edilir.
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– Kriminalistik əhəmiyyətli məlumat ifadə olunduğu dildən və rəsmiləşdirildiyi
maddi daşıyıcı formasından asılı deyildir. Bu xassənin mahiyyəti kriminalistik
əhəmiyyətli məlumatın semantiklik xassəsi ilə sıx əlaqəlidir. Kriminalistik əhəmiyyətli
məlumatın dildə (sözlərdə) ifadə edilməsi vacib olsa da, onun hansı dildə ifadə edilməsi
vacib deyildir. Eləcə də, ifadə edilmiş kriminalistik əhəmiyyətli məlumatın hansı maddi
daşıyıcıda əks edildiyi onun məzmununu dəyişmədiyinə görə, bu məlumat özünün əks
olunacağı maddi dayışıcının növündən asılı deyildir. C.İ. Süleymanovun təbirincə desək,
dindirmə protokolunun məzmunu onun azərbaycanca, rusca və ya ingiliscə
yazılmasından asılı olaraq dəyişmir. Bu ifadələrin məzmununa onların maqnitofona
yazılması, yazı makinasında çap edilməsi və ya əlyazma ilə yazılması da təsir göstərmir,
bu yazılardan hər biri semantik baxımdan eyni dəyərli krimimanistik məlumat əks
etdirmiş olacaqdır (8, s. 11).
Cinayət mühakimə icraatında verbal məlumatların ifadə olunduğu dildən və
rəsmiləşdirildiyi daşıyıcı növündən asılı olmaması xassəsi müxtəlif vasitələrlə təmin
edilir. İlk növbədə, qeyd edilməlidir ki, azərbaycanca olmayan verbal məlumatların
cinayət mühakimə icraatının aparıldığı dilə transformasiyasını təmin etmək üçün cinayət
prosesində tərcümə institutundan, sonuncunun isə verbal məlumatın kriminalistik
əhəmiyyətinə xələl gətirməməsinin, yəni təhrif olunmamasının təminat vasitəsi kimi
«yanlış tərcümə» kateqoriyası və bilə-bilə yanlış tərcümə etməyə görə cinayət
məsuliyyəti institutundan istifadə edilir (Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin
297-ci maddəsi). Verbal məlumatların onların rəsmiləşdirildiyi maddi daşıyıcılardan asılı
olmaması (onların maddi daşıyıcılarda təhrif edilməməsi) təminatlarına gəlincə, qeyd
etmək lazımdır ki, bu zaman audio və va video yazıdan istifadə edilmişdirsə, zatən
səslənən nitqdə istifadə edilmiş sözlər orijinal məzmunda və ardıcıllıqda müvafiq maddi
daşıyıcıya yazılır. Verbal məlumatların təhrif edilməsi ehtimalı onların protokollaşdırılması zamanı daha çoxdur. Bu səbəbdən, cinayət-prosessual qanunvericilikdə məhz
verbal məlumatların protkollaşdırılması zamanı baş verə biləcək təhrifetmə hallarının
qarşısının alınması vasitələri nəzərdə tutulur. Belə təminat vasitələrinə istintaq
hərəkətində iştirak edən şəxslərin həmin istintaq hərəkətinin protokolu ilə tanış olmaq
hüququ, həmin protokola öz əlavə və qeydlərini bildirmək hüququ, protokolda təhrif
edilmiş məlumatlar aşkar etdiyi hallarda onların düzəldilməsini tələb etmək hüququ,
eləcə də, belə təhrif etmə hallarına reaksiya olaraq protokolu imzalamaqdan imtina etmək
hüququnu və s. aid etmək olar.
– Kriminalistik əhəmiyyətli məlumat dəyişkəndir, dinamikdir (bəzən ədəbiyyatda
bu xassə kriminastik əhəmiyyətli məlumatın köhnələn olması kimi ifadə edilir). Cinayətin
istintaqı va daha sonra məhkəmə araşdırılması özü dinamik bir prosesdir. Bununla
əlaqədar olaraq, cinayət prosesi davam etdiyi müddətdə kriminalistik əhəmiyyətli
məlumatların da dəyişməsi, həcminin artması, azalması, hissəsi və ya tam təsdiq və ya
təkzib edilməsi, köhnəlməsi və ya yenilənməsi qəbulediləndir.
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Hüquq ədəbiyyatında qeyd edilir ki, kriminalistik əhəmiyyətli yeni məlumatların
əldə edilməsi daha əvvəl əldə edilmiş məlumatların köhnəlməsinə yol açır, bu zaman
sadəcə əldə edilmiş iki məlumat arasındakı zaman fərqi rəhbər tutulmur. Məlumatın
köhnəlmiş hesab edilməsi üçün onun tam və ya qismən təkzib edilmiş olması və ya
natamam olması, yeni əldə edilmiş məlumatla isə köhnəlmiş hesab edilən məlumatın
təkzib edilmiş hissəsinin təsdiqlənməsi və ya natamam hissənin doldurulması zəruridir (8,
s. 11). Verbal məlumatlar dinamiklik və dəyişkənlik xassəsinə də tam anlamda malikdirlər. Belə ki, cinayət-prosessual qanunvericilikdə həm ibtidai araşdırmanı həyata keçirən
vəzifəli şəxsin (məhkəmə mərhələlərində hakimin və ya hakimlər kollegiyasının)
mülahizəsinə görə, həm də cinayət prosesinin digər iştirakçılarının (məsələn, təqsirləndirilən şəxs, zərər çəkmiş şəxs və s.) vəsatəti əsasında əlavə və təkrar dindirmələrin
yol verilməsi amilinin özü, cinayət mühakimə icraatının gedişatında verbal məlumatların
natamamlığının aradan qaldırılmasına (əlavə dindirmələr zamanı) və ya tamamilə fərqli
məzmuna keçməsinə (təkrar dindirmələr zamanı) yol verildiyinə dəlalət edir.
Sübutetmə prosesində verbal məlumatlardan istifadə edilməsinin qnoseoloji əsaslarını ideal izlərin yaranma xüsusiyyətləri və onlardan tədqiq edilən hadisənin dərk
edilməsi prosesində istifadə edilməsi xüsusiyyətləri çıxış edir. İdeal izlərin yaranması
psixoloji bir prosesdir müəyyən hadisəni tamamən və ya epizodik, həmçinin bilavasitə öz
hiss orqanları ilə, yaxud bilvasitə başqalarının hiss orqanları ilə qavradıqdarı hadisələr
haqqında məlumatları qəbul etməklə, başqa sözlə vasitəli olaraq qavramaqdan,
qavranılmış hadisənin və ya onun bir hissəsinin yaddaşda saxlanmasından ibarətdir (5, s.
50). Yadda saxlanılmış fakt və ya hadisənin ifadə edilməsi – reproduksiyası isə artıq ideal
izin konkret forma alması mərhələsidir. İnsan yaddaşında əks olunmuş hadisənin,
prosesin, hərəkətin və s. məhz ötürülə bilən hissəsi (həcmi) kriminalistik əhəmiyyət kəsb
edir (10, s. 622). Reproduksiyanın həyata keçirilməsi şərtlərindən və qaydalarından asılı
olaraq, ideal izlər konkret hüquqi təzahür forması və bu təzahür formasına müvafiq
olaraq prosessual-hüquqi status alır. İdeal izlərin reproduksiyası hər zaman verbal
məlumatlardır, lakin verbal məlumatların hamısı prosessual anlamda sübutlar deyildir (7,
s. 74, 76). Belə ki, verbal məlumatların kriminalistik əhəmiyyət kəsb etməsi üçün onların
müvafiq cinayət hadisəsinin araşdırılması (ibtida araşdırma deyil, geniş anlamda
araşdırma nəzərdə tutulur – əməliyyat işi, ilkin yoxlama fəaliyyəti, ibtidai araşdırma,
hətta vəkil araşdırması) ilə məşğul olan səlahiyyətli subyektlər üçün və ya belə
subyektlərin həmin məlumatları qavraya biləcəyi şəraitdə reproduksiya edilməsi
önəmlidir. Məsələn, cinayət hadisəsinin şahidi olmuş şəxs tərəfindən bu barədə başqa bir
şəxsə danışmasının özü-özlüyündə kriminalistik əhəmiyyəti yoxdur. Lakin ikinci şəxs
tərəfindən müvafiq məlumatların hüquq-mühafizə orqanına verilməsi və bu məlumatların
ilkin mənbəyinin göstərilməsi zamanı, artıq hadisənin bilavasitə şahidi olmuş şəxsin
başqa bir şəxsə bu barədə məlumatlar verməsinin kriminalistik əhəmiyyəti olacaqdır.
Başqa sözlə, bunun hesabına hadisənin şahidi müəyyən edilmiş olacaqdır.
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Verbal məlumatların kriminalistik əhəmiyyəti onların prosessual-hüquqi əhəmiyyəti
ilə qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilməlidir, çünki ayrı-ayrı istintaq fərziyələrinin
qurulması və yoxlanması, müxtəlif taktiki gedişlərin edilməsi və s. sırf kriminalistik
vəzifələrin həlli üçün verbal məlumatların ciddi prosessual formaya malik olması, bir o
qədər də, vacib olmasa da, cinayət prosesində məhz sübut kimi istifadə edilməsi üçün
verbal məlumatların qanunla müəyyən edilmiş prosessual formada çıxış etməsi
mütləqdir.
Hətta səlahiyyətli dövlət orqanlarına və qanunla yol verilən formada verilmiş verbal
məlumatlar da hər zaman prosessual anlamda sübut hesab edilmir. Məsələn, baş vermiş
cinayət hadisəsi barədə əməliyyat işçisinə verilmiş verbal məlumatlar hüquqi təbiətinə
görə, əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin nəticələridir. Onların isə cinayət prosesinə məhz
sübut kimi inteqrasiya edilməsi üçün xüsusi şərtlər nəzərdə tutulmuşdur. Eynilə, cinayət
işinin başlanması mərhələsində müstəntiq tərəfindən alınmış izahatlar da məzmununa
görə cinayət hadisəsi barədə veriləcək ifadələrdən fərqlənməsə də, prosessual formasına
görə fərqləndiyinə görə qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericiliyində sübutlar
sisteminə aid edilməmişdir. Verbal məlumatların prosessual mənada sübut kimi çıxış
etməsi üçün onların istintaq hərəkətləri protokollarında və ya istintaq hərəkətlərinin
icraatı çərçivəsində digər maddi daşıyıcılarda əks olunması zəruridir. Belə hallarda verbal
məlumatlar ifadə statusu alır və sübut əhəmiyyəti qazanır.
Prosessual formaya malik olub-olmamasından asılı olmayaraq, verbal məlumatlar
vasitəsilə aşağıdakılar haqqında kriminalistik əhəmiyyətli məlumatlar əldə etmək olar:
– Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxslər haqqında məlumatlar. Verbal məlumatlar
predmetinin genişliyi ilə xarakterizə edilə bilər. Odur ki, cinayət hadisəsinin araşdırılması
zamanı cinayət törətməsi ehtimal edilən şəxslərin dairəsi, artıq şübhəli bilinən və ya
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş şəxslərin sosial, psixoloji və ya fizikifunksional əlamətləri haqqında məhz verbal məlumatlar toplanılması mümkündür.
Cinayət törətməsi ehtimal edilən şəxslərin dairəsi haqqında verbal məlumatları adətən
qeyri-aşkar şəraitdə törədilmiş cinayətlər üzrə, ilk olaraq, zərər çəkmiş şəxslərin özləri
verə bilərlər. Belə hallarda adətən zərər çəkmiş şəxslərə əməliyyatçılar və ya müstəntiq
tərəfindən «kimdən şübhələnirsiniz?» sualı ünvanlanır və onlar ehtimal etdikləri şəxslərin
adlarını çəkirlər. Bundan sonra həmin şəxslərin ətrafında qurulan istintaq fərziyələri
əməliyyat və ya prosessual yollarla yoxlanmağa başlanılır. Şübhəli və ya təqsirləndirilən
şəxsləri (hətta zərər çəkmiş şəxsi və digər şahidləri) xarakterizə edən məlumatlar da
bilavasitə ifadələrin predmetini təşkil edə bilər (Azərbaycan Respublikası CinayətProsessual Məcəlləsinin 227.1-ci maddəsi).
– Cinayətin törədilməsi üsulu haqqında məlumatlar. Əksər hallarda cinayətin edilmə
üsulu cinayət tərkibinin obyektiv cəhəti kimi çıxış etdiyi üçün cinayət hadisəsini
bilavasitə müşahidə etmiş şəxslər bu barədə də ətraflı verbal məlumatlar verə bilərlər.
Cinayətin törədilməsi üsulu kriminal nəticəyə nail olmaq üçün edilmiş hərəkətlərin
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kompleksidir. Odur ki, həmin hərəkətləri müşahidə etmiş, həmin hərəkətlərdən ziyan
çəkmiş və ya həmin hərəkətlərdə iştirak etmiş (təqsirin etiraf edildiyi hallarda) şəxs həm
prosessual formada, həm də qeyri-prosessual formada onlar haqqında şifahi məlumatlar
verə bilər.
– Cinayətin törədilməsi mexanizmi haqqında məlumatlar. Cinayətin törədilməsi
mexanizmi cinayət zamanı törədilmiş hərəkətlərin ardıcıllığını onların icrasının texnoloji
tərəfini ifadə edir. Cinayətin törədilməsi mexanizminin sistemi mürəkkəb xarakterli olub,
özündə həm cinayətə hazırlıq hərəkətlərini, həm bilavasitə cinayətin törədilməsi zamanı
icra olunan hərəkətləri, həm də cinayətin törədilməsindən sonra məsuliyyətdən
yayınmağa yönəlmiş hərəkətləri ehtiva edir. Bu elementlərin hər biri konkret zaman və
məkanda baş verdiyi və konkret hərəkətlərin edilməsi ilə reallaşdırıldığı üçün onların
müşahidə edilməsi və ya bu elementlərin hər hansı birinin iştirakçısı tərəfindən kriminal
niyyətdən vaz keçilməsi və təqsirin etiraf edilməsi ilə hüquq mühafizə orqanlarına
məlumat verməsi istisna edilmir. Belə hallarda da cinayətin törədilməsi mexanizmi
haqqında ilk əldə edilən kriminalistik əhəmiyyətli məlumatlar məhz verbal məlumatlardır
(qanunla törədilmiş və ya hazırlanan cinayət haqqında məlumatlar və təqsirini könüllü
boynuna almaqla gəlmənin həm yazılı, həm də şifahi prosessual formasına yol verilir –
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 204.1 və 204.7-ci maddələri).
– Cinayətin törədilməsi şəraiti haqqında məlumatlar. Cinayətin edilmə şəraiti
haqqında verbal məlumatların əldə edilməsi zamanı nəzərə almaq lazımdır ki, cinayətin
edilmə şəraiti özündə həm cinayət törədilənə qədər, həm bilavasitə cinayətin törədilməsi
anında, həm də cinayətdən dərhal sonra yaranmış şəraiti – qarşılıqlı əlaqədə olan
faktların, halların, proseslərin və s. sistemini ehtiva edir. Odur ki, qeyd edilən hər bir
zaman etapında cinayətin törədilmə şəraitini müşahidə etmiş (burada müşahidə geniş
anlamda istifadə edilib, yalnız vizual müşahidəni deyil, həm də digər hiss orqanları ilə
müvafiq şəraitin qavranılmasını nəzərdə tutur) şəxs cinayətin törədilmə şəraiti haqqında
kriminalistik əhəmiyyətli məlumatlar verə bilər.
– Cinayətkar motivasiya haqqında məlumatlar. Cinayətkar motivasiya (cinayətin
törədilməsinə sövq edən hislərin oyanması və onların xarakteri) sübutetmə zamanı ən
çətin sübut edilən sübutetmə predmetidir. Subyektiv kateqoriya olması səbəbilə onun
əlamətlərinin maddi izlərlə ifadə edilməsi hallarına olduqca az rast gəlinir. Cinayət
törətmiş şəxsin motivləri, bir qayda olaraq, onu tanıyan şəxslərlə və həmin şəxsin
bilavasitə özü ilə söhbətlər – dindirmələr zamanı daha dəqiq müəyyən edilir. Bu
səbəbdən, əminliklə demək olar ki, cinayətkar motivasiyanın müəyyən edilməsinin ən
səmərəli vasitəsi məhz verbal məlumatların əldə edilməsidir.
– Cinayətin izləri və onların yaranma mexanizmi haqqında məlumatlar. Əvvəldə
qeyd edildiyi kimi vebal məlumatların özləri də ideal izlərin təzahür formasıdır. Verbal
məlumatlar özləri izə olmaqla digər (həm maddi, həm də ideal) izlərə işarə etmək
qabiliyyətinə malikdirlər. Verbal yolla cinayətin izləri və onların yaranma mexnizmi
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haqqında məlumat vermənin hədləri sonsuzdur – şifahi məlumatlar yolu ilə hadisənin
digər şahidlərinin adları çəkilə bilər, hadisə yerində predmetlərin yerdəyişməsi dəqiq
şəkildə təsvir edilə bilər, hadisə yerində və ya zərər çəkmiş şəxsin vücudunda yaranmış iz
və xəsarətlərin əmələ gəlmə səbəbləri və ardıcıllığı kifayət qədər detallı şəkildə təsvir
edilə bilər, cinayətin gizlədilmiş izlərinin yerləri barədə bilgilər verilə bilər və s.
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Вербальная информация и ее место в системе криминалистической информации

Резюме
В статье перечислены в обобщенном виде все характерные свойства
криминалистической информации и на основе системы этих свойств аргументирован
тезис о том, что вербальная информация обладает всеми свойствами криминалистической
информации. Автор также, предложил список обстоятельств, которые могут достоверно
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установлены с помощью вербальной информации в уголовном процессе.
Ключевые слова: криминалистика, информация, вербальность, идеальные следы,
криминалистическая значимость.
Verbal information and its place in system of criminalistic information
Summary
All characteristic properties of criminalistic information are listed in article in the
generalized look and on the basis of system of these properties the thesis that verbal information
possesses all properties of criminalistic information is reasoned. The author also, offered the list
of circumstances which can be authentically established by means of verbal information in
criminal trial.
Keywords: criminalistics, information, verbality, ideal traces, criminalistic importance.
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УОТ 343.14 (479.24)
С.Р.Исмайлова,
диссертант кафедры уголовного процесса
юридического факультета БГУ

ПРОБЛЕМЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
ИЗ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Действие нового уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской Республики ставит перед учеными - специалистами в области уголовного
процесса и других отраслей криминального цикла в числе приоритетных задач
научных исследований тщательный анализ норм принятого закона. Анализ этот
имеет целью как разработку рекомендаций и комментариев, облегчающих
работникам правоохранительных органов применение закона, так и дальнейшее
совершенствование законодательной базы уголовно-процессуальной деятельности.
Такое совершенствование представляет собой непрерывный процесс, который не
завершается принятием уголовно-процессуального кодекса. Постоянное и
динамичное обновление общественных отношений диктует необходимость
внесения изменений и дополнений в существующее уголовно-процессуальное
законодательство, что и подтвердила восьмилетняя практика применения УПК
Азербайджанской Республики.
Совершенствование
нормативной
базы
уголовно-процессуальной
деятельности обусловлено также тем, что законодатель в принципе не может
принять «идеальный» закон, в полной мере отражающий потребности и интересы
общества и государства [1, с. 21]. Не является исключением и УПК, который,
несмотря на прогрессивное в целом содержание, освещает и разрешает не все
вопросы, в том числе касающиеся принципиальных положений уголовного
судопроизводства, а в ряде случаев, с нашей точки зрения, противоречит им.
Так, анализ понятия «доказательство» позволяет утверждать, что в статье 124
УПК речь идет не о видах доказательств, а о видах источников доказательств, в
связи с чем, по нашему мнению, заглавие данной статьи должно быть изменено [9,
с. 150].
Кроме того, с нашей точки зрения, подлежат изменению дефиниции
перечисленных в ст. 124.2 УПК источников доказательств, а также положения,
касающиеся их сути, поскольку они противоречивы, а в ряде случаев, и неверны.
Так, согласно ст. 124.2 УПК, в качестве доказательства в уголовном процессе
принимаются показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля.
Согласно ст. 126.1 УПК, показаниями признаются устные и письменные сведения,
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полученные от подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетелей органом,
осуществляющим уголовный процесс, в установленном УПК порядке [9, с. 153].
По логике законодателя, эти сведения будут иметь доказательственное
значение только в случае соответствия требованиям ст. 124.1.2 УПК, а противная
информация, в том числе и алиби, к таковым относиться не будет, т.к.
доказательства невиновности, как таковые, из процесса исключены.
Согласно ст. 126.2 УПК, доказательством могут быть признаны только те
показания, которые основаны на сообщениях и выводах лица, непосредственно
воспринимавшего событие, его причины, характер, механизм и развитие.
Представляется, что подобное утверждение сводит доказывание до примитивного
уровня, поскольку исключает сам процесс его производства: поиск
доказательственной информации от одного источника до другого и далее [2, с. 17].
Это же относится и к положениям ст. 126.3 УПК, согласно которым в качестве
доказательств не могут быть использованы сведения, переданные органу,
осуществляющему уголовный процесс с чужих слов.
Исключением являются «...сведения, полученные со слов умершего лица», что
также представляется неверным, поскольку противоречит понятию доказательства.
С нашей точки зрения, в данном случае главным является достоверность
полученных данных при получении их законным путем, а не источник
доказательства. Тем более, что показания в качестве таковых в законе значатся.
Кроме того, представляется неверным упоминание органа, осуществляющего
уголовный процесс, а не конкретных участников уголовного процесса, что не одно
и тоже [6, с. 109].
Как известно, показания получают путем допросов, которые производит
следователь или иной компетентный участник процесса. Согласно ст. 125.2.5 УПК,
противное относит доказательства к недопустимым.
Дефиниция понятия «вещественные доказательства» (ст. 128.1 УПК)
представляется неполной, поскольку в ней отсутствует положение о предметах,
служивших орудиями преступления. Также, с нашей точки зрения, не может быть
основанием недопустимости доказательства его ненадлежащее описание,
опечатание и т.п., не повлиявшие на свойства предмета.
В качестве источника доказательств в законе (ст. 124.2.4 УПК) названы
протоколы следственных и судебных действий, в числе которых протоколы
осмотра, обыска, допроса, очной ставки, проверки показаний на месте и другие (ст.
134 УПК).
Как отмечает И.А. Грудинин, по логике законодателя получается, что
доказательствами одновременно являются и показания и протоколы, в которых они
записаны, что подтверждает наше утверждение о существовании видов источников
доказательств, а не доказательств [4, с. 26].
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Согласно ст. 134.1 УПК, протоколы следственных действий и судебного
заседания являются документами, составляемыми в соответствии с УПК в
письменной форме и подтверждающими непосредственное восприятие органом,
осуществляющим уголовный процесс, обстоятельств, имеющих значение для
уголовного преследования.
В тоже время, в ст. 135 УПК предусмотрен еще один вид источников
доказательств - иные документы, под которыми признаются любые записи на
бумажном, электронном или ином носителе, содержащие в себе сведения в
буквенных, цифровых, графических или иных знаках, которые могут иметь
значение по уголовному преследованию.
Представляется, что оба этих источника доказательств одинаковы по сути, а
если исходить из того, что каждый документ, имеющий значение для дела,
подлежит осмотру с составлением протокола, то получается, что одна и та же
информация (данные) будет выступать в трех ипостасях. На самом же деле мы
будем иметь три источника одного доказательства [8, с. 19].
Допустимость доказательств предполагает соблюдение процессуального
порядка их получения: законодатель не только требует от лица, ведущего
производство по делу, использовать для получения доказательств лишь
следственные действия, которые указаны в законе, но и устанавливает порядок
проведения каждого следственного действия.
Нарушение данных требований признается существенным нарушением закона
и влечет за собой признание доказательств недопустимыми, однако в самом законе
содержатся противоречия в этой части.
Так, согласно ст.ст. 236, 237, 238, 241 и 247 УПК протоколы осмотра,
эксгумации, освидетельствования, опознания, обыска и выемки составляются по
окончании этих следственных действий, и в них производится отметка о
разъяснении участникам их прав и обязанностей.
Однако, очевидно, что о своих правах и обязанностях участник следственного
действия должен знать до его начала, а не по окончанию.
Значение
допустимости состоит в том, что посредством ее установления
исключаются из системы уголовного судопроизводства доказательства,
достоверность которых выявить затруднительно или невозможно. Следовательно,
допустимость
играет роль барьера, препятствующего проникновению в
систему доказывания данных, не являющихся доказательствами в процессуальном
значении этого слова.
Представляется, что отдельные положения ст. 125 УПК Азербайджанской
Республики являются не барьером, а непреодолимой преградой, искусственно и,
главное, неоправданно усложняющей процесс доказывания.
Так, согласно ст. 125.2.2 УПК, недопустимо принятие в виде доказательств по
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уголовному делу сведений, документов и вещей, полученных с применением
насилия, угрозы, обмана, пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унизительных действий.
С нашей точки зрения, в законе должно быть четко определено понятие
неправомерного психического воздействия и его составляющих, к которым следует
отнести:
а)
угрозы применения в настоящее время, либо в будущем физического
насилия, уничтожения имущества, распространения позорящих сведений и иной
конфиденциальной
информации,
уголовного,
дисциплинарного
или
административного преследования, воспрепятствования деятельности, нарушения
иных прав, предусмотренных Конституцией и иными законами Азербайджанской
Республики.
Угрозы могут быть направлены непосредственно в адрес участника процесса,
либо в отношении других лиц, независимо от степени родства с участником
процесса. Угрозы применения физического насилия могут быть устными и
демонстративными;
б)
осуществление перечисленных угроз, в т.ч. физическое насилие в
отношении каких-либо лиц, имеющих отношение к участнику процесса.
В данном случае неправомерное физическое насилие и иные незаконные
действия в отношении одних лиц будут способом неправомерного психического
насилия в отношении участника процесса;
в)
умышленное нарушение прав участника процесса как человека и
гражданина (за исключением физического воздействия). В данном случае имеются
в виду конституционные права и свободы, предусмотренные в главе III
Конституции Азербайджанской Республики;
г) умышленное нарушение процессуальных прав личности как участника
уголовного процесса [3, с. 75-76].
Проблематичным, с нашей точки зрения, остается вопрос о правовых
последствиях нарушения правил о допустимости доказательств.
Представляется неверным определение перечня конкретных нарушений
уголовно-процессуального
закона,
при
наличии
которых
признание
доказательственной информации доказательством является недопустимым. Как
признают авторы подобных перечней, они не во всех случаях конкретны и
нуждаются в уточнении.
По этой причине, не вполне удачным является и установленный новым УПК
перечень (ст. 125) согласно которому к недопустимым доказательствам относятся
сведения, документы и вещи, полученные, в частности:
- с лишением или ограничением участников уголовного процесса их
гарантируемых законом прав в нарушение конституционных прав и свобод
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человека и гражданина либо иных требований УПК, что должно или может
повлиять на действительность этих доказательств;
- с применением насилия, угрозы, обмана, пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унизительных действий;
- с грубыми нарушениями правил производства следственных или иных
процессуальных действий;
- от лица, которое не способно опознать документ или иную вещь,
подтвердить их действительность, источник, обстоятельства приобретения;
- от неизвестного лица в судебном заседании либо не установленного в нем
источника;
- в результате применения способов, противоречащих современным научным
взглядам и т.д.
В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о разграничении
существенных (грубых) и несущественных нарушений уголовно процессуального
закона. Думается, основным критерием для разграничения существенных либо
несущественных нарушений следует признать их соответствие либо противоречие
принципам уголовного процесса.
Противоречие основополагающим, руководящим началам уголовного
процесса должно в любом случае оцениваться субъектом доказывания как
основание для исключения оцениваемой доказательственной информации из
доказательственной базы.
Одной из задач уголовного судопроизводства (ст. 8.0.3 УПК), является
всестороннее и полное выяснение всех обстоятельств, связанных с уголовным
преследованием. Поскольку на разных этапах судопроизводства взаимосвязанные
вопросы о достаточности доказательств и полноте расследования решаются
разными субъектами доказывания, то, соответственно, и разной бывает оценка
данного обстоятельства. Очень часто, что достаточно для следователя, по ряду
субъективных причин, недостаточно для прокурора или суда, которые, мотивируя
свои решения неполнотой расследования, искусственно тормозят его дальнейшее
движение [10, с. 11].
Возможны возражения, что полнота расследования и достаточность
доказательств являются понятиями разных уровней и категорий, что достаточность
определяет полноту и т.п., однако одно очевидно: без четких предписаний закона
данное понятие всегда будет орудием субъективных желаний и целей [7, с. 8].
Не менее важен вопрос о субъектах оценки доказательств в уголовном
процессе. В ст. 145.2 УПК упоминаются лишь дознаватель, следователь, прокурор,
судья и присяжные заседатели, однако это не значит, что иные субъекты
уголовного процесса не производят указанной оценки. По мнению Л.Д. Кокорева,
представляющемуся верным, субъектами оценки доказательств могут быть любые
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участники процесса, но их оценки имеют неодинаковое значение для
процессуального доказывания [5, с. 223].
Значимость для доказывания оценки доказательств определенными
субъектами определяется процессуальным статусом этих субъектов. С учетом
процессуального статуса представляется возможным условное деление субъектов
оценки доказательств на две группы. В первую группу входят субъекты,
принимающие на основе оценки доказательственной информации (доказательств)
процессуальные решения. В данную группу входят дознаватели, следователи,
прокуроры, судьи, а также присяжные заседатели.
Во вторую группу входят подозреваемые, обвиняемые, защитники указанных
лиц, потерпевшие, эксперты, переводчики и иные участники уголовного процесса,
не принимающие по делу процессуальных решений, если не считать таковыми
ходатайства.
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BDU-nın hüquq fakültəsinin cinayət prosesi
kafedrasının dissertantı
Sübutların mümkünlüyü problemləri
Xülasə
Аzərbаусаn Respublikasının cinayət-prosessual qanunvericiliyində, sübutların
mümkünlüyü hissəsində ümumən proqressiv məzmunun olmasına baxmayaraq, bir пеçə
nöqsan və uyğunsuzluqlar vardır.
Problemlərə baxılır və onların həll yolları təklif olunur.
Cinayət prosesində fiziki və psixi təsirin istifadə etmə problemləri araşdırılır.

Ismailova Sevinj Rauf gizi,
a dissertator for PhD in Law of the Department
criminal process of law faculty of BSU
Problems of the evidence exclusion from criminal proceedings
Resume
In spite of the progressive in general content, the Criminal Procedure legislation of
the Azerbaijan Republic contains some gaps and contradictions in terms of the evidence
admissibility.
It is considered the problems; is suggested the ways to solve them.
The problems of the using physical and mental impact in the criminal process are
investigated.
Ключевые слова: доказательство; допустимость; оценка; уголовно-процессуальная деятельность; судопроизводство; субъект доказывания; уголовный
процесс.
Keywords: evidence; admissibility; evaluation; criminal procedure activity; legal
proceedings; subject of proving; criminal process.
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МЯНЗИЛ ОЬЦРЛУЬУ ИЛЯ БАЬЛЫ ЪИНАЙЯТЛЯР ЦЗРЯ
ЩАДИСЯ ЙЕРИНИН БАХЫШЫ ИСТИНТАГ ЩЯРЯКЯТИНИН
ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛМЯСИ НЯТИЪЯСИНДЯ ЪИНАЙЯТКАРЫН
ШЯХСИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА МЯЛУМАТЫН ТОПЛАНМАСЫНЫН
ТАКТИКИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Ачар сюзляр: мянзил оьурлуьу, ъинайят, щадися йериня бахыш, информасийа
Мцасир дюврдя ъинайяткарлар чох вахт вятяндашларын ямлакыны эизли йолла талайаркян
ял, айаггабы ая с. излярини эизлятмяк цчцн тядбирляр эюрцрляр ки, щцгуг-мцщафизя
органларынын ъинайятлярин ачылмасы цзря фяалиййятини чятинляшдирсинляр. Мцтяхяссискриминалистин бахышда иштиракы эюзя эюрцнмяйян излярин ашкар едилмясиндя тятбиг едилян
елми-техники васитялярин, методикаларын диапазонуну хейли эенишляндирмяйя имкан верир.
Щадися йеринин шяраитинин комплекс тядгиги, онда мцтяхяссис-криминалистин иштиракы
артыг бахыш просесиндя ъинайят механизминин мцяййян едилмяси, щабеля сонрадан
ъинайяткарларын ейниляшдирилмяси бахымындан таламанын ашкар едилмиш изляринин кейфиййяти
щаггында илкин нятиъяйя эялмяйя имкан верир. Бу истигамятдя ашкар олунмуш ял изляри
хцсуси ящямиййятя маликдир, чцнки ялляр ъинайяткарын фяалиййятиндя ян фяал сурятдя
иштирак едяряк, тутма, сахлама, итялямя вя с. щярякятляри тюрядир. Буна эюря дя ялверишли
шяраитдя ял изляриня эюря ъинайятдя иштирак етмиш шяхслярин сайыны, излярин галма
мцддятини, колнкрет шяхсиййят щаггында диэяр йюнялдиъи информасийалары - йашы, бойу,
ъинси, физики хцсусиййятляри вя с. мцяййян етмяк олар. Ашкар едилмиш излярин дактилоскопик
учот базалары цзря тяхиря салынмадан йохланмасы щямин ямялин тюрядилмясиндя «яли
олан» конкрет шяхси мцяййян етмяйя имкан верир.
Вятяндашларын йашайыш мянзилиндяки ямлакын оьурланмасынын (мянзил оьурлугларынын) механизминин хцсусиййятляриндян бири бундан ибарятдир ки, чох вахт ъинайяткарлар
эизлядилмиш сярвятляри ахтараркян дайаг кими бу вя йа диэяр яшйалардан (стул, стол вя с.)
истифадя едир вя щямин яшйаларын цзяриндя галан айаггабы изляри чох вахт гейри-дягиг,
фрагментар характер дашыйыр вя асанлыгла мящв едиля биляр. Мцтяхяссис-криминалистин
бахышда иштиракы бу тящлцкяни азалтмаьа вя диэяр излярин – ял, сярвятлярин ахтарылмасы цчцн
истифадя олунмуш яшйаларын изляринин вя с. мцмкцн йерини моделляшдирмяйя имкан
йарадыр.
Мцтяхяссис-криминалист тяряфиндян илкин тядгигатын сяриштяли шякилдя апарылмасы
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ашаьыдакылара имкан верир:
- арашдырылан щадися, онун механизми вя иштиракчылары щаггында даща обйектив
информасийа алмаг;
- сцбутларын сонракы ахтарышынын истигамятлярини, бу ишин васитя вя методларыны
дягигляшдирмяк;
- ашкар олунан излярин, яшйаларын тядгиг едилян щадисяйя аидиййатыны вя сонракы
диагностик информасийанын ялдя едилмяси цчцн йарарлылыьыны мцяййян етмяк.
Бундан башга, илкин тядгигатын нятиъяляри щадися йеринин шяраитинин щяртяряфли тящлили
цчцн обйектив ясас йарадыр. Щям гясд механизминин, щям дя тягсирли шяхслярин
шяхсиййяти щаггында мялуматларын айдынлашдырылмасы, щабеля ъинайятин сящняляшдирилмяси
криминалистик фярзиййясинин йохланылмасында, иш цчцн ящямиййятли щалларын ахтарылмасында
вя ашкара чыхарылмасында мцстянтигя йардым эюстярилмяси мягсядиля баш вермиш
щадисянин мадди нятиъяляринин тядгигинин йекунлары диэяр мянбялярдян алынан башга
информасийаларла (ямялиййат мялуматлары, зярярчякянлярин, шащидлярин ифадяляри вя с.)
тутушдурулур.
Мцтяхяссис-криминалистин бахышда иштиракы ъинайяткарларын ъинайят ниййятинин
реаллашдырылмасы просесиндя: мянзиля дахил оларкян, сярвятляри ахтараркян, ъинайятин
тюрядилдийи йердян эедяркян вя с. щалларда гойдуглары вя ашкар олунмуш
микрообйектлярдян (микрощиссяъиклярдян) дя сямяряли истифадя етмяйя имкан верир.
Ашкар олунмуш щиссяъиклярин илкин тядгиги ашкар олунмуш маддянин тябияти щаггында
мялуматлары дягигляшдирмяйя, илкин мцгайисяли гиймятляндирмяни апармаьа кюмяк едир
ки, бу да мясялян, ъинайяткарларын эейими, истифадя олунмуш алятляр щаггында сцбутларын
ахтарылмасынын истигамятинин, васитяляринин вя методларынын сечими щаггында фярзиййялярин
формалашдырылмасына вя йохланылмасына тякан верир.
Сындырыъы алятлярин сяриштяли сурятдя апарылмыш илкин тядгиги яшйанын илкин тяйинаты;
онун хцсуси олараг сындырма цчцн щазырландыьыны эюстярян яламятлярин мювъудлуьу;
щазырланма цсулу, конструктив хцсусиййятляри, ящалинин мцяййян групуна, йахуд айры-айры
мцтяхяссисляря мянсуб олмасы вя с. щаггында зярури информасийа веря биляр.
Ъинайяткарларын юз излярини эизлятмяк мягсядиля мцхтялиф (тохунма, дяри, резин)
ялъяклярдян истифадя етдийи щалларда щямин ялъяклярин бурахдыьы яламятляр цзря
тохунманын характери, онларын цзяриндя зядялярин олмасы, ял бармагларынын гцсурлары,
ялъяклярин щазырландыьы материал (дяри, резин вя с.) щаггында мцщакимя йцрцтмяк
мцмкцндцр. Вахтында бахыш иштиракчыларынын диггятиня чатдырылмыш бу информасийа
ъинайяткарларын мягсядйюнлц ахтарышына тякан верир.
Мясялян Украйна криминалистляринин апардыьы бир тядгигата нязяр йетиряк.
Ъинайяткарын ялъяк тахмасы иля ялагядар обйект цзяриндя ял излярини ашкар етмяк
мцмкцн олмамышдыр. Лакин беля бир ещтимал иряли сцрцлмцшдцр ки, иш цчцн ящямиййят
кясб едян обйект бу ъинайят цзря шцбщяли шяхслярдян биринин ъибиндя ола билярди. Кцркцн
ъиб парчасынын емиссион спектрал анализи методу иля апарылмыш тядгигатын эедишиндя
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гурьушун щиссяъикляри ашкар олунмушдур. Анализин нятиъяляри обйектин формасыны якс
етдирян тцнд-гящвяйи рянэдя из алмаьа имкан верян контакт-диффузийа методу иля дя
тясдиглянмишдир (1, с. 64).
Сцбутедиъи информасийанын мадди мянбяляринин ахтарышы ъинайят щадисясинин фикрян
моделляшдирилмяси иля айрылмаз сурятдя баьлыдыр, чцнки ямялин мадди нятиъяляринин ашкар
едилмяси щадисянин баш вермя механизминин гиймятляндирилмясиня, диэяр излярин
мювъудлуьу щаггында ясасландырылмыш ещтималын иряли сцрцлмясиня тякан верир. Ейниля
щадися йериня бахышын эедишиндя иш цчцн ящямиййятли щалын ашкар едилмяси ямялиййатахтарыш групу цзвляринин щярякятляринин ахтарыш йюнцмцнц фяаллашдырыр, илкин
информасийайа тянгиди йанашмаьа, ону щяртяряфли гиймятляндирмяйя сювг едир.
Ъинайят ямялинин механизминин вя «ъинайяткарын профилинин» моделляшдирилмяси
системинин низамлылыьы мадди информасийа мянбяляринин щяъминдян бирбаша асылыдыр:
гясдин мадди нятиъяляринин мяъмусу ня гядяр бюйцкдцрся, онларын ясасында
формалашдырылан нятиъяляр бир о гядяр обйектив олур. Модел «тядгигат обйектини явяз
едян вя онун щаггында йени информасийа алмаьа имкан верян фикри, йахуд мадди систем»
(2, с. 29) олдуьундан, щадися йериня бахышын мялуматлары ясасында ъинайят механизминин
моделляшдирилмяси дедикдя ъинайяткарын тюрятдийи щярякятлярин, вятяндашларын ямлакынын
эизли йолла яля кечирилмяси (оьурлуг) щаггында ишляр цзря ися щям дя зярярчякянин
щярякятляринин фикрян йенидян йарадылмасы баша дцшцлмялидир. Бу заман гясд
механизминин фикрян йенидян йарадылмасы просеси «ъинайяткарын профилинин»
формалашдырылмасы, сцбутедиъи информасийанын мянбяляринин йаранмасы иля нятиъялянмиш
щярякятлярин мотивляриня нцфузетмя цчцн имкан йарадыр.
Беля моделлярин формалашдырылмасына йюнялмиш мцряккяб вя зиддиййятли просес
бундан ибарятдир ки, щямин анда конкрет шяхслярин щярякятляри вя ъинайят щадисяси
арасында мцяййян олунмуш мякан-заман ялагяляри вя мцнасибятляри мювъуд
олмадыьындан, ъинайят щадисяси, ъинайяткарларын щярякятляри щаггында бир чох илкин
мялуматлар ещтимали, йюнялдиъи характер дашыйыр. Бундан ялавя, чох вахт ъинайяткарлар
ъинайят щадисясинин мянзярясини сящняляшдирмяйя чалышыр, бу мягсядля ъинайят йериндя
башга шяхсляря мяхсус яшйалар сахлайыр, йанлыш изляр бурахырлар, йа да беля яшйалар,
сянядляр тядгиг едилян щадисяйя аидиййаты олмайан шяхсляр тяряфиндян гойула биляр.
Ъинайят гясдинин механизминин вя «ъинайяткарын профилинин» моделляшдирилмяси
сцбутедиъи информасийанын ейни мадди мянбяляриня ясасланан ващид психоложи просесдир.
Ъинайяткарын бу вя йа диэяр щярякятлярини фикрян тякрар едян мцстянтиг, ейни заманда,
онун защири симасыны моделляшдирир. Мясялян, ъинайяткар тяряфиндян зярярчякянин
мянзилиндя оьурланмыш яшйаларын ахтарылмасы мянзярясини тядгиг едяркян мцстянтиг
фикрян гясд анында онун фяалиййят механизмини, сярвятлярин тапылмасы цзря щярякятляринин
ардыъыллыьыны бярпа едир, юзцнц онун йериндя тясяввцр етмяйя чалышыр. Бу заман йадда
сахламаг лазымдыр ки, илкин информасийанын мящдудлуьу, онун фрагментар характери
сябябиндян бу анда мцстянтигдя йаранан тясяввцрляр ещтимал характери дашыйыр. Лакин бу,
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реал фярзиййялярин гурулмасынын ясасы кими онларын ролуну азалтмыр.
Бунунла ялагядар сцбутетмя васитяляринин даща да тякмилляшдирилмяси проблеминя
диггят йетирилмяси зяруридир. О, илк нювбядя, обйектив сябябляр: ъинайят мягсяди иля ян
мцасир елми-техники васитялярдян, силащдан, няглиййат васитяляриндян вя с. истифадя едян
ъинайяткарларын техники тяъщизат сявиййясинин йцксялмяси; зярярчякянляря вя шащидляря,
щцгуг-мцщафизя органларынын ямякдашларына психи вя физики тясир эюстярилмяси нятиъясиндя
онларын ифадясини дяйишмяси, ъинайят щадисясинин щягиги мянзярясинин мцяййянляшдирилмясиня манечилик тюрядян щярякятляр тюрятмяси иля шяртлянир.
Гейд олунан щаллар тюрядилмиш ъинайятин обйектив характеристикасыны ялдя етмяйя
имкан верян йени просессуал васитялярин ахтарылмасы зярурятини шяртляндирир. Бизим
фикримизъя, беля васитялярдян бири топланылмыш мадди нятиъяляр вя идеал ирнформасийа
мянбяляри ясасында ъинайят гясдинин бу вя йа диэяр щалларынын, епизодларынын фикрян
формалашдырылмасына йюнялмиш щярякят олан истинтаг моделляшдирмясидир. Беля йанашма
идейасы И.М. Лузэин, Г.А.Густов, А.А.Леви, В.В.Степанов вя башга алимляря мяхсусдур
(3,34-38; 4, с. 7; 5, с. 3-7). Истинтаг моделляшдирмясиня истинтаг щярякяти статусунун
верилмяси онун ролуну щцгуг-мцщафизя органларынын елми-техники имканларын мцасир
сявиййясиня уйьун йени кейфиййят сявиййясиня (истинтаг тяърцбясиндя ЕЩМ-дян истифадя,
щесаблайыъы техники васитяляр, експерт тядгигаты имканларынын артмасы) галдырмыш оларды.
Мякан-заман ялагяляринин вя мцнасибятляринин мцяййян едилмяси йени сцбутедиъи
вя тактики информасийанын даща сямяряли ахтарышына вя топланмасына, ясасландырылмыш
истинтаг вя ямялиййат фярзиййяляринин иряли сцрцлмясиня, ъинайят щадисясинин йени
щалларынын мцяййян едилмясиня тякан верир. Бир сыра щалларда конкрет вязиййятдян асылы
олараг щансыса бир ялагя нювц щялледиъи ящямиййят кясб едя биляр.
Ъинайят щадисяси вя конкрет шяхслярин щярякятляри арасында сябябли ялагяни бязян
бир чох мцхтялиф щаллар йарадыр. Щяр бир айрыъа фактын ятрафлы тядгиги мцстянтигя сонрадан
аналожи шяраитдя онун йаранма сябябини ашкара чыхармаьа, щабеля онун диэяр щалларла
(фактларла) ялагясини мцяййянляшдирмяйя имкан верир.
Беляликля, ъинайятин изляри вя конкрет шяхслярин щярякятляри арасында мякан-заман
ялагяляринин мцяййян едилмяси ашаьыдакылара имкан йарадыр:
- ъинайятин тюрядилмяси вахтыны мцяййян етмяк;
- сцбутедиъи информасийа мянбялярини ашкара чыхармаг;
- ашкар олунмуш яшйаларын вя излярин ъинайятя аидиййаты мясялясини щялл етмяк;
- айры-айры щаллары вя бцтювлцкдя гясд механизмини изащ едян фярзиййяляри иряли
сцрмяк вя йохламаг.
Ъинайяткарын шяхсиййятинин моделляшдирилмясиндя биоложи мяншя изляри мцщцм рол
ойнайыр. Сющбят ашаьыдакы яламятлярдян эедир:
- груп мянсубиййяти вя фярди ейниййят (ган, тцпцръяк, инсан организминин диэяр
ифразат изляри);
- шяхсин эенетик мянсубиййяти (ДНК - ирси информасийа дашыйыъысы щцъейряляринин
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анализи йолу иля) (6, с.18);
- организмин ифразатында (ган, тцпцръяк) мцяййян компонентлярин мювъудлуьу;
- бу вя йа диэяр хястялийин, гцсурун мювъудлуьу;
- ъинс, йаш хцсусиййятляринин характеристикасы;
- биоложи обйектин вязиййятинин, зядялярин хцсусиййятляринин характеристикасы
(мясялян, сачларын вязиййятиня эюря онларын тюкцлдцйцнц, йохса гопарылдыьыны, бойаныббойанмадыьыны вя с. мцяййян етмяк олар);
- диэяр яламятляр.
Ъинайяткарларын защири эюрцнцшцнцн яламятляри, о ъцмлядян статик вя функсионал
хцсусиййятляри тяърцбядя вятяндашларын ямлакына гясд етмя щаггында ишляр цзря
намялум ъинайяткарын симасы формалашдырыларкян истифадя олунан даща эениш йайылмыш
елементлярдир. Онлардан истифадя бир чох ъящятдян оперативлик, системлилик вя илкин
мялумат мянбяйинин максимум горунмасы тялябляриня риайят олунмасындан асылыдыр.
Оперативлик (чевиклик) тяляби, илк нювбядя, субйектин мцшащидяси иля сонрадан онун
симасынын йаддаш ясасында тякрарланмасы арасында минимум вахт фярги мювъуд олдугда
даща йцксяк сямяря верян фикри образларын формалашмасынын, сахланмасынын вя
истифадясинин психоложи ганунайьунлуглары иля баьлыдыр. Бу фяалиййятин хцсусиййяти ондан
ибарятдир ки, ъинайят ахтарышы бюлмясинин ямялиййат мцвяккили, мцстянтиг вя йа диэяр
ямякдаш зярури щазырлыьа вя иш тяърцбясиня малик олдугда апарылан тактики ямялиййат
чярчивясиндя зярури нятиъя щятта мцтяхяссисин иштиракы олмадан ялдя едиля биляр.
Ейни заманда, ишлярин тядгиг едилян категорийасы цзря истинтаг тяърцбясинин тящлили
эюстярир ки, спесифик криминалистик методдан истифадя - експресс-тядгигатын ясас
нювляриндян бири кими субйектив портретлярин щазырланмасы бир сыра чатышмазлыглара
маликдир. Беля вязиййят, илк нювбядя, тяшкилати чятинликляр – портрет ейниляшдирмяси цзря
зярури мцтяхяссислярин олмамасы, портретин щазырланмасы вя йайылмасы просесинин давамлы
олмасы, портрет щазырланмасы щаггында вахтында гярар гябул едилмямяси вя с. иля изащ
олунур.
Бизим фикримизъя, ядябиййатда щаглы олараг бюйцк шящярлярдя портрет ейниляшдирмяси
лабораторийасы мцтяхяссисляринин нювбятчи групларынын йарадылмасы тяклиф олунур (7, с. 6265). Полис нювбятчи щиссяляри йанында беля групларын мювъудлуьу, онларын щадися йериндя
ямялиййат-истинтаг групу (ЯИГ) иля оператив ялагяси субйектив портретлярин даща сцрятля
щазырланмасына вя ахтарыш тядбирляринин сямярялилийинин йцксялдилмясиня тякан вермиш
оларды. Ъинайятлярин тядгиг едилян категорийасы цзря мцхтялиф мцтяхяссислярин иштиракы иля
комплекс тядбир кими «Щадися йериня бахыш» тактики ямялиййатынын реаллашдырылмасы
ъинайятин мадди шяраитиня бахышла ейни вахтда «исти излярля» ъинайяткарларын ахтарышынын
тяшкили мягсядиля онларын защири симасы щаггында мялуматлардан истифадя цчцн зярури
шяраит йарадыр.
Намялум ъинайяткарын защири симасы щаггында мялуматлардан истифадяйя системли
йанашма йалныз конкрет ъинайят цзря ахтарылан шяхсин шяхсиййятинин защири симасы
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щаггында мялуматларын дейил, щям дя информасийа мяркязинин гейдиййат массивляринин,
криминалистика бюлмяляринин мялуматларынын реаллашдырылмасыны нязярдя тутур. Сющбят
яввялляр аналожи ъинайятляр тюрятмиш ъинайяткарларын защири яламятляри, ачылмамыш
ъинайятлярин тюрядилмяси цсуллары, ъинайяткарларын истифадя етдикляри защири эюрцнцшцн
пярдялянмяси васитяляри вя с. щаггында ДИН-ин мцхтялиф мялумат-ахтарыш системляриндя
олан информасийанын цмумиляшдирилмясиндян эедир. Информасийанын беля цмумиляшдирилмяси ахтарыш тядбирляринин сямярялилийини йцксялтмяйя, тягсирли шяхслярин шяхсиййяти
щаггында мялумат гытлыьы шяраитиндя арашдырманын илкин мярщялясиндя хцсусиля гиймятли
олан вахта гянаят етмяйя имкан йарадарды (8, с. 373, 9, с. 71).
Ъинайяткарын защири симасы щаггында илкин информасийа мянбяйинин максимум
горунмасы вязифяси, илк нювбядя, шащидин йаддашында беля информасийанын «кювряклийи»,
тящриф олунмасы вя нятиъядя бянзяр фикри образларын «ялавя олунмасы», айры-айры
мягамларын, хцсусиййятлярин унудулмасы тящлцкяси вя с. иля баьлыдыр. Буна эюря дя беля
информасийанын шащидин диндирилмяси протоколунда просессуал йолла тясбити, субйектив
портретин щазырланмасы йолу иля «маддиляшдирилмяси» вя илкин истинтаг вя ямялиййат
тядбирляринин апарылмасы просесиндя истифадя олунмасы ваъибдир.
Беляликля, ъинайят механизминин вя ъинайяткарын шяхсиййятинин моделляшдирилмяси
просеси мадди вя идеал информасийа мянбяляринин характериндян бирбаша асылыдыр, онун
артмасы реал щадисяни вя тягсирли шяхслярин фяалиййятинин характерини адекват якс етдирян
системин формалашмасына тякан верир.
Яксяр ямлак гясдляринин арашдырылмасынын илкин мярщялясинин проблемлилийи
ъинайяткарларын шяхсиййяти щаггында мялуматларын олмамасы вя йа онларын натамам
зиддиййятли характери иля шяртлянир ки, бунунла ялагядар беля информасийа дашыйыъыларынын
ашкар едилмясиня кяскин зярурят йараныр. Щадися йеринин комплекс тядгиги бцтцн
ямялиййат иштиракчыларынын, илк нювбядя, ещтимал олунан ъинайяткарларын шяхсиййяти, онларын
яламятляри, щадися йериндян щярякят истигамяти, ещтимал олунан йери, оьурланмыш яшйаларын
яламятляринин айдынлашдырылмасы, ямялиййат вя криминалистика учоту цзря бахышын эедишиндя
ялдя олунмуш нятиъялярин йохланылмасы вя с. щаггында мялуматларын топланмасы цзря фяал
бирэя ахтарыш фяалиййятини нязярдя тутур. Ишлярин тядгиг едилян категорийасы цзря «исти
излярля» тягибин тяшкили имканы щадися йериня бахышын, зярярчякянлярин, шащидлярин
сорьусунун мялуматларына вя диэяр мялуматлара ясасланан илкин информасийанын
нятиъявилийиндян бирбаша асылыдыр.
Бизим фикримизъя, тактики ямялиййатларын ян мцщцм хцсусиййяти бундан ибарятдир ки,
онларда ямялиййат-ахтарыш тядбирляри ямялиййат групунун диэяр цзвляринин - мцстянтигин,
мцтяхяссис-криминалистин, кинологун фяалиййяти иля синхрон сурятдя "ишлямяли", гаршылыглы
истигамятляндирмя вя дахил олан информасийанын йохланылмасы васитяси кими чыхыш
етмялидир. Тяяссцф ки, щадися йериндя фяалиййятин беля характери гайда олмагдан даща чох
истисна кими чыхыш едир. Бунунла йанашы, щадися йериня бахышын мцщцм тяряфи онун щям
тягсирли шяхслярин, щям дя иш цзря щягигятин мцяййян едилмяси цчцн ящямиййят кясб
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едян сцбутедиъи информасийа дашыйыъысы олан обйектлярин ашкар едилмясиндян ибарят фяал
ахтарыш характери иля баьлыдыр.
Щадися йериндя ямялиййат групунун фяалиййятинин эюстярилян истигамятляри иля
йанашы, ямялиййат ишчиляринин щадися йеринин (евин, мянзилин) ятрафында олан шяхсляри:
щадисяни мцзакиря едян, о ъцмлядян башга шяхслярдян ешитдикляри щансыса унудулмуш
фактлары, мягамлары хатырлайан гоншулары, танышлары мцшащидя етмяси бюйцк рол ойнайыр.
Беля шяхслярин вахтында ашкар едилмяси ямялиййат ишчисинин ян мцщцм вязифясидир, чцнки
онлардан алынмыш мялуматларын характери ахтарыш фярзиййяляринин иряли сцрцлмяси, мцвафиг
учот нювляри цзря алынмыш мялуматларын йохланылмасы, ъинайяткарларын бурахдыглары излярин
ахтарышынын ещтимал олунан истигамятинин мцяййянляшдирилмяси вя с. заманы чох бюйцк
кюмяк эюстяря биляр.
Беляликля, хцсусиля илкин мярщялядя ъинайяткарларын шяхсиййяти щаггында конкрет
мялуматлар олмадыгда вмянзил ъинайятляринин тюрядилмя шяраитинин тядгигинин ролу чох
бюйцкдцр. Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, щямишя мянзилиндяки ямлакы талайан шяхс
щярякят етдийи шяраитля бу вя йа диэяр шякилдя баьлыдыр, онун тясирини юз цзяриндя щисс едир.
Щеч шцбщясиз, бу ялагя ашкар, йахуд мцхтялиф икинъи дяряъяли амиллярин тясири алтында эизли
характер дашыйа биляр. Бязян щятта ъинайят тюрядилмя шяраитиня цмуми бахыш –
ъинайяткарын бурахдыьы щансыса яшйа, эейим, ял, айаг изляри вя с. ону тюрятмиш конкрет
шяхси эюстяря биляр. Бязян ися бу ялагя йалныз ямялин тюрядилмясинин бцтцн механизми,
онун щазырланмасынын айры-айры елементляри (ъинайятин эизлядилмяси цсуллары вя с.) тящлил
олундугда цзя чыха биляр.
Истифадя едилмиш ядябиййат:
1. Бахин В.П.,Биленчук П.Л.,Кузьмичев В.С.Криминалистические приемы и средства
разрешения следственных ситуаций. Киев, 1991. С. 64.
2. Колдин В.Я. Популярная криминалистика. М., 1979. С. 29.
3. Лузгин И.М.Моделирование при расследовании преступлений. М.,1981. С. 34-38;
4. Леви А.А., Цыпарский Я.Г.Применение метода реконструкции при расследовании.
М., 1975. С.7.
5. Степанов В.В. Актуальные проблемы криминалистики в условиях научнотехнической революции//Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы:
Межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 1990. Вып. 8. С. 3 – 7.
6. Рывсков А. Генная "дактилоскопия" // Наука и жизнь. 1988. № 8. С 18.
7. Кузнецов П.С.Основные направления использования информации о внешности
человека
на
первоначальном
этапе
расследования//Проблемы
оптимизации
первоначального этапа расследования преступления: Межвуз. сб. науч. тр. Свердловск,
1988. С. 62 — 65.
8. Кирсанов З.И., Полевой Н.С.,Хаук Г. Математические кибернетические методы в
криминалистике // Криминалистика социалистических стран. М.,1986. С.373;
117

9. Жбанков В.А.Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных
преступлений. М., 1987. С.71.

Ягублу Орхан Камал оглу
Диссертант Центра Судебных Экспертиз
Министерства Юстиции Азербайджанской Республики
Тактические особенности собирания информации о личности преступника
в результате проведения осмотра места происшестивия по преступлениям,
связанных с квартирными кражами
Ключевые слова: квартирная кража, преступление, осмотр места происшествия,
информация
Значение исследования материальной обстановки места преступления, связанных с
квартирными кражами, определяется прежде всего сложностью и многогранностью задач,
решаемых на основе данных осмотра места происшествия, объемом разнообразной
информации и необходимостью решения целого комплекса организационных,
оперативных и иных мероприятий.
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Tactical peculiarities of gaining information on a person of criminal as
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An importance of investigation of the material situation in a place of crime connected with
house-breaking is determined, first of all, by complicacy and many sideness of the tasks decided
on the basis of data of surveying a place of incident, volume of diverse information and necessity
of solution to the whole complex of organizational, operative and other arrangements.
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Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin
Ballistik və trasoloji ekspertizalar şöbəsinin böyük eksperti

DAKTİLOSKOPİYANIN VƏ DERMATOQLİFİKANIN
İNKİŞAF TARİXİ VƏ ƏLAQƏLƏRİ
Daktiloskopiya - trasologiyanın bir növü olub şəxsiyyətin eyniləşdirilməsi,
cinayətkarın qeydiyyatı və axtarışı məqsədi ilə insanın əl-barmaq və ovuc hissəsini örtən
papilyar naxışların quruluşunu və xüsusiyyətlərini öyrənən sahədir.
«Daktiloskopiya» sözü iki yunan sözündən - «daktilos» (barmaq) və «skopio» və ya
«skopein» (baxıram – baxmaq) sözlərindən yaranaraq «barmağa baxma» və ya
«barmağın baxılması» kimi tərcümə olunur.
İnsan əlinin iç səthində papilyar naxışların olması hələ lap qədimdən məlum idi və
bir çox xalqlarda, əsasən Qədim Şərq ölkələrində imza mənasını daşıyırdı. Hələ XIX
əsrin birinci yarısında hindlilərdə, ərəblərdə, çinlilərdə və misirlilərdə sazişlərin sənədlərə
barmaq izlərinin qoyulması yolu ilə təsdiqlənməsi üsulu diqqət cəlb etmişdir. Bir çox
müəlliflərin məlumatına görə isə daktiloskopiyanın əsasını təşkil edən və şəxsiyyətin əlbarmaq izləri ilə eyniləşdirilməsindən ibarət olan üsul ilk dəfə Çində istifadə
olunmuşdur.
Lakin orta əsrlərdə müasir daktiloskopiyanın Şərqdə mövcud olmasını fikirləşmək
düzgün deyil.
Daktiloskopiyanın elmi dövrü Marçello Malpiqanın və Yan Purkenyenin işlərindən
başlayır. Vilyam Herşel, Henri Fulds, Frensis Galton, Eduard Henri, Xuan Vutsetiç
tərəfindən aparılan sonrakı tədqiqatlar artıq xüsusi məsələlərin həllinə - cinayətkarların
qeydiyyatı sistemlərinin işlənib hazırlanmasına istiqamətlənmişdir. Həmin tədqiqatların
nəticələri əsasında E.Lokar papilyar (barmaq) naxışların xüsusiyyətlərinin ümumi
xarakteristikasını verməklə aşağıdakıları xüsusi qeyd etmişdir: birincisi - onlar
eyniləşdirmə üçün əhəmiyyətlidir («daimilik, dəyişməzlik və müxtəliflik»); ikincisi irsən keçmənin qanunauyğunluqlarını əks etdirir; üçüncüsü - cinsi və yaş fərqlərini
göstərir; dördüncüsü - irsi xəstəlikləri göstərir.
Barmaq izləri fenomeni (daktiloskopiya) XIX əsrdə, İngiltərəli məmur Vilyam
Herşelin və alim Henri Fuldsun bir-birlərindən xəbərsiz papillyar naxışların fərdi
olduğunu və insanın həyat boyu dəyişmədiyini müəyyən etdikləri zaman kəşf olunub.
Lakin bu fenomenin ictimaiyyət tərəfindən tanınması dərhal baş verməmişdir.1
1858-ci ildə Hindistanda işləyən ingilis məmuru V.Herşel yol tikintisi üçün material
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təchiz edən Konai adlı hindlidən saziş bağlayan tərəflərdən biri kimi sağ əlinin
barmaqlarını və ovucunu ştempel mürəkkəbinə batırıb təchizat müqaviləsinə basmağı
xahiş etmişdir. O zaman Herşel barmaq izində əks olunan naxışları tamamilə başa
düşmürdü. Bu hərəkətilə o, yalnız hindlinin üzərinə təchizat müddətlərinin gözlənilməsi
vəzifəsini qoymaq istəyirdi.
Əl-barmaq izlərinin qəribəliyi Herşelin diqqətini ilk dəfə şüşədə, kağızda və ya
ağacda çirkli əl izlərinin qaldığını gördükdə cəlb etmişdir. Bundan başqa, o, Benqaliyaya
gələn Çin tacirlərinin sazişlər bağlayarkən rəsmi kağızlarda sağ əlinin boyaya batırılmış
böyük barmağının izini qoyduğunu görmüşdür. Həmin vaxtdan etibarən əl-barmaqların
izləri və onların əksi V.Herşelin böyük marağına səbəb oldu. Əl-barmaqları izlərinin
demək olar ki, 20 illik bir dövr ərzində daimi tədqiqatı ona bütün naxışların fərdi olması
və insanın bütün ömrü boyunca dəyişməməsi qənaətinə gəlməyə imkan verdi. Tədqiqatını
sadələşdirmək üçün, o, yalnız iki barmağın: sağ əlin şəhadət və orta barmaqlarının
izlərini götürürdü. Anatomiya dərsliyində, o, həmin naxışların «papilyar xətlər»
adlandırıldığını oxuduqdan sonra həmin adı istifadə etməyə başlamışdır.
Praktiki olaraq elə həmin dövrdə (1879-1880-ci illərdə) Tokioda işləyən şotlandiyalı
həkim Henri Fulds (Folds) köhnə saxsı qırıqlarını tədqiq edərkən, saxsı qab hazırlanan
zaman gil nəm olarkən qabların üzərində qalmış barmaq izlərinə diqqət yetirmişdir. O,
bir-neçə barmaq izlərini götürüb onları müqayisə elədi və belə bir nəticəyə gəldi ki, onlar
eyniləşdirmə üçün fotoşəkildən daha yaxşı xidmət edə bilər. Bu tədqiqatlara başladıqda
onu yalnız müxtəlif xalqlardan olan nümayəndələrin barmaq izlərindəki xətlərin
etnoqrafik baxımdan fərqlənməsi məsələsi maraqlandırırdı. Sonrakı dövrlərdə isə o,
papilyar naxışların irsən keçməsi məsələsini araşdırırdı.
Kəşfin əhəmiyyətinə baxmayaraq barmaq izlərindən istifadə uzun illər polis
təcrübəsində tələb olunmurdu. Bu, onunla izah olunurdu ki, həmin dövrdə fransız həkim
Alfons Bertilyon özünün eyniləşdirmə sistemini - bədənin ayrı-ayrı hissələrinin
ölçülməsindən ibarət olan antropometrik üsulu təklif etmişdir. Bertilyonun üsulu geniş
ictimaiyyət tərəfindən tam qəbul olunur və həmin üsul «bertilyonaj» adlandırılmağa
başlamışdır.
Haqlı olaraq daktiloskopiyanın banisi XIX- cu əsrin sonunda barmaq naxışlarının
ətraflı təsnifatını hazırlamış ingilis təbiətşünas - alim Frensis Galton hesab edilir.
Frensis Galton antropologiyanın ümumi məsələlərilə əlaqədar olaraq antropometriya ilə məşğul olurdu. Herşelin işi ilə tanış olub ondan materialları aldıqdan sonra
o, barmaq izlərinin fotoçəkilişlərindən ibarət şəxsi kolleksiyasını toplamışdır. Galton
barmaq uclarında məməcik dəri xətlərinin xüsusiyyətlərini öyrənməklə irqin
müəyyənləşdirilməsi üçün yeni əlamətləri tapmağa çalışırdı. Çox tez bir zamanda Galton
qarşısına başqa bir vəzifə - barmaq izlərini cinayətkarların tanınması vasitəsi kimi istifadə
olunmasını qoyur. Bir-neçə illər ərzində bu problem üzərində işləyən F.Galton riyazi
hesablamalar aparmaqla onu müsbət həll etmişdir. F.Galton riyazi ehtimal nəzəriyyəsi
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üzrə hesablamalar aparmaqla müəyyən etmişdir ki, barmaqların eyni olması ehtimalı
praktiki olaraq mümkünsüzdür və bu ehtimal 1:64 000 000 000 təşkil edəcək.
Tarixi əsərləri tədqiq edərkən o, müəyyənləşdirmişdir ki, 1823-cü ildə patofiziologiya üzrə çexiyalı professor Yan Purkinye Praqada kitablarından birində papilyar
naxışların təsnifatını işləyib hazırlamağa çalışmış və onun dörd növünü müəyyənləşdirmişdir. Bir müddət sonra F.Galton onun üsulundan istifadə edib bir çox təcrübələr
aparmışdır.
Galton insanların barmaq uclarında məməcik xətlərilə əmələ gələn naxışların
aşağıdakı üç əsas xüsusiyyətini kəşf etmişdir:
- naxış insanın bütün həyatı boyu dəyişmir;
- bütün barmaq naxışları müxtəlifdir;
- naxışların fərqlənməsi o dərəcədə aydındır ki, onları hətta növ qruplarına ayırmaq,
yəni təsnifatlandırmaq mümkündür.
Bu qanunları Galton ilk dəfə «Finger prints» adlı kitabında şərh etmişdir və həmin
qanunlar əsasında barmaq izlərilə aparılan cinayətkarların qeydiyyatı sistemini, kartlar isə
barmaq izlərinin növlərini göstərən xüsusi düsturlar üzrə təsnifat yaratmışdır.
Beləliklə, yalnız Frensis Galtonun əsərlərindən sonra 1895-ci ildə Avropa ölkələrindən ilk dəfə daktiloskopiyanı İngiltərə tətbiq etmişdir.
Galtonun məsləkdaşı E.Henri 1896-cı ildə papilyar naxışların təsnifatını xeyli
genişləndirmişdir. XX əsrin əvvəlində fransız tədqiqatçısı E.Lokar daktiloskopiyanın
inkişafına böyük tövhə vermişdir. Apardığı tədqiqatların nəticələri əsasında o, papilyar
naxışların xüsusiyyətlərinin ümumi xarakteristikasını vermiş, onların dəyişməz və fərdi
olduğunu müəyyənləşdirmişdir.
E.Lokarın, şübhəsiz olaraq, böyük xidməti daktiloskopiya tədqiqatlarında gələcəkdə məsamələrin də istifadə olunacağını əvvəlcədən söyləməsi olmuşdur. 1913-cü ildə
onun tərəfindən «Poroskopiya» adlı əsər dərc etdirilmişdir. Həmin əsərdə o, papilyar xətt
üzərində məsamələrin yerləşməsinin fərdiliyini, onların sabitliyini əsaslandırmış,
müxtəlif formaları və eyniləşdirici əlamətlər kimi istifadəsi mümkünlüyünü göstərmişdir.
Galton tərəfindən daktiloskopik cinayət qeydiyyat sisteminin yaradılması üçün
münasib barmaq izlərinin təsnifatı hazırlanmadığından, kriminalistlər bu məsələnin həlli
ilə səylə məşğul olmağa başladılar.
Bu cür təsnifatların ilk yaradıcıları ingilis Eduard Henri və mənşəcə çex olan
Argentina polisinin məmuru YanVutsetiç olmuşdur.
Hər ölkədə müxtəlif kriminalistlər tərəfindən işlənib hazırlanmış təsnifatlar tətbiq
edildiyindən 27 müxtəlif cinayət - daktiloskopik qeydiyyat sistemi (Vutsetiç sistemi,
Galton-Henri, Roşer, Gasti sistemləri və s.) mövcud idi.
Daktiloskopiya cinayət qeydiyyatı üsulu kimi dərhal tanınmamışdır, çünki o, insan
bədəninin müxtəlif hissələrinin ölçülməsinə əsaslanan və onun yaradıcısı Bertilyonun
soyadından götürülərək «Bertilyonaj» adlandırılan antropometrik üsulla mübarizədə qalib
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gəlməli idi.
Lakin, antropometrik üsul üzərində daktiloskopiyanın qeyri-şərtsiz üstünlüyü
tezliklə antropometrik qeydiyyat üsulunun daktiloskopik qeydiyyat üsulu ilə
əvəzlənməsinə gətirib çıxartdı.
1909-cu ildə Rusiyada yaranmış daktiloskopiya sahəsində birinci «Barmaq çapı»
adlanan əsər kriminalist V.İ.Lebedevə məxsus idi. 29 oktyabr 1912-ci ildə Rusiyada
V.İ.Lebedev Peterburq dairə məhkəməsində keçirilən Xarlamov aptekinin əczaçısının
ölümü barədə olan işdə birinci daktiloskopik ekspertizanı həyata keçirən ekspert idi.
1912-ci ildə birinci daktiloskopik ekspertiza keçirildikdən sonra, 1923-ci ildə sovet
kriminalistik ekspertizasının təşkilatçılarından biri olan professor N.S.Bokarius
tərəfindən cinayətkarın barmaq izləri ilə eyniləşdirilmə tədqiqatı aparılmışdır.
01 iyun 1956-cı ildə keçmiş Azərbaycan SSR ƏN yanında yaradılmış Bakı elmikriminalistik laboratoriyasının bazasında 1957-1958-ci ilin əvvəlində trasoloji və kimyəvi
ekspertizalar keçirilməyə başlanmışdır.
1957-ci ildə yalnız bir daktiloskopik ekspertiza təyin edilmişdir, sonrakı illərdə isə
onların sayı 20-25- ə qədər artmışdır.
Həmin vaxtdan etibarən daktiloskopiya içtimaiyyət tərəfindən layiqli şəkildə
tanınaraq təcrübədə geniş istifadə olunur.
Daktiloskopik ekspertizanın nəzəri və metodoloji əsasları inkişaf etdikcə ekspert
tədqiqat metodikası, müxtəlif metodologiyalar, hadisə yerində və laboratoriya şəraitində
əl-barmaq ovuc izlərinin aşkara çıxarılması üzrə müxtəlif üsullar və vasitələr, izlərin
təsbiti və onların götürülməsi üsulları işlənib hazırlanırdı.
Beləliklə, daktiloskopik ekspertiza - konkret insanın əl-dəri örtükləri əksinin
(izlərinin) köməyi ilə eyniləşdirmə aparan bir sahədir.
Daktiloskopik ekspertizanın predmeti hadisə yerində əl və ayaq izlərini qoyan
şəxsin və izin yaranma vaxtının, şəraitinin müəyyənləşdirilməsidir.
Dastiloskopik ekspertizanın obyektlərinə hadisə yerində aşkar olunmuş görünən əlbarmaq (ovuc) və yalın ayaq izləri, üzərində iz qalması ehtimal edilən əşyalar və onların
hissələri, üzərində iz aşkar olunmuş əşyalar, fotoşəkillər və nümunələr - yoxlanılan
şəxslərin eksperimental əl-barmaq, ovuc, (yalın ayaq) izləri aid edilir.
Daktiloskopik ekspertizanın keçirilməsi zamanı diaqnostik və eyniləşdirmə
məsələləri həll olunur.
Diaqnostik məsələlərə papilyar naxışların xüsusiyyətlərinin, izlərin yaranma
vaxtının (müddətinin) və mexanizminin, hadisə yerində aşkar olunmuş izlərin hansı ələ
(sağ və ya sol) və barmaqlara aidiyyətinin, dəri xəstəliklərinin, travmalarının və onların
sonrakı fəsadlarının müəyyənləşdirilməsi aiddir. Diaqnostikanın mühüm məsələlərindən
biri həmçinin daktiloskopik ekspertiza təcrübəsində rast gəlinən papilyar naxışların
əksinin saxtalaşdırılması hesab edilir.
«Dermatoqlifika» termini X.Kammins və Ç.Midlo tərəfindən təklif olunmuşdur və
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tərcümədə «şırımlı» dəri mənasını bildirir.
Dermatoqlifika - insanın əl və ayaqlarının daxili səthini örtən dəri relyefinin
xüsusiyyətləri haqqında elmdir və onun özünəməxsus spesifik vəzifələri var.
Bu elm sahəsi daktiloskopiya kimi çoxdan mövcud olsa da, əvvəllər onun
öyrənilməsi ilə tibb sahəsi məşğul idi. Burada insanın cinsini, yaşını və etnik
mənsubiyyətini müəyyən etmək üçün papilyar xətlər və ya şırımlar araşdırılırdı.
Bununla bağlı dermatoqlifikanın bir neçə istiqaməti fərqləndirilir.
Kriminalistik dermatoqlifika - daktiloskopiyanın bir istiqamətidir və məqsədi
papilyar xətlər üzrə cinayətkarların və cinayət törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərin
xarakteristikasını müəyyən edilməsidir. Bu istiqamət yeni sayıla bilməz.
İlkin inkişaf mərhələlərində dermatoqlifika daktiloskopiyanın ayrılmaz hissəsi idi.
Avropa tədqiqatçılarının əsərlərində dəri şırımları barədə ilk məlumatlara XVII əsrin 80ci illərində rast gəlinmişdir və Qryu, Bidlou və Malpiqinin adları ilə bağlıdır. Lakin bu
elm sahəsinin yaranma tarixi 1823-cü il hesab edilir. Həmin tarixdə çexiyalı anatom və
fizioloq Yan Pirkinye barmaq naxışlarının ilk təsnifatını təqdim etmişdir.
Növbəti böyük mərhələ artıq 1892-ci ilə - dermatoqlifikanın əsas prinsipləri
əsaslandırılmış Frensis Qaltonun klassik əsərlərinin işıq üzü görməsi dövrünə təsadüf
edir. Həmin əsərlərdə göstərilən prinsiplərə aiddir: dəyişməzlik, fərdilik və barmaqlardakı
dəri şırım naxışlarının təsnifatlanması.
Dermatoqlifik tədqiqatların başlanğıcı mahiyyət etibarilə məhz bu ildən hesablanır.
Dermatolqifikanın əsas vəzifəsi dəri bükümlərinin xüsusiyyətlərinin orqanizmin
spesifik marker sistemi qismində nəzərdən keçirilməsidir, yəni bu sahə mütəxəssisləri
qarşıya belə bir sual qoyurlar : kələ-kötür relyefin bu və ya digər xüsusiyyəti arxasında nə
durur ?
Problem bir neçə ümumi sahələr üzrə öyrənilə bilər. Bununla bağlı alimlər
aşağıdakı müasir dermatoqlifika bölmələrini fərqləndirirlər:
- antropoloji, bura daxildir: antropoloji, etnik və antrogenetik yarım bölmələr;
- fizioloji;
- tibbi;
- genetik.
Şübhəsiz, bütün bölmələr bir-birilə sıx bağlıdır və bir çox məsələlərin həlli yalnız
onlardan biri çərçivəsində qeyri - mümkündür. Dermatoqlifika elm sahəsi inkişaf etdikcə
alimlər, yəqin ki, daha yeni-yeni bölmələri fərqləndirəcəklər.
Dermatoqlifikanın antropoloji bölməsinə barmaq naxışlarının tipləri haqqında
təsəvvürlər daxildir ki, burada, F.Qaltonun zamanından, üç əsas naxış qeyd olunur qövsvari, ilgəkvari, dairəvari. Bunlardan başqa, əlavə - üç və dörd deltalı dairəvari,
müxtəlif kombinə olunmuş naxışlar, iki bir-birinə bağlanmış ilgəkvari, eləcə də deltası və
mərkəzi dəqiq ifadə olunmayan atipik naxışlar da mövcuddur. Naxış növləri insanın əl
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barmaqları üzrə elə paylanır ki, qövsvari və radial ilgəkvari naxışlar daha çox hər iki əlin
şəhadət və orta barmaqlarında, dairəvari naxışlar isə sağ əlin şəhadət, böyük və adsız
barmaqlarında rast gəlinir. Digər hallarda daha tez-tez rast olunan ulnar ilgəkvari naxışlar
özünü göstərir. Şırım rəsminin digər növlərinə çox nadir rast gəlmək olur. Bu fakt diqqəti
cəlb edir ki, daha çox deltası olan naxışlar sağ əlin barmaqlarında olur. Yəqin, bu, insan
orqanizminin funksional assimmetriyası ilə paralellik kimi özünü göstərir.
Dəri naxış rəsmlərinin (və yalnız deltası olan) daha detallı təhlili artıq Qalton xətti
ilə hesablanan şırım hesabından istifadə olunmaqla aparılır (deltadan mərkəzədək).
Şırım hesabı dermatoqlifikanın kəmiyyət göstəricisidir. O, barmaq dermatoqlifikasının yaş artdıqca dəyişməyən stabil xüsusiyyətidir.
Maraqlıdır ki, analoji əl barmaqlarında simmetrik naxışlar olduqda şırım hesabı, bir
qayda olaraq, sağ əlin naxışlarında daha yüksəkdir. Bunda barmaqlarda deltaların
paylanması ilə müəyyən paralellik görmək olar. Qeyd olunan fakt şırım hesabının bioloji
əhəmiyyətinin təsdiqi kimi qiymətləndirilir, yəni şırım süni göstərici deyil, insan
orqanizminin hər hansı əhəmiyyətli quruluş prinsiplərini əks etdirir.
Ovuc sahələrində kələ-kötür relyefin təsviri üçün artıq adı çəkilən X.Kammins və
Ç.Midlo təsnifatından istifadə olunur ki, bu təsnifata görə 14 spesifik sahə və əsas ovuc
xətlərinin dəyərləndirmə metodları təklif olunur. Hazırkı dövr üçün toplanmış məlumatlar
ovuc içi naxışların nadirliyini göstərir. Şırım dəri insanın ayağının altında da müşahidə
edilir ki, burada da oxşar sahələr fərqləndirilir və əl - barmaq naxışlarının təsviri
prinsiplərindən istifadə olunur. İnsan ayaqlarının kələ-kötür dəri relyefi az öyrənilmişdir,
yalnız o məlumdur ki, ayaq barmaqlarının naxış rəsmləri əl - barmaqlarında olduğundan
daha sadədir, ayaq pəncəsində isə əl ovucunda olduğunda daha tez-tez naxışlara rast
gəlinir.
Bundan başqa, ayaqların dermatoqlifik mənzərəsi əllərlə müqayisədə daha simmetrikdir.
Daktiloskopiya və dermatoqlifikanın nisbəti məsələlərinə əsrin əvvəllərində prof.
S.Samişenko tərəfindən böyük töhfələr verilmişdir. O, əsərlərində qeyd etmişdir ki,
dermatoqlifika - insanın irqi, anatomik-fizioloji, genetik və digər xassələrinin
diaqnostikası məqsədilə papilyar naxışları öyrənən elmdir. Eyni zamanda, bəzi alimlər
(V.V.Yarovenko, A.N.Çistikin) daktiloskopiyanı dermatoqlifikanın ən azı onun bölməsi
hesab etməyi təklif edirlər :
- «Həm daktiloskopiya, həm dermatoqlifika əlin papilyar naxışlarını öyrənir. Əgər
daktiloskopiya xarici quruluşu öyrənirsə, dermatoqlifika həm xarici əlamətləri, həm də
daxili amillərlə əlaqəni öyrənir (milliyyət, irqi, coğrafi xüsusiyyətlər).
Belə qənaətə gəlmək olar ki, daktiloskopiya dermatoqlifika elminin bir hissəsidir». 1
Müəlliflər belə nəticəyə onun əsasında gəlirlər ki, «kriminalistika əldə əks olunmuş
papilyar naxışların az hissəsini və xüsusi məqsədlərlə öyrənir». Bu isə, onların fikrincə,
hadisə yerində əl naxışlarının az hissəsinin əks olunması ilə və «naxışlarda əks olunan
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məlumatın daha tam həcminin aydınlaşdırılması məqsədilə əl ovuc səthinin və
barmaqların papilyar naxışlarına böyük marağın olmaması ilə» izah olunur.
Bununla belə, əl və ayaq dərisinin relyef detallarının digər xüsusiyyətləri və
rəsmlərinin öyrənilməsi ilə məşğul olan elm sahəsi - dermatoqlifika mövcuddur.
Bu elm sahəsi şəxsiyyət haqqında daktiloskopiyada olduğundan daha çox informasiya daşıyır.
Dermatoqlifikanın predmeti insan orqanizminin genetik durum xüsusiyyətlərini,
funksional özünəməxsusluğunu - müəyyən peşə növlərinə meyillik, ekstremal
vəziyyətlərdə insanın davranışını, ayrı-ayrı xəstəliklərə meylliliyi və i.a. öyrənir.
Beləliklə, gördüyümüz kimi, daktiloskopiyanın və dermatoqlifikanın əsas məqsəd
və vəzifələri müxtəlif olsada onlar eyni bir obyekti - insanın şırımlı dərisini öyrənir,
daktiloskopiyada - şəxsiyyətin eyniləşdirilməsi, dermatoqlifikada isə - onun bioloji
xüsusiyyətlərinin diaqnostikası tədqiq edilir.
Ədəbiyyat
1. Грановский Г.Л. Основы трасологии. Особенная часть. М.,1974.
2. Дактилоскопическая экспертиза. Современное состояние и перспективы
развития. Красноярск.1990.
3. Статистическая дактилоскопия. Издательство «Городец». М., 1999.
4. В.Е.Корноухов, Ю.Ю.Ярослав, Т.В.Яровенко «Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и перспективы развития.Издательство «Норма ИнфраМ»,М.,2011.
5. Криминалистика. Учебник для вузов. Издательство «Норма». М.,1999.
6. Майлис Н.П. Дактилоскопия. М., 2008.
7. Ю.Торвальд. Век криминалистики. Издательство «Прогресс». М.,1991.
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UOT 343.148
Mətanət Muradova,
Ülviyyə Ağayeva,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin
Əlyazmalar və səslərin ekspertizaları şöbəsinin ekspertləri

QİYMƏTLƏNDİRMƏ ANLAYIŞI VƏ MÜQAYİSƏLİ
TƏDQİQATIN NƏTİCƏLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
«Qiymətləndirmə» anlayışı müxtəlif mənalarda işlənir. Qiymətləndirmə – məzmununu obyektiv münasibətlər, əlaqələr əks etdirilən xüsusi formasıdır. Fəlsəfi
ədəbiyyatda qiymətləndirmədə obyektiv anı ayırmaq qəbul edilmişdir. Qiymətləndirmənin predmetinin əlamətləri və xüsusiyyətlərinin qiymətləndirmənin subyektinin və
qiymətləndirmənin özünün xarakterini müəyyən edən ilkin münasibətlərdir. Luzqin:
«Qiymətləndirmə subyektivdir (subyekt tərəfindən həyata keçirilir, ondan asılıdır, onun
fəaliyyətinin məqsədindən asılıdır) və obyektivdir (öyrənilən hadisə və predmetlərin
obyektiv biliklərinə əsaslanır)».
Ekspert qiymətləndirilməsinin əsas məzmunu ekspert qarşısında qoyulan eyniləşdirici və eyniləşdirici olmayan məsələlərin həllində tədqiq olunan obyektlərin əlamətlərinin və xüsusiyyətlərinin dəyərindən? qiymətinin müəyyən edilməsindən ibarətdir.
Qiymətləndirmək - yəni əlamət və xüsusiyyətlərin eyniləşdirici və eyniləşdirici
olmayan informativliyini müəyyən etməkdir, uyğunlaşdırıcı və fərqləndirici əlamətlərin
həm ayrılıqda, həm də məcmu halında qiymətini müəyyən etməkdir.
Xəttin əlamətlərinin qiymətləndirilməsi ekspert tərəfindən bütün mərhələlərdə
aparılır. Amma qiymətləndirmə müqayisəli tədqiqat qurtardıqdan sonra daha böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Yəni artıq uyğunlaşdırıcı və fərqləndirici əlamətlərin həcmi aşkar
edilib və ekspert qarşısında belə bir vəzifə durur ki, nəticə üçün (müsbət və ya mənfi)
eyniləşdirici qiyməti və ayrılmış məcmunun kifayətliliyini müəyyənləşdirsin.
Yekunda bu əlamətlərin məcmu halında qiymətləndirilməsi tədqiq olunan
əlyazma haqqında nəticə formalaşdırır.
Ekspert öz nəticəsinin əsasına qoyduğu əlamətlər məcmusuna adətən bütün
əlamətləri yox, yalnız onlardan bir neçəsini daxil edir.
Müqayisəli tədqiqatın nəticələrinin qiymətləndirilməsi – ekspert işinin ən mühüm
mərhələsidir ki, bu da əvvəl keçirilmiş ayrılıqda və müqayisəli tədqiqata əsaslanır. Onun
nəticəsi də müqayisə edilən əlyazmalarda xətt əlamətlərinin (uyğunlaşdırıcı və
fərqləndirici) nə dərəcədə tam və hərtərəfli öyrənilməsindən müəyyən dərəcədə asılıdır.
Müxtəlif qrup əlamətlərin qiymətləndirilməsi onların ayrılıqda və müqayisəli
tədqiqatda öyrənilməsi ardıcıllığı ilə aparılır. Yəni əvvəlcə xətti bütövlükdə xarakterizə
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edən əlamətlər - vərdiş dərəcəsi, ümumi quruluşu və digər ümumi əlamətlər, sonra isə
xüsusi əlamətlər qiymətləndirilir.
Müqayisəli tədqiqat nəticəsində aşkar edilən uyğunlaşdırıcı və ya fərqləndirici
əlamətlər onların yaranmasından, kəmiyyət və keyfiyyətindən asılı olaraq müxtəlif
nəticələr üçün əsas ola bilər: məzmununa görə müsbət və mənfi, formasına görə qəti və
ehtimal, ayrı-ayrı hallarda isə onlar məcmu təşkil etmirlər. Bununla əlaqədar olaraq
ekspert qarşısında qoyulan sualın həll edilməsinin mümkünsüzlüyü barədə nəticə
formalaşdırılır.
Tədqiq olunan mətnin icraçısı haqqında mənfi nəticəyə gəlməyə əsas verən əlamətlərin qiymətləndirilməsi. Fərqləndirici qiymətləndirmə nəticəsində ekspert tədqiq
olunan əlyazmanın güman edilən icraçı tərəfindən icra olunmamasını müəyyən etməlidir. Mənfi nəticə üçün elə fərqləndirici əlamətlər əhəmiyyətə malikdir ki, onların
məcmusu sənədin xətti ilə müqayisə aparılan şəxs tərəfindən icra olunmasını istisna
edir.
Ekspert nəzərə almalıdır ki, bir şəxsin xəttinin həm ümumi və həm də xüsusi
əlamətləri bir sıra hallardan asılı olaraq dəyişilə bilər. Ona görə də qiymətləndirmə
fərqləndirici əlamətlərin məcburi izahını və yaranmasını nəzərdə tutur. Bu zaman
ekspert xəttin əlamətlərinə aşağıdakı halların təsvirini istisna edir:
1) tədqiq olunan sənəd və nümunələrin icra olunması arasında
müddətinin olması (bu da xətt əlamətlərinin dəyişməsinə gətirir);

böyük vaxt

2) xəttin variasiyalılığı, tədqiq olunan sənədin və nümunələrin icrasında müxtəlif
variantlar ola bilər;
3) xəttin qəsdən dəyişdirilməsi;
4) qeyri-adi şəraitdə icra olunma və ya yazan şəxsin qeyri-adi vəziyyəti.
Qeyd etmək istərdim ki, qəti mənfi nəticənin əsasına yuxarıdakı faktorlarla izah
edilməyən fərqləndirici əlamətlərin məcmusu qoyula bilər.
Fərqləndirici əlamətlərin qiymətləndirilməsi prosesində ola bilər ki, onların sabitliyinin yoxlanılması imkanları tədqiq olunan sənədin həcminin böyük olmaması ilə
məhdudlaşır, aşkar edilmiş (müəyyən edilmiş) fərqlərin miqdarı isə çox deyil. Bununla
əlaqədar olaraq müqayisə edilən obyektlərin bir şəxs tərəfindən icra olunma imkanını
istisna etmək olmaz. Lakin ekspert müqayisənin nəticələri və özünün təcrübəsi əsasında
belə bir fikrə gəlir ki, aşkar edilmiş fərqləri müəyyən şəxsin xəttində hər hansı bir
dəyişikliklə izah etmək olmur, çünki əlyazmada qeyri-adi şəraitdə (vəziyyətdə) icra
olunma əlamətləri yoxdur, müqayisə edilən obyektlər icra olunma vaxtına görə
yaxındırlar, tədqiqata kifayət qədər nümunə təqdim edilmişdir, yəni müqayisə edilən
əlyazmaların eyni şəxs tərəfindən icra olunması ehtimalı çox azdır.
Bu zaman ekspert ehtimal mənfi nəticə formalaşdırır. Uyğunlaşdırıcı əlamətlərin
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olması, əgər bu əlamətlər çox rast gəlinən əlamətlərə aiddirsə və onların həcmi çox
deyildirsə, göstərilən nəticəyə mane olmur.
İcraçı haqqında müsbət nəticəyə gəlməyə əsas verən əlamətlərin qiymətləndirilməsi.
Qəti müsbət nəticənin formalaşması prosesində ekspert tədqiq olunan sənədin güman
edilən şəxs tərəfindən icra olunmasını müəyyənləşdirməlidir. Bu isə o deməkdir ki,
nəticənin əsasına qoyulan əlamətlərin məcmusu fərdi olmalıdır, yəni digər şəxslərin
xətlərində təkrar olunmamalıdır.
Ekspert eyniləşdirici məcmuya fərdiləşdirilən əlamətləri daxil edir. Uyğunlaşdırıcı
əlamətlərin rastgəlmə tezliyi müsbət nəticənin əsaslandırılması üçün birinci dərəcəli
əhəmiyyətə malikdir.
Eyniləşdirici məcmuya, bir qayda olaraq, yalnız sabit əlamətlər daxil edilmişdir.
Uyğunlaşdırıcı əlamətlərin qiymətləndirilməsi mərhələsinin daha mürəkkəb mərhələsi eyniləşdirmə üçün aşkar edilmiş (ayrılmış) məcmunun kifayət olmasıdır, yəni
onun təkrarolunmazlığı məsələsinin həllidir.
Deyilənlər belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, uyğunlaşdırıcı əlamətlərin
obyektiv əsaslarının düzgün qiymətləndirilməsi və onların məcmusunun kifayət
olmasına aşağıdakılar aid edilir:
1) məcmuya daxil edilən əlamətlərin az rast gəlinən olması;
2) hər bir əlamətin eyniləşdirici qiymətinin nisbi müstəqilliyi;
3) əlamətin sabitliyi;
4) əhəmiyyətli fərqlərin olmaması (fərqlərin izahının məcburiliyi).
Ehtimal müsbət nəticə ekspert tərəfindən həm fərqləndirici əlamətlər olmadıqda,
həm də olduqda verilə bilər. Əgər fərqlər yoxdursa, onda bu nəticə aşağıdakı hallarda
edilə bilər:
a) məcmuda az rast gəlinən əlamətlər var, ancaq onların həcmi eyniləşdirmə
aparmaq üçün kifayət deyil, çoxlu miqdarda əlamətləri isə əlyazmanın az olması
səbəbindən aşkar etmək mümkün olmur;
b) məcmuda çox miqdarda uyğunlaşdırıcı əlamətlər var. Amma onların arasında
çox tez rast gəlinən əlamətlər üstünlük təşkil edir.
Bir sıra fərqləndirici əlamətlərin olması ehtimal nəticəyə gəlməyə mane olmur,
baxmayaraq ki, onlar müəyyən bir şəkildə qəti nəticədə də izah oluna bilmirlər. Ekspert
onların yaranmasının elə səbəblərinə üstünlük verir ki, hansı ki, ehtimal müsbət nəticəyə
gəlməyə mane olmur. Yəni, bu fərqlərin az əhəmiyyətli olmasına demək olar ki, şübhəsi
yoxdur (müddət arasındakı fərq, xəttin variasiyalılığı və s.).
İcraçı haqqında məsələnin həllinin mümkünsüzlüyü barədə nəticə. Adətən tədqiq
edilən əlyazmanın (imzanın) qrafik materialının həcminin kifayət qədər olmaması
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səbəbindən qoyulan suala cavab vermək qeyri-mümkün olur. Bu aşağıdakı hallarda olur:
qeydlərin (imzaların) qısalığı, hərf və elementlərin quruluşunun sadəliyi, icranın
yavaşıdılmış sürətli olması, xəttin qəsdən dəyişdirilməsi, oxşatma, təqlid, surəti
çıxarılmış mətnin üzərində yenidən yazma, yazının qeyri-adi şəraiti və yazanın qeyri-adi
vəziyyəti, tədqiq edilən mətnin anlaşılmazlığı. Bu halda tədqiq edilən obyektdə icraçının
xəttinin əlamətləri eyniləşdirmək üçün kifayət dərəcədə olmur.
Ekspert tərəfindən sualın həllindən imtina etmə səbəblərindən biri də tədqiqat üçün
təqdim edilmiş xətt və imzaların miqdarının kifayət qədər olmaması və ya təqdim edilmiş
nümunələrin tədqiq edilən mətnin icra edildiyi şəraitdə uyğun gəlməməsidir.
Nümunə kimi təqdim edilmiş mətnin həcminin kiçikliyi, ehtimal edilən icraçının
xəttinin əlamətlərini tam əks etdirmir və tədqiq edilən mətndə müəyyən edilmiş
əlamətlərin sabitliyini izləməyə imkan vermir.
Belə ki, qısa və sadə qeydlərlə (imzalarda) xəttin eyniləşdirici əlamətləri adətən çox
az olur. Rəydə bu əlamətləri sadalamamaq, dərhal sualın həllinin qeyri-mümkünlüyünün
səbəbini izah etmək və nəticə çıxarmaq olar.
Digər hallarda sualın həqiqətə uyğun həll etmək mümkün olmadıqda, ekspert,
tədqiqat prosesində adətən uyğunluq və fərqlərin hansısa miqdarını müəyyən edir,
sadalayır, sonra onları qiymətləndirir.
Müqayisəli tədqiqatın nəticələrini qiymətləndirərək, ekspert belə qənaətə gəlir ki, nə
uyğunlaşdırıcı, nə də fərqləndirici əlamətlər müəyyən nəticəyə (müsbət və ya mənfi)
gəlməyə əsas vermir. Bu onunla izah edilir ki, uyğun əlamətlər nadir olmadığına və bir
çox şəxslərin xəttində rast gəlindiyinə görə əlamətlərin fərdi məcmusu əmələ gətirmir.
Lakin təcrübədə məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasında tədqiqat üçün yararsız olan
obyektlərə də rast gəlmək olur. Tədqiqat üçün yararsız olan obyekt dedikdə, tədqiq
olunan əlyazmalarda və imzada eyniləşdirici məsələlərin həlli üçün zəruri olan
məlumatların olmaması nəzərdə tutulur.
Eyniləşdirmə üçün yararsız olan əlyazma və imzalara qeyri-adi şəraitdə icra olunan
əlyazmalar, xüsusi ilə xəttin və imzanın dəyişdirilməsi (oxşadılmaqla icra olunması) ilə
icra olunan; quruluşuna görə sadə olan çox qısa hərf və rəqəm qeydləri və adi cizqilərdən
ibarət imzalar; hərf və rəqəm qeydlərinin haşiyələnməsi (traektoriya üzrə təkrar cizqilər
edilməsi), rəqəm və hərf elementlərinə əlavə cizgilər edilməsi, rəqəmlərin dəyişdirilməsi,
onlara düzəliş edilməsi və intensiv qaralamalar aid edilə bilər.
Obyektin eyniləşdirmə üçün yararsız hesab olunması ilə ekspert tədqiqatı başa çatır,
onun güman edilən icraçılarının xətt, rəqəm və imza nümunələrinin müqayisəsəi
aparılmır və rəy verməyin mümkün olmaması barədə Azərbaycan Respublikası CPM-nin
97.4.2. və «Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında» Qanunun 12-ci
maddələrinə əsasən yazılı formada ekspertizanı təyin edən orqana məlumat verir.
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UOT 343.148.22
Qamət Yaqubov,
Gülşən Hümmətova
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin ekspertləri

BİTKİ YAĞLARININ KRİMİNALİSTİK TƏDQİQATI VƏ
SAXTALAŞDIRMA HALLARININ TƏYİNİ
Müasir Azərbaycanın hər bir sahədə beynəlxalq əlaqələri günü-gündən
genişlənməkdədir. Ticarət sahəsində də bu, özünü əks etdirir. Hal-hazırda
Respublikamızın satış məntəqələrində yerli mallarla yanaşı müxtəlif ölkələrdən daxil
olmüş qida məhsulları istehlakçıların istifadəsinə verilmişdir. Belə məhsullardan biri də
bitki yağlarıdır. Ürəkaçan tərtibata malik qablaşdırmalarda olan bu yağlar bəzən onlardan
istifadə zamanı şübhəli məqamların yaranmasına səbəb verirlər. Belə ki, iyləri, tamları,
bəzən xarici görünüşləri xoşagəlməz hiss yaradır. Əvvəllər ərzaq mağazalarının
piştaxtalarında yalnız günəbaxan, qarğıdalı, bəzən zeytun yağına təsadüf edilirdisə, indi
artıq müştərilərə təqdim olunan yağ çeşidlərinin çoxluğundan seçim etmək mümkün
olmur. Qida üzrə ekspertlər, əmtəəşünaslar bu məhsullar barədə gərəkli məlumatlara
sahib olmalıdırlar ki, bu növbə-növ çoxçeşidli
məhsullar içərisində pisi- yaxşıdan, keyfiyyətlinikeyfiyyətsizdən ayıra bilsinlər. Alıcılar da çox zaman
keyfiyyətli yağ seçimində çətinlik çəkirlər.
Hal-hazırda bitki yağları qida rasionumuzda çox
önəmli yer tutduğundan onlara tələbat günü-gündən
artır. Belə ki, bu yağlardan müxtəlif salatların,
qızartma qidaların hazırlanmasında çox istifadə edirlər.
Buna görə də istehsalçılar və
məhsulu
reallaşdıranlarda əlavə gəlir əldə etmək məqsədilə
həmin məhsulların həcmini, çəkisini kənar, daha ucuz
yağlar qatmaqla saxtalaşdırmaq meyli yaranır.
Saxtalaşdırmanın digər növü çeşid saxtalaşdırılmasıdır.
Bu saxtalaşdırma zamanı bahalı yağ növü ucuz yağla
əvəz olunur. Məsələn, zeytun yağı qarğıdalı və ya günəbaxan yağı adı altında satılır.
Buna görə də satışda olan şübhə doğuran bitki yağlarının etimad qazanmış
istehsalçı fabriklərin eyni adlı məhsulları ilə müqayisəli orqanoleptik və fiziki-kimyəvi
tədqiqatlarının aparılması çox mühümdür. Bü tədqiqatlar aparılarkən aşağıdakılar nəzərə
alınmalıdır:
-bitki yağlarının çeşidlərinin identifikasiyası;
-saxtalaşdırma üsulları və onların aşkar edilməsi.
Bu tədqiqatları aparan ekspert bu növ məhsulun müasir tədqiqat metodlarını
bilməli və özünün bilik dairəsi çərçivəsində həll olunacaq məsələləri
müəyyənləşdirməlidir.
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Bitki yağı - bitkinin toxumlarının, toxum cücərtilərinin və meyvələrdən preslənmiş
və ya ekstraksiya olunaraq müxtəlif qarışıqlardan təmizlənmiş istifadə üçün hazır
ərzaqdır.
Yağ çeşidinə görə bitki yağlarına günəbaxan, qarğıdalı, zeytun, pambıq, soya,
yerfındığı, küncüt, kokos, palmanüvə, palma, kakao və s. yağlar aiddir.
Cünəbaxan yağı günəbaxan tumlarından presləmə və ya benzinlə
ekstraksiya etmə yolu ilə hazırlanır. Təmizləmə mərhələsindən (rafinə etmə)
asılı olaraq satışa saflaşdırılmamış, hidrasiya olunmuş, saflaşdırılmış dezodorasiya
olunmamış tərkibdə buraxılır.
Qarğıdalı yağı toxum cücərtilərindən presləmə və ya benzinlə ekstraksiya etmə
yolu ilə hazırlanır. Təmizləmə mərhələsindən (rafinə etmə) asılı olaraq satışa
saflaşdırılmamış, saflaşdırılmış dezodorasiya olunmamış və saflaşdırılmış dezodorasiya
olunmuş tərkibdə buraxılır.
Zeytun yağı zeytun meyvələrinin ətli hissəsindən presləmə və ya benzinlə
ekstraksiya etmə yolu ilə hazırlanır. Təmizləmə mərhələsindən (rafinə etmə) asılı olaraq
satışa
saflaşdırılmamış, saflaşdırılmış dezodorasiya olunmamış və saflaşdırılmış
dezodorasiya olunmuş tərkibdə buraxılır.
Pambıq yağı pambıq kolundan presləmə və ya benzinlə ekstraksiya etmə yolu ilə
hazırlanır. Təmizləmə mərhələsindən (rafinə etmə) asılı olaraq satışa yalnız saflaşdırılmış
tərkibdə: neytrallaşdırılmış dezodorasiya olunmamış və saflaşdırılmış dezodorasiya
olunmuş . Bu onunla əlaqədardır ki, saflaşdırılmamış pambıq yağı yalnız texniki
məqsədlərlə istifadə oluna bilər, çünki onun tərkibində zəhərli maddə olan qossipol
maddəsi mövcuddur. Bu yağ aşağı keyfiyyətli bitki yağlarına aid edilir.
Soya yağı soya toxumlarından presləmə və ya benzinlə ekstraksiya etmə yolu ilə
hazırlanır. Təmizləmə mərhələsindən (rafinə etmə)asılı olaraq satışa saflaşdırılmamış,
hidrasiya olunmuş, saflaşdırılmış dezodorasiya olunmamış və saflaşdırılmış dezodorasiya
olunmuş tərkibdə buraxılır.
Yerfındığı yağı yerfındığı tumlarından presləmə və ya benzinlə ekstraksiya etmə
yolu ilə hazırlanır. Təmizləmə mərhələsindən (rafinə etmə)asılı olaraq satışa
saflaşdırılmamış, saflaşdırılmış dezodorasiya olunmamış və saflaşdırılmış dezodorasiya
olunmuş tərkibdə buraxılır. Pambıq yağı pambıq kolundan presləmə və ya benzinlə
ekstraksiya etmə yolu ilə hazırlanır. Təmizləmə mərhələsindən (rafinə etmə)asılı olaraq
satışa yalnız saflaşdırılmış tərkibdə: neytrallaşdırılmış dezodorasiya olunmamış və
saflaşdırılmış dezodorasiya olunmuş . Bu onunla əlaqədardır ki, saflaşdırılmamış pambıq
yağı yalnız texniki məqsədlərlə istifadə oluna bilər, çünki onun tərkibində zəhərli maddə
olan qossipol maddəsi mövcuddur. Bu yağ aşağı keyfiyyətli bitki yağlarına aid edilir.
Küncüt yağı küncüt toxumlarından presləmə yolu ilə hazırlanır. Təmizləmə
mərhələsindən (rafinə etmə) asılı olaraq satışa saflaşdırılmamış və saflaşdırılmış tərkibdə
buraxılır.
Kokos yağı kokos palmasının qozlarının xırdalanmış qurudulmuş ətli hissəsindən
isti presləmə yolu ilə hazırlanır. Təmizləmə mərhələsindən (rafinə etmə) asılı olaraq
satışa yalnız saflaşdırılmış tərkibdə buraxılır. Otaq temperaturunda bərk konsistensiyaya
malikdir.
Palma yağı yağlı palma meyvələrinin ətli hissəsindən presləmə yolu ilə hazırlanır.
Təmizləmə mərhələsindən (rafinə etmə) asılı olaraq satışa yalnız saflaşdırılmış
dezodorasiya olunmuş tərkibdə buraxılır. Otaq temperaturunda bərk konsistensiyaya
malikdir.
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Kakao yağı kakao toxumlarından presləmə üsulu ilə alınır və əsasən şokolad və
şokolad məmulatlarının istehsalında istifadə olunur. Otaq temperaturunda bərk
konsistensiyaya malikdir.
İstifadəyə yararlılıq xüsusiyyətlərinə və qida dəyərlərinə görə duru bitki yağları aşağıdakı
sıralamada yerləşir: qarğıdalı, zeytun, cünəbaxan, küncüt, soya, yerfındığı, pambıq.
Təmizlənmələrinə və təbii olaraq təmizlənmədən sonra qida və bioloji dəyərləri
aşağı düşməsinə görə bitki yağları aşağıdakı sıralamada yerləşir: saflaşdırılmamış,
hidrasiya olunmuş, saflaşdırılmış dezodorasiya olunmamış və saflaşdırılmış dezodorasiya
olunmuş, neytrallaşdırılmış, dezodorasiya olunmamış, neytrallaşdırılmış dezodorasiya
olunmuş.
Saflaşdırılmış yağların tərkibində triqliseridlər, sadə vitaminəbənzər yağ turşuları
(olein, linol, linolen), fosfatidlər, yağhəlledici vitaminlər (A,E,K), mum, karotin,
aromatik maddələr və s. faydalı birləşmələr vardır.
Hidratlaşmış yağların tərkibində triqliseridlər, sadə vitaminəbənzər yağ turşuları
(olein, linol, linolen), yağhəlledici vitaminlər(A,E,K), mum, karotin, aromatik maddələr
və s. vardır.
Saflaşdırılmış dezodorasiya olunmamış yağların tərkibində yalnız triqliseridlər və
aromatik maddələr qalır.
Saflaşdırılmış dezodorasiya olunmuş yağların tərkibində yalnız triqliseridlər qalır.
Bu yağlar marqarin, mətbəx yağlarının istehsalında xammaldır və qızartma yeməklərin
hazırlanmasında istifadə olunur.
Saflaşdırılmış, hidratasiya olunmuş, saflaşdırılmamış bitki yağlarının
orqanoleptik göstəriciləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:
Yağın orqanoleptik xüsusiyyətləri
Göstəricinin adı

Növü

Saflaşdırılmış
Dezodorasiya
olunmuş

Şəffaflıq

İy və dadı

Dezodorasiya
olunmamış

Hidratasiya olunmuş
əla

1-ci

2-ci

Əla

1-ci

2-ci

çeşid

çeşid

çeşid

çeşid

çeşid

Çöküntüsüz şəffafdır

İysiz:
dadı zəif
spesifik
tam

Saflaşdırılmış
yağa uyğun
kənar iysiz və
kənar tamsız

Saflaşdırılmamış

Hidratasiya
olunmuş yağa
uyğun kənar
iysiz və kənar
tamsız

133

Yüngülvari bula-nıq
və ya «tor»
olmasına
yol verilir

«tor» un
olmasına yol
verilir

Çöküntü
üzərində
yüngül
bulanıqlıq

Çeşidinə
uyğundur,
yüngülvari
çürüntü
iyinə və
acılığa
malikdir

Çeşidinə
uyğundur kənar
iyi və və kənar
acı tamı
olmamalıdır

Çeşidinə
uyğundur,
yüngülvari
çürüntü
iyinə və
acılığa
malikdir

Bəzi
bitki
yağlarının
identifikasiya
göstəriciləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:
Bitki yağları

Sındırma ə msalı

Qarğıdalı

xarakterli

fiziki-kimyəvi

Donma temperaturu

Yod ədədi

1,471-1,474

-10

111-113

Yerfındığı

1,468-1,472

-2,5 +3

83-405

Günəbaxan

1,474-1,478

16-19

125- 145

So ya

1,474-1,478

15-18

120-140

Pambıq

1,472-1,476

-5 ÷ -6

101- 116

Küncüt

1,469-1,472 (25°)

-3 ÷ -7

103-117

Ze ytun

1,467-1,710

-2 ÷ -6

75-78

Müxtəlif çeşid yağların identifikasiya olunan göstəriciləri aşağıdakılardır:
Rəng ədədi; turşu ədədi; sındırma əmsalı, nəmliyin miqdarı, fosfortərkibli və
sabunlaşmayan maddələrin miqdarı; kütləyə görə çöküntünün miqdarı.
Bitki yağlarının saxtalaşdırılması
Həqiqiliyin müəyyən edilməsi üzrə ekspertiza tədqiqatı bitki yağlarının
saxtalaşdırılma üsullarını müəyyən etməkdir. Bu üsullara aşağıdakılar aid edilə bilər:
-bitki yağlarının bəzi identifikasiya olunan fiziki-kimyəvi göstəriciləri;
-bitki yağlarının çeşid saxtalaşdırılması hər hansı bir çeşidin qəsdən əvəz olunması,
yəni ucuzlu yağın bahalı yağla dəyişdirilməsidir.
Məsələn, bahalı yağlar hesab olunan qarğıdalı, günəbaxan yağlarının ucuz qiymətli
rafinə olunmuş soya, pambıq yağları ilə əvəz olunması və s. Rafinə olunmuş yağlarda
spesifik olan aromatik və boyayıcı maddələr qalmadığı üçün orqanoleptik cəhətdən
həmin yağları praktiki olaraq fərqləndirmək mümkün deyildir.
Bitki yağlarında anlaşılmaya n saxtalaşdırmanın aparılması üçün
aşağıdakı üsullardan istifad ə olunur: istehsal texnologiyasının, reseptur
tərkibin,
texnoloji
təmizlənmənin
pozulması.
Toxumlardan alınmış bitki yağları yaxşı
təmizlənmədikdə
tərkiblərində
yağlara
acılıq, qətran dadı verən kənar qarışıqlar
qalır. Məs., istehsalçılar primitiv üsulla
təmizlənən, həşəratlar tərəfindən zədələnmiş,
səthində qətran pərdəsi olan günəbaxan
toxumlarından istehsal olunmuş aşağı
keyfiyyətli yağları çox zaman keyfiyyətli
yağlar kimi qələmə verirlər.
Bəzi bitki yağları (məs., pambıq, soya)
vardır ki, onları rafinə etmədən yeməklərdə
istifadə etmək mümkün deyildir, çünki onların tərkiblərində müxtəlif zəhərli maddələr
mövcud olur. Belə ki, pambıq yağında güclü zəhərli qossipol maddəsi vardır ki, həmin
maddəni yalnız antranil turşusu vasitəsi ilə neytrallaşdırmaq mümkündür. Yəqin ki, elə
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bu səbəbə görə də asiya xalqlarında plov bişirilərkən pambıq yağı uzun müddət
közərdilir.
Nisbətən kobud saxtalaşdırma hallarına da təsadüf olunur. Belə ki, yalnız texniki
məqsədlərlə istifadəsi nəzərdə tutulan yağlar (məs., gənəgərçək, saflaşdırılmamış 2-ci
çeşid soya və s.) qida yağları kimi realizə olunur. Xarici ölkələrdə bitki yağları adətən
benzin vasitəsilə ekstraksiya olunur. Bu üsulla ayrılmada jmıx kütləsində yağ praktiki
olaraq qalmır, presləmə üsulundan sonra isə kütlədə adətən 6-13% yağ qalır. Ekstraksiya
üsulu ilə alınan yağların benzin qalıqlarından təmizlənməsi üçün mütləq saflaşdırılması
və dezodorasiya olunmaları vacibdir. Belə yağlar adətən marqarin və mətbəx yağlarının
alınmasında istifadə olunur. Lakin çox zaman bu cür yağları «saflaşdırılmış və
dezodorasiya olunmuş yağ» adı altında satışa buraxırlar.
İstifadə müddətləri qarğıdalı və günəbaxan yağı üçün-4 ay, yerfındığı yağı üçün - 6 ay,
zeytun yağı üçün-18 aydır. İstifadə müddətlərinin uzadılması üçün yağlara standartlara
uyğun olaraq konservantlar deyil, antioksidləşdiricilər qatılır, lakin bu qablaşdırmalarda
göstərilmir.
Çox zaman bitki yağlarının çəkidə saxtalaşdırılması hallarına rast gəlmək olur. Bitki
yağlarının çəkidə (kütlədə, həcmdə aldatma) saxtalaşdırılması- istehlakçının qablaşdırma
vasitələrinin- butulkanın, bankənin(çəkisinin, həcminin) və s. standart normadan kənar
olmasıdır. Məs., butulkanın yağla birlikdə netto çəkisi qablaşdırmanın etiketində olan
göstəricidən aşağıdır. Bu cür saxtalaşdırmanı ortaya çıxarmaq çox sadədir, belə ki,
içərisində bitki yağı olan butulka tərəzidə çəkilir və etiketindəki göstərici ilə tutuşdurulur.
Bitki yağlarının informasiya saxtalaşdırılması halları da baş verir. Bu halda bitki
yağlarının etiket göstəricilərindəki məlumatlar dəqiq olmur və
ya təhrif olunur.
Saxtalaşdırmanın bu növü əmtəə-yol sənədlərində, markalanma və reklam vasitəsilə
həyata keçirilir. Məs, saflaşdırılmış yağda adətən həll olunan təbii vitaminlər olmur.
Lakin reklam həmin yağda bu maddələrin olduğunu iddia edir. Bu adi informasiya
saxtalaşdırmasıdır. Bir çox bitki yağlarının qablaşdırmalarında həmin yağın tərkibində
xolesterinin olmadığı qeyd olunur, halbuki, bitki yağlarının tərkibində heç zaman
xolesterin olmamalıdır, çünki bu maddə yalnız heyvan mənşəli yağlarda mövcuddur. Bu
cür informasiya bilgisiz istehlakçının yanılmasına səbəb olur və sadəcə bir reklam
fəndidir.
Bitki yağlarının informasiya saxtalaşdırılmasında aşağıdakı məlumatlar təhrif olunur:
-məhsulun çeşidi;
-məhsul istehsal edən müəssisənin adı;
-məhsulun miqdarı;
-tərkibə daxil edilən qida əlavələri-antioksidləşdiricilər.
Əgər tərkibinə günəbaxan yağı qatılmış qarğıdalı və ya zeytun yağı rast gələrsə və
həmin yağın saxlama müddəti 4 ay və qablaşdırmasında antioksidləşdirici əlavələrinin
olması göstərilirsə, deməli bu növbəti saxtalaşdırılmış məhsuldur. Bundan əlavə, yadda
saxlanılmalıdır ki, qida məqsədilə yalnız əla növ və ya birinci növ bitki yağlarından
istifadə olunur.
Bitki yağlarının keyfiyyətləri barədə verilən sertifikatların, gömrük sənədlərinin, ştrix
kodlarının, istehsal vaxtlarının və s. informasiya saxtalaşdırılmalarına da təsadüf edilir.
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Tədqiq edilən bitki yağı nümunələrinin tərkibində ağır metalların optik emission
spektroskopiya üsulu vasitəsilə müəyyən edilən nəticələri

Faktiki

San PiN 2.3.2560-96 əsasən mq/kq

mq/kq

Arsen
(As)

Kadmi
um
(Cd)

Sin
k
(Zn
)

Mis
(Cu)

Qurğ
uşun
(Pb)

Arse
n
(As)

Kadm
um
(Cd)

Sink
(Zn)

Mis
(Cu)

Günəbaxan yağı

0,085

0,030

-

0,140

0,088

0,1

0,05

-

0,5

Qarğıdalı yağı

0,100

0,010

-

0,254

0,016

0,1

0,05

-

0,5

Zeytun yağı

0,100

0,001

-

0,200

0,000

0,1

0,05

-

0,5

Pambıq yağı

0,045

0,025

-

0,365

0,003

0,1

0,05

-

0,5

Yerfındığı yağı

0,087

0,045

-

0,110

0,061

0,1

0,05

-

0,5

Palma yağı

0,055

0,021

-

0,160

0,011

0,1

0,05

-

0,5
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Qurğ
uşun
(Pb)
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

N Ə T İ C Ə
İstifadə olunan yağların keyfiyyətinin ekspertizası müasir dövrdə günün vacib
məsələsidir. Bu yağların ekspertizasının əsas məqsədi onların keyfiyyətinin həm
orqanoleptiki və həm də fiziki-kimyəvi göstəricilər üzrə normativ - texniki sənədlərin
tələbinə uyğunluğunu müəyyən etmək və saxtalaşdırma faktlarını üzə çıxarmaqdır.
Bu baxımdan hazırlanmış işdə ən çox istifadə olunan bitki yağları (günəbaxan,
qarğıdalı, zeytun, pambıq, yerfındığı, palma) üzrə müqayisəli orqanoleptik və fizikikimyəvi göstəricilərinin səciyyəsi və onların tədqiqat üsulları geniş izah edilmişdir.
İşdə həmçinin ekspertlər tərəfindən toplanmış bitki yağları nümunələrinin qeyd
olunan tədqiqatları ilə yanaşı, infraqırmızı spektral (İQS) analizi laboratoriyada olan
spektrometriya sahəsində müasir tələblərə cavab verən ABŞ istehsalı FT-İR markalı
cihazda araşdırma və müqayisə xarakterli tədqiqatları aparılaraq 4000.0-380 sm-1
spektral sahədə spektrləri çəkilmiş, dalğa uzunluqlarının müqayisəli təhlili aparılmışdır
və spektrlər cihazın kitabxanasına (yaddaşına) salınmışdır (spektroqramlar işə əlavə
olunmuşdur).

İstifadə olunmuş ədəbiyyat:
1. Əhmədov Ə.İ. «Ərzaq malları əmtəəşünaslığı» Bakı, Təfəkkür-1996.
2. Əhmədov Ə.İ. «Yeyinti yağlarının əmtəəşünaslığı» Bakı- 1984.
3. DÖST 18848-73 Bitki yağları. Keyfiyyət göstəriciləri.
4. DÖST 5476 Bitki yağları. Turşuluq ədədinin təyini.
5. DÖST 5478 Bitki yağları. Sabunlaşma ədədinin təyini.
6. DÖST 5476 Bitki yağları. Turşuluq ədədinin təyini.
7. DÖST 5482 Bitki yağları. Sındırma əmsalının təyini.
8. DÖST 5477 Bitki yağları. Rəngliliyinq təyini üsulları.
9. ГОСТ 1129-93 Масло подсолнечное. Технические условия.
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Ə L A V Ə L Ə R
Günəbaxan yagının keyfiyyət göstəriciləri
Göstəricilər

Saflaşdırılmış

Hidrotasiya edilmiş

dezodorasiya dezodorasiya
edilmiş
edilməmiş

əla sort

1-ci
sort

Saflaşdırılmamış
2-ci
sort

əla sort

1-ci
sort

2-ci
sort

Rəng ədədi,
mq yodla,
çox
olmamalıdır

10

12

15

20

30

15

25

35

Suyun və uçu-

0,1

0,1

0,1

0,15

0,3

0,2

0,2

0,3

0,4

0,4

1,5

2,25

6

1,5

2,25

6

-

-

-

-

0,05

0,1

0,2

1,0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

-

-

0,1

0,2

0,25

0,4

0,6

0,8

-

-

-

-

-

-

-

125-145

125-145

125145

125145

125145

125145

125145

cu maddələrin
faizlə miqdarı,
çox
olmamalıdır
Turşuluq ədədi,
mq KOH, çox
olmamalıdır
Kütləyə görə
faizlə çöküntü,
çox olmamalıd
Sabunlaşmayan
maddələrin
faizlə miqdarı,
çox olmamalıd
Stearooleolesitinə görə
hesablanmış
fosforlu maddələrin miqdarı
faizlə, çox
olmamalıdır
Keyfiyyət
nümunəsində
sabun
olmamalıdır
Yod ədədi
100q yağda
yod qramla az
olmamalıdır
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-

125145

Soya yağının keyfiyyət göstəriciləri
Göstəricilər

Saflaşdırılmış,
neytrallaşdırılmış

Hidrotasiya edilmiş

Saflaşdırılmamış

1-ci sort

2-ci sort

1-ci sort

2-ci sort

12

50

70

70

100

Dezodorasiya

Dezodorasiya

edilmiş

edilməmiş

Rəng, ədədi
mq yodla,çox
olmamalıdır

12

Suyun və uçu-

0,15

0,15

0,15

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

1

1,5

2

4

-

-

-

0,1

0,2

yoxdur

0,05

0,1

2,0

3,5

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

cu maddələrin
faizlə miqdarı,
çox olmamalıdır
Turşuluq ədədi
mq KOH çox
olmamalıdır
Kütləyə görə

-

faizlə çöküntü,
çox olmamalıd
Fosfatidlərin
miqdarı,faizlə
Sabunlaşmayan

yoxdur

maddələrin
faizlə miqdarı,
çox olmamalıdır
Keyfiyyət
nümunəsində
sabun
olmamalıdır

Qarğıdalı yağının keyfiyyət göstəriciləri

Göstəricilər

Saflaşdırılmış
Dezodorasiya edilmiş

Rəng ədədi, mq yodla,
çox olmamalıdır

20

Dezodorasiya
edilməmiş
20
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Saflaşdırıl-mamış

100

Turşuluq ədədi mq

04

0,4

5

0,1

0,1

0,2

0,005

0,005

0,096

0,05

0,05

1

-

0,1

111-113

111-113

1

1

2

-

-

-

KOH çox olmamalıdır
Suyun və uçucu maddələrin faizlə miqdarı
çox olmamalıdır
P2 O5-ə görə hesablanmış
fosforun miqdarı faizlə
çox olmamalıdır
Stearooleolesitinə görə
hesablanmış
Kütləyə görə faizlə çöküntü
çox olmamalıd

-

Yod ədədi, q/100q

111-113

Sabunlaşmayan
maddələrin faizlə miqdarı,
çox olmamalıdır
Keyfiyyət nümunəsində
sabun olmamalıdır

Zeytun yagının keyfiyyət göstəriciləri.

Göstəricilər

Ölçüləri

Sabunlaşma ədədi

185-200

Donma t-ru C0

0-6

200C-də şüalandırma əmsalı

1,4660-1,4710

Yod ədədi

72-89

Reyxert-Meyssel ədədi

0,2-1

150C-də sıxlığı, kq/m3

914-929
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UOT 343.148.63
Vüqar Quluyev,
Vyaçislav Aqai
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin
Yol-nəqliyyat hadisələrinin ekspertizaları şöbəsinin ekspertləri

MƏHKƏMƏLƏR TƏRƏFİNDƏN YOL-NƏQLİYYAT
HADISƏLƏRİ İLƏ ƏLAQƏDAR TƏYİN OLUNAN
EKSPERTİZALAR ÜZRƏ MÜƏYYƏN EDİLƏN BƏZİ
ÇATIŞMAZLIQLAR BARƏDƏ
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzində məhkəmələr tərəfindən yol-nəqliyyat hadisələri
ilə əlaqədar təyin edilən ekspertizalar üzrə olan çatışmazlıqların səbəbinin araşdırılması
üzrə son illər mütəmadi olaraq xüsusi hazırlanmış anket əsasında məlumatlar toplanır,
statistik analiz aparılır. Ekspertizaların təyini zamanı olan çatışmazlıqlar araşdırılır,
müxtəlif yol-nəqliyyat hadisələri üzrə oxşar çatışmazlıqlar sistemləşdirilir və
ümumiləşdirilir. Məhkəmələrdən daxil olmuş yol-nəqliyyat hadisələri üzrə təyin edilmiş
ekspertizaların xarakteri, ekspertizaların aparılması üçün lazım olan məlumatların
məhkəmələr tərəfindən tam müəyyənləşdirilməsi, təyin edilmiş işlər üzrə hansı formada
rəy verilməsi, həmçinin işlərin icrasız qaytarılması, ekspert qarşısında qoyulmuş suallara
cavab verilməməsi, rəylərin alternativ verilməsi səbəbləri və s. məlumatlar toplanır. Son
iki ilin müqayisəli analizindən belə məlum olur ki, məhkəmələr tərəfindən yol-nəqliyyat
hadisələri ilə əlaqədar təyin edilən ekspertizalar üzrə olan çatışmazlıqların bir qismində
azalma vardır. Belə ki, 2012-ci ildə məhkəmələr tərəfindən yol-nəqliyyat hadisələri ilə
əlaqədar təyin edilən ekspertizalar üzrə verilən rəylər 69,5 %, icrasız qaytarılan işlər isə
30,5% təşkil etdiyi halda, 2013-cü ildə həmin rəqəmlər müvafiq olaraq 77% və 23%
olmuşdur. Nəqliyyat vasitələrinin baxışa təmir olunmuş (sökülmüş) vəziyyətdə təqdim
edilməsi ilə əlaqədar icrasız qaytarılan işlər 29,7 %-dən 10,8 %-ə qədər azalmışdır.
Tədqiqat aparılması üçün məlumatlar kifayət qədər olmaması ilə əlaqədar icrasız
qaytarılan işlər 2012-ci ildə 27,8% olduğu halda, 2013-cü ildə 16,9 % olmuşdur.
Həmçinin, təmin olunmamış vəsatətlər 62,7%-dən 38,5%-ə enmişdir.
Ümumiyyətlə, ekspertlərin rəy verməkdən imtina etmə səbəblərinin analizindən
belə məlum olur ki, icrasız qaytarılan işlərin səbəbi ekspert vəsatətinin 1 ay müddətində
təmin olunmaması, tədqiqat aparılması üçün məlumatların kifayət qədər olmaması,
göndərilmiş vəsatətlərdə nəqliyyat vasitələrinin baxışa təmir olunmamış vəziyyətdə
təqdim olunmasının göstərilməsinə baxmayaraq nəqliyyat vasitəsi təmir olunmuş
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(sökülmüş) vəziyyətdə baxışa təqdim olunması, maddi sübutun təqdim olunmaması və
bəzi hallarda isə məhkəmələrin məktubuna əsasən olmuşdur. Həmçinin müəyyən
olunmuşdur ki, ekspertiza təyin olunan işlərdən bir qismi əvvəl göndərilmiş vəsatətlərin
təmin olunmaması ilə əlaqədar dəfələrlə icrasız qaytarılmışdır. Belə halların mövcud
olması iş üzrə konkret nəticənin əldə olunma müddətinin uzanmasına səbəb olur. Analiz
zamanı müəyyən olunmuşdur ki, iş üzrə konkret nəticənin əldə olunma müddətinin
uzanmasına səbəb olan çatışmazlıqlardan müəyyən bir qismi də işin ekspertizanın təyin
olunması haqqında qərar və qərardad çıxarıldıqdan 4 ay və daha artıq müddətdən sonra
Mərkəzə daxil olması ilə əlaqədardar.
Aparılmış analizdən belə məlum olur ki, məhkəmələr tərəfindən yol-nəqliyyat
hadisələri ilə əlaqədar təyin edilən ekspertizalarda mülki işlər üzrə təyin olunmuş
ekspertizalar üstünlük təşkil edir. Həmin növ üzrə ekspertiza təyin olunarkən yol verilən
nöqsanlar əsasən təmir olunmuş nəqliyyat vasitələri üzrə ekspertizanın təyin olunması və
ekspert baxışına nəqliyyat vasitələrinin təqdim olunmaması ilə əlaqədardır. Təmir
olunmamış nəqliyyat vasitəsinə ekspertlər tərəfindən baxış keçirilərkən nəqliyyat
vasitəsinin hissələri üzərində zədələr və deformasiyalar müəyyən olunur, onların
xarakterindən asılı olaraq detalların, qovşaqların, müxtəlif hissələrin dəyişilməli və
yaxud təmirə ehtiyacı olması konkret müəyyən edilir. Lakin nəqliyyat vasitəsi təmir
edildikdən sonra nəqliyyat vasitəsi üzərində olmuş deformasiyanın xarakterini müəyyən
etmək mümkün olmur. Nəqliyyat vasitəsinin qəzalı vəziyyətini əks etdirən foto-video
görüntülər təqdim olunduğu halda belə, görüntülər bəzi hissələrin üzərində əzilmənin
formasını, xarakterini dəqiq təyin etməyə imkan vermədiyindən, həmin hissələrin
dəyişilməli və yaxıd təmirə ehtiyacı olması haqqında ekspert tərəfindən konkret nəticəyə
gəlmək mümkün olmur. Bununla yanaşı nəqliyyat vasitəsinin foto-video görüntülərindən
kənarda olan sahələrində də zədələr ola bilir. Ona görə də təmir olunmuş nəqliyyat
vasitələri üzrə ekspertizanın təyin olunmaması haqqında Respublikanın məhkəmələrinə
2011-ci ilin yanvar və fevral aylarında müvafiq metodik məktublar göndərilmişdir. Lakin
buna baxmayaraq təmir olunmuş nəqliyyat vasitələrinə dəymiş ziyanın yol-nəqliyyat
hadisələri ekspertizası yolu ilə müəyyən olunması üzrə ekspertizaların təyin olunması
praktikası davam edir.
Sürücülərin yol-nəqliyyat hadisəsinin qarşısını almağa texniki imkannın olubolmamasını müəyyən etmək məqsədi ilə ekspertizaların təyini zamanı yol verilən
nöqsanlar, tədqiqat aparılması üçün zəruri məlumatların təqdim olunmaması ilə
əlaqədardır. İşlər üzrə konkret nəticənin əldə olunmasının gecikməsinin əsas səbəbi
məhkəmələr tərəfindən ekspert vəsatətinin təmin olunmaması, bu hal təkrar olunmaqla
eyni işlər üzrə dəfələrlə ekspertiza təyin olunması, ekspertiza aparılması haqqında qərar
və ya qərardad çıxarıldıqdan sonra işlərin ekspertizaya vaxtında göndərilməməsi ilə
əlaqədardır
Aparılmış analiz zamanı müəyyən olunmuşdur ki, alternativ rəylərin verilməsi və
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rəylərdə bir neçə sual üzrə tədqiqat aparılmasının mümkün olmamasının səbəbləri,
nəqliyyat vasitəsinin təmir olunmuş və ya sökülmüş vəziyyətdə olması, ekspert qarşısında
qoyulmuş suallara cavab verilməsi üçün lazım olan məlumatları müəyyənləşdirmədən
ekspertiza təyin olunması, çatışmayan məlumatların və maddi sübutun təqdim olunması
haqqında ekspert vəsatətinin təmin olunmaması ilə əlaqədardır.
Məhkəmələr tərəfindən təyin olunmuş işlər üzrə konkret rəylərin verilməsi,
işlərin icrasız qaytarılmaması, ekspertiza müddətinin uzunmaması məqsədi ilə
aşağıdakı təkliflərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur:

nəqliyyat vasitələrinə dəymiş maddi ziyanın müəyyənləşdirilməsi ilə
əlaqədar ekspertiza təyin edərkən, nəqliyyat vasitəsinin vəziyyəti haqqında məlumatı əldə
etmək, nəqliyyat vasitəsi təmir olunmuş və ya sökülmüş olduqda, dəymiş maddi ziyanın
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar yol-nəqliyyat hadisələri ekspertizasını təyin etməmək;

sürücülərin hadisənin qarşısının almağa texniki imkanının olub-olmaması
ilə əlaqədar ekspertiza təyin edərkən yol-nəqliyyat hadisəsinin növündən, həlli xüsusi
texniki bilik tələb edən sualların məzmunundan asılı olmayaraq, ekspertizaya
göndərilməli olan zəruri sənədlərdə (qərarda, qərardadda, yol-nəqliyyat hadisəsi yerinə
baxış keçirilməsi haqqında protokolda və onun sxemində, nəqliyyat vasitələrinə baxış
keçirilməsi və onların texniki vəziyyətinin yoxlanması haqqında protokolda və s.)
aşağıdakı ümumi məlumatlar olmalıdır:

hadisə baş verdiyi yerdə yolun hərəkət hissəsinin örtüyü (asfaltbeton, bitmiş
daş, tökülmə daş, torpaq və s.), hərəkət hissəsinin vəziyyəti (quru, yaş, palçıqlı, qarla
örtülmüş, buz bağlamış və s.), yolun profili ( üfüqi, eniş və ya yoxuşun dərəcəsi), yolun
döngəli hissəsinin radiusu və bucağı, hərəkət hissəsi və yol çiyininin eni, ayırıcı zolağın,
üfüqi nişanlanma xətlərinin olub-olmaması;

hadisənin hansı yol nişanının təsir zonasında, yaşayış məntəqəsində, yaxud
da yaşayış məntəqəsindən kənarda baş verməsi;

hadisə baş verən yerdə hadisə vaxtı maneənin və yolun görünüşü;

hadisə yerində nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkətinin
nizamlanması (bir yaxud iki istiqamətli hərəkət, piyada keçidi nişanlanma xəttinin və
piyada keçidi yol nişanlarının olub-olmaması, yolayrıcında kəsişən yolların eyni dərəcəli
olub-olmaması, svetoforun işləmə recimi);

nizamlanan yolayrıcında baş vermiş hadisədə nəqliyyat vasitələrinin və ya
piyadanın yolayrıcına svetoforun, yaxud nizamlayıcının hansı siqnalında daxil olması;

nəqliyyat vasitəsinin və onun hissələrindən hadisə yerində qalan bütün
izlərin, o cümlədən tormoz izinin hadisə yerinin hansı sahəsində olması, istiqamətləri,
eninə və uzununa ölçüləri, izlər arasındakı ölçülər, izlərin yolun kənarına görə
koordinatları, mümkün olan hallarda izin hansı nəqliyyat vasitəsinə məxsus olması,
tormoz izinin hansı təkərdən ( təkərlərdən) qalması, bötöv və ya qırıq-qırıq olması, əgər
toqquşma və piyadanın vurulması tormozlama prosesində baş vermişdirsə, ondan həmin
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yerdən tormoz izinin başlanğıc və sonuna qədər olan məsafə də müəyyən olunmaldır.
İzlər arasındakı məsafə ölçülərkən bir təkər izinin orta ox xətti ilə digər təkər izinin orta
ox xətti arasındakı məsafə olçülməlidir;

hadisə yerində nəqliyyat vasitələrinin, zərərçəkmiş şəxslərin və digər
obyektlərin (qan ləkələrinin, nəqliyyat vasitəsindən tökülən yük, ayırılan hissələr, o
cümlədən şüşə qırıntılaranın, onların ən kiçik hissələrinin, rəng boya hissəciklərinin,
torpaq-palçıq töküntülərinin, yağ-maye ləkələrinin və s.) yerləşmə vəziyyətləri və
koordinatları;

piyadanın vurulduğu və ya nəqliyyat vasitələrinin toqquşduğu yer və həmin
yerin hərəkət hissəsinin kənarına nəzərən koordinatları;

nəqliyyat vasitəsinin markası, yükü (yükün çəkisi, sərnişinlərin sayı),
texniki vəziyyəti, əgər nasazlıq varsa, konkret olaraq nasazlığın nədən ibarət olması;

təhlükənin yaranma anı;

nəqliyyat vasitələrinin yol-nəqliyyat hadisəsinə qədər və ondan sonrakı
hərəkət traektoriyası;

nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sürətləri;

nəqliyyat vasitəsinin piyada ilə və ya digər nəqliyyat vasitəsi ilə kontaktda
olan hissəsi.
Hadisə yerinə baxış zamanı, hadisə yerinin vəziyyətini xarakterizə edən
aşağıdakı fotoşəkillər çəkilməlidir:
 istiqamətləndirici,
 icmal;
 mərkəz;
 müfəssəl.
İstiqamətləndirici fotoşəkil hadisə yerinin, onu əhatə edən sahə ilə birlikdə çəkilmiş
fotoşəkilidir. Bu cür şəkil çəkmə müəyyən hündürlükdən aparıldıqda daha yaxşı nəticə
verir.
İcmal fotoşəkil hadisə yerinin ətrafındakı sahədən təcrid olunmuş halda çəkilmiş
fotoşəkildir. İcmal fotoşəkil çəkmə zamanı panoram şəkilçəkmə üsulunda istifadə
olunması daha məqsədəuyğundur.
Mərkəz fotoşəkil hadisə yerinin və nəqliyyat vasitələrinin daha mühüm sahələrinin
çəkilmiş fotoşəkilləridir. Nəqliyyat vasitələrinin əzilmiş hissələrinin və ayrı-ayrı izlərin
çəkilmiş şəkilləri mərkəz fotoşəkilə misal ola bilər. Mərkəz fotoşəkil çəkmə zamanı,
obyektlərin ölçüləri və onların arasındakı məsafələri müəyyən etmək üçün miqyaslı və
metrik şəkil çəkmə üsullarından istifadə edilir.
Müfəssəl fotoşəkil ətrafındakı predmetlərdən ayrılıqda, nisbətən kiçik olan əşya və
izlərin çəkilmiş fotoşəkilləridir. Müfəssəl fotoşəkil çəkilərkən, şəkli çəkilən predmetin
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işıqlandırılmasına xüsusi fikir verməli, həmçinin predmetin bütün hissələri və cizgilərin
şəkildə əks edilməsi təmin olunmalıdır.
Yol-nəqliyyat hadisəsi ekspertizasısnın təyini zamanı yuxarıda göstərilən
məlumatlarla yanaşı müəyyənləşdirilməli olan digər məlumatlar yol-nəqliyyat hadisəsinin
növündən və ekspert qarşısında qoyulmuş sualların məzmunundan asılıdır və hadisənin
növləri üzrə istintaq tərəfindən verilməsi olan məlumatlar aşağıda göstərlirir.
Piyadanın vurulma faktı üzrə:

hərəkət üçün təhlükə yaranmazdan əvvəl piyada hərəkətdə olmuşdursa,
onun hərəkət istiqaməti ( yola paralel və ya perpendikulyar);

təhlükə yaranan anda piyadanın hərəkət istiqaməti və piyadanın necə
(düzünə, çəpinə, yola paralel) hərəkətdə olması;

piyadanın hərəkət tempi ( yavaş yeriş, sakit yeriş, iti yeriş, sakit qaçış, iti
qaçış), piydaların əl-ələ tutaraq hərəkətdə olmaları, qucağında uşaq, yaxud da əlində yük
olan piyadanın yolu keçməsi, piyadanın sərxoş olub-olmaması;

təhlükə yaranan andan piyadanın vurulduğu yerə qədər qət etdiyi məsafə.
Piyada vurulana qədər qət etdiyi məsafə ərzində hərəkət tempini dəyişdirmişdirsə (
qaçışdan yerişə, yerişdən qaçışa və s), onda piyadanın hər bir tempə uyğun vurulduğu
yerə qət etdiyi məsafə;

piyada nəqliyyat vasitəsinin yan hissəsi ilə vurulursa, nəqliyyat vasitəsinin
qabaq hissəsində piyadanın ilkin kontaktda olduğu yerə qədər olan məsafə;

piyadanın hərəkət tempi və yaxud təhlükə yaranan andan piyadanın
nəqliyyat vasitəsi ilə vurulduğu ana qədər keçən vaxt. Təhlükə yarandıqdan sonra piyada
nəqliyyat vasitəsi ilə vurulana qədər dayanmışdırsa, piyadanın dayanma vaxtı da nəzərə
alınmalıdır. Hər hansı səbəbə görə istintaq tərəfindən piyadanın vurulana qədər qət etdiyi
məsafəyə sərf olunan eksperiment vaxtını təyin etmək mümkün deyildirsə, piyadanın
hərəkət sürətinin onun yaşına və tempinə müvafiq olaraq «Piyadaların hərəkət sürəti
cədvəlindən» ekspert tərəfindən qəbul edilməsi haqqında göstəriş verilməlidir;

piyada tərpənməz maneənin arxasından çıxırsa, onda həmin maneə ilə
piyada arasınlda olan məsafə;

piyada eyni istiqamətdə hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsinin qarşısından
çıxırsa, onda həmin istiqamətdə hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsinin hərəkət sürəti,
markası (təxmini), həmin nəqliyyat vasitəsinin hərəkət hissəsinin kənarına görə
koordinatı və piyada nəqliyyat vasitəsinin qarşısından çıxdığı anda həmin nəqliyyat
vasitəsi ilə piyada arasında olan məsafə;

piyada əks istiqamətdə hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsinin arxasından
çıxırsa, onda həmin nəqliyyat vasitəsinin hərəkət sürəti (təxmini), həmin nəqliyyat
vasitəsinin hərəkət hissəsinin kənarına görə koordinatı və piyada nəqliyyat vasitəsinin
arxasından çıxdığı anda həmin nəqliyyat vasitəsi ilə piyada arasında olan məsafə.
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Nəqliyyat vasitələrinin toqquşması faktı üzrə:

toqquşma nəqliyyat vasitələri qarşı-qarşıya hərəkətdə olarkən baş
vermişdirsə, onda sola çıxan nəqliyyat vasitəsinin təhlükə yaratdığı andan toqquşmaya
kimi qət etdiyi məsafə, yaxud həmin anda nəqliyyat vasitələri arasında olan məsafə;

toqquşma nəqliyyat vasitələrinin eyni istiqamətdə hərəkəti zamanı baş
vermişdirsə, onda hərəkət üstünlüyü olmayan nəqliyyat vasitəsinin təhlükə yaratdığı
andan toqquşma yerinə kimi qət etdiyi məsafə və yaxud da təhlükə yararan anda təhlükə
yaradan nəqliyyat vasitəsinin arxa hissəsi ilə hərəkət üstünlüyünə malik olan nəqliyyat
vasitəsinin qabaq hissəiələri arasında olan məsafə;

toqquşma yolayrıcında baş vermişdirsə, onda hərəkət üstünlüyü olmayan
nəqliyyat vasitəsinin təhlükə yaratdığı andan toqquşma yerinə kimi qət etdiyi məsafə;

dayanma yerindən hərəkətə başlayan nəqliyyat vasitəsinin qısa məsafəni qət
etməsi müddətində stabil sürətlə hərəkət edə bilməməsi nəzərə alınmaqla, hərəkət
üstünlüyünə malik olmayan nəqliyyat vasitəsinin (yolayrıcında və ya yolayrıcından
kənarda) təhlükə yaratdığı andan toqquşma yerinə qədər qət etdiyi məsafəyə sərf olunan
vaxt;

nəqliyyat vasitələrinin qarşı-qarşıya hərəkəti zamanı yolun soluna çıxan
nəqliyyat vasitəsi öz yoluna qayıdarkən toqquşma baş verirsə, onda ilk dəfə yolun soluna
çıxan nəqliyyat vasitəsinin təhlükə yaratdığı andan sol hərəkət zolağı ilə öz yoluna
qayıtdığı yerə qədər və öz yoluna qayıtdığı yerdən toqquşma yerinə kimi qət etdiyi
məsafələr.
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КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ЮРИДИКОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЩЕЙ ЧАСТИ УК
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 1999г.
Дифференциация уголовной ответственности, основанная на классифика-ции
преступлений в зависимости от тяжести их общественной опасности на различные
категории, на каждом историческом этапе развития уголовного пра-ва имела свои
особенности, которые обуславливались, прежде всего, выбором критерия (как
материального, так и формального), содержанием и объемом классификации
преступлений. Однако лишь в УК Азербайджанской Республи-ки (АР) 1999г.
впервые классификация преступлений была законодательно за-креплена в полном
объеме в соответствии со специфичными критериями: мате-риальным (характер и
степень общественной опасности, что составляет и со-держание критерия
дифференциации уголовной ответственности) и формаль-ным (определенные в
ст.15 типовые санкции для каждой из категорий и соот-ношение санкций
конкретных статей Особенной части в соответствии с опре-деленной типовой
санкцией одной из четырех категорий).
Не вдаваясь в подробности законодательной регламентации института
классификации преступлений, отметим, что многие недостатки этой новеллы
действующего УК АР не решены до сих пор. При этом первопричиной несовершенства законодательного определения института классификации преступлений является нарушение логических правил, используемых в формальной логике для деления явлений. Как точно и образно отмечает В.Н. Кудрявцев: «пожалуй, нет никакой другой области общественной жизни, где нарушение зако-нов
логики, построение неправильных умозаключений, приведение ложных аргументов могли бы причинить столь существенный вред, как в области права» [4,
61]. Учитывая, что главным критерием дифференциации уголовной ответственности, ее сущностью, является классификация преступлений на четыре категории, то нетрудно прийти к следующему логическому заключению, что несовершенство, непоследовательность дифференциации уголовной ответствен147

ности в Общей части уголовного законодательства предопределяется, в первую
очередь, несовершенством института классификации преступлений.
В рамках данной статьи мы в зависимости от конкретной категории преступлений проведем анализ норм и институтов, в которых законодатель как юриди-котехнический прием использует классификацию преступлений на категории. Итак,
законодатель указывает непосредственно на конкретные категории пре-ступлений
в следующих нормах Общей части:
I категория (преступления, не представляющие большой общественной
опасности) - 1) назначение осужденным к лишению свободы уголовноисполнительного учреждения общего режима (ст.56.1.2); 2) обстоятельства,
смягчающие наказание (ст.59.1.); 3) назначение наказания по совокупности
преступлений (ст.66.2); 4) возможность отмены условного осуждения (по усмотрению суда) (ст.71.4); 5) освобождение от уголовной ответственности в свя-зи с
деятельным раскаянием (ст.72.1); 6) освобождение от уголовной ответст-венности
в связи с примирением с потерпевшим (ст.73); 7) освобождение от уголовной
ответственности в связи с изменением обстановки (ст.74); 8) осво-бождение от
уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст.75.1.1); 9)
условно-досрочное освобождение от отбытия наказания (ст.76.3.1); 10) замена
неотбытой части наказания более мягким видом наказа-ния (ст.77.1); 11) отсрочка
отбывания наказания беременным женщинам и ли-цами, имеющими малолетних
детей (ст.79.1 – определяется методом исключе-ния); 12) освобождение от
отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного
приговора (ст.80.1.1); 13) судимость (ст.83.3.1 и 83.3.2); 14) применение
принудительных мер воспитательного воздействия (ст.88.1); 15) освобождение от
наказания несовершеннолетних (ст.89.1); 16) ус-ловно-досрочное освобождение
несовершеннолетних от отбытия наказания (ст.90.0.1); 17) сроки погашения
судимости несовершеннолетних (ст.92.0.1); 18) штраф, применяемый к
юридическим лицам (ст.99-6.3.1); 19) лишение права заниматься определенной
деятельностью юридическим лицам (ст.99-7.2.1).
II категория (менее тяжкие преступления) – 1) особо опасный рецидив
(ст.18.3.1); 2) назначение осужденным к лишению свободы уголовноисполнительного учреждения общего режима (ст.56.1.2); 3) обстоятельства,
смягчающие наказание (ст.59.1.1); 4) назначение наказания по совокупности
преступлений (ст.66.3); 5) отмена условного осуждения (ст.71.5); 6) освобожде-ние
от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки (ст.74); 7)
освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст.75.1.2); 8) условно-досрочное освобождение от отбытия наказания
(ст.76.3.1); 9) замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания
(ст.77.1); 10) отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и лицами,
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имеющими малолетних детей (ст.79.1 – определяется методом исключения); 11)
освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора (ст.80.1.2); 12) судимость (ст.83.3.3); 13) примене-ние
принудительных мер воспитательного воздействия (ст.88.1); 14) освобож-дение от
наказания несовершеннолетних с применением принудительных мер воспитательного воздействия (ст.89.1); 15) освобождение от наказания несо-вершеннолетних с
помещением в специальное учебно-воспитательное учреж-дение (ст.89.2); 16)
условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбытия наказания
(ст.90.0.1); 17) сроки погашения судимости несовершенно-летних (ст.92.0.1); 18)
штраф, применяемый к юридическим лицам (ст.99-6.3.2); 19) лишение права
заниматься определенной деятельностью юридическим ли-цам (ст.99-7.2.2).
III категория (тяжкие преступления) – 1) опасный рецидив (ст.18.2.2); осо-бо
опасный рецидив (ст.18.3.1, 18.3.2); 2) приготовление к преступлению (ст.28.2); 3)
преступное сообщество (ст.34.4); 4) лишение специального, воин-ского или
почетного звания или государственных наград (ст.48); 5) назначение осужденным к
лишению свободы уголовно-исполнительного учреждения об-щего (ст.56.1.2); 6)
назначение наказания по совокупности преступлений (ст.66.3); 7) отмена условного
осуждения (ст.71.5); 8) освобождение от уголов-ной ответственности в связи с
истечением сроков давности (ст.75.1.3); 9) ус-ловно-досрочное освобождение от
отбытия наказания (ст.76.3.3); 10) освобож-дение от отбывания наказания в связи с
истечением сроков давности обвини-тельного приговора (ст.80.1.3); 11) судимость
(ст.83.3.4); 12) условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбытия
наказания (ст.90.0.2); 13) сроки погашения судимости несовершеннолетних
(ст.92.0.2); 14) штраф, применяе-мый к юридическим лицам (ст.99-6.3.3); 15)
лишение права заниматься опреде-ленной деятельностью юридическим лицам
(ст.99-7.2.3).
IV категория (особо тяжкие преступления): – 1) особо опасный рецидив
(ст.18.3.2); 2) приготовление к преступлению (ст.28.2); 3) преступное сообще-ство
(ст.34.4); 4) лишение специального, воинского или почетного звания или
государственных наград (ст.48); 5) назначение осужденным к лишению свобо-ды
уголовно-исполнительного учреждения специального режима (ст.56.1.3); 6)
назначение наказания по совокупности преступлений (ст.66.3); 7) отмена условного осуждения (ст.71.5); 8) освобождение от уголовной ответственности в
связи с истечением сроков давности (ст.75.1.4); 9) условно-досрочное освобождение от отбытия наказания (ст.76.3.3); 10) освобождение от отбывания наказа-ния
в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора (ст.80.1.4); 11)
судимость (ст.83.3.5); 12) условно-досрочное освобождение не-совершеннолетних
от отбытия наказания (ст.90.0.3); 13) сроки погашения су-димости
несовершеннолетних (ст.92.0.2); 14) штраф, применяемый к юридиче-ским лицам
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(ст.99-6.3.4); 15) лишение права заниматься определенной деятель-ностью
юридическим лицам (ст.99-7.2.4).
Учитывая, что сущностью дифференциации уголовной ответственности
является классификация преступлений, абсолютно все нормы и институты Об-щей
части уголовного законодательства, дифференцирующие уголовную ответственность и наказание, содержат в общей форме указание на учет характера и
степени общественной опасности (например, ст.58.3; 70.2). Однако в значительном числе норм Общей части непосредственно указывается также на определенные категории преступлений, то есть в этом случае законодатель исполь-зует
категории преступлений как юридико-технический прием.
Несмотря на то, что каждая из законодательно определенных категорий
преступлений объединяет деяния, тяжесть которых относительно соразмерима, что
находит свое формальное выражение в типовой санкции каждой категории (ст.15),
тем не менее, законодатель, при регламентации соответствующих по-ложений
Общей части зачастую пользуется объединительным приемом. На наш взгляд, это
значительно снижает уровень дифференциации уголовной ответст-венности. Далее
рассмотрим эту проблему подробнее.
Фактически только в четырех случаях законодатель, регламентируя те или
иные положения Общей части УК АР, проводит дифференциацию уголовной
ответственности в зависимости от каждой категории преступлений в отдельно-сти:
определяя условия освобождения от уголовной ответственности в связи с
истечением сроков давности в ст.75 и освобождения от отбывания наказания в
связи с истечением сроков давности обвинительного приговора в ст.80, а также
определяя назначение штрафа и лишения права заниматься определенной деятельностью юридическим лицам соответственно в ст.99-6 и 99-7 УК. При этом
уровень дифференциации в ст.75 и 80 даже выше уровня законодательно определенной классификации преступлений на 4 категории. Истечение сроков давности совершения преступления и сроков давности обвинительного приговора
дифференцируется не только в зависимости от каждой из четырех категорий, но
даже проводится дифференциация внутри категории особо тяжких преступ-лений.
Так, законодатель выделяет из категории особо тяжких преступлений деяния,
санкции которых предусматривают пожизненное лишение свободы, и вопрос о
применении сроков давности за них оставляет на усмотрение суда (ст.75.4 и 80.3).
Кроме этого, законодатель в ст.75.5 и 80.4 выделяет группу преступлений,
используя при этом перечневой метод, и вообще исключает применение сроков
давности за эти деяния. В последнем случае критерием дифференциации уголовной
ответственности выступает такой принцип между-народного уголовного права как
принцип неисчисления сроков за международ-ные преступления. Подробнее об
этом будет изложено в завершающей главе диссертации.
150

Парное объединение категорий при дифференциации уголовной ответственности других институтов и норм Общей части встречается гораздо чаще. При
этом законодатель чаще объединяет преступления, не представляющие большой
общественной опасности, и менее тяжкие преступления, а также тяж-кие и особо
тяжкие преступления. Реже встречаются объединение менее тяж-ких и тяжких
преступлений. Кроме этого, уровень дифференциации уголовной ответственности
определен иногда еще ниже. Например, законодатель преду-сматривает
определение уголовно-исполнительного учреждения общего режи-ма за
совершение преступлений, не представляющих большой общественной опасности,
менее тяжких и тяжких преступлений, если эти деяния совершены впервые в
ст.56.1.2.
Таким образом, мы можем прийти к следующему выводу: категоризация
преступлений в уголовном законе имеет практическую значимость, т.к. харак-тер
последствий совершенного преступления, определяемых в Общей части УК,
непосредственно связан с категорией совершенного преступления. Каждая
категория преступлений имеет четко установленные в УК правовые последст-вия.
Например, классификация видов рецидива (простой, опасный, особо опас-ный) в
ст.18 зависит от того, сколько раз лицо было осуждено за умышленное менее
тяжкое, тяжкое или особо тяжкое преступление (ст.18). Или же именно от
категории совершенного деяния зависит определение режима уголовноисполнительного учреждения, в котором отбывают наказание, осужденные к
лишению свободы (ст.56). В приведенных примерах последствия, установлен-ные
законодателем, определяются попарно к двум и даже к трем категориям
преступлений.
Учитывая характер правовых последствий, устанавливаемых законодате-лем
для каждой из категорий преступлений (ст.15), мы можем констатировать, что в
случае совершения преступлений, не представляющих большой общест-венной
опасности, и менее тяжких преступлений, законодатель устанавливает менее
строгие условия реализации уголовной ответственности и наказания. На-пример,
при анализе раздела IV (Освобождение от уголовной ответственности и от
наказания) мы видим, что в случае совершения преступлений I категории
законодатель устанавливает дополнительные виды освобождения от уголовной
ответственности, которые не предусмотрены для всех остальных категорий
преступлений (ст.72, 73). Так, из четырех законодательно определенных в главе 11
УК видов освобождений от уголовной ответственности, к I категории преступлений применимы все 4 (ст.72, 73, 74 и 75), ко II категории – 2 (ст.74 и 75), а к
III и IV категориям (исключая международные преступления и некоторые
преступления международного характера) – 1 вид освобождения от уголовной
ответственности (ст.75). Совершение преступлений тяжких и особо тяжких ка151

тегорий влекут за собой более строгие последствия и при назначении наказаний
(например, такой вид дополнительного наказания как лишение специального,
воинского или почетного звания или государственных наград применим только к
указанным категориям преступлений, или же уголовная ответственность наступает лишь за приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению,
назначение наказания при особо опасном рецидиве определяется строже и др.).
Вместе с тем считаем нужным обратить внимание на следующее. Законодатель, классифицируя все деяния в зависимости от характера и степени общественной опасности на четыре категории (ст.14), тем не менее, в некоторых нормах
Общей части при дифференциации уголовной ответственности и нака-зания
прибегает к тому, что внутри одной и той же категории выделяет группу деяний,
характер и степень общественной опасности которых является менее тяжким (в I
категории) или, наоборот, более тяжким (в IV категории). Напри-мер, в ст.83
(судимость) УК судимость погашается в отношении лиц, осужден-ных к более
мягким видам наказаний, чем лишение свободы, по истечении од-ного года после
отбытия наказания, а в отношении лиц, осужденных к лише-нию свободы за
преступления, не представляющие большой общественной опасности, или менее
тяжкие преступления – по истечении трех лет после от-бытия наказания.
И к какому выводу мы должны прийти, исходя из приведенного законодательного положения? Что преступления, не представляющие большой общественной опасности, и менее тяжкие преступления по тяжести характера и степе-ни
общественной опасности менее отличны друг от друга, нежели деяния внут-ри
категории преступлений, не представляющих большой общественной опас-ности?
Возьмем другой пример. При определении исчисления сроков давности
привлечения к уголовной ответственности (ст.75), обвинительного приговора
(ст.80) выделяется группа преступлений, наказуемых пожизненным лишением
свободы. При этом законодатель вопросы исчисления сроков за самые тяжкие
преступления оставляет на усмотрение суда. То есть один из самых сложных
вопросов привлечения к уголовной ответственности и наказанию самых тяжких
преступлений решается не в законодательном порядке. Нам кажется, что ст.83
(судимость) нуждается в основательной реформе. Еще более непоследователен
законодатель при решении вопросов погашения судимости у несовершеннолетних, но об этом более подробно будет изложено в самостоятельном параграфе
данной главы.
Очевидно, что углубление законодательной дифференциации за наименее
тяжкие и за более тяжкие деяния, должно найти свое законодательное закреп-ление
в ст.15 при классификации преступлений: следует выделить из преступ-лений, не
представляющих большой общественной опасности деяния, за кото-рые не
предусмотрено назначения наказания в виде лишения свободы (катего-рия
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уголовных проступков), а из категории особо тяжких преступлений выде-лить
деяния, за совершение которых возможно назначение наказания в виде
пожизненного лишения свободы (категория преступлений исключительной тяжести). Следует заметить, что уголовное право некоторых государств дифференцирует уголовную ответственность за самые тяжкие деяния, предусматривая
два вида пожизненного лишения свободы. Например, УК Турции в ст.45 выде-лает
два вида самого строгого вида наказания: пожизненное заключение и тяж-кое
пожизненное заключение, которые в основном отличаются по режиму от-быванию
[3, 143]. Два вида пожизненного заключения было введено в законо-дательство
Турции при отмене смертной казни Законом № 4771 от 3 августа 2002г. [2, 210].
Таким образом, мы в очередной раз приходим к выводу, что институт категоризации преступлений в Общей части УК нуждается в усовершенствовании с
целью дальнейшего углубления уровня обобщения деяний в зависимости от характера и степени их общественной опасности. Не касаясь вопросов реформы
самой ст.15 УК, считаем нужным обратить внимание также на следующее:
При регламентации некоторых очень важных вопросов Общей части законодатель почему-то обходит стороной институт категоризации преступлений.
Поэтому следует пересмотреть Общую часть действующего уголовного законодательства и при применении или, наоборот, неприменении положений некоторых норм и институтов Общей части также исходить из категории совершенного преступления. В первую очередь, это касается ст.62 (назначение более
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление), ст.70 (услов-ное
осуждение), ст.85 (видам наказаний, назначаемых несовершеннолетним) и
некоторые др.
Например, следует закрепить в уголовном законе положение о непримене-нии
условного осуждения к лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления. Например, в ст.70.2 (условное осуждение) указывается, что «при
назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общест-венной
опасности совершенного преступления, личность осужденного, а также
смягчающие и отягчающие вину обстоятельства». Согласно ст.15 характер и
степень общественной опасности совершенного преступления является основанием классификации преступлений, которые по тяжести разделены на четыре
категории. В таком случае общее указание в ст.70.2 на то, что суд должен учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступле-ния,
является расплывчатым и неопределенным, и в конечном итоге, излишним. Это
указание надо вообще исключить из ст.70.2, чтобы исключить двусмыс-ленное его
толкование судом, и в этом случае станет совершенно ясно, что за-конодатель
предусмотрел возможность условного осуждения за совершение деяний любой
категории.
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Еще раз применим метод дедукции. Условное осуждение (ст.70) и условнодосрочное освобождение (ст.76) – это поощрительные меры уголовно-правового
характера, применяемые после назначения наказания на основании выводов о
возможности исправления осужденного без отбытия дальнейшего наказания. При
этом наиболее благоприятным для осужденного является ус-ловное осуждение,
применяемое в момент вынесения приговора, а не после от-бытия соответствующей части наказания. Но почему тогда законодатель при условно-досрочном
освобождении градирует уголовную ответственность в за-висимости от категории
совершенного преступления, а при условном осужде-нии – нет? Выводов
несколько: первый – непоследовательность в вопросах дифференциации уголовной
ответственности при регламентации сходных по-ложений Общей части; второй –
превалирование индивидуализации наказания правоприменителем над законодательной дифференциацией уголовной ответ-ственности в вопросах применения
условного осуждения; третий – неединобра-зие в судебной практике; и последний
вывод, который исходит из второго и третьего - коррупционная лазейка при
отправлении правосудия по уголовным делам. А общим выводом из всех
вышеприведенных - нарушение принципов равноправия всех перед законом и
справедливости.
Исходя из вышеизложенных доводов, более правильным будет решение на
законодательном уровне конкретизировать ст.70.2: условное осуждение с уче-том
личности осужденного, а также смягчающих и отягчающих вину обстоя-тельств,
можно назначать только в случае совершения преступлений, не пред-ставляющих
большой общественной опасности и менее тяжкие преступления, а также за тяжкие
преступления ненасильственного характера. Например, УК РФ 1996г. фактически
придерживается
подобной
позиции:
границы
условного
осу-ждения
ограничиваются максимальным пределом назначенного наказания в ви-де лишения
свободы сроком на восемь лет (ч.1 ст.73) [10, 30-31]. Таким обра-зом, хотя
законодатель РФ также не указывает на категории преступлений при назначении
условного осуждения, он, оговаривая срок назначенного лишения свободы
восемью годами, фактически допускает применение этого института уголовного
права лишь в отношении преступлений первых трех категорий. На-много
предпочтительней позиция УК некоторых других государств, образован-ных на
постсоветском пространстве. Так, в УК Республики Узбекистан 1994г. (ст.72) [9,
107-108]; УК Кыргызской Республики 1997г. (ст.63) [5, 87-89]; УК Туркменистана
1997г. (ст.68) [11, 33-34] cпециально оговаривается, что услов-ное осуждение не
применяется к лицам, совершившим особо тяжкие преступ-ления, а также к ранее
осуждавшимся за умышленные преступления к наказа-нию в виде лишения
свободы. Несколько отличным при этом является позиция УК Узбекистана,
допускающего применение условного осуждения при совер-шении особо тяжких
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преступлений лицами, не достигшими 18-летнего возрас-та, инвалидами первой и
второй группы, женщинами, а также лицами старше шестидесяти лет. Кроме этого,
в Кыргызстане условное осуждение не применя-ется к иностранцам и лицам без
гражданства, временно проживающим в этом государстве (на наш взгляд, это
является нарушением принципа равенства всех перед законом). УК Республики
Беларусь 1999г. (ст.78) [6]; УК Республики Таджикистан 1998г. (ст.71) [8, 87-90];
УК Республики Молдова 2002г. (ст.90) [7, 45-46] еще более ужесточают позицию,
исключая применение условного осуждения также в отношении лиц, совершивших
тяжкие преступления. Мы же предлагаем однозначно исключить применение
условного осуждения за особо тяжкие преступления, а в отношении тяжких
преступлений подходить избирательно – исключить применение условного
осуждения за тяжкие преступления насильственного характера. А особенности
личности виновного, а также смяг-чающих обстоятельств учитывать при
индивидуализации наказания за конкрет-ное преступление.
И в заключение статьи еще раз отметим, что закрепление института классификации преступлений впервые в полном объеме в УК АР 1999г. является
прогрессивным шагом, но несовершенство этого института обуславливает несовершенство дифференциации уголовной ответственности в целом в Общей части
и, в частности, несовершенство системы санкций в Особенной части УК 1999г.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CM-nin ÜMUMİ HİSSƏSİNDƏ
CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNİN DİFERENSİASİYASINDA CİNAYƏTLƏRİN
KATEQORİYALARI HÜQUQİ-TEXNİKİ VASİTƏ KİMİ
XÜLASƏ
Məqalədə qeyd olunur ki, cinayətlərin kateqoriyalara təsnifatı Azərbaycan Respublikasının
CM-nin Ümumi hissəsində cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyasında bir hüquqi-texniki vasitə
kimi istifadə olunur. Bununla belə müəllif hesab edir ki, Azərbaycan Respublikası CM-in
Ümumi hissəsinin cinayətlərin təsnifatı institutunda (CM-in 15-ci maddəsi) islahatlar aparılmalı,
cinayətlərin kateqoriyalarının sərhədləri dəqiqləşdirilməlidir. Məqalədə habelə Ümumi hissənin
bir çox institutlarının qismən təftiş edilməsi barədə təkliflər irəli sürülürş.
Açar sözlər: cinayət hüququ, Cinayət Məcəlləsi, cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyası,
cəza, sanksiya, cinayətlərin təsnifatı, cinayətlərin kateqoriyaları.
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CATEGORIES OF CRIMES AS LEGAL-TECHNICAL MEANS OF THE
DIFFERENTIATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY İN THE GENERAL PART OF
THE CRIMINAL CODE OF AZERBAIJAN REPUBLIC
SUMMARY
The article notes that the classification of crime categories used as a legal-technique means
of the differentiation of criminal responsibility in the General Part of the Criminal Code 1999.
The author thinks the construction of the majority norm of the General Part should be changed.
First, we should eliminate the disadvantages associated with the legal classification of crimes
(article 15). The article also proposed to reform of the many institutions of the General Part of
the criminal legislation of the Azerbaijan Republic.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ В
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Обязательным признаком всех составов преступлений, предусмотренных
действующим Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики (далее УК АР)
и содержащих в качестве конструктивного признака общественно опасное
последствие, является причинная связь между определёнными в составе деянием и
последствием.
В преступлениях, состав которых сконструирован как материальный,
причинная связь между деянием лица, то есть совершёнными им действиями или
бездействием и наступившими общественно опасными последствиями является
обязательным признаком объективной стороны преступления. В соответствии с
этим требуется установить, что преступные последствия причинены именно
действиями (бездействием) данного лица, а не являются следствием другой какойлибо причины. Не доказав, что именно совершённое лицом деяние есть причина
наступившего последствия, этому лицу нельзя вменять в вину данное последствие
и привлекать его к уголовной ответственности на основании данного состава
преступления. Так, например, два охотника, ошибочно приняв находившегося в
кустах человека за кабана, одновременно выстрелили в него. Одна пуля попала в
цель. Эксперты не смогли установить, из какого ружья была выпущена пуля,
найденная в теле убитого, - настолько тождественными оказались характеристики
обоих ружей. Ни тот, ни другой охотник не отрицали своей вины в убийстве по
неосторожности, что наиболее правильно именовать как причинение смерти по
неосторожности (ст. 124 УК АР), однако ни тот, ни другой к уголовной
ответственности не были привлечены, так как не была установлена причинная
связь между смертью человека и действием одного из них.
Как известно, под причинной связью понимается такая связь между
явлениями, при которой одно обстоятельство - причина порождает другое следствие. Теория причинности исходит из того, что все явления природы и
общественной жизни находятся во взаимодействии друг с другом, что каждое из
них причинно обусловлено, что причинная связь между явлениями природы и
общества существует объективно, вне сознания людей.
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Причина и следствие представляют собой изолированные моменты в общей
цепи взаимной связи и обусловленности явлений внешнего мира. Явление может
быть причиной или следствием другого явления только при определённых
условиях. Причина и следствие суть представления, которые имеют значение, как
таковые, только в применении к данному отдельному случаю; но как только мы
будем рассматривать этот отдельный случай в его общей связи со всем мировым
целым, эти представления сходятся и переплетаются в представлении
универсального взаимодействия, в котором причины и следствия постоянно
меняются местами; то, что здесь или теперь является причиной, становиться там
или тогда следствием и наоборот.
Отсюда, между явлениями материального мира существуют различные виды
объективных связей. Для обозначения этих связей применяются философские
категории - необходимость и случайность. Под необходимостью имеется в виду то,
что не может в данных конкретных условиях не произойти, что обязательно
должно произойти.
Таким образом, необходимость - это такое развитие явлений, которое с
неизбежностью вытекает из внутренних существенных взаимосвязей,
взаимоотношений и взаимодействий. Необходимость существует объективно,
независимо от воли и сознания людей, и что люди не могут произвольно изменять,
устанавливать или отменять необходимость. В каждом отдельном законе природы
или общества выражена необходимая связь явлений. Необходимость существует не
только в природе, но и в общественной жизни.
Под случайностью понимается то, что в данных условиях может быть, но
может и не быть, что может произойти так, но может произойти и иначе.
Случайность, как и необходимость, существует объективно. Случайность - не
беспричинна. Необходимость и случайность диалектически связаны друг с другом.
В юридической литературе существует несколько теорий относительно того,
как следует применять положение о взаимодействии и взаимообусловленности
явлений, вопросу о причинной связи в праве вообще и в уголовном праве, в
частности (разбор этих теорий даётся в статье М.Д.Шаргородского «Некоторые
вопросы причинной связи в теории права», 1956, № 7, с. 38.).
Нам представляется более правильной точка зрения тех авторов, которые
считают, что в любой области жизни, в том числе и в любой отрасли науки,
необходимо различать необходимые и случайные связи. В области уголовного
права мы рассматриваем связь между противоправным действием человека, и как
результатом этого противоправного действия, его общественно опасным
последствием. Между тем или иным противоправным действием и наступившим
общественно опасным последствием могут быть как необходимые, так и случайные
связи. Для решения вопроса об уголовной ответственности нужно установить
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наличие необходимой причинной связи между противоправным и виновным
действием и наступившим общественно опасным результатом. Для признания того
или иного действия причиной наступившего преступного результата необходимы
следующие условия.
Прежде всего, это действие должно предшествовать во времени преступному
результату, ибо в противном случае оно не может рассматриваться причиной
наступившего последствия.
В уголовном праве причиной наступившего последствия рассматривается
лишь такое действие или бездействие, которое являлось необходимым
непосредственным условием наступления преступного результата. Иными
словами, наступившее последствие должно иметь своё основание именно в данном
действии или бездействии, с неизбежностью вытекать из него, без этого действия
или бездействия данное последствие не могло бы наступить.
Только в том случае, когда действие или бездействие удовлетворяет этим
требованиям, можно сказать, что оно является причиной наступившего
преступного результата, что между этим действием или бездействием и
преступным результатом имеется причинная связь.
В науке уголовного права выработано достаточно устойчивое и полное
понимание сущности причинной связи, как связи между причиной и следствием,
хотя предлагаемые определения не всегда отработанные. Так, согласно одному из
них, под причинной связью в уголовном праве понимается объективно
существующая связь между общественно опасным деянием и наступившими
вредными последствиями при условии, что деяние по времени предшествует
последствию, создаёт реальную возможность его наступления, является главным и
необходимым условием такого результата, а последствие с неизбежностью
вытекает именно из данного деяния1. Определение по сути правильное, но
избыточное в том смысле, что некоторые признаки, такие, как создание реальной
возможности наступления последствия, указание на «плавность» и
«необходимость» условия, выступающего в качестве причины, излишни в
определении, они охватываются тем, что причина порождает следствие.
Определение также излишне категорично в том плане, что далеко не всякая
причина производит следствие с неизбежностью. Если, предположим, кто-то
небрежно хранит дома своё оружие, и постороннее лицо похищает его и совершает
убийство, причинная связь между нарушением правил и похищением оружия
налицо, ответственность нарушителя по ст. 230 УК АР бесспорна. Но произвело ли
допущенное нарушение данное последствие - совершение хищения с
неизбежностью?
Неизбежность означает, что если есть причина, то она обязательно должна
произвести следствие. На самом деле в приведённом примере такой обязательности
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нет. Похититель появился случайно, его могло и не быть, хотя нарушение есть.
Последствие наступает с определённой степенью вероятности, а не с
неизбежностью. А если добавить ещё одно следствие, указанное в ст. 230 УК АР и
обязательное для состава преступления - наступление тяжкого последствия, в
нашем примере убийства, то степень вероятности того, что это последствие
наступит в результате нарушения правил хранения оружия, ещё более сокращается.
При этом, понятие причинной связи должно, таким образом, получить более
универсальную, обобщённую формулировку, учитывающую многообразие
признаваемых уголовным законом причинных зависимостей.
В первую очередь, следует уточнить, какая причинная связь имеется в виду,
когда говорится о причинной связи в уголовном праве? Традиционно под нею
понимается только лишь связь между деянием и общественно опасным
последствием в материальном составе преступления. Однако это лишь одна из
разновидностей причинных зависимостей, имеющих уголовно-правовое значение,
число которых, на самом деле, больше. Так, предметом судебного рассмотрения
являются зависимости, существующие между назначаемым наказанием и
обстоятельствами совершения преступления, данными и личности виновного. Эта
сложнейшая проблема, по сути, решается на интуитивном уровне, предметных
научных исследований в этой области практически нет.
Точно также, существует и проблема причинных связей, действующих при
соучастии в преступлении, а также в неоконченном преступлении.
Следовательно, причинная связь в уголовном праве не сводится к причинной
связи как признаку состава преступления; каждый вид причинной связи нужно
выделять отдельно и называть своим именем.
В составе преступления, под причинной связью следует понимать связь
между предусмотренным уголовным законом деянием - причиной и наступившим
вредным изменением - последствием в охраняемом уголовным законом объекте,
характеризующаяся тем, что деяние предшествовало изменению по времени и с
необходимостью произвело его.
Отсюда, событие, не образующее деяние человека, не имеет уголовноправового значения. Не признаются, например, преступной причиной нападения
животных, вне естественных природных факторов, технических средств, болезнь и
т.д., при условии, если они не управляются действиями конкретного человека. Так,
в одной ситуации, когда потерпевшего укусила бесхозная собака, здесь нет
преступления, и причинная связь не имеет уголовно-правового значения. В другой
ситуации, когда потерпевшего кусает собака, сознательно натравливаемая её
хозяином. Действия последнего, как обладающие управляющим свойством, могут
и, конечно же, должны рассматриваться в качестве причины нанесённого
потерпевшему вреда здоровью и повлечь уголовную ответственность.
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При этом, деяние человека признаётся причиной, имеющей уголовноправовое значение, независимо от того, является ли этот человек субъектом
данного преступления либо не является. Здесь возможно пять вариантов
несоответствия признаков данного лица признакам субъекта, требующих, тем не
менее, установления причинных связей.
Первый вариант - лицо невменяемое. Причинная связь устанавливается между
совершённым деянием и наступившим последствием, а также деянием и
психическим расстройством данного лица в целях выявления оснований для
применения к нему принудительных мер медицинского характера (ст. 93 УК АР).
Второй вариант - лицо, совершившее предусмотренное уголовным законом
деяние, не достигло установленного уголовным законом возраста. Причинная связь
устанавливается между деянием и последствием в целях последующей передачи
материалов в Комиссию по делам несовершеннолетних и решения вопроса о
возмещении причинённого ущерба.
В этих двух вариантах всегда изучается возможность связи действий данного
невменяемого либо малолетнего лица с иным вменяемым, достигшим требуемого
возраста лицом, использующим невменяемого либо малолетнего для совершения
преступления (ст. 32.2 УК АР).
Третий вариант - лицо, несовершеннолетнее, вследствие отставания в
психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время
совершения общественно опасного деяния не могло в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия)
либо руководить ими (данное положение законодательно определено в УК РФ - ч.
3 ст. 20 УК РФ, в УК АР такая норма отсутствует). В таких случаях, причинная
связь устанавливается как между деянием и наступившим последствием, так и
между совершённым деянием и отставанием в психическом развитии на предмет
исключения уголовной ответственности.
Четвёртый вариант - лицо не является субъектом преступления со
специальным составом, в котором оно участвует. Причинная связь устанавливается
между совершённым им деянием и теми фактически наступившими
последствиями, за которые оно может нести уголовную ответственность. Если,
предположим, кто-то, выдавая себя за должностное лицо, берёт у кого-то денежное
вознаграждение, обещая совершить в его пользу действия, входящие в
компетенцию должностного лица, то эти его действия не способны причинить вред
нормальной деятельности аппарата государственного управления, оно, поэтому, не
является субъектом состава получения взятки (пассивного взяточничества) - ст.
311 УК АР. Причинная связь устанавливается между его деянием и отчуждением у
другого лица имущества в виде денежного вознаграждения, что может указывать
на наличие состава мошенничества (ст. 178 УК АР).
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При этом, если речь идёт о соучастии в преступлении, субъектом которого
данное лицо не является, причинная связь устанавливается между его деянием и
наступившим последствием в рамках тех признаков, которые характерны для
деяний, совершаемых организатором, подстрекателем либо пособником (ст. 33.4
УК АР).
Пятый вариант - лицо наносит кому-либо предусмотренный уголовным
законом вред при обстоятельствах, исключающих преступность деяния (глава 8 УК
АР).
Такая причинная связь, как правило, устанавливается между деянием данного
лица и общественно опасным последствием, при отсутствии такой связи вопрос о
признании лица действовавшим в состоянии необходимой обороны, крайней
необходимости либо при иных обстоятельствах, извиняющих его действия,
снимается; между совершённым деянием и тем конкретным обстоятельством,
которое исключает преступность деяния, например, действия, совершаемые в
состоянии необходимой обороны (ст. 36 УК АР), должны быть сами следствием
общественно опасного посягательства, совершённого каким-либо лицом;
исполнение приказа или распоряжения (ст. 40 УК АР) должно быть следствием
соответствующих указаний, отданных исполнителю лицом, являющимся для него
начальником либо представителем власти и т. д.
Таким образом, вопрос о причинной связи решается всякий раз, когда имеет
место наступление общественно опасных последствий, предусмотренных
уголовным законом. Цель изучения причинно-следственных отношений двоякая:
либо обоснование уголовной ответственности, либо её исключение.
Любое деяние может иметь различную причиняющую природу: физическую,
информационную и нормативно-программную.
Так, физическое деяние характеризуется, главным образом, передачей
материи и энергии от субъекта к предмету и объекту посягательства. Предмет
воздействия претерпевает изменения: так он может разрушаться, скажем, убийство,
уничтожение имущества, или повреждаться, скажем, вред здоровью, или
видоизменяться, скажем, порча земли в ст. 254 УК АР, или перемещаться, скажем,
хищение.
Следует отметить, что деяний сугубо физического характера не бывает,
физическое воздействие сопряжено с передачей информации, но информационный
аспект здесь не имеет причиняющей силы, он может иметь значение, например, в
криминалистическом исследовании в целях идентификации. Так, в структуре
предмета, подвергшегося воздействию, отражается структура воздействующего
предмета. При выстреле пулевое отверстие сохраняет очертание пули, что служит
информацией о средстве воздействия; следы воздействия являются показателем
изменений и их причины, но их нельзя рассматривать в качестве изменения,
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имеющего статус общественно опасного последствия.
Деяние характеризуется также, передачей информации и именно информация
имеет уголовно-правовое значение, причиняющую силу. Информация всегда имеет
носителя, которым может быть и физическое деяние и предмет. Но значение имеет
только информация, заключённая в деянии. Общественно опасное последствие
наступает собственно под влиянием информации. Так, при фиктивном банкротстве
(ст. 212 УК АР) руководитель заведомо ложно объявляет, информирует о своей
несостоятельности. В результате кредиторы могут быть введены в заблуждение и
не получить причитающиеся им платежи, государство может не получить
причитающиеся налоги и понести крупный ущерб.
Информационное воздействие может быть информационно-психологическим,
когда информация используется в качестве средства воздействия на психику
человека. Этот вид довольно распространённый, он выражается в обманах, угрозах,
подделках документов и денег, заведомо ложных сообщениях и т.д.
Самостоятельным видом информационно-психологической связи являются связи,
действующие в соучастии в преступлении за исключением физического
пособничества. Организатор, подстрекатель, интеллектуальный пособник
участвуют в совершении преступления путём преимущественного воздействия
информацией на сознание и волю исполнителя, побуждая его к совершению
преступления, укрепляя в нём решимость совершить желаемое деяние, организуя и
контролируя его действия и действия других участников преступления, помогая
ему советами и рекомендациями. Последствием здесь является реакция психики, в
результате которой наступают желаемые для преступника последствия, например,
насильник путём угроз добивается от потерпевшей половых услуг - ст. 149 УК АР.
Следующий вид информационного деяния - манипулирование информацией:
выдача, передача, разглашение информации (ст.ст. 202, 274, 276, 284, 285, 316 УК
АР и др.), искажение информации (ст.ст. 161, 272, 320 УК АР).
Следующий вид: несанкционированный доступ к защищаемой информации
(ст.ст. 155, 271, 276 УК АР).
Следующий вид: информационно-компьютерные способы причинения
имущественного вреда. В УК они специально не выделены, но на практике имеют
место и квалифицируются как хищения, например, компьютерные мошенничества,
связанные с хищением денег из банкоматов; компьютерные подделки и т.д. 2
Нормативно-программную природу имеют все преступления, которые
выражаются в бездействии либо нарушении специальных правил поведения. Суть
их в неисполнении нормативно-правовой обязанности совершить требуемое
действие
- оставление в опасности (ст. 143 УК АР) либо нарушении
установленного порядка выполнения определённой нормативами функции нарушение правил строительства (ст. 222-1 УК АР).
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Сердцевиной причинной связи при бездействии является не перенос материи,
энергии и информации, а более фундаментальное свойство причинности в
социальных отношениях - системное изменение. Собственно всякое деяние, в чём
бы оно ни выражалось, обладает этим свойством. Например, обычное убийство,
совершённое с использованием огнестрельного оружия включает в себя
физическую причину - действие преступника, и последствие - смерть
потерпевшего. Но мы в данном случае отвлекаемся от того, в чём выражается
сущность этого деяния, для нас достаточно того, что физические процессы
переноса материи и энергии, происходящие при производстве выстрела, объясняют
причину смерти. На самом деле совершённое деяние имеет не только физикоэнергетическое, но и системное свойство, оно представляет собой нарушение,
негативное изменение установленного в обществе порядка отношений,
обеспечивающего безопасность участников отношений.
Такое нарушение, изменение возможно как в виде действия, так и в виде
бездействия. В отдельных случаях, как в приведённом примере с убийством,
причинное значение имеет физическая сущность деяния, её достаточно для
объяснения наступившего следствия. В других случаях (нарушения специальных
правил) действие по своей причиняющей способности уравнивается с
бездействием, суть её образует не материально-энергетический процесс, а
изменение порядка. Так, например, проанализируем ситуацию проезда водителя А.
через регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал. В этом деянии
одновременно имеет место и действие - приведение машины в движение и
бездействие - машина не остановлена. Происшедшее при этом столкновение с
боковым транспортом является физическим следствием не только неправомерного
выезда водителя А. на занятый путь, но и правомерных действий другого водителя,
следовавшего в установленном порядке в расчёте на то, что А. будет соблюдать
порядок проезда регулируемого перекрёстка. Изменение порядка движения,
допущенное водителем А. и является причиной столкновения машин.
Событие-причина всегда предшествует во времени наступлению событияследствия. Рассуждая абстрактно, это утверждение не бесспорно, поскольку
причина, как таковая, появляется только с появлением следствия, одновременно с
ним. До тех пор, пока отсутствует следствие, отсутствует и причина. Если ударить
молотком по кирпичу, тот развалится. Момент разлома - следствие сливается с
моментом удара - причиной, и то и другое возникает одномоментно. Но тем не
менее последовательность здесь сохраняется: вначале удар - причина, потом
разлом - следствие.
Каждое общественно опасное последствие, возникшее до того, как было
совершено данное деяние, не может считаться последствием данного деяния.
Причину следует искать среди событий, предшествовавших этому следствию.
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Возможны ситуации, когда следствие имеет некоторое развитие во времени.
Например, потерпевший вначале получает ранение, а затем умирает. Если смерть
является следствием ранения, то причиной гибели следует признавать действия,
причинившие ранение. Но в случае, если смерть стала результатом небрежности,
допущенной хирургом в ходе операции, то действия того, кто ранил, не могут
признаваться причиной смерти, хотя они и предшествовали ей.
Отсюда, наличие временной последовательности недостаточно для признания
между событиями причинно-следственной связи, необходимо установление и
других признаков причинности. Деяние, признаваемое причиной, должно быть
необходимым условием наступления общественно опасных последствий. Это
значит, что если данное деяние исключить из механизма взаимосвязи событий, то
последний не наступит либо будет иметь иной вид. Так, допустим А.,
участвовавший в драке, подозревается в совершении действий, повлекших смерть.
Если исключение его действий не меняет фактически наступившего исхода, они не
должны признаваться причиной смерти, её нужно искать среди действий иных
участников драки. Если же действия А. являются причиной смерти, то их
исключение исключает и саму смерть. Таков, примерно, путь рассуждения
судебно-медицинского эксперта, который, изучая характер и локализацию
повреждений, причинённых действиями А. на основе имеющихся знаний и опыта,
приходит к тому или иному выводу. Задача решается путём мысленного
моделирования
сложившейся
ситуации
(эксперимент,
воспроизведение
обстановки). Например, таким способом проверяется возможность проникновения
подозреваемого через форточку окна - при краже, нанесения удара в
соответствующую часть тела - при убийстве и т.д. Подтверждение той или иной
способности ещё не означает, что деяние именно данного лица является причиной
результата, но в совокупности с другими данными оно может быть признано
таковым.
Всякое ли условие является причиной общественно опасного последствия?
Конечно же, не всякое условие, будучи необходимым, является причиной
общественно опасного последствия, ею может быть только то из необходимых
условий, которое произвело данное следствие. Например, А. предоставил Б.
оружие, используя которое тот совершил убийство. Предоставление оружия необходимое условие совершения убийства, но не причина его, поскольку оружие
само по себе не стреляет. Действия же Б., осуществившего выстрел, не только
необходимое условие наступления смерти, но и причина её, поскольку подобные
действия по опыту способны произвести разрушения в человеческом организме.
Условие в отличие от причины, не содержит в себе следствие в потенции, оно
нейтрально по отношению к наступившему общественно опасному последствию в
том смысле, что может способствовать наступлению любого результата. Так, в
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приведённом примере А. мог предоставить Б. оружие не для совершения убийства,
а, допустим, для самозащиты.
Так, в теории содержится утверждение, согласно которому установление
причинной связи между деянием и последствием - обязательное условие уголовной
ответственности за это деяние, но при этом утверждается, что «причину нельзя
смешивать с условием»3. Это значит, что создание условия не может служить
основанием уголовной ответственности.
Тем не менее, отдельные нормы Особенной части УК АР предусматривают
ответственность не за причинение, а за создание необходимых условий,
способствующих наступлению общественно опасных последствий. Так, к примеру,
упомянутая выше ст. 230 УК АР предусматривает ответственность за небрежное
хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования
другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия. Так, скажем, если А.
нарушил правила хранения оружия, а Б., воспользовавшись этим, похитил оружие
и совершил с его использованием убийство. Причиной смерти являются действия
Б. Небрежность, допущенная А., условие, способствовавшее совершению убийства,
но не причина смерти. Подобными являются также составы халатности (ст. 314 УК
АР), нарушения правил охраны труда (ст. 162 УК АР) и др. Опасность создания
условий может быть достаточно большой, что оправдывает установление за это
уголовной ответственности. Так, скажем, главный механик Л. по окончании
строительных работ оставил на объекте мачтовый подъёмник, который находился
там без надзора длительное время. По нему лазили дети, устраивая игры. Один из
мальчиков залез на подъёмную площадку и был придавлен мачтой подъёмника, в
результате чего наступила смерть. Халатность Л. создала условия для несчастного
случая и является основанием для квалификации содеянного по ст. 314.2 УК АР.
Также известны факты, когда халатность работников уголовноисполнительного учреждения привела к побегу заключённых и др. Такие примеры
можно продолжить и признание подобных деяний преступлениями вполне
обоснованно. Создание условий может привести к крупным материальным
потерям, срывам важных мероприятий, причинению ущерба законным правам и
интересам граждан.
При этом, возникает вопрос: не являются ли приведённые составы
исключением из общего принципа установления ответственности за причинение
вреда, и почему создание условий признаётся основанием уголовной
ответственности? Вопрос этот в теории не был предметом специального
рассмотрения.
Ответственность за создание условий для причинения общественно опасных
последствий не особенность только названных составов преступлений и не
исключение из общего принципа причинности, а выступает в качестве
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самостоятельного принципа уголовного права, сосуществующего наряду с
принципом причинности.
Во-первых, в уголовном праве действует институт пособничества в
преступлении, которое выражается в создании условий для совершения
преступления (ст. 32.5 УК АР).
Во-вторых, в уголовном законодательстве наряду с «материальными»,
существуют «формальные» и «усечённые» составы преступлений, опасность
которых заключена в создании угрозы, условий причинения вреда. Например,
заведомо ложный донос (ст. 296.1 УК АР) образует преступление независимо от
того, пришлось ли на его основании привлечь кого-либо незаконно к уголовной
ответственности. Однако он создаёт угрозу, условия для такого решения и потому
признан преступлением.
В-третьих, институт неоконченного преступления также основывается на
принципе ответственности за создание условий для совершения преступления.
Прямое указание на этот счёт сделано только применительно к приготовлению к
преступлению (ст. 28.1 УК АР). Однако, по сути, этот принцип относим и к
покушению. Умышленные действия, непосредственно направленные на
совершение преступления, тоже означают создание необходимых условий, но здесь
имеет место нечто большее, чем условие, необходимое для достижения
преступного результата (ст. 29 УК АР).
Соотношение понятий «приготовление» и «покушение» наиболее точно
выражается категориями «условие» - приготовление и «предпосылка» покушение. В отличие от условия, которое не содержит в себе данного следствия
даже в потенции, поскольку может служить в качестве такового для наступления
любого результата, например, приобретение оружия может служить условием для
незаконной охоты, и для самообороны, и для убийства, «работает» не на следствие,
а на причину, предпосылка - это условие как потенциальная причина конкретного
результата, в ней следствие заключено в потенции. Предпосылка - это
потенциальная причина, складывающаяся до начала формирования следствия. Она
превращается в причину в тот момент, когда начинается производство следствия.
Предпосылка нечто большее, чем условие, но меньшее, чем действующая причина.
Если при приготовлении создаются условия для совершения преступного деяния,
то при покушении совершается само деяние, способное породить общественно
опасное последствие в случае доведения его до конца. Разница между
приготовлением и покушением, как видно, в меньшей и большей степени
вероятности совершения преступления.
Главным основанием установления уголовной ответственности за создание
условий - угрозы причинения вреда является общественная опасность подобных
деяний. Преступлением может признаваться всякое общественно опасное деяние,
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если оно совершено виновно и предусмотрено уголовным законом (ст. 14.1 УК
АР). Определение общественной опасности преступного деяния в действующем
УК АР не содержится, хотя такая формулировка выработана теорией уголовного
права.
Общественная опасность - это свойство преступного деяния, оно выражается
либо в реальном причинении вреда, либо в создании возможности его причинения
4.
В отдельных источниках под общественной опасностью понимается
способность «деяния причинять существенный вред охраняемым уголовным
законом объектам (интересам)»5, что идентично указанному.
Возможность же причинения вреда - это условия, благоприятные для
причинения ущерба охраняемым уголовным законом объектам.
Законодатель устанавливает уголовную ответственность за создание только
таких условий, которые угрожают наступлением значительных по своей
общественной опасности последствий. Так формальные составы нарушения
специальных правил установлены для таких деяний - условий, которые посягают
на общественную безопасность в наиболее важных сферах жизнеобеспечения
людей. Например, ст. 223.1 УК АР гласит о таком преступлении, как «нарушение
правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах,
если это могло повлечь смерть человека или иные тяжкие последствия». Подобные
формулировки формального типа содержатся в разделе XII - преступлений против
военной службы - ст.ст. 338, 339 УК АР, где говорится о нарушении правил
несения боевого дежурства, соответственно - пограничной службы, «если это
деяние могло повлечь причинение вреда интересам безопасности государства».
Нарушения специальных правил в менее опасных сферах деятельности уже
формулируются в виде материальных составов. Это относится, например, к
составам нарушения правил безопасности ведения строительных, горных или иных
работ (ст. 222 УК АР), нарушения уставных правил караульной службы (ст. 336 УК
АР) и другим.
При этом, идея дифференциации ответственности в зависимости от того,
выразилось ли деяние в причинении вреда или создании условий для этого,
наиболее наглядно отражена в ответственности за приготовление к преступлению.
В соответствии со ст. 28.2 УК АР таковая наступает только в случаях
приготовления к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что уголовное законодательство
предусматривает ответственность не только за реальное причинение вреда, но и за
создание условий его причинения, причём ответственность за обусловливание
устанавливается в таких сферах деятельности, которые представляют повышенную
опасность для интересов личности, общества и государства, либо связана - в случае
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приготовления с совершением тяжких либо особо тяжких преступлений, либо
обладает предельно высокой степенью вероятности наступления вредного
последствия - в случае покушения на преступление.
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CİNAYƏT HÜQUQUNDA СЯБЯБЛИ ƏLAQƏNİN ANLAYIŞINA ДАИР
Хцлася
Мягалядя içtimai təhlükəli əməlin (hərəkət uə ya hərəkətsizliklə) nəticə arasında olan
səbəbli əlaqənin anlayışı арашдырылмышдыр. Эюстярилмишдир ки, cinayət-hüquq nəzəriyyəsində səbəbli
əlaqə ilə bağlı müxtəliv fikirlər irəli sürülmüşdür.
Müəllif, mягалядя qöstərir ki, səbəbli əlaqə cinayətin əlamətidir, cinayət isə normativ
kateqoriyadır. Beləliklə səbəbli əlaqədə normativ kateqoriyadır.
Səbəbli əlaqə cinayət tərkibinin bir əlaməti kimi maddi cinayət tərkiblərində məsuliyyətin
əsaslarına daxil edilir və formal tərkibli cinayətlərdən fərqli olaraq bütün maddi cinayət
tərkiblərinin tövsifində vacib yer tutur.
TO THE QUESTION OF GENERAL SIGNS OF CAUSAL RELATIONSHIP

Summary
The paper devoted to the investigation of the question of causation general signs in
criminal law.
In the paper the author justly points out that in the corpus delicti containing as a
constructive sign a socially dangerous consequence the obligatory sign in the causal relationship
between the criminal act in corpus delicti and the consequence.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNVERİCİLİYİNDƏ
HƏRBİ CİNAYƏTLƏR: ANLAYIŞI VƏ TARİXİ TƏHLİLİ
Azərbaycanda ilkin dövlətçilik atributları meydana gələn vaxtlardan hərbi xidmət
əleyhinə olan cinayətlər anlayışı müxtəlif forma və məzmunlarda olsa da belə, cinayət
qanunvericiliyində həmişə öz əksini tapmışdır. İstər Azərbaycan SSR-in 1922, 1927 cə
1960-cı il Cinayət Məcəllələrində, istərsə də qüvvədə olan Azərbaycan Respublikasının
1999-cu il Cinayət Məcəlləsində hərbi cinayətlər bölməsi (fəsli) öz aktuallığı ilə
seçilmişdir.
Bununla yanaşı qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan SSR-in ilk Cinayət Məcəlləsi
(1922-ci il) qəbul edilənə qədər də cinayət hüquq normaları olan bəzi dekret və qərarlar
qəbul edilmişdir. Buna misal olaraq, Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 03 sentyabr 1920ci il tarixli «Səfərbərlikdən yayınma və fərariliyin ləğv edilməsi tədbirləri haqqında»
Dekretini qeyd etmək olar. 08 sentyabr 1920-ci il tarixdə «Kommunist» qəzetinin 103-cü
buraxılışında nəşr olunan sözügedən Dekret 13 bənddən ibarət olmaqla həmin dövrün
tələblərinə uyğun səviyyədə hazırlanmışdır. Bu dekret vətəndaşların səfərbərlikdən
yayınmağa, habelə fərarilik əməllərinə görə sərt sanksiyaları nəzərdə tutmuş və
səfərbərlikdən yayınma və Qızıl Ordu sıralarında fərariliyin qəti şəkildə ləğv edilməsi
məqsədini daşımışdır. Dekret səfərbərlik üzrə gəlməyənləri, hərbi hissələri özbaşına
buraxıb gedənləri, döyüş postunu tərk edənləri «əməkçi xalqın düşməni və satqın» hesab
edərək güllələnməyə qədər ciddi cəzalara məhkum edilməsini, habelə fərarilərə
(yayınanlara) aşağıdakı cəza tədbiqini nəzərdə tutmuşdur:
1. Bütün əmlakın və ya onun bir hissəsinin (tikililərin, mal-qaranın, əkin
alətlərinin və sair) müsadirəsi;
2. Həmişəlik və ya bir müddətə pay torpağından və ya onun bir hissəsindən (biçin,
bostan, bağ və sair) məhrum etmə.
Bundan başqa, Dekret təkcə səfərbərlikdən yayınmaya və fərariliyə görə deyil, hətta
bu cinayəti gizlədən ailələrin üzvlərinin də məsuliyyətini (pul cərimələri, ictimai işlər və
sair) müəyyən etmişdir. Belə ki, kənd və nahiyə sovetlərinin və ya inqilab komitələrinin
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sədrləri kənddə və ya nahiyədə yaşayan bütün fərarilərə cavabdeh şəxs kimi müəyyən
edilmiş və qəbul edilmiş Dekret bu kimi vəzifəli şəxslərin fərariləri gizlətməsinə görə
güllələnmə cəzasını nəzərdə tutmuşdur [2, 38].
Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 2-ci sessiyası tərəfindən 09 dekabr 1922ci il tarixdə qəbul edilmiş Azərbaycan SSR-in Cinayət Məcəlləsində (cəmi - 8 fəsil, 227
maddə) əsgəri cinayətlər 7-ci fəsildə, 200-214-cü maddələrdə nəzərdə tutulmuşdur.
Məcəlləyə əsasən (maddə 200), Qızıl ordu və Qızıl donanmanın hərbi qulluqçularının
qanunla müəyyən edilmiş hərbi qulluq keçmə və Respublikanın silahlı qüvvələrinin öz
təyinatını yerinə yetirmə qaydalarına qarşı edilən, eyni zamanda, öz xassə və mahiyyətinə
görə hərbi və ya dəniz qulluğunda olmayan vətəndaşlar tərəfindən törədilməyən cinayət
əməlləri xüsusi əsgəri cinayətlər hesab edilmişdir [7, 69]. Fikrimizcə, 1922-ci il
Məcəlləsinin «əsgəri cinayətlər» fəslində nəzərdə tutulmuş əksər normalar Azərbaycanda
daha sonra qəbul edilmiş cinayət qanunvericiliyinin hərbi cinayətlər fəsli üçün bir növ
təməl rolunu oynamışdır. Qeyd edək ki, Azərbaycan SSR-in 1922-ci il Cinayət
Məcəlləsinə 31 oktyabr 1924-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş 19 bənddən ibarət olan
2 saylı əlavədə («Əsgəri cinayətlər haqqında» Əsasnamə) əsgəri cinayətlərin anlayışı,
norma və sanksiyalar daha da konkretləşdirilmiş və genişləndirilmişdir.
Bir neçə ildən sonra Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və Xalq
Komissarları Sovetinin 03 dekabr 1927-ci il tarixli qərarı ilə Azərbaycan SSR-in Cinayət
Məcəlləsi qəbul edilmiş və bu məcəllə 15 yanvar 1928-ci il tarixdə qüvvəyə minmişdir.
Yeni qəbul edilmiş Məcəllədə əsgəri cinayətlərin həcmi artırılmış və onlara görə
məsuliyyət sonuncu – 9-cu fəsildə, 240-270-ci maddələrdə nəzərdə tutulmuşdur. 1927-ci
il Məcəlləsində əsgəri cinayətlərin anlayışı həmin dövrün tələbinə uyğun bir qədər də
dəyişdirilmişdir. Belə ki, Məcəlləyə əsasən, Fəhlə-Kəndli Qızıl Ordunun hərbi
qulluqçuları və ehtiyatda olan əsgəri mükəlləflər tərəfindən, Fəhlə-Kəndli Qızıl Ordusu
sıralarında olduqları zamanı hərbi vəzifəni aparmaq üçün müəyyən edilmiş nizam
əleyhinə edilən və habelə də hərb zamanı cəbhədə və cəbhə arxasında xidmət etmək üçün
təsdiq edilmiş komandalarda olan vətəndaşlar tərəfindən törədilən cinayətlər əsgəri
cinayətlər hesab edilmişdir. Ümumilikdə, 1927-ci Məcəlləsində, xüsusilə də əsgəri
cinayətlər fəslində çoxsaylı əlavə və dəyişikliklər olmuşdur [8, 94].
Buna misal olaraq göstərmək olar ki, 1927-ci ilin Cinayət Məcəlləsi casusluq
əməlini həm dövləti cinayətlər fəslində (fəsil 1, maddə 68), həm də əsgəri cinayətlər
fəslində (fəsil 9, maddə 263) nəzərdə tutaraq, əsgəri (hərbi) casusluğa görə məsuliyyət
fərqləndirmişdir. Əsgəri casusluğun əsas xüsusiyyəti hər şeydən qabaq, bu əməlin hərbi
qulluqçu tərəfindən törədilməsindən ibarət olmuşdur. Başqa bir xüsusiyyət isə ondan
ibarət idi ki, hərbi qulluqçu hərbi casusluq hərbi qulluqda olan və buna görə də adi
vətəndaşlara müyəssər olmayan müxtəlif növlü hərbi məlumatlara malik olan şəxs kimi
bu məlumatları istifadə etmək imkanına malik olur.
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Ali Sovetinin 08 dekabr 1960-cı il
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qərarına əsasən Azərbaycan SSR-in Cinayət Məcəlləsi qəbul edilmişdir. Uzun müddət
ərzində Respublikamızda qüvvədə olmuş Azərbaycan SSR-in Cinayət Məcəlləsində hərbi
cinayətlər fəsli daha öncə qəbul edilmiş Məcəllədə olduğu kimi sonda – 11-ci fəsildə,
232-264-cü maddələrdə nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, 1960-cı il Cinayət
Məcəlləsində də hərbi qulluqçuların casusluq hərəkətləri hərbi cinayət kimi nəzərdə
tutularaq Məcəllənin 254-cü maddəsində müəyyən olunmuşdur [9, 119].
1999-cu ildə qəbul olunmuş Cinayət Məcəlləsinin nəzərdən keçirilən fəslin
xüsusiyyəti əvvəllər qüvvədə olmuş Cinayət Məcəlləsi ilə müqayisədə, onda nəzərdə
tutulan cinayət tərkiblərinin sayının məhdudlaşdırılmışdır. Bu fəsildə yalnız hərbi xidmət
keçmənin müəyyən edilmiş qaydaları (yəni hərbi intizam tələbləri və hərbi qulluqçuların
funksional vəzifələri əleyhinə olan cinayətləri nəzərdə tutan tərkiblər saxlanmışdır [5,
777-778].
1927 və 1960-cı illərin Cinayət Məcəllələrindən fərqli olaraq 1999-cu il Cinayət
Məcəlləsində «hərbi casusluq» müstəqil cinayət növü kimi dekriminallaşdırılaraq bu
əmələ görə məsuliyyət yalnız dövlətə xəyanətin bir forması kimi müəyyən edilmişdir
(maddə 274). Fikrimizcə, daha öncə qəbul edilmiş 1927 və 1960-cı ilin Cinayət
Məcəllələrində hərbi casusluq cinayətinin müstəqil cinayət növü kimi
kriminallaşdırılması müsbət hal idi. Aydındır ki, hərbi xidmətdə olan vətəndaşların
əksəriyyəti gündəlik xidməti fəaliyyətlərində dövlət sirri daşıyan məlumatlar ilə
rastlaşırlar və qüvvədə olan 1999-cu il cinayət qanunvericiliyində hərbi casusluğu 35-ci
fəsilə müstəqil cinayət növü kimi daxil edilməsi və bu cinayətin törədilməsinə görə ən
sərt cəzanın nəzərdə tutulması daha məqsədəmüvafiq olardı.
Qeyd edək ki, 1999-cu il Cinayət Məcəlləsində casusluğa görə məsuliyyət 274-cü
maddədə (dövlətə xəyanət) dövlətə xəyanətin bir forması kimi və 276-cı maddədə
(casusluq) nəzərdə tutulmuşdur. Dövlətə xəyanət cinayətinin obyekti Azərbaycan
Respublikasının dövlət təhlükəsizliyinin (xarici təhlükəsizliyinin) qorunması ilə əlaqədar
olan ictimai münasibətlər sistemidir. Həmin münasibətlərə Azərbaycan Respublikasının
suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və ya müdafiə qabiliyyəti daxildir.
Dövlətə xəyanət cinayətinin subyekti Azərbaycan Respublikasının 16 yaşına çatmış
anlaqlı vətəndaşları ola bilər. Məcəllənin 276-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş casusluq
cinayətinin əsas fərqləndirici xüsusiyyəti isə ondan ibarətdir ki, cinayətin subyekti 16
yaşına çatmış əcnəbilər və vətəndaşlığı olamayan şəxslər ola bilər [3]. Beləliklə də, hərbi
qulluqçuların casusluğa görə cinayət məsuliyyəti yalnız 274-cü maddəsi ilə yarana bilər,
çünki Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində yalnız Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşları xidmət edə bilərlər və bu səbəbdən də, hərbi sirlərin
daşıyıcıları əcnəbi vətəndaşlar ola bilməzlər.
Hərbi casusluq cinayətinin müstəqil bir cinayət növü kimi hərbi xidmət əleyhinə
olan cinayətlər sisteminə (fəsil 35) daxil edilməsini bir daha onunla əsaslandırmaq olar
ki, 1999-cu il Cinayət Məcəlləsində bir sıra eyni cinayətlərə görə məsuliyyət xüsusi
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subyektinə görə fərqləndirilmişdir. Buna misal olaraq, «Şəxsiyyətin azadlığı və ləyaqəti
əleyhinə olan cinayətlər» fəslində, 148-ci maddədə nəzərdə tutulmuş təhqir cinayəti ilə
«Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər» fəslində 331-ci maddədə nəzərdə tutulmuş hərbi
qulluqçunu təhqir etmə, döymə və ya işgəncə vermə cinayətini, «Korrupsiya cinayətləri
və qulluq mənafeyi əleyhinə olan digər cinayətlər» fəslində, 314-cü maddədə nəzərdə
tutulmuş səhlənkarlıq cinayəti ilə 342-ci maddədə nəzərdə tutulmuş qulluğa səhlənkar
yanaşma cinayətini, 308-ci maddədə nəzərdə tutulmuş vəzifə səlahiyyətlərindən suiistifadə və 309-cu maddədə nəzərdə tutulmuş vəzifə səlahiyyətlərini aşma cinayətləri ilə
341-ci maddədə nəzərdə tutulmuş hakimiyyətdən sui-istifadə etmə, hakimiyyət həddini
aşma və ya hakimiyyətdən istifadə etməmə cinayətini və sair (məsələn, CM-nin 186 və
349, 187 və 348, 262 və 352, 353-cü maddələri) göstərmək olar [3].
Bildiyimiz kimi, müstəqillik əldə edildikdən sonra 1999-cu ildə Azərbaycan
Respublikasının yeni Cinayət Məcəlləsi qəbul edilmiş və qəbul edildikdən ona bir çox
dəyişikliklər olunsa da, Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər fəslində (12-ci Fəsil)
əhəmiyyətli (mütərəqqi) dəyişikliklər edilməmişdir. Bu da öz növbəsində hərbi xidmət
əleyhinə olan cinayətlər sisteminin daha sabit olmasını göstərir. Bununla yanaşı, qüvvədə
olan Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin hərbi xidmət əleyhinə olan
cinayətlər fəslində aşağıda göstərilən bir sıra dəyişikliklərin edilməsi məqsədəmüvafiq
hesab edirik:
- 1999-cu il Cinayət Məcəlləsində qeyd olunmuş «Hərbi xidmət əleyhinə olan
cinayətlər» fəslinin adında qeyri-dəqiqlik vardır. Təklif edirik ki, fəsil ya 1960-cı il
Cinayət Məcəlləsində olduğu kimi «Hərbi cinayətlər», yaxud da ki, «Hərbi xidmət keçmə
əleyhinə olan cinayətlər» kimi qeyd olunsun;
- Cinayət Məcəlləsinin 334-cü maddəsi (Fərarilik) mürəkkəb tərkiblidir. Fikrimizcə,
müddətinə görə fərariliyin Cinayət Məcəlləsinin 334-cü maddəsinin dispozisiyasından
çıxardılaraq 333-cü maddədə ayrıca tərkib kimi qeyd edilməsi və nəticədə 334.1-ci
maddəsində yalnız məqsədinə görə fərariliyin nəzərdə tutulması daha düzgün olardı.
Bundan başqa, Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyində fərariliyə görə
nəzərdə tutulan cinayət məsuliyyətində yeni bir ağırlaşdırıcı tərkibin – «Azərbaycan
Respublikasının dövlət sərhədini tərk etmək məqsədilə fərarilik etmə» tərkibinin əlavə
edilməsi və bu əməlin müvafiq olaraq cinayətlərin təsnifatına görə «ağır cinayətlər»
kateqoriyasına daxil edilməsi daha təqdirəlayiq hesab olunur;
- Cinayət Məcəlləsinin 335-ci maddəsinə (Öz sağlamlığına zərər vurmaqla və ya
sair üsulla hərbi xidmətdən boyun qaçırma) yeni bir ağırlaşdırıcı tərkibin əlavə olunaraq,
bu əməllərin ağır nəticələrə səbəb olmasının Məcəllədə kriminallaşdırılmasını
(Azərbaycan SSR-nin 1927-ci il CM-də olduğu kimi) və bu əməlin törədilməsinə görə
nəzərdə tutulan cəzanın cinayətlərin təsnifatına görə «ağır cinayətlər» kateqoriyasına
daxil edilməsi təklif olunur;
- Cinayət qanunvericiliyi hərbi qulluqçunun hərbi xidmətdən boyun qaçırma əməli
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ilə hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməkdən imtina etmə əməlinə görə cinayət
məsuliyyətini bir tərkibdə (maddə 335.1) nəzərə tutub, halbuki bu əməllər eyni ictimai
təhlükəlilik dərəcəsinə görə eyni səviyyədə deyildir. Belə ki, hərbi xidmətdən boyun
qaçırma dedikdə, hərbi qulluqçunun ümumiyyətlə hərbi xidmət keçmək istəyinin
olmaması və onun hərbi hissənin ərazisini daimi olaraq tərk etmək istəyini əks etdirir.
Hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməkdən imtina etmə isə, hərbi qulluqçunun hərbi
xidmətdən boyun qaçırma məqsədinin olmadığını, yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş hər
hansı xidməti vəzifəsini yerinə yetirməkdən imtina etməsi kimi başa düşülür. Fikrimizcə,
Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyində müxtəlif ictimai təhlükəlilik
səviyyələrində olan bu iki hüquqazidd əməlin eyni tərkibdə birləşdirilməsi yanlış
addımdır və bu əməllər Rusiya Federasiyasının Cinayət Məcəlləsində olduğu kimi ayrıca
tərkiblərdə verilməlidir [6].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются понятие и вопросы уголовной ответственности за
преступления против военной службы в уголовном праве Азербайджанской
Республики. Преступления против военной службы, именуемые в предыдущих
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уголовных законодательствах советского периода как воинские преступления,
исследуются автором в историко-правовом сравнении. С этой целью в статье
анализируются нормотворчество первых лет Советской власти, а также УК
Азербайджанской Республики 1922, 1927, 1960 и 1999 годов.
Ключевые слова: уголовное право, уголовный процесс, воинские преступления, уголовная ответственность, наказание.

SUMMARY
The article discusses the concept and issues of criminal responsibility for crimes
against military service in the criminal law of the Azerbaijan Republic. Crimes against
military service, referred to in the previous criminal laws of the Soviet period as military
crimes investigated by the author in the historical and legal comparison. To this end, the
article researches the legislation of the initial years of the Soviet government and the
Criminal Code of the Azerbaijan Republic 1922, 1927, 1960 and 1999.
Keywords: criminal law, criminal procedure, military crimes, criminal
responsibility, punishment.

175

UOT 347.191 (479.24)
Bəhruz Kərimov,
AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu
«Cinayət hüququ və cinayət prosesi» şöbəsinin
böyük elmi işçisi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNİN
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Məqalədə hüquqi şəxsin cinayət məsuliyyətinin xüsusiyyətləri araşdırılır. Hüquqi şəxsin
cinayət məsuliyyətinin yaranmasına səbəb olan fiziki şəxs tərəfindən törədilən cinayətlərin
dairəsinə nəzər yetirilir, daha hansı cinayətlərin bu sırada göstərilməli olmasına dair
mülahizələrə yer verilir.
Vurğulanır ki, hüquqi şəxsin cinayət məsuliyyətinin yaranmasını şərtləndirən qanunun
nəzərdə tutuduğu cinayətlərin subyekti bütün hallarda xüsusidir. Subyekt qismində hüquqi şəxslə
hüquqi bağlılığı olan hüquqi şəxsin işçiləri çıxış edə bilər. Cinayət qanununda belə subyektlərin
əlamətlərinin ifadəsi zamanı yol verilən nöqsanlar göstərilir.

Açar sözlər: hüquqi şəxsin cinayət məsuliyyəti, cinayətin subyekti, hüquqi şəxsi
təmsil etmək səlahiyyətinə malik şəxs vəzifəli şəxs, hüquqi şəxsin maraqları və s.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinə 7 mart 2012-ci il tarixli Qanunla
«Hüquqi şəxslər barəsində tətbiq olunan cinayət-hüquqi tədbirlər» adlı 15-2-ci fəsil əlavə
edilmişdir, lakin hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyətini müəyyən edən müvafiq normalar
cinayət-prosessual və cəzaların icrası məcəllələrinə ediləcək əlavə və dəyişikliklərlərdən
sonra qüvvəyə minəcəkdir. Əlbəttə ki, bu tamamilə başa düşüləndir. Ona görə ki, hüquqi
şəxslərin cinayət məsuliyyətinin əsasında fiziki şəxslərin törətdikləri bəlli dairədən olan
cinayətlərin durmasına dair cinayət hüquq normalarının gerçəkləşdirilməsi üçün
prosessual qaydalar, habelə hüquqi şəxslərə tətbiq edilən cinayət-hüquqi tədbirlərin icrası
prosedurları müəyyənləşdirilmədən hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyəti real məzmun
kəsb edə bilməz. Digər tərəfdən, belə xətt götürülməsinin əhəmiyyəti vardır: həm elmi
dairələrdə, həm hüquqtətbiqetmə subyektlərinin fəaliyyəti ilə əlaqədar, həm də hüquqi
şəxs statusu olan qurumlar arasında hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutan
müddəaların müzakirəsinə, aydınlatılması istiqamətində maarifçilik işlərinin
aparılmasına, məhkəmə və cinayət hüquq normalarını tətbiq edən digər subyektlərin bu
normaları tətbiq etməyə hazır olmalarına imkan yaranır. Azərbaycanın cinayət
qanunvericiliyi tarixində ilk dəfə baş verən hüquqi hadisənin müzakirələrsiz, aydınlatma
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işləri aparılmadan, belə diskussiyalara alimləri, hakimləri, müstəntiq və prokurorları cəlb
etmədən təcrübəyə yönəldilməsi yanlış və hüquq praktikasında fərqli münasibətlərin
ortaya çıxmasına səbəb olardı.
Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyində hüquqi şəxslər cinayətin
müstəqil subyekti kimi nəzərdə tutulmur. İngilis-sakson hüquq ailəsinə mənsub olan
dövlətlərin bir çoxunda (Böyük Britaniya, ABŞ və s.) hüquqi şəxslər cinayətin müstəqil
subyekti olaraq müəyyən edilir, yəni fiziki şəxslərin cinayət törədib-törətməməsindən
asılı olmayaraq hüquqi şəxslər cinayət sayılan əməlləri törətməyə görə cinayət
məsuliyyəti daşıyırlar. Lakin bəzi dövlətlərdə, xüsusən roman-german hüquq ailəsinə
mənsub olan dövlətlərdə (Avstriya, İspaniya və s.) hüquqi şəxslər cinayətin müstəqil
subyekti sayılmırlar: onlar yalnız fiziki şəxslərin cinayət törətdikləri hallarda konkret
şərtlər çərçivəsində cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirlər. Moldova Respublikası kimi
dövlətlər də vardır ki, həmin dövlətlərin cinayət qanunvericiliyi hüquqi şəxsləri həm
cinayətin müstəqil subyekti hesab edir, həm də hüquqi şəxslərin məsuliyyətini fiziki
şəxslərin törətdikləri cinayətlərdən asılı edir.
Cinayət qanununa görə hüquqi şəxslər cinayətin subyekti olmadığına görə onlar
barəsində fiziki şəxslərə tətbiq edilən cinayət hüquq normaları tətbiq edilmir. Hüquqi
şəxslərin cinayət məsuliyyətinə aid normalar məhz cinayət qanununun 15-1-ci və 15-2-ci
fəsillərində təsbit olunmuşdur.
Qanunverici hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyətinin yaranmasını müəyyən şərtlərin
mövcudluğundan asılı etmişdir. Həmin məcmu şərtlərə aiddir: 1) CM-in Xüsusi
hissəsinin konkret maddələrində göstərilən cinayətlərdən hər hansı biri törədilməlidir; 2)
belə cinayət hüquqi şəxsin xeyrinə və ya onun maraqlarının qorunması motivilə
törədilməlidir; 3) belə cinayət hüquqi şəxslə hüquqi bağlılığı olan konkret əlamətlərə
malik, cinayət qanunu ilə müəyyən edilmiş yaş həddinə çatmış, anlaqlı fiziki şəxs
tərəfindən törədilməlidir.
CM-in 99-4.6-cı maddəsində törədilməsi hüquqi şəxsin cinayət məsuliyyətinin
yaranmasını şərtləndirən cinayətlər sadalanır. Həmin cinayətlərin sırasına CM-in 144
(«Adam oğurluğu»), 144-1 («İnsan alveri»), 144-2 («Məcburi əmək»), 167 («Dini
ayinləri icra etməyə mane olma»), 167-1 («Dinə etiqad etməyə məcbur etmə»), 167-2
(«Qanunsuz olaraq dini təyinatlı ədəbiyyatı, əşyaları və dini məzmunlu başqa məlumat
materiallarını istehsal etmə, idxal etmə, satma və ya yayma»), 168 («Dini ayinlərin icrası
adı altında vətəndaşların hüquqlarına qəsd etmə»), 169 («Toplantıları keçirmə qaydasını
pozma»), 169-1 («Siyasi partiyada üzvlüyə məcbur etmə»), 170 («Yetkinlik yaşına
çatmayanı cinayətkar fəaliyyətə cəlb etmə»), 171 («Yetkinlik yaşına çatmayanları
fahişəliyə və ya əxlaqsız əməllərə cəlb etmə»), 171-1 («Uşaq pornoqrafiyasının
dövriyyəsi»), 193-1 («Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı
leqallaşdırma»), 194 («Cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə pul vəsaitlərini və ya
digər əmlakı əldə etmə, onlara sahiblik və ya onlardan istifadə etmə, yaxud sərəncam
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vermə»), 214 («Terrorçuluq»), 214-1 («Terrorçuluğu maliyyələşdirmə»), 215 («Adamları
girov götürmə»), 216 («Terrorçuluq barədə bilə-bilə yalan məlumat vermə»), 217
(«Banditizm»), 218 («Cinayətkar birlik (təşkilat) yaratma»), 219 («Hava və ya su
nəqliyyatı gəmisini, yaxud dəmir yolu qatarını qaçırma»), 219-1 («Dəniz quldurluğu»),
220 («Kütləvi iğtişaş»), 233 («İctimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil
etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə»), 242 («Pornoqrafik materialları və ya
əşyaları qanunsuz yayma»), 243 («Fahişəliyə cəlb etmə»), 244 («Əxlaqsızlıq yuvaları
saxlama»), 244-1 («Qumarxana təşkil etmə və ya saxlama»), 271 («Kompyuter sisteminə
qanunsuz daxil olma»), 272 («Kompyuter məlumatlarını qanunsuz ələ keçirmə»), 273
(«Kompyuter sisteminə və ya kompyuter məlumatlarına qanunsuz müdaxilə»), 273-1
(«Kibercinayətlərin törədilməsi üçün hazırlanmış vasitələrin dövriyyəsi»), 273-2
(«Kompyuter məlumatlarının saxtalaşdırılması»), 274 («Dövlətə xəyanət»), 275
(«Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrindən və Azərbaycan Respublikası
qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrdən Azərbaycan xalqına və
konstitusiyalı dövlət orqanlarına qarşı istifadə etmə»), 276 («Casusluq»), 277 («Dövlət
xadiminin və ya ictimai xadimin həyatına sui-qəsd etmə (terror aktı)»), 278
(«Hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya onu zorla saxlama»), 279 («Qanunvericiliklə
nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələri və ya qrupları yaratma»), 280 («Silahlı qiyam»),
281 («Dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar»), 282 («Təxribat»), 283 («Milli, irqi,
sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması»), 284 («Dövlət sirrini yayma»), 308
(«Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə»), 311 («Rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq)»),
312 («Rüşvət vermə (aktiv rüşvətxorluq)»), 312-1 («Vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz
təsir göstərmə (nüfuz alveri)»), 313 («Vəzifə saxtakarlığı»), 315 («Hakimiyyət
nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə»), 316-1 («İnsan
alverindən zərərçəkmiş şəxs haqqında konfidensial məlumatları yayma»), 316-2
(«Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına
və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı həyata keçirilən tədbirlər haqqında
məlumatları yayma»), 320 («Rəsmi sənədləri, dövlət təltiflərini, möhürləri, ştampları,
blankları saxtalaşdırma, qanunsuz hazırlama, satma və ya saxta sənədlərdən istifadə
etmə»), 323 («Azərbaycan dövlətinin başçısının — Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin şərəf və ləyaqətini ləkələmə və ya alçaltma»), 324 («Azərbaycan
Respublikasının Dövlət bayrağı və ya Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi barədə
təhqiredici hərəkətlər»), 325 («Dövlət təltiflərini və rəsmi sənədi əldə etmə və ya satma»)
və 326-cı («Rəsmi sənədləri, ştampları, möhürləri oğurlama və ya məhv etmə»)
maddələrində göstərilən cinayətlər aiddir. Həmin maddələrdə əsas tərkiblərdə, habelə
məsuliyyəti və cəzanı ağırlaşdıran tərkiblərdə nəzərdə tutulan cinayətlərin törədildiyi
bütün hallarda hüquqi şəxsin cinayət məsuliyyəti yaranır.
Göründüyü kimi, hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyətinin yaranması üçün
törədilməsi müəyyən edilən cinayətlərin sayı məhduddur və cinayət qanununun elə
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bölmələri (fəsilləri) vardır ki, orada əks olunan cinayətlərin bu sırada göstərilməməsi
suallar doğurur. Sadalanan cinayətlər arasında «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırma» (CM-in 193.1-ci maddəsi) və «Cinayət
yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı əldə etmə, onlara
sahiblik və ya onlardan istifadə etmə, yaxud sərəncam vermə» (CM-nin 194-cü maddəsi)
cinayətlərini çıxmaq şərtilə iqtisadi fəaliyyət sahəsində törədilən başqa bir cinayətin,
habelə ekoloji cinayətlərin adı çəkilmir. Cinayətlərin əksəriyyətini şəxsiyyət, ictimai
təhlükəsizlik və ictimai qayda və dövlət hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlər təşkil edir.
Hesab edirik ki, qanunverici bu məsələdə beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi bir
çox normativ sənədlərin, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq
müqavilələrin (konvensiyaların və s.) təkliflərini tam olaraq nəzərə almamışdır. Belə ki,
Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin Nazirlər Komitəsinin (88) 18 nömrəli tövsiyəsində
təsərrüfat fəaliyyəti zamanı yol verdikləri hüquq pozuntularına görə hüquqi şəxslərin –
müəssisələrin məsuliyyətinin müəyyən edilməsi zərurəti qeyd edilmişdir (2). Avropa
Şurasının cinayətkarlığın problemləri ilə əlaqədar Avropa Komitəsi 1978-ci ildə avropa
dövlətlərinin qanunverici orqanlarına hüquqi şəxsləri ekoloji cinayətlərə görə cinayət
məsuliyyətinin subyekti kimi tanımağı tövsiyə etmişdir (1). Deməli, Avropa Şurası
iqtisadi fəaliyyət (təsərrüfat fəaliyyəti) sahəsində törədilən cinayətlərə və ekoloji
cinayətlərə görə hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyətini zəruri sayır.
Beləliklə, Avropa Şurasının üzvü olan dövlət kimi Azərbaycan Respublikası qeyd
olunan tövsiyələri nəzərə almalı, iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlərə, habelə
ekoloji cinayətlərə görə hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyətini müəyyən edən noqrmaları
cinayət qanunvericiliyinə daxil etməlidir. Bunu nəzərə alan Moldova Respublikasının
cinayət qanunu (21-ci maddə) yalnız sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi
şəxsləri cinayətin subyekti qismində tanıyır (7).
Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar deyilmiş belə bir fikirlə razılaşmaq olar ki,
səhmdar cəmiyyətinin ümumi yığıncağında qəbul etdiyi qərara görə heç də həmişə fiziki
şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək mümkün deyildir (5).
Rüşvət vermə (CM-in 311-ci maddəsi) cinayətinin törədilməsinin hüquqi şəxsin
məsuliyyətinə səbəb olmasını başa düşmək nə qədər asandırsa, qaçaqmalçılıq cinayətinin
hüquqi şəxsin məsuliyyətinə səbəb olmamasını başa düşmək bir o qədər çətindir.
Sonuncusunun hüquqi şəxslər tərəfindən bilavasitə peşəyə çevrilməsi, habelə çox halda
bu cinayətin hüquqi şəxsin xeyrinə törədilməsi bir faktdır. Buna baxmayaraq qanunla
qaçaqmalçılıq cinayətinə görə hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyəti müəyyən edilmir.
Saxta pul və ya qiymətli kağızlar hazırlama, əldə etmə və ya satma (CM-in 204-cü
maddəsi), qiymətli kağızların buraxılması (emissiyası) qaydalarını pozma (CM-in 203-cü
maddəsi), qəsdən müflisləşmə (CM-in 211-ci maddəsi) və başqa cinayətlər əksər hallarda
hüquqi şəxsin xeyrinə və ya onun maraqlarının qorunması niyyətilə törədilsə də, hüquqi
şəxslərin məsuliyyətini doğurmur. Yaxud tikinti, mədən işlərinin və sair işlərin
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aparılmasının təhlükəsizlik qaydalarını pozma (CM-in 222-ci maddəsi) cinayətinin
hüquqi şəxslərin maraqları çərçivəsində törədilə bilməsi mümkündür, lakin bu cinayət də
hüquqi şəxsin məsuliyyətini yaratmır. Hesab edirik ki, iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan
cinayətlər (CM-in 190-213-3-cü maddələri), ekoloji cinayətlər (CM-in 247-261-ci
maddələri) ictimai təhlükəsizlik və ictimai qayda əleyhinə olan cinayətlərin bəziləri (CMin 222-ci, 237-240-cı və s. maddələri) hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyətinin
yaranmasını şərtləndirməlidir, başqa sözlə, CM-in 99-4.6-cı maddəsinə daxil edilməlidir.
Qeyd etdiyimiz səbəblərdən qanunvericinin hüquqi şəxsin cinayət məsuliyyətini
doğuran cinayətlərin dairəsini hansı meyarla müəyyən etdiyini anlamaq çətindir. Əgər
əsaslanılan meyarlardan biri Azərbaycan Respublikasının da qoşulduğu beynəlxalq
konvensiyaların müddəalarıdırsa, buna tam riayət edilmədiyi göz önündədir. Yox əgər
törədilən cinayətlərin xüsusiyyətlərinə görə onların daha çox hüquqi şəxslər tərəfindən
törədilə bilməsi meyarı əsas götürülübsə, buna da riayət edilmədiyini söyləmək olar
(qanunsuz sahibkarlıq cinayətinin hüquqi şəxslər tərəfindən törədilə bilməməsini demək
düzgün olmazdı).
Hüquqi şəxsin cinayət məsuliyyətinin əsasını təşkil edən cinayətlərin hamısı təqsirin
qəsd formasında (birbaşa qəsdlə) törədilir. Hüquqi şəxsin məsuliyyəti həmin cinayətlərin
başa çatıb-çatmamasından asılı olmayaraq yaranır. Cinayətə hazırlıq və ya cinayətə cəhd
mərhələsində cinayətin qarşısının alındığı hallarda fiziki şəxslərə cəza təyini zamanı
güzəştlər (CM-in 63-cü maddəsi) nəzərdə tutulsa da, hüquqi şəxslərə münasibətdə hər
hansı güzəşt cinayət qanununda əks olunmayıb. Yalnız CM-in 99-5.3-cü maddəsində
göstərilən halların nəzərə alınmasına dair ümumi göstəriş vardır. Belə güzəştlərin konkret
formada cinayət qanununda nəzərdə tutulmasının vacibliyinə dair cinayət hüquq
ədəbiyyatında yer almış fikirlərlə biz də razıyıq (4, c.617).
Hüquqi şəxsin cinayət məsuliyyətinin yaranması üçün cinayətin iştirakçılıqla, yaxud
tək bir şəxs (icraçı) tərəfindən törədilməsi şərt deyildir. Hüquqi şəxsin xeyrinə və ya onun
maraqlarının qorunması naminə cinayət törədən şəxs cinayətin icraçısı, təşkilatçısı,
təhrikçisi, yaxud köməkçisi ola bilər. Cinayətin törədilməsindəki rolu fiziki şəxsin
məsuliyyətinin hədlərinin müəyyən edilməsi və ona cəza təyini zamanı məhkəmə
tərəfindən nəzərə alına bilər (CM-in 64-cü maddəsi). Lakin fiziki şəxsin cinayətin
törədilməsindəki rolunun (icraçı, təhrikçi, təşkilatçı, köməkçi olması) hüquqi şəxsə
cinayət-hüquqi tədbirlərin tətbiqi zamanı nəzərə alınmalı olmasına dair hər hansı göstəriş
cinayət qanununda müəyyən edilməmişdir. Hesab edirik ki, belə məzmunlu müddəalara
zərurət vardır. . . .
Qüvvədə olan cinayət qanununa görə hüquqi şəxs cinayətin subyekti olmadığına
görə cinayətin icraçısı və iştirakçısı (təhrikçisi, köməkçisi, təşkilatçısı) ola bilməz.
Hüquqi şəxsin cinayət məsuliyyətinin yaranması üçün qanunun müəyyən etidiyi
ikinci şərt cinayətin hüquqi şəxsin xeyrinə və ya onun maraqlarının qorunması niyyətilə
törədilməsidir. Deməli, hüquqi şəxsin cinayət məsuliyyəti o halda yaranır ki: a) cinayət
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hüquqi şəxsin xeyrinə törədilsin; və ya b) cinayət hüquqi şəxsin maraqlarının qorunması
niyyətilə törədilsin. Göstərilən bu iki motiv Litva Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin
20-ci maddəsində də öz əksini tapmışdır (6).
Fransa Cinayət Məcəlləsinin 121.2-ci maddəsində də qeyd edilir ki, hüquqi şəxs
onun xeyrinə törədilən cinayət əməllərinə görə cinayət məsuliyyəti daşıyır (9). Rusiya
Cinayət Məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliklərdə, Moldova Cinayət Məcəlləsinin 21-ci
maddəsində hüquqi şəxsin maraqlarının təmin edilməsi motivi nəzərdə tutulmuşdur.
Hüquqi şəxsin xeyri onun maddi (maliyyə) mənfəət, yaxud əmlaka hüquqlar əldə
etməsini, xərclərdən (iş görməkdən, xidmət göstərməkdən), öhdəliklərdən azad olmasını
və s. nəzərdə tutur. Hüquqi şəxsin maraqlarının qorunmasına yönəlik niyyət cinayətin
törədilməsi ilə hüquqi şəxsin əmlakının, əmlak və digər hüquqlarının müdafiəsini,
hüquqlarının məhdudlaşdırılmasının, ləğvinin qarşısının alınmasını, texniki, informasiya
təhlükəsizliyinin mhafizəsini və s. ehtiva edir. Hüquqi şəxsin məsuliyyəti cinayətin
törədilməsində əsas götürülən niyyətə, yəni hüquqi şəxsin xeyrinin, yaxud maraqlarının
qorunmasına nail olunmasından asılı olmayaraq yaranır. Fiziki şəxsin əməlində başa
çatmış cinayətin tərkibinin olması hüquqi şəxsin xeyrinin (maraqlarının) təmin
edilmədiyi hallarda da hüquqi şəxsin cinayət məsuliyyətini doğurur. Qeyd olunan
hallarda hüquqi şəxsin cinayət-hüquqi məsuliyyəti CM-nin 99-5.3-cü maddəsi nəzərə
alınmaqla yüngülləşdirilə bilər.
Hüquqi şəxsin cinayət məsuliyyətinin subyekti olmasının şərtlərindən biri də
cinayətin konkret əlamətlərə malik şəxslər tərəfindən törədilməsidir. Qanunverici belə
şəxslərin sırasına aid edir: a) hüquqi şəxsi təmsil etmək səlahiyyətinə malik vəzifəli şəxs;
b) hüquqi şəxsin adından qərarlar qəbul etmək səlahiyyətinə malik olan vəzifəli şəxs; c)
hüquqi şəxsin fəaliyyətinə nəzarət etmək səlahiyyətinə malik olan vəzifəli şəxs; ç)
sadalanan vəzifəli şəxslər tərəfindən nəzarətin həyata keçirilməməsi nəticəsində hüquqi
şəxsin işçisi.
Göründüyü kimi, cinayət törədən şəxsin hüquqi şəxslə hüquqi bağlılığı olmalıdır:
belə şəxs ya hüquqi şəxsdə müəyyən vəzifə tutmalıdır, ya da hüquqi şəxsin işçisi
olmalıdır. Bu o deməkdir ki, hüquqi şəxslə hər hansı hüquqi bağlılığı olmayan şəxsin
(məsələn, başqa şəxsin adına qeydiyyatdan keçirilmiş hüquqi şəxsə faktiki rəhbərlik edən
şəxsin) hüquqi şəxsin xeyrinə cinayət törətməsi hüquqi şəxsin cinayət məsuliyyətinə
səbəb olmur.
Rusiya Federasiyasının Cinayət Məcəlləsinə təklif olunan dəyişiklik və əlavələr
layihəsində hüquqi şəxsə faktiki rəhbərlik edən, yaxud idarəçilik funksiyalarını həyata
keçirən şəxsin də törətdiyi cinayət hüquqi şəxsin cinayət məsuliyyətini doğurur (11).
Qazaxıstan Respublikasının cinayət qanununa təklif olunan düzəlişlər layihəsində hüquqi
şəxsin rəhbəri və ya nümayəndəsinin, Moldova Respublikasının Cinayət Məcəlləsində
(21-ci maddənin 2-ci hissəsinin «c» bəndi) isə hüquqi şəxsə rəhbərlik funksiyalarına
malik şəxsin cinayət törətməsi hüquqi şəxsin cinayət məsuliyyətinin zəruri şərti sayılır.
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Hesab edirik ki, hüquqi şəxsə rəhbərliyi həyata keçirən, onun adından qərarlar qəbul
edən fiziki şəxs deyil, kollektiv orqan olarsa, hüquqi şəxsin məsuliyyəti məsələsini həll
etmək mümkünsüz vəziyyətə gəlir. Təşkilati-hüquqi forması səhmdar cəmiyyətləri olan
qurumlarda səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən qərar qəbul edildiyi hallar buna
nümunə ola bilər. Qüvvədə olan cinayət qanunu nəinki belə hallarda, ümumiyyətlə, bütün
hallarda CM-in 99-4.1.1-99-4.1.4-cü maddələrində göstərilən fiziki şəxslərin cinayət
törətməsini zəruri hesab edir. Kollektiv orqanın cinayət törətmə barədə şifahi, yaxud
yazılı formada qərar qəbul etməsi törədilməsi nəzərdə tutulan cinayətə hazırlıq hesab
edilə bilər. Bu halda cinayətin törədilməsi həvalə edilən fiziki şəxs cinayətə hazırlığa
görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir (əlbəttə, cinayət ağır və ya xüsusilə ağır
cinayətlər kateqoriyasına aiddirsə).
Litva Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 20-ci maddəsində hüquqi şəxsin xeyrinə
və ya onun maraqları naminə: 1) fərdi və ya hüquqi şəxsin adından hərəkət edən fiziki
şəxslər; 2) rəhbər funksiyaları icra edən və hüquqi şəxsdə qulluq edərək hüquqi şəxsi
təmsil etmək, yaxud hüquqi şəxsin adından qərarlar qəbul etmək və ya hüquqi şəxsin
fəaliyyətinə nəzarət etmək hüququna malik fiziki şəxslər; 3) 1-ci və 2-ci bəndlərdə
göstərilən şəxslərin yetərli nəzarətinin olmaması səbəbindən hüquqi şəxsin əməkdaşı,
yaxud səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən cinayət törədilməsi hüquqi şəxsin cinayət
məsuliyyətinə səbəb olur (6).
Cinayət Məcəlləsinin 99-4.1.1-99-4.1.4-cü maddələrində sıralanan şəxslər hüquqi
şəxslə hüquqi bağlılığı olan şəxslərdir, ona görə də törədilməsi bütün hallarda hüquqi
şəxsin xeyrinə (maraqlarının qorunmasına) hesablanan cinayətin subyekti xüsusidir.
Cinayət Məcəlləsinin 99-4.1.1-99-4.1.4-cü maddələrində göstərilən xüsusiyyətlərə malik
olmayan hüquqi şəxsin işçisinin və ya vəzifəli şəxsinin törətdiyi cinayət hüquqi şəxsin
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə əsas vermir. Məsələn, hüquqi şəxsi təmsil etmək
səlahiyyəti vəzifəli olmayan şəxsə də verilə bilər. Bu halda həmin şəxsin törətdiyi cinayət
hüquqi şəxs üçün məsuliyyət yaratmır. Yaxud hüquqi şəxsi təmsil etmək səlahiyyəti
hüquqi şəxsin işçisi olmayan tamamilə kənar bir şəxsə verilə bilər. Digər tərəfdən, hüquqi
şəxsin təsisçisi hüquqi şəxsdə vəzifə tutmasa da, onu təmsil etmək səlahiyyətinə malik
ola bilər. Axı CM-in 99-4.1.1-ci maddəsində hüquqi şəxsin işçisi olan vəzifəli şəxs
nəzərdə tutulur. Deməli, bu halda da maddənin məzmunundan çıxış etsək, həmin kənar
şəxsin törətdiyi cinayət hüquqi şəxsin məsuliyyətini şərtləndirməyəcəkdir. Bunu doğru
saymırıq. Ona görə ki, hüquqi şəxsi təmsil etmək hüququ verilmiş şəxs cinayəti məhz
hüquqi şəxsin xeyri və maraqları naminə törədir. Ona görə də hesab edirik ki, CM-in 994.1.1-ci maddəsində «vəzifəli şəxs» ifadəsi «şəxs» sözü ilə əvəz edilməlidir.
Beləliklə, cinayət qanunu tələb edir ki, hüquqi şəxsi təmsil etmək səlahiyyətinə
malik şəxs vəzifəli şəxs olmalıdır. Belə səlahiyyətli vəzifəli şəxslər qanunda, müqavilədə,
etibarnamədə, hüquqi şəxsin nizamnaməsində (əsasnaməsində və fəaliyyətini tənzim
edən digər sənəddə) göstərilə bilər. Hüquqi şəxsi təmsil etmək səlahiyyəti vəzifəli şəxsə
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hüquqi şəxsin rəhbəri tərəfindən, yaxud kollektiv oraqının qərarı ilə də verilə bilər.
Hüquqi şəxsi təmsil etmək səlahiyyətinə hüquqi şəxsin rəhbəri (sədri, prezidenti,
direktoru və s.), kollegial orqanın (direktorlar şurasının, idarə heyətinin və s.) üzvləri və
başqa vəzifəli şəxslər ola bilərlər. Hüquqi şəxsi təmsil etmək səlahiyyəti hüquqi şəxsin
vəzifəli şəxsinə şifahi və ya yazılı formada verilə bilər: bu, hüquqi şəxsin cinayət
məsuliyyətini aradan qaldırmır. Vəzifəli şəxsin anlayışı CM-in 308-ci maddəsinin
qeydində nəzərdə tutulmuşdur. Həmin anlayış əsas götürülür.
Hüquqi şəxsin işçisi tərəfindən CM-in 99-4.6-cı maddəsində nəzərdə tutulan
cinayətlərin törədilməsi o halda hüquqi şəxsin məsuliyyətinə səbəb olur ki, yuxarıda
sadalanan vəzifəli şəxslər tərəfindən həmin işçiyə qanunvericiliyə və hüquqi şəxsin
fəaliyyətini tənzim edən digər sənədlərə uyğun olaraq zəruri nəzarət ya həyata
keçirilməsin, ya da lazımi qaydada həyata keçirilməsin. Başqa sözlə, hüquqi şəxsin
işçisinin cinayət törətməsi faktı ilə ona səlahiyyətli vəzifəli şəxs tərəfindən zəruri
nəzarətin həyata keçirilməməsi arasında səbəbli əlaqə olsun.
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РЕЗЮМЕ
Особенности уголовной ответственности юридичеcких лиц
В статье исследуются особенности юридической ответственности юридических лиц. Автором рассматривается круг преступлений, совершаемых физическими
лицами, которые выступают в качестве причины уголовной ответственности
юридического лица, и предлагается расширить круг таких деяний.
Подчеркивается, что субъект преступлений, обуславливающих уголовную
ответственность юридических лиц всегда специальный. В качестве субъекта могут
выступать работники юридического лица, юридически связанные с ним. Автор
указывает на пробелы в формулировке признаков такого субъекта в уголовном
законе.
Ключевые слова: уголовная ответственность юридического лица, субъект
преступления, лицо, уполномоченное представлять юридическое лицо, интересы
юридического лица.

SUMMARY
Features of criminal liability of legal persons
In article features of legal responsibility of legal entities are investigated. The author
considers a circle of the crimes committed by individuals who act as the reason of
criminal liability of the legal entity, and it is offered to expand a circle of such acts.
It is emphasized that the subject of the crimes causing criminal liability of legal
entities always the special. Workers of the legal entity can act as the subject, legally
related. The author points to gaps in the formulation of signs of such subject in the
criminal law.
Keywords: criminal liability of the legal entity, the subject of a crime, the person,
authorized to represent the legal entity, interests of the legal entity.

184

UOT 340.1:06.044 (479.24)
Xalid Hacıyev,
Azərbaycan MEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq
İnstitutunun doktorantı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
AKTLARININ QANUNVERİCİLİK SİSTEMİNDƏ YERİ
Məqalədə prezidentin qəbul etdiyi aktların növləri, əlamətləri, onların qanunvericilik
sistemində tutduğu yer və hüquqi qüvvəsi məsələləri araşdırılır, habelə prezident aktlarının birbirindən fərqli xüsusiyyətlərinə toxunulur. Prezidentin səlahiyyətlərinin müvəkkil edilməsi ilə
əlaqədar qanunvericilikdə olan müddəalar təhlil olunur və qanunda olan boşluqlara münasibət
bildirilir.
Açar sözlər: Prezident, İcra hakimiyyəti, fərman, Prezidentin sərəncamları, normativ
hüquqi akt, səlahiyyətlərin müvəkkil edilməsi, məhkəmə hakimiyyəti, dövlət hakimiyyət orqanları.

Prezidentin fəaliyyət istiqamətləri və bununla əlaqədar funksiyalarına uyğun olaraq
dövlət başçısı Konstitusiyada təsbit edilmiş səlahiyyətlərinin gerçəkləşdirilməsi
məqsədilə aktlar qəbul edir. İcra hakimiyyətinin və dövlətin başçısı kimi AR
Prezidentinin aktlarının, qəbul edilən fərman və sərəncamların öyrənilməsinin mühüm
praktiki əhəmiyyəti vardır, belə ki, bu aktlarla ölkənin idarə etməsinə dair bir çox
məsələlər həll edilir.
Prezidentin aktları mahiyyətcə qanun qüvvəli xarakter daşıyır, belə ki, onlar «...
Konstitusiyaya və Azərbaycan Respublikasının qanunlarına zidd olmamalıdır.». Nəinki
Konstitusiyanın və qanunların tətbiqinə, həm də öz səlahiyyətlərinin icrasına
istiqamətlənən aktlar AR Prezidentinin fərmanı formasında qəbul edilir. Deməli, fərmana
qanunun icrasına yönəldilən və qanuna münasibətdə yardımçı akt qismində baxmaq
düzgün olmaz. Fərmanlar qanunlarla bağlı olmadan müstəqil əhəmiyyət də kəsb edə
bilər.
AR Konstitusiyasının 112-ci maddəsinə əsasən, ümumi qaydaları müəyyən edən
zaman Azərbaycan Respublikasının Prezidenti başqa sərəncam xarakterli məsələlər üzrə
fərmanlar qəbul edir. AR Prezidentinin normativ fərmanları hüquq normalarını təsbit
edir, ictimai həyatın müxtəlif sahələrini tənzim edir, ümumməcburi xarakterə malikdir.
Bu aktlar dairəsi qeyri-müəyyən fiziki və ya hüquqi şəxslərə şamil olunur, icra üçün
məcburidir və uzunmüddətli planda qüvvədə olur. Prezident öz normativ fərmanları ilə,
ölkənin parlamenti nə qədər ki, müvafiq qanunlar qəbul etməmişdir, həmin vaxta qədər
hüquqi boşluqları doldurur.
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AR Prezidentinin fərmanlarının ümumi qaydaların müəyyən edilməsi zamanı qəbul
edilməsinə baxmayaraq, təcrübədə Prezidentin özünün hüquqi xüsusiyyətlərinə görə
qeyri-normativ, fərdi aktlar hesab edilən fərmanlarına da rast gəlinir ki, bu da AR
Konstitusiyasının 113-cü maddəsinin 1-ci hissəsinin tələbi ilə uzlaşmır. Aydındır ki, AR
Prezidentinin bu və ya digər şəxsin, məsələn, nazir vəzifəsinə, yaxud digər mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanına rəhbər təyin edilməsi haqqında fərmanları normativ aktlar hesab
edilmir. Belə ki, fərmanlarla təyin edilmişdir: 4 dekabr 2002-ci ildə AR Milli Arxiv
İdarəsinin rəisi (4), 30 oktyabr 2002-ci ildə Azərbaycan Teleqraf Agentliyinin
(AzərTAC) baş direktoru (4), Prezident yanında AAK-nın sədri (4) və s. Prezidentin
fərmanları ilə həmçinin fəxri adlar verilir, ayrı-ayrı şəxslər ordenlərlə təltif olunur ki,
bunlar da prinsipcə birdəfəlik tətbiq aktlarıdır. Prezidentin sərəncamları normativ
olmamalıdır. Lakin təcrübədə Prezidentin normativ xarakter daşıyan ayrı-ayrı
sərəncamlarına rast gəlinir. Belə ki, Prezident 8 oktyabr 2002-ci ildə prokurorluq
orqanları işçilərinin maddi və sosial təminatı haqqında «2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə dövlət proqramı»nın təsdiq edilməsi haqqında (16
aprel 2007-ci il, № 2090) sərəncamlar qəbul etmişdir ki, onlar öz mahiyyətinə görə
normativ hesab edilə bilər.
Buradan Prezidentin aktlarının bir forması kimi fərmanla, digər akt forması olan
sərəncamın bir-birindən fərqləndirilməsi meyarları haqqında məsələ meydana çıxır.
Hesab edirik ki, hüquqi aktın yuridik ifadə forması olan fərman, şübhəsiz ki, sərəncam
formasında olan hüquqi aktla müqayisədə yüksək hüquqi qüvvəyə malikdir.
A.V.Mitskeviç haqlı olaraq qeyd edir ki, «Akt formalarının fərqləndirilməsinin əsasında
onların sosial-siyasi əhəmiyyəti meyarını götürmək lazımdır» (8, s.7). Prezidentin
aktlarının fərmanlara və sərəncamlara bölgüsünün meyarı olaraq, fikrimizcə, normativlik
götürülə bilər. Əgər Prezidentin bütün fərmanları normativ olarsa (prinsipcə AR
Konstitusiyasının 113-cü maddəsinin 1-ci hissəsinin məzmunundan belə nəticə çıxır),
onda fərmanların normativ və qeyri-normativ olmasının müəyyən edilməsinə zərurət
aradan qalxacaqdır: normativ müddəalar olmayan sənədlərin layihələri yalnız sərəncam
kimi rəsmiləşdiriləcəkdir.
Sərəncamın qəbul edilməsi ilə əlaqədar burada təsbit olunan məsələlərin siyahısı,
fəaliyyət istiqamətləri qanunvericiliklə müəyyən edilməmişdir. Yalnız ümumi qaydaların
müəyyən edilməsi Prezidentin fərman və sərəncamlarının fərqləndirilməsinin həlledici
meyarıdır. Fərman və sərəncamın qarışıq olaraq təsbit edilməsinin mövcudluğu praktikası
qeyri-normativ fərmanların (operativ-sərəncamverici) qəbul edilməsini doğurur. MDB
ölkələrində bu məsələ normativ-hüquqi aktlar haqqında qanun səviyyəsində həllini tapır.
Artıq Qazaxıstanla Belarusda müsbət təcrübə formalaşmışdır. Belə ki, Qazaxıstan
Respublikasının «Normativ hüquqi aktlar haqqında» Qanununun 3-cü maddəsində
normativ hüquqi aktların əsas və törəmə növlərinin siyahısı verilir ki, orada Prezidentin
sərəncamlarının adı çəkilmir. Belarus Respublikasının «Normativ hüquqi aktlar
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haqqında» Qanununda sərəncam normativ hesab edilməyən hüquqi aktların sırasına aid
edilmişdir (maddə 3) (10).
AR-in «Normativ hüquqi aktlar haqqında» Qanununda sərəncamlarla tənzim edilən
məsələlərin ayrıca siyahısının və qeyri-normativ fərmanların qəbul edilməli olduğu
məsələlərin siyahısının təsbit edilməsi məqsədəuyğun olardı. Hakimiyyətlərin bölgüsü
prinsipinə riayət edilməsi məqsədilə Prezidentin norma yaradıcı aktları qayda deyil,
qaydadan istisna kimi qəbul edilməlidir.
Beləliklə, Prezidentin aktları içərisində fərmanlar normativ xarakterlidir.
Prezidentin aktlarının normativliyinin aşkar edilməsi onların üzərində məhkəmə nəzarəti,
həmçinin qanunvericiliyin sistemləşdirilməsi üçün mühüm praktiki əhəmiyyət kəsb edir.
Prezidentin fərmanları sərəncamlarla müqayisədə yüksək hüquqi qüvvəyə malikdir.
Prezidentin fərmanları və sərəncamları arasında mümkün olan kolliziyalar fərmanların
xeyrinə həll edilməlidir. Prezidentin eyni hüquqi qüvvəsi olan aktları arasında fərqlilik
yarandığı hallarda, Prezidentin müvafiq aktı ilə başqa qayda müəyyən edilməmişdirsə,
sonradan qəbul edilmiş akta istinad olunmalıdır.
AR Prezidenti hüquqi aktlardan başqa, öz səlahiyyətlərini həyata keçirərkən AR
Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu ilə müraciət edə bilər. Müəyyən mənada sorğu dövlət
başçısının aktıdır, ona görə ki, o, Konstitusiya nəzərati orqanı üçün məcburi qüvvə kəsb
etməklə və Konstitusiya Məhkəməsində hüquqyaradıcı və hüquqtətbiqetmə prosesini
doğurmaqla AR Konstitusiyasında nəzərdə tutulmuşdur (130-cu maddənin 3-cü hissəsi).
AR Prezidentindən fərqli olaraq, postsovet respublikalarının dövlət başçıları
spesifik aktlar – qanun qüvvəsi olan dekretlər və fərmanlar qəbul edirlər. Belə ki,
Gürcüstanda və Belarusda prezidentlər ölkənin bütün ərazisində ümumiməcburi qüvvəyə
malik olan ənənəvi fərman və sərəncamlardan başqa, qanun qüvvəsində olan dekretlər
qəbul edirlər.
Belarus Respublikası Prezidentinin dekretləri Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş
hallar istisna olmaqla, istənilən məsələ üzrə qəbul edilə bilər və onların iki növü vardır:
- səlahiyyətlərin müvəkkil edilməsi haqqında qanun əsasında Belarus Respublikası
Prezidentinə qanunvericilik səlahiyyətlərinin həvalə edilməsi barədə dekretlər;
- xüsusi zərurət yarandığı hallarda Belarus Respublikası Prezidentinin öz təşəbbüsü
ilə, yaxud hökumətin təklifi üzrə qəbul etdiyi müvəqqəti dekretlər. Qeyd etmək lazımdır
ki, müvəqqəti dekretlər qanunvericilik səlahiyyətlərinin müvəkkil edilməsinə ehtiyac
olmadan Belarus Respublikasının Prezidenti tərəfindən xüsusi zərurət yarandığı hallarda
qəbul edilir. Müvəqqəti dekretlər üç gün müddətdə Nümayəndələr Palatasına, sonra isə
Belarus Respublikası Milli Məclisinin Respublika Şurasına baxılmaq üçün təqdim edilir.
Normativ səlahiyyətlərin müvəkkil edilməsini dövlət orqanlarının və ictimai
birliklərin belə səlahiyyətlərə ilkin olaraq malik olmasından fərqləndirmək lazımdır (7,
s.239). Müvəkkil etmə ilkin, status səlahiyyətlərindən fərqli olaraq sonradan
səlahiyyətlərin verilməsidir və ikinci akt hesab edilməlidir, belə ki, «yalnız özündə olanı
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verə bilərsən».
Qeyd edək ki, bəzi müəlliflər hesab edirlər ki, konstitusiyada və qanunlarda təsbit
edilən səlahiyyətlərdən başqa, «gizli» Prezident səlahiyyətləri də mövcuddur.
L.A.Okunkovun fikrincə, Prezidentin səlahiyyətlərinin genişliyi və çoxxarakterli olması
onların çərçivələrini müəyyən etməkdə çətinlik yaradır (9, s.28).
«Qanunla qadağan edilməyən hər şeyə icazə verilir» hüququn ümumi prinsipinin
tətbiqinə cəhd düzgün deyildir, ona görə ki, kütləvi hakimiyyətin fəaliyyəti sahəsinə
həmin prinsipin şamil edilməsi yolverilməzdir.
Bu, Prezidentə qanun əsasında deyil, məqsədəuyğunluğu və öz mülahizəsini əsas
götürərək hərəkətlər etmək və aktlar qəbul etmək hüququnun verilməsi demək olardı.
Ölkələrin bəzisində səlahiyyətlərin belə müvəkkil edilməsinin mövcudluğu birbaşa
Konstitusiyada nəzərdə tutulmuşdur (Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan),
başqa ölkələrdə isə, məsələn, Azərbaycanda, Rusiya Federasiyasında olduğu kimi, dəqiq
Konstitusiya hüquqi əsaslara malikdir. Səlahiyyətlərin müvəkkil edilməsi çərçivəsində
qəbul edilən normativ-hüquqi akt, ümumi qaydaya görə, müvəkkil edən orqanın qəbul
etdiyi aktın qüvvəsinə bərabər hüquqi qüvvə ilə təmin edilməlidir.
E.A.Hacızadənin belə bir mövqeyi mübahisəlidir ki, Azərbaycanın Konstitusiyası
qanunvericilik funksiyalarının müvəkkil edilməsi imkanını nəzərdə tutur. Müəllif o fakta
istinad edir ki, ali qanunverici orqan kimi Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
mütləq-müəyyən səlahiyyətləri Konstitusiyada təsbit edilmişdir, AR Prezidenti isə Əsas
Qanunun 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə əsasən, qanunla tənzimləmə sahəsindən
kənarda qalan və məhkəmə hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə aid edilməyən bütün
məsələləri öz fərmanları ilə tənzim edə bilər (6, s.110). Ş.Əliyevin fikrincə, Azərbaycan
Prezidentinin fərmanları müstəqil normativ-hüquqi akt olub, ictimai münasibətlərin ayrıayrı sahələrini tənzim etməkdə qanunun oynadığı rola bərabər rol oynayır (2, s.512).
Yalnız Konstitusiyanın 130-cu maddəsinin 3-cü hissəsinin 9-cu bəndinə əsasən,
Konstitusiya Məhkəməsi Prezidentin bu və ya digər aktının AR Konstitusiyasının 94-cü
maddəsinin tələblərini pozduğunu müəyyən etdiyi hallarda AR Milli Məclisi dövlət
başçısının bu aktını qəbul etdiyi qanunla əvəz etmək hüququ əldə edir ki, həmin akt AR
Prezidenti tərəfindən imzalanmalıdır və bu akt barəsində Prezident mütləq veto hüququna
malikdir.
Azərbaycanın dövlət başçısının səlahiyyətləri qanunvericilik səlahiyyətlərinin
müvəkkil edilməsinin proseduruna riayət olunmaması səbəbindən qanunvericilik
səlahiyyətlərinin müvəkkil edilməsinin deyil, məhz status normayaratmasının əyani
nümunəsidir.
«Normativ hüquqi aktlar haqqında» AR Qanununun 6.1-ci maddəsinə əsasən
normativ hüquqi aktlar qəbul etmək səlahiyyətinə malik olan Azərbaycan
Respublikasının dövlət hakimiyyət orqanları, qanunla başqa hal nəzərdə tutulmadıqda,
həmin səlahiyyətlərin müəyyən hissəsini dövlət hakimiyyət orqanlarına müvəkkil edə
188

bilərlər. Normativ hüquqi aktlar qəbul etmək səlahiyyətinə malik olan Azərbaycan
Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanları da həmçinin qanunla başqa hala
nəzərdə tutulmadıqda, həmin səlahiyyətlərin müəyyən hissəsini müvafiq icra
hakimiyyətinin aşağı orqanlarına müvəkkil edə bilərlər. Səlahiyyətlərin müvəkkil
edilməsi haqqında aktda müvəkkkil edilən səlahiyyətlərin həcmi, onların müddəti və
səlahiyyət əldə edən orqan göstərilməlidir. Səlahiyyətləri müvəkkil edən orqan həmin
aktı ləğv edə və ya dəyişdirə bilər.
AR Prezidentinin aktlarının qüvvəyə minməsi qaydası AR Konstitusiyasının 113-cü
maddəsinin ikinci hissəsində təsbit edilmişdir. Orada müəyyən edilir ki, «əgər
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında başqa qayda nəzərdə
tutulmamışdırsa, fərman və sərəncamlar onlar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir». Bu
konstitusiya müddəası məzmunca Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiş (hazırda
qüvvədən düşmüşdür) 26 noyabr 1999-cu ildə qəbul edilmiş «Normativ hüquqi aktlar
haqqında» Qanunda (36-cı, 41-ci maddələr) təkrar olunur (3). AR Prezidentinin fərman
və sərəncamları rəsmi nəşrlər hesab edilən «Azərbaycan» qəzeti və «Azərbaycan
Respublikasınını qanunvericilik aktları» toplusunda dərc edilir.
AR Prezidentinin rəsmi qaydada dərc edilmiş aktları qüvvəyə mindikdən sonra
bütün dövlət orqanları, vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar tərəfindən tətbiq edilməli və icra
olunmalıdır. Dövlət sirlərini və qanunla qorunan digər sirləri nəzərdə tutan Prezident
aktları dərc edilmir. Belə aktların əslində məxfilik qrifi qoyulur və onlar müəyyən edilmiş
qaydada onların şamil olunduğu orqanların, təşkilatların, vəzifəli şəxslərin və
vətəndaşların diqqətinə çatdırılır.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı
Azərbaycan dilində
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası.
Rus dilində
2. Алиев Ш. Научно-практический комментарий и Конституции Азербайджанской Республики. Баку, 2002.
3. Бакинский рабочий, 18 февралья 2000 г.
4. Бакинский рабочий, 5 октября 2002 г.
5. Бакинский рабочий, 31 октября 2002 г.
6. Гаджи Заде Эльнур Ахлиман. Конституционные модели формы правления и
институт президентства и странах СНГ. Дис… канд. юрид. наук. Волгоград, 2005.
7. Лазарев. В.В., Липень С.В. Теория государства и права. Учебник для вузов.
М., 1998. С. 239.
189

8. Мицкевич А.В. Акты высших органов советского государства. М. 1967.
9. Окуньков Л.А. Соотношение полномочий Президента РФ и Правительства
РФ // Журнал российского права. 2001. № 3.
10. О нормативных правовых актах Республики Беларусь. Закон Республики
Беларусь от 10 января 200 года (в ред. от 07.05.2007)// Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь. 2007. № 118, 2/1309.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы о видах, признаках, месте в системе
законодательства и юридической силе актов, принимаемых президентом, а также
затрагиваются признаки отличающие акты президента друг от друга.
Анализируются полномочия президента, предусмотренные в законодательстве и
высказывается отношение к существующим в законах пробелах по этому вопросу.
Ключевые слова: Президент, исполнительная власть, указ, распоряжение
Президента, нормативно-правовой акт, делегирование полномочий, судебная власть,
органы государстенного управления.
SUMMARY
In the article is examined kindes, features of acts accepted by president, its existing in
legislative system and question of law force, and also differentational charachterises of acts of
president. It is analyesd duties of president relating with legislative clauses and it is reported to
gaps in the law.
Keywords: President, executive power, decree, orders of the president, the legal act,
powers of the authorized, judicial power, organs of state power.
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MÜLKİYYYƏT HÜQUQU, ANLAYIŞI, ƏHƏMİYYƏTİ,
SƏRƏNCAM HÜQUQUNUN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ İLƏ
BAĞLI QANUNVERİCİLİKDƏKİ MƏHDUDİYYƏTLƏR VƏ
TƏCRÜBƏDƏ YARANAN BƏZİ PROBLEMLƏR
I. Mülkiyyət haqqı məfhumu, əhəmiyyəti, mülkiyyət haqqının bir ünsürü
kimi sərəncam səlahiyyəti
Mülkiyyət hüququ, maddi və əqli dəyərləri yaratmaq, əldə etmək, əldə saxlamaq, bunlar
barəsində sərəncam vermək hüququ mənasını verən bir termin olaraq istər xüsusi hüquq, istərsə
də ümumi hüquq baxımından böyük əhəmiyyətə malik olan bir anlayışdır. Məqalənin ilk
qismində, mülkiyyət haqqı məvhumu təhlil edilmiş, əsas insan hüquqlarından biri kimi, onun
əhəmiyyəti vurğulanmışdır. Daha sonra mülkiyyət haqqının bir ünsürü kimi sərəncam
səlahiyyəti, anlayışı, onun həyata keçirilə bilməsi üçün lazım olan şərtlər göstərilmişdir.
Məqlənin ikinci qismində sərəncam səlahiyyətinin həyata keçirilməsi bağlı qanunvericilikdəki
əsassız məhdudiyyətlər və praktikada yaranan bəzi problemlər problemlər işıqlandırılmış, onların
hüquqa uyğunluğu məsələsinə ətraflı təhlil edilmişdir.
Açar sözlər: sərəncam, mülkiyyət, qanunvericilik, ipoteka, səlahiyyət, hüququn pozulması

Mülkiyyət hüququ, maddi və əqli dəyərləri yaratmaq, əldə etmək, əldə saxlamaq,
bunlar barəsində sərəncam vermək hüququ mənasını verən bir termin olaraq istər xüsusi
hüquq, istərsə də ümumi hüquq baxımından böyük əhəmiyyətə malik olan anlayışdır.
Xüsusi hüquq mülkiyyətin fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən əldə edilməsi, istifadəsi və
itirilməsiylə maraqlanırsa, ümumi hüquq bunu insan hüquqlarından biri kimi qəbul edir.
Çoxları razılaşar ki, mülkiyyət dedikdə, hər hansı bir obyektə dair “hüquqların
toplusu” (bundle of rights) nəzərdə tutulur. Bir sıra alimlərin fikrincə, mülkiyyət deyilən
bir şey həyatda yoxdur, mülkiyyət sadəcə insanlar arasında yaranan münasibətdə öz
əksini tapır. Bu fikir iqtisadçılar tərəfindən də qəbul olunur. Mülkiyyət bir şəxsin digər
şəxsin hüquqlarına hörmət etməsi deməkdir.
Digər qrup alimlər mülkiyyətin mahiyyət və təbiətcə in rem oldugunu qeyd edirlər.
Müəlliflərdən Tomas Meril və Henri Smitin fikrincə, mülkiyyət konkret obyektə bağlıdır
və bu obyekt üzərində hüquqlar dairəsi məhdud olmayan insanlara qarşı qüvvədir (əgər
qanunla məhdudlaşdırılmayıbsa) . Onların fikrincə, “hüquqların toplusu” konsepsiyası
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mülkiyyət hüquqlarının müqavilələrdən irəli gəldiyini və dairəsi məhdud olan şəxslərə
münasibətdə (əsasən müqaviləyə tərəf olan) qüvvədə olduğunu etiraf edir. “Hüquqların
toplusu” yanaşmasına əsasən, mülkiyyət hüquqları sırf insanlar arasındakı münasibətdə
mövcud olduğundan bu yanaşmaya əsasən, mülkiyyət mahiyyət etibarilə in personamdır.
Bu da müəlliflərin fikrincə, mülkiyyət hüququnun universal xarakter daşıması və ya
başqa cür desək, dairəsi məhdud olmayan şəxslərə münasibətdə tətbiq olunmasını nəzərə
almır. Halbuki, az öncə qeyd olunan in rem konsepsiyasına əsasən, əgər torpaq sahəsi Aya məxsusdursa, o zaman A-nın hüquqları təkcə onun qonşusu B-yə deyil, bütün digər
şəxslərə aiddir. Beləliklə, mülkiyyət müəlliflərin söylədiyi kimi “dünyaya qarşı olan
əşyadır” (“good against the world”).
İlk baxışdan mülkiyyətin in personam və ya in rem olmaları arasındakı fərq nəzərə
çarpmır. Onların arasında sırf praktiki baxımdan böyük fərq yoxdur və daha çox nəzəri
xarakter daşıyır. Əlbbəttə mülkiyyət digər insanlara münasibətdə başa düşülə bilər, belə
ki, adada tək olan insanın mülkiyyət hüquqlarının olmasının heç bir mənası olmaz.
Fərdi mülkiyyət məhvhumu dövlət mülkiyyətinə əks bir anlayış olaraq işlədilir.
Fərdi mülkiyyət fərdə aid mülkiyyət deməkdir. “Fərd” məvhumu, hər şeydən əvvəl fiziki
şəxsləri, yəni insanları ifadə edir. Bundan başqa, xeyriyyə təşkilatları, şirkətlər,
kooperativlər, müxtəlif peşə ittifaqları və digər özəl hüquqi şəxslər də bu anlayışın
içərisinə daxil edilir. Hətta dövlət və bələdiyyələr kimi ümumi hüquq sahəsinə aid olan
hüquqi şəxslər belə ayrı-ayrı hallarda fərdi mülkiyyət sahibi ola bilərlər.
Bir qayda olaraq, mülkiyyət haqqının obyekti əşyadır. Mülkiyyət haqqı əşya
üzərində mülkiyyətçiyə ən geniş səlahiyyətlər təmin edən bir əşya haqqıdır. Mülkiyyət
haqqının təmin etdiyi səlahiyyətlər Roma hüququndan bəri edilən təsnifata görə, istifadə,
faydalanma və sərəncam səlahiyyətləridir. Birbaşa hakimiyyət ifadəsi ilə mülkiyyətçinin
ona aid olan əşya üzərində, heç kimin icazəsinə, təsdiqinə və vasitəçilik etməsinə ehtiyac
duymadan hakimiyyətini həyata keçirə bilməsi nəzərdə tutulur. İcazəsinə, təsdiqinə və
vasitəçilik etməsinə eytiyac olmayan hüquqi qurumlara dövlət, icra hakimiyyəti, polis və
digər təhlükəsizlik orqanları, bələdiyyə və s. kimi üstün ictimai səlahiyyətlə təchiz
edilmiş hüquqi təşkilatlar da daxildir. Həmçinin, “hər kəsə qarşı irəli sürülmə”
xüsusiyyəti dedikdə, mülkiyyətçinin icazəsi, təsdiqi və vasitəçiliyi olmadan heç kimin
mülkiyyət predmetinə əl uzada bilməməsi, ondan faydalana bilməməsi başa düşülür.
Bu ifadədə keçən “hər kəs” sözünə, digər fiziki şəxslərlə birlikdə dövlət və onun
kimi hegemon gücü istifadə etmək səlahiyyəti olan şəxs və təşkilatlar da daxildir.
Mülkiyyətçi öz əşyası üzərindəki birbaşa hakimiyyətini pozan hər kəsə qarşı,
məqsədəuyğunluq ölçüsü çərçivəsində onu dəf etmək üçün hər cür qüvvədən istifadə
etmək, yəni güc tətbiq etmək, oradan qova bilmək, əşyasını oğurlayanı qovalayıb onu
zorla almaq hüquq və səlahiyyətinə malikdir. Mülkiyyətçinin bu çərçivədə etmiş olduğu
hərəkətlərindən mülkiyyət haqqını pozanlar bir zərərə məruz qalarsa, güc tətbiq edən
mülkiyyətçi bu zərərə görə məsuliyyət daşımayacaqdır.
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Mülkiyyət haqqının, xüsusən də, fərdi mülkiyyət haqqının həm dövlət, həm fərd
baxımından önəmli olduqları bir çox məqamlar vardır. Bunların bir qismini burada qısaca
ifadə etmək yerinə düşərdi.
Mülkiyyət haqqının dövlət baxımından önəmi, onun ölkənin iqtisadiyyatı ilə birbaşa
əlaqədar olmasından irəli gəlir. Məsələn, ölkələrin rejimləri mülkiyyət haqqının və
məhdud əşya haqlarının hüquq sistemlərində tanınıb tanınmamasına və nə dərəcədə
tanınmasına görə müəyyənləşdirilə bilər. Başqa sözlə, ölkələrin dövlət sistemləri,
rejimlərin isim və mahiyyətləri, mülkiyyət haqqını tanıyıb tanımamalarına, mülkiyyət
haqqına verdikləri önəmin dərəcəsinə görə dəyişir. Mülkiyyət haqqının obyekti və əhatəsi
daraldıqca rejimlərin mahiyyəti dövlətçi, genişləndikcə fərdiyyətçi və liberal olmaqdadır.
Şəxsi mülkiyyət şəxsiyyətin inkişafı baxımından da əhəmiyyətlidir. Adətən hüquq
nəzəriyyəçilərin ən çox əhəmiyyət verdikləri məsələlərdən biri də, şəxsi mülkiyyətin
mülkiyyətçinin şəxsiyyətinin inkişafına birbaşa təsir və xidmət edə bilməsi
xüsusiyyətidir. Mülkə malik olmaqla bir şəxs, eyni zamanda heç kimin təsir edə
bilməyəcəyi şəxsi həyat və tam sərbəstlik sahəsi təmin etməklə, sözü gedən bu sahədə
istədiyi kimi yaşama imkan və fürsətinə sahib olar. Mülkiyyət sayəsində əldə etdiyi bu
imkan və fürsət onun şəxsiyyətinin azad inkişafına uyğun şərait yaradılması
istiqamətində müsbət bir təsirə sahibdir. Ona görə də sistemli bir cəmiyyətin məhsulu
olan şəxsi mülkiyyət, inkişaf etmiş ölkələrdə şəxsi həyatın ən önəmli funksiyalarından
biri olaraq tənzimlənmişdir. Çünki mülk qazana bilmə imkanı, bir insan üçün bir növ
həyat və azadlıq deməkdir. Həqiqiətən də mülk qazana bilmə hüququ (haqqı) və azadlığı
əsas etibarilə yaşamaq üçün lazım gələn maddə, qida və əşyaları toplama və tədarük
üsuludur. Həyatı və azadlığı təmin etdiyi, həyat və azadlığa xidmət etdiyi üçün mülk
qazana bilmə hüququnun özü təbii bir hüquq olaraq qəbul edilmişdir. Fərdə mülk
qazanma və əməyinin məhsulu olan şeyə sahiblənmə imkanı verilmədikdə şəxsiyyət və
azadlıq əslində faktiki olaraq aradan qaldırılmış olar. Əksinə, fərdlərə içində yaşadıqları
cəmiyyətdə mal və mülk sahibi olmaqda geniş imkan və azadlıq tanındıqda isə, şəxs və
şəxsiyyət həqiqi bir hüquqi anlam kəsb edir. O halda, mülkiyyət haqqını tanımayan bir
rejimdə əslində hüququn (tam nənada) varlığından söz etmək belə mümkün deyildir.
Digər tərəfdən, şəxsiyyəti inkişaf etdirmək və qorumaq ehtiyacı özünü maddi və
psixoloji sahədə də özünü göstərir. Məsələn, ölümsüz olma arzusu insanı mülk əldə etmə,
özünü göstərmə duyğusu dəyərli şeylərə sahib olmağa; xoşbəxt olma arzusu isə, daha çox
sayda şeyə sahib olmaga sövq edir. Bu arzu və duyğuların təsiriylə insanlar, qədim
Misirdən indiyə qədər, mumyalanmaq şəklində fiziki olaraq, vəsiyyət formasında isə
düşüncə olaraq həyatları sona çatdıqdan sonra da yaşamaq istəmişlər.
Bir sözlə mülkiyyət haqqı ilə insan şəxsiyyəti və azadlığı arasında sıx əlaqə vardır.
Şəxsi mülkiyyətin daha geniş tanındığı və qorunduğu yerlərdə həm insanlar daha sərbəst,
xoşbəxt və müstəqil yaşama imkanına sahib ola bilər, həm də şəxsiyyət və şərəflərinin
qorunmasının təminatı daha da gücləndirilmiş olar ki, bu da insanların cəmiyyətdə daha
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hörmətli və şərəfli hala gəlməsinə səbəb olar; halbuki mülkiyyət haqqının tanınmadığı
yerlərdə isə, insanlar bu imkanlardan məhrum qalırlar.
Mülkiyyət haqqı iqtisadi baxımdan da önəmlidir. Həqiqətən həyatda gördüyümüz
kimi, insanlar mal və mülkü özü üçün qazandığı malı şəxsən idarə etdiyi və işlətdiyi
zaman daha çox zövq, həyəcan, səy və diqqətlə çalışırlar. İnsanlar öz mallarını yaxşı
istifadə etməyə və onları başqalarından gələ bilən təhlükələrə qarşı qorumağa diqqət
edirlər. İnsanların işləmə və istehsal etmə həyəcan və arzusu, çalışıb qazandığı şeylərə
sərbəst sərəncam vermə iqtidarı və səlahiyyəti ilə düz mütənasibdir. Hər kəs başqalarına
aid olana deyil, özünə aid olan şeylərə daha çox diqqət və əhəmiyyət verir. Digər tərəfdən
şəxsi mənfəət hissi, əksər hallarda tənbəlliyin və oğurluğun böyük nisbətdə aradan
qalxmasına səbəb olur. Bu amillər onların çalışma səy və diqqətlərini iqtisadi yöndən
daha məhsuldar vəziyyətə gəlmələrinə də səbəbdir. Bu durum bir tərəfdən fərdin iqtisadi
məhsuldarlığını və beləcə həm də rifah və firavanlığını artırır, digər tərəfdən
makroiqtisadi baxımdan daha yaxşı və məhsuldar iqtisadiyyatı təşviq edir, iqtisadi həyata
canlılıq və güvən gətirir. Bu mənada, şəxsi mülkiyyət cəmiyyətin asayişinə, rifah və
firavanlığına birbaşa xidmət göstərən bir amildir.
Bundan başqa, şəxsi mülkiyyət, iqtisadi mövzuda qərar vermə üsullarının
genişlənməsinə, hər kəsin bu qərarların verilmə prosesində müəyyən bir formada
iştirakına da şərait yaradır.
Şəxsi mülkiyyətin iqtisadi məhsuldarlıq və gəlir üzərindəki bu müsbət təsiri ta
Aristotel zamanından bəri bilinən bir həqiqətdir. Şəxsi mülkiyyətdən irəli gələn bu
aparıcı güc iqtisadiyyatda milli gəlirin artmasına müsbət təsir göstərən amillərdən biridir.
Sosial baxış və asayişin qurulması və təmin edilməsi baxımından da şəxsi
mülkiyyət əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, hər kəsin təsir dairəsi və yaşamaq üçün lazım olan
əşyadan istifadə tərzi və növbəsi şəxsi mülkiyyətlə müəyyənləşdirilməkdədir. Şəxsi
mülkiyyət bu funksiyası ilə, cəmiyyətdə hər hansı bir çaxnaşmaya yol vermədən əşyadan
faydalı istifadə imkanı verir, bu sayədə sosial barışın və rifahın qurulmasına və
davamlılığına xidmət edir. Hətta bəzi nəzəriyyəçilərə görə, insanlar arasında təbii olan
vəziyyət düşmənçilik vəziyyətidir. Hər bir kəs əşya üzərində bütöv bir haqqa sahib olmaq
istəyir. Bu hal onlar arasında ziddiyyətə, düşmənçilik və ixtilafa səbəb olur.
Düşmənçiliyin, çaxnaşma və ixtilafın aradan qalxdığı ictimai həyatı ifadə edən sosial
nizam, fərdlərin dövlət leyhinə bəzi haqlarından vaz keçmələri nəticəsində qurula
bilmişdir. Bundan sonra da dövlət tərəfindən hər bir fərdə mülk əldə etmə haqqı təmin
edilmişdir. Təmin edilən bu mülk əldə etmə haqqıyla birgə sosial nizamın və sülhün
davamlılığı təminat altına alınmışdır.
Mülkiyyət haqqının iqtisadiyyat sahəsindəki bir başqa önəmi də iqtisadiyyatın
həcminin genişlənməsində görülür. Daha öncə də ifadə edildiyi kimi, mülkiyyət haqqı
mülkiyyətçiyə mülkiyyət haqqı obyekti olan əşya üzərində ən geniş səlahiyyət bəxş edən,
məzmunca tam olan bir əşya haqqıdır. Servitut, uzufrukt, tikintiyə vərəsəlik, girov və
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əşya yüklülüyü kimi digər məhdud əşya haqları onun bu məzmunundan meydana gəlir.
Servitut, uzufrukt, tikintiyə vərəsəlik və əşya yüklülüyü sahibinə başqasına aid əşyadan
faydalanma səlahiyyəti, girov haqqı isə, mülkiyyət predmeti olan əşyanı təminat
göstərərək və ipotek edərək başqalarından borc (kredit) alma imkanı verir. Mülkiyyət
haqqı olmadan ondan meydana gələn servitut, uzufrukt, tikintiyə vərəsəlik və əşya
yüklülüyünün təsis edilməsi də mümkün olmaz. Servitut, uzufrukt, tikintiyə vərəsəlik,
girov haqlarının olmadığı bir sərbəst bazar iqtisadiyyatı rejimində alış-veriş və ticarət
ancaq nağd pul ilə həyata keçirilə bilər. Bunun da, iqtisadiyyatın və ticarətin həcmini və
əhatəsini daraldacağı şübhəsizdir. Halbuki, servitut, uzufrukt və girov haqları ilə əşya
yüklülüyünü tənzimləyən bir hüquq sistemində, bu haqların təmin etdiyi imkan sayəsində
nisyə, hissəli ödəmə və kreditlə, bank kartıyla, borc müqaviləsi ilə, veksek və çek ilə alışveriş və ticarət eləmək, iş qurmaq, sərmayə qoymaq, firmaları işlətmək imkanı yaranır.
Beləliklə, iqtisadi münasibətlərin əhatə dairəsi və mahiyyəti, həm zənginləşərək
genişlənir, həm də iqtisadiyyat böyüyür. Lakin, bütün bu deyilənlərin mümkün ola
bilməsi üçün mülkiyyət haqqının sərbəst bazar iqtisadiyyatı sisteminin ehtiyaclarına
uyğun şəkildə hüquqla tənzimlənməsi və həyata keçirilməsi lazımdır. Belə bir
tənzimləmə olmadan sərbəst bazar iqtisadiyyatı qurmaq mümkün deyildir. Bir sözlə, hər
iqtisadi sistem kimi, sərbəst bazar iqtisadiyyatı sisteminin də özünəməxsus bir hüquq
sistemi var və bu hüququn əsasını da mülkiyyət haqqı və təşəbbüs azadlığı təşkil edir.
Bir qayda olaraq, mülkiyyət haqqının obyekti əşyadır. Mülkiyyət haqqı, mülkiyyət
obyekti olan əşya üzərində mülkiyyətçiyə ən geniş səlahiyyətlər verən bir əşya haqqıdır.
Mülkiyyət haqqının təmin etdiyi səlahiyyətlər, Roma hüququndan gələn təsnifata görə,
istifadə, faydalanma və sərəncam səlahiyyətləridir. Mülkiyyət haqqına daxil olan
səlahiyyətlərdən mülkiyyət obyekti olan əşyaya təsir edə bilmə imkanı baxımından
sərəncam səlahiyyəti xüsusi əhəmiyyət daşıyır və belə demək mümkünsə, mülkiyyət
haqqının ən təməl və özünəməxsus xüsusiyyətini əks etdirir. Latınca “abusus” olaraq
ifadə edilən mülki hüquqdakı “sərəncam” sözü bir şəxsin öz əmlakında yer alan bir
haqqına birbaşa təsir icra edə bilən hüquqi bir hərəkəti bildirir. AR Mülki Məcəlləyə
(bundan sonra MM) görə, sərəncam səlahiyyəti əmlakın hüquqi müqəddəratını təyin
etməyin hüquqi cəhətdən təyin edilmiş imkanıdır [AR MM-in 152.4]. Beləliklə,
“sərəncam” deyərkən, bunu həyata keçirən şəxsin əmlakında yer alan kokret müəyyən bir
haqqa birbaşa təsir icra edərək həmin haqqın ya sərəncam verənin səlahiyyətindən
çıxması (hansı ki, bu da əsasən; ya başqasının əmlakına keçirmə, ya tərk etmə, ya da
haqqın predmetini fiziki olaraq aradan qaldırma şəklində olur), ya həmin haqqın
məhdudlaşdırılması, ya da dəyişməsi şəklindəki nəticələrdən birinə səbəb olan hərəkət
nəzərdə tutulur.
Sovet hüquq ədəbiyyatında isə qeyd olunur ki, əşyanın məhv edilməsini sərəncam
aktı hesab etmək olmaz. Ona görə ki, sərəncam əşyanın özünün ləğv edilməsinə yox,
həmişə onun hüquqi vəziyyətinin dəyişməsinə, onun hüquqi taleyinin müəyyən
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edilməsinə yönəlir [D. M. Qenkin].
Mülki hüquqda etibarlı bir sərəncam vermə halının olduğunun qəbul edilə bilməsi
üçün aşağıdakı şərtlərin gerçəkləşmiş olması lazımdır:
1- Sərəncam verən şəxs səlahiyyətli olmalıdır.
Yəni sərəncam mahiyyətindəki hərəkət ya birbaşa həmin haqqın sahibi tərəfindən,
ya da onun hüquqa uyğun şəkildə təyin edilmiş olan nümayəndəsi tərəfindən icra
edilməlidir.
2- Sərəncam mahiyyət etibarilə bir əqd olduğu üçün əqdlər tərəfindən tələb
olunan etibarlılıq şərtlərinə uyğun olmalıdır.
Yəni, məsələn, sərəncam verən müvafiq fəaliyyət qabiliyyətinə sahib olmalı, iradəsi
aldatma, hədə və ya vacib əhəmiyyətli hesab olunan bir yanılma və s. Kimi amillərin
təsiri altında olmamalıdır.
3-

Sərəncam etibarlı bir hüquqi əsasa əsaslanmalıdır.

Yəni sərəncam mahiyyətindəki hərəkəti etmək öhdəliyini meydana gətirən hüquqi
münasibət də etibarlı olmalıdır. Başqa sözlə, sərəncamverici əqdin etibarlı ola bilməsi
üçün, bu sərəncam vermə öhdəliyini meydana gətirən borclandırıcı əqd də etibarlı
olmalıdır.

II. Mülkiyyət haqqı sahibinin sərəncam səlahiyyətinin həyata keçirilməsi ilə
bağlı qanunvericilikdəki əsassız məhdudiyyətlər və təcrübədə yaranan bəzi
problemlər
Mülkiyyət haqqı və onun ehtiva etdiyi sərəncam səlahiyyətləri ilə bağlı bütün bu
qeyd edilənlərdən sonra mülkiyyət haqqı sahibinin əşya- xüsusən də daşinmaz əşyalar
üzərində sərəncam səlahiyyətini həyata keçirməsi zamanı qanunvericilikdə mövcud olan
problemleri göz önünə gətirmək faydalı olardı.
Mülkiyyət haqqı (hüququ) beynəlxalq və ölkədaxili qanuvericiliklə müdafiə altına
alınan əsas hüquqlardan biridir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında da
Azərbaycan Respublikasında mülkiyyətin toxunulmaz olduğu və dövlət tərəfindən
müdafiə olunduğu qeyd olunub. AR MM və digər qanunlarda da mülkiyyətin, o
cümlədən xüsusi mülkiyyətin müdafiə olunduğu qeyd olunmuşdur. Yeni dövlət əsasını
mülkiyyət haqqının təşkil etdiyi bazar iqtisadiyyatı sisteminə girdiyini açıq şəkildə bəyan
etmişdir. Bununla belə, qanunvericilik sistemində dövlətin götürdüyü öhdəliklərə və
rəhbər müddəalara uyğun gəlməyən bəzi normativ və normativ xarakterli aktlar
mövcuddur. Düşünürük ki, İpoteka Haqqında AR Qanununun 30.1-ci maddəsinin 1-ci
cümləsi, həm ipoteka hüququnun mahiyyətini ilə uzlaşmır, həm də AR MM-nin 312.4-cü
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maddəsi və ümumilikdə Mülki Məcəllənin mülki dövriyyəni tənzimləmək, mülki hüquq
subyektlərinin hüquqlarını və qanuni mənafelərini müdafiə etmək, sərbəst bazar
iqtisadiyyatının inkişafına şərait yaratmaq kimi məqsədləri ilə ziddiyyət təşkil edir.
İpoteka haqqında qanunun 30.1-ci maddəsində qeyd olunur ki, ipoteka predmeti
ipoteka qoyan tərəfindən yalnız ipoteka saxlayanın yazılı razılığı ilə digər şəxsə
özgəninkiləşdirilə bilər və ya ona dair digər sərəncamlar verə bilər (istifadə, icarə və s.).
Beləliklə, İpoteka haqqında qanunla ipoteka qoyanın sərəncam səlahiyyəti əhəmiyyətli
dərəcədə məhdudlaşdırılmışdır, belə ki, bu yalnız ipoteka saxlayanın yazılı razılığı ilə
mümkündür. Halbuki, ipoteka institunun məqsədi mükliyyətçinin əşyaya mülkiyyət
hüququnu əlində saxlamaqla daha çox vəsait edə bilməsinə imkan yaratmaqdır. İpoteka
qoyanın sərəncam səlahiyyəti əlindən alınarsa ipoteka institutunun mənası qalmaz.
İpoteka institutunun mahiyyəti mülkiyyət haqqı sahibinin əşyasının onun əlindən çixma
təhlükəsini aradan qaldırmaq, onun daha çox biznes əməliyyatları aparmasına şərait
yaratmaq və bununla da mülki dövriyyənin davamlılığını təmin etməkdir. Elə Mülki
Məcəllənin 312.4-cü maddəsi də bu məqsədə xidmət edir. Qeyd olunan maddəyə əsasən,
ipoteka verənin ipoteka saxlayan qarşısında öz üzərinə əşyanı özgəninkiləşdirməmək,
əşyadan istifadə etməmək və ya onu digər şəkildə yüklü etməmək öhdəliyini nəzərdə
tutan razılaşma etibarsızdır. Bu cür əqdlərin üçüncü şəxslər üçün etibarlılığı ipoteka
saxlayanların razılığından asılı ola bilməz.
Göründüyü kimi, qanunvericilik sistemi iyerarxiyasında eyni sırada duran iki
normativ-hüquqi aktın-iki qanunun eyni ictimai münasibəti tənzimləyən müddəaları biri
digərini istisna edir. Normativ-hüquqi aktlar haqqında AR Qanununun 2.5-ci maddəsində
qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsi mülki hüquq normalarını əks
etdirən digər məcəllə və qanunlarla ziddiyyət təşkil etdikdə Azərbaycan Respublikası
Mülki Məcəlləsi tətbiq edilir. Normativ hüquqi aktlar haqqında qanunun qeyd olunan
müddəasını düzgün müddəa kimi qəbul etmək olmaz. Hesab edirik ki, bu norma AR
Konstitusiyasında əks olunmuş qanunvericilik sisteminə və onun iyerarxizm prinsiplərinə
uyğun gəlmir. Çünki, Konstitusiyamıza əsasən, iki normativ hüquqi aktın eyni ictimai
münasibətləri tənzimləyən müddəaları ziddiyyət təşkil etdikdə daha yüksək hüquqi
qüvvəyə malik akt əsas götürülür. Bu halda Konstitusiyamıza görə eyni hüquqi qüvvəli
iki qanundan birini istisna edib digərini əsas götürmək, qanunvericilik sistemimizə zidd
olduğu kimi, hüquq məntiqinə də uyğun gəlmir. Qaldı ki, xalq tərəfindən referendumla
qəbul olunmuş konstitusion müddəanın qanunverici orqan tərəfindən hər hansı bir
qanunun müddəası ilə dəyişdirilməsi də hüquqən mümkün deyildir. Düşünürük ki, bu
halda, Normativ hüquqi aktlar haqqında qanunun qeyd olunan müddəası Əsas Qanun
olan Konstitusiyaya zidd olduğuna görə tətbiq olunmayacaqdır.
Normativ hüquqi aktlar haqqında qanunun 10.5-ci maddəsinə görə, yeni normativ
hüquqi akt eyni məsələ üzrə həmin dövlət orqanı tərəfindən əvvəllər qəbul edilmiş
normativ hüquqi akta münasibətdə daha yüksək hüquqi qüvvəyə malikdir. Bu halda, qeyd
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olunan maddəyə görə “İpoteka haqqında” AR Qanunun 30.1-ci maddəsi əsas
götürülməlidir. Lakin bu ipoteka institutunun mahiyyətinə zidd olan və mülkiyyət
hüququnun ən təməl səlahiyyəti olan sərəncam səlahiyyətini bu şəkildə məhdudlaşdıran
bir normanı əsas götürülməsi hüquqən düzgün deyil. İpoteka qoyanın ipoteka predmetini
özgəninkiləşdirməsi imkanının ipoteka saxlayanın razılığına tabe tutulması hüquqən
qəbul edilə bilməz. Əks halda, ipoteka institutunun Mülki Məcəllədəki təsbiti mənasız
olardı. Çünki, ipoteka institunun məqsədi ticari münasibətləri inkişaf etdirmək, mülki
dövriyyənin davamlılığını təmin etmək, sahibkarlıq fəaliyyətinə dəstək olmaqdır. 30.1-ci
maddənin tətbiqi halında isə bunlara nail olmaq qeyri-mümkündür.
Düşünürük ki, Konstitusiya məhkəməsi tərəfindən “İpoteka haqqında” AR
Qanununun 30.1-ci maddəsi AR Konstitusiyasının 13-cü maddəsi, AR Mülki Məcəllənin
6.1.4-cü, 312.4-cü maddəsi ilə ziddiyyət təşkil etdiyinə görə qüvvədən düşmüş hesab
edilməlidir.
Mülkiyyət haqqı sahibi daşınmaz əmlak üzərində sərəncam səlahiyyətini həyata
keçirərkən təcrubədə bir sıra problemlər yaranmaqdadır. “Azərbaycan Respublikasında
mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında” 26 yanvar 1993-cü il tarixli 463 sayli
Azərbaycan Respublikası qanununun 12-ci maddəsinin ilk cümləsi və Nazirlər
Kabinetinin 167 sayli əmri ilə təsdiq edilən 11 sentyabr 2000-ci il tarixli “Notariat
əməliyyatlarının aparılması qaydaları haqqında” Təlimatın 49-cu bəndinin ilk paraqrafı
və 71-ci bəndinin ikinci paraqrafı təkcə “Notariat haqqında” AR Qanununa, AR Mülki
Məcəlləsinə zidd olmaqla qalmır, eyni zamanda beynəlxalq konvensiyalarda əks olunan
və AR Konstitusiyasında əsas insan hüquqlarından biri kimi təminat altına alınan
mülkiyyət haqqı ilə ziddiyyət təşkil edir.
Belə ki, yuxarıda qeyd olunan “Azərbaycan Respublikasında mənzil fondunun
özəlləşdirilməsi haqqında” qanuna və “Notariat əməliyyatlarının aparılması qaydaları
haqqında” Təlimatı əsas götürərək daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsi zamanı
mülkiyyətçidən Forma-1 və Forma-2 adlanan arayışlar tələb olunur.
Forma-1 daşınmaz əmlak üzərində əşya yüklülünün olub olmaması, əşya üzərində
həbsin olub olmamasını müəyyən etmək məqsədi daşıyır. Bu əşyanı əldə edənin
mənafeyi ilə əlaqədar olan məsələdir. Lakin əşyanı əldə edən bununla bağlı məlumatı
istəmədiyi halda məcburən Forma-1 adlanan arayışın alınması, əks halda mülkiyyətçinin
əşyası üzərində sərəncam haqqının əlindən alınması mülkiyyət hüqununun mahiyyətinə
ziddir və hüquqən qəbul edilə bilməz.
“Notariat əməliyyatlarının aparılması qaydaları haqqında” Təlimatın 49-cu
bəndində qeyd olunur ki, yaşayış evinin, mənzilin, bağın, bağ evinin
özgəninkiləşdirilməsi və ya girov qoyulması haqqında əqdlər təsdiq edilərkən notarius
özgəninkiləşdirilən yaşayış evində, mənzildə, bağda və bağ evində kimlərin yaşayış yeri
üzrə qeydiyyatda olması barədə arayış tələb edir və daimi qeydiyyatda olan yetkinlik
yaşına çatmış bütün ailə üzvlərinin razılığını alır. Forma-2 adlanan arayışda, qeyd olunan
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şəxslərin razılığı olmasa daşınmaz əşyanın özgəninkiləşdirilməsindən imtina edir. AR
MM-in 153.3-cü maddəsinə əsasən, əmlakın fiziki və hüquqi şəxsin mülkiyyətində,
Azərbaycan Respublikasının və bələdiyyələrin mülkiyyətində olmasından asılı olaraq,
əmlaka mülkiyyət hüququnun, əmlaka sahiblik, ondan istifadə, və ona dair sərəncam
hüququnun əldə edilməsi və ona xitam verilməsi xüsusiyyətləri yalnız qanunla
müəyyənləşdirilə bilər.
Təcrübədə mülkiyyətçi yeni ailə üzvünü yaşayış yerinə qeydiyyata salmaq istədikdə
bir qayda olaraq, yaşayış yerində qeydiyyatda olan digər şəxslərin də razılığı tələb
olunur. Mülkiyyətçinin ən sadə hüquqi hərəkət etmək – şəxsi öz mənzilinə qeydiyyata
almaq imkanı belə həmin evdə yaşayan digər şəxslərin razılığına tabe tutulur. Yaşayış
yerinə qeydiyyat bir qayda olaraq, inzibati xarakter daşıyır və qeydiyyat sahibinə heç bir
maddi mənfəət gətirmir. Hətta hər hansı bir mənfəət gətirsə belə mülkiyyətçinin yuxarıda
qeyd olunan səlahiyyətlərinin bu şəkildə məhdudlaşdırılması düzgün deyildir.
Mülkiyyyət hüququnun əsasını təşkil edən sərəncam səlahiyyətini əsassız
məhdudlaşdıran bu müddəa hüquqən və məntiqən qəbul edilə bilməz.
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА, КОНЦЕПЦИЯ, ВАЖНОСТИ, НЕКОТОРЫЕ
ПРОБЛЕМЫ КАСАЮЩИЕСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА РАСПОРЯЖЕНИЯ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
РЕЗЮМЕ
Права собственности и интеллектуальные ценности материала как- создавать,
приобретать, сохранять, как термин, который означает, что право распоряжаться либо
частного права или общего права, которое имеет большое значение с точки зрения
концепции. На первой части статьи, понятие права собственности было проана199

лизировано, как одно из основных прав человека, было подчеркнуто его важность. Затем
как элемент права собственности было показано полномочия распоряжение, его
концепции и необходимые условия для ее реализации. Во втором части статьи обратила
внимание на некоторые проблемы, возникающие на практике как
необоснованные
ограничения при осуществление полномочий распоряжаться законодательством и вопрос
о соответствии с законом была детально проанализирована.
Ключевые слова: порядок, собственность, правовведение, ипотека, власть, нарушение закона.

PROPERTY RIGHTS, CONCEPT, IMPORTANCE AND SOME PROBLEMS ARISING
IN THE PRACTICE RELATING TO THE LEGISLATIVE RESTRICTIONS
SUMMARY
Property rights, ownership, to create the material and intellectual values, to obtain,
maintain, which means the right to dispose of either in private law or common law has a great
importance in terms of the concept In the first part of the article, the concept of the property right
was analyzed, as one of the basic human rights, also stressed its importance. Afterwards, as an
element of ownership, the concept of authority of disposal, the necessary conditions for the
realisation of it has been shown.
In the second part of the article it was illuminated unjustified restrictions on the exercise of
power and some of the problems arising in practice also the issue of compliance with the law had
been analyzed in details.
Key words: decree, property, legislation, mortgage, authority, violation of law
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NÜVƏ SILAHININ YAYILMAMASI ÜZRƏ İRAN İSLAM
RESPUBLIKASININ ÖHDƏLİYİ VƏ BEYNƏLXALQ NİZAM
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неядерные страны, международные соглашения.
Keywords: Iran, Treaty on the Nonproliferation of Nuclear Weapons, non-nuclear
countries, international agreements.
İran Nüvə Silahının Yayılmaması Müqaviləsini (NSYM) 1968-ci ildə imzalamışdır.
Müqavilə ratifikasiya olunduqdan sonra 1970-ci ilin 5 martında qüvvəyə minib.
Müqavilənin IV maddəsi İranın dinc məqsədlərlə nüvə enerjisindən istifadə etməsi üçün
araşdırma, istehsal və heç bir diskriminasiyaya məruz qalmadan ləvazimatlar, materiallar,
elmi və texnoloji məlumat əldə etmək hüququnu tanıyır.
Nüvə Silahının Yayılmaması Müqaviləsi prosesi 1958-ci ildə İrlandiya Xarici İşlər
Naziri Frank Aiken tərəfindən başlanıb. 1968-ci ildə imzalanmaya açıq elan olunur və
Finlandiya onu imzalayan ilk dövlət oldu. 1992-ci ildə o zaman nüvə dövlətləri kimi
tanınan beş dövlət müqaviləni imzalayır və 1995-ci ildə isə müqavilə yenilənir. Bunun
ardınca 1996-cı ildə Hərtərəfli sınaqların qadağan olunması müqaviləsi imzalanır.
NSYM-i imzalayan bəzi dövlətlər nüvə silahlarından və ya nüvə silahları
proqramlarından imtina edirlər. Bəzi post sovet dövlətləri də Sovet İttifaqından onlara
miras qalmış nüvə silahlarını ya məhv etdilər ya da Rusiyaya transfer edirlər [1].
Nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi 1970-ci ilin 5 martında qüvvəyə
minmişdir və hal-hazırda 189 dövlət və beş nüvə dövləti, həmçinin BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurasının beş daimi üzvü ABŞ, Rusiya, Birləşmiş Krallıq, Fransa və ÇXR
də daxil olmaqla bu müqaviləni imzalamışdır.
Bu Müqavilənin üzvü olmayan dövlətlərdən Hindistan, Pakistan və Şimali Koreya
nüvə silahını sınaqdan keçirmiş və nüvə silahına malik olduğunu elan etmişlər. Şimali
Koreya müqaviləyə üzv olmuş, daha sonra onu pozur və 2003-cü ildə müqavilədən çıxdı.
İsrail isə öz nüvə proqramına münasibətdə qaranlıq siyasət yürüdür.
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Nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi preambula və 11 maddədən ibarətdir.
Həmçinin onun «dayaqlar» konsepsiyası yayılmama, tərk-silah və nüvə texnologiyasından dinc məqsədlərlə istifadə hüququydan ibarətdir.
Müqavilə hər beş ildən bir Nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinin
Tərəflərinin İcmal Konfransları adlanan görüşlərdə nəzərdən keçirilir. Buna əlavə olaraq
aralıq illərdə İcmal Konfransına hazırlıq olaraq Hazırlıq komitələrinin sessiyaları
keçirilir. Müqavilənin 25 illik müddətə bağlanmasına baxmayaraq, 1995-ci il Nyu
Yorkda keçirilən İcmal Konfransında imzalayan tərəflər konsensus yolu ilə müqaviləni
qeyd-şərtsiz qeyri-müəyyən müddətə uzatmağı qərara aldılar. Sonuncu İcmal Konfransı
isə 2010-cu ilin mayında keçirilib [yenə orada].
Beş nüvə dövləti belə öhdəlik götürmüşdür ki, nüvə hücumu və ya nüvə dövləti ilə
alyans hücumu istisna olmaqla qeyri-nüvə dövlətinə qarşı onlar nüvə silahından istifadə
etməyəcəklər. Lakin bu öhdəliklər formal olaraq müqaviləyə inkorporasiya olunmamış və
detallar vaxt keçdikcə dəyişmişdir. Məsələn, Birləşmiş Krallığın keçmiş müdafiə naziri
«fırıldaqçı dövlətlərə» qarşı elan olunmamış müharibə şəraitində nüvə silahının tətbiqinin
mümkünlüyünü qeyd etmişdi. 2006-cı ilin yanvarında isə Fransa prezidenti Jak Şirak
qeyd etmişdi ki, Fransaya qarşı dövlət səviyyəsində təşkil olunmuş terror aktı baş verərsə
«fırıldaqçı dövlətin» güc mərkəzlərini məhv etmək üçün kiçik miqyaslı nüvə silahından
istifadə oluna bilər [2, s.10].
Müqavilə tərəfləri nüvə təkrsilahı istiqamətində olan bütün xoşməramlı danışıqlarda
iştirak etməyi öz üzərilərinə götürürlər. VI maddə tərəfləri tərk-silah müqaviləsi imzalamağa məcbur etmir. Daha çox onları «xoş məramla danışıqlar aparmağa çağırır» [3].
Heç bir nüvə dövləti özünə arxayınlıqla başqa bir dövlətin nüvə silahını əldə etmək
təhlükəsi olduğu halda nüvə silahlarını azaltmağa razı ola bilməz.
NSYM üzv dövlətləri arasında mülki nüvə enerji proqramlarının inkişafı üçün nüvə
texnologiyasının mübadiləsinə bir şərtlə icazə verir ki, həmin dövlətlər onu nüvə silahı
əldə etmək məqsədi ilə istifadə etməyəcəklərinə zəmanət versinlər. Nüvə enerji
proqramları olan dövlətlərin çox az bir qismi nüvə enerjisindən imtina etmək istəyir.
NSYM-nin IV maddəsinə əsasən nüvə enerjisini inkişaf etdirmək istəyən dövlətlər üçün
bu şəraiti yaradır, lakin onlar üçün elə şərtlər müəyyən edir ki, nüvə silahlarını inkişaf
etdirmək kifayət qədər çətinləşsin [4, c.3].
Müqavilə nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadəni suveren dövlətlərin
ayrılmaz hüququ kimi qəbul edir. 2007-ci ildə dünyada 13 dövlət zənginləşdirmə
imkanlarına malik olub. Həmin parçalanan maddənin geniş yayılması uzun müddət
prinsipial maneələrdən hesab olunmuşdur və bu dövlətlərin nüvə silahları istiqamətində
inkişafına əsas təkan verən vasitə olmuşdur. Zənginləşdirilmiş uran və plutoniumun
yenidən emal olunması texnologiyasının (a.k.a «ENR») sonrakı yayılmasının qarşısının
alınması məsələsi 2004-cü ildə ABŞ siyasətinin prioritet istiqamətlərindən olmuşdur.
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Hal-hazırda ENR imkanlarına malik olan dövlətlərin belə texnologiyanı yaymasından
ehtiyat edilir. Nüvə silahının yayılmaması müqaviləsini imzalamış dövlətlərin ENR
texnologiyasını əldə etmək hüququ nüvə silahının yayılmaması cəhdlərini alt-üst edir.
Həmçinin bu Müqavilənin IV maddəsinin və onun I, II, III maddələr ilə əlaqəsi ətrafında
aparılan siyasəti və danışıqları kökündən kəsir [5, s.12].
Müqaviləni Nüvə dövləti olmayaraq imzalayan dövlətlər öz üzərlərinə nüvə əldə
etməmə statusu götürüblər. Vaxtilə İraq BAEA tərəfindən xüsusilə qeyd edildi və BMT
təhlükəsizlik Şurası tərəfindən NSYM-nin təhlükəsizlik öhdəliklərinə əməl etmədiyinə
görə sanksiyalara məruz qaldı, Şimali Koreya isə NSYM-nin təhlükəsizlik öhdəlikləri ilə
heç vaxt razılaşmadı və təkrarən belə pozuntulara görə tənqid olundu və daha sonra
NSYM-dan çıxdı və nüvə silahını sınaqdan keçirdi. İranın da NSYM-nin təhlükəsizlik
öhdəliklərini pozduğu qeyd edilir. Liviya da gizli bir nüvə proqramı hazırlayırdı, lakin
2003 cü ilin dekabrında bu proqramdan imtina etdi. 1991 ci ildə isə Rumıniya özü
əvvəlki rejim tərəfindən nüvə fəaliyyəti aparıldığını bildirdi və BAEA bu barədə
Təhlükəsizlik Şurasına məlumat verdi. Bəzi regionlarda bütün qonşu dövlətlərin nüvə
silahlarından tam azad olması digər dövlətləri də bu niyyətdən uzaqlaşdırır və regiondakı
gərginliyi azaldır. Bu məsələdə Müqavilə nəzərdə tutulduğu kimi işləyir.
Müqaviləni tərk etmək məsələsinə gəldikdə isə X maddə dövlətin maraqları ilə bağlı
müqavilədən irəli gələn qeyri-adi hadisələr baş verdikdə üç ay müddətində müqavilədən
çıxmaq istəyini əsaslandırmaqla müqaviləni tərk edə bilər. Bu qeyddə müqavilədən
çıxmanın əsaslandırılması tələb olunur.
1993-cü ildə klassik nəzarət sistemini möhkəmləndirmək üçün yeni proqram irəli
sürüldü və 1997-ci ildə BAEA İdarə Heyəti tərəfindən model protokol razılaşdırıldı. Bu
tədbirlər BAEA-nı xəbərdarlıq etmədən mülki yanacaq siklinə aidiyyatı olmayan nüvə
fəaliyyətini aşkarlamaq imkanı verir. Nüvə dövlətləri model Əlavə Protokolun
prinsiplərini qəbul etmişlər [6].
Model Əlavə Protokolun əsas elementlərinə görə BAEA-yə nüvə və nüvə əlaqəli
fəaliyyətlər haqqında, R və D, uran və torium istehsalı və nüvə əlaqəli idxal və ixrac daha
çox məlumat verilməlidir.
Nəzarətin sonrakı inkişafının istiqaməti hər bir dövlətin onun özünəməxsus
vəziyyəti və onun sahib olduğu nüvə materialının nəzərə alınmasıdır. Bu BAEA-yə daha
böyük imkanlar verəcəkdir və effektiv metodologiyanın inkişafına kömək edəcəkdir.
2008-ci ilin 9 oktyabrına qədər 127 dövlət əlavə protokolu imzaladı və 88 dövlətdə
isə qüvvəyə mindi. Həmçinin BAEA Əlavə Protokolun tədbirlərini Tayvanda həyata
keçirir. Bir sıra dövlətlər şərtlər də irəli sürüblər. Məsələn, Əlavə protokolu
imzalamayanlar arasında Misir bildirmişdir ki, İsrail BAEA nəzarətini qəbul etməsə onu
imzalamayacaq [1, s.7].
1981-ci ildə İran hökuməti nüvə proqramına davam edəcəklərini bildirdi. 1983-cü
ildə BAEA öz Texniki əməkdaşlıq Proqramı çərçivəsində İrana zənginləşdirilmiş uran
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əldə etməkdə köməklik göstərmək istəyirdi. ABŞ kəskin şəkildə BAEA-ni İrana UO2 və
UF6 əldə etməkdə köməklikdən yayındırmaq istəyirdi. ABŞ-ın təzyiqi nəticəsində bu
yardım planları dayandırıldı. Daha sonra bu məqsədlə İran Çindən yardım istədi, lakin
Çin də ABŞ təzyiqi altında bu planlardan əl çəkdi. Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi İranİraq müharibəsi zamanı Buşehrin bombalaması qurğuları tamamilə məhv etdi. İran
BAEA-ni partlayışlar barədə xəbərdar etdi [7, s.6].
1992-ci ildə İran BAEA inspektorlarını ölkəyə dəvət etdi və onların bütün baxmaq
istədikləri obyektlərə baxış keçirməyə şərait yaratdı. Araşdırmanın nəticələrinə əsasən
məruzə edildi ki, bütün növ fəaliyyətlər atom enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsinə
uyğundur. BAEA həmçinin Saghang Uran çıxarılması layihəsinə də baxış keçirdi.
2002-ci ilin 14 avqustunda İran Milli Müqavimət Şurasının rəsmisi Əlirza
Cəfərzadə iki nüvə obyektin adını açıqlayır, onlardan biri Natanzda yerləşən və bir
hissəsi yerin altında olan uran zənginləşdirmə, digəri isə Arakda yerləşən ağır su
qurğusudur.
2003-cü ilin fevralın İranın Natanz və bir sıra digər şəhərlərdə zənginləşdirilmiş
uran istehsal edəcək zavodları tikməsi məsələsi məlum oldu.
BAEA İranın nüvə proqramı haqqında əlavə məlumat tələb etməyə başlayır. Fransa,
Almaniya və Birləşmiş Krallıq İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələni həll etmək üçün
diplomatik cəhdlərə başlayır. 2003-cü ilin 21 oktyabrında Aİ xarici işlər nazirləri və İran
hökuməti arasında Tehran Bəyannaməsi adlanan sənəd qəbul edilir. Bu sənədlə İran
danışıqlar dövründə zənginləşdirmə və yenidən emal məsələlərini dayandırdı və Əlavə
Protokolu imzalamağa və əməl etməyə və həmçinin BAEA ilə əməkdaşlıq etməyə
razılığını bildirdi. Bu sənədin müqabilində Aİ üçlüyü İranın nüvə hüquqlarını tanıdı və
beləliklə İran yeni Texnologiyanı artıq asan yolla əldə edə biləcəkdi [8].
İran BAEA-yə Çindən idxal olunmuş uran və onun müvafiq zənginləşdirilməsi və
digər məsələlərdə istifadəsi barədə məlumat verməli oldu. İran həmçinin BAEA-yə
plutonium ayrılması barədə də məlumat verdi. BAEA-nin 2003-cü il hesabatına əsasən
İranın daha əvvəlki fəaliyyətinin nüvə silahı istiqamətində olmasına dair heç bir sübuta
rast gəlinməmişdir eyni zamanda qeyd edilmişdir ki, İranın nüvə proqramının tamamilə
dinc məqsədli olduğunu demək də mümkün deyil.
2006-cı ilin aprelin 11-də İran Uranı zənginləşdirdiklərini və İranın nüvə
texnologiyasına malik dövlətlərin sırasına qoşulduğunu bildirdi. İran danışıqlara hazır
olduğunu, lakin zənginləşdirməni dayandırmayacağını bildirdi.
2006-cı ilin 31 iyulunda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1696 saylı qətnaməsində
İrandan bütün zənginləşdirmə və buna əlaqəli digər emal proseslərinin dayandırılması
tələb edilir.
2009-cu
ilin
noyabrında
BAEA
İdarə
heyətinin
İrandan
uranın
zənginləşdirilməsinin dərhal dayandırılmasını tələb edən qətnaməsinə cavab olaraq İran
elektrik enerji istehsalını artırmaq üçün uran zənginləşdirən daha 10 zavod tikəcəyini
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bildirdi.
2009-cu ilin noyabrında BAEA-nin İdarə Heyəti İranı Təhlükəsizlik Şurasının uran
zənginləşdirilməsinə qoyduğu qadağaya məhəl qoymadığına görə tənqid etdi və gizli
şəkildə uran zənginləşdirmə qurğusu tikməkdə ittiham etdi, həmçinin sonrakı tikintini
dərhal təxirə salmağı tələb etdi. Məhəmməd Əl Baradey qeyd etdi ki, o İranın nüvə
proqramının dinc məqsədli olduğunu qəti olaraq deyə bilməz və İranın BAEA-nin
araşdırmalarına mane olması onun nüvə proqramının hərbi məqsədli olması istisna
edilmir.
İran isə təkid edir ki, onun nüvə proqramının məqsədi dinc enerji əldə edilməsidir
və hər hansı digər istifadə NSYM-yə və İslam dini prinsiplərinə ziddir. İran qeyd edir ki
nüvə enerjisi artan əhali və sənayeləşən millət üçün lazımdır. O əsas gətirilir ki, İranın
əhalisi son 20 il ərzində iki dəfədən çox artmışdır. İran mütəmadi olaraq benzin və
elektrik idxal edir və bu ekologiyaya çox zərər yetirir. İran neft ehtiyatlarının bitməsindən
qorxduğu üçün əlavə enerji mənbələrindən istifadə edəcəkdir. İran təkidlə qeyd edir ki,
onun qiymətli nefti ixrac və daha qiymətli məhsullar üçün, sadəcə elektrik enerjisi üçün
istifadə olunmamalıdır. Nüvə enerjisi yaxşı iqtisadi təssürat yaradır. Reaktorların tikilişi
baha başa gəlir, lakin onun sonrakı xərcləri aşağı və stabildir [7].
İranın uranı dinc mədsədlərlə zənginləşdirməsi hüququ NSYM ilə tanınır və NSYM
öhdəliklərinə və BAEA Statutuna əməl etdiyini bildirir. Daha 12 dövlət uran
zənginləşdirmə qurğularına malikdir. İran qeyd edir ki, Nüvə silahı dövlətlərinin öz
öhdəliklərinə əməl etməməsi beynəlxalq cəmiyyət üçün qorxu mənbəyidir. İran həmçinin
nüvə silahını yeganə tətbiq etmiş dövlətin hələ də yüzlərlə nüvə başlıqlarına sahib
olduğunu və bunun yayılmamasına çağırdığını bildirmişdir. İran nüvə tərksilahını nəzarət
üçün izləmə komissiyasının yaradılmasını təklif etmişdir.
Bir sıra inkişaf etmiş nüvə dövlətləri nüvə enerji mənbələrinə və texnologiyasına
tamamilə nəzarət edirlər, onlar digər dövlətlərin buna çıxışını inkar etməklə güclü
dövlətərlə beynəlxalq ictimaiyyətin digər dövlətləri arasında uçurumu dərinləşdirəcəklər… nüvə yanacaq siklinə malik olmadan nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə
etmək boş cümlədən başqa bir şey deyildir.
ABŞ belə hesab edir ki, İran dövləti NSYM-nin həm II, həm də III maddəsini
pozmuşdur. Bunun ardınca BAEA-nin İdarə Heyəti 1985-2003-cü illərdə İranın gizlilik
siyasəti ilə NSYM-ni pozduğu qərarına gəlir. ABŞ belə hesab edir ki, İranın nüvə
texnologiyasına can atması nüvə silahı yaratmaq təəssüratı yaradır.
ABŞ-ın İranın nüvə proqramına qarşı olmasının arxasında Yaxın Şərq siyasəti
dayanır. Bəzi nüvə texnologiyaları ikili istifadəlidir, beləki onlar həm dinc, həm də nüvə
silahı üçün istifadə oluna bilər. Məsələn 1960-cı illərdə Hindistanın nüvə proqramında
olduğu kimi. Nüvə silahına malik İran isə Yaxın Şərqdə ABŞ təsirini əhəmiyyətli şəkildə
zəiflədərək qüvvələr balansını dəyişdirəcəkdir. Bu həmçinin digər Yaxın Şərq
dövlətlərini də nüvə silahları əldə etməyə həvəsləndirəcəkdir və bu da ABŞ-ın təsirini bu
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regionda azaldacaqdır [9].
2003-cü ildə ABŞ təkid edir ki, İran nüvə silahı axtarışlarına görə cavab verməlidir.
2005-ci ilin iyununda keçmiş ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rays keçmiş BAEA rəhbəri
Məhəmməd Əl Baradeydən İrana qarşı mövqeyini sərtləşdirməyi tələb etdi, əks təqdirdə
onun 3-cü dəfə BAEA-nin rəhbəri seçilməyəcəyini deyir. BAEA bəzi hallarda ABŞ-ın
İranın nüvə proqramına qarşı mövqeyini tənqid etdi [10, s.21].
Iranın nüvə proqramına münasibət müxtəlif dövlətlər tərəfindən də birmənalı deyil.
Məsələn, Çin İranın nüvə məsələsinin diplomatik yollarla və danışıqlar yolu ilə həll
edilməsinin tərəfdarı olduğunu bildirməkdədir. 2006-cı ilin mayında Çin NSYM-nin
tərəflərindən biri kimi İranın nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə etmək hüququ
olduğunu bildirmişdir, lakin eyni zamanda qeyd edilmişdir ki, o müvafiq olaraq
məsuliyyət və öhdəliklərini də yerinə yetirməlidir. İranın BAEA ilə tam əməkdaşlıq
etməsi vacibliyi və nüvə proqramı məsələsində beynəlxalq ictimaiyyətin inamını yenidən
qazanılması vacibliyi ifadə edilir.
2010-cu ilin yanvarında da Çin İranın nüvə məsələsində dialoq və danışıqlara
üstünlük verilməli olduğunu qeyd edir və diplomatik cəhdlər üçün hələ də yol olduğunu
bildirir [11].
2009-cu ilin dekabrında Rusiya bildirir ki, İranın nüvə proqramı ancaq diplomatik
yollarla həll olunmalıdır. «Bu tamamilə aydındır ki, problem ancaq siyasi və diplomatik
yollarla həll olumalıdır və hər hansı digər senarilər, xüsusilə də güc tətbiqi senariləri
tamamilə qəbulolunmazdır». Rusiyada İranın silah düzəltməyi planlaşdırmasına dair
konkret məlumat yoxdur. «Bu daha çox Yaponiyaya bənzəyir ki, nüvə hazırlığı var, lakin
bombası yoxdur» [12].
Beynəlxalq təşkilatlardan 2006-cı il 20 iyununda İKT Bakı bəyanaməsində
bildirmişdir ki, İranın nüvə problemini həll etməyin yeganə yolu ilkin şərt qoymadan
danışıqları bərpa etmək və bütün əlaqədar tərəflərin əməkdaşlığını genişləndirməkdir
[13].
2006-cı il dekabrında Körfəz Əməkdaşlıq Şurası Yaxın Şərqin nüvə silahlarından
azad zona olmasına dəvət etdi və dövlətlərin nüvə enerjisindən dinc məqsədlə istifadə
hüququnu tanıdı.
Bloklara qoşulmamaq hərəkatı qeyd etmişdir ki, hal-hazırki vəziyyətdə Nüvə
Silahına malik dövlətlərin nüvə silahına malik olma hüququnu inhisarlaşdırmaları
«diskriminasiyadır» və onlar nüvə tərksilahı prosesini sürətləndirmək üçün addımlar
atırlar.
İranın nüvə proqramı məsələsində Azərbaycanın ən azı sərhəd və qonşu dövlət
olaraq maraqlı dövlətlər, o cümlədən ABŞ və Aİ və digərləri, həmçinin İranın özü üçün
Azərbaycanın xüsusi əhəmiyyətini artırmışdır. ABŞ üçün Azərbaycanın bu vəziyyətdə
əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın bu məsələdə bitərəf və məsələyə
qarışmaması ABŞ-ın maraqlarına uyğundur. İrana mümkün hərbi müdaxilə baş verərsə
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Azərbaycanın geosiyasi baxımdan əhəmiyyəti artacaq, lakin digər tərəfdən Azərbaycanın
buna razılaşacağı inandırıcı deyil. Ən azı belə addım Azərbaycanın qonşuluqda yeni
düşməninin meydana gəlməsinə səbəb olacaq. İran bu məsələdə Azərbaycanın dəstəyini
gözləyir və ən azı müsəlman ölkəsi olaraq bitərəfliyinə nail olmaq istəyir. Azərbaycanın
humanitar maraqları baxımından isə İrana mümkün hərbi müdaxilə Cənubi
Azərbaycanlıların kütləvi həlak olması və Şimala doğru axını ilə müşaiyət olunacaqdır.
Belə axının qarşısını heç cür almaq mümkün deyil və bu isə Azərbaycanda humanitar
böhrana səbəb olar. İrana hərbi müdaxilənin atom bombası ilə müşaiyət olunması isə
regional ekoloji fəlakət ola bilər. Belə aydın olur ki, Azərbaycanın hazırki mövqeyi
Azərbaycanın milli mənafeyinə və maraqlarına cavab verir [14, s.571].
Bütün bunlara baxmayaraq İran rəhbərliyi dəfələrlə bildirmişdir ki, İran İslam
Respublikası fundamental dini və hüquqi inamlara söykənir və heç vaxt kütləvi qırğın
silahlarına meyl etməyəcəkdir. Əleyhdarlarımızın əksinə olaraq biz istənilən formada
kütləvi qırğın silahlarının istehsalının əleyhinəyik.
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Обязательства по нераспространению ядерного оружия Иранской Исламской
Республики и международный порядок
РЕЗЮМЕ
В данной статье рассматриваются проблемы участия Иранской Исламской
Республики по нераспространению ядерного оружия. Прежде всего анализируется
история вопроса, взаимоотношения Ирана в данной сфере с международными
организациями, отдельные пункты договора о нераспространении ядерного оружия,
позиция здесь других неядерных стран, международные соглашения по другим сферам
использования ядерной энергии. Последовательно раскрывается позиция страны в
отношении мирного использования атома, сотрудничество в данной сфере со странами
региона. Анализируются позиции США, России и других ведущих ядерных держав в
отношении политики Ирана по использованию ядерной энергии. Делаются выводы о
влиянии этих взаимоотношений на мировой порядок.

Zohra Karghanrudi Mokaddam,
Ph.D. Department of International Relations of Baku State University, Baku, Azerbaijan
Liabilities on nuclear nonproliferation Islamic Republic of Iran
and international order
SUMMARY
This article discusses the problem of participation of the Islamic Republic of Iran on
nuclear nonproliferation. First of all, analyze the background, the relationship of Iran in this field
with international organizations, individual items Treaty on the Nonproliferation of Nuclear
Weapons, the position is other non-nuclear countries, international agreements in other areas of
nuclear energy. Consistently revealed the country's position regarding the peaceful uses of
atomic energy, cooperation in this area with the countries of the region. Analyzes the position of
the United States, Russia and other major nuclear powers, Iran's policy on the use of nuclear
energy. The conclusions about the impact of these relationships in the world order.
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BEYNƏLXALQ VALYUTA SİSTEMİNİN İNKİŞAF TARİXİ
Məlum olduğu kimi beynəlxalq valyuta sistemi öz inkişafında 4 mərhələ keçmişdir və buna
uyğun olaraq 4 beynəlxalq valyuta sistemi mövcud olmuşdur. Bu mərhələləri araşdıraraq I dünya
müharibəsindən sonra beynəlxalq maliyyə böhranından dünya dövlətlərinin çıxması, BrettonVuds konfransının əhəmiyyətindən, Aİ çərçivəsində Avronun yaranması tarixindən bəhs edilir.
Açar sözlər: qızıl - standartı sistemi, «dollar standartı» sistemi , «üzən» məzənnə, Elastik
Valyuta Məzənnəsi

“Valyuta” termini çox sadə bir formada maliyyə münasibətlərinə aid olan
terminologiyaya daxil olmuşdur. Həm praktikada, həm də elmi dərsliklərdə bu termin iki
mənada başa düşülür: birinci, istənilən ölkənin pul vahidi kimi işlənir ki, bu kontekstdə
“valyuta” sözü ilə “pul” sözü arasında bərabərlik işarəsi qoymaq olar; ikincisi, xarici pul
kimi, daha doğrusu beynəlxalq ödəmələrdə tətbiq olunan
xarici dövlətlərin pul nişanı kimi çıxış edir. Bu kontekstdə “valyuta” sözü müxtəlif
ölkələrin pullarının valyuta bazarında “qarşılaşdığı” zaman meydana gəlir.
Beynəlxalq valyuta sistemi öz inkişafında 4 mərhələ keçmişdir və buna uyğun
olaraq 4 beynəlxalq valyuta sistemi mövcud olmuşdur. 1-ci valyuta sistemi - qızıl standartı sistemi adlanır və XIX əsrin axırlarında kortəbii olaraq qərarlaşmışdır.
Məlumdur ki, XVI-XVIII əsrlərdə “bimetam” pul sistemi mövcud olmuşdur.
Yəni tədavüldə qızıl və gümüşdən istifadə edilmişdir. XIX əsrin 60-70 ci illərində
qızıla nisbətən gümüşün qiymətdən düşməsi özünü gösrərmişdir. Bir müddət vəziyyətdən
çıxmaq üçün qızıl, gümüş sikkələrə deyil, qızıl külçələrinə dəyişdirilir. Bazarda 18661870-ci illərdə 15,5 kq gümüş 1 kq qızıla bərabər götürülürdü. Qızıl sikkələrinin gümüşü
sıxışdırması nəticəsində bir çox dövlətlər bimetam pul sistemindən imtina etmişlər. Qızıl
monometam pul sisteminə ilk dəfə İngiltərədə XVIII-əsrin axırlarında keçmişdir.
XIX əsrin axırlarında isə bu sistem kapitalizm ölkələrində daha hakim olmuşdur.
Qızıl standartı şəraitində:
• Hər bir valyuta vahidi müəyyən qədər qızıl məzmununa malikdir. Sərbəst olaraq
qızıl sikkələr hazırlamağa icazə verilir;
• İstər ölkə daxilində və ya istərsədə ölkədən kənarda valyutanın dönərliyi - qızıla
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dəyişdirilməsi təmin edilirdi.
Ona görə də dövlətin iqtisadiyyata qarışması ilə qızıl standart mexanizmi ilə
müəyyən edilən valyuta kursu ilə dəyişdirilir.
Deməli qızıl sikkə sistemində valyutanın kursu və dəyəri müəyyən miqdar qızıl ilə
idarə olunurdu.
Məsələn: B.Britaniyada 1821- ildən 1 funt sterlinq 7,322385 qr xalis qızıl
məzmununa malikdir. Bir alman markası 1873-ildən 0,385422 qr qızıla bərabər
götürülürdü.
Ona görədə müəyyən hesablaşmalarda bir alman markası funt sterlinqə nisbətən
20,43 dəfə az qızıla bərabər götürülürdü. [bax:5].
Qızıl külçə sistemində hər bir bank bileti sikkəyə deyil külçəyə dəyişdirilirdi. Qızıl
sikkələr kəsmək nümunəsini müəyyən etmək və s. ehtiyac qalmırdı.
Qızıl sikkələr daxili bazarlarda deyil ancaq xarici hesablaşmalarda istifadə edilirdi.
Qızıl pul standartı dövründə pul tədavülü avtomatik baş verirdi. Həmin standart
emissiya mərkəzlərində qızıl ehtiyatlarının mövcudluğunu tələb edirdi. Sərbəst rəqabətin
inhisarçılıqla əvəz olunmasından sonra qızıl standartı dünya təsərrüfat əlaqələrinin
inkişafına mane olurdu. Həmin problemlər birinci dünya müharibəsi nəticəsində daha da
kəskinləşdi. Böyük hərbi xərclər müharibə edən ölkələrin büdcə kəsirini artırdı,
əksəriyyət ölkələrdə qızıl pul standartının ləğvini sərtləndirdi.
Birinci dünya müharibəsi qurtardıqdan sonra, qızıl monometallizminin yarımçıq
formaları-qızıl külçə və qızıl - deviz standartları tətbiq edilirdi.Qızıl külcə standartı
zamanı banknotlar qızıl külçələrə dəyişdirilirdi. Bu standart əsasən Böyük Britaniya və
Fransada tətbiq edilirdi.
Qızıl-deviz standartının tətbiqi dövründə banknotlar xarici valyutada ifadə olunmuş
ödəniş vasitələrine dəyişdirilirdi. Mübadilə obyekti olan bu ödəniş vasitələri deviz
adlanırdı və qızıl pula dəyişdirilərək beynəlxalq hesablaşmalarda istifadə edilirdi.
XX əsrin əvvəlində dünyada baş verən proseslər və Birinci dünya müharibəsi, bir
sıra ölkələrdə inqilabi şəraitin yaranması Paris valyuta sisteminin dağılmasına gətirib
çıxardı. Onun əvəzində 1922-ci ildə aprelin 10-dan mayın 19-dək İtaliyada keçirilən
Genuya konfransı zamanı yaradılan Genuya valyuta sistemi gəldi. Həmin konfransda 28
kapitalist ölkəsinin iştirakı ilə iqtisadi maliyyə məsələləri müzakirə edilmişdi. Fərəhli
haldır ki, o zaman Sovet dövlətinin nümayəndə heyətinə N.Nərimanov rəhbərlik etmişdir.
Bu sistem sonralar bir çox kapitalist dövlətləri tərəfindən qəbul edilmişdir. Bu sistemin
xarakterik cəhəti qızıl-deviz standartına əsaslanması idi. Yəni qızılla yanaşı digər
ölkələrin valyutalarının–qızıl devizi kimi qəbul edilməsini qanuniləşdirirdi. Valyuta
məzənnəsində qızıl nisbətlər saxlanıldı və üzən valyuta rejimi məzənnəsi bərpa olundu.
Üçüncü sistem hesab olunan qızıl deviz standartı sistemində deviz olaraq dollar və ya
funt sterlinq əsas götürülür. Bunlar da, müəyyən qızıl kursuna malik olurlar. Başqa
ölkənin bank biletləri bir başa qızıl deyil, bu devizlərə dəyişdirilirdi. Sonra onların malik
210

olduğu kurs əsasında qızıla çevrilirdi.Bir sıra ölkələrdə məs. ABŞ, İngiltərə və Fransada
qızıl külçə standartından da istifadə edilirdi.
Genuya valyuta sisteminin xarakterik cəhətləri aşağıdakılardır: [bax:6].
- bu valyuta sisteminin əsasında qızıl və deviz-xarici ölkələrin valyutaları durur. Bu
dövrdə milli kredit pulları beynəlxalq tədiyə-ehtiyat vasitəsi kimi istifadə edilirdi.
Müharibələr arası dövrdə rəsmi olaraq heç bir valyutaya ehtiyat valyuta statusu
verilməmişdir. Funt-sterlinq və ABŞ dolları bu sahədə liderlik uğrunda mübarizə
aparırdı;
- qızıl pariteti saxlandı.Valyutarın qızıla dəyişdirilməsi təkcə ABŞ, Fransa, Böyük
Britaniya tərəfindən deyil, həmçinin bu konfransın bütün iştirakçıları tərəfindən həyata
keçirilirdi;
- sərbəst tərəddüd edən valyuta məzənnəsi rejimi bərpa edilmişdir;
- valyuta tənzimlənməsi fəal valyuta siyasəti, beynəlxalq konfranslar və yığıncaqlar
formasında həyata keçirilirdi.
Genuya valyuta sistemi uzun müddət yaşamadı. Artıq 1930-cu illərin birinci
yarsında dünya iqtisadi böhranı nəticəsində dünya valyuta sistemi gərgin sarsıntılar
yaşadı və qızıl deviz standartı dağıldı.İkinci dünya müharibəsinin başlanğıcında ancaq
ABŞ-da pul banknotları qızıla dəyişdirilirdi.
Dünya valyuta böhranının mərhələləri. Bu böhranın 1929-1933-cü illərə təsadüf
edən birinci mərhələsində aqrar ölkələrin və müstəmləkələrin valyutaları qiymətdən
düşdü. Dünya bazarında xammala olan tələbin azalması, həmin ölkələrin tədiyə
balansında böyük kəsirin əmələ gəlməsi ilə müşahidə olunurdu. Belə ki, aqrar ölkələr və
müstəmləkələrin satdıqları xammalın qiyməti 50-70 % ucuzlaşdığı halda, onların idxal
etdiyi malların qiyməti evvəlki səviyyədə qalırdı.
İkinci mərhələdə dünya valyuta sisteminin zəif nöqtəsi rolu Almaniya və
Avstryanın payına düşdü. 1931-ci ilin ortalarına təsadüf edən bu mərhələ həmin
ölkələrdən xarici kapitalın getməsi, rəsmi qızıl ehtiyatının azalması və bankların
müflisləşməsilə xarakterik idi. Almaniyada faktiki olaraq qızıl standartı ləğv edildi.
Böhranın ən yüksək həddə çatdığı üçüncü mərhələdə (1931-ci ilin payızı) Böyük
Britaniya qızıl standartını ləğv etdi. Əsas səbəb isə tədiyə balansının pisləşməsi idi
(ixracın çətinləşməsi və görünməz əməliyyatlardan gəlirlərin azalması). Bu mərhələdə
Böyük Britaniya Almaniyadan fərqli olaraq valyuta məhdudiyyətləri həyata keçirtmədi.
Dördüncü mərhələ üçün əlamətdar hadisə 1933-cü ilin aprelində ABŞ-ın qızıl-pul
standartını ləğv etməsi oldu. Ləğv etmənin birbaşa səbəbi qiymətlərin aşağı düşməsi idi.
Qiymətlərin aşağı düşməsi ölkənin banklaının 40 %-nin müflisləşməsinə gətirib çıxardı.
1934-cü ilin yanvarına dollar qızıla nisbətən 40 % (1929-cu illə müqayisədə)
qiymətdən düşdü və 41 % devalvasiya olundu. Devalvasiya ixracı stimullaşdırsa da,
gözlənilən nəticə əldə edilmədi.
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Dünya valyuta böhranın beşinci mərhələsi Fransa üçün əlamətdar oldu. (1936-ci ilin
payızı). Digər ölkələrə nisbətən qızıl standartını uzun müddət saxlayan Fransa, artan qızıl
ehtiyatı müqabilində bu xətti davam etdirmək niyyətində idi.
Maliyyə oliqarxiyası ilə Fransanın xalq cəbhəsi hökuməti arasında olan etimadsızlıq
kapitalın xaricə axınını sürətləndirirdi. Qızıl standartının süni surətdə saxlanması, yerli
firmaların rəqabət qabiliyyətini azaldırdı. Frankin deval-vasiyasına baxmayaraq, ixrac
azalmaqda davam edirdi.
Dünya valyuta böhranı nəticəsində Genuya valyuta sistemi nisbi elastikliyini və
stabilliyini itirmiş oldu.
Qızıl standart sistemi: qızıl sikkə, qızıl külçə və qızıl deviz standartları adı altında
təzahür etmişdir. Bu qızıl standartının bir formasına digər formaya təkamül etməsi dünya
kapitalizm sisteminin inkişaf gedişi ilə bağlı olmuşdur.
Valyuta münasibətləri məsələsində valyuta dönərliyi mərkəzi yeri tutur. Valyuta
dönərliyi dedikdə, hər hansı bir milli valyutanın digər valyutalara dəyişdirilə bilməsi
nəzərdə tutur. Əgər, milli valyuta sərhədlərdən kənarda işlənə bilərsə, əməliyyat aləti ola
bilərsə, deməyə imkan verir ki, dünya miqyasında əmtəə dövriyyəsi həyata keçirilə bilsin.
Tarixi baxımdan "dönərlik" və yaxud "sərbəst konvertləşmə" qızıl standart dövründə
yaranmışdı.
Bank biletləri məhdudiyyətsiz qızıla dəyişdirilə bilirdi. Valyutanın qızıla
dəyişdirilməsi birinci dünya müharibəsinə qədər mövcud olmuşdur. 1929- cu ildən isə
hər bir ölkə qızıl tədavülüylə malik olmalıdır. Belə bir dönərliyi ancaq ABŞ dolları
malikdir. 1971-ci ilədək mərkəzi banklar vasitəsilə qızıla dəyişdirilirdi. Deməli hazırda
valyuta dönərliyini 2 növə ayırmaq olar: tam dönərlik, qismən dönərlik həyata keçirilir.
1958-ci ildən Qərbi Avropa ölkələrində qismən dönərlik həyata keçirilir. Ona görədə
valyuta dəyərlərində "üzən" məzənnə deyilən məzənnədə mövcuddur.
1929-1933-cü illərin depressiyalarının qızğın çağında bir çox ölkələr qızıla qarşı
qeydiyyatdan imtina etməli və milli valyutaları devalvasiya etməli oldular. Bununla belə
üzən kurslar sistemininə keçid tendensiyası da müşahidə olunurdu.
Beynəlxalq valyuta sisteminin növbəti tarixi forması «dollar standartı» sistemi idi.
Bu, qızıl-deviz standartının faktiki davamı idi. Bu zaman rəsmən müəyyənləşdirilmiş
paritetlərdə valyuta kursu ABŞ dollarına nəzərən qeyd olunurdu (BVF nizamnaməsinə
görə +-1% və Avropa valyuta razılaşmasına görə +-0,75%). ABŞ dolları isə qeyd
olunmuş kurs üzrə qızıla konversiya olunurdu (troya unsiyasına 35 dollar). 1944-cü ildə
keçirilmiş Bretton -Vuds konfransında Amerika dolları ilə yanaşı ingilis funt sterlinqi də
ehtiyat valyuta statusunu əldə etmişdir. Lakin artıq 1950-ci illərdə ingilis funt sterlinqi
dünya pulları rolunu oynamırdı.
Bretton-Vuds pul sisteminin əsas xarakterik cəhətləri aşağıdakılardır:
- qızıl dünya pulu funksiyasını yerinə yetirirdi. O ölkələr arasında hesablaşmaların
vasitəsi və ictimai sərvətin ümumi təcəssümü kimi çıxış edirdi;
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- beynəlxalq ödəniş dövriyyəsində qızıldan başqa ABŞ-ın və Böyük Britaniyanın
milli pul vahidləri də istifadə olunurdu. Bununla belə ABŞ dollarının və ingilis funtsterlinqinin fəaliyyət dairəsi xeyli dərəcədə məhdud idi;
- 1934-cü ildən başlayaraq mərkəzi banklar və ökələrin hökumet idarələri tərəfındən
təqdim olunan ABŞ dolları ABŞ xəzinəsində rəsmi şəkildə müəyyənləşdirilmiş nisbətlə
qızılla dəyişdirilirdi. Bunun nəticəsində azad bazarda qızılın qiyməti ABŞ-ın qoyduğu
rəsmi qiymət əsasında formalaşırdı. Demək olar ki, 1968-ci ilə qədər kənarlaşma baş
verməmişdir.
- milli pul vahidləri mərkəzi banklar vasitəsilə dollara dəyişdirilirdi. Ölkələr
arasında milli pul vahidlərinin mübadiləsi isə Beynəlxalq Valyuta Fondunun təyin etdiyi
möhkəm nisbətlər əsasında həyata keçirilirdi. Bütün dönərli milli pul vahidləri dolların
vasitəçiliyi ilə qızılla çevrilə bilirdi. Bu isə ölkəlerarası çoxtərəfli hesablaşmaları
mümkün edirdi.
Bretton-Vuds konfransın əhəmiyyət kəsb edən hadisəsi Beynəlxalq Valyuta
Fondunun və Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının yaradılması idi. Sistem
özünün daha yüksək inkişafına 1959-cu ildə nail olmuş, 1971-ci ildə fəaliyyətini
dayandırmışdır. ABŞ dollarına qarşı qeydiyyat rejimini dərhal tətbiq etmək bütün
ölkələrə müyəssər olmamışdır. Belə ki, Fransa 1948-ci ilin yanvarında milli valyutanı
devalvasiya etmək və inzibati rejimi (valyuta kurslarının çoxsaylılığı) tətbiq etmək
məcburiyyətində qalmışdır. 1946-cı ildə BVF-nin 40 üzvündən 13-ü, 1962-ci ildə isə 82
üzvündən 15-i inzibati rejimdən istifadə edirdilər. 1970-ci illərin əvvəllərində beynəlxalq
əməliyyatlarda dolların rolu azalmışdır. Dövlətlərin mərkəzi bankları isə ABŞ dollarına
qarşı müəyyənləşdirilmiş pariteti müdafiə etmək iqtidarında deyildilər. 1971-ci ilin
mayından başlayaraq, Almaniya üzən dəyişmə kurslu rejimə keçdi. Fransa 1971-ci ilin
avqustunda yenə də inzibati rejim tətbiq etdi. Britaniya isə elə həmin ayda bağlılığı
dayandıraraq 1972-ci ilin iyun ayından funta sərbəst üzmək imkanı verdi. Vəziyyətdən
çıxış yolu axtaran BVF üzvləri 1971-ci ilin dekabrında kurs dəyişmələri hüdudlarının
paritetdən hər bir tərəfə 2,25%-ə qədər genişlənməsi barədə razılaşdılar. [bax:7]. BrettonVud sisteminin iflası elə həmin ilin sonunda ABŞ dollarının 1934-cü ildən bəri birinci
devalvasiyası oldu. Dünya birliyinin yeni razılaşmaya ehtiyacı var idi. Bu razılaşma ayrı ayrı ölkələrdəki böhranın qlobal əhəmiyyət kəsb etməsinə mane olmalı idi.
1971-1973-cü illərdə bütün pul vahidlərinin qiymətliliyi etalonu olmaq etibarilə
ABŞ dolları iflasa uğradı. Bunun aşağıdaki səbəbləri var idi:
• xarici bazarda ABŞ-ın mövqeyinin zəifləməsi;
• qızıl ehtiyatının azalması;
• inflyasiyanın güclənməsi;
• tədiyə balanslaının qeyri-stabilliyi.
Nəticədə ABŞ dolları dünyanın yeganə ehtiyat valyutası rolunu oynamaq iqtidarını
itirdi.
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Ehtiyat valyuta rolunu Almaniya Federativ Respublikasının markası, yapon iyeni,
SDR və ekü də oynamağa başladı.
1971-ci ilin avqustun l-dən etibarən dolların qızıla dəyişdirilməsi prosesi
dayandırıldı. Nəhayət, qızılın rəsmi dollar qiyməti ləğv edildi.
70-ci illərin ortalarından başlayaraq, bir sıra ölkələrin mərkəzi bankları tərəfindən
kollektiv valyuta müdaxiləsi həyata keçirilirdi. 1974-cü ilin may ayında ABŞ, AFR,
İsveçrə (sonradan Fransa da bu sazişə qoşuldu) tərəfindən kollektiv valyuta müdaxiləsi
haqqında Bazel sazişi imzalandı. Rambuye müşavirəsində (1975-ci il) altı ölkə başçısı
birgə valyuta siyasəti üzrə razılığa gəldilər. 1975-ci ilin dekabrından isə «on ölkə qrupu»
«svon» razılaşması əsasında birgə valyuta müdaxiləsini tətbiq etdilər.
Bretton-Vuds valyuta sistemi dövründə təsbit olunmuş valyuta məzənnələrini
dəstəkləmək üçün mütəmada olaraq valyuta müdaxiləsi tətbiq edilirdi. Üzən valyuta
məzənnəsi sisteminə keçilməsi ilə valyuta müdaxiləsi kəskin məzənnə dəyişməlerinin
qarşısının alınmasına yönəldilirdi.
Valyuta böhranı ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif vaxtlarda və fərqli şəkildə özünü
göstərirdi. Bretton-Vuds valyuta sistemi böhranını şərti olaraq bir-neçə mərhələyə
bölmək olar: funt-sterlinqin devalvasiyası, ikili qızıl bazarlarının yaranması, fransız
frankının devalvasiyası, alman markasının revalvasiyası və ABŞ dollarrının
devalvasiyası.
Funt-sterlinqin devolvasiyası ölkənin valyuta-iqtisadi vəziyyətinin pisləşməsi ilə
əlaqədar olaraq 18 noyabr 1967-ci ildə həyata keçirilmişdir. Funt-sterlinqin qızıl
məzmunu 14,3 % aşağı salınmışdır. Böyük Britaniyanin ardınca onun ticarətdəki 25 tərəf
müqabili müxtəlif nisbətlərdə öz valyutasını devalvasiya etmişdir.
«Qızıl həyacanı və «İkili qızıl bazarının» yaranmasının əsas səbəbi dolların qızıla
satılması ilə əlaqədar olmuşdur. Odur ki, Londonun qızıl bazarında qızıl
sövdələşmələrinin həcmi günde 5-6 tondan 65-200 tona qədər artmışdır (1967, noyabr)
və qızılın qiyməti 1 unsiya üzrə 35 dollardan 41 dollara qalxmışdır.
Fransız frankının böhranının əsas səbəbi valyuta möhtəkirliyi, başqa sözlə frankın
məzənnəsinin aşağı salınması və alman markasının məzənnəsinin yuxarı qaldırılmasına
yönəlmiş oyun olmuşdur. Markanın frankı üstələməsi Bonun Parisə siyasi təzyiqi ilə
müşayət olundu. Bu ise öz növbəsində kapitalın Fransadan əsasən Almaniyaya axmasına,
nəticədə Fransanın rəsmi qızıl-valyuta ehtiyatının azalmasına gətirib çıxartdı. Eyni
zamanda 14 Afrika dövlətində də valyutanın devalvasiyası həyata keçirildi.
Almaniya markasının revalvasiyası 1969-cu ilin oktyabrın 24-də markanın
məzənnəsi 9,3 % artırıldı və «üzən» məzənnə rejimi ləğv edildi. Markanın revalvasiyası
AFR-ın beynəlxalq maliyyə kapitalına güzəşti idi. Başqa sözlə, Almaniyanın tərəf
müqabillərinin valyutaları devalvasiya etdiyi üçün, alman markasının revalvasiyası həm
bu ölkələrin tədiye balanslarının tarazlaşdırılmasına, həm də AFR-dən axan kapital
hesabına onlann valyuta ehtiyatlarının artırılmasına xidmət etdi. Bir-neçə müddət valyuta
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bazarında nisbi sabitlik yaransada, valyuta böhranının səbəbləri tam aradan qalxmadı.
Dolların devolvasiyası. Bretton-Vuds valyuta sisteminin böhranının kulminasiyası
dolların devalvasiyası ilə bağlı olmuşdur. Dolların böhranı ABŞ-dakı iqtisadi böhranla
(1969-1970) üst-üstə düşdü. İnflyasiyanın nəticəsində dolların alıcılıq qabiliyyəti ötən
əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində 1934-cü ildəki səviyyənin 2/3 -ni təşkil edirdi.
Ötən əsrin 60-cı illərində ABŞ Bretton-Vuds valyuta sistemini qoruyub saxlamaq
ücün:
• digər ölkələrin valyuta resurslarını cəlb etdi;
• dolların kollektiv müdafiəsini həyata keçirtdi;
• BVF-nın kapitalı ikiqat artırıldı, 10 üzv ölkənin və İsveçrənin razılığına əsasən
tədiyə balansının kəsirinin örtülməsinə imkan verən miqdarda SDR buraxıldı.
ABŞ dolların devalvasiyasının əvəzinə ticarət üzrə tərəfdaşlarının revalvasiyasında
israrlı idi. 1971-ci ildə (may ayında) İsveçrə frankının, Avstriya şillinqinin revalvasiyası,
AFR və Niderland valyutasının uzən məzənnəsi həyata keçirildi. Nəticədə ABŞ dolları 68 % qiymətdən düşdü. Tərəfdaşların müqavimətinə qarşı mövqe tutan ABŞ dolların xilası
üçün aşağıdakı tədbirləri gördü: xarici ölkələrin mərkəzi bankları üçün dolların qızıla
dəyişdirilməsi qadağan edildi; ixrac rüsumları əlavə olaraq orta hesabla 10 % artırıldı.
Valyuta böhranından çıxmaq üçün əsas «onluğa» daxil olan ölkələr Vaşinqtonda
kompromis razılığa gəldilər. Aşağıdakı bəndlər üzrə razılıq əldə olundu:
• dolların 7,89 % devalvasiyası, qızılın qiymətinin 8, 57 % rəsmi artımı;
• bir sıra valyutaların revalvasiyası;
• valyuta məzənnəsinin valyuta paritetinə nəzərən ± 1 ± 2,25 % həddində dəyişməsi;
• ABŞ-da 10 %-lik ixrac rüsumunun ləğvi və s.
Dolların devalvasiyası BVF-nun üzvi olan 118 ölkədən 96-da (1971-ci ilin sonu)
milli valyutanın yeni məzənnəsinin təyin olunmasını şərtləndirdi. Belə ki, ölkənin milli
valyutasının dollara nəzərən məzənnəsi yüksəldildi.
1973-cü ildəki «qızıl həyəcanı» və yenidən bazarda qızılın qiymətinin artması bir
daha dolların zəifliyini göstərdi. ABŞ Qərbi Avropa ölkələrinin və Yaponiyanın
valyutalarının revalvasiyasına nail ola bilmədi. Odurki, ABŞ dolları yenidən 10 %
devalvasiya etdi.
1973-cü ildəki konsensus və üzən valyuta kurslarına keçid valyuta bazarlarındakı
gərginliyi bir qədər aradan qaldırdı.
Bretton - Vuds valyuta sisteminin böhranının digər valyuta sistemlərinin (19291933 və 1967-1976-cı illər) böhranları ilə oxşar cəhətləri ilə yanaşı, bir-sıra spesifik
xüsusiyyətlərə də malikdir:
• valyuta böhranlarının xroniki hal alması. Bretton-Vuds valyuta sisteminin
böhranı nəinki dünya iqtisadi böhraının, həmçinin müntəzəm olaraq
iqtisadiyyatın canlanmasını və yüksəlməsini müşayət edirdi.
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• ABŞ-ın, belə demək mümkünsə əks təsiri. Öz valyutasının ehtiyat valyuta
statusundan istifadə edərək, ABŞ Qərbi Avropa ölkələrini və Yaponiyanın
dollarla doldururdu. Bu isə həmin ölkələrin iqtisadiyyatında pozulmalara,
inflyasiyanın güclənməsinə, valyutaların qeyri-sabitliyinə və nəticədə
dövlətlərarası narazılığın dərinləşməsinə gətirib çıxartdı.
• dünyada üç güc mərkəzinin yaranması yeni reallıqlara gətirib çıxardı. ABŞ
dollarının hegemonluğuna qarşı çıxan Avropa İttifaqının Qərbi Avropada öz
valyutasının, Yaponiya ieninin Asiya regionun da ehtiyat valyuta kimi istifadə
etməsi;
• valyuta böhranının dalğavari inkişafı;
• valyutaların kütləvi devalvasiyası və dövrü olaraq ayrı-ayrı valyutaların
revalvasiyası;
• dünya valyuta böhranın struktur xarakteri;
• dövlət valyuta tənzimlənməsinin təsiri və s.
Elastik Valyuta Məzənnəsi Sistemi. Bretton Woods Sistemindən sonra dünya
olkələrinin əsasən Elastik məzənnə sisteminə keçmişdir. Ancaq, bundan sonra MB-ları və
Maliyyə Nazirlikləri kimi olkə iqtisadiyyatı səlahiyyətlilərinin valyuta məzənnələri
üzərindəki təsirləri sıfıra enməmişdir. Bu maraq sonrakı dönəmlərdə də davam etmişdir.
Hətta bir çox ölkələrdə valyuta məzənnələrindəki hərəkətliliyi bəlli bir nizam-intizam
içinə almaq və ya istənilən limitlərdə tutmaq ücün MB-larının məzənnələr üzərində daimi
olaraq müdaxilələri olmuşdur. Xususilə 1980-ci illərin ortalarından sonra bir cox ölkələr
valyuta məzənnələrini bəlli hədəflər arasında tutma cəhdinə girmişdilər. Bunu G7 ölkələri
də dəstəkləməkdədirlər. [bax:1: s.126]. Lakin, Bretton Woods tətbiqatından fərqli olaraq
burada ölkələri arasında bir razılaşma yoxdur. Hər ölkə ücün fərqli hədəflər vardır. Bu
hədəflərin reallasdırılması və koordinasiyası da Bretton Woods-da olduğu kimi məcburi
deyildi. [bax:1: s.247].
Elastik məzənnə sistemində pul siyasətləriylə sabit məzənnə sistemində olduğu kimi
təmin edilməyə çalışılan muəyyən bir məzənnə həddi yoxdur. Məzənnələrin ortaya
çıxmasında tarazlığa yönəlik bir hərəkətlilik vardır. Ancaq, valyuta məzənnələrində
dalğalanmaların artması iqtisadiyyatda qeyri-muəyyənliklərə səbəb olur. Bu qeyrimuəyyənlik şəraitində məzənnə fərqlilikləri spekülativ məqsədli genis sərmayə axınları
ortaya çıxarır.Bacchetta və Van Wincoop iki olkəli model arasdırmalarında (1994) artan
valyuta məzənnəsi qeyri müəyyənliklərinin yerli varlıqlara münasibətdə tələbi (xarici
varlıq qazanclarındakı müəyyənliklər səbəbindən) artırdığını, müxtəlif sarsıntılara qarsı
olan həssaslığı aradan qaldırdığını və xalis sərmayə axınlarını azaltdığını irəli surmuşlər.
[bax:1: s.111].
1973-cü ilin əvvəllərində əksər Qərbi Avropa ölkələrində və Yaponiyada dollar
məzənnəsi sərbəst buraxılmışdır. Sabit məzənnə sistemi yerinə, elastik məzənnə sistemi
tətbiq olunmuşdur. Xüsusilə beynəlxalq ticarətdən təsirlənən Yaponiya və ya Amerika
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kimi kiçik miqyaslı milli iqtisadiyyatlar sabit valyuta məzənnəsinə bağlı qalmışdır. Bu,
zamanla daha da çətinləşmişdir, çünki beynəlxalq sərmayə hərəkəti Elektron İnformasiya
hesablama texnikası və telekomünikasiyadakı yeni inkişaflar sayəsində daha da asanlaşıb
güclənmişdir. Bundan başqa nəzarət də getdikcə çətinləşmişdir.
Elastik valyuta məzənnə sistemi qüvvəyə mindikdən az sonra iki neft böhranı ilə
mübarizə qarşı-qarşıya gəlmişdir. Nəticədə, sistem, balans hesabatı artımı (Neft İxrac
edən Ölkələr-OPEC) və açığına (İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı-OECD) məğlub
olmuşdur. Bu da orta müddətdə özünü yeniləmişdir.
BVF-nin ikinci dəyişiklik razılaşmasıyla üzv ölkələr valyuta məzənnə sistemi
seçkisindən imtina etmişdilər. Beləcə hər iki ölkə öz sabit pul dəyəri və iqtisadiyyat
şərtlərinin məsuliyyətini boynuna götürmüşdür. Qızıl, satın alma dəyərini itirmişdir.
Bununla da valyuta məzənnəsində nəzərə çarpacaq şəkildə bir dəyişmə meydana gəlmiş
və məzənnə davamlı dəyişkənlik göstərmişdir. Xüsusilə Qərb Avropadakı bir-birinə bağlı
ölkələr valyuta məzənnə dəyişkənliklərinə qarşı birlikdə Avropa Pul sistemini meydana
gətirməyi sınamışlar. Səviyyə elastikliyi təməlində sabit / sabit valyuta məzənnəsi əldə
etməyə çalışmışlar. GSMH-in yüksək nisbətdə inkişafına görə nisbətən elastik valyuta
məzənnəsində xüsusilə beynəlxalq ticarət mənfəət əldə etmişdir. İnflyasiyanın ümumi
artım meyli də sona çatmış, beləcə də Almaniya və Amerikanın inflyasiya dərəcələri də
bir-birindən fərqlənmişdir.
Bretton - Vuds pul sistemində kəskinləşən problemlər onun təkminləşdirilməsini
tələb edirdi. Nəticədə BVF-nun üvləri olan ölkələr Kinqstonda (Yamayka adası)
razılaşma əldə etdilər (1976-cı il). Bu razılaşma Yamayka pul sisteminin əsasını qoydu.
Ölkələr tərəfindən bu razılaşma təsdiq edildikdən sonra 1978-ci ilin aprelində BVF-nun
nizamnaməsində dəyişikliklər edildi.
Yamayka valyuta sisteminin əsas xarakterik cəhətləri aşağıdakılardır: [bax:7]
• dünya pulu rolunda SDR çıxış etməyə başladı. SDR beynəlxalq hesablaşma
vahidinə çevrildi və BVF-dən borclanmanın spesifik hüququ sayıldı;
• ABŞ dolları beynəlxalq hesablaşmalarda və başqa ölkələrin valyuta
ehtiyatlarında mühüm rolunu qoruyub saxladı. Dollar həmçinin SDR-in şərti
dəyərinin hesablaşmasında da mühüm rol oynamaqda davam edirdi;
• pulun qızıl məzmununun itməsi hüquqi cəhətdən başa çatdırıldı (qızılın
demonetizasiyası). Qızıl pul funksiyalarını itirdi, onun rəsmi qiyməti ləğv elildi.
Lakin qızıl dövlətin ehtiyatı olaraq qaldı və digər ölkələrin pul vahidlərinin
alınmasında istifadə olunurdu.
Yamayka valyuta sistemi Bretton - Vuds valyuta sisteminə nisbətən daha çevik
olub, tədiyə balanslarının və valyuta məzənnələrinin dəyişməsinə uyğunlaşmaq
qabiliyyətinə malikdir. Bu valuta sisteminin fəaliyyətinə, aşağıdakı problemlər xüsusilə
mənfi təsir göstərir:
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• SDR standartının qeyri-səmərəliyi;
• hüquqi cəhətdən pulun qızıl məzmunun ləğv edilməsinə baxmayaraq, faktiki
olaraq onun hələdə fövqəladə dünya pulu statusunu saxlaması;
• ehtiyat valyuta olan dolların qeyri sabitliyi;
• tərəddüd edən qeyri-mükəmməl valyuta məzənnələri rejimi;
• çox valyutalı standart problemləri;
Avropada Avrodan əvvəlki Pul Siyasəti əməkdaşlığı.
Avropa dövlət və hökumət başçılarının qərarı (Haaqa 1969), Avropa Birliyi, Avropa
İqtisadiyyat və Pul Birliyinə çevrilmişdir. İlk olaraq 1972-ci ildə Avropa Valyuta
Məzənnəsi Birliyi qurulmuş, ardınca da 1979-cu ildə Avropa Pul Sistemi qüvvəyə
minmişdir. 1992-ci ildə imzalanan Maastrixt sazişi, Avropa pul inteqrasiyanın son addımı
olmuşdur. [bax:8]
Avropa Valyuta Məzənnəsi Birliyi, Bretton Woods Sisteminin qismən də olsa sabit
valyuta məzənnəsi sistemi halına gəlməsi üçün vasitəçilik etmişdir. Tək-tək olan Avropa
pullarının dönərliliyi beləcə zəmanət altına alınmışdır (Block-Floating).
Bu da Avropa Maliyyə Sisteminin Avropa Birliyi daxilindəki valyuta məzənnə
sabitliyinin təmin edilməsini prioritet hədəf halına gətirmişdir. Avropa Birliyi çərçivəsində valyuta münasibətlərinin tənzimlənməsində Avropa valyuta sistemi mühüm rol oynayır. Bu valyuta sisteminin məqsədi-inteqrasiya proseslərini stimullaşdırmaq, qitədə siyasi, iqtisadi və valyuta ittifaqının yaradılması, Qərbi Avropanın mövqeyinin möhkəmləndirilməsidir. Haqqında danışılan valyuta ittifaqı ilk illər kollektiv valyuta kimi EKÜdan istifadə etmişdir, onun da şərti dəyəri, Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin valyuta səbətinə nəzərən hesablanırdı. Səbətdə hər hansı valyutanın xüsusi çəkisi müvafiq ölkənin
Avropa Birliyinin ÜDM-də və birlik daxili ticarətdə payını əks etdirir. Odur ki, səbətin
tərkibindən vaxtaşırı dəyişikliklər aparılmaqla qeyd olunan iqtisadi göstəricilərinin təsiri
altında valyuta münasibətlərində formalaşan uyğunsuzluq aradan qaldırılırdı.
Avropa valyuta sisteminə daxil olan valyutalar və Avropa hesablaşma vahidi olan
EKÜ- də onların xüsusi çəkisi (EKÜ-nun səbəti).
1.
Fransa frankı - 19,3%
2.
Almaniya markası - 30,0%
3.
Britaniya funt sterlinqi - 12,6%
4.
İtaliya lirası - 9,9
5.
Holland quldeni - 9,5%
6.
Belçika frankı - 7,8%
7.
İspaniya pesto - 5,2%
8.
Danimarka kronası - 2,5%
9.
Portuqaliya eksuda - 0,8%
10.
Yunan draxması - 0,7%
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11.
Lüksemburq frankı - 0,3%
Kollektiv ehtiyat valyuta vahidlərindən biridə EKÜ idi. EKÜ səbətə daxil olan
valyutaları dəyəri əsasında müəyyən edilirdi. Bura Avropa İttifaqına daxil olan 12
qabaqcıl Avropa dövlətləri daxil idi.
Bu dövlətlər 1979-cu ildə EKÜ yaradılması qərarına gəlmişdilər. 1 EKÜ 1,3
Amerika dollarına bərabərdir. EKÜ - nün üzvü olan ölkələrin milli valyutaları bu orta
kursdan 2,25% fərqlənə bilərdi. Bu fərqlənmədən bəzi ölkələrə güzəşt edilmişdi. Bu
güzəşt 1989-cu ildə həmin ittifaqa daxil olan İspaniya peseti üçün müəyyən edilmişdi.
Eləcədə İtaliya üçün 1993-cü ildən 15% fərq olmasına güzəşt edilmişdi. EKÜ-nün
yaradılmasında əsas məqsəd Avropa İttifaqı Avropa ölkələrində valyuta kursunun
sabitliyini təmin etməkdən ibarət idi. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, ABŞ dolları
qızılı əvəz etməkdə o qədər də etibarlı hesab edilirdi. Buradan da başqa bir səbəb
meydana çıxır. EKÜ -nün yaradılması Avropa valyuta sistemini dolların dəyişməsindən
və ABŞ- ın iqtisadi hökümranlığından azad etməlidir.
Eləcədə Avropa birliyi dövlətləri arasında iqtisadi inkişaf əlaqələrini artırmaq
məqsədilə 1990 - ildə bu vahid valyuta sistemi xeyli genişlənir.İngiltərə, İspaniya və
Portuqaliya bura daxil olur.
Ekü'nün tək hesab olaraq (müqayisə et Avropa Maliyyə Vahidi ilə) qüvvəyə
minməsi də bu inkişafın bir hissəsidir. Bunun davamında valyuta məzənnəsi yalnız
müəyyən bir variant yelpiyi daxilində dalğalanması qərarlaşdırılmışdır. Bu variantlar
1992 və 1993-cü il maliyyə böhranlarının sonunda genişləndirilmişdir. Müzakirə
mövzusu olan sentyabr 1992-ci il Sterlinq böhranı, İngiltərənin Avropa iqtisadi sistemini
tərk etməsinə səbəb olmuşdur. Bu məzmunda Sterlinq böhranına birbaşa təsir göstərən
birjada sıx olaraq İngilis Sterlinqinə oynayan Amerikalı sərmayəçi Corc Soros da
önəmlidir. Corc Soros böyük miqdardakı Funtun Alman markası və Fransız Frankıyla
mübadilə edib, Funtun dəyərinin düşməsini sürətləndirmişdir.
Avropanın tək pul sisteminə keçidi, Avropa İqtisadiyyat və Maliyyə Biriliyinin
təməli olan Maastrixt Razılaşmasıyla yerinə yetirilmişdir. 1991-ci ildə Maastrixt
şəhərində (Niderland) vahid Avropa məkanı yaratmaq haqqında müqavilə imzalanır.Avropa Birliyinin planına əsasən valyuta ittifaqı yaradılması planı 3 mərhələyə
ayrılır.
• I. Mərhələ -1998 ildən başlayır və ilin sonunadək Mərkəzi Avropa bankı yaratmaq
nəzərdə tutulurdu.
• II. Mərhələ 1999-2000 illər. Mərkəzi Avropa bankı valyuta dəyişilmələri
əməliyyatlarında vahid valyutadan istifadə ediləcəkdı . 2002-2003 Milli ölkələrin və
qiymətli kağızların yeni Avropa pul vahidi adlanan AVRO-ya dəyişdirilməsi həyata
keçiriləcəkdi.
• III. Mərhələdə isə Avropa valyuta -iqtisadi ittifaqı məkanında olan bütün bank
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hesabları Avropa valyutasına çevriləcəkdi.
2. Beynəlxalq iqtisadi və valyuta münasibətlərinin sabitliyinə kömək etmək məqsədi
daşıyır. Avropa valyuta sisteminin işləmə fəaliyyəti və inkişafı Delor planı adlanan
planda şərh edilmişdir. 1989-cu ildə Avropa birliyinin görkəmli xadimi (komisiyyanın
sədri) J. Delor Avropa valyuta birliyinin 3 pilləli planını tərtib etmişdir:
1) Avropa birliyi ölkələrinin qarşılıqlı əlaqələndirilmiş iqtisadi və valyuta siyasəti;
2) Bu ölkələrin mərkəzi bankının təzis edilməsi;
3) Milli valyutaları, həmin ölkələrin vahid valyutası ilə əvəz edilməsi 1998-ci ildə
Avropa Mərkəzi Bankı öz vəzifəsinə başlamışdır. Avronun ilk dəfə 1 Yanvar 1999-cu
ildə qüvvəyə minməsiylə birlikdə iştirakçı ölkələrdə ilk dəfə ortaq bir Avropa pulu
tədavülə buraxılmışdır.
1 Yanvar 2002-ci ildə Avropa Maliyyə Birliyi, Avro pulların və mədən pullarının
12 ölkədə tədavülə girməsiylə tətbiq olunmağa başlamışdır.
Qatılan bütün ölkələr Maastrixt meyarlarını yerinə yetirmişlər (rəsmi adı: Avropa
Birliyi Birləşmə Meyarları). Avro sahəsindəki qiymətlərin müqayisə edilə bilinməsinə
baxmayaraq, milli xüsusiyyətlərindən ötəri satın alma gücü, yəni daxili dəyər və Avro
sahəsindəki vətəndaşların müəyyən bir pul məbləğiylə satın ala bildiyi mal və
xidmətlərdəki miqdar və hallardan bir-birindən uzaqlaşmışdırlar
Avro sahəsinə zamanla yeni ölkələr (məsələn; 2001-ci ildə Yunanıstan) qatılmışdır.
Bunun üçün valyuta məzənnə mexanizminə müvəffəqiyyətli bir iştirak şərti lazımdır.
Bundan sonra Bosniya-Herseqovina, Bolqarıstan, bir neçə Fransız dəniz donanmalarında və Baltik dənizi ölkələri kimi bir neçə ölkə pul vahidlərini Currency Boards / Pul
Dairəsi səbəbiylə Avroya indeksləmişlər. Avro indiki milli pul dəyəriylə sabit valyuta
məzənnə əlaqəsi olan indekslənmiş pul dəyəri rolunu üzərinə götürmüşdür.
Pul qiymətli kağızların kütləvi çapını həyata keçirən şəxsdən təslim alınar. Burada
əksəriyyətlə dövlət tərəfindən səlahiyyətləndirilmiş bir mərkəzi bank nəzərdə tutulur. Bu
təşkilat pul istehsalı və qiymətli kağızların kütləvi çapı ilə vəzifələndirilmişdir. Əksər
ölkələrdə isə əsasən qiymət sabitliyini təmin etməklə pul miqdarını idarə etmək vəzifəsini
daşıyır. Mərkəzi bankların digər vəzifələri isə pul siyasətini müəyyən etmək və həyata
keçirmək (və pul miqdarının idarə edilməsi), valyuta ehtiyatlarının saxlanması və
maliyyə bazarına nəzarətidir.
Qanuni ödəniş vasitəsi olan pul dəyərinin ölkə içində qanunlar çərçivəsində qəbulu
zəruriliyi vardır, bu da kreditorların borc ödəmədə-fərqli bir razılaşma xaricində-qanuni
ödəmə vasitələrini qəbul etməklə öhdəçilik daşıdıqları mənasını verir. Bununla da ödəmə
vasitəsinin dəyəri qorunur. Tarixdə bu qoruma köhnə sikkəni, qiymətli metal nisbətlərinin zəmanət altına alınmasıyla təmin edilmişdir. Almaniya və Avropa İqtisadi və
Maliyyə Birliyinə üzv digər ölkələrdə 1 Yanvar 2002-ci ildən bu yana qanuni ödəniş
vasitəsi Avrodur (Federal Bank Qanununun 2ci Maddəsinin, 14-cü bəndinin, 2-ci
ifadəsinə əsasən Avropa Mərkəzi Bankının elan edilən Avrosu , tək sərhədsiz rəsmi
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ödəmə vasitəsidir.).
Beləliklə, AVRO -nun yaranması və həyata keçirilməsi ilə bütün Avropa dövlətlərinin pul vahidləri arasında möhkəm bərabərlik yaradıldı. Bu isə öz növbəsində ona
səbəb oldu ki, birja alverçiləri bir Avropa valyutasını digərinə nisbətən qiymətdən düşməsinə təsir edə bilmədılər. AVRO -nun mövcudluğu ilə bu Birlik daxilində valyuta
əməliyyatları asanlaşdı.
İqtisadi birlik mərhələsi (1993-cü ildən etibarən). Siyasi inteqrasiyanın güclənməsi
və valyuta ittifaqının inkişafı 1992-ci ilin əvvəllərində Hollandiya şəhəri olan
Maastrixtdə Avropa ittifaqı haqqında müqaviləyə əsaslanır.Onun yaradılması, əvvəlki
razılaşdırılmış valyuta siyasətinin nəaliyyətlərinə, o cümlədən yeni təşəbbüslərə
əsaslanırdı. Birinci mərhələdə (1990-1993-cü illər) Aİ-nın bütün üzv dövlətlərinin
valyutaları Avropa valyuta sistemi çərçivəsində üzən elan olundu və valyuta
məhdudiyyətləri aradan qaldırıldı; İkinci mərhələdə (1994-1998-ci illər) Avropa Valyuta
İnstitutu yaradıldı və makroiqtisadi siyasətin koordinasiyası gücləndirildi; Üçüncü
mərhələdə (1999-cu ildən etibarən) ilk öncə valyuta məzənnələri qarşılıqlı olaraq
qaydaya salındı, ardınca, vahid valyuta irəli sürüldü və Vahid Avropa Mərkəzi Bankı
yaradıldı. Elə bu mərhələdə də Aİ-nın 15 ölkəsi və AATA-nın 3 ölkəsi (İslandiya,
Norveç və Lixteynşteyn) arasında vahid iqtisadi məkan haqqında razılaşma qüvvəyə
mindi. [bax:2: s.379].
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История развития международной валютной системы

РЕЗЮМЕ
Как известно, Международная валютная система в своём развитии прошёл 4 этапа и
в соотвествии с этим международная валютная система имеет 4 системы. После Первой
мировой войны, изучая эти этапы говорится об истории создания евро в рамках ЕС с
выходом государств из международного финансового кризиса и о важности БреттонВудской конференции.
Ключевые слова: золотая стандартная система, система "долларового
стандарта" "плавающий" обменный курс, гибкий обменный курс

The history of the international monetary system.
SUMMARY
As you know, the International Monetary System in its development went 4 stage and in
accordance with this international monetary system has 4 system. After the First World War, the
study of these stages said about the history of the euro within the EU with access to state of the
international financial crisis and the importance of the Bretton Woods conference.
Keywords: gold standard system, the "dollar standard" a "floating" exchange rate,
exchange rate flexibility
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SOSİAL FUNKSİYA VƏ SOSİAL HÜQUQLARIN TƏMİN
OLUNMASINDA ONUN ƏHƏMİYYƏTİ
Məqalədə dövlətin funksiyaları sistemində sosial funksiyanın tutduğu yer və sosial
hüquqların təmin olunmasında onun əhəmiyyəti məsələsinə toxunulmuşdur. Eyni zamanda sosial
hüquq və sosial funksiyanın qarşılıqlı nisbət məsələsinə də aydınlıq gətirilmişdir. Dövlətin sosial
funksiyasının hüquqi funksiyanı realizə edən vasitə olduğu və əslində dövlətin sosial
funksiyasının hüdudlarının hüquqi funksiya ilə müəyyənləşdiyi önə çəkilmişdir. Lakin məqalədə
o da qeyd olunmuşdur ki, hüquqi funksiyanın texnikası heç də həmişə dövlətin sosial
funksiyasının istədiklərini realizə etməyə kifayət etmir.
Açar sözlər: dövlətin funksiyaları, sosial funksiya, hüquqi funksiya, sosial hüquqlar.

Giriş
“Sösial dövlət” anlayışı daha çox sonrakı, yəni yeni dövrün məhsuludur. Sosial
hüquqlara gəldikdə isə onu qeyd etmək lazımdır ki, bu hüquqları kimsə kəşf etməmiş və
kimsə yaratmamışdır. İkinci Dönya müharibəsindən sonra yazılan Konstitusiyalarda
“Sosial dövlət” anlayışı təbii faktor kimi ortaya çıxmışdı. Dövlətin sosial funksiyası
anlayışı isə ilk dəfə 18-ci əsrdə Veymar Konstitusiyası dövrlərində tədricən mövcud olan
bir substansiya kimi formalaşmış və 19-əsrdə isə dövlətin tam sosial funksiyası kimi
yetkinləşmişdi.
Dövlətin sosial funksiyası - azad, hüquqi dövlət istiqamətində birgə yaşayış
qaydalarını və layiqli həyat səviyyəsini ifadə edir. Dövlətin sosial funksiyası nə mütləq
ümumrifah dövləti formasını, nə totalitar sosialist dövlətini, nə də ki milli sosialist tipini
nəzədə tutmur. Dövlətin sosial funksiyasının tətbiqi ilə hüquq və azadlıqlara təminat
verilir, bərabərlik bərqərar olunur və hüquq münasibətləri üçün zəruri ortamın
formalaşması prosesi yetkinləşir. Bu məsələ, Almaniya Konstitusiyasında “sosial
hüquqi dövlət” və ya “hüquqi və sosial dövlət” kimi ifadə olunur. Budan başqa hüquq
sosial dövlətdə siyasi tələbatın reallaşması üçün mərkəzi əlaqələndirici vasitə və mərkəzi
izah etmə texnikası kimi çıxış edir. (13;14)
Müasir dövrümüzdə hüquq özü ictimai münasibətlərin tənzimlənməsi üçün
məsuliyyət müəyyən edir, ayrı-ayrı şəxslərin real mövqeyini istiqamətləndirir və ictimai
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münasibətlərin formalaşma aləti kimi çıxış edir. Lakin bunların hamısı heç də “sosial
dövlət” məzmununun tam açıqlanması, inkişafı və dövlətin funksiyalarının icrası zamanı
onun sosial xarakteristikasını tam mənası ilə açıqlamır. Əgər biz sosial dövlətə hüquqi
aspektdən baxsaq, hüququn bu istiqamətdə formalaşan sosial funksiyanın təxirə salınmış
faktoru kimi görərik. Hüquqi funksiya əslində sosial dövlət parametrlərini tam təmin
etmək öhdəliyini bir başa üzərinə götürə bilməz. Bu aspektdən digər dəyər və
məqsədlərin çoxluğunu həyata keçirmək tələb olunur. Dövlətin sosial funksiyasının
ictimai bəraət əldə etməsinə, (“a priori”) əvvəllər özünün malik olmadığı dəyərlər
vasitəsilə zənginləşdirilməsi, hüquq və azadlıqlara təminat verilməsi xüsusiyyətləri,
habelə özünü təkmilləşdirməsi aiddir. Bununla da dövlətin sosial funksiyası həm hüquqi
funksiyanı realizə edir, həm də bəzi məhdudiyyətlər müəyyən edir ki, son on illiklərdə də
məhz bu məsələnin dövlətin sosial funksiyasına, yoxsa hüquqi dövlət konsepsiyasına aid
edilməsi araşdırılır.
Dövlətin sosial funksiyasının hüdudları əslində hüquqi funksiya ilə müəyyənləşir,
lakin bu nəinki məqsəd və dəyərlərdən irəli gələn konfliktlərdən, ümumiyyətlə daha çox
bundan irəli gəlir ki, hüquqi funksiyanın texnikası heç də həmişə dövlətin sosial
funksiyasının istədiklərini realizə etməyə kifayət etmir. Eyni zamanda dövlətin sosial
funksiyasının həyata keçirilməsi zamanı hüquqi funksiyadan istifadə olunması hüquqi
kriteriyaları gərginləşdirir, yorur və “sözün həqiqi mənasında” hüquqi şəkildən
uzaqlaşdırır. (15;17)
Dövlətin sosial funksiyasının böhranı haqqında
Dövlətin sosial funksiyası sisteminin sosial hüquqla asılılığında hüquq sosial
dövlətin böhranına düçar olur ki, məhz bu başlıqda söhbət sosial funksiyanın sosial
hüquqlara olan təsir mexanizmindən gedir. Dövlətin sosial funksiyasının hazırki
çətinlikləri iki əsas proseslə ortaya çıxır:
1) Dövlətin sosial funsiyasının tətbiq olunma tarixi nə qədər uzaqdırsa və o nə
qədər özünü realizə etmə gücünə malikdirsə, o qədər də əlçatmazlıqlara və maneələrə
malikdir, o qədər də onun daxili ziddiyətləri aşkar görünür və o bütün zamanlar üçün
daimi və zəruri xarakter daşıyan bütün qərarların məcmusunu icra etməkdə çətinlik çəkir.
2) Dövlətin sosial funksiyasının ən ümumi, kökü daha qədimlərə gedib çıxan və
daha çox nəzərə alınan forması – “iqtisadi dirçəliş yolu ilə sosial funksiyanın həyata
keçirilməsidir”. Dövlətin sosial funksiyasının bu qolu məhz bu iqtisadi dirçəlişlə
identifikasiya edilir. Sosial dövlət qurma siyasəti siyasətin iqtisadi dirçəliş konsepsiyasını
irəli atan imkanlar ilə bir araya gəlmişdir. Bu dirçəliş isə iqtisadi böhran və tənəzzüllərə
görə öz tarazlığından yararlana bilər.
Məhz hər iki prosesin qarşılaşması hal-hazırda hiss olunan və haqqında söhbət
açılan böhranın yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu da məlumdur ki, bu proseslərin birincisi
– dövlətin sosial funksiyasının yetkinləşməsi, həyata keçirilməsi və habelə həssaslığının
artması, hansı ki, onun daxili ziddiyyətlərinin daha böyük aktuallığı və qərar qəbul etmə
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zamanı çətiliklərinin artması, birbaşa sosial hüquqların təmin olunması mühitində icra
olunur və həmin sfealara təsir göstərir. O da məlumdur ki, bu proseslərin ikincisi isə iqtisadi inkişafın daimi dəyişməsi ilə reallıq arasında bir sərhəddir. Hüququn sosial
çərçivədə tənzimlənməsi isə bir tərəfdən də hüququn verdiyi sosial dövlət bəhrələrini
ortaya çıxarır və dövlətin sosial funksiyasının yetkinləşməsi və həyata keçirilməsindən
irəli gələn hüquqi yükü kifayət qədər çoxaldır. (16)
Dövlətin sosial funksiyasının həyata keçirilməsi və yetkinləşməsi. Sosial
funksiyanın həyata keçirilməsində sosial hüquqların rolu və vəziyyəti
Hüququn differensasiyyası və sosial aspektdən tamamlanması
18-ci əsrdən başlayaraq hüququn dünya tarixində intensivləşməsi, daha sürətli icra
olunması ilə hüququn differensasiyyası və sosial aspektdən tamamlanması prosesi əyani
şəkildə nəzərə çarpır.
Sosial fəaliyyətin və təhlükələrin problemli cəhətləri
Bu mexanizmi daha ətraflı təsvir etmək üçün sadə və vacib elementləri incələmək
lazımdır. Dövlətin sosial funksiyasının icra olunmasında hüququn sosial aspektdən sosial
xidməti öz üzərinə götürməsi müasir sənaye cəmiyyətlərində kökündən inkişaf etmişdir
ki, bununla da hər bir ailə başçısı özü və ailə üzvləri (həyat yoldaşı və uşaqlar) üçün
(müstəqil və yaxud asılı iş rejimində) əmək fəaliyyəti ilə həyat standartlarını təmin edə və
buna istinad edə bilsin. Bu ilkin müddəalar üç əsas mərkəzi təsir etmə sferalarını və
onların problemli cəhətlərini, habelə onların əlaqələrini ortaya çıxarır:
Əmək və gəlir: əməyin ictimai təşkili və əmək vasitəsilə gəlirlər əldə olunmasına
şərait yaradılması.
Ehtiyacların təmin olunması üçün fəaliyyət sferalarının təşkili: ehtiyac və
tələbatların ödənilməsi üçün əmlak və əmtəə sistemlərinin xüsusi mülkiyyətə əsaslanan
iqtisadi və inzibati aspektdən ictimai təşkili.
Maddi yardım funksiyasını icra edən qurumların təşkili: burada nəinki gəlir
yardımçı vasitə kimi yenidən bölünür, eyni zamanda ehtiyac və tələbatların böyük bir
hissəsi təxminən tərbiyə, qulluq göstərmə və. s fəaliyyətdə olan yardımçı qurumlar
tərəfindən təmin olunur. (1;3)
Fundamental qaydaların icrası zamanı məlum olur ki, gəlir əmək vasitəsilə
formalaşır və bu ehtiyacların təmin olunmasında sosial yardım etmə qurumlarının da öz
xidməti vardır. Məhz bu aspektdən də (asılılıq faktorlarından yaxud işin təbiətindən, məs,
təhlükəyə meyilli işlərin icrası, rəftar etmə və ehtiyacı olanlara qulluq göstərmə zamanı)
bir sıra təhlükə halları da ortaya çıxa bilər. Fundamental qaydaların həyata keçirilməsi
sosial defitsitlər kimi izah olunan sərhədlərlə də toqquşur,(məsələn, əgər vergi ödəyicisi
və ya qazanc əldə edən vəfat edirsə, yardım etmə və ya ödəmə öhdəliyinə son qoyulur.)
Dövlət bu tip sosial funksiyaları yerinə yetirərkən gərəkdir ki, sosial hüquqların
təmin olunmasında hüquq sisteminin özü növbəti mərhələlərdə təhlükə və defitsitləri
onların tətbiq olunduğu sahələrdə aradan qaldırsın. Bu hüquq sahələri bununla da
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getdikcə daha da çox sosial xarakterli aktların və normativlərin qəbul edilməsi ilə sosial
hüquqları genişləndirsin və dəyişdirsin. (məsələn, xüsusi xidmət sferalarında ayrıca
spesifik əmək hüququnun öyrədilməsi.)(5;7)
Problemlərin mənimsənilməsi və ya mənimsənilməməsi yolu ilə həllini tapması və
buna duyulan zərurət.
Qüvvədə olan hüququn, eləcə də hüququn sosial formasının, əmək və gəlirin,
ehtiyac və tələbatların xüsusi mülkiyyətə əsaslanan iqtisadi və inzibati təminatı və bu
qəbildən olan yardım və təminat qurumları ilə tənzimlənməsi heç də həmişə kifayət
etməyə bilər. Məsələn, fiziki və əqli çatışmazlığı olan insanın əmək qabiliyyəti yoxdursa
sosial funksiyanı yerinə yetirən dövlətin həmin şəxs üçün əmək gəlirini sosial gəlirlə əvəz
etməkdən başqa çıxış yolu qalmır. Bu zaman vacibdir ki, dövlət sosial funksiyasının
realizə edilməsi zamanı “təbii” olaraq sosial problemin kökünü axtarıb-tapsın. “Təbii”
problem hesab olunan sferaların baş verməsi haradan qaynaqlanırsa, məhz ilk növbədə
bu sfera aşkar olunduqdan sonra ona uyğun olaraq problemi də həll etmək olar. Belə ki,
burada ilk öncə söhbət sosial öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən, sosial defitsitlərin
əvəzinin ödənilməsindən gedir. Mənimsənilən problemlərin həllindən sonra
mənimsənilməyən-kənar qurumların həllinə həvalə edilən problemlər də öz həllini
tapmalıdır. “Mənimsənilən problemlər” dedikdə əməyin təşkili, yaşayış yeri, mənzil
problemləri, yaxud da təhsil məsələlərinin sosial aspektdən tənzimlənməsi və ya
dəyişdirilməsi başa düşülür. “Mənimsənilməyən problemlər” dedikdə isə bu problemlərin
həllinin birbaşa deyil, müvafiq sosial təminat qurumunun ya qanun çərçivəsində, yaxud
da öz mülhizəsinə uyğun olaraq problemi qiymətləndirməsi və aradan qaldırması başa
düşülür. Sosial problemin həllinin səbəbli əlaqəsi dedikdə (məs, DSMF, sığorta və yaxud
vergi orqanları ilə həll edilərsə) vətəndaşların hüquqlarının sosial aspektdən yalnız əldə
olunan nəticəyə görə qiymətləndirilməsi başa düşülür. Məsələn, işçi istehsalatda
qazandığı peşə xəstəliyini sübut edə bilmir. O, sübut etməyə çalışır ki, onun əldə etdiyi
əlillik dərəcəsi əmək fəaliyyətində olduğu dövr ərzində qazanılmışdır. Lakin müəssisə
rəhbərliyi isə bundan imtina edir, çünki mübahisə tam sübuta yetirilməmişdir. Bu kimi
mübahisəli məsələlərin həlli və həmin fərdə sosial təminat alması hüququnun verilməsi
digər qurumların çıxardığı qərardan asılıdır. Problem ondadır ki, həmin xəstəliyi şəxs
sübut etməyə də bilər. Deməli onda onun əlavə sosial yardım alma hüququ təmin
olunmayacaqdır. Bu kimi faktorlar mənimsənilməyən sosial problemlər hesab
olunur.(2;4)
Müəssisədə baş verən bədbəxt hadisə ilə bağlı işəgötürənin əməyi mühafizə etməsi
və məsuliyyəti- “əməyin təhlükəsi” probleminə əmək hüququ müstəvisində
mənimsənilən həlli yanaşmanı tələb edir. Lakin bədbəxt hadisələrdən sığortalanma isə
eyni problemlə bağlı mənimsənilməyən həlli yanaşmadır.
Böyük ailələr üçün yardım etmə öhdəliklərinin əhatəsinin genişləndirilməsi sosial
təminat qurumunda çatışmamazlığa qarşı mənimsənilə bilən yardım etmə cəhdidir.
226

Universitetdə ödənişsiz təhsil almaq “təhsil” problemindən irəli gələn ehtiyac və
tələbatın mənimsənilə bilən həll etmə formasıdır. Təhsilə yardım göstərməkdən irəli
gələn sosial öhdəlik təbii ki, həm gəlir, həm də yardım göstərmə funksiyalarının yerinə
yetirilməsi problemləri ilə əlaqəlidir. Məhz bu sferada üzə çıxan problemlərin həlli isə
mənimsənilməyən problemlər qrupuna daxildir.
Dövlətin sosial öhdəliklərinin icrası zamanı mövcud olan sosial funksiyaları
yaranan problemlərin həllində yetərli olmaya da bilər. (9)
Üç tarixi mərhələnin təhlili
Əgər biz sosial və hüquq tarixini daha da sadələşdirsək, onda üç əsas mərhələnin
inkişaf tarixini ortaya çıxarmalı olarıq.
1) Hər şeydən əvvəl əmək və gəlirin, tələbatın ödənilməsi, sosail xidmət
mexanizminin analizində problematik sferaların bir-birindən ayrılmadığını və vəhdət
halında ortaya çıxmasını aşkar edərik. Məsələn, ailənin böyüklüyü, hətta əmək
fəaliyyətində həyət və ev məşğulluğu, ehtiyacların ödənilməsi, habelə maddi yardım
əmək vahidləri hesab olunur. Bu ayrı-ayrı adamların üzləşə biləcəyi defitsitlərin
təhlükəsini minimuma endirir, onların hüquqlarını müdafiə edir, eləcə də onların
təhlükəsizliyinin, və çatışmazlıqlarının qayğısına qalır. Əgər vətəndaşların əmək və
ictimai proseslərdə iştirakı üçün müvafiq fəaliyyət sahəsinə daxil olma çətinliyi ortaya
çıxarsa, onda bu sferada fəaliyyət imkanlarının təşkili və sferadan çıxarılmasının qarşısını
almaq üçün lazımi alternativlər hazırlanar.
2) Belə olan halda hər üç sferanın qeyri vəhdət halında prosesə qoşulması qeyri
mümkün olduğu üçün onlar bu parametrlərdən çıxırlar. Onlar nə vaxtsa öz aralarında
lazımi qayda və sistemli quruluş formalaşdıra bilərlər. Bu fikrin də yürüdülməsi öz
bəhrəsini maksimal şəkildə o halda verə bilər ki, onlar həmin sferalar arasında baş
verməsi real və həqiqi olan defisit və ya çatışmazlıqlardan vaxtında imtina etsinlər və ya
onu aradan qaldırsınlar. Lakin nə qədər ki, sosial hüquqlardan bəhrələnmək ehtiyacı olan
fiziki və əqli qüsurları olanlar bu problemlərin öhdəsindən gələ bilməkdə güclük çəkəcək
və ya onu həll etməyə iradəsi yetməyəcək, bu zaman onlar daima bu proseslərdə iştirak
etmə və ya prosesdən kənarda qalma alternativi ilə üzləşəcəklər.
3) Nəhayət üçüncü və axırıncı mərhələdə isə sanki bir yuxarı mərtəbə salınır. Sosial
məsuliyyət adlanan həmən yuxarı mərtəbə ən yaxşı halda əvvəlcədən aşkar olunan
qaydaların məcmusunun qanun və aktlarla təsbit olunan realizə və həyata keçirilmə
üsullarını məhdudlaşdırır ki, bu da ya ümumi birgə işin özünü sosial məsuliyyətə çevrir
(məs, bunun əsas tipi ictimai sosial təmiatdır), ya da dövlət yeni “süni” həmrək birlik
(məs, bunun əsas tipi sosial sığortadır) təşkil edir. (11;12)
Dövlətin sosial funksiyasını həyata keçirməsi prosesində sosial hüquqların
formalaşması və yenilənməsində ortaya çıxan çətinliklər
Hüquq sistemində təsvir olunan dəyişikliklərin hamısını həyata keçirmək və
daşımaq mümkün deyildir. Buraya hüquqların məzmunu, differensasiyyası, onun daxili
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strukturu, iş prinsipi, bütövlükdə formalaşma yükü də aiddir. Hüquq sistemində sosial
konstruksiya və məzmun nə qədər inkişaf etdirilərsə, bu sosial funksiyanın yerinə
yetirilməsində o qədər də hiss olunar. Ona görə də bu baxımdan ortaya çıxan problemləri
üç əsas ölçü qismində göstərmək yerinə düşərdi.
Problemlərin həlli zamanı mənimsənilə bilən və mənimsənilə bilməyən problemlər
arasında alternativlərin tapılmasının zəruriliyi
Problemlərin mənimsənilərək və mənimsənilə bilməyərək kənarlaşdırılması
arasında alternativlərini həm sosial məqsədlərdən, həm də əvvəlcədən bəlli olan
qaydaların mahiyyətindən çıxış edərək həm çox fərqləndirmək və həm də hər zaman
konkret qiymətləndirmək lazımdır. Bu sferadakı problemlərin həllinin mahiyyəti və
dəyəri həmişə çoxsaylıdır. Burada bir mənalı nəsə düzgün bir şey axtarmaq da öz
bəhrəsini vermir. Problem bununla kəskinləşir ki, şəraitdən asılı olaraq açıq və real
görünən düzgün olan haqqında öncədən mühakimə yürütmə də işin mahiyyətinə xüsusilə
yaxındır. Həqiqət və reallıq isə işlərin vəziyyətinin və qiymətləndirilməsinin
ifrat
dərəcədə çətin və qarışıq vəziyyətdə olmasıdır.
Sosial problemlərin həllinin mənimsənilə bilməsi və mənimsənilə bilməməsi həmişə
bir-birinə qarşı qoşa gərginlik münasibətlərində dayanırlar. Mövcud həyat şəraitinin
inteqrasiyası ilə onun özgəninkiləşdirilməsi və dezinteqrasiyası arasında;
sosial
məqsədin həyata keçirilməsilə onun qısaldılması arasında da qoşa gərgin münasibətlər
vardır.(6)
Bunun üçün bir sıra misallar çəkmək lazımdır:
İdarəetmə sferasında ilk öncə qulluqçuların bütün növ sosial təhlükəsizliyinin təmin
olunması və dövlət orqanları sistemində qulluqçular arasında problemin maksimal
mənimsəmə qaydasında həlli qulluq və xidmət münasibətlərinin ətraflı inteqrasiyasına
xidmət edir.
Əmtəələrə (əsas ərzaq vasitələrinə, mənzillərə və.s.) onlar tərəfindən spekulyasiya
edilən sosial yönümlü vahid qiymət tarifi qoyulması mübadilə funksiyasına ziyan vurur,
bu isə bazarın bölgü funksiyasına, nəhayət tələbatların təmin olunmasının özünə ziyan
yetirir.
Təhsil alma zamanı elementar bərabərlik prinispinin təşkili üçün sosial problem,
təhsil işlərinə sirayət edən (yəni mənimsənilə bilən) məktəblər üçün müəyyən edilən
“sıfır tarif” həmçinin sosial cəhətdən ən effektiv yoldur.
Əmək münasibətlərinin sosial kriteriyalara görə son dərəcə yüklənməsi xərclərin
istehlakçılar üçün qeyri sosial xarakterdə artmasına gətirib çıxara bilər.
Ailə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi zamanı sosial yardım alanlar və sosial
himayədə olan daşıyıcıların porblemləri mənimsənilə bilinmədikdə ailə işləri sosial
xidmət üzrə fəaliyyət göstərən qurumlara verilir.
Sosial ehtiyac və təminatların realizə edilməsində ümumi yekdil rəyi olan əhali
qrupunun ehtiyaclarının ödənilməsi nəinki özü ilə sosial yükün azalmasına, eləcədə
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qiymətlərə sosial nəzarət təsirinin aradan qaldırılmasına imkan verir, eyni zamanda
ehtiyacların aradan qaldırılmasından irəli gələn münasibətin bu elementini dezinteqrasiya
edir, yəni dəqiq inteqrasiya etməsinə imkan vermir.
Bu nöqteyi nəzərdən baxsaq belə məlum olur ki, bu əlamətlər bir mənalı
olmalıdırlar. Mənimsənilməyən problemlərin çoxluğu, ictimai hadisələrin süniliyi
mövcud normaları daha sıx və tez dəyişikliyə məruz qoyur. İnsanların həmrəyliyi və yeni
hüquq normalarının yaranması mənimsənilməyən problemlərin həll olunmasında böyük
rol oynayır. Bunlar isə hüquqla insan həyatı arasında daha çox yeni qarşılıqlı əlaqələrin
və asılılıqların təcrübəsiz başlanğıcları deməkdir. Insan həyatının faktiki, “xəstəlik”,
“qocalıq” kimi amorf vəziyyəti və buna oxşar vəziyyətləri hüquqi faktlar kimi formalaşır.
(8;18)
b) Mövcud olan nizamasalma sferalarına mənimsənilməyən problemlərin həllinin
əks təsirləri
Mənimsənilməyəm problemlərin çoxluğunun öhtəsindən gəlmək mümkündürsə,
onda mənimsənilməyən problemlərin həlli ilə “ilkin” nizamasalma sferaları arasında
intensiv qarşılıqlı münasibətlərin əmələ gəlməsi də mümkündür. Məsələn, ailə hüququ bu
gün hələ də iki hissədən ibarətdir. Hansı ki, onun birinci hissəsini şəxsi həyatın
formalaşmasının azad və toxunulmaz sahəsini hüquq qaydası müəyyənləşdirir və
məhdudlaşdırır. Sosial hüquqi qaydaların çoxluğu, aliment və ya maddi yardımın
artırılması yaxud da dəyişdirilməsi digər, ikinci hissə hesab olunur. Almanların ailə
qanunvericilik normalarına görə, aldıqları məvaciblərdən asılı olmayaraq ərin və arvadın
payları bərabərdir, bir növ belə münasibətlərdə alman qanunvericiliyi ər və arvadı “bir
əkiz kimi doğulmuşlar” ifadəsilə tanıyırlar. İşçinin əmək həyatı üçün isə alternativlər
iş/xəstəlik, iş/əlillik, iş/qocalıq kimi hallarla başa çatır. Əmək fəaliyyəti həmçinin gəlirlə
yoxsulluq arasındakı, statusla-statussuzluq arasındakı alternativləri müəyyən edir.
Əməklə əmək hüququnun rolları buna uyğun olaraq nisbiləşir. Məsələyə kökündən
yanaşsaq tələbatların ödənilməsində münasibətlərın təsviri analoqu daha mürəkkəbdir:
dövlətin sosial funksiyası və zahirdə olan sosial hüquqlar müxtəlif üsullarla ehtiyacların
ödənilməsi imkanlarına və proseslərin gedişinə bərabər ölçüdə forma verir. Nəzərə
çarpan bir misal çəkək: bunların hamısı ilə birlikdə, ümumi və xüsusi hüquqdan həkimin
hüquqlarına nələr verilə bilərsə, bu xəstələrin qanuni qaydada sığortalanması və
xəstəliklə bağlı açılmış hesabı da kassaya nəzarət edən həkimin hüquqları kimi çıxış edə
bilər. Bundan başqa hamı daha yaxşı bilir ki, həkim və xəstə arasındakı münasibətlər
nəyə görə o tərəf bu tərəfə dəyişdirilir.
Burada sonuncu ölçü, əmlaka dəyən ziyan, zərərin ödənilməsindən irəli gələn
məsuliyyətin birgə sferası adlanır. Bu gün xüsusi məsuliyyət hüququ münasibətlərə daxil
olma öhdəliyindən və sosial öhdəlik daşıyıcılarının reqress iddialarından asılı olaraq
məsuliyyətin məhdudlaşdırılması ilə və sığorta öhdəlikləri ilə üstü örtülür. Kim hansı
zərərdən nə kimi öhdəliklər daşıyır? Bu suala isə cavab tapmaq həmişə çətin olmuşdur.
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(12)
Həmişə məlum olur ki, bizim həyat münasibətləri bu gün bir deyil, ən azı hüququn
iki örtüyü ilə, mövcud qaydalarla və sosial hüquqi qaydalarla yerbəyer edilmişdir.
Bunlar kiçik və böyük, bir birilə daha yaxşı, yaxud da daha pis uzlaşan oyun
meydanlarını əldən buraxa bilər. lakin prinsip isə məlumdur: hüquq vasitəsilə həyatın iki
örtüyünün olduğunu ortaya çıxarmaq.
c) Koordinasiya zamanı sistematik əməlyyatların tətbiq olunmaması
Bu kriteriyalar ilə bağlı olan qiymətləndirmə və dərk etmə çətinliyi sosnsuzluğa
qədər artır, hansında ki, zahirdə olan hüququn ayrı-ayrı sahələrində və mənimsənilməyən
sosial hüquq
sahələrində problemlərin və problemlərin həlli yerinin müəyyən
edilməsində özbaşınalığın yüksək həddinin olması ilə ortaya çıxır. Daha doğrusu bir
problemin həlli tapılırsa, bu problemin həllindən yeni bir problem formalaşır.
Məlumdur ki, milli səhiyyə nazirliyi peşə və sosial yardım himayəçiliyində
olanların xəstəlikləri zamanı onların müalicə ehtiyaclarını həll edir. Lakin gəlir itkisi ilə
əlaqədar olan risklərdən irəli gələn xəstəliklər ilə məsələ bağlı qalır. Bu məsələnin həlli
mənimsənilə bilən problem kimi əmək, yaxud da himayədə olanların hüququnda qala
bilər, yaxud da mənimsənilməyən problem kimi sığortalanma zamanı axtarılar.
Xəstəliklərdən sığortalanma isə bunun əksinə olaraq müalicə və gəlir risklərini bir-biri ilə
birləşdirir, əmək, fəaliyyət qabiliyyətinin itirilməsi zamanı himayəçilik və ehtiyacların
qarşılanması sferalarını bir-birinə bağlayır. Bundan başqa seçilmiş yanaşma nəticələrə
uyğun olan uzaq şüalanma sahələrini idarə edir. (17;18)
Sosial hüquqların və sosial siyasətin sistem düşmənçiliyi bu işlərə yanaşmada
sistematik əməliyyatların tətbiq olunmamasıdır. Sosial hüquq və sosial siyasətin dəqiq
müəyyən olunan gücü onun elmi güzgüsüdür. Dövlətin sosial funksiyasının həyata
keçirilməsi zamanı tətbiq olunan hüquqi siyasət və ya tətbiqi nəzərdən qaçırılan hüquqi
siyasətlərin hüququn yeni sürprizlərlə ortaya çıxması göz qarşısındadır.
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PЕЗЮМЕ
В статье говорится о важности системных функциях и социальных правах в
предоставлении социального обеспечения в системе государственных функций. В то же
время, был введён ясность о доле социальных прав и социальных функций. Было
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выдвинуто в первый ряд определение ограничение государственной социальной функции,
а также как средство реализации. Тем не менее, было отмечено в статье, что юридическая
техника правовой функции не всегда может осуществить социальную функцию
государства.
Ключевые слова: государственные функции, социальные функции, юридические
функций, социальные права.

SUMMARY
The article discusses the importance of the system functions and social rights in the
provision of social security in public functions. At the same time, was introduced clarity on the
share of social rights and social functions. It was put forward in the first row of the definition of
limit state social functions, as well as means of implementation. However, it was noted in the
article that the legal machinery of legal functions may not always realize the social function of
the state.
Keywords: government functions, social functions, legal functions, social rights.
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QƏDİM DÖVRDƏ ƏR-ARVADIN ƏMLAK
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Bəşər cəmiyyəti tarixində ilk dünyəvi imperiyanın yaranması Qədim Misir quldarlıq
cəmiyyətinə məxsusdur. Ər-arvadın əmlak münasibətlərinin tədqiqi ilə bağlı tarixə
ekskurs etdikdə görürük ki, Qədim Misirdə ailə-nikah münasibətlərində uzun müddət
matriarxat qalıqları mövcud olmuşdur. Bu da Misirdə sinfi cəmiyyətin çox erkən
meydana çıxması ilə izah edilir. Misir qadını ailədə öz yüksək mövqeyini saxlayırdı. Ailə
başçısının kişi sayılmasına baxmayaraq, qadınlar uzun müddət bir sıra hüquqlara malik
olmuşlar. Belə ki, nikah müqaviləsində qadın müstəqil tərəf kimi iştirak etməklə,
tamamilə sərbəst surətdə öz adından hərəkət edirdi. Uşaqlar nəinki atanın adı ilə, çox vaxt
rəsmi olaraq ananın adı ilə adlanırdılar (filan qadının oğlu və yaxud qızı). Qadın ərə
gedərkən özü ilə gətirdiyi əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu saxlayırdı və onun
üzərində sərbəst surətdə sərəncam verə bilərdi. Yəni, həmin əmlakı istədiyi adama sata,
bağışlaya və ya vəsiyyət edə bilərdi. Hətta çox zaman kişi ailənin bütün əmlakını öz
arvadının adına keçirirdi. Belə sənədlər mütləq vəzir tərəfindən təsdiq edilməli idi.
V sülalənin (tarixi mənbələrdə Misirdə 30 sülalənin fironluq etdiyi göstərilir)
hakimiyyəti dövründən etibarən qadın ailə münasibətləri sahəsində əvvəl malik olduğu
üstünlüyü tədricən itirməyə başlayır. Artıq o kişi ilə bərabər sayılmır, ailədə çoxarvadlıq
hallarına yol verilirdi.
Qədim Misirdə qan qohumları, məsələn, qardaşlarla bacılar arasında, ata ilə qızı
arasında nikahın bağlanması qadağan deyildi. Tarixi mənbələrdə göstərilir ki, şah
mülkiyyətini qoruyub saxlamaq üçün öz qızı ilə evlənmişdi.
Nikah münasibətlərinin pozulması hər iki tərəf üçün azad idi. Ər-arvadın hər biri
istədiyi zaman ayrıla bilərdi. Bir qayda olaraq boşanmadan sonra uşaqlar qadının yanında
qalırdı. Amma, onlar ata əmlakına vərəsəlik hüququnu itirmirdilər. Boşanma zamanı ər
istəyinə əsasən arvadına əmlakının 1/3 (üçdə bir) və ya daha çox hissəsini verirdi. Qadın
öz əmlakı üzərində sərbəst sərəncam verə bilərdi. Nikah kişinin tələbi ilə pozulduqda
onun bütün əmlakı böyük oğluna keçirdi. Böyük oğul özünə artıq pay götürmək şərtilə
həmin varidatı öz qardaş və bacıları arasında bölürdü [1, s. 33-34; 2, s. 29; 3, s. 22].
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Eramızdan əvvəl II minillikdə Dəclə və Fərat çaylarının vadisində bir neçə dövlət
mövcud idi. Bu dövlətlər içərisində öz hakimiyyəti altında geniş ərazili ölkəni əhatə edən
Babilistan seçilirdi. Qədim Babilistanda ailəyə böyük əhəmiyyət verilirdi. Ailə əcdadların
sitayişinin qorunması və saxlanması üçün lazım idi. Məhz bu səbəbdən eramızdan əvvəl
XVIII əsrdə tərtib edilmiş, böyük hüquq abidəsi olan Hammurapi Qanunlarında ailənin
möhkəmləndirilməsinə lazımi diqqət yetirilir, ailə-nikah və ailə üzvləri arasında əmlak
münasibətləri ətraflı tənzimlənirdi (282 maddədən ibarət olan Hammurapi Qanunlarının
127-195-ci maddələrində ailə hüququna aid normalar öz əksini tapmışdır). Hammurapi
Qanunlarında evlənənlərin yazılı formada müqavilə bağlamasının məcburiliyi təsbit
olunmuşdu. 128-ci maddəyə görə yazılı nikah müqaviləsinin olmaması nikahın etibarsız
sayılması üçün əsas idi. Nikah müqaviləsinin mahiyyəti təkcə qadınla kişi arasında nikah
ittifaqının qeyd edilməsi deyildi. Burada həmçinin cehiz və ödəncin (oğlanın qadının
atasına verdiyi xüsusi haqqın) müəyyənləşdirilməsi öz əksini tapırdı. Buna baxmayaraq,
Hammurapi Qanunlarının 193-cü maddəsinə uyğun olaraq qadın üçün onun atasına
verilən haqq nikah müqaviləsi üçün zəruri şərt sayılmırdı. Nikah qadının atasına verilən
haqqa görə deyil, müqavilənin bağlanmasına əsasən rəsmiləşirdi. Bununla belə, bir qayda
olaraq kişi tərəfindən qadının atasına haqq ödənilirdi. Kişi evlənməkdən imtina etdikdə, o
qadının atasına verdiyi bütün xərci itirirdi. Ödənc qadının atasına qalırdı. Qadının atası
qızı verməkdən imtina etdikdə isə o, həmin xərci ikiqat qaytarmalı olurdu. Qadının
gətirdiyi cehiz təkcə onun özünün mülkiyyəti hesab edilirdi. Qadın öldükdə, cehiz onun
uşaqlarına qalırdı. Uşaq olmadığı halda isə cehiz qadının atasına qaytarılırdı. Bu zaman
qadının atası da nikah bağlanarkən oğlandan aldığı ödənci qaytarmalı idi. Nikah kişinin
təqsiri üzündən pozulduqda qadın cehizini geri alırdı, qadının təqsiri üzündən pozulduqda
isə cehiz kişiyə qalırdı.
Hammurapi Qanunları (170-ci maddə) azad kişilərin qul qadınlarla, həmçinin azad
qadınların qullarla evlənməsinə icazə verirdi. Belə valideynlərdən olan uşaqlar azad
sayılırdılar. Amma, ailə başçısı qul sifətində öldükdə, onun nikah nəticəsində əldə etdiyi
əmlakının yarısı qul sahibinə, qalan hissəsi isə uşaqların payı kimi arvadına keçirdi.
Qədim Babilistanda ailə monoqam idi və kişinin həm qadın, həm də uşaq üzərində
hökmranlığı ilə xarakterizə olunurdu. Hammurapi Qanunlarının 129-cu maddəsində
qadının kişinin tam hakimiyyəti altında olması əsaslandırılırdı. Belə ki, həmin maddədə
arvad ərinə xəyanət etdikdə, ərin onun əl-qolunu bağlayıb suya ataraq öldürmək hüququ
olması öz əksini tapmışdı. Kişinin arvad və uşaqlar üzərində hökmranlığı hər şeydən
əvvəl onda ifadə olunurdu ki, o, öz arvadını və uşaqlarını həm sata, həm də qul halına
sala bilərdi. Mənbələrdə göstərilir ki, Şamaş-Dayyan adlı bir nəfər öz borcunu ödəmək
üçün bütün ailə üzvlərini kreditora satmışdı.
Nikahın monoqam formasının mövcud olmasına baxmayaraq, bir çox hallarda
(qadın xəstə olduqda, uşaq doğmadıqda, kişiyə xəyanət etdikdə, bədxərc olduqda və s.)
kişi ikinci qadınla evlənə bilərdi. Belə hallarda kişiyə birinci arvadına heç bir əmlak
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vermədən evdən qovmaq və ya qul vəziyyətində saxlamaq hüququ verilirdi.
Hammurapi Qanunlarına görə ər arvadını istədiyi zaman boşaya bildiyi halda, qadın
isə ərindən yalnız qanunla müəyyən edilmiş hallarda (ər xəyanət etdikdə, ailəsini buraxıb
getdikdə, qadını əsassız təqsirləndirdikdə) boşana bilərdi.
Ailə münasibətlərində qadınlar kişilərin tam hakimiyyəti altında olmalarına
baxmayaraq, Hammurapi Qanunları onlara əmlak münasibətləri sahəsində xeyli
sərbəstlik verirdi. Belə ki, qadın sərbəst surətdə əmlakı icarəyə götürə və ala bilər,
ticarətlə, habelə sələmçiliklə məşğul ola bilərdi. Evlənənə qədər olan müddətdə kişinin
etdiyi borc arvadın əmlakı hesabına ödənilə bilməzdi. Ərin arvadının cehizi üzərində
sərəncam vermək hüququ yox idi. Ərin sağlığında arvadına bağışladığı daşınar və
daşınmaz əmlaka, o cümlədən evə, bağa və s. onun ölümündən sonra uşaqları varis
sayılmırdılar. Həmçinin, qadının ölümündən sonra onun əmlakı ərinə keçməyərək,
uşaqları arasında bərabər bölünürdü. Ər arvadına xəyanət etdikdə isə qadının öz cehizini
götürüb atası evinə qayıtmaq hüququnun olması nəzərdə tutulmuşdu [3, s. 51-52; 4].
Qədim Şərqin quldarlıq dövlətləri içərisində mühüm yer tutan ölkələrdən biri də
Hindistandır. Tarixinin qədimiliyinə görə Şərqdə Hindistan sivilizasiyasının adı üçüncü
çəkilir. Qədim Hindistanda eramızdan əvvəl II – eramızın II əsrlərində təşəkkül tapmış,
12 fəsildən və 2685 maddədən ibarət olan “Manu Qanunları”nın VIII və IX fəsillərində
əsasən hüquq normaları toplanmışdır. Həmin Qanunlarda ailənin möhkəmliyinin təmin
olunması məqsədilə ər-arvad arasında münasibətlərin dharmalar əsasında (Dharmalar –
dini-mənəvi qaydaları müəyyən edən Vedlərdən ibarət idi. Vedlərdə cəmiyyətin silkikasta bölgüsünün ilahi bölgü olması haqqında ictimai həyatda kök salmış müddəalar öz
əksini tapmışdı) qurulmasının zəruriliyi göstərilirdi. Manu Qanunlarında göstərilirdi ki,
ərə gedən arvad ərinin, atasının, qardaşlarının, qaynatasının, qaynanasının qayınlarının
əmrlərinə tabe olmalı və onların hörmətini saxlamalıdır. Ər arvadına əmlakının
saxlanması və məsrəf olunmasını, hər şeyi təmiz saxlamağı, dini mərasimləri icra etməyi,
yemək hazırlamağı və əşyalarına qayğı göstərilməsini həvalə edə bilər. Dərdlə yaşayan
qadının məxsus olduğu ailə tezliklə məhv olacaq. Dərdsiz yaşayan qadının məxsus
olduğu ailədə xoşbəxtlik həmişə davam edəcəkdir. O ailədə ki, ər arvadından və əksinə,
arvad ərindən razıdır, xoşbəxtlik daim olacaqdır [5, s. 491-492].
Ümumiyyətlə, Manu Qanunları arvadın ailədə asılı vəziyyətdə olması barədə
məlumat verir. Belə ki, adı çəkilən Qanunların IX fəslinin 2-ci və 3-cü maddələrində
deyilir: “Gecə və gündüz qadınlar öz ərlərindən (patriarxaldan) asılı vəziyyətdə
olmalıdırlar. Uşaqlıqda onu atası, gəncliyində əri, qocalığında oğulları saxlayır. Arvad
heç vaxt müstəqilliyə layiq deyildir”.
Ailədə qadınların əsas vəzifəsi ailənin qayğısına qalmaqdan, diqqətli olmaqdan, ən
başlıcası isə uşaq doğmaqdan ibarət idi. Qadının sonsuzluğu və ya onun ölü uşaqlar
doğması kişinin yeni nikaha daxil olma əsaslarından biri sayılırdı. Qədim Hindistan
cəmiyyətinin həyatına nüfuz etmiş silki-kasta bölgüsü həmçinin ailə-nikah
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münasibətlərində özünü göstərirdi. Belə ki, yuxarı varnadan olan qadının aşağı varnadan
olan kişi ilə nikah bağlaması tamamilə qadağan edilirdi. Kişinin aşağı varnadan olan
qadınla nikaha daxil olması isə Qanunlara görə fiziki cəzaya səbəb olurdu.
Manu Qanunları çoxarvadlılığa icazə verirdi. Böyük qəbahətləri, israfçılığı,
sərxoşluğu və hər cür sərsəm vərdişləri olan qadının əvəzinə kişi başqa qadınla evlənə
bilərdi. Bəzi hallar istisna olmaqla boşanmaya yol verilmirdi. Məsələn, qadın
sonsuzluğuna görə nikahdan səkkiz il, uşağın ölü doğulmasına görə doqquz il, qadının
ancaq qız doğmasına görə isə on bir il keçdikdən sonra kişi başqa qadınla nikaha daxil
ola bilərdi. Qanunlar qadına münasibətdə son dərəcə sərt idi. Qadın, hətta, əri tərəfindən
satıldıqda və atıldıqda belə, ondan azad ola bilməzdi [2, s. 77].
Göstərilənlərlə yanaşı, “Manu Qanunları”nda qadının əmlak hüquqlarına
münasibətdə müsbət məzmunlu normalara da rast gəlinir. Belə ki, Qanunların 195-ci
maddəsində nikahdan sonra verilən hədiyyənin və hədsiz sevən əri tərəfindən bağışlanan
əmlakın arvadın mülkiyyəti sayılması, arvad ərinin sağlığında vəfat etdikdə isə əmlakın
onun övladlarına keçməsi ehtiva olunmuşdu.
Yer kürəsinin quldarlıq sivilizasiyasının ən mühüm həlqələrindən biri də Qədim Çin
cəmiyyəti olmuşdur. Qədim Çində quldarlıq cəmiyyətinin və dövlətin yaranması
eramızdan əvvəl II minilliyə aid edilir. Çin sivilizasiyası eramızdan əvvəl V-III
minilliklərdə Xuanxe çayının orta axınında təşəkkül tapmış neolit mədəniyyəti əsasında
yaranmışdır. Xuanxe hövzəsi qədim çinlilərin etnik ümumiliyinin formalaşmasının əsas
ərazisi kimi ən qədim dünya sivilizasiyalarının mərkəzlərindən biridir. Digər Şərq
quldarlıq dövlətlərində olduğu kimi, həmçinin qədim Çində ailə patriarxal xarakter
daşıyırdı. Ata ailədə tam hakimiyyətə malik idi. Çoxarvadlılığa icazə verilirdi. Birinci
arvad digərlərinə nisbətən imtiyazlı sayılırdı. Nikahı evlənənlərin valideynləri bağlayırdı.
Adətə görə evlənənlərə cehiz verilirdi [6, s. 41]. Eramızdan əvvəl IV əsrdə tərtib olunmuş
Li çzının kitabında göstərilirdi ki, kişilər 16-30, qadınlar isə 14-20 yaşlarında nikah
bağlaya bilərlər [7, s. 124].
Qədim quldarlıq dövlətləri içərisində Yunanıstan özünəməxsus yer tutur. Eramızdan
əvvəl V-IV əsrlərdə Qədim Yunanıstanın müstəqil şəhər dövləti olan Afinada ailə və
nikah münasibətləri qəbilə quruluşunun bir çox qalıqlarının mövcudluğu ilə
səciyyələnirdi. Bunlar atanın öz uşaqları üzərində hakimiyyətinin olmamasında, nikah
müqaviləsinin bağlanma qaydasında və digər məsələlərdə təzahür edirdi. Afinada nikah
məcburi sayılırdı. Subaylıq cəzalandırılmasa da, adətlərə və ata-baba ibadətinə zidd
olduğu üçün namussuzluq kimi qiymətləndirilirdi. Ailə monoqam idi, çoxarvadlığa icazə
verilmirdi.
Nikahın iki formada bağlanması nəzərdə tutulmuşdu: 1) qızın atası və ya qəyyumu
ilə oğlan arasında müqavilə formasında; 2) məhkəmə və ya vəzifəli şəxslər qarşısında
bağlanan nikah.
Nikahın ikinci forması başqa şəxs tərəfindən qızlığa götürülmüş qızın ərə verilməsi,
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habelə oğulluğa götürülmüş şəxsin evləndirilməsi halları üçün nəzərdə tutulmuşdu.
Nikahın birinci formasında nişanlı qız faktiki olaraq alqı-satqı müqaviləsinin
obyekti kimi çıxış edirdi. Ata və ya onu əvəz edən şəxs ərə verdiyi qızın müqabilində
heyvan yaxud digər qiymətli əmlak alırdı.
Afina ailə hüququ arvadın alçaldıcı vəziyyətdə olduğunu göstərir. Əgər nikah
müqaviləsində tərəflər qızın atası və evlənən oğlan olurdusa, onda qıza cehiz verilməsi
məcburi deyildi. Qızı onun qardaşı ərə verdikdə ona cehiz verməli idi. Cehiz halında
gətirilmiş əmlak kişinin sərəncamına keçirdi. O, həmin əmlakı nikahdan olan uşaqlar
üçün saxlamalı idi. Atanın qızı üzərində olan hakimiyyəti onu ərə verdikdən sonra da
qalırdı. Bundan başqa qadın ərin də tabeliyinə keçirdi. Baş qulluqçu vəziyyətində olan
arvad ailənin bütün işlərini görməli idi.
Afinada qadının vəziyyəti qədim Yunanıstanın digər şəhər dövləti olan Sparta ilə
müqayisədə xeyli fərqlənirdi. Spartada qadın nisbətən yüksək pillədə dururdu. Burada
qadın əmlak hüquqlarına malik idi.
Afinada boşanmaq kişi üçün asan, qadın üçün isə müşkül məsələ hesab olunurdu.
Boşanma ərin təşəbbüsü ilə olduqda (əgər boşanmaya səbəb arvadın xəyanəti deyildisə),
onda o, arvadın cehizini qaytarmalı idi. Son halda ər müqavilə üzrə qızın atasına vermiş
olduğu əmlak və qiymətli şeyləri geri ala bilərdi [2, s. 130-131].
Antik Romada ailə bilavasitə nikahla yaranırdı. Roma hüquqşünası Modestin nikahı
“kişi və qadının ittifaqı, bütün həyatlarının birləşməsi, ilahi və bəşəri hüquqların
ümumiliyi” kimi müəyyən edirdi [8, s. 331]. İ.B. Novitskinin fikrincə, nikaha verilən bu
idealist tərif həqiqi vəziyyətə uyğun deyildi, çünki, Roma hüququnun ən yüksək inkişaf
səviyyəsinə çatdığı klassik dövrdə belə, qadın ərinin bərabər hüquqlu yoldaşı olmamışdır
[9, s. 70].
Eramızdan əvvəl 451-449-ci illərdə Roma quldarlıq respublikasında XII Cədvəl
Qanunları tərtib edilmişdir. 6-cı Cədvəlin 3-cü və 4-cü maddələrində torpaq sahələrinə
sahibliyin müddəti iki il, digər əmlaklar üçün bir il müəyyən edilərək göstərilirdi ki,
ərinin onun üzərində hakimiyyətini (onunla birgə yaşamaq müddəti) qəbul etmək
istəməyən qadın, hər il üç gecə öz evindən kənarda gecələməlidir. Bu halda, ərin arvad
üzərində sahibliyinin illik müddətində fasilə yaranması təmin olunurdu [10].
Məşhur Roma hüquqşünası Qay tərəfindən bizim eranın II əsrində yazılmış, Roma
xüsusi hüququnun müxtəlif külliyyatından ibarət olan “İnstitusiyalar”a (latın dilində
“institutio” – “nizamnamə”, “təlimat” mənalarını bildirir) əsasən yaxın qohumluq
əlaqəsində olan şəxslər arasında nikah bağlana bilməzdi (birinci kitabın 59, 61 və 62-ci
maddələri). Qeyd olunurdu ki, ata qızı ilə, oğul anası ilə və ya baba nəvəsi ilə evlənsə,
onlar arasında bağlanan nikah qanqarışığı kimi tövsiyə edilərək cinayət sayılacaq.
Əslində, qardaş və bacı arasında nikah sözsüz ki, qadağandır. Onlar eyni ata və eyni
anadan törəyiblər və ya onların birinin (ögey) övladıdırlar. Qardaş qardaş qızı ilə evlənə
bilər. Bu adət müqəddəs Klavdiy öz qardaşının qızı Aqrippa ilə evləndiyi vaxtdan
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mövcuddur. Ancaq imperatorun fərmanı ilə bacının qızı ilə evlənməyə icazə verilmir
[11].
Qay İnstitusiyalarında (birinci kitabın 109-cu maddəsi) ailə hakimiyyətində arvadın
yalnız ərinə tabe olması təsbit olunmuşdu. Ərin hakimiyyətinə keçmək qaydalarını
tənzimləyən 110-113-cü maddələrdə deyilirdi: “Ərin hakimiyyətinə keçmək üç qayda
əsasında baş verir: müddət ərzində, taxıl verməklə və satın almaqla.
Müddət ərzində ərin hakimiyyətinə daxil olmaq o vaxt baş verir ki, onlar bir il
müddətində fasiləsiz olaraq ər-arvad münasibətlərində olurlar. Bir il ərzində ərin bir növ
mülkiyyətinə daxil olan arvad onun (ərinin) ailəsinin üzvü olur və ərinin qızının yerini
tutur.
Taxıl verməklə ərin hakimiyyətinə daxilolma prosesi müqəddəs ayinləri icra
etməklə, gəlin tərəfindən yerinə yetirilir və bu zaman buğda çörəyindən istifadə olunur.
Bu təntənəli sövdələr 10 nəfər şahidin iştirakı ilə həyata keçirilir. Bu hüquq hətta
indiyəcən tətbiq edilir.
O ki, qaldı “satın almaqla”, bu prosesə görə arvad mansipasiya qaydasında ərin
hakimyyətinə keçir, yəni simvolik olaraq 5 nəfər həddi-büluğa çatmış Roma
vətəndaşlarının, həmçinin, tərəziçinin iştirakı ilə arvad gələcək əri tərəfindən satın alınır”
[11].
Roma hüququ Yustiniana qədər (I Yustinian b.e. - 1 avqust 527-ci ildən 14 noyabr
565-ci ilədək Roma imperatoru olmuşdur) [12] nikah hüququna (ius conubii) malik olan
şəxslər arasında olan qanuni nikahı, yəni “matrimonium iustum” və ya “matrimonium
iuris sivilis”i və nikah hüququ olmayan şəxslər arasında nikahı, yəni “matrimonium
iustum iuris gentium”u fərqləndirirdi. Roma hüququnda həmçinin formaca nikaha
oxşayan “konkubinat” müəyyən olunmuşdu. Nikahdan fərqlənən “konkubinat”, kişi ilə
qadının qanunla icazə verilən, lakin qanuni nikahın tələblərinə cavab verməyən təsadüfü
yox, daimi birgəyaşayışıdır. Konkubin qadın kişinin sosial vəziyyətini dəyişmirdi, həmin
qadından doğulan uşaqlar üzərində ata hakimiyyəti yaranmırdı. Roma ailəsinin
“monoqam” xarakterdə olmasına baxmayaraq, respublika dövründə kişi bir qadınla
“matrimonium”da olmaqla yanaşı, başqa bir qadınla konkubinatda ola bilərdi. Lakin,
əksinə, qadının öz ərindən başqa digər kişi ilə hər cür əlaqədə olması ərə qadını öldürmək
hüququ verirdi.
Yustiniana qədər olan hüquqda “matrimonium iustum” və ya “matrimonium
sivilis”in iki növü fərqləndirilirdi:
1)
“Cum manu” nikahı;
2)
“Sine manu” nikahı.
“Cum manu” nikahında qadın əgər ər müstəqil idisə, onun, yox, əgər ər tabelikdə
idisə, onun ev sahibinin hakimiyyəti altına düşürdü. “Sine manu” nikahında isə qadın ya
əvvəlki ev sahibinin hakimiyyəti altında qalırdı və ya müstəqilliyini saxlayırdı. “Sine
manu” nikahı xarici görünüşünə görə konkubinata oxşamasına baxmayaraq, ondan Roma
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ailəsinin əsasını qoymaq, uşaqlara malik olmaq və uşaqları tərbiyə etmək niyyəti ilə
fərqlənirdi [9, s. 70-71].
Nikah yaşına çatma kişilər üçün 14, qadınlar üçün isə 12 yaş müəyyən olunmuşdu.
Xitam olunmamış nikahda olan şəxslərin nikaha girməsinə yol verilmirdi.
Romada nikah rəsmən bağlanmırdı. Nikaha daxil olanların razılığı (hesab edilirdi
ki, qanuni nikahın bütün şərtləri mövcuddur) və gəlinin ər evinə aparılması kifayət idi ki,
nikah bağlansın. Əgər “cum manu mariti” (ərin hakimiyyətilə) bağlanırdısa, ərin
hakimiyyətinin bərqərar olması üçün müəyyən aktların baş verməsi tələb olunurdu.
Aşağıdakı hallarda nikaha xitam verilirdi:
a)
ər-arvaddan biri öldükdə;
b)
ər-arvaddan biri azadlığını itirdikdə;
c)
ər-arvad boşandıqda.
Klassik dövrdə boşanma azad idi və boşanma üçün ər-arvadın qarşılıqlı razılığı
(divortium), habelə tərəflərdən birinin nikahdan birtərəfli qaydada imtinası (repudium)
kifayət idi. Mütləq monarxiya dövründə boşanmaya əhəmiyyətli dərəcədə məhdudiyyət
qoyuldu. Yustinian tərəfindən ər-arvadın qarşılıqlı razılığı ilə boşanma qadağan edildi.
Boşanma haqqında birtərəfli ərizəyə digər tərəf sədaqətli olmadıqda, digər tərəf onun
həyatına qəsd və ya hər hansı digər təqsirli hərəkət etdikdə yol verilirdi - ər-arvaddan
birinin təqsiri olmadığı, lakin üzrlü səbəblər olduğu (məsələn, cinsi həyata qabiliyyəti
olmadıqda, monastıra getmək arzusu olduqda) hallarda boşanmaya icazə verilirdi. Üzrlü
səbəb olmadan boşanmaya görə cərimə təyin edilirdi, lakin nikah xitam olunmuş sayılırdı
[9, s. 73].
Ər-arvad arasında münasibətlər ilə bağlı həmçinin qeyd etmək istərdik ki, “Cum
manu” nikahında arvadın bütün əmlakı - həm nikaha daxil olanadək ona məxsus olan
əmlak, həm nikah müddətində əldə etdiyi, o cümlədən atası tərəfindən ona bağışlanmış
əmlak ərin mülkiyyətinə keçirdi, yəni arvad əmlak hüquq qabiliyyətindən məhrum
edilmişdi. Hətta nikah xitam olunduğu halda belə, arvad tərəfindən gətirilən əmlak, o
cümlədən cehiz (əgər cehiz barəsində xüsusi razılıq olmazdısa) ona qaytarılmırdı, arvad
yalnız əri öldüyü halda vərəsəlik qaydasında müəyyən pay ala bilərdi.
“Sine manu” nikahında əmlak münasibətləri bir qədər fərqli idi. Həm nikaha daxil
olanadək arvada məxsus olan, həm də nikah dövründə onun əldə etdiyi əmlak arvadın
mülkiyyəti sayılırdı. Bağışlama müqaviləsindən başqa ər-arvad arasında istənilən əqd
bağlana bilərdi [13, c. 641].
Beləliklə, aparılmış tədqiqatlar aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan verir.
1)
Qədim dövrlərdə ər-arvadın əmlakının hüquqi rejimi haqqında dəqiq fikir
söyləmək bir qədər çətindir. Ehtimal etmək olar ki, Qədim Misir, Babilistan, Hindistan və
Sparta quldarlıq dövlətlərində ailə münasibətlərində arvad ərinin tam hakimiyyəti altında
olmasına baxmayaraq, arvadın ata evindən gətirdiyi cehiz, həmçinin birgə nikah
müddətində hədiyyə şəklində əldə etdiyi, habelə ticarətlə, sələmçiliklə və digər fəaliyyət
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nəticəsində qazandığı digər əmlak üzərində mülkiyyət hüququ tanınmışdır. Ər arvadın
əmlakı üzərində sahiblik və istifadə hüququna malik olsa da, arvadın razılığı olmadan ona
sərəncam verə bilməzdi.
2)
Qədim Afinada acınacaqlı vəziyyətdə olan arvad əmlak üzərində mülkiyyət
hüququna malik deyildi, hətta cehiz halında gəririlmiş əmlak kişinin mülkiyyətinə
keçirdi. Yalnız ərin təşəbbüsü ilə boşanma olduqda (əgər boşanmaya səbəb arvadın
xəyanəti deyildisə), onda o, arvadın cehizini qaytarmalı idi. Son halda ər müqavilə üzrə
qızın atasına vermiş olduğu əmlak və qiymətli şeyləri geri ala bilərdi.
3)
Antik Romada Yustiniana qədər olan hüquqda “Cum manu” nikahında
arvadın bütün əmlakı - həm nikaha daxil olanadək ona məxsus olan əmlak, həm nikah
müddətində əldə etdiyi, o cümlədən atası tərəfindən ona bağışlanmış əmlak ərin
mülkiyyətinə keçirdi, yəni arvad əmlak hüquq qabiliyyətindən məhrum edilmişdi. Hətta
nikah xitam olunduğu halda belə, arvad tərəfindən gətirilən əmlak, o cümlədən cehiz
(əgər cehiz barəsində xüsusi razılıq olmazdısa) ona qaytarılmırdı, arvad yalnız əri öldüyü
halda vərəsəlik qaydasında müəyyən pay ala bilərdi. “Sine manu” nikahında isə əmlak
münasibətləri bir qədər fərqli idi. Həm nikaha daxil olanadək arvada məxsus olan, həm
də nikah dövründə onun əldə etdiyi əmlak arvadın mülkiyyəti sayılırdı
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Регулирование имущественных отношений супругов в древние времена
Резюме
В статье указывается, что развитие имущественных отношений супругов
начинается с древних времен. Характер имущественных отношений в различные
периоды времени был прямым отражением того, на каком уровне развития
находилось общество и какова была роль женщины.
Ключевые слова: Отношения, история, право, имущество, собственность.

Regulation of the property relations of spouses in ancient times
Summary
In article it is specified that development of the property relations of spouses begins
with ancient times. Character of the property relations during various periods of time was
direct reflection of at what level of development there was a society and what was a role
of the woman.
Key words: Relations, history, law, property, ownership.
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UOT 349.2
K.T.Hüseynova,
AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq
İnstitunun dissertantı

İŞÇİLƏRİN İŞGÜZARLIQ VƏ ŞƏXSİ KEYFİYYƏTLƏRİNİN
QİYMƏTLƏNDIRİLMƏSİNİN ZƏRURİLIYİ
Açar sözlər: Əmək hüququ, işçi, attestasiya, mənəvi keyfiyyət, peşəkar fəaliyyət,
işgüzarlıq, işgüzar keyfiyyət, ixtisaslılıq, müəssisə.

Hal-hazırda mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq hər bir
təşkilatda kadrlarla işin başlıca vəzifələrindən birini əmək funksiyalarının yüksək
peşəkarlıqla yerinə yetirilməsi və təşkilatın bütün struktur bölmələrinin normal
fəaliyyətini təmin edən rəqabət qabiliyyətli işçi heyətinin formalaşdırılması təşkil edir.
Lakin çox vaxt işəgötürən qismində çıxış edən müəssisə rəhbərləri, mütəxəssislərin və
digər işçilərin işgüzar və şəxsi keyfiyyətləri haqqında ümumi təsəvvürə malik olmadan
təşkilatda istehsal prosesini normal və səriştəli şəkildə idarə edilməsi çox çətindir. Buna
görə də hər bir işçinin işgüzar və şəxsi keyfiyyətlərinin dövri olaraq qiymətləndirilməsi
kadrlarla işin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilməlidir.
Müxtəlif ədəbiyyatlarda tədqiqatçılar əməyin keyfiyyətləri probleminə xüsusi diqqət
yetirmişlər. Bu məsələyə həm ayrı-ayrı məqalələr, həm də monoqrafiyalar həsr
olunmuşdur.
Problem əsasən iqtisadi aspektdə, bəzi hallarda isə sosioloji və hüquqi aspektdən də
nəzərdən keçirilmişdir. Amma, bu məsələnin hüquqi baxımdan tədqiqi daha
məqsədəmüvafiq olardı.
Təəssüf ki, qüvvədə olan əmək qanunvericiliyində işçinin «işgüzar» və «şəxsi»
keyfiyyətləri terminlərinin leqal anlayışları verilməmişdir. Bu isə çox vaxt, xüsusilə də
müəssisə və təşkilat səviyyəsində qəbul olunmuş lokal xarakterli normativ aktlara
(məsələn, kollektiv müqavilələrə mükafatlandırma haqqında əsasnamələrə, təşkilatda
müvafiq iş ilinin yekunlarına görə mükafatların verilməsi haqqında əsasnamələrə və s.)
müvafiq olaraq struktur bölməsinin, yaxud bütövlükdə təşkilatda ilin yekunlarına görə
əmək haqqına əlavələrin müəyyən edilməsi zamanı konkret işçinin fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsində anlaşılmazlıqlara gətirib çıxarır.
Əmək hüququna dair ədəbiyyatlarda müəlliflərin əksəriyyəti işçinin işgüzar
keyfiyyətlərini onun malik olduğu peşə-ixtisas keyfiyyətləri (məsələn, müəyyən peşəyə,
ixtisasa malik olması) və şəxsi keyfiyyətləri (məsələn, səhhəti, müəyyən təhsil
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səviyyəsinə malik olması, ixtisas üzrə həmin sahədə iş təcrübəsi və s.) nəzərə alınmaqla
müəyyən olunmuş əmək funksiyasını yerinə yetirmək qabiliyyəti kimi göstərilir (89, s.
11; 84, s. 11; (127, s. 19; 61, s. 35).
İşçilərin işgüzar və şəxsi keyfiyyətlərinin obyektiv, dəqiq və elmi cəhətdən
əsaslandırılmış meyarları onların tam və hərtərəfli qiymətləndirilməsi metodlarının
müəyyən edilməsini tələb edir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, hazırkı dövrə qədər AR-da
işçilərin tutduqları vəzifəyə uyğunluğunun dəqiq şəkildə müəyyən edilməsi və
qiymətləndirilməsi meyarları işlənib hazırlanmamışdır. İşçilərin peşəkar və işgüzar
keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin mövcud metodları, başlıca olaraq, rəhbərlərin və
mütəxəssislərin müəyyən kateqoriyaları üçün nəzərdə tutulmuşdur və onlar çox vaxt
kifayət qədər dəqiq ifadə olunmurlar.
İxtisasının kifayət qədər olmaması işçinin subyektiv təqsirinin olmadığı səbəbdir,
lakin bu səbəb onun yerinə yetirdiyi işə, tutduğu vəzifəyə uyğun olmayan hesab edilməsi
üçün meyar kimi çıxış edə bilər.
İşçinin öz əmək vəzifələrini icra etməsi üçün kifayət qədər ixtisasının olubolmamasını müəyyən edərkən nəyə fikir vermək lazımdır? Birincisi, müxtəlif vəzifələrə
dair ixtisas tələbləri rəhbər vəzifələrin, mütəxəssislərin və digər qulluqçuların Vahid Tarif
Sorğu Kitabçası ilə müəyyən edilir.
İkincisi, ixtisasının kifayət qədər olmaması nəticəsində tutduğu vəzifəyə (peşəyə)
uyğun olmama nədə ifadə olunur? Sistematik olaraq əmək funksiyalarını, əmək
normalarını yerinə yetirməməsində ifadə olunur. Ona görə də müəssisədə hər bir işçinin
əmək funksiyası və əmək normaları ilə bağlı məsələlər dəqiq şəkildə tənzimlənməli və
qüvvədə olan qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunan müvafiq normalara zidd
olmamalıdır.
Fikrimizcə, bu zaman aşağıdakı məsələləri təhlil etmək lazımdır: işəgötürənin
konkret tapşırıqlarının icrasının keyfiyyəti; tapşırıqların yerinə yetirilməsi müddətlərinin
pozulması halları; işçinin bütün işin öhdəsindən bacarıqla gəlməsi; onun peşəkarlıq
səviyyəsi, tutduğu vəzifəyə (peşəyə) uyğunluğu. M.M. Qoryaçevin fikrincə, attestasiya
zamanı işçi barəsində əgər heç bir töhmət və digər intizam tənbeh tədbiri tətbiq
edilməyibsə, onun peşəkarlıq səviyyəsini müəyyən etmək və əsaslandırmaq faktiki olaraq
qeyri-mümkün olacaqdır. Bu zaman işəgötürən tərəfindən işçiyə verilən tapşırıqların nə
dərəcədə savadlı və dəqiq müəyyən edilməsi, ümumi işin bir struktur bölməsinin
əməkdaşları arasında bərabər həcmdə bölünməsi məsələlərinin araşdırılması
məqsədəmüvafiq olardı (65, s. 36).
Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsində attestasiyanın rolu böyükdür.
Attestasiyanın vəzifələri – işçinin yalnız peşə-ixtisas deyil, həm də şəxsi
keyfiyyətlərini, onun ictimai-siyasi fəallığını, mənəvi xüsusiyyətlərini və s. müəyyən
etməkdən ibarətdir.
Müxtəlif kateqoriyalı qulluqçular (rəhbərlər, mütəxəssislər, texniki icraçılar) üçün
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«işgüzar keyfiyyətlər» anlayışı heç də eyni deyildir. Ona görə də müxtəlif səviyyədən
olan rəhbərlərin, müvafiq mütəxəssislərin və texniki icraçıların attestasiyası ilə bağlı
məsələləri həll etmək üçün onların işgüzar keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin əsasını
təşkil edən meyarların müəyyən edilməsi zəruridir. Başqa sözlə, işəgötürən təşkilatın
maraqları naminə ilk növbədə işçinin peşəkar hazırlıq və bağlanmış əmək müqaviləsinə
uyğun olaraq əmək funksiyalarını yerinə yetirməsi ilə bağlı potensial imkanlarını
müəyyən etməlidir.
Kadr işinin əsas elementlərindən birini hər bir işçinin işgüzar keyfiyyətlərinin
hərtərəfli əsaslandırılmış qiymətləndirilməsi təşkil edir. Bu, onların seçilməsində və
rasional istifadəsində səhvlərin qarşısının alınmasının və son nəticədə kollektiv əməyin
səmərəliliyinin və keyfiyyətinin artırılmasının zəruri şərti kimi çıxış edir.
Beləliklə, işçilərin peşəkar və işgüzar keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi kifayət
qədər geniş anlayış olub, onların sosial-istehsal xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin müxtəlif
üsul və formalarını özündə əks etdirir. Hətta işçilərin müxtəlif kateqoriyaları üçün
«işgüzar keyfiyyətlər» meyarı eyni deyildir. Fikrimizcə, müxtəlif səviyyəli struktur
bölmələrinin rəhbərlərinin, müvafiq mütəxəssislərin və texniki işçilərin attestasiyası ilə
bağlı məsələləri həll etmək üçün onların işguzar keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin
əsasında duran meyarlar müəyyənləşdirilməlidir. Başqa sözlə, işəgötürən təşkilatın
mənafeləri naminə, ilk növbədə işçinin peşə hazırlığı və bağlanmış əmək müqaviləsinə
görə əmək funksiyasının yerinə yetirilməsi baxımından potensial imkanlarını müəyyən
etməlidir.
İstehsal və xidmət sahələrində, eləcə də idarəetmə sahəsində əməyin təşkili
işəgötürənlə əmək müqaviləsi bağlamış bütün işçilərin hüquq və vəzifələrinin dəqiq
fərqləndirilməsi əsasında qurulmuşdur. Belə fərqləndirmə əməyin son nəticələrinin əldə
edilməsinin ən mühüm şərtlərindən biridir, çünki normal və təhlükəsiz iş istehsal və
idarəetmə prosesinin hər bir iştirakçısının üzərinə qoyulmuş vəzifələrin dəqiq və vaxtında
yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyəti olmadan mümkün deyildir.
Müasir dövrdə kadrlarla iş üsullarının və metodlarının təkmilləşdirilməsi kadrların
seçilməsinin, hazırlığının, yenidən hazırlığının və ixtisasının artırılmasının yaxşılaşdırılmasını, təlimdə yalnız texniki elmlər üzrə nəzəriyylərin və təcrübəni bilməklə
kifayətlənməyib, iqtisadiyyat və hüququn, əməyin sosiologiyasının, sosial psixologiyanın, istehsalat pedaqogikasının əsasları, idarəetmə və sahibkarlıq fəaliyyətinin
müxtəlif aspektləri ilə bağlı kifayət qədər yaxşı hazırlıq keçməli olan rəhbərlərin və
mütəxəssislərin hərtərəfli hazırlığına nail olunmasını nəzərdə tutur. Kadrlarla işin əsas
elementlərindən birini işçilərin seçilib yerləşdirilməsində səhvlərin qarşısının
alınmasının, kollektiv əməyin səmərəliliyinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsinin zəruri
şərti kimi hər bir işçinin işgüzar keyfiyyətlərinin hərtərəfli şəkildə əsaslandırılmış
qiymətləndirilməsi təşkil edir.
Cəmiyyətin və dövlətin müasir inkişaf səviyyəsində əmək hüququnun mühüm
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problemlərindən biri kimi işçinin peşəkarlıq və işguzar keyfiyyətlərinin yoxlanılmasının
və qiymətləndirilməsinin əsasında duran müəyyən meyarların tədqiq edilməsi və hüquqi
baxımdan tətbiqi çıxış edir. Sovet dövründə bu məsələnin həlli ilə bağlı hüquqşünaslar
belə bir fikri bölüşürdülər ki, kadrların qiymətləndirilməsində müəyyənedici rol yalnız
işçinin peşəkarlıq keyfiyyətlərinə deyil, həm də siyasi, təşkilati və mənəvi keyfiyyətlərinə
məxsusdur (57, s. 49).
İşçilərin attestasiyası haqqında qüvvədə olan qanunvericilik aktları hüquqi dövlət
quruculuğu sahəsində qarşıda duran vəzifələri yerinə yetirməyə qadir olan kadrların
seçilməsində böyük rol oynayır. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif
kateqoriyalı işçilərin attestasiyasına dair hazırda qüvvədə olan qanunvericilikdə təsbitini
tapmış peşəkarlıq keyfiyyətlərinə dair meyarlar arasında müəyyən fərqlər mövcuddur və
həmin meyarlar kifayət qədər dəqiq ifadə olunmamışdır. Buna görə də həmin meyarların
dəqiqləşdirilməsinə zərurət vardır. Belə ki, işçilərin attestasiyasına dair bəzi aktlarda
işgüzar keyfiyyətlərin, digər aktlarda isə ixtisasına, sənətinə müvafiq olaraq tutduğu
vəzifəyə (peşəyə) uyğun olmasının müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda bəzi
aktlarda mənəvi keyfiyyətlərin (30, s. 136), digər aktlarda isə yerinə yetirdiyi işin
nəticələrinin yoxlanılması müəyyən edilir (146, s. 74). Bəzən, bu və ya digər attestasiya
növünün daxilində eyni tələbin əsassız surətdə fərqləndirilməsi müşahidə olunur.
Məsələn, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun 05 sentyabr 2001-ci il tarixli
08124 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş «Prokurorluq orqanı işçilərinin attestasiyasının
keçirilməsi» Qaydalarında attestasiyadan keçirilən işçinin iş keyfiyyətləri və xidməti
fəaliyyəti barədə məlumatlar, yaxud məişətdə davranışı və ictimai fəaliyyəti kimi
keyfiyyətlərinin nəzərə alınması göstərilir (30, s. 146). Dövlət qulluqçularının
attestasiyası zamanı isə «Dövlət qulluğu haqqında» qanunun 31-ci maddəsinə müvafiq
olaraq atteastasiya zamanı digər keyfiyyət meyarları ilə yanaşı mənəvi keyfiyyətlərin
qiymətləndirilməsi də nəzərdə tutulmuşdur (31, s. 123).
Lakin, attestasiya ilə bağlı aktların əksəriyyətində əsasən «işgüzar keyfiyyətlər»in
qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Müəyyən aktlarda isə bəzi keyfiyyətlərin
meyarları, daha dəqiqi isə, irəli sürülən tələblərə müvafiq surətdə vəzifələrin yerinə
yetirilməsi, ictimai həyatda iştirakı ümumiyyətlə nəzərdə tutulmur. Hesab edirik ki,
əvvəlki qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş belə meyarların attestasiya ilə bağlı normativ
aktlara daxil edilməsi məqsədəmüvafiq olardı. Eyni zamanda göstərmək lazımdır ki,
attestasiyaya dair əvvəlki qanunvericilikdə («Ümumtəhsil məktəbləri müəllimlərinin
attestasiyasnının keçirilməsi haqqında» Əsasnamədə, «Elmi-tədqiqat müəssisələrinin
işçilərinin attestasiyasının keçirilmə qaydası haqqında» Əsasnamədə və s.) (86, s. 107)
attestasiya zamanı «kollektivə rəhbərlik etmək bacarığı» və ideya-bədii səviyyə kimi
keyfiyyətlərin olması təsbit edilmişdir. Lakin, hazırda attestasiya ilə bağlı qüvvədə olan
qanunvericiliyin təhlili göstərir ki, həmin qanunvericilik aktlarında işçinin şəxsi töhfəsi,
irəli sürülən tələblərə müvafiq surətdə vəzifələrin yerinə yetirilməsi, ictimai həyatda fəal
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iştirakı və kollektivə rəhbərlik etmək bacarığı kimi keyfiyyətlər nəzərdə tutulmamışdır.
İşçilərin əmək keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı göstərilən meyarlar
arasındakı fərqləri yalnız belə bir amillə izah etmək olar ki, müvafiq aktlar müxtəlif
orqanlar tərəfindən qəbul olunmuşdur.
Fikrimizcə, eyni məqsədin təmin edilməsinə yönəlmiş işçilər kateqoriyalarının
əmək keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi meyarları birmənalı olmalıdır. Buna müvafiq
olaraq attestasiya zamanı qiymətləndirmənin meyarları qismində peşəkarlıq səviyyəsi və
ixtisasına, sənətinə müvafiq olaraq tutduğu vəzifəyə (peşəyə) uyğun olması kimi əmək
keyfiyyətləri ilə yanaşı aşağıdakı əmək keyfiyyətlərinin də təsbit edilməsi
məqsədəmüvafiq olardı:
a) əmək funksiyasını yüksək peşəkarlıq səviyyəsində yerinə yetirməsi;
b) müəssisədaxili intizam qaydalarına riayət edilməsində fərqlənməsi;
c) kollektivdə nüfuzu;
ç) kollektivin həyatında iştirak dərəcəsi.
Göstərilən bu keyfiyyətlərdən bəzilərinin məzmun etibarilə yaxınlığı onları
müəyyən qruplarda birləşdirməyə də imkan verir.
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РЕЗЮМЕ
Периодическая оценка деловых и личных качеств работников должно стать одним из
направлений работы с кадрами. При этом необходимо обратить внимании на решение
нижеследующих вопросов: качество выполнения конкретных поручений работодателя;
насколько своевременно справляется работник с заданными поручениями; как
справляется работник со всей работой; его профессиональный уровень; соответствие
занимаемой должностью. В решении вышеназванных задач большую роль играет
аттестация работников.
Задачей аттестации является не только определение
особенностей
профессиональной подготовки работника, но и выявление его личных качеств,
особенностей нравственного мира и общественно-политической активности работника. В
связи с этим при аттестации работника наряду с уровнем профессионализма и
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соответствия специальности к занимаемой должности, также были бы целесообразны
учитывание нижеследующих трудовых качеств;
a)
Выполнение на высшем профессиональном уровне трудовых функций;
b)
Отличия в соблюдении правил поведения внутри предприятия;
в) авторитет в коллективе.
г) степень участия во внутренней жизни коллектива.
Ключевые слова: трудовое право, работник, духовное качество, профессиональная деятельность, деловитость, деловое качество, специальность, предприятия.

SUMMARY
Periodic assessment of efficient and personal qualities of each employee has to become
one of the major directions of work with personnel. The following issues should be analysed
here; the quality of employer`s concrete task fulfillment, weather the required period for task
performing is observed or not, employer`s ability to mamage all work skilfuly his professional
level his compliance with the position that he holds.This attest is of great importance to perform
these duties.
The functions of the attest consist of nt only determining of employer`s profession a
speciality, but also personal qualities, his socio- plitic activity moral qualities.
In accordance with his labour peculiarities live his compliance to the post holds and also to
the professional level and specialty in the form of assessment criteria during attest along side
with which the following labour qualities shoulder be taken into consideration.
a)
Professional performing of labour function.
b)
Distinction in observation of disciplinary codes.
c)
Reputation in collective
d)
Cognitive degree in collective life.
Key words: Right of labour, employee, attest, moral quality, Professional activity,
efficiency, efficient quality, qualification, enterprise.
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Dünya xalqları içərisində öxünəməxsus layiqli yeri olan Azərbaycan xalqı
çoxəsirlik bir tarixə malikdir. Azərbaycan xalqının tarixi və bu xalqın yaratdığı mənəvi,
maddi sərvətlər dünya mədəniyyəti xəzinəsinin tərkib hissəsi, həmin xəzinəni
zənginləşdirən dəyərli və nadir incilərdəndir.
Avropa ilə Asiyanın ayrıcında yerləşən Azərbaycan münasib təbii şəraitə - mülayim
iqlimə, münbit torpağa, zəngin sərvətə malik bir ölkədir. Bu ərazi bəşər mədəniyyətinin
ilkin məskənlərindən biri kimi məşhurdur, hələ iki milyon il bundan əvvəl burada insanın
güzəran keçirməsi, yaşayıb-yaratması üçün hər cür münasib şərait olmuşdur [1, s. 5].
Mülki işlərə Azərbaycan məhkəmələrində baxılmasının tarixi ilə bağlı bilgilər əldə
etmək üçün ibtidai icma quruluşu dağıldıqdan sonra qədim Azərbaycan ərazisində
yaranmış ilk quldarlıq dövlətlərində mövcud olmuş hüququn əsas cəhətlərini nəzərdən
keçirmək zəruridir. Dövlət və hüququn yaranması və inkişafı məsələlərinin əks olunduğu
ədəbiyyatlarda qeyd olunur ki, qədim Azərbaycanda hüququn ilkin mənbəyi adət
olmuşdur. Dövlət hakimiyyətinin inkişafı ilə əlaqədar qanun meydana çıxmışdır. İlkin
dövrlərdə qanunu hökmdar fərmanları, ağsaqqallar şurasının qərarları əvəz etmişdir.
Hüquq mənbələri ilə o qədər də zəngin olmayan qədim Azərbaycanda hüququn ilkin
xarakteri haqqında ətraflı məlumat vermək mümkün deyildir.
M.F. Məlikova və X.C.
İsmayılov düzgün olaraq göstərirlər ki, qədim Misirdəki şah Bakxorisin Qanunları, qədim
Babilistandakı Hammurapi Qanunları, qədim Hindistandakı Manu Qanunları, qədim
Romadakı XII cədvəl Qanunları kimi hüquq abidələrinin qədim Azərbaycanda olmaması
dövlət idarəçiliyi və hüquqla bağlı məsələlərin tam mənzərəsini əks etdirməyə imkan
vermir [2, s. 33].
Azərbaycanın qədim quldarlıq dövlətləri - Manna, Midiya, Atropatena və
Albaniyada mövcud olmuş məhkəmə qədim Azərbaycan quldarlıq dövlətlərinin
mexanizmində mühüm orqanlardan biri olmaqla, ictimai və dövlət quruluşunun
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əsaslarına yönələn qəsdlərdən mühafizə olunmaq üçün yaradılmışdı. Manna dövlətində
ali məhkəmə hakimiyyəti şaha məxsus idi. Hakim vəzifələri yuxarı təbəqənin
nümayəndələri tərəfindən tutulurdu. Vilayətlərin ərazisində mövcud olan kiçik inzibatiərazi vahidliklərində məhkəmə funksiyaları yaşayış məntəqələrinin hökm sahibləri –
“belalilər” tərəfindən yerinə yetirilirdi. İcma quruluşunun qalıqları saxlanıldığından
qəbilə və tayfa başçıları da icma hüdudlarında məhkəmə fəaliyyəti ilə məşğul olurdular.
Digər funksiyalarla yanaşı, eyni zamanda məhkəmə funksiyalarını yerinə yetirən qəbilə
və tayfa başçılarını “bis bəhta” adlandırırdılar [3, s. 35].
Midiyanın Mannaya məxsus olan ərazisində eramızdan əvvəl I əsrdə meydana
çıxmış Avestada [4, s. 119] o dövrün ictimai münasibətləri, azərbaycanlıların
əcdadlarının məişət və təsərrüfart məsələlərini özündə ehtiva edən ictimai-siyasi və
müəyyən dərəcədə də hüquq normaları, o cümlədən məhkəmə icraatı haqqında normalar
cəmləşdirilmişdir. Avesta müxtəlif vaxtlarda və müxtəlif yerlərdə yaranmış çoxsaylı
teoloji, etik, tarixi-epik və hüquq normalarının nəhəng məcmusundan ibarət olan müxtəlif
xarakterli bir mənbədir. Dövrümüzə qədər gəlib çatmış və müasir elmin bu gün malik
olduğu Avesta aşağıdakı kitablardan ibarətdir:
1)
Yəsna;
2)
Vispered;
3)
Vendidad (Divlər əleyhinə qanun);
4)
Yəştlər;
5)
Müxtəlif kiçik hissələr, onlardan ayrı-ayrı dua və fraqmentlər [5, s. 131].
Avestada ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində düzlüyə riayət olunması
tövsiyə edilərək qeyd olunurdu: “Məhkəmələrdə bəraət almağın asan olması üçün düz
danışın. Məlumdur ki, düzgün ifadə verməklə insan mömin olur” [6, s. 96].
Vendidadda mülki-hüquqi müqavilələrin aşağıdakı altı növü göstərilmişdir:
1)
şifahi tapşırıq (adi sözlərlə);
2)
qiyməti yüksək olan əşyalara dair müqavilə (tərəflərin bir-birinə əl
verməsilə bağlanırdı);
3)
dəyəri bir baş heyvanın qiymətinə bərabər olan əşyalara dair müqavilə;
4)
dəyəri bir baş iri mal-qaranın qiymətinə bərabər olan əşyalara dair
müqavilə;
5)
insanın (kölənin) dəyər qiymətinə bərabər tutulan əşyalara dair müqavilə;
6)
dəyəri iri torpaq sahəsinin qiymətinə bərabər olan əşyalara dair müqavilə.
Avestada nəzərdə tutulmuş mülki-hüquqi əqdlərin hamısı, demək olar ki, ikitərəfli
müqavilələrdir, birtərəfli əqdlər haqqında məlumat verilmir. Məhz ona görə də
öhdəliklərin pozulması hər iki tərəfin (yaxud müqavilənin şərtlərini pozan tərəfin)
məsuliyyətinə səbəb olurdu [5, s. 143].
Məhkəmələr mülki mübahisələrə baxarkən Avestanı rəhbər tutaraq qərar
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çıxarırdılar. Hökmdarın özünün başçılıq etdiyi yüksək məhkəmə yerli məhkəmələrin
işinə və onların çıxardığı qərarların düzgünlüyünə nəzarət edirdi. Məhkəmə
kollegiyasının tərkibinə iki və daha çox hakim daxil ola bilərdi.
Həmin dövrdə həmçinin məhkəməyəqədər münsiflər baxışı institutunun bəzi
elementlərinə də rast gəlinir. Qeyd olunan institut xırda əhəmiyyətli mübahisələrin həlli
üçün nəzərdə tutulmuşdu. Belə ki, xırda əhəmiyyətli mübahisələrin həlli məqsədilə
məhkəmələr tərəfindən müəyyən bir şəxs təyin olunduğu üçün iş məhkəmənin icraatına
daxil edilmirdi.
Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində maqlar – zərdüştilik kahinləri xüsusi
rol oynayırdılar. Baş kahin qanunları yaxşı bilməli idi və o, hakim qismində çıxış
edərkən, tərəflər onun hüzurunda qanuna istinad etmək hüququna malik deyildilər, onlar
kahinin qərarı ilə razılaşmalı idilər. Hakimlərdən Avestanı dərindən bilmələri tələb
olunurdu. Maraqlı haldır ki, hətta qadınlar və yetkinlik yaşına çatmayanlar qanunları
dərindən mənimsədikləri halda hakim vəzifəsinə təyin edilə bilərdilər.
Avestaya görə bəzi məhkəmə qərarlarından apelyasiya şikayəti vermək olardı, bəzi
qərarlardan isə apelyasiya şikayətinin verilməsi qeyri-mümkün idi. Avestada mülki
prosesə və cinayət prosesinə bölünmə hiss olunur. Məhkəmə baxışına yönələn işlər iki
hissəyə ayrılır: mülkiyyətlə bağlı işlər və mülkiyyətlə əlaqəsi olmayan işlər.
Avesta sübutların növləri haqqında müəyyən məlumatları verir. Sübutların müxtəlif
növlərinin həqiqiliyinin təhlilinə diqqət yetirilir. İki növ sübut ön plana çəkilir: şifahi və
maddi sübutlar. Məhkəmə prosesi müəyyən hallarda üç şahidin olmasını tələb edirdi.
Məhkəməyə şikayətlər həm şifahi, həm də yazılı şəkildə verilirdi. Avestada qədim
vəkillik institutu özünəməxsus şəkildə əks etdirilmişdir. Tərəflərin müdafiəsini xüsusi
şəxslər həyata keçirirdilər. Şikayət verildikdən sonra vəkillər məhkəməyə çağrılırdılar.
Bəzən vəkil müdafiə etdiyi şəxsin təqsirini əsaslı saydıqda, məhkəməyə gəlsə də, işi
aparmaqdan imtina edirdi.
Məhkəmə prosesinin keçirilməsi üçün məhkəmə xərclərinin ödənilməsi nəzərdə
tutulmuşdu. Tərəflər məhkəmə xərclərini ödəməyə borclu idilər. Hər hansı bir tərəfin
məhkəmə xərclərini ödəməkdən imtina etdiyi halda və yaxud məhkəmə xərclərini
ödəmək üçün maddi imkanı olmadıqda proses dayandırılırdı. Məhkəmədə bütün
prosessual hərəkətlər müəyyən olunmuş müddət ərzində həyata keçirilməli idi.
Qanun hakimlərdən ədalətli qərarlar çıxarmağı tələb edir, əks təqdirdə onların
cəzalandırılmasını nəzərdə tuturdu. Avestanın dini normalarında, həmçinin, hakimlərin o
biri dünyada öz qərarlarına görə məsuliyyət daşımaları haqqında danışılır [3, s. 35-37].
Azərbaycan ərazisində feodalizmə xas olan iqtisadi münasibətlərin formalaşması
eramızın III əsrinin əvvəllərinə təsadüf edir. Albaniya və Atropatena feodal
münasibətlərinin təşəkkül tapdığı ilkin ölkələr sırasında idilər [2, s. 48].
224-cü ildə İranda hakimiyyətə gələn Sasanilər dövləti 226-cı ildə Atropatena və
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Albaniyanı işğal etmişdir.
Tərtib edilməsi VI əsrə aid edilən “Tənsar məktubu” və 620-ci ildə tərtib edilmiş
“Matikan” Azərbaycanda Sasanilərin hakimiyyəti dövrünün hüquq abidələrinə aid edilir.
“Matikan” həm də Sasani Qanunnaməsi adlanır. “Matikan”da məhkəmə icraatı ilə bağlı
məsələlər geniş əks olunmuşdur. Burada Sasani hökmranlığı dövründə Atropatena və
Albaniyada məhkəmələrin təşkili, məhkəmə təcrübəsində rəhbər tutulan əsaslar,
mühakimə icraatının ümumi prinsipləri, məhkəmə prosesinin hazırlanması və gedişatı,
məhkəmə sənədləri, prosessual hüquq qabiliyyəti, nümayəndəlik, apelyasiya vermə
qaydası və s. məsələlər öz əksini tapmışdır.
Məhkəmələrdə iki kateqoriya hakimlər fəaliyyət göstərirdilər: kiçik və böyük
hakimlər. Xarakterindən asılı olaraq mülki işlərə kiçik və ya böyük (ali) hakimlər
tərəfindən baxılırdı. Böyük hakimlər həmçinin işə təkrar baxılması zamanı apelyasiya
instansiyası qismində çıxış edirdilər.
Prosessual hüquq qabiliyyətinə malik olan şəxsin məhkəməyə iddia tələbi ilə və ya
şikayətlə müraciət etdiyi andan mülki proses başlayırdı. Hər iki tərəf prosesi öz
nümayəndəsi vasitəsilə aparmaq hüququna malik idi.
Həmin dövrün məhkəmə prosesinin aşağıdakı özünəməxsus cəhətlərini qeyd etmək
zəruridir:
1) Məhkəmə qarşısında vətəndaş və yadelli (müasir dövrdə “yadelli” termini deyil,
“əcnəbi” termini işlədilir) bərabər idilər;
2) Qul müəyyən dərəcədə prosessual hüquq qabiliyyətinə malik idi (xüsusilə onun
əmlak iddiası üzrə azad vətəndaşla prosesi aparmaq hüququnu qeyd etmək istərdik);
3) Qadın məhkəmədə öz ərinin prosessual nümayəndəsi qismində və ya iddiaçı
kimi müstəqil çıxış edə bilərdi, həmçinin onun şahid qismində ifadə vermək hüququ var
idi;
4) Mülki prosesdə ifadə verilərkən and içmədən istifadə edilirdi;
5) Kiçik və böyük məhkəmələrin kollegiyaları fəaliyyət göstərirdi;
6) Apelyasiya məhkəməsi mülki işə təkrar baxarkən birinci instansiya
məhkəməsinin qərarını ləğv edə bilərdi;
7) Baş maqupatın, yəni “maqların hamisi” adlandırılan, ölkədə çox böyük nüfuza
və səlahiyyətlərə malik olan baş kahinin məhkəmə qərarını ləğv etmək hüququ baradə
prosessual norma mövcud idi. Ali apelyasiya instansiyası sayılan baş kahinin çıxardığı
məhkəmə qərarı qəti hesab edilərək, onlardan şikayət verilməsi nəzərdə tutulmamışdı.
8) Məhkəmə qərarı yazılı sənəddə öz əksini tapırdı.
Məhkəmə prosesinin aparılması üçün müəyyən olunmuş məbləğdə rüsumun
ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Sənədlərin tərtib edilməsinə çəkilən xərclər də tərəflərin
üzərinə qoyulurdu. Bütün hallarda işin aparılması üçün ödənilməli olan pulun miqdarı 95
dirhəmdən çox olmamalı idi.
Hakimlər işlərə baxarkən Qanunnamədə öz əksini tapmış hüquqi nasklardan, baş
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kahinlərin göstərişverici məktublarından, ən əsası isə, bu və ya digər məsələnin həlli
zamanı xarakterik ifadə tərzinə malik hüquqi kazuslardan istifadə edirdilər.
Qanunnamədə bu hüquqi kazuslara (məhkəmə presidentlərinə, sənəd nümunələrinə) çox
geniş yer verilmişdir [3, s. 69-70].
VII əsrin birinci yarısının sonlarında Azərbaycan ərəb xilafəti tərəfindən işğal
edilərək onun tərkibinə iki əyalət - Azərbaycan və Arran əyalətləri şəklində daxil
edilmişdir [7, s. 7]. VII əsrin sonu - VIII əsrin əvvəllərinə yaxın islam dini Azərbaycanda
hakim dinə çevrildikdən sonra, islam dininin ayrılmaz tərkib hissəsi olan şəriət normaları
və müsəlman hüququ Azərbaycanda mühüm rol oynamağa başlamışdır. Müsəlman
hüququ iki hissəyə ayrılır: üsul əl-fiqh və füru əl-fiqh. Üsul əl-fiqh (fiqhin əsasları)
müsəlman hüququnun köklərindən, onun nəzəri əsaslarından, füru əl-fiqh isə onun
budaqlarından, yəni konkret hüquq institutlarından bəhs edir. Fiqhdə əmlak (əşya) hüquq
münasibətlərini tənzimləyən hüquq normalarına geniş yer ayrılmışdır. Burada əmlak,
şəxsi qeyri-əmlak, öhdəlik, ailə-nikah və vərəsəlik münasibətlərini tənzimləyən normalar
öz əksini tapmışdır. Müsəlman hüququnun səciyyəvi cəhətinə onun hüququn ümumi
(dövlətin mənafeyi ilə bağlı) və xüsusi (ayrı-ayrı şəxslərin mənafeyi ilə bağlı) hissələrə
ayrılması deyil, məhz dövlətin özünün xüsusi fərdi subyekt kimi qəbul edilməsindən
ibarət olmasıdır. İslam cəmiyyəti Allahın hökmü əsasında idarə olunduğu üçün, hüquqi
tənzimetmə islam dövlətinə yox, şəriətə (doğru yola) əsaslanan müsəlman hüququna
məxsusdur [8, s. 255].
İslam aləmində ədalət mühakiməsi ibtidai formadan başlayıb inkişaf etmiş, özünün
mühakimə formasına çatmışdır. Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinə dair fiqhin
normaları da bu təkamülün nəticəsidir. Mükəmməl mühakimə icraatı sisteminə malik
olmayan ilkin islam cəmiyyətində məhkəmə hakimiyyəti inzibati hakimiyyətdən ayrı
deyildi. Müsəlman icmasının başçısı kimi Məhəmməd peyğəmbər gündəlik ibadəti başa
vurduqdan sonra, müsəlmanlar arasında baş verən mübahisələri, o cümlədən mülki
mübahisələri şəxsən həll edərək qərar çıxarırdı. Məhkəmə prosesi bir qayda olaraq
məsciddə keçirilirdi.
Peyğəmbərin vəfatından sonra da xəlifələr ən yüksək məhkəmə instansiyasını təmsil
etmişlər, lakin ərəblər yeni ərazilər işğal etdikcə və bu ərazilərdə islam dinini yaydıqca,
tədricən islam dünyəvi dinə çevrilmiş, yerlərdə ədalət mühakiməsini həyata keçirən qazı
vəzifəsi yaradılmışdı.
Erkən dövrlərdəki müsəlman mühakimə icraatının xarakterik cəhəti vəkillik
institutunun olmaması idi. Qazı bilavasitə iddiaçı və cavabdehin gəlməsini tələb edirdi.
Məhkəmələrdə yazılı kargüzarlıq mövcud deyildi. Məhkəmə qərarları şifahi surətdə elan
olunurdu. [9, s. 88; 3, s. 121].
Beləliklə, aparılmış tədqiqatlar aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan verir.
Hüquq mənbələri ilə o qədər də zəngin olmayan qədim Azərbaycanda hüququn ilkin
xarakteri haqqında ətraflı məlumat vermək mümkün deyildir. Eramızdan əvvəl I əsrdə
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Avesta meydana çıxdıqdan sonra bu problem bir qədər həll edilmişdir. Avestada digər
məsələlər ilə yanaşı, müəyyən dərəcədə hüquq normaları, o cümlədən məhkəmə icraatı
haqqında normalar öz əksini tapmışdır.
İslam dini Azərbaycanda hakim dinə çevrildikdən sonra məhkəmələrdə mülki işlərə
şəriət normaları ilə əsasında baxılırdı.
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История рассмотрения гражданских дел Азербайджанскими
судами в древнем мире и в средние века
РЕЗЮМЕ
В статье указывается, что в Авесте относящейся к 1-му столетию до нашей эры,
нашли свои отражения вопросы судебного производства. Так было предусмотрено оплата судебных расходов, претворение всех процессуальных действий в определенные
сроки, возможность подачи апелляционной жалобы на некоторые судебные решения и др.
History of civil proceedings by Azerbaijani courts in the
ancient world and the Middle Ages
SUMMARY
The article states that in the Avesta related to the 1st century BC, found their reflection
questions proceedings. So it was provided - payment of court costs, the implementation of all
proceedings in a certain period, the possibility of an appeal to some court decisions, etc.
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