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UOT 343.1
Xanlar Vəliyev,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

ƏDALƏTLİ MƏHKƏMƏ ARAŞDIRMASI HÜQUQU VƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA HƏRBİ QULLUQÇULAR
BARƏSİNDƏ CİNAYƏT MÜHAKİMƏ İCRAATI
Açar sözlər: cinayət prosesi, ədalətli məhkəmə araşdırması, hərbi məhkəmələr,
hərbi qulluqçular, hərbi cinayətlər.
Ключевые слова: уголовный процесс, справедливое судебное разбирательство, военный суд, военнослужащий, военные преступления.
Key words: criminal procedure, fair judicial proceedings, court martial,
serviceman, war crimes.
Azərbaycan Respublikasının cinayət mühakimə icraatı sistemində «hərbi cinayət
mühakimə icraatı» xüsusiləşdirilmiş bir kateqoriya kimi mövcud deyildir. Bu anlayış
yalnız doktrinal müstəvidə hərbi məhkəmələr (hərbi ədliyyə orqanları) tərəfindən həyata
keçirilən icraatın adlandırılması üçün istifadə edilə bilər. Azərbaycan Respublikasında
hərbi ədliyyə orqanlarının rəhbər tutduqları prosessual qaydalar mülki ədliyyə
orqanlarının rəhbər tutduqları prosessual qaydalarla eyni hüquqi akt – Azərbaycan
Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi daxilində təsbit edilmişdir və əksər
məsələlər üzrə onlar eyniyyət təşkil edirlər. Əsas prosessual hüquq institutlarının şərti
olaraq, ümumi cinayət mühakimə icraatı və hərbi cinayət mühakimə icraatı kimi
adlandıra biləcəyimiz icraatlar üçün eyni olmasına baxmayaraq, Azərbaycan
Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində hərbçilər barəsində həyata keçirilən
mühakimə icraatına dair bir sıra differensiasiya edilmiş normalar da nəzərdə tutulmuşdur.
İlk öncə, qeyd edilməlidir ki, cinayət təqibinə məruz qalan şəxsin müddətli hərbi xidmət
qulluqçusu olması, milli qanunda müdafiəçinin məcburi iştirakını tələb edən hal kimi
təsbit edilmişdir. CPM-in 92.3.6-cı maddəsinə əsasən, təqsirləndirilən şəxs müddətli
hərbi qulluqçu olduqda təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərar
çıxarılarkən cinayət prosesində müdafiəçinin iştirakı təmin edilməlidir. Daha sonra qeyd
etmək lazımdır ki, milli qanunda hərbçilər barəsində həyata keçirilən cinayət mühakimə
icraatında cinayət təqibinə məruz qalan hərbi qulluqçulara xüsusi qətimkan tədbirinin –
«Komandanlığın nəzarəti altına vermə» qətimkan tədbirinin tətbiq edilməsi imkanı da
nəzərdə tutulmuşdur. CPM-in 171-ci maddəsinə əsasən, komandanlığın müşahidəsi altına
vermə qətimkan tədbiri qismində şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin xidmət etdiyi və ya
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toplanışlar keçdiyi hərbi hissə və ya birləşmə komandirinin, hərbi müəssisə rəisinin
üzərinə bu şəxsin ictimai qaydaya riayət etməsi, cinayət prosesini həyata keçirən orqanın
çağırışına gəlməsi və digər vəzifələri icra etməsi də daxil olan davranışını təmin etmə
vəzifəsinin qoyulmasından ibarətdir. Nəhayət, hərbi cinayət mühakimə icraatını onun
əsas subyektləri – hərbi məhkəmələrin yurisdiksiyası əsasında xarakterizə etmək olar.
Hərbi məhkəmələrin aidiyyətini müəyyən edən normalar da müəyyən mənada hərbi
cinayət mühakimə icraatını tənzim edən differensiasiya edilmiş normalardır.
Hərbi məhkəmələrdən bəhs edərkən, qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan
Respublikasının CPM-nə əsasən, hərbçilər barəsində olan işlərə də andlı iclasçıların
iştirakı ilə baxılmasına «de yure» yol verilir. Bununla belə, «Azərbaycan Respublikasının
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı
hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında» 14 iyul 2000-ci il tarixli AR Qanununun 2-ci
maddəsinə əsasən, AR CPM-in andlı iclasçılara dair müddəaları məhkəmə hüquq
islahatları başa çatdıqdan sonra və müvafiq qanun qəbul edildikdən sonra qüvvəyə minir.
Başqa sözlə, hazırda andlı iclasçılar haqqında qaydalar qüvvəyə minməmişdir. Hesab
edirik ki, andlılar məhkəməsinin hazırda və ümumiyyətlə fəaliyyət göstərməməsi həm
ümumi, həm də hərbi cinayət mühakimə icraatının effektivliyinə xələl gətirmir.
Ədalət mühakiməsinin ən qabaqcıl standartlarını müəyyən edən Avropada andlılar
məhkəməsi bu standartlar sistemində nəzərdə tutulmur. Belə ki, 1950-ci il Avropa
Konversiyasında andlılar məhkəməsi ədalət mühakiməsinin məcburi forması kimi təsbit
edilməmişdir. Ümumiyyətlə, bir çox Avropa dövlətlərində andlılar məhkəməsi,
ümumiyyətlə mövcud deyildir (məsələn, Hollandiya, Kipr, Litva və s.), bəzilərində isə bu
institutdan artıq imtina edilmişdir (məsələn, İsveçrə, Lüksemburq) (8, s. 109-110).
Avropa Məhkəməsi 2002-ci ildə Klimentiyev Rusiyaya qarşı iş üzrə qərarda
bildirmişdir ki: «… Konvensiya baxımından andlılar məhkəməsi məcburi prosessual
institutlara aid deyildir … andılar məhkəməsinin mövcud olub-olmamasını dövlətin
daxili qanunvericiliyi həll edir … əgər dövlətin daxili qanunvericiliyi təqsirləndirilən
şəxslərə bu formada mühakimə icraatına dair hüquq vermirsə, Konvensiyaya görə bunda
problem yoxdur».
«Инсан щцгугларынын вя ясас азадлыгларын мцдафияси щаггында» Авропа
Konvensiyanın 6-cı maddəsi şəxsə qarşı irəli sürülmüş hər hansı «cinayət ittihamı»
araşdırılarkən ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnu təmin edir. Milli cinayətprosessual qanunvericilik də hərbi cinayət mühakimə icraatı qaydalarını tənzim edərkən
«cinayət», «hərbi xidmət əleyhinə törədilmiş cinayət», «müharibə cinayətləri», «hərbi
cinayət» kimi kateqoriyalardan və «ittiham» kateqoriyasından geniş istifadə edir. Deməli,
Azərbaycan Respublikasında hərbi cinayət mühakimə icraatına dair qaydaların
Konvensiyanın 6-cı maddəsi kontekstindən nəzərdən keçirilməsi üçün, ilk növbədə, qeyd
edilən kateqoriyaların mahiyyətinə aydınlıq gətirilməlidir.
Qeyd etməliyik ki, milli qanunvericilikdə həm «cinayət», həm də «ittiham»
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kateqoriyalarına
normativ
anlayışlar
verilmişdir.
Belə
ki,
Aзярбайъан
Rеспубликасынын Cinayət Məcəlləsinin 14.1-ci maddəsinə əsasən, Cinayət Məcəlləsi
ilə cəza təhdidi altında qadağan olunmuş ictimai təhlükəli əməlin (hərəkət və ya
hərəkətsizliyin) təqsirli olaraq törədilməsi cinayət sayılır, AR CPM-in 7.0.20-ci
maddəsinə əsasən isə, ittiham CPM-də müəyyən olunmuş qaydada şəxsin cinayət qanunu
ilə nəzərdə tutulmuş konkret əməli törətməsinin israr edilməsidir.
Bununla yanaşı, xatırlatmaq istərdik ki, Konvensiyanın normaları sistemində
«ittiham» müstəqil xarakterli kateqoriyadır. Bu, o deməkdir ki, Konvensiyanın normaları
tətbiq edilərkən «ittiham» kateqoriyasından ona milli qanunvericilikdə hansı məzmunda
anlayış verilməsindən asılı olmayaraq o, məhz Konvensiya ilə ona verilən məzmunda
tətbiq edilir. Konvensiya üzrə «ittiham» dedikdə, nə başa düşülməlidir? Hesab edirik ki,
Avropa Məhkəməsi Deveyer Belçikaya qarşı iş üzrə 27 fevral 1980-cı il tarixli qərarının
42, 44 və 46-cı bəndlərində bu suala kifayət qədər aydın şəkildə cavab vermişdir. Qeyd
edilən qərarda Avropa Məhkəməsi bildirmişdir ki, «ittiham» kateqoriyasına formal
cəhətdən deyil, məzmun cəhətdən anlayış verilməlidir, məhkəmə ittihamın zahirən nədə
təzahür olunmasının arxasında nəyin durduğunu nəzərdən keçirməli və ittihamın irəli
sürülməsinin prosedur qaydalarnın reallıqda nədən ibarət olduğunu araşdırmalıdır. Həmin
qərara görə, ittiham – fərdin cinayət hüquq pozuntusu törətdiyinə dəlalət edən və ya
şübhəli şəxs qismində onun vəziyyətinə mühüm təsir göstərən ehtimalların olduğu barədə
səlahiyyətli dövlət hakimiyyəti orqanı tərəfindən ona rəsmi məlumatın verilməsidir.
Hesab edirik ki, CPM-in 7.0.20-ci maddəsində ittihama verilmiş anlayışla Avropa
Məhkəməsinin ittihama verdiyi anlayış arasında paralel müqayisəli təhlil apardıqda
onların fərqli təriflərlə ifadə edilməsinə baxmayaraq, bir-birinə uyğun gəlməsi barədə
qənaətə gəlmək olar. Fikrimizin arqumentasiyası üçün qeyd etmək istərdik ki, CPM-in
7.0.20-ci maddəsi ittihama anlayış verilməsi üçün «Cinayət-Prosessual Məcəllədə
müəyyən olunmuş qaydada … israr etmə» kateoriyasından istifadə etmişdir. Bu, o
deməkdir ki, cinayət təqibinə məruz qalan şəxsin Konvensiyanın 6-cı maddəsində
nəzərdə tutulmuş hüquqlarının təmin edilib-edilmədiyini müəyyən etmək üçün milli
qanunvericilikdə fərdin şübhəli və təqsirləndirilən şəxs statusu qazanması prosedurlarına
diqqət yetirmək lazımdır. CPM-in 90-cı maddəsinə əsasən, ittiham elan olunması üçün
barəsində tutulma haqqında qərar çıxarılmış şəxs, cinayət törətməkdə şübhələnildiyinə
görə tutulmuş şəxs, haqqında həbs, girov və ya ev dustaqlığı istisna olmaqla, qətimkan
tədbiri seçilməsi barədə qərar çıxarılmış şəxs şübhəli şəxs hesab edilir.
Milli qanunvericiliyə görə (CPM-in 90.7-ci maddəsi), sadalanan hallarda tutulmuş
və ya barəsində qətimkan tədbiri seçilmiş şəxsə nədə şübhələnildiyini bilmək, yəni ona
istinad edilmiş cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin faktiki tərəfini və hüquqi
tövsifini bilmək, tutulduğu halda tutulmanın əsaslarını bilmək və tutulduğu andan
müdafiəçidən hüquqi yardım almaq, tutulma haqqında və ya qətimkan tədbiri seçilməsi
haqqında qərarın surətini almaq, tutulduqdan dərhal sonra tutulduğu və harada
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saxlanıldığı barədə yaxın qohumlarına və ya əlaqə saxlaması onun üçün qanuni maraq
doğuran digər şəxslərə telefonla və ya digər vasitələrlə məlumat vermək; əgər tutulmuş
şəxs əcnəbi, yaxud vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə, onun vətəndaşı olduğu və ya daimi
yaşadığı dövlətin Azərbaycan Respublikasında olan diplomatik nümayəndəliyinə və ya
konsulluğuna, yaxud ona himayədarlığı öz üzərinə götürmüş milli, yaxud beynəlxalq
təşkilata bu barədə dərhal məlumat vermək və s. kimi hüquqlar verilmişdir. Odur ki,
milli qanunvericilikdə «şübhə» və «ittiham» kateqoriyalarının fərqləndirilməsinə
baxmayaraq, şübhəli şəxslər də Konvensiyanın 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş
hüquqlardan istifadə edə bilirlər, çünki milli qanunvericilik Avropa Məhkəməsinin
«ittiham irəli sürülməsi» kimi qiymətləndirdiyi halların hamısında şübhəli şəxslərə
cinayət təqibinə məruz qalan şəxs (şübhəli şəxs) statusu verir. Xatırladaq ki, Avropa
Məhkəməsi şəxsə onun həbsi barədə orderin verilməsini (Vemhoff Almaniyaya qarşı iş
üzrə 27 iyun 1968-ci il tarixli qərar), şəxsə qarşı cinayət təqibinə başlanıldığı barədə ona
rəsmi məlumat verilməsini (Nyumaster Avstriyaya qarşı iş üzrə 27 iyun 1986-cı il tarixli
qərar), polis tərəfindən şəxsin əleyhinə prokurorluğa məlumat verildikdən sonra onun
barəsində cinayət işi başlanarkən şəxsin yardım üçün vəkilə müraciət etməsini
(Angeluççi İtaliyaya qarşı iş üzrə 19 fevral 1991-ci tarixli qərar) və s. halları da ittiham
irəli sürülməsi kimi qəbul edir (3, s. 83-86). Hesab edirik ki, qeyd edilən norma ilə
Avropa Məhkəməsi təcrübəsini müqayisə etsək, həmin normada milli qanunun
maddəsinə görə şübhəli hesab edilən şəxsin, Konversiyanın 6-cı maddəsində nəzərdə
tutulmuş hüquqlardan istifadə etməsi üçün bütün imkanların nəzərdə tutulduğunun şahidi
olarıq.
AR CPM-in 91.1-ci maddəsinə əsasən isə, müstəntiqin, prokurorun və ya
məhkəmənin təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərar çıxardığı fiziki şəxs
təqsirləndirilən şəxs kimi tanınır. Həmin Məcəllənin 223.1-ci maddəsinə əsasən, şəxsin
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi üçün əsas cinayətin onun tərəfindən
törədilməsinə dəlalət edən ilkin sübutların məcmusudur, 224.1-ci maddəssinə əsasən isə,
müstəntiq tərəfindən şəxsin təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi haqqında qərarın
çıxarıldığı andan 48 saatdan gec olmayaraq və hər bir halda təqsirləndirilən şəxsin
gəldiyi, yaxud tutulduğu və məcburi gətirildiyi gündən gec olmayaraq ona ittiham elan
edilməlidir. Göründüyü kimi, milli qanunda «cinayətin onun tərəfindən törədilməsinə
dəlalət edən ilkin sübutların məcmusu» və «ittiham elan edilməlidir» ifadələri ilə
Deveyer Belçikaya qarşı iş üzrə 27 fevral 1980-cı il tarixli qərarda istifadə edilmiş
«fərdin cinayət hüquq pozuntusu törətdiyinə dəlalət edən və ya şübhəli şəxs qismində
onun vəziyyətinə mühüm təsir göstərən ehtimallar» və «ona rəsmi məlumatın verilməsi»
ifadələri arasında tam uyğunluq mövcuddur və ziddiyyət yoxdur.
«Cinayət» kateqoriyasına gəlincə, Avropa Məhkəməsinin mövqeyinə görə, iştirakçı
dövlətlər Konvensiyaya zidd olmamaq şərti ilə, hansı məsələlərin cinayət, hansıların
intizam və hansıların inzibati məsuliyyət məsələləri olduğunu öz daxili qanunlarında
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müəyyən etməkdə sərbəstdirlər (Engel və başqaları Hollandiyaya qarşı iş üzrə 8 iyun
1976-cı il tarixli qərarın 81-ci bəndi).
Bu anlamda, Azərbaycan Respublikasında hərbi cinayət mühakimə icraatının
predmeti ola biləcək cinayətlərin dairəsinin Azərbaycan Respublikasının daxili
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilməsi Konvensiyanın tələblərilə uyğundur. Azərbaycan
Respublikasında hərbi ədliyyə orqanlarının aidiyyətinin müəyyən edilməsi zamanı
predmetə görə aidiyyət qaydaları ilə yanaşı, subyektə görə də aidiyyət qaydaları tətbiq
edildiyi üçün belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, Azərbaycanda hərbi cinayət mühakimə
icraatının predmetini hərbi qulluqçu tərəfindən törədildiyi təqdirdə Cinayət Məcəlləsinin
Xüsusi hissəsində təsbit edilmiş istənilən cinayət əməli (hərəkət və ya hərəkətsizlik)
təşkil edə bilər, çünki CPM-in 68.2-ci maddəsinə əsasən, hərbi qulluqçular tərəfindən
törədilmiş ağırlıq dərəcəsinə görə bütün kateqoriyadan olan cinayətlər (böyük ictimai
təhlükə törətməyən, az ağır, ağır və xüsusilə ağır cinayətlər) hərbi məhkəmələrin – hərbi
ədliyyə orqanlarının aidiyyətindər. Həmin maddəyə əsasən, hətta hərbi qulluqçular
tərəfindən törədilən cinayətlər hərbi qulluqçu olmayan şəxsin iştirakı ilə törədilərsə, onun
barəsində işə də hərbi məhkəmə tərəfindən baxılır.
Bu anlamda, Azərbaycan Respublikasında hərbi cinayət mühakimə icraatının
predmeti olan cinayətlərin nədən ibarət olması məsələsinə aydınlıq gətirilməsi üçün, ilk
növbədə, «hərbi qulluqçu tərəfindən törədilən cinayət» kateqoriyası izah edilməlidir.
Bunun üçün isə, kimin «hərbi qulluqçu» statusuna malik olması məsələsi
aydınlaşdırılmalıdır. Azərbaycan Respublikasının «Hərbi qulluqçuların statusu haqqında»
25 dekabr 1991-ci il tarixli Qanununun 2-ci maddəsinə əsasən, hərbi qulluqçu statusuna
AR silahlı qüvvələrində, AR sərhəd qoşunlarında və AR qanunvericiliyinə uyğun olaraq
yaradılmış başqa silahlı birləşmələrdə həqiqi hərbi xidmətdə olan AR vətəndaşları və
başqa dövlətin vətəndaşları, habelə toplantılarda olan hərbi vəzifəlilər malikdirlər.
Milli qanunvericilik, həmçinin, hərbi cinayət mühakimə icraatının predmetinə
«hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər» kateqoriyasını da aid edir. AR CM-in 327-ci
maddəsində hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərə anlayış verilir: «Çağırış və kontrakt
üzrə Aзярбайъан Rеспубликасынын silahlı qüvvələrində, digər qoşun və hərbi
birləşmələrdə hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçuların, qanunla müəyyən edilmiş qaydada
hərbi qulluqçu statusuna malik olan başqa şəxslərin, habelə təlim və ya yoxlama
toplanışlarına cəlb edilmiş hərbi vəzifəlilərin hərbi qulluğun müəyyən edilmiş qaydaları
əleyhinə yönələn və Cinayət Məcəlləsinin XXXV Fəslində nəzərdə tutulmuş cinayətləri
hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər hesab olunur». Hərbi xidmət əleyhinə olan
cinayətlərin sistemini CM-in eyni adlı XII Bölməsi və XXXV Fəsli müəyyən edir. Milli
qanunvericilik «müharibə cinayətlərini» də hərbi ədliyyə orqanlarının aidiyyətinə aid
etməklə, onların hərbi cinayət mühakimə icraatının predmeti kimi çıxış etməsini təsbit
etmişdir. Milli cinayət qanunu «müharibə cinayətlərinə» anlayış verməsə də, onların
sistemini müəyyən edir (CM-in XVII Fəsli – Müharibə cinayətləri). Yeri gəlmişkən, qeyd
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etmək istərdik ki, milli cinayət-prosessual qanunvericilikdə «hərbi cinayət»
kateqoriyasından da istifadə edilmişdir. Belə ki, CPM-in 496.5.4-cü maddəsinə əsasən
verilməsi sorğu edilən şəxs sülh dövründə «hərbi cinayət» törətdiyinə görə təqib
edildikdə, şəxsin verilməsindən imtina edilə bilər. Beləliklə, milli qanunvericilik
ümumiyyətlə, «hərbi cinayət» kateqoriyasından istifadə etsə də, Azərbaycan
Respublikasında hərbi cinayət mühakimə icraatının predmeti ola biləcək cinayətlərin
dairəsini müəyyən edərkən «müharibə cinayətləri» terminindən istifadə etməyə üstünlük
vermişdir və belə qənaətə gəlmək olar ki, milli qanunvericilik «hərbi cinayətlər» və
«müharibə cinayətləri» kateqoriyalarını müəyyən mənada eyniləşdirmişdir. Hesab edirik
ki, milli qanunvericiliyin gələcək inkişafi yolunda bu terminoloji kazus həllini tapmalıdır.
Konvensiyanın 6-cı maddəsi məhkəmə baxışının, bir qayda olaraq, açıq həyata
keçirilməli olmasını təsbit edir. Avropa Məhkəməsi Axsen Almaniyaya qarşı iş üzrə 8
dekabr 1983-cü il tarixli qərarında qeyd edir ki, məhkəmə orqanları tərəfindən həyata
keçirilən araşdırmanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndində qeyd edilən açıq xarakteri tərəfləri
ədalət mühakiməsinin məxfi, nəzarətsiz qaydada həyata keçirilməyindən qoruyur.
Aşkarlıq ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinə şəffaf xarakter verməklə 6-cı
maddənin 1-ci bəndinin məqsədinə, yəni ədalətli məhkəmə araşdırmasının təmin
edilməsinə nail olmağa kömək edir. Bunun təmin edilməsi Konvensiyanın mənası
nöqteyi-nəzərindən demokratik cəmiyyətin əsas prinsiplərindən biridir. Bununla belə,
Avropa Məhkəməsinin təcrübəsində məhkəmə araşdırmasının qapalı həyata
keçirilməsinin də yolverilən olmasını nəzərdə tutan qərarlara rast gəlmək mümkündür.
Məsələn, Kembell və Fell Birləşmiş Krallığa qarşı iş üzrə 28 iyun 1984-cü ilə tarixli
qərarın 87-ci bəndində, Alber və Le Kompt Belçikaya qarşı iş üzrə 10 fevral 1983-cü il
tarixli qərarın 34-cü bəndində və s. digər qərarlarda Avropa Məhkəməsi bildirmişdir ki,
müəyyən araşdırmaların açıq keçirilməsi zamanı ictimai asayiş və təhlükəsizlik
məsələlərinə aid dəlillərlə hesablaşmamaq olmaz, əks təqdirdə dövlət orqanları üçün
həddən artıq böyük çətinliklər yarana bilər; bəzən dövlətdaxili qanunvericiliyin açıq
məhkəmə baxışını qadağan edən qaydaları (məsələn, Böyük Britaniyada uşaqlar üzərində
qəyyumluq məsələsi qapalı məhkəmə iclasında həll edilir və bu qayda Konvensiyaya
uyğun hesab edilir) yolverilən hesab edilir.
Bu, o deməkdir ki, həm Konvensiya, həm də Avropa Məhkəməsi «açıq məhkəmə
araşdırması» hüququndan istisnalara yol verir. Konvensiyanın 6-cı maddəsinin ruhuna
görə, həmin istisnalar əxlaq, ictimai qayda, milli təhlükəsizlik maraqları, yetkinlik yaşına
çatmayanların maraqları, tərəflərin şəxsi həyatının müdafiəsi, məhkəmənin mülahizəsinə
görə ədalət mühakiməsinin maraqları kimi kriteriyalar əsasında qiymətləndirilməlidir.
Azərbaycan Respublikasının hərbi cinayət mühakimə icraatına münasibətdə «açıq
məhkəmə araşdırılması» hüququ CPM-in 27-ci maddəsi ilə təmin edilir. CPM-in 27.1-ci
maddəsinə əsasən, CPM-də nəzərdə tutulmuş dövlət, peşə və kommersiya sirlərinin,
habelə vətəndaşların şəxsi və ailə sirlərinin qorunması halları istisna olmaqla,
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Azərbaycan Respublikasında cinayət işləri və cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallar
üzrə ədalət mühakiməsi bütün məhkəmələrdə açıq aparılır. Göründüyü kimi, milli qanun
məhkəmə iclasının açıq aparılmalı olması qaydasını və bu qaydadan «dövlət, peşə və
kommersiya sirlərinin, habelə vətəndaşların şəxsi və ailə sirlərinin qorunması» məqsədilə
istisnaları təsbit etmişdir ki, bunu da Konvensiyanın 6-cı maddəsinə tam uyğun hesab
etmək olar.
Azərbaycan Respublikasının hərbi cinayət mühakimə icraatında yuxarıda sadalanan
bütün növ sirlərin qorunması zərurətinin yarana biləcəyi ehtimalını istisna etmədən, qeyd
etmək istərdik ki, hərbi cinayət mühakimə icraatında hərbi qulluqçular və adətən, hərbi
qulluqla sıx bağlı olan cinayətlər haqqında işlərə baxılması səbəbindən belə icraat zamanı
hərbi sirrin qorunması məsələləri daha çox aktuallıq kəsb edir. Milli qanunverici hərbi
sirrə dövlət sirri statusu verir. Hərbi sirrin dövlət sirrinə aid olması, dövlət sirrinin
qorunmasının isə Konvensiyada nəzərdə tutulmuş «milli təhlükəsizlik maraqları»nın
təmin edilməsi anlayışı ilə əhatə edilməsi şübhə yaratmır (7, s. 28-36). Azərbaycan
Respublikasının «Dövlət sirri haqqında» 7 sentyabr 2004-cü il tarixli Qanununa əsasən,
dövlət sirri – dövlətin hərbi, xarici-siyasi, iqtisadi, kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat və əməliyyataxtarış fəaliyyəti ilə bağlı olub, dövlət tərəfindən mühafizə edilən və yayılması
Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyinə ziyan vura bilən məlumatlardır.
Konvensiyanın 6-cı maddəsi hər kəsə işinin ağlabatan müddətə araşdırılması
hüququnu təmin edir. Avropa Məhkəməsi Skopelliti İtaliyaya qarşı iş üzrə 23 noyabr
1993-cü il tarixli qərarın 18-ci bəndində, Deveyer Belçikaya qarşı iş üzrə 27 fevral 1980cı il tarixli qərarın 42-ci bəndində və bir sıra digər qərarlarda bildirmişdir ki, cinayət
işlərində ağlabatan müddətin axımı ittihamın irəli sürüldüyü andan başlayır, müdətin
axımı ən yuxarı instansiyada araşdırma qurtardığı andan, yekun qərarın qəbul edildiyi
andan başa çatır. Avropa Məhkəməsi hər bir işin konkret hallarının mövcud olmasını
nəzərə alır və bu səbəbdən «ağlabatan müddət» kateqoriyasının izah edilməsi üçün dəqiq
vaxt hüdudları müəyyən etmir. Bəzi hallarda Avropa Məhkəməsi konkret meyarları (belə
meyarlara, adətən, işin mürəkkəbliyi, ərizəçinin davranışı, dövlətin məhkəmə və inzibati
hakimiyyət orqanlarının davranışı, ərizəçinin məruz qala biləcəyi risklər aid edilir)
araşdırmayaraq, müddətin ağlabatan olub-olmadığına ümumi qiymət verir (5, s. 221222).
Azərbaycan Respublikası cinayət prosesində, eləcə də, hərbi cinayət mühakimə
icraatında «işə ağlabatan müddətdə baxılması» hüququ icraatın gecikdirilməsini qadağan
edən və belə gecikmələrin qarşısını alan prosessual qaydalar vasitəsilə təmin edilir. Belə
ki, CPM-in 49.3-cü maddəsinə əsasən, toplanmış materialların həcminin böyüklüyünə və
ya təqsirləndirilən şəxslərin sayının çoxluğuna görə işin məhkəmə baxışını gecikdirən və
ya başqa formada çətinlik yaradan ittihamlar bir icraatda birləşdirilməməlidir, 91.5.24-cü
maddəsinə əsasən əsassız gecikməyə yol verilmədən açıq məhkəmə baxışını tələb etmək
təqsirləndirilən şəxsin hüququdur. CPM-in 48-ci maddəsi, ümumiyyətlə, cinayət təqibi
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üzrə icraatın tezliyinin təmin olunmasına həsr edilmişdir. Həmin maddəyə əsasən, cinayət
təqibi üzrə icraat təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror və ya məhkəmə tərəfindən qanunda
nəzərdə tutulmuş müddətlərdə elə başlanmalı və qurtarmalıdır ki sübutların vaxtında əldə
olunması və tədqiq edilməsi təmin olunsun, şəxslər onlara ittiham elan olunmasını,
işlərinə baxılmasını və pozulmuş hüquqlarının bərpasını həddən artıq uzun müddət
gözləməsinlər.
Azərbaycan Respublikası hərbi cinayət mühakimə icraatında müddətlər məhkəməyədək icraatda qanunla müəyyən edilsə də, məhkəmə icraatının müddətləri milli qanunda
müəyyən edilmir. Lakin qeyd etdiyimiz kimi, Konvensiyanın 6-cı maddəsi kontekstindən
işə ağlabatan müddətlərdə baxılmasının kriteriyası dəqiq zaman hüdudları olmadığı üçün
Azərbaycan Respublikasının bu təcrübəsi Konvensiyanın 6-cı maddəsinə uyğun gəlir.
Konvensiyanın 6-cı maddəsi, həmçinin, hər kəs üçün onun işinin «qanun əsasında
yaradılmış» məhkəmə tərəfindən araşdırılması hüququna təminat verir.
Zand Avstriyaya qarşı iş üzrə Komissiya qərara almışdır ki, məhkəmələrin «qanun
əsasında yaradılmış» məhkəmələr olmasını tələb edən 6-cı maddənin 1-ci bəndinin
məqsədi ondan ibarətdir ki, demokratik cəmiyyətdə məhkəmələrin təşkili icra
hakimiyyətindən asılı olmasın və parlamentin qəbul etdiyi qanunlarla tənzimlənsin. Lakin
bu, o demək deyildir ki, məhkəmələrin təşkili məsələsində icra hakimiyyətinin normativ
aktlarının qəbulu yolverilməzdir. Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci maddəsi tələb
etmir ki, qanunvericilik orqanı bu sahədə hər bir məsələni parlament aktı vasitəsilə ətraflı
tənzimləsin, əgər qanunvericilik orqanı ən azı məhkəmə sisteminin təşkilati strukturunu
müəyyən edirsə, bu, kifayətdir.
Avropa Məhkəməsi Le Kompt Belçikaya qarşı iş üzrə 23 iyun 1981-ci il tarixli
qərarının 57-ci bəndində qeyd etmişdir ki, məhkəmə üzvlərinin icra hakimiyyəti
tərəfindən təyin edilməsi faktı özü-özlüyündə Konvensiyanın pozulması demək deyildir.
Azərbaycan Respublikasının təcrübəsində hərbi məhkəmələrin məhkəmə sistemindəki yeri 10 iyun 1997-ci tarixli «Məhkəmələr və hakimlər haqqında» AR Qanunu ilə
müəyyən edilir (Qanunun 19-cu maddəsi). Həmin Qanun Milli Məclis – Parlament
tərəfindən qəbul edilmişdir və o, Azərbaycan Respublikasında ədalət mühakiməsinin
həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə AR Konstitusiyasında təsbit olunmuş
müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yaratmağa yönəlmişdir. Həmin Qanunun 31-34-cü
maddələri hərbi məhkəmə və onun səlahiyyətləri, hərbi məhkəmənin təşkili, hərbi
məhkəmənin tərkibi, hərbi məhkəmə sədrinin səlahiyyətləri kimi məsələləri tənzim edir.
Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasında hərbi ədliyyə orqanı olan hərbi
məhkəmələrin təşkilati, struktur və yurisdiksiya məsələləri parlament aktı – qanun
vasitəsilə müəyyən edilir ki, bu da, özü-özlüyündə kifayət edir ki, Azərbaycan
Respublikasının təcrübəsi Konvensiyanın 6-cı maddəsi kontekstindən «məhkəmələrin
qanun əsasında yaradılmış» olması kriteriyasına tam cavab verən hesab edilsin.
Avropa Məhkəməsinin təcrübəsinin öyrənilməsi göstərir ki, Konvensiyanın 6-cı
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maddəsi cinayət təqibinə məruz qalan şəxslərə müdafiə olunmaq üçün bir sıra imkanlar
verir və təmin edir. Bir çox dövlətlərin milli qanunvericiliyində də həmin təminatlar öz
inkişafını tapmışdır və onlardan bütün cinayət işlərində olduğu kimi, cinayət təqibinə
məruz qalan hərbi qulluqçular da tam həcmdə istifadə edə bilirlər (6). Konvensiyanın 6-cı
maddəsindən irəli gələn bir sıra təminatlarla milli qanunda təsbit edilmiş müdafiə
hüququnun təminatlarına qarşılıqlı şəkildə baxaq.
Avropa Məhkəməsi Funke Fransaya qarşı iş üzrə 25 fevral 1993-cü il tarixli qərarın
44-cü bəndində bildirmişdir ki, cinayət işlərində ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ
cinayət hüquq pozuntusunda ittiham olunan hər kəsin susmaq və özünə qarşı ittihamlara
yardım etməmək hüququnu özündə ehtiva edir.
Azərbaycan Respublikası CPM-də bu ideya öz əksini aşağıdakı müddəalarda tapır.
CPM-in 20-ci maddəsinə əsasən, heç kəs şəxsən özünün və yaxın qohumlarının əleyhinə
ifadə verməyə məcbur edilə bilməz və buna görə hər hansı təqibə məruz qala bilməz.
İbtidai araşdırma və ya məhkəmə baxışı zamanı özünü, yaxud yaxın qohumlarını cinayət
törətməkdə ifşa edən məlumatları verməsi təklif olunan şəxs bunun özü üçün hər hansı
mənfi hüquqi nəticə verə biləcəyindən qorxmadan ifadə verməkdən imtina etməyə
haqlıdır.
Konvensiyanın 6-cı maddəsi tərəflərin bərabərliyi prinsipini özündə ehtiva edir.
Avropa Məhkəməsi De Haes və Giysels Belçikaya qarşı iş üzrə 24 fevral 1997-ci il tarixli
qərarında qeyd edir ki, məhkəmə prosesinin iştirakçısı olan hər kəs, onu əks tərəfin
qarşısında əlverişsiz vəziyyətə salmayan şəraitdə, öz işinə aid dəlilləri məhkəmədə irəli
sürmək üçün ağlabatan imkana malik olmalıdır. Tərəflər arasında ədalətli balansa riayət
edilməlidir. Avropa Məhkəməsi Borgers Belçikaya qarşı 30 oktyabr 1991-ci il tarixli
qərarının 24-cü bəndində isə qeyd edir ki, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ işə
çəkişmə prinsipi əsasında baxılması hüququnu ehtiva edir. Bu, o deməkdir ki, cinayət və
ya mülki işin iştirakçılarına məhkəməyə təqdim edilmiş bütün sübutlar və ya yazılı
qeydlər barədə məlumat verilməli və onlar həmin sübutlar və ya qeydlər barədə izahat
vermək imkanına malik olmalıdırlar.
Azərbaycan Respublikası cinayət mühakimə icraatında qeyd edilən ideya çəkişmə
prinsipi vasitəsilə realizə edilir (1). CPM-in 32-ci maddəsinə əsasən, Azərbaycan
Respublikasında cinayət mühakimə icraatı ittiham və müdafiə tərəfinin çəkişməsi
əsasında həyata keçirilir. Cinayət prosesində tərəflərin çəkişməsini təmin etmək məqsədi
ilə hər bir tərəf məhkəmədə təmsil olunur, hər bir tərəf məhkəmədə öz mövqeyini
müdafiə etmək üçün bərabər hüquqlara və imkanlara malikdir. İttiham tərəfi cinayət
hadisəsinin baş verməsini, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin əlamətlərinin
mövcudluğunu, bu əməlin törədilməsinə təqsirləndirilən şəxsin aidiyyətini, cinayəti
törətmiş şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasının mümkünlüyünü sübut edir,
təqsirləndirilən şəxsin əməlinin hüquqi tövsifinə və məhkəmənin yekun qərarına dair öz
təkliflərini verir, müdafiə tərəfi isə, cinayət təqibi ilə bağlı irəli sürülmüş ittihamı təkzib
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edir və ya cinayət prosesini həyata keçirən orqanın diqqətini təqsirləndirilən şəxsin
cinayət məsuliyyətindən azad edilməsinə və ya cinayət məsuliyyətini yüngülləşdirən
halların mövcudluğuna cəlb edir və təqsirləndirilən şəxsin əməlinin hüquqi tövsifinə və
məhkəmənin yekun qərarına dair öz təkliflərini verir. Hər bir tərəf heç kimdən asılı
olmayaraq müstəqil surətdə öz mövqeyini seçir və onu müdafiə etmək üçün vasitə və
üsullarını müəyyən edir. Məhkəmə cinayət prosesi tərəflərindən hər birinin vəsatəti ilə
əlavə olaraq zəruri materialların əldə edilməsinə kömək göstərir. Məhkəmə tərəfindən
hökm yalnız cinayət prosesi tərəflərinin iştirakı bərabər əsaslarla təmin edilməklə tədqiq
olunmuş sübutlarla əsaslandırılır.
Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-ci bəndində deyilir ki, cinayət törətməkdə ittiham
olunan hər kəs onun təqsiri qanun əsasında sübut edilənədək təqsirsiz hesab edilir.
Barbera, Messege və Habardo İspaniyaya qarşı 6 dekabr 1988-ci il tarixli qərarın 77-ci
bəndində qeyd edilir ki, təqsirsizlik prezumpsiyasına görə, məhkəmə üzvləri öz vəzifəlrin
yerinə yetirərkən təqsirləndirilən şəxsin ittiham edildiyi cinayəti həqiqətən törətməsinə
dair qərəzli fikirdə olmamalıdırlar, sübutetmə vəzifəsi ittiham tərəfinin üzərinə düşməlidir və hər hansı bir şübhə təqsirləndirilən şəxsin xeyrinə həll edilməlidir (4, s. 60-61).
Təqsirsizlik prezumpsiyası barədə Konvensiyanın 6-cı maddəsində əksini tapmış
müddəa öz inkişafını CPM-in 21-ci maddəsində tapmışdır. Həmin maddəyə əsasən,
cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən hər bir şəxs onun təqsiri CPM-də nəzərdə
tutulmuş qaydada sübuta yetirilməyibsə və bu barədə qanuni qüvvəyə minmiş
məhkəmənin hökmü yoxdursa, təqsirsiz sayılır. CPM-in 21.2-ci maddəsində qeyd edilir
ki, şəxsin təqsirli olduğuna əsaslı şübhələr varsa, onun təqsirli bilinməsinə yol verilmir.
Bu Məcəllənin müddəalarına uyğun surətdə müvafiq hüquqi prosedura daxilində
ittihamın sübuta yetirilməsində aradan qaldırılması mümkün olmayan şübhələr
təqsirləndirilən şəxsin (şübhəli şəxsin) xeyrinə həll edilir. Eyni ilə cinayət və cinayətprosessual qanunlarının tətbiqində aradan qaldırılmamış şübhələr də onun xeyrinə həll
olunmalıdır. CPM-in 21.3-cü maddəsi isə müəyyən edir ki, cinayət törədilməsində
təqsirləndirilən şəxs özünün təqsirsiz olmasını sübuta yetirməyə borclu deyildir. İttihamı
sübuta yetirmək, şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin müdafiəsi üçün irəli sürülən
dəlilləri təkzib etmək vəzifəsi ittiham tərəfinin üzərinə düşür.
Konvensiyanın 6-cı maddəsində, həmçinin, nəzərdə tutulur ki, təqsirləndirilən şəxs
şəxsən və ya özünün seçdiyi müdafiəçi vasitəsilə özünü müdafiə etmək və ya
müdafiəçinin xidmətini ödəmək üçün vəsaiti kifayət etmədiyi zaman, ədalət
mühakiməsinin maraqları tələb etdikdə belə müdafiədən pulsuz istifadə etmək hüququna
malikdir.
Hesab edirik ki, şəxsən müdafiə olunmaq hüququnun təmin edilməsi zamanı nəzərə
almaq lazımdır ki, müdafiəçinin yardımından istifadə etmə hüququ müdafiəçidən imtina
etmə hüququnu istisna etmir. Şəxsən müdafiə olunma və özünü müstəqil müdafiə etmə
anlayışları çox yaxın əlaqədə olsalar da, tamamən eyniləşdirilməməlidirlər, çünki şəxsin
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müdafiəçiyə malik olması onun müdafiəçi ilə yanaşı şəxsən özü tərəfindən öz
müdafiəsinin həyata keçirməsini istisna etmir. Şəxsən müdafiə olunma anlayışı daha
geniş anlayış kimi başa düşülməlidir, çünki bütün müstəqil müdafiə olunanlar şəxsən
müdafiə olunurlar, lakin bütün şəxsən müdafiə olunanlar müstəqil müdafiə olunmurlar.
Bu mənada cinayət işi üzrə müdafiəçinin iştirak etməsini əsas tutaraq, öz müdafiəsi
istiqamətində müəyyən tədbirlər həyata keçirən təqsirləndirilən şəxsin hərəkətlərinin
cinayət təqibini həyata keçirən orqan tərəfindən diqqətə alınmaması yolverilməzdir və
şəxsən müdafiə olunmaq hüququnun pozuntusu kimi qiymətləndlirilməlidir.
Şəxsən müdafiə olunmaq hüququnun təmin edilmə səviyyəsi qiymətləndirilərkən
özünü müstəqil müdafiə edən təqsirləndirilən şəxsin müdafiə hüquqlarının təmin edilibedilməməsi məsələsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Qeyd edilən məsələnin
qiymətləndirilməsi zamanı «Müdafiəçidən imtina etmə qanuni və əsaslı şəkildə həyata
keçirilmişdirmi?» sualına cavab vermək tələb olunur.
Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində ümumi qaydada həm şübhəli
şəxsin, həm də təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçidən imtina etmək hüququ vardır.
Müdafiəçidən imtina edilməsi institutu yalnız qanunla müəyyən edilmiş şərtlər daxilində
və müdafiəçidən imtina edilməsinə yol verilən əsaslar mövcud olduqda realizə edilə bilər.
Nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində müdafiəçidən
imtina edilməsi heç də bütün hallarda qəbul edilmir. Belə ki, AR CPM-in 92.12-ci
maddəsində göndərici norma vasitəsilə təsbit edilmişdir ki, aşağıdakı hallarda şübhəli və
ya təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçidən imtina etməsi qəbul edilmir, ona müdafiəçi
məcburi təyin olunur və ya müdafiəçi qismində təyin edilmiş vəkilin səlahiyyətləri
saxlanılır: şübhəli şəxs lal, kor, kar olduğuna, danışmaq, eşitmək, görmək funksiyalarında
digər ciddi qüsurlar olduğuna, uzun sürən ağır xəstəliyinə, habelə kəmağıllığa, aşkar əqli
zəifliyə və ya digər qüsurlara görə müdafiə hüququnu müstəqil həyata keçirə bilmədikdə;
cinayət təqibi üzrə icraat aparılan anda şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsdə ruhi
xəstəliyin kəskinləşməsi və ya müvəqqəti ruhi pozuntu aşkar edildikdə; şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxs cinayət mühakimə icraatının aparıldığı dili bilmədikdə; şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxs cinayəti törədərkən yetkinlik yaşına çatmadıqda; şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxs məcburi qaydada xüsusi tibb (stasionar müalicə-psixiatriya)
müəssisəsinə yerləşdirildikdə; cinayət təqibi cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli
anlaqsız vəziyyətdə törədən şəxs barəsində həyata keçirildikdə; şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti olmadıqda.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun «AR CPM-in
92.12-ci maddəsinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair» 20 may 2011-ci il tarixli
Qərarına əsasən, AR CPM-in 92.3-cü maddəsinə əsasən, şübhəli və ya təqsirləndirilən
şəxsin müdafiəçi ilə məcburi təmin olunması cinayət prosesini həyata keçirən orqanların
mülahizəsindən asılı deyildir. Müdafiəçinin məcburi iştirakı AR CPM-in 92.3.1-ci
maddəsinə müvafiq olaraq şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin tələb etdiyi halda, 92.3.215

92.3.13-cü maddələrində göstərilən hallarda isə şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin tələb
edib-etməməsindən asılı olmayaraq cinayət prosesini həyata keçirən orqanlar tərəfindən
təmin edilməlidir. Ədalət mühakiməsinin maraqları tələb etdiyi hallarda cinayət prosesini
həyata keçirən orqanlar cinayət işinin və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat
materiallarının konkret hallarını nəzərə alaraq AR CPM-in 92.3-cü maddəsində nəzərdə
tutulmayan hallarda da şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsə müdafiəçi təyin edə bilərlər.
Özünün seçdiyi müdafiəçi vasitəsilə müdafiə olunmaq hüququ şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxsin maddi durumundan və müdafiəçi kimi iştirak etməsinə yol verilən
şəxslərin qanunla müəyyən edilmiş dairəsi kontekstindən nəzərdən keçirilməlidir. Özünə
vəkil seçmək hüququ yalnız o halda yaranır ki, təqsirləndirilən şəxs vəkilin haqqını
ödəmək üçün kifayət qədər vəsaitə malik olsun. Buna görə də, pulsuz hüquqi yardım alan
təqsirləndirilən şəxs özünə müdafiəçi seçmək və ya bu məsələ barədə rəyini bildirmək
hüququna malik deyil. Bununla belə, özünə müdafiəçi seçmək hüququ da mütləq deyil –
dövlət vəkillərin məhkəmədə iştirakını tənzimləmək və müəyyən hallarda konkret
şəxsləri müdafiəni həyata keçirməkdən kənarlaşdırmaq hüququna malikdir (M. Birləşmiş
Krallığa qarşı, 36 DR 155; Ensslin və başqaları Almaniya Federativ Respublikasına qarşı,
14 DR 64; X. Birləşmiş Krallığa Qarşı, 15 DR 242).
Təqsirləndirilən şəxsin pulsuz hüquqi yardım almaq hüquqa gəlincə isə, qeyd
edilməlidir ki, bu hüquq iki haldan asılıdır. Birincisi, təqsirləndirilən şəxsin vəkilin
haqqını ödəmək üçün kifayət qədər vəsaiti olmamalıdır. İkinci hal isə ondan ibarətdir ki,
ədalət mühakiməsinin maraqları pulsuz hüquqi yardımın təmin edilməsini tələb edə bilər.
İkinci halda bir sıra amillər məcmu halında nəzərə alınmalıdır. Belə ki, əvvəla, məhkəmə
təqsirləndirilən şəxsin hüquqi yardım almadan öz müdafiəsini həyata keçirmək
qabiliyyətinə diqqət yetirməlidir. Cinayət işi mürəkkəb məsələlərə aiddirsə və
təqsirləndirilən şəxs müvafiq hüquqi arqumentləri irəli sürmək və əsaslandırmaq üçün
zəruri hüquqi hazırlığa malik deyilsə, iş üzrə müdafiəni yalnız təcrübəli vəkil bacararasa,
ədalət mühakiməsinin maraqları həmin iş üzrə rəsmi qaydada vəkilin təyin olunmasını
tələb edir (Hoanq Fransaya qarşı iş, 29 avqust 1992-ci il tarixli qərar). İkincisi, məhkəmə
hər hansı mümkün sanksiyanın ciddiyilini nəzərə almalıdır. Söhbət azadlıqdan məhrum
olunmaqdan gedirsə, ədalət mühakiməsinin maraqları prinsipcə pulsuz hüquqi yardım
tələb edir (Benhem Birləşmiş Krallığa qarşı iş, 10 iyun 1996-cı il tarixli qərar).
Xatırlatmaq istərdik ki, qeyd edilən məsələlər milli qanunda – CPM-in 19, 90 və 91-ci
maddələrində ətraflı şəkildə əks olunmuşdur.
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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО И
УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В ОТНОШЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Резюме: Статья посвящена анализу норм национального законодательства в
контексте ст. 6 Европейской конвенции о правах человека. В первую очередь, автор
рассматривает сущность права на справедливое судебное разбирательство, далее он,
способом сравнительного анализа, изучает вопрос о соотношении прецедентов
Европейского Суда с нормами национального уголовно-процессуального законодательства. В статье даны доктринальные толкования некоторых конкретных статей Уголовнопроцессуального кодекса Азербайджанской Республики.
THE RIGHT FOR FAIR JUDICIAL PROCEEDINGS AND CRIMINAL TRIAL
CONCERNING THE MILITARY PERSONNEL IN THE AZERBAIJAN REPUBLIC
Summary: Article is devoted to the analysis of standards of the national legal system in a
context of Art. 6 of the European convention on human rights. First of all, the author considers
essence of the right for fair judicial proceedings, further he, in the way of the comparative
analysis, studies a question of a ratio of precedents of European Court with standards of the
national legal criminal procedure system. In article doctrinal interpretation of some concrete
articles of the Code Criminal procedure of Azerbaijan Republic are given.
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НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОД-СТВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В общей теории права и в науке уголовного процесса принято считать, что
принцип – это диалектическое единство объективного и субъективного. В процессе формирования идей о том, каким быть судопроизводству, принципы составляют содержание исключительно правосознания. На этапе конструирования норм
права принципы-идеи приобретают нормативно-правовой характер [10, 110].
Принципы уголовного судопроизводства и нормы-принципы, содержащиеся в
уголовно-процессуальном праве, – категории не равнозначные, хотя теснейшим
образом связанные друг с другом.
С точки зрения законодательства и правоприменения значение принципов
состоит в том, что они, будучи правовыми положениями высокого уровня, гарантированно обеспечивают надлежащее осуществление судопроизводства.
Принципы предопределяют основополагающие требования к рассмотрению и
разрешению уголовного дела, отступление от которых не допускается. Они
оказывают воздействие на процесс дальнейшего нормотворчества, определяя
содержание конкретных норм. Через сознание правоприменителей принципы
направляют их деятельность в случаях неполноты правового регулирования тех
или иных отношений [7, 16]. Принципы служат отправными, исходными нача-лами
для истолкования текста закона. В связи с этим, следует особо подчерк-нуть, что
принципы выполняют системообразующую фунцию. Неслучайно, что они в
структуре нормативно-правового акта распологаются в первой главе. Этим они
обеспечивают
не
только
системность
нормативного
материала,
но
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действительность такой системы. Известно, что при отсутствии идейного един-ства
между элементами какого-либо среза, блока правовой системы они пре-вращаются
в простой конгломерат, лишенный системности.
Говоря об идейном единстве, монолитности системы необходимо иметь в
виду, что хотя указанный аспект вопроса имеет решающее значение, однако пока
еще исследователи не обращают на него должного внимания. Важность данного
аспекта заключается в том, что любая социальная система, в том числе и
социально-правовая, возникает как духовно-востребованное явление для ее
составляющих. Т.е. созданию всякой социальноой системы предшествует зарождение соответствующей идеи с последующим ее объективированием на теоретическом уровне. Учитывая, что право в условиях демократического право-вого
государства превращается в вездесущное явление, соответственно, оно присуствует
в той или иной степени в любой социальной системе, придавая ей правовой
характер. Тем самым через право обеспечивается слияние идеи и обу-словленной
ею системы. Однако, чтобы такое слияние было действительным в первую очередь
требуется точное соответствие права своим идейным ценно-стям, что
осуществляется с помощью его принципов.
По утверждению М.Х.Мустафаева, идеями, обусловливающими право,
является свобода и равенство, справедливость и гуманизм [6, 60]. Действитель-но,
если обратить внимание на структуру и содержание системы принципов Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) и Уголовнопроцессуального кодекса Азербайджанской Республики (далее – УПК АР), то
увидим , что все они суть конкретизации указанных идей примни-тельно к сфере
уголовного судопроизводства. Пятой идеи там, можно сказать, нет.
Из вышеизложенного вытекает, что принципы права должны точно вы-ражать
идеи права. Только через принципы они (идеи) могут проникнуть в по-зитивноправовую систему. Для того, чтобы принципы полностью и точно сов-пали с
идеями права требуется связанность законодателя этими идеями. Только, будучи
зараженными этими идеями, законодатель может точно сформулиро-вать
принципы права и обеспечить соответствие рядовых норм этим принци-пам. При
таком раскладе дел принципы права, а принцип законности в первую очередь,
выполняют и охранительную функцию [1, 11]. В данном случае объек-том охраны
являются не регулируемые общественные отношения, а нормы пра-ва,
регулирующие эти отношения. Принципы права, сформулированные законодателем в точном соответствии с идеями права и соблюдаемые им в процессе
правотворчества объективно защищает систему права от привнесения в ее са-мость
чуждых ей элементов, т.е. неправовых норм. Следовательно, принципы права, в
том числе и законность, острием своим обращены в первую очередь к
законодателью. Если принцип законности не адекватно выражает соответст19

вующую идею права, то она сама, будучи уже изначальна неистинным, будет
объективно предопределлять недействительный характер рядовых норм, призванных обеспечить ее реализацию. Сказанное касается не только содержания
принципа, но и его названия. Каждый принцип должен иметь адекватное назва-ние
и соответствовать ему по содержанию. С этой точки зрения вряд ли можно
признавать удачным нормативно закрепленное название принципа законности
российским и азербайджанским законодателями. Оно зиждется на таком узком
понимании законности, как «... требование от начальников органов дознания,
следователей, судей и других субъектов уголовного процесса осуществления своих
функций и реализации полномочий на основе строгого соблюдения Кон-ституции,
УПК и иных законов, регулирующих уголовно-процессуальную дея-тельность» [8,
46]. Именно в таком узком смысле изложены ст.ст. 7 и 10 УПК РФ и УПК АР,
закрепляющие принцип законности.
Из содержания этих статей усматривается, что назначение данного прин-ципа
заключается только в защите интересов лиц, вовлеченных в уголовный процесс. О
субъектах же, занимающихся осуществлением уголовного судопро-изводства
упоминаются лишь в связи с обеспечением защиты интересов ука-занных лиц. А
между тем, законность должна проявить себя в отношении субъ-ектов,
осуществляющих уголовное правосудие. К примеру, границы их профессиональной свободы, характер субординации между ними должны быть разумными и способствовать в первую очередь реализации идеи правосудия, т.е.
справедливости. Думается, здесь уместно будет упомянуть известные слова
Ульпиана о том, что «закон немое правосудие, а правосудие говорящий закон».
Если лица ответственные за объективность и справедливость правосудия,
могут стать объектом невсправедливого отношения со стороны законодателя, то
вряд ли они могут выполнить возложенные на них функции. И весьма сомнительно будет правомерность такого закона. Таким образом, правильнее бы-ло
бы сформулировать данный принцип под названием «правовой законности». Такое
название созвучно и определением принципов вообще, которые должны выразить
объективные закономерности. Само по себе позитивно-правовая за-конность не
может быть выразителем какой-либо объективной закономерности. Если закон
будет антиправовым, то обеспечение реализации его норм будет оз-начать не
соблюдением законности, а прикрытием нарушения всех принципов права.
Поэтому принципы и их содержание в законе должны быть максимально
конкретными. Сделать это непросто, но необходимо.
Мы не ставим под сомнение наличие и значение принципа законности в
уголовном судопроизводстве, а предлагаем анализ содержания уголовнопроцессуальной нормы-принципа с точки зрения полноты и точности ее изложения. Такие оговорки, на наш взгляд, необходимо было сделать, предваряя
20

рассмотрение обозначенного вопроса.
Статья 7 УПК РФ содержит норму-принцип, названный «Законность при
производстве по уголовному делу». Статья 10 УПК АР, выполняет ту же функцию. Однако, она поименована «Законность». Исходя из того, что законность
имеет межотраслевое или, как иногда говорят «всеобщее» значение, а мы речь
ведем об использовании этого положения в конкретной сфере, то первое из указанных наименований, нам представляется, более точным.
Сущность первой и второй части ст. 7 УПК РФ сводится к тому, что суд,
прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не вправе применять федеральный закон или иной нормативный акт, противоречащий УПК РФ. Совершенно другой подход использован в ст. 10 УПК АР, где подчеркивается, что
суды и участники уголовного процесса должны строго соблюдать положения всех
законов и международных договоров с участием Азербайджанской Рес-публики.
Намерение российского законодателя, побудившее закрепить указанное выше
положение, понятно. Оно полностью согласуется с содержанием ч. 1 ст. 1 УПК РФ
и призвано обеспечить единство правоприменения, верховенство норм уголовнопроцессуального права в вопросах осуществления судопроизводства. Аналогичное
можно сказать и об азербайджанском законодателе. Формулируя принцип
законности, он ориентировался на те нормативные акты, которые, по его мнению,
являются источниками уголовно-процессуального права (ст. 2 УПК АР).
Существует несколько научных подходов к определению источников
уголовно-процессуального права: от самого узкого до широкого. Мы не будем их
здесь анализировать. Однако, отметим, что каждый из них имеет свое теоретическое обоснование, а поэтому может быть использован в процессе нормотворчества. Это было и сделано. Остается отметить, что оба законодателя в этом
вопросе были последовательными.
Но, возникает вопрос о практическом применении таких предписаний. Так,
использовать правило, закрепленное в ст. 7 УПК РФ, иногда весьма затруднительно или невозможно. Например, ч. 3 ст. 56 УПК РФ устанавливает круг
лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей, поскольку они
являются обладателями информации, составляющей охраняемую законом тайну.
Но среди них не указан целый ряд субъектов, использующих такую ин-формацию,
в частности, лиц, осуществляющих оперативно-розыскную дея-тельность либо
участвующих в ней. Предположим, что следователь примет ре-шение об
осуществлении допроса оперуполномоченного уголовного розыска по выяснению
сведений, обозначенных в ст. 12 Федерального закона «Об опера-тивно-розыскной
деятельности» (например, о лице, предоставившем сведения на конфиденциальной
основе). Противоречия рассматриваемых положений очевидны. УПК РФ не
запрещает осуществить такой допрос, в то время, как Федеральный закон «Об
21

оперативно-розыскной деятельности» не позволяет разглашать (по общему
правилу) указанные данные. Разрешение данной ситуа-ции с учетом содержания
ч.ч. 1 и 2 ст. 7 УПК РФ остается загадкой. Подобные случаи могут возникать при
использовании в уголовном судопроизводстве и иных сведений, составляющих
охраняемую законом тайну (журналистскую, нотариальную, коммерческую,
банковскую и др.).
Подход, использованный азербайджанским законодателем, в такой ситуа-ции
выглядит гибче. Он позволяет разрешить сложившуюся ситуацию с учетом
исполнения положений всех законов, в том числе и тех, которые направлены на
охрану сведений, составляющих тайну.
Если пойти дальше, то можно утверждать, что ч. 2 ст. 7 УПК РФ, запрещающая суду использование любого нормативного акта, не соответствующего
УПК РФ, распространяет свое действие и на решения Конституционного Суда РФ.
Таким образом, постановления высшего органа конституционного надзора,
констатирующие несоответствие Конституции Российской Федерации тех или
иных положений УПК РФ, также не должны применяться?
Приведем один из примеров. В соответствии с ч. 8 ст. 42 УПК РФ (в редакции до 28 декабря 2013 г.) говорилось, что по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего переходят к одному из его близких родственников. Исходя из решения высшего ор-гана
конституционного надзора, это положение не может рассматриваться как
исключающее возможность наделения процессуальными правами потерпевшего
более одного близкого родственника лица, чья смерть наступила в результате
преступления (Определение Конституционного Суда РФ от 18 января 2005 г. №
131-О). Долгое время законодатель не вносил корректив в рассматриваемое
предписание. Это было сделано лишь Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 432-ФЗ. Однако, слово «к одному» присутствует и в новой формули-ровке
закона. Как надлежит поступать в таких случаях правоприменителю. Ведь решение
Конституционного Суда РФ относится к иным нормативным ак-там и оно
противоречит предписаниям УПК РФ?
В такой ситуации привлекательной выглядит формулировка ч. 10.3 УПК АР,
где указано, что истолкование Конституции и других законов Азербай-джанской
Республики обязательно для участников уголовного процесса, если оно дано
Конституционным Судом Республики. И хотя эта формулировка так-же не
идеальна, но она позволяет разрешать указанные нами выше коллизии.
Статья 7 УПК РФ содержит еще две части. Их основное содержание сво-дится
к тому, что все действия и решения органов, осуществляющих судопро-изводство,
должны соответствовать нормам УПК РФ, быть обоснованными и
мотивированными. Такой же смысл заложен в ч.ч. 10.2, 10.5 ст. 10 УПК АР.
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Положение это достойно быть фундаментальным для уголовного процесса, но
снова возникают вопросы его реализации.
В теории права наиболее распространенным является понимание закон-ности
как неуклонного исполнения законов и соответствующих им иных пра-вовых актов
органами государства, должностными лицами, гражданами и об-щественными
организациями. Такая формулировка представляется в высшей степени
обобщенной и не дает возможности правоприменителю определить за-конность
решения в конкретных жизненных обстоятельствах. Точнее, она позво-ляет сделать
это только в тех случаях, когда в законе четко сформулирован эта-лон поведения
правоприменителя. Тогда, путем сопоставления этого эталона с реально
осуществленными действиями (принятыми решениями), можно легко определить
законность (незаконность) правоприменительного акта. Но, такое имеет место не
всегда. Нередко нормативно закрепленного эталона поведения не существует. Так,
часть 1 ст. 144 УПК РФ, в целях проверки первичной информа-ции о преступлении,
позволяет получать объяснения, осуществлять ревизии, до-кументальные
проверки. Но, законодательной процедуры выполнения этих дей-ствий нет.
Подобное имеет место и в уголовно-процессуальном законодательстве
Азербайджанской Республики, например, в ст. 207 УПК АР. Как же в этих слу-чаях
определять законность выполненных действий или принятых решений?
В теории уголовного процесса предпринимались попытки «приземлить»
рассматриваемый принцип к деятельности по осуществлению судопроизводст-ва.
Однако они не всегда, на наш взгляд, были удачными. В частности, И. Ф. Демидов
отмечал, что главное проявление принципа законности в уго-ловном процессе
состоит в требовании, обращенном к органам расследования, прокурору и суду, все
свои решения принимать при наличии достаточных ос-нований [5, 150]. Но такое
понимание законности также не вносит необходимой ясности. Более детальное
изучение рассматриваемых вопросов позволило пред-ложить критерии
(требования), которые свидетельствуют о законности каждого следственного и
судебного акта. Так, Ю. Н. Белозеров и В. В. Рябоконь считали, что
процессуальный акт может быть признан законным только тогда, когда отве-чает
следующим условиям: а) вынесение такого акта предусмотрено уголовнопроцессуальным законодательством; б) он вынесен компетентным органом ли-бо
лицом; в) он постановлен при наличии к тому условий, предусмотренных за-коном;
г) его вынесению предшествовало производство необходимых процес-суальных
действий; д) он облечен в установленную законом процессуальную форму –
постановление; е) он содержит необходимые реквизиты [4, 8].
Представляется, что такие требования могут быть уместными при формальной оценке законности решения правоприменителя, но они не лишены
изъянов. В частности, эти условия не рассчитаны на использование следовате-лем
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дискреционного поведения. Законодатель не имеет возможности строго
формализовать ситуации, в которых действуют должностные лица, поэтому допускает возможность выбора, некую долю усмотрения. Вместе с тем должно быть
принято решение, которое наиболее целесообразно в данном конкретном случае.
Что означает: «вынесение такого акта предусмотрено уголовно-процессуальным
законодательством», «он постановлен при наличии к тому ус-ловий,
предусмотренных законом»? На наш взгляд, такие формулировки явля-ются
относительными. В частности, должно ли присутствовать прямое предпи-сание
закона о выполнении данного акта или он может быть «выведен» из смысла, духа
закона? Ответ на этот вопрос меняет многое в оценке законности
правоприменительного акта.
А. Барак выдвигает следующую концепцию понимания законности: существуют возможности, которые каждый знающий юрист может легко опреде-лить
как законные, и существуют другие возможные решения, которые любой юрист
немедленно отвергнет как незаконные. Между этими двумя полюсами находятся
возможности, в оценке степени законности которых знающие юри-сты могут не
сойтись. Опираясь на стандарт «знающих» юристов, автор пред-лагает его в
качестве критерия для определения законности возможностей. При этом делает
оговорку: сообщество юристов – есть профессиональная точка зре-ния коллектива
юристов в отдельном государстве. Вариант законен, если сооб-щество юристов
считает его таковым и если оно реагирует на выбор этого ва-рианта без ощущения
шока и недоверия. Но сам ученый здесь же признает, что указанный стандарт
неточен. Между двумя полюсами есть ряд ситуаций, в оценке которых само
сообщество юристов разделяется: такие ситуации нельзя назвать незаконными так
же, как о них нельзя сказать, что они законны. Разу-меется, и термин «сообщество
юристов» тоже неточен [2, 15-19].
Мы всего лишь предприняли попытку углубленного внедрения в содер-жание
принципа законности с тем, чтобы показать всю сложность в формули-ровании его
сути, т.е. обратить внимание на то, что было проигнорировано за-конодателем. В
том числе, им оставлены без внимания достаточно значимые подходы,
выработанные теорией уголовного процесса. Как считает В.Т.Томин, формула
принципа законности состоит в том, что действующие уголовно-процессуальные
нормы должны тщательно соблюдаться. Условием действия этого принципа
является наличие в уголовно-процессуальном праве оптималь-ного количества
норм, их непротиворечивость, легитимность, систематизиро-ванность и
доступность для участников уголовного процесса [9, 123]. А такое,
приближающееся к идеальному, положение вещей может быть только в том
случае, если принцип законности будет сформулирован в точном соответствии с
идеями права. Считаем возможным согласиться и с мнением о том, что в уго24

ловно-процессуальном законодательстве внимание правоприменителя акцентировано на положениях, раскрывающих только отдельные сущностные свойства
данного принципа, причем отнюдь не самые важные [3, 44].
Завершая рассмотрение вопроса, подчеркнем: содержание норм-принципов,
определяющих законность уголовного судопроизводства является несовершенным
и нуждается в корректировке в соответствии с идеями права и фундаментальными
теоретическими разработками.
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Annotasiya. Məqalədə Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyasının cinayətmühakimə icraatında qanunçuluğu müəyyənləşdirən prinsip-normaların məzmununun
müqayisəli təhlili verilmiş və mövcud fundamental-nəzəri müddəalara uyğun olaraq onların
redaktəsi zərurəti qeyd olunmuşdur.
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Аннотация. В статье предложен сравнительный анализ содержания нормпринципов, определяющих законность уголовного судопроизводства в Российской
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Abstract. This paper proposes a comparative analysis of the content of the rules, principles
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UOT 343.1
Mövsümov Cəfər Rauf oğlu
Bakı Dövlət Universitetinin Cinayət prosesi
kafedrasının doktorantı

MƏHKƏMƏNİN PROSESSUAL HÜQUQİ VƏZİYYƏTİ
KONTEKSTİNDƏ MƏHKƏMƏ İSTİNTAQINDA HAKİMİN
ROLUNA DAİR MÜLAHİZƏLƏR
Hüquq ədəbiyyatında haqlı olaraq qeyd edilir ki, nə sovet dövründə, nə də hazırda
qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericilikdə məhkəmənin hüquqi vəziyyətini
tənzim edən normalarda onun hüquq və vəzifələrinə müfəssəl həsr edilmiş müstəqil
norma yoxdur. Qüvvədə olan Cinayət-Prosessual Məcəlləni qanunvericilik texnikası
baxımından təhlil etdikdə, aşkar olunur ki, «ittiham» və «müdafiə» tərəfləri başlıqları ilə
verilmiş fəsillərdə ayrı-ayrı subyektlərinin sırf hüquqi vəziyyətinə həsr edilmiş müstəqil
maddələrlə müqayisədə «məhkəmə» başlığı altında birləşdirilmiş hüquq normaları
arasında məhz məhkəmənin hüquq və vəzifələrinə həsr edilmiş müstəqil norma olduqca
məhduddur, həmin fəsil əsasən məhkəmə orqanlarının sistemi, aidiyyəti və digər təşkilati
xarakterli məsələləri tənzim edir. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının CinayətProsessual Məcəlləsində «prokuror» başlığı ilə verilmiş maddədə həmin subyektin
84.2.5-ci maddə ilə vəzifələrinin siyahısı açıq saxlanılmaqla 4 əsas vəzifəsi, 84.5.22-ci
maddə ilə isə hüquqlarının siyahısı açıq saxlanılmaqla 21 əsas hüququ təsbit edilmişdir
və yaxud «təqsirləndirilən şəxs» başlığı ilə verilmiş maddədə həmin subyektin 41 əsas
hüququ və 8 əsas vəzifəsi təsbit edilmişdir. Lakin anoloji olaraq «hakim» və ya
«məhkəmə iclasında sədrlik edən» başlıqları ilə verilmiş maddələrdə əsasən blanket
xarakterli normaların təsbit edilməsi texnikasından istifadə edilir və həmin subyektin əsas
hüquq və vəzifələri sistemli şəkildə təqdim edilmir. Lakin bu heç də o demək deyildir ki,
məhkəmənin hüquqi statusu cinayət prosesinin digər iştirakçıların nisbətən dar və
məhdud xarakter daşıyır. Əksinə məhkəmə ən geniş və spesifik səlahiyyətlərə malik olan
proses subyektidir. Həmçinin, fikrimizcə, haqlı olaraq, qeyd edilir ki, məhkəmənin işi
həll etmə funksiyasının mahiyyətindən məhkəmənin aşağıdakı əsas vəzifləri irəli gəlir:
(4, s. 146-147)
– Cinayət prosesində tərəflər üçün bərabərlik şəraiti təmin etmək vəzifəsi
Azərbaycan Respublikasının yeni CPM-də çəkişmə prinsipinin təsbit edilməsindən irəli
gəlir, çünki bu prinsipin tərkib elementi kimi, məhkəmə nə ittiham, nə də müdafiə
tərəfinin funksiyasını üzərinə götürməməli, lakin cinayət prosesi tərəflərindən hər birinin
vəsatəti ilə əlavə olaraq zəruri materialların əldə edilməsinə kömək göstərməli, yalnız
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cinayət prosesi tərəflərinin iştirakı bərabər əsaslarla təmin edilməklə tədqiq olunmuş
sübutlarla əsaslandırılmış hökm və ya digər yekun qərar çıxarmalıdır.
– Məhkəmə aidiyyatına əməl etmək. Cinayət işinin (o cümlədən, cinayət təqibi ilə
əlaqədar digər materialların) hansı birinci instansiya məhkəməsində baxılmalı olmasını
qanunla müəyyən etməyə əsas verən əlamətlərin məcmuyuna məhkəmə aidiyyatı deyilir.
Məhkəmə aidiyyatı birinci instansiya məhkəməsində cinayət işlərinə (digər materiallara)
baxılması üzrə məhkəmələr arasında səlahiyyət həddini şərtləndirir. Bu institut işlərin
düzgün bölüşdürülməsi, ədalət mühakiməsinin səmərəli həyata keçirilməsinə, məhkəmə
çağırılan şəxslərin tam iştirakının təmin edəlməsinə imkan yaradır (5, s. 196-197). Bu
institutun əhəmiyyəti məhkəmələr barədə ölkədə ardıcıl olaraq aparılan struktur
dəyişikləri üzrə islahatlarla da izah edilə bilər. Eyni zamanda məhkəmə aidiyatın əməl
edilməsi cinayət prosesinin təməl müddəaları sıransında da təsbit edilmişdir. Heç kəs
onun işinə aidiyyatı qanunla müəyyən edilmiş məhkəmədə baxılması hüququndan
məhrum edilə bilməz.
– İbtidai araşdırmada cinayət-prosessual qanunvericiliyin pozulub-pozulmamasını
yoxlamaq. Cinayət mühakimə icraatı mərhələli xarakter daşıdığı üçün cinayət prosesində
həyata keçirilən prosessual fəaliyyətə «varislik» xasdır. Odur ki, məhkəmə icraatının
qanuniliyinin təmin edilməsi üçün məhkəməyədək icraatın qanuniliyinin yoxlanılması və
onun qanuni olduğuna inamın yaranması qaçılmazdır. Məhkəmənin nəzərdən keçirilən
vəzifəsinin mahiyyəti də bundan ibarətdir.
– Həqiqətin müəyyən edilməsini təmin etmək. 18 mart 2009-cu il tarixdə
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına ümumxalq səsverməsi – referendum
vasitəsilə əlavə və dəyişiklər edilərkən Konstitusiyanın 125-ci maddəsinə yeni VII hissə
də əlavə edilmişdir. Həmin hissəyə əsasən, məhkəmə icraatı həqiqətin müəyyən
edilməsini təmin etməlidir. Hesab edirik ki, məhz bu konstitusion müddəa məhkəmələrin
adını yuxarıda qeyd etdiyimiz vəzifənin subyekti olması fikrinin təkzibolunmaz
arqumentidir.
Hüquq ədəbiyyatında, həmçinin, məhkəmənin prosessual hüquqlarının sistemi
barədə də əsaslı fikir bildirilmişdir və qeyd edilmişdir ki, məhkəmə aşağıdakı əsas
prosessual hüquqların subyektidir: (4, s. 147-148)
– Məhkəmədə iştirakı tələb olunan şəxsləri çağırmaq, onları məcburi gətirtmək.
Məhkəmənin bu hüququ işin hallarının bilavasitə araşdırılmasının təminatı vasitəsi kimi
nəzərdə tutulmuşdur. Məhkəmə baxışının bilavasitəliyi o deməkdir ki, birinci instansiya
məhkəməsində bütün sübutlar hakimin (məhkəmənin) özü tərəfindən tədqiq edilməlidir.
Məhkəmə hökmünün əsasını isə yalnız müvafiq iş üzrə həyata keçirilmiş məhkəmə
iclaslarında tədqiq edilmiş sübutlar təşkil edə bilər. Heç bir ibtidai araşdırma materialı
məhkəmə tərəfindən bilavasitə tədqiq edilmədən bu və ya digər qərarın əsaslandırılması,
çıxarılması üçün əsas ola bilməz.
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– Məhkəmə iclasında qaydanın təmin edilməsi məqsədi ilə tədbirlər görmək.
Məhkəmənin bu hüququ mürəkkəb xarakterlidir; özündə bir sıra müstəqil və məcmu
halda çıxış edə bilən davranış imkanlarını nəzərdə tutur. Belə ki, yalnız məhkəmə – iclasa
sədrlik edən hakim foto, kino, audio, video, kompyuter və digər yazan texniki
vasitələrdən istifadə edilməsinə icazə verə bilər; məhkəmə iclasında danışmağa,
vəsatətlər qaldırmağa, etirazlar etməyə icazə verə bilər; müraciət etdiyi şəxsin
əyləşməsinə icazə verə bilər; məhkəmə iclasında fasilə elan edilənədək proses
iştirakçılarına məhkəmə iclas zalını tərk etməyə icazə verə bilər; dövlət ittihamçısı və
müdafiəçi istisna olmaqla, məhkəmə iclasında qaydanı kodub sürətdə pozan şəxslər
barəsində xəbərdarlıq edə və bundan sonra qanunla nəzərdə tutulmuş xüsusi prosessual
məcburiyyət tədbirləri tətbiq edə bilər.
– Öz təşəbbüsü ilə sübutlar toplamaq. Ədəbiyyatda hüquqi vəziyyətinə görə
sübutetmə prosesində cinayət mühakimə icraatının iştirakçılarını aşağıdakı qruplara
bölür: 1) sübutların toplanmasına kömək edənlər; 2) cinayət işinə əlavə edilmək üçün
sübutlar toplamaq və təqdim etmək hüququ ilə təmin edilmişlər; 3) müdafiə
funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün sübutları müstəqil toplamaq hüququna malik
olanlar; 4) cinayət-prosessual sübutetməni həyata keçirmək səlahiyyəti olan cinayət təqibi
orqanları; 5) cinayət işinin həlli üçün sübutların toplanmasını, yoxlanmasını və
qiymətləndirilməsini həyata keçirməyə səlahiyyəti olanlar. Sonuncu qrupa sübutetmə
prosesində xüsusi yer tutan məhkəmə daxildir. Cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən
şəxsin təqsirli olub-olmamasını sübut etmək vəzifəsi məhkəmənin üzərinə qoyulmur –
birinci halda bu müdafiə tərəfinin hüququdur, ikinci halda isə ittiham tərəfinin
vəzifəsidir. Lakin AR CPM-in 143-145-ci maddələrinə görə məhkəmə cinayət işi üzrə
icraatın həyata keçirilməsi prosesində sübutlar toplamaq, yoxlamaq və qiymətləndrmək
hüququ ilə təmin edilmişdir. Bununla da, məhkəmə sübutetmə prosesinin subyekti olur,
çünki onun əsas funksiyası cinayət işini mahiyyəti üzrə həll etməkdən ibarətdir (3, s. 148149, 152).
– Öz təşəbbüsü ilə maddi ziyanı ödətdirmək. Əslində cinayət prosesində vurulmuş
maddi ziyanın ödənilməsinin təmin edilməsi üçün kifayət qədər dəqiq mexanizm
fəaliyyət göstərir. Bununla yanaşı, cinayətdən zərər görmüş şəxslərin qanuni
mənafelərinin və ümumilikdə cinayət mühakimə icraatının ədalətliliyinin və tamlığının
əlavə təminatı kimi qanunvericilik hakimə qanunla müəyyən edilmiş şərtlərin məcmuyu
mövcud olduğu hallarda öz təşəbbüsü ilə vurulmuş ziyanın ödətdirilməsi hüququ
vermişdir. Lakin qeyd etdiyimiz kimi, bu hüquq mütləq xarakterli olmayıb, qanunla
müəyyən edilmiş şərtlərin məcmu halda mövcud olması şərti ilə tətbiq edilə bilər.
– Xüsusi qərar qəbul etmək. Xüsusi qərar spesifik prosessual akt olub, yalnız
məhkəmə tərəfindən qəbul edilir, prosessual məsuliyyətin labüdlüyünün təminatına,
profilaktik tədbirlərin tətbiqinə və qanun pozuntularının aradan qaldırılmasına yönəlmiş
olur. Xüsusi qərarın çıxarılması hüquq və ya vəzifə olması baxımından vahid prosessual
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təbiətə malik deyildir. Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda məhkəmə üçün xüsusi qərarın
çıxarılması həm vəzifə, həm də hüquq kimi çıxış edir.
– Kollegial tərkibdə qəbul edilmiş hökmlə (yekun qərarla) razılaşmadıqda yazılı
xüsusi rəy vermək. Hakimə verilmiş bu hüquq onun prosessual müstəqilliyinin təminat
vasitələrindən olmaqla, hətta kolleqial tərkibdə olan hakimlərin də bir-birinin fikri ilə
bağlı olmamasının göstəricisidir. Hökmlə razılaşmanın səbəbləri obyektiv (məsələn,
qanunun bu və ya digər normasının vahid normativ təfsirinin mövcud olmaması) və
subyektiv (məsələn, daxili inamın formalaşması ilə əlaqədar) olmaqla həm bir, həm də
bir neçə məsələnin həll edilməsi ilə əlaqədar ola bilər. Məhkəmə hökmü və ya digər
yekun qərarı hakimlərdən biri tərəfindən imzalanmadıqda bunun xüsusi rəylə bağlı
olduğu mütləq qeyd edilməlidir. Əks təqdirdə bu, həmin cinayət işinin (digər
materialların) apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən geri qaytarılmasına səbəb
ola bilər (2, s. 980).
Cinayət prosesində məhkəmə istintaqı məhkəmə baxışının əsas hissəsini təşkil edir,
burada istər ibtidai istintaq zamanı, istərsə də məhkəmənin və proses iştirakçılarının
təşəbbüsu ilə tələb edilən bütün sübutlar yoxlanılır və tədqiq edilir (5, s. 232). Göründüyü
kimi, məhkəmə istintaqı məhkəmədə həyata keçirilən sübutetmə fəaliyyətinin əsas
hissəsini əhatə edir. Odur ki, hakimin məhkəmə istintaqında hansı formada iştirak etməsi
məsələsi müzakirə predmeti kimi qalır. Ədəbiyyatda bu məsələyə dair iki əsas bir-birinə
zidd gələn mövqe ilə rastlaşmaq mümükündür: məhkəmənin sübutetmə fəaliyyətində fəal
rolunun tərəfdarı olan müəlliflərin mövqeyi və məhkəmnin sübutetmə fəaliyyətində
passiv rolunun tərəfdarı olan müəlliflərin mövqeyi.
Birinci yanaşmanın tərəfdarları belə hesab edirlər ki, cinayət prosesinin tərəflərinin
sübutetmə fəaliyyəti ilə bağlı hüquqlarının dairəsini və onların məzmun üzrə
eyniləşdirilməsi qeyri-mümkündür, çünki bu zaman ittiham tərəfindən çıxış edən dövlət
orqanları hakimiyyət salahiyyətlərinə, məcburilik elementlərinə malik olduqdarı üçün
müdafiə tərəfindən çıxış edən subyektlər qarşısında hər zaman müəyyən üstünlüyə malik
olacaqlar. Bu mövqenin tərəfdarlarının əsas arqumenti ondan ibarətdir ki, məhkəməyədək
mərhələdə ədliyyə və ittiham funksiyalarının subyektləri eyni olduğu üçün tərəflərin
bərabərləşdirilməsi mümkün deyil. Bəzən bu yanaşmanını tərəfdarları hər iki tərəfi
ümumiyyətlə müstəqil sübut toplamaq salahiyyətlərindən məhrum etməyi və bu işi
istintaq hakiminə tapşırmağı nəzərdə tutan konsepsiyanı təklif edirlər (10, s. 80-81).
Məhkəmə istintaqında – sübutetmə fəaliyyətində məhkəmənin fəallığını dəstəkləyən
müəlliflərin mülahizələrini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: məhkəmə fəal olmazsa,
həqiqətin axtarılmasına xidmət etmək əvəzinə, bu və ya digər tərəfin mövqeyinə üstünlük
vermək məcburiyyətində qalar (12, s. 26-27), məhkəmənin fəallıqdan məhrum edilməsi
məhkəmə istintaqında tədqiq ediləcək sübutların birtərəfli və natamam olmasına zəmin
yaradır, çünki yalnız məhkəmə işin həlli üçün kifayət edən sübut bazasında tərəflərin yol
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verdikləri boşluq və natamamlıqları doldura bilər (7, s. 1), çəkişmə prinsipini
məhkəmənin passivliyini tələb edən müddəa kimi şərh edilməsi doğru deyil (8, s. 42).
İkinci yanaşmanın tərəfdarları isə, çəkişmə formasında həyata keçirilən cinayət
prosesində prosessual funksiyaların qəti şəkildə fərqləndirilməli olması müddəasını
rəhbər tutaraq məhkəmənin məhkəmə istintaqında «passiv» mövqe tutmasının doğru
olduğunu əsaslandırmağa çalışırlar. Bu yanaşmanın tərəfdarlarının fikirlərini aşağıdakı
kimi ümumiləşdirmək olar: məhkəmə özü sübutlar toplamalı deyil, o, qərəzsizliyini
qorumalı, sübut toplamaq hüququna malik olan tərəflər üçün bərabər imkanlar
yaratmalıdır (13, s. 56), məhkəmə sübutların toplanmasında nə qədər aktiv olarsa, daha
sonra sübutların qiymət-ləndirilməsi zamanı özünün əldə etdiyi sübutlarla digər
sübutların müqayisəli qiymətləndirilməsi zamanı qərəzsiz olmağa bir o qədər çətinlik
çəkər (9, s. 33-34).
Bu iki əsas toqquşan mövqelərlə yanaşı, ədəbiyyatla ortaq məxrəcdən çıxış edən –
qarışıq yanaşma nümayiş etdirən müəlliflərində fikirlərinə rast gəlmək mümkündür. Bu
yanaşmanın əsas tezisi ondan ibarətdir ki, məhkəmə fəal ola bilər, lakin onun fəallığına
yol verilən halların dairəsi qanunla müəyyən edilməlidir. Bu mövqenin digər iki mövqe
ilə ciddi rəqabət apara bilməməsinin səbəbi ondadır ki, bu yanaşmadan çıxış edən
müəlliflərin özləri arasında həmin halların dairəsi barədə birmənalı fikir
formalaşmamışdır, bu halların kriteriyaları və ya müfəssəl siyahısı müəyyən
edilməmişdir. Bir müəllifin məhkəmə fəallığı tələb edən hal kimi dəyərləndirdiyi
vəziyyəti başqa bir müəllif məhkəmə fəallığının yolverilməz halı kimi qiymətləndirir.
Məsələn, S. Burmaqin belə hesab edir ki, məhkəməyə sübutları fəal tədqiq etmək
səlahiyyətinin verilməsi, tərəflərin təqdim etdiyi sübutların yoxlanması məqsədilə
məhkəmə istintaqı hərəkətlərini həyata keçirmək hüququnun verilməsi, eləcə də əməlin
doğru tövsifi və ədalətli cəzanın təyin edilməsi üçün tələb edilən məlumatları əldə etmək
məqsədilə öz təşəbbüsü əsasında arayış və xasiyyətnamələri tələb etmək sahiyyətinin
verilməsi doğrudur (10, s. 37-38). Baxılan yanaşmadan çıxış edən başqa bir müəllif
yalnız işin mahiyyəti üzrə həll edilməsi üçün tələb edilən sübutların məhkəməyə təqdim
edilmədiyi hallarda hakimin öz təşəbbüsü ilə həmin sübutları toplamasını doğru hesab
edir (11, s. 3). Ədəbiyyatda, həmçinin «hakimin sübutetmə faliyyətinin hədləri»nin rəsmi
şəkildə müəyyən edilməsini də təklif etmiş müəlliflərin fikirlərinə rast gəlmək olar (11, s.
3).
Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının cinayət
prosesində məhkəmə istintaqı zamanı hakimin sübutetmə fəaliyyəti ilə bağlı kifayət qədər
geniş səlahiyyətləri vardır. Bu isə, öz növbəsində deməyə əsas verir ki, AR CPM-in
normalarına görə, dövlətimizdə faəl hakim konsepsiyası tətbiq edilmişdir. Belə ki, AR
CPM-in 323.7-ci maddəsinə əsasən, məhkəmə öz təşəbbüsü ilə şahidlərin məhkəmə
iclasına çağırılması, ekspertizanın təyin edilməsi, başqa sübutların tələb edilməsi, habelə
məhkəmə baxışından yolverilməz sənədlərin xaric edilməsi haqqında qərar çıxarmaq
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hüququna malikdir. Göründüyü kimi, AR CPM hakimə sübutların toplanması sahəsində
müstəqillik və fəallıq nümayiş etdirmək imkanı vermişdir. Məhkəmənin, həmçinin
sübutların təqiq edilməsində də fəallığına qanunla yol verilir. Belə ki, AR CPM-in 325.5ci maddəsinə əsasən, ittiham tərəfinin təqdim etdiyi sübutların tədqiqində müdafiə tərəfi,
sonra məhkəmə iştirak edir. Müdafiə tərəfinin təqdim etdiyi sübutların tədqiqində isə
ittiham tərəfi, sonra məhkəmə iştirak edir. Məhkəmənin təşəbbüsü ilə tələb edilmiş
sübutları əvvəl ittiham tərəfi, sonra isə müdafiə tərəfi tədqiq edir. Hər bir halda bu
sübutların hər birinin tədqiqində məhkəmə axırıncı növbədə iştirak edir.
Məhkəmənin fəallığı, bir qayda olaraq nəzəriyyədə hüquq qismində nəzərdən
keçirilsə də, bəzi hallarda qanun birbaşa olaraq məhkəmənin aktiv olmasını tələb edən
normalar müəyyən edir. Məsələn, AR CPM-in 331.7-ci maddəsinə əsasən, aşağıdakı
halların müəyyən edilməsi üçün ibtidai araşdırma zamanı ekspertiza keçirilməmişdirsə,
məhkəmə ekspertizanın aparılmasını təmin etməlidir:
1) ölümün səbəbi, bədən xəsarətinin ağırlıq dərəcəsi və xarakteri;
2) şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin ictimai təhlükəli əməli törətdiyi zaman
xroniki psixi xəstəlik, psixi fəaliyyətin müvəqqəti pozulması, kəmağıllıq və ya sair psixi
xəstəlik nəticəsində öz əməlinin (hərəkət və ya hərəkətsizliyinin) faktiki xarakterini və
ictimai təhlükəliliyini dərk etmək, yaxud onları idarə edə bilmək iqtidarında olubolmaması;
3) şahidin və ya zərər çəkmiş şəxsin cinayət işi üzrə müəyyən edilməli halları
xroniki psixi xəstəlik, psixi fəaliyyətin müvəqqəti pozulması, kəmağıllıq və ya sair psixi
xəstəlik nəticəsində düzgün qavrayıb təsvir edə bilməməsi;
4) zərər çəkmiş, şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin müəyyən yaş həddinə çatması
haqqında sənədləri olmadıqda yaşın müəyyən edilməsi.
Bu və digər hallarda ekspertiza təyin edildikdə, məhkəmə iclasında sədrlik edən
cinayət prosesinin tərəflərinə ekspert qarşısında suallar qoymağı, ekspertizanın
aparılmasının kimə tapşırılması və nəyin tədqiq edilməsi barədə öz mülahizələrini
bildirməyi təklif edir.
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MƏHKƏMƏNİN PROSESSUAL HÜQUQİ VƏZİYYƏTİ
KONTEKSTİNDƏ MƏHKƏMƏ İSTİNTAQINDA HAKİMİN ROLUNA
DAİR MÜLAHİZƏLƏR
ANNOTASİYA
AR CPM-də məhkəmənin prosessual vəziyyəti kifayət qədər detallı şəkildə tənzim edilmir.
Məsələn, CPM-də digər subyektlərin bütün və ya əksər hüquq və vəzifələrini təsbit edən
normaların olduğu halda, Məcəllədə məhkəmənin hüquq və vəzifələrinin dairəsini təsbit edən
müstəqil norma mövcud deyildir. Müəllif məhkəmənin hüquq və vəzifələrinin təqribi siyahısını
təklif edir. Məqalədə, həmçinin məhkəmənin sübutetmə prosesində iştirak etməsinin problemli
məsələlərinə toxunulur, aktiv və passiv məhkəmə variantlarına diqqət yetirilir. Nəticə çıxarılır ki,
məhkəmənin aktivliyinə müəyyən qədər yol verilməlidir.
Açar sözlər: cinayət prosesi, məhkəmə, sübutetmə, aktivlik, çəkişmə.
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СУЖДЕНИЯ О РОЛИ СУДА В СУДЕБНОМ СЛЕДСТВИИ В КОНТЕКСТЕ
ЕГО ПРОЦЕССУАЛЬНО ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
АННОТАЦИЯ
В УПК АР процессуальное положение суда не регламентируется достаточно
детально. Например, в уголовно-процессуальном законе содержатся статьи,
определяющие все или почти все права и обязанности других субъектов, но статья,
определяющая перечень прав и обязанностей суда в УПК нет. Автор предлагает
примерный перечень прав и обязанностей суда в уголовном процессе. В статье, также
рассматриваются проблемные вопросы участия суда в процессе доказывания,
анализируются варианты, предложенные разными авторами с пассивным и активным
судом в уголовном процессе, определяются основные направления, по которым
активность суда в процессе доказывания должна иметь место.
Ключевые слова: уголовный процесс, суд, доказывание, активность,
состязательность.

JUDGMENTS ABOUT THE COURT ROLE IN COURT INVESTIGATION IN
THE CONTEXT OF ITS PROCEDURALLY LEGAL STATUS
ANNOTATION
In Criminal Procedure Code of Azerbaijan Republic remedial position of court isn't
regulated in details enough. For example, in the criminally-remedial law articles defining all, or
nearly all rights and a duty of other subjects, but article defining the list of the rights and court
duties in Criminal Procedure Code of Azerbaijan Republic contain aren't present. The author
offers the approximate list of the rights and court duties in criminal trial. In article problem
questions of participation of court in process of proving are considered, the variants offered by
different authors with passive and active court in criminal trial are analyzed, the basic directions
on which activity of court in process of proving should take place are defined.
Key words: criminal process, law court, proving, activity, competitiveness.
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UOT 343.1
QƏFƏROV MİDHƏD SEYİDƏHMƏD OĞLU
Bakı Dövlət Universitetinin Cinayət prosesi
kafedrasının professor əvəzi, hüquq elmləri doktoru

CİNAYƏT PROSESİNDƏ HƏBS MÜDDƏTLƏRİ:
QANUN VƏ NƏZƏRİYYƏ
Xülasə: Zaman insan həyatının ölçü vahidi kimi çıxış etdiyi üçün onun malik olduğu və
itirmək istəmədiyi ali dəyərlərdən biridir. Həbs qətimkan tədbiri cinayət törətməkdə
təqsirləndirilən şəxslərin bir müddət cəmiyyətdən təcrid edilməsi ilə əlaqədardır. İnsan həbsdə
saxlandığı müddət ərzində azadlığı ilə yanaşı zaman kimi ali dəyərini də itirir. Bu səbəbdən
cinayət prosesində şəxsin həbsdə saxlanma müddətlərinin dəqiq tənzimlənməsi insan
hüquqlarının təmin edilməsi ilə birbaşa əlaqədə çıxış edir. Məqalədə həbsə alma müddətlərini
tənzim edən milli qanunvericilik Konstitusiya Məhkəməsinin və Avropa Məhkəməsinin hüquqi
mövqeləri konteksintən təhlil edilir. Müəllif tərəfindən milli qanunda olan boşluqların həll
edilməsi üçün konkret təkliflər irəli sürülür. Məqalədə bir sıra təcrübi əhəmiyyətli konkret suallar
və onların əsaslandırılmış cavabları da yer alır.
Açar sözlər: həbs, müddətlər, hüquqlar, ağlabatanlıq, qanun, təkmilləşdirmə.

Həbs, barəsində tətbiq edildiyi şəxsin məruz qaldığı məhrumiyyətlərin xarakteri və
həcminə görə qətimkan tədbirlərinin ən ciddisi və ən ağırıdır. Prof. C.H. Mövsümov həbs
qətimkan tədbirinin müstəsnalığına işarə edərək göstərirdi ki, müttəhimi həbsə alma iş
üzrə obyektiv həqiqətin müəyyən edilməsi vəzifəsini başqa qətimkan tədbirlərinin tətbiq
edilməsi ilə yerinə yetirmək mümkün olmadıqda tətbiq edilməlidir [6, s. 123]. Bu
qətimkan tədbiri AR Konstitusiyasının 28-ci, eləcə də, İnsan Hüquqlarının və Əsas
Azadlıqlarının Müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasının 5-ci maddəsi ilə bəyan
edilmiş azadlıq hüququnun qanuni və əsaslı məhdudlaşdırılması vasitəsidir. Azərbaycan
Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsininin 157.1-ci maddəsinə əsasən, təqsirsizlik
prezumpsiyasına müvafiq olaraq şəxsin cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin
törədilməsinə aidiyyəti sübut olunmadıqda, o, həbs oluna və ya zərurət olmadıqda həbsdə
saxlanıla bilməz.
Cinayət prosesində həbs və onun müddətləri məsələlərini İnsan hüquqlarının və əsas
azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasının müddəaları baxımından
nəzərdən keçirən müəlliflər vurğulayırlar ki, cinayət mühakimə icraatının gedişatında
ibtidai həbsin qanuniliyi və əsaslığı əlamətlərinin əhəmiyyəti həlledicidir. Hər bir
azadlıqdan məhrum edilmə nəinki milli hüququn əsas prosessual normalarına müvafiq
olmalı, həm də Konvensiyanın 5-ci maddəsinin məqsədlərinə cavab verməli, yəni insanı
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hakimiyyətin özbaşınalığından müdafiə etməlidir Şəxsi azadlıqdan məhrum etmək üçün
onun hüquq pozuntusu törəmtəsinə əsaslı şübhələr olmalıdır. Yalnız belə hallarda
azadlıqdan məhrum etmə kifayət qədər əsaslandırılmış və qanuni hesab olunur. Hər bir
şübhə obeyktiv olaraq şübhə edilən şəxslə güman edilən cinayət arasında əlaqəni fakt və
məlumatlara əsaslandırılmış olduqda əsaslı hesab oluna bilər. Əsaslı şübhə yalnız şəxsin
əvvəllər hər hansı bir hüquq pozuntusu törətməsinə əsaslana bilməz … şəxsə
münasibətdə şübhə onun həmin dövrdə şübhələnildiyi əməllə əlaqədar olmalıdır. İbtidai
həbs yalnız qanuni deyil, həm də zəruri və göstərilən hallarda əsaslı olmalıdır … şəxsin
cinayətin törədilməsində şübhəli olması, özü-özlüyündə, onun istintaq müddətində
azadlıqdan məhrum edilməsinə haqq qazandırmır … şəxs cəmiyyət üçün aşkar və ciddi
təhlükə törədirsə və başqa tədbirlərlə bunun qarşısını almaq mümkün deyildirsə, inan
həbsdə saxlanıla bilər … həbsdə saxlama qaçışın, şahidlərə təsir etmənin, yeni cinayət
törədilməsinin qarşısını almaq üçün zəruri hesab edilə bilər. İbtidai həbsin müddətləri
uzun olmamalıdır. Uzun sürən ibtidai həbsə o zaman haqq qazandırmaq olar ki,
cəmiyyətin maraqlarına riayət edilməsinin zəruri olmasının konkret əlamətləri mövcud
olsun, çünki bu, təqsirsizlik prezumpsiyasına baxmayaraq, şəxsiyyətin hüququna hörmət
qaydası üzərində üstünlük təşkil edir. Şəxsin hüquq pozuntusu törətmiş olmasına əsaslı
şübhə olduğu halda həbs qətimkan tədbirinin müddətinin uzadılmasının mümkünlüyü
səbəbləri şəxsin istintaq və məhkəmədən gizlənmək təhlükəsi; şəxsin iş üzrə həqiqətin
meydana çıxarılmasına mane ola biləcəyi; yeni cinayətin törədilməsi təhlükəsinin aradan
qaldırılması zəruriliyi; ictimai qaydanın qorunması zəruriliyidir. Nəzərə almaq lazımdır
ki, İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi qeyd etmişdir ki, yalnız cinayət işinin
ittiham aktı ilə məhkəməyə göndərilməsi faktına görə təqsirləndirilən şəxslərin həbsdə
saxlanılması Konvensiyanın 5-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olmayan təcrübədir [7;
9, s. 11-17].
Həbs müddətləri milli qanunla ciddi şəkildə tənzim edilir. AR CPM-in 158.1-ci
maddəsinə əsasən, cinayət işi üzrə məhkəməyədək icraat zamanı qətimkan tədbiri
qismində həbs seçilməsi barədə qərar qəbul edərkən məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin
həbsdə saxlanılma müddətini böyük ictimai təhlükə törətməyən və ya az ağır cinayət
törədilməsinə görə 2 ay həddində, ağır və xüsusilə ağır cinayət törətməsinə görə isə 3 ay
həddində müəyyən edir.
Təqsirləndirilən şəxsi həbsdə saxlama müddəti şəxsin tutulma zamanı faktiki həbsə
alındığı andan, o, tutulmadıqda isə həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi barədə məhkəmə
qərarının icra edildiyi andan hesablanır. Təqsirləndirilən şəxsi həbsdə saxlama müddətinə
tutulduğu və həbsdə saxlanıldığı müddət, ev dustaqlığında saxlanıldığı müddət,
məhkəmənin qərarı əsasında prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqi ilə tibb
müəssisəsində stasionar ekspertizanın keçirilməsi və ya müvəqqəti xəstəliyi ilə əlaqədar
saxlandığı müddət, Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda tutulduğu andan
Azərbaycan Respublikasının ərazisində cinayət prosesini həyata keçirən orqana təhvil
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verilənədək olan müddət daxildir.
AR CPM-in 158.3-cü maddəsində qeyd edilir ki, cinayət işi üzrə məhkəməyədək
icraat zamanı həbsdə saxlama müddəti CPM-in 159-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş
həmin müddətlərin uzadılması halları istisna olmaqla, yuxarıda göstərilən müddətlərdən
artıq ola bilməz. Şəxsin həbsdə, ev dustaqlığında və tibb müəssisəsində saxlanıldığı bütün
müddətlər toplanılmaqla bütövlükdə təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılma müddətinə
hesablanır.
AR CPM-in 158.3-cü maddəsinə əsasən, cinayət işi üzrə məhkəməyədək icraatda
həbsdə saxlama müddətinin axımı cinayət işinin məhkəməyə göndərildiyi, yaxud həbs və
ya ev dustaqlığı qismində qətimkan tədbirinə xitam verildiyi gün dayandırılır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu10.10.2011-ci il
tarixdə «Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 158.3-cü maddəsinin
bəzi müddəalarının, 158.4 və 290.3-cü maddələrinin şərh edilməsinə dair» Qərar qəbul
etmişdir. Həmin Qərarda qeyd edilmişdir ki, «... CPM-in 158.3-cü maddəsinin 3-cü
cümləsinə uyğun olaraq həbsdə saxlama müddətinin axımının cinayət işinin məhkəməyə
göndərilməsi anı ilə dayandırılması şəxsin bu vaxtdan etibarən məhkəmənin hazırlıq
iclasında seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin əsaslı olub-olmaması məsələsinə baxılanadək
onun həbsdə saxlanılmasının qanuniliyinə xələl gətirmiş olur ... CPM-in 158.3-cü
maddəsinin 3-cü cümləsində həbs qətimkan tədbirinin müddətinin axımının cinayət işinin
məhkəməyə göndərilməsi anından dayanması müəyyən edilsə də, sonradan məhkəmənin
hazırlıq iclasınadək təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılmasının hüquqi əsasları
tənzimlənməmiş, bu isə şəxsin Konstitusiyada və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq aktlarda təsbit olunmuş azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququnun
məhdudlaşdırılmasına səbəb olur ... cinayət işinin məhkəməyə göndərildiyi gündən
təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılmasının hüquqi əsaslarının müəyyən edilməsinin
mümkün qədər qısa müddətdə tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinə tövsiyə olunmalıdır ... həbs qətimkan tədbirinin tətbiqinin qanunvericilikdə
nəzərdə tutulmuş hüquqi əsasları və qaydası Konstitusiyadan və Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq aktlardan irəli gələn prinsiplərə zidd
olmamalıdır ... CPM-in 158.4-cü maddəsinə əsasən qətimkan tədbiri qismində həbsdə
saxlama müddəti hesablanarkən təqsirləndirilən şəxsin və onun müdafiəçisinin cinayət
işinin materialları ilə tanış olma müddəti nəzərə alınmır ... CPM-in 218.4-cü maddəsinin
birinci cümləsinə görə təqsirləndirilən şəxsin və onun müdafiəçisinin cinayət işinin
materialları ilə tanış olma müddəti cinayət işi üzrə ibtidai istintaqın müddətinə daxil deyil
... adı çəkilən maddə imperativ qaydada müəyyən edir ki, təqsirləndirilən şəxsin və onun
müdafiəçisinin cinayət işinin materialları ilə tanış olma müddəti həbsdə saxlama
müddətinə daxil edilmir, bu qayda isə faktiki olaraq təqsirləndirilən şəxsin həbsdə
saxlama müddətinin axımının dayanmasına səbəb olur. Həbsdə saxlama müddətinin
axımı yalnız cinayət işinin materialları ilə tanış olduqdan sonra yenidən başlayır.
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Qanunvericilikdə bu hal xüsusi normada nəzərdə tutulmamışdır. Əksinə təqsirləndirilən
şəxsin məhkəməyədək və məhkəmə icraatı mərhələsində həbsdə saxlanılma müddətinin
bütünlüklə nəzərə alınması təsbit edilmişdir (CPM-in 158.6-cı maddəsi) … CPM-in
158.4-cü maddəsi, habelə 218.4-cü maddəsinin «təqsirləndirilən şəxsin və onun
müdafiəçisinin cinayət işinin materialları ilə tanış olma müddəti cinayət işi üzrə ibtidai
istintaqın müddətinə daxil deyildir» müddəası, barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş
şəxsin azadlıq hüququnun daha artıq dərəcədə məhdudlaşdırılmasına səbəb olur. Belə ki,
cinayət işinin materialları ilə tanış olma müddətinin həbs qətimkan tədbirinin müddətinə
daxil olmaması təqsirləndirilən şəxsin və onun müdafiəçisinin həmin materiallarla sərbəst
tanış olmasına bir maneədir və bu hal həmin materiallarla tanış olarkən onları tələsdirir
… CPM-in 158.4-cü maddəsində və 218.4-cü maddəsinin birinci cümləsində cinayət
işinin materialları ilə tanış olma müddətinin nəzərə alınmaması Konstitusiyanın 28-ci
maddəsində və Konvensiyanın 5-ci maddəsində öz əksini tapan azadlıq hüququnun yalnız
qanuni əsaslarla məhdudlaşdırıla bilməsi prinsipinin tələblərinə uyğunsuzluq təşkil
etdiyindən tərəflərin cinayət işinin materialları ilə tanış olması həbs qətimkan tədbirinin
müddətinin axımının dayanmasının qanuni əsası hesab edilə bilməz. Məhkəməyədək
icraatda təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılma müddəti heç bir halda məhkəmənin
qərarında göstərilmiş müddətdən artıq davam edə bilməz … Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu müraciətdə qaldırılan məsələ ilə əlaqədar CPM-in 158.4-cü maddəsinin, habelə
həmin Məcəllənin 218.4-cü maddəsinin «təqsirləndirilən şəxsin və onun müdafiəçisinin
cinayət işinin materialları ilə tanış olma müddəti cinayət işi üzrə ibtidai istintaqın
müddətinə daxil deyildir» müddəasının Konstitusiyanın 28-ci maddəsinə və
Konvensiyanın 5-ci maddəsinə uyğun olmadığını müəyyən edərək, onların qüvvədən
düşməsi qənaətinə gəlir ...».
AR CPM-in 158.6-cı maddəsinə əsasən, cinayət işi üzrə icraatın aparılması zamanı
(məhkəməyədək, habelə birinci və apellyasiya instansiyası məhkəmələrində aparılmış
icraat daxil olmaqla) şəxsin həbsdə saxlanılması müddəti məhkəmə tərəfindən ona təyin
olunmuş cəza müddətinə daxil edilir.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, cinayət işi üzrə məhkəməyədək icraat zamanı həbsdə
saxlanılma müddətinin uzadılması məsələləri də milli qanunla ciddi şəkildə tənzim edilir.
AR CPM-in 159-cu maddəsinin müddəalarına görə, cinayət işi üzrə məhkəməyədək
icraat zamanı təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılması müddəti işin mürəkkəbliyi ilə
əlaqədar böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər üzrə 1 aydan, az ağır cinayətlər
üzrə 2 aydan, ağır cinayətlər üzrə 3 aydan, xüsusilə ağır cinayətlər üzrə isə 4 aydan artıq
olmayan müddətə məhkəmə tərəfindən uzadıla bilər. Məhkəməyədək icraat zamanı işin
müstəsna dərəcədə mürəkkəbliyi ilə əlaqədar həbsdə saxlanılma müddəti təkrarən az ağır
cinayətlər üzrə 2 aydan, ağır cinayətlər üzrə 3 aydan, xüsusilə ağır cinayətlər üzrə isə 5
aydan artıq olmayan müddətə məhkəmə tərəfindən uzadıla bilər.
Təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılma müddətinin uzadılmasını zəruri hesab
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edən müstəntiq həbsdə saxlanılma müddətinin keçməsinə ən geci gün qalmış ibtidai
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora müvafiq əsaslandırılmış
vəsatət verir. İbtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror
təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılması müddətinin uzadılması zərurəti ilə
razılaşdıqda, məhkəmə qərarı ilə müəyyən edilən həbsdə saxlama müddətinin keçməsinə
ən geci 5 gün qalmış məhkəməyə müvafiq təqdimatla müraciət edir. Məhkəmə
təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılma müddətinin uzadılmasının zəruriliyi ilə
razılaşdıqda, onun barəsində qətimkan tədbirinin seçilməsi haqqında qərarla müəyyən
edilmiş həbsdə saxlanılma müddəti başa çatanadək təqsirləndirilən şəxsin həbsdə
saxlanılma müddətinin uzadılması barədə qərar qəbul edir. Həbsdə saxlanılma
müddətinin uzadılması barədə qərar qəbul edərkən həbsin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsi,
habelə girov qoyulmaqla təqsirləndirilən şəxsin azad edilməsinin mümkünlüyü və
girovun məbləğinin müəyyən edilməsi hüququ məhkəmədə saxlanılır [1, s. 341-344; 4, s.
480-481; 5, s. 306-307].
Təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılması müddətinin uzadılması barədə qərar
qəbul edərkən, məhkəmə həbsdə saxlanılmanın sonrakı müddətini AR CPM-in 159.1 və
159.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hədlərdə müəyyən edir. Həbsdə saxlanılma
müddətinin uzadılması və ya bundan imtina edilməsi barədə məhkəmə qərarından
apellyasiya instansiyası məhkəməsinə şikayət və ya protest verilə bilər. Apellyasiya
instansiyası məhkəməsinin bu məsələ üzrə qərarı qətidir.
AR CPM-in 159.7-ci maddəsinə əsasən, cinayət işinin məhkəməyədək icraatı
zamanı təqsirləndirilən şəxsin hər bir halda həbsdə saxlanılmasının son müddəti bir qayda
olaraq aşağıdakılardan artıq ola bilməz:
– böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər üzrə 3 ay;
– az ağır cinayətlər üzrə 6 ay;
– ağır cinayətlər üzrə 9 ay;
– xüsusilə ağır cinayətlər üzrə 12 ay.
Cinayət işi üzrə məhkəməyədək icraat zamanı toplanmış materialların həcminin
böyüklüyü və ya təqsirləndirilən şəxslərin sayının çoxluğu işin istintaqını gecikdirdiyi və
başqa formada çətinlik yaratdığı müstəsna hallarda təqsirləndirilən şəxsin həbsdə
saxlanılmasının 159.7-ci maddədə göstərilən son müddəti az ağır və ağır cinayətlər üzrə 3
aydan, xüsusilə ağır cinayətlər üzrə 6 aydan artıq olmayan müddətə məhkəmə tərəfindən
uzadıla bilər.
Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Plenumu təqsirləndirilən şəxslər
barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi və həbsdə saxlanılma müddətinin
uzadılması barədə təqdimatlara baxılarkən qanunların düzgün tətbiq olunması məqsədilə
03.11.2009-cu il tarixdə «Təqsirləndirilən şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbirinin
seçilməsi ilə bağlı təqdimatlara baxılarkən məhkəmələr tərəfindən qanunvericiliyin
tətbiqi təcrübəsi haqqında» Qərar qəbul etmişdir. Həmin Qərarda Ali Məhkəmə belə bir
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izah verir ki, qanunverici həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi və həbsdə saxlama
müddətinin uzadılması barədə olan təqdimatlara baxılmanın maddi və prosessual əsas və
qaydalarını eyni cür müəyyən etsə də, həbsdə saxlama müddətinin uzadılması şəxsin
azadlıq hüququnun təqsirsizlik prezumsiyası hüququndan kənarda daha uzun müddətə
məhdudlaşdırdığından məhkəmələr bu haqda təqdimatlara baxarkən diqqətli olmalı,
müddətin uzadılmasının səbəb və əsaslarını yoxlamalı, öz qərarında uzatmanın
zəruriliyini həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi zəruriliyindən fərqli şəkildə
əsaslandırmalıdırlar. Təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılması müddətinin uzadılması
haqqında təqdimatlara baxarkən məhkəmələr əvvəllər müəyyən edilmiş müddət ərzində
ibtidai araşdırmanın başa çatdırılmasının mümkünsüzlüyü haqda təqdimatın dəlillərini
hərtərəfli yoxlamalıdırlar. Bu vaxt nəzərə almaq lazımdır ki, İnsan Hüquqları üzrə
Avropa Məhkəməsinin presedentlərinə uyğun olaraq, təqsirləndirilən şəxsin barəsində
həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinə əsas olmuş eyni hallara əsaslanmaqla həbsdə
saxlanılma müddətinin uzadılması İnsan Hüquqlarının və Əsas Azadlıqlarının Müdafiəsi
haqqında Avropa Konvensiyasının 5-ci maddəsinin tələbləri baxımından şəxsin azadlıq
və şəxsi toxunulmazlıq hüququnun pozulması kimi qiymətləndirilir. Həbsdə saxlama
müddətlərinin uzadılması haqqında təqdimatlara baxılarkən ibtidai araşdırmanın lazımi
dərəcədə təşkil edilməməsi səbəbindən süründürməçiliyə yol verilməsi, təqdimatın CPMin 159.3-cü maddəsinin tələblərinin pozulması ilə məhkəməyə təqdim edilməsi və sair
qanun pozuntuları aşkar edildikdə məhkəmə ibtidai araşdırma və ya təhqiqat orqanının
vəzifəli şəxsləri barəsində xüsusi qərarlar qəbul etməklə bu pozuntulara öz münasibətini
bildirməlidir. Həm təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlama müddətinin uzadılması, həm də
bu müddətin təkrarən uzadılması məsələsinə baxılarkən təqdimatların təmin edilməsi
hallarında CPM-in 159-cu maddəsində müəyyən edilən müddətlərdən kənara çıxmaq
olmaz. Əksinə, təqdim edilən sənədləri, təqdimatın dəlillərini təhlil edən hakim istintaq
hərəkətlərini daha az müddətdə başa çatdırmağın mümkün olması qənaətinə gəldikdə
həbsdə saxlama müddətinin daha qısa vaxt üçün uzadılması barədə qərar qəbul edə bilər.
Daha əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Konstitusiya Məhkəməsi özünün «Azərbaycan
Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 158.3-cü maddəsinin bəzi müddəalarının,
158.4 və 290.3-cü maddələrinin şərh edilməsinə dair» 10 oktyabr 2011-ci il tarixli
Qərarının 2-ci bəndində cinayət işinin məhkəməyə göndərildiyi gündən və məhkəmənin
hazırlıq iclasınadək təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılmasının hüquqi əsaslarının
müəyyən edilməsini Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə tövsiyə etmişdir. Lakin
Konstitusiya Məhkəməsinin həmin qərarının qəbul edilməsində kifayət qədər uzun
müddətin keçməsinə baxmayaraq mübahisələndirilən maddə hələ də qüvvədədir və
həmin maddənin qüvvədə olması ilə həmin maddənin tətbiq edilməsi nəticəsində ibtidai
istintaq zamanı və birinci instansiya məhkəməsinin hazırlıq iclası keçirilənədək
təqsirləndirilən şəxslərin azadlıq hüquqlarının tənzimlənməsi sahəsində qeyri-müəyyənlik
qalmaqda davam edir.
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Hesab edirik ki, vəziyyətdən müvəqqəti çıxış yolu kimi (AR Milli Məclisi
tərəfindən gözlənilən reaksiya gələnədək) aşağıdakı model tətbiq edilə bilər. Nəzərə alsaq
ki, Konstitusiya Məhkəməsi özü-özlüyündə «məhkəməyədək icraatda həbsdə saxlama
müddətinin axımının cinayət işinin məhkəməyə göndərilməsi anından dayandırılması»
haqqında qaydanı deyil, «bu vaxtdan etibarən məhkəmənin hazırlıq iclasında həbsin
əsaslı olub-olmaması məsələsinə baxılanadək şəxsin həbsə saxlanılması» haqqında
qaydanı (bu periodda həbsin xarakterini) hüquqi cəhətdən qeyri-müəyyən hesab etmişdir,
hesab edirik ki, 158.3-cü maddədə mövcud olan qeyri-müəyyənlik məhz bu istiqamətdə
aradan qaldırılmalıdır.
Cinayət işi məhkəməyə göndərildiyi andan hazırlıq iclası keçirilənədək şəxsin
həbsdə saxlanması ona görə problemlidir ki, bu period ərzində həm şəxs öz həbsinin
əsaslarını və qanuniliyi mübahisələndirmək imkanından məhrum olur, həm də mövcud
hüquqi prosedurlar daxilində məhkəmə hazırlıq iclası keçirilənədək ibtidai həbsin
qanuniliyi və əsaslılığına münasibət bildirmək imkanından məhrum olur. Belə çıxır ki,
hüquqi qeyri-müəyyənliyin aradan qaldırılması üçün cinayət işinin məhkəməyə
göndərildiyi andan hazırlıq iclası keçirilənədək məhkəməyə ibtidai həbsin qanuniliyi və
əsaslılığına münasibət bildirmək imkanının verilməsi kifayət etməlidir.
Fikrimizcə, məhkəməyə göndərilən iş üzrə həbsdə saxlanılan təqsirləndirilən şəxsin
(şəxslərin) olduğu təqdirdə, məhkəmənin hazırlıq iclasının keçirilməsinə qədər, qısa
müddət içərisində, məsələn, 24 saat ərzində işi qəbul etmiş məhkəmənin (məhkəmənin
hazırlıq iclasında həll edilməli olan digər məsələlərə münasibət bildirmədən) həbsin
qanuniliyi və əsaslılığına münasibət bildirməli olması haqqında qayda müəyyən edilərsə,
bir sıra problemlər təcrübədə qəti həllini tapa bilər.
Qeyd edək ki, xarici dövlətlərin təcrübəsində də tərəfimizdən təklif edilmiş modellə
eyniyyət təşkil etməsə də, öz məzmununa, konsepsiyasına görə həbsdə saxlanılan
təqsirləndirilən şəxslərin barəsində məhkəməyə göndərilmiş cinayət işləri üzrə
məhkəmənin ilkin hərəkətlərinin tezləşdirmə istiqamətində differensiasiyasına yol verən
modellər mövcuddur. Məsələn, Rusiya Federasiyası CPM-in 227-ci maddəsinin (maddə
«Məhkəməyə daxil olmuş cinayət işi üzrə hakimin səlahiyyətləri» adlanır) 3-cü hissəsinin
birinci cümləsinə əsasən, məhkəməyə daxil olmuş cinayət işi üzrə hakimin qərarı 30
sutkadan gec olmayaraq qəbul edilməlidir. Lakin həmin hissənin 2-ci cümləsində
differensiasiya edilmiş norma nəzərdə tutulur və qeyd edilir ki, əgər məhkəməyə həbsdə
saxlanılan təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət işi daxil olarsa, hakim öz qərarını 14
sutkadan gec olmayaraq qəbul etməlidir. Hüquq ədəbiyyatında qeyd edilən prosessual
qaydanın həbs müddətlərinin hesablanmasına və şəxsin həbsdə qaldığı müddətin
məqsədəuyğunluğu məsələsinə təsiri, bir qayda olaraq, müsbət qiymətləndirilir. [8, s.
172; 11, s. 40-41].
Bununla belə, Rusiya Federasiyasının qeyd edilən təcrübəsini qənaətbəxş hesab
etməyən müəllif mövqelərinə də rast gəlmək mümkündür. Məsələn, A.Y. Popkov qeyd
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edir ki, RF CPM-in 227-ci maddəsinin 3-cü hissəsinin 2-ci cümləsi məhkəmələrə imkan
verir ki, ibtidai araşdırma mərhələsində təqsirləndirilən şəxs barəsində seçilmiş həbs
qətimkan tədbirinin müddətinin başa çatmasına cəmi bir neçə gün qalmış məhkəməyə
göndərilmiş cinayət işləri üzrə həmin təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs qətimkan
tədbirinin tətbiqinın əsaslılığı məsələsinə iki həftəyədək müddətdə, ümumiyyətlə
baxmasınlar. Müəllif, bu fikrini RF məhkəmələlərinin təcrübəsindən gətirilmiş çoxsaylı
misallarla təsdiq edə bilir. A.Y. Popkov, haqlı olaraq, göstərir ki, bu situasiyada ibtidai
araşdırmada seçilmiş həbsin müddətinin artıq başa çatdığı və məhkəmə tərəfindən həbsin
qüvvədə qalması, ləğvi və ya dəyişdirilməsi məsələsinin hələki həll edilmədiyi üçün, iki
həftəyədək müddət ərzində təqsirləndirilən şəxs məhkəmə qərarı olmadan həbsdə
saxlanmış olur ki, bu da RF Konstitusiyası və qəbul edilmiş beynəlxalq standartlarla
ziddiyyət təşkil edir. Fikrinə istinad edilən müəllif, digər bir situasiya ilə bağlı (ibtidai
araşdırma zamanı tətbiq edilmiş həbs qətimkan tədbirinin müddətinin işin məhkəməyə
göndərilməsindən sonra bir müddət bitmədiyi, «ehtiyatda qaldığı» situasiyada – M.S.
Qəfərov) da maraqlı bir sual qoyur: Məhkəməyədək icraatda seçilmiş həbs qətimkan
tədbiri cinayət prosesinin sonrakı – məhkəmə mərhələlərində də qüvvədə qalırmı? A.Y.
Popkov bu sualın cavabını Rusiya Federasiyasının Konstitusiya Məhkəməsinin 22 mart
2005-ci il tarixli 4-П saylı Qərarında tapır: «… bir prosessual mərhələdən digərinə keçid
əvvəlki mərhələlərdə tətbiq edilmiş qətimkan tədbirinin avtomatik olaraq qüvvədən
düşməsinə səbəb olmur …». Lakin müəllif, RF Konstitusiya Məhkəməsinin qeyd edilən
qərarı ilə razılaşmır və göstərir ki, RF-nin qüvvədə olan qanunvericiliyi ibtidai araşdırma
mərhələsində tətbiq edilmiş həbs müddətlərinin məhkəmənin hazırlıq iclasının
keçirilməsinə kimi qüvvədə qalmasını istisna edir, çünki RF CPM-in həbs müddələrini
tənzim edən 109-cu maddəsinin 1-3-cü hissələrində yalnız məhkəməyədək icraat zamanı
(A.Y. Popkovun təbirincə desək, prokuror tərəfindən cinayət işinin məhkəməyə
mahiyyəti üzrə baxılması üçün göndərilməsinədək – M.S. Qəfərov) həbs müddətlərindən
bəhs olunur. Müəllif göstərir ki, RF CPM-də məhkəməyədək icraat qəti olaraq məhkəmə
icraatından fərqləndirilmişdir. Bu səbəbdən, məhkəməyədək icraatda seçilmiş həbsin
«ehtiyatda qalmış» müddətlərindən danışmaq və onları məhkəmənin hazırlıq iclası
keçirilənədək olan zaman kəsiyinə tətbiq etmək olmaz [10, s. 147-149].
Moldova Respublikası CPM-də də tətbiq edilən modeldə həbsdə saxlanılan
təqsirləndirilən şəxslərin işi məhkəməyə göndərildikdə onlara tezləşdirmə istiqamətində
differensiasiya edilmiş qaydalar tətbiq edilir. Belə ki, Moldova Respublikası CPM-in
345-ci maddəsinin 1-ci hissəsinə əsasən, işlərin bölüşdürülməsindən sonra 10 gündən gec
olmayan müddətdə işin materiallarını öyrənən məhkəmə hazırlıq iclasının (ilkin iclasın)
vaxtını təyin edir. Təqsirləndirilən şəxslərin yetkinlik yaşına çatmayanlar olduğu və ya
həbsdə saxlanıldığı işlər üzrə hazırlıq iclası (ilkin iclas) dərhal və prioriet verilməklə
(növbəliliyə görə digər işlərə nisbətən – M.S. Qəfərov) həyata keçirilir.
Həmçinin, Qazaxıstan Respublikası CPM-də tətbiq edilən modeldə də, məhkəməyə
42

daxil olmuş cinayət işi üzrə həbsdə saxlanılan təqsirləndirilən şəxs mövcuddursa,
məhkəmənin həbsin qanuniliyi və əsaslılığına dair münasibət bildirilməsi üçün hazırlıq
iclasının (ilkin dinləmələrin) keçirilməsini gözləməyə ehtiyac duyulmur. Belə ki,
Qazaxıstan Respublikası CPM-in 299-cu (maddə «Daxil olmuş iş üzrə məhkəmənin
hərəkətləri» adlanır) maddəsinə əsasən, cinayət işinin məhkəməyə daxil olmasından 5
sutkadan gec olmayaraq, məhkəmə ya əsas məhkəmə baxışının təyin edilməsi haqqında,
yaxud da işin ilkin dinləməsinin keçirilməsi haqqında qərarlardan birini qəbul etməlidir
və bu qərarlardan birini qəbul etməklə eyni zamanda təqsirləndirilən şəxsə tətbiq edilmiş
qətimkan tədbirinin əsaslılığı barədə də qərar qəbul etməlidir.
Xarici dövlətlərin də təcrübəsindən göründüyü kimi, həbsdə saxlanılan
təqsirləndirilən şəxslərin işi məhkəməyə göndərildiyi zaman məhkəmənin ilkin
hərəkətlərinin digər işlərə nisbətən tezləşdirilməsi, xüsusilə də, təqsirləndirilən şəxsin
həbsdə saxlanılmasına məhkəmənin daha tez münasibət bildirilməsi AR CPM-in 158.3cü maddəsinin yaratdığı kazus kimi problemlərin meydana çıxma ehtimalını əhəmiyyətli
dərəcədə azaldır.
Məqalədə dəstəklədiyimiz modelin qanunvericilikdə təsbit edilməsi formasını da
təklif etmək istərdik. Fikrimizcə, bunun üçün AR CPM-in 298-ci maddəsinə aşağıdakı
məzmunda yeni bənd əlavə edilməlidir: «298.6. Məhkəməyə daxil olmuş cinayət işi üzrə
həbsdə saxlanılan şəxs mövcud olarsa, hazırlıq iclası keçirilənədək, gecikdirilmədən
məhkəmənin sədri və ya onun tapşırığı ilə məhkəmənin digər hakimi tərəfindən qətimkan
tədbirinin qüvvədə saxlanması, ləğv edilməsi və ya dəyişdirilməsi barədə məsələ həll
edilir. Qətimkan tədbirinin qüvvədə saxlanması, ləğv edilməsi və ya dəyişdirilməsi
barədə məsələnin həlli zamanı həbsdə saxlanılan təqsirləndirilən şəxsin və onun
müdafiəçisinin iştirak etmək hüququ vardır. Hazırlıq iclasınadək qətimkan tədbirinin
qüvvədə saxlanması, ləğv edilməsi və ya dəyişdirilməsi barədə məsələyə baxılarkən,
məhkəmənin hazırlıq iclasında həll edilməli olan digər məsələlərə münasibət bildirilmir».
Hesab edirik ki, artıq toxunulmuş məsələlərlə yanaşı həbs müddətləri ilə bağlı
məsələnin daha dərindən dərk edilməsi üçün aşağıdakı suallara da münasibət bildirmək
yerinə düşər.
Məhkəmə ibtidai həbsin müddətini ibtidai istintaqın müddətindən artıq müəyyən
edə bilərmi? Hal-hazırda təcrübədə ibtidai istintaq zamanı məhkəmələr həbs qətimkan
tədbirinin müddətlərini müəyyən edərkən, bir qayda olaraq, «ehtiyatda qalan» istintaq
müddətlərini nəzərə alırlar və həbs müddətlərini ibtidai istintaq müddətlərindən artıq
müəyyən etmirlər. Hesab edirik ki, məhkəmələrin hazırki təcrübəsi kifayət qədər əsaslı və
qanunidir. Baxmayaraq ki, qüvvədə olan CPM-in 155.1-155.3-cü maddələrinin
tələblərində ibtidai istintaqın «ehtiyatda qalmış müddətləri» nə bir şərt, nə tələb, nə də hər
hamsı kriteriya kimi nəzərdə tutulmamışdır, eləcə də, CPM-in həbs qətimkan tədbirinin
seçilməsi və ya müddətinin uzadılması prosedurlarını müəyyən edən 444, 446, 447-ci
maddələrində nə müvafiq vəsatətdə, nə müvafiq təqdimatda, nə də məhkəmənin müvafiq
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qərarında «ehtiyatda qalmış istintaq müddətləri» barədə məlumatların göstərilməsi tələb
olunmur, fikrimizcə, məhkəmələr, haqlı olaraq, həbs müddətlərini müəyyən edərkən
istintaq müddətlərini nəzərə alırlar. Çünki bunun əksi ibtidai həbsin özünün mahiyyətinə,
hüquqi təbiətinə zidd olardı. Nəzərə almaq lazımdır ki, məhkəməyədək icraatda həbs
məhz ibtidai istintaqın normal gedişatının təminatı vasitəsi kimi çıxış edir. Qanun özü
zəruri hallarda ibtidai istintaq zamanı məhkəmə qərarında göstərilmiş həds müddəti başa
çatmamışdan əvvəl şəxsin həbsin azad edilməsinə imkan verir (AR CPM-in 157.7 və
157.8-ci maddələri). Məhkəməyədək icraatda ibtidai həbsin müddətləri müəyyən
edilərkən məqsəd ibtidai istintaq orqanının normal fəaliyyətini təmin etmək üçün məhz
ibtidai istintaq orqanının öz prosessual fəaliyyətini – ibtidai istintaqı həyata keçirdiyi
müddət ərzində şəxsin cəmiyyətdən təcrid edilmiş şəkildə hüquq-mühafizə orqanlarının
sərəncamında saxlanılmasını təmin etmək olur. Deməli, ibtidai həbs ibtidai istintaqın
maraqları naminə seçilirsə, ibtidai istintaq başa çatdıqdan sonra, şəxsin həbsdə qalıbqalmaması artıq ibtidai istintaqın maraqlarından çıxır. İşin ittiham aktı ilə məhkəməyə
göndərildiyi hallarda bu məsələ artıq məhkəmə icraatının maraqlarına daxil olur. İşin
məhkəməyə daxil olmasından sonra ibtidai həbsin qanuni və əsaslı seçilmiş olmasından
və ibtidai istintaq zamanı seçilmiş həbs müddətinin hələ də tam başa çatmamasından asılı
olmayaraq, şəxsin həbsdə saxlanmasının əsasları mümkün qədər qısa müddət ərzində
məhkəmə tərəfindən bir daha qiymətləndirilməlidir. Cinayət prosesi nəzəriyyəsində
ümumi qəbul edilmiş mövqeyə əsasən də, işi öz icraatına qəbul edən hər bir orqan, iş üzrə
özündən əvvəl seçilmiş qətimkan tədbirinə münasibət bildirməlidir – onu qüvvədə
saxlamalı, dəyişdirməli və ya ləğv etməlidir. Bu qayda məhkəmə icraatına da aiddir.
Başqa sözlə, ibtidai istintaq zamanı seçilmiş həbs müddətləri ibtidai istintaq müddətlərini
aşmamalıdır, çünki ibtidai həbs ibtidai istintaqın normal gedişatını təmin etməyə yönəlir.
Məsələn, ibtidai istintaq müddətinin başa çatmasına bir ay qalmışdırsa, məhkəmə
tərəfindən ibtidai həbs müddətinin iki ay müddətində seçilməsinin heç bir məntiqi
yoxdur. Bu anlamda, yuxarıda qoyulmuş suala birmənalı olaraq, cavab vermək lazımdır
ki, məhkəmələr ibtidai həbsin müddətini müəyyən edərkən, mütləq, ehtiyatda qalmış
istintaq müddətlərini nəzərə almalı və bu müddətlərdən artıq olan müddətə həbs qətimkan
tədbiri seçməməlidirlər.
Fərz edək ki, cinayət işi AR CPM-in 318.2-ci maddəsi əsasında ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora göndərilməlidir, lakin həmin cinayət işi
üzrə ibtidai həbsin qanunla yol verilən müddətləri tam başa çatmışdır. Bu halda həbs
məsələsi necə həll edilməlidir?Sualın yaranmasının səbəbi ondadır ki, qüvvədə olan
CPM-də 318.2-ci maddə qaydasında cinayət işinin ibtidai araşdırmaya prosessual
rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılmasının hüquqi təbiəti dəqiq müəyyən
edilməmişdir. Başqa sözlə, birmənalı olaraq, nəticə çıxırmaq mümkün deyildir ki, 318.2ci maddə qaydasında geri qaytarılmış iş üzrə həyata keçirilən 10 günlük icraat ibtidai
araşdırma hesab olunmalıdır, yoxsa məhkəmə baxışının bir hissəsi? Bu sualın cavabı
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olduqca prinsipialdır, çünki əgər, həmin 10 günlük icraat ibtidai araşdırmanın tərkib
hissəsi hesab edilirsə, həmin 10 gün müddəti ibtidai araşdırmaının və müvafiq olaraq
ibtidai həbsin müddətlərinə hesablanmalıdır. Qeyd edilən müddətlərin başa çatdığı
hallarda isə, əlavə 10 günlük müddətin nəyin hesabına meydana çıxacağı cavabsız bir
sual yaradır. Yox əgər həmin icraat məhkəmə baxışının bir hissəsi hesab ediləcəkdirsə,
Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində nə məhkəmə icraatının, nə də məhkəmə
icraatında tətbiq edilən həbsin müddət hədləri müəyyən edilmədiyi üçün qeyd edilən 10
günlük icraat ərzində şəxsin həbsdə saxlanması məhkəmə qərarı əsasında tətbiq edilmiş
həbsin hissəsi kimi qiymətləndiriləcək və heç bir problemə səbəb olmayacaqdır.
Fikrimizcə, qanunda bu məsələyə düzünə cavab verilmədiyi üçün, ona yalnız
maddənin doktrinal şərhi vasitəsi ilə izah vermək mümkündür. Hesab edirik ki, bunun
üçün AR CPM-in 318.2-ci maddəsində bəzi ifadələr üzərində məntiqi vurğu qoymaq və
onları izah etmək tələb olunur. Belə ki, AR CPM-in 318.2-ci maddəsinə əsasən, …
məhkəmə irəli sürülmüş ittiham üzrə məhkəmə baxışını davandırmalıdır. Burada diqqəti
məhz «məhkəmə baxışının dayandırılmasına» yönəltmək lazımdır. Bu, o deməkdir ki, iş
üzrə icraat məhkəmə mərhələsində qalmış olur, o, başqa mərhələyə keçmir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, maddədə işə məhkəmədə baxılmasına xitam verməkdən söhbət getmir.
Məsələn, CPM-in 303-cü maddəsi ilə 318-ci maddəsi arasında paralel aparsaq, görərik ki,
303-cü maddədə məhz «cinayət işinin baxılmasına xitam verilməsindən» bəhs olunur,
yəni işin məhkəmədəki icraatı başa çatmış olur və o, əvvəlki mərhələyə qayıdır və məhz
bu səbəbdən, 303.5-ci maddəyə əsasən, cinayət işi prosessual rəhbərliyi həyata keçirən
prokurora qaytarıldıqda, o, prokurorluğa daxil olduğu vaxtdan istintaq müddəti əvvəllər
aparılmış məhkəməyədək icraat zamanı hesablanmış müddətə əlavə olaraq hesablanır.
Göründüyü kimi, 318.2-ci maddə «baxılmaya xitam vermədən» deyil, «baxışın
dayandırılmasından» bəhs edilir, deməli, cinayət işi üzrə baxışın dayandırılmış olmasına
və onun ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora göndərilmiş
olmasına baxmayaraq, iş məhkəmə mərhələsində qalmış hesab edilir. 318.2-ci
maddəsinin sonrakı hissəsində deyilir: «yeni ittiham irəli sürülərsə, məhkəmə baxışı …
təzələnir və məhkəmə baxışının davam etdirilməsi ümumi qaydada həyata keçirilir».
Göründüyü kimi, 318.2-ci maddə qaydasında şəxsə yeni ittiham irəli sürülürsə, cinayət işi
məhkəməyə qaytarıldıqdan sonra ilkin prosedurlar – hazırlıq iclası və s. təkrar edilmir,
işə qaldığı yerdən baxılmağa başlanılır. Bu bir daha onu göstərir ki, 318.2-ci maddədə
nəzərdə tutulmuş 10 günlük icraat ibtidai araşdırma kimi deyil, məhkəmə baxışında
yaranmış atipik halla əlaqədar olaraq, məhkəmə mərhələsinin bir hissəsi kimi nəzərdə
tutulmuşdur. Belə olan təqdirdə, 318.2-ci maddə qaydasında işin prokurora göndərildiyi
müddət məhkəmə icraatının müddətlərinə aid olur, qeyd etdiyimiz kimi məhkəmədə nə
icraat müddətləri, nə də həbs müddətləri dəqiq hədlərdə təsbit edilmədiyi üçün nəzərdən
keçirilən 10 günlük icraat zamanı həbs müddətlərinin hesablanması problem yaratmır.
Azərbaycan Respublikası cinayət prosesində məhkəmə icraatının və məhkəmədə
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həbs müddətlərinin hədlərinin müəyyən edilməməsi doğru təcrübədirmi? Azərbaycan
Respublikasının cinayət prosesində ibtidai araşdırma müddətlərindən fərqli olaraq,
məhkəmə icraatının müddətlərinin konkret hədləri müəyyən edilməmişdir. 14 iyun 2005ci ilədək birinci instansiya və apellyasiya məhkəmələrinin icraatında olan cinayət işləri
üzrə təqsirləndirilən şəxslərin həbsdə saxlanılması müddətlərinin son hədləri qanunla
müəyyən edilirdi (böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər üzrə – 3 ay; az ağır
cinayətlər üzrə – 5 ay; ağır cinayətlər üzrə – 7 ay; xüsusilə ağır cinayətlər üzrə – 9 ay),
lakin qeyd edilən tarixdən sonra həmin hədləri müəyyən edən 158.5-ci maddə
Məcəllədən çıxarıldı və hazırda məhkəmə icraatının müddətləri kimi, məhkəmədə tətbiq
edilən həbsin də konkret hədləri qanunla tənzimlənmir.
Bəzi MDB dövlətlərində, məsələn, Rusiya Federasiyasında isə, Azərbaycanın 2005ci ilədək mövcud olan təcrübəsinə yaxın qaydalar bu gün də qüvvədədir. Belə ki, RF
CPM-in 255-ci maddəsinin (maddə «Qətimkan tədbiri haqqında məsələnin həlli» adlanır,
məhkəmə baxışının ümumi şərtlərinin sistemində yerləşir) 2-ci hissəsinə əsasən, əgər
təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs növündə qətimkan tədbiri seçilmişdirsə, onun həbsdə
saxlanılma müddəti, həmin maddənin 3-cü hissəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna
olmaqla, cinayət işinin məhkəmə daxıl olduğu vaxtdan hökmün çıxarılmasına qədər 6
aydan artıq ola bilməz. RF CPM-in 255-ci maddəsinin 3-cü hissəsinə görə isə, icraatında
cinayət işi olan məhkəmə cinayət işinin məhkəmə daxil olmasından sonra 6 aylıq
müddətin başa çatdığı zaman təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanması müddətini uzada
bilər. Bu zaman həbsdə saxlama müddətinin uzadılmasına yalnız ağır və xüsusilə ağır
cinayətlərə dair işlər üzrə və hər dəfə 3 aydan artıq olmayan müddətə yol verilir. Qeyd
edək ki, RF Konstitusiya Məhkəməsinin 22 mart 2005-ci il tarixli qərarına əsasən, RF
CPM-in 255-ci maddəsinin 3-cü hissəsi RF Konstitusiyasına uyğun hesab edilmişdir,
çünki onun məzmununda nəzərdə tutulmuş müddəa özünün konstitusion-hüquqi
mənasına görə məhkəmələrə həbsdə saxlama müddətlərinin özbaşına və nəzarətsiz
qaydada uzadılması hüququnu vermir və məhkəmələri cinayət işinə ağlabatan
müddətlərdə baxmaq vəzifəsindən azad etmir. Göründüyü kimi, RF CPM-də təsbit
edilmiş qaydaya əsasən, faktiki olaraq, yalnız böyük ictimai təhlükə törətməyən və az
ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə seçilən həbsin müddəti 6 ay həddində müəyyən
edilmişdir, bu kateqoriyadan olan işlər üzrə məhkəmədə seçilmiş həbsin uzadılması
mümkün deyildir. Ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə isə, həbsin müddətinin
hər dəfə 3 ayadək uzadıla bilməsi qaydası təsbit edilsə də, cəmi neçə dəfə belə uzatmaya
yol verildiyi göstərilməmişdir, qanun belə uzatmaların sayını məhdudlaşdırmamışdır.
Sadəcə olaraq, RF CPM-də təsbit edilmiş qayda hər üç aydan bir məhkəmə tərəfindən
həbsdə saxlama müddətlərinin uzadılmasının zəruriliyini əsaslandırmağı tələb edir.
Hesab edirik ki, Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində məhkəmə
icraatının və məhkəmədə həbsin müddətlərinin müəyyən edilməməsi məsələsinə Avropa
Konvensiyasının 5-ci və 6-cı maddələri kontekstindən baxmaq məqsədəuyğundur.
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Məsələ burasındadır ki, nə 5-ci maddə həbs üçün, nə də 6-cı maddə məhkəmə
araşdırması üçün konkret müddətlər müəyyən etmir. Həmin maddələr və onlara əsaslanan
Avropa Məhkəməsi qərarlarında yalnız müddətlər üçün qiymətləndirici kateqoriyalarla
ifadə edilmiş kriteriyalar müəyən edilir. Belə ki, Van Der Tanq İspaniyaya qarşı
məhkəmə işi üzrə 13.07.1993-cü il tarixli Qərarda Avropa Məhkəməsi qeyd edir ki,
ibtidai həbsin müddətləri uzun olmamalıdır. Uzun sürən ibtidai həbsə o zaman haqq
qazandırmaq olar ki, cəmiyyətin maraqlarına riayət edilməsinin zəruri olmasının konkret
əlamətləri mövcud olsun, çünki bu, təqsirsizlik prezumpsiyasına baxmayaraq, şəxsiyyətin
hüququna hörmət qaydası üzərində üstünlük təşkil edir.
Eləcə də, məhkəmə araşdırmasının müddətləri ilə bağlı Avropa Məhkəməsi
Skopelliti İtaliyaya qarşı iş üzrə 23 noyabr 1993-cü il tarixli qərarın 18-ci bəndində,
Deveyer Belçikaya qarşı iş üzrə 27 fevral 1980-cı il tarixli qərarın 42-ci bəndində və bir
sıra digər qərarlarda bildirmişdir ki, cinayət işlərində ağlabatan müddətin axımı ittihamın
irəli sürüldüyü andan başlayır, müdətin axımı ən yuxarı instansiyada araşdırma qurtardığı
andan, yekun qərarın qəbul edildiyi andan başa çatır. Avropa Məhkəməsi hər bir işin
konkret hallarının mövcud olmasını nəzərə alır və bu səbəbdən «ağlabatan müddət»
kateqoriyasının izah edilməsi üçün dəqiq vaxt hüdudları müəyyən etmir. Bəzi hallarda
Avropa Məhkəməsi konkret meyarları (belə meyarlara, adətən, işin mürəkkəbliyi,
ərizəçinin davranışı, dövlətin məhkəmə və inzibati hakimiyyət orqanlarının davranışı,
ərizəçinin məruz qala biləcəyi risklər aid edilir) araşdırmayaraq, müddətin ağlabatan
olub-olmadığına ümumi qiymət verir.
Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasının hazırki təcrübəsi, yəni məhkəmə
icraatının və məhkəmədəki həbsin dəqiq müddətlərinin müəyyən edilməməsi, özüözlüyündə Avropa Konvensiyasının 5-ci və 6-cı maddələri ilə ziddiyyət təşkil etmir.
Bununla belə, məsələyə dair Rusiya Federasiyasının təcrübəsini daha mütərəqqi hesab
etmək olar, çünki, fikrimizcə, Rusiyada böyük ictimai təhlükə törətməyən və az ağır
cinayətlər üzrə məhkəmədə həbsin müddətinin maksimum 6 ay müddətində müəyyən
edilməsi daha ağır işlər üzrə isə bu müddətin uzadılma imkanlarının açıq saxlanılması
əslində «işə ağlabatan müddətlərdə baxılması» hüququnun daha səmərəli təminatına
yönəlmişdir.
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СРОКИ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ: ЗАКОН И ТЕОРИЯ
РЕЗЮМЕ:
Время является мерой измерения человеческой жизни, и поэтому, он дорожит этой
ценностью, и не желает терять ее. Мера пресечения в виде заключения под стражу
направлена на временное изолирование лица, обвиняемого в совершении преступления, от
общества. Лицо, содержащееся под стражей, теряет не только свою свободу, но и время,
что, в свою очередь, является одним из высших ценностей для человека. По этой причине,
четкое регулирование сроков содержания лица под стражей в уголовном процессе имеет
прямую и неразрывную связь с обеспечением прав человека. В статье национальное
законодательство, регулирующее сроки предварительного ареста анализированы в
контексте правовых позиций Конституционного Суда и Европейского Суда. Автор
формулирует конкретные предложения по совершенствованию национального закона. В
статье, также поставлены конкретные вопросы, имеющие практическое значение, и
сформулированы обоснованные ответы на них.
Ключевые слова: заключение под стражу, сроки, права, разумность, закон,
совершенствование.
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DETENTION TERMS IN CRIMINAL TRIAL: LAW AND THEORY
SUMMARY
Time is a measure of measurement of human life and therefore, he values this value, and
doesn't wish to lose it. The measure of restraint in the form of imprisonment is directed on
temporary isolation of the person accused of commission of crime, from society. The person
holding in custody, loses not only the freedom, but also time that, in turn, is one of the supreme
values for the person. For this reason, accurate regulation of terms of the maintenance of the
person under guards in criminal trial has direct and indissoluble link with ensuring human rights.
In article the national legislation regulating terms of preliminary arrest are analyzed in a context
of legal positions of the Constitutional Court and the European Court. The author formulates
specific proposals on improvement of the national law. In article, the specific questions having
practical value are also raised, and reasonable answers to them are formulated.
Keywords: imprisonment, terms, rights, rationality, law, improvement.
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İTTİHAMIN STRUKTURU
Annotasiya: Cinayət mühakimə icraatında ittihamın mahiyyətini tam mənada izah etmək
üçün onun strukturunun məzmununu və ayrı-ayrı elementlərini təhlil etmək zəruridir. İttihamın
strukturu onun anlayışının tərkib hissəsidir. Elmi ədəbiyyatda ittihamın strukturu ilə bağlı fərqli
yanaşmalar mövcuddur.
Məqalədə həmin yanaşmalar təhlil olunur və məsələyə müəllif mövqeyi ifadə olunur.
Açar sözlər: ittiham, cinayət təqibi, cinayət iddiası, dövlət ittihamı, ittihamın strukturu.

Ittihamın dəyişdirilməsi üçün vacib əhəmiyyətli məsələlərdən biri də ittihamın
strukturu məsələsidir. Aydındır ki, ittihamın dəyişdirilməsi onun elementlərində olan
dəyişiklikdir.
Prosessual hüquq ədəbiyyatında ittihamın anlayışı ilə bağlı mövcud olan fikir
ayrılıqları məntiqi olaraq ittihamın strukturu məsələsində də, özünü biruzə verir. Belə ki,
bu məsələdə də ittihamın strukturunun həm prosessual, həm də maddi-hüquqi baxımdan
izahatı verilir.
A.A.Mixaylov bildirir ki, ittiham üçüzvlü struktura malikdir ki, onlar ittihamın
hissələrini (ittihamın faktiki fabulası, hüquqi xülasə və hüquqi tövsif) təşkil edir, onlar isə
öz növbəsində müvafiq elementlərin sistemindən ibarətdir (faktiki hallar; cinayət
tərkibinin hüquqi əlamətləri ki, bura da, cinayət qanunun maddələri, maddələrin hissələri
və bəndləri aiddir)(7, s.14-15). Daha geniş yayılan mövqe kimi təqdim olunan bu mövqe
- ittihamın maddi-hüquqi mənada strukturunun üç hissədən - faktiki fabula, hüquqi xülasə
və hüquqi tövsifdən ibarət olması fikri, F.N.Fatkullin tərəfindən irəli sürülmüş və əsaslı
tənqidlərə baxmayaraq zaman-zaman müdafiə olunmuşdur.
Fikrimizcə, ittihamın strukturunun ikili izahı, yəni prosessual və maddi-hüquqi
baxımdan fərqləndirilməsi daha ümumi müddəalarda olan fərqlə, cinayət prosesinin iki
qrup məqsədlərlə - prosessual və maddi inkişaf etməsi ilə bağlıdır. Həmin fikrə görə
cinayət prosesinin prosessual məqsədi konkret işdə cinayət ittihamı üzrə qərar qəbul
olunmasından ibarətdir. Bu, məhkəmə qərarı və ya tərəflərin iddiaya olan hüquqlarının
həyata keçirilməsi ilə bağlı olan qərar da ola bilər. Bütün cinayət işlərinə aid olana bilən
cinayət prosesinin maddi məqsədi cinayət-hüquqi göstərişlərin realizəsi sferasında hüquqi
50

müəyyənliyə nail olmaqdır(6, s.144). Bu yanaşmaya uyğun olaraq da prosessual
ədəbiyyatda ittihamın maddi-hüquqi və prosessual strukturu fərləndirilir.
Vaxtilə F.N.Fatkullin qeyd edirdi ki, prosessual mənada ittiham ittiham
funksiyasının həyata keçirilməsinin daha əhəmiyyətli olan mərhələlərini özündə
birləşdirən struktura malikdir və onun strukturuna aşağıdakı elementlər daxildir:
1. İş üzrə ittihamın formulə edilməsi və şəxsin təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb
olunması, ona ittihamın elan olunması, dindirilməsi, əvvəl irəli sürülmüş ittihamın
tamamlanması və ya onun daha ağırı ilə dəyişdirilməsi;
2. Ittiham aktının tərtib olunması;
3. Ittiham aktı ilə birgə işin prokurora baxılması üçün daxil olması;
4. Məhkəmə mərhələsində prokurorun dövlət ittihamını müdafiə etməsi.
Maddi-hüquqi mənada ittihamın üç tərkib hissəsi var: 1) faktiki fabula – təqsirləndirilən
şəxsin ittiham olunduğu cinayət əməlinin real məzmunudur, müvafiq cinayət tərkibinin
əlamətlərini ifadə edən iş üzrə müəyyən edilmiş faktlardır. Fabulanı müəyyən edərkən
biz istənilən növ cinayət anlayışı üçün tipik olan hüquqi əlamətlərdən çıxış edirik. Bu
əlamətlərin məcmusu maddi-hüquqi mənada ittihamın ikinci hissəsini - hüquqi xülasəni
təşkil edir (burada əslində müvafiq ictimai təhlükəli əməlin qanunda təsbit olunmuş
əlamətləri nəzərdə tutulur). Ittihamın cinayət məcəlləsinin xüsusi hissəsinin bu və ya
digər maddəsi (hissəsi, bəndi) ilə yekunlaşdırılmasıdır(8, s.19-21).
İttihamın maddi-hüquqi mənada elementləri barədə təklif olunan yuxarıdakı
strukturu tənqid edərkən T.N.Dobrovskaya bildirir ki, ittihamın formulə edilməsi
anlayışının ittihamın fabulası və hüquqi formula hissələrinə bölgüsü əsassızdır. Ittihamın
formulə edilməsi anlayışı sadəcə olaraq iş üzrə müəyyən edilmiş faktların deyil, onların
hüquqi əhəmiyyətinə görə müəyyən edilməsindən ibarətdir, əks halda onlar bu və ya
digər cinayət tərkibinin mövcudluğunu təsdiqləyə bilməzlər(5, s.15). Müəllif ittihamın
element və strukturunu ona verdiyi anlayış çərçivəsində (onun anlayışına görə ittiham
konkret şəxsin təqsirləndirildiyi cinayət əməlinin təsviridir.) aşağıdakı elementlərə ayırır:
1) şəxsin hərəkət və ya hərəkətsizliyində müəyyən cinayət tərkibinin əlamətlərini təşkil
edən və təqsirləndirildiyi iş üzrə ictimai təhlükəli və qeyri-hüquqi faktların
müəyyənləşdirilməsi; 2) müvafiq faktların əlamətlərinin uyğun gəldiyi, cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunmuş şəxsin hərəkət və hərəkətsizliyinin məzmununu təşkil edən
cinayət qanununun konkret normasına (normalarına) göstərilməsi. Müəllif bildirir ki,
birincini ittihamın formuləsi, ikincini isə hüquqi tövsif adlandırılır(5, s.11). Müəllif daha
sonra prosessual fəaliyyət kimi ittihamın strukturunu ənənəvi yanaşma çərçivəsində
cinayət prosesinin ayrı-ayrı mərhələlərini sadalayır.
Hesab edirik ki, prosessual baxımdan ittihamın elementlərinin fərqləndirilməsi
ibtidai araşdırmanın və ya cinayət prosesinin ayrı-ayrı mərhələlərinin sadalanmasından
başqa bir şey deyildir. Aydındır ki, bu yanaşmanın əsasında ittiham prosessual fəaliyyət
kimi izahı durur. Prosessual fəaliyyət kimi ittihamın əhəmiyyətini mübahisələndirmədən
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qeyd etmək istərdik ki, ittihamın strukturunun belə izahı ittihamın dəyişdirilməsi üçün
heç bir funksional-təcrübi əhəmiyyəti yoxdur.
Cinayətlərin tövsifi ilə bağlı cinayət hüquq ədəbiyyatının təhlili onu göstərir ki,
qeyd olunan məsələlərin hamısı bu və ya başqa şəkildə cinayətlərin tövsifinin ayrı-ayrı
mərhələlərinə aid olunur. Yəni cinayət-prosessual hüquq ədəbiyyatında ittihamın struktur
elementləri kimi verilən faktların müəyyən olunması və hüquqi tövsif tövsifin tərkib
hissəsi kimi nəzərdən keçirilir. Mötəbər müəlliflərdən olan prof. F.Y.Səməndərov tövsifə
anlayış verərkən T.Qarayev və R.Şəmsizadənin cinayətin tövsifinə verdiyi tərifə qeydşərt qoymaqla onun belə bir anlayışını qəbul edir ki, cinayətin tövsifi dedikdə törədilən
konkret əməlin cəhətləri ilə cinayət hüquq normasında nəzərdə tutulan tərkib əlamətləri
arasında uyğunluğu müəyyən etməklə, müvafiq hüquqi sənəddə öz əksini tapan və
cinayət-hüquqi nəticələrə səbəb olan əmələ verilən cinayət-hüquqi qiymət başa düşülür.
Tövsif prosesi üç mərhələni əhatə edir: 1) işin faktiki hallarının müəyyən edilməsi və
cinayət-hüquqi əhəmiyyət kəsb edən əlamətlərin ön plana çıxarılması; 2) baş verən əməli
nəzərdə tutan cinayət hüquq normasının seçilməsi və normanın məzmununun şərh
edilməsi; 3) seçilən hüquq normasında nəzərdə tutulan tərkib əlamətləri ilə araşdırılan
ictimai təhlükəli əməlin faktiki əlamətləri müqayisə edilir və bunların uyğun olubolmaması hüquqi aktda təsbit edilir(3, s.130-131). R.İ.Quliyev və M.N.İmanlı Cinayət
hüququnun Xüsusi hissəsi ilə bağlı dərsliyində tövsifin yuxarıda göstərilən mənada
şərhini düzgün hesab etmir, təklif edir ki, cinayətin tövsifi ayrıca əməl barəsində tətbiq
edilən Cinayət Məcəlləsinin maddəsinin (zəruri hallarda maddələrinin) müəyyən
edilməsidir. Müəllif tövsifin iki mərhələsini ayırır: Birinci mərhələdə qəsdləri ilkin,
başlanğıc təsnifatın əsasında duran və onları bu və ya digər tipə aid etməyə imkan verən
əlamətin mövqeyindən cinayət-hüquqi tövsif etmədir. Birinci mərhələnin son pilləsi bu
əməlin konkret maddənin tələblərindən çıxış edərək, cinayət və cəzalanmalı olması
haqqında nəticədir. Tövsifin ikinci mərhələsinin mahiyyəti isə seçilmiş maddənin faktiki
tətbiqinin mümkünlüyü haqqında nəticədən ibarətdir. Sonda müəllif bildirir ki, əməlin və
cinayət tərkibinin əlamətlərinin uyğunluğu və ya uyğun olmaması haqqında nəticə ilə
cinayət-hüquqi tövsif başa çatmamalıdır, çünki mövcud tələblərə görə o, formal xarakter
daşımamalıdır(müəllif burada AR CM-in 14.2-ci maddəsini nəzərdə tutduğunu qeyd
edir.)(2, s.34-35).
Fikrimizcə, deyilənlərdən çıxış edərək məsələ barədə qərar qəbul etmək mümkün
olmasa da, bu bizə inkardan təsdiqə gəlməyə köməklik edəcəkdir. Hesab edirik ki,
ittihamın strukturunun maddi və prosessual hüquqi mənada fərqləndirilməsi ilə bağlı
mülahizələr doğru deyildir. Heç şübhəsiz ki, ittiham cinayət prosesi prosessual fəaliyyət
kimi, cinayət hüquq normalarının realizəsinə yönəlib və şəxsiyyəti, cəmiyyəti və dövləti
cinayətkar qəsdlərdən qorumağa istiqamətlənmişdir. Elə buna görə də cinayət prosesinin
əsas hissəsini təşkil edən ittihamın strukturunu maddi-hüquqi əsasından ayırmaq doğru
yanaşma deyil və bu, cinayət prosesinin məzmunsuz qalması ilə nəticələnəcəkdir. Məhz
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bu baxımdan ibtidai araşdırmanın ayrı-ayrı mərhələlərini ittihamın struktur elementləri
kimi göstərmək doğru yanaşma sayıla bilməz. İttihamın maddi-hüquqi mənada prosessual
fəaliyyətdən ayırmaq cəhdləri də yanlışdır. İttihamın struktur quruluşunun
F.N.Fatkulinanın təqdim etdiyi kimi əsassız olaraq mürəkkəbləşdirilməsinə, heç bir
məntiqi əsası olmadan bölgüsünə də heç bir lüzum görmürük. Belə ki, ittihamın
fabulasını təşkil edən faktlar özlərinin hüquqi əlamətləri ilə birgə mövcud olur və faktiki
əsasların süni olaraq konkret faktlar və onların hüquqi əlamətlərinə bölgüsünə heç bir
zərurət yoxdur.
Element dedikdə, tamın nisbi müstəqil hissəsi, müəyyən sistemin tərkibinə daxil
olan və onun sərhədləri çərçivəsində ayrılmaz hesab olunan obyekt başa düşülür. Struktur
isə tamın tərkibində elementlər arasındakı əlaqə vasitəsini xarakterizə edən, yalnız ona
xas olan, sistemin quruluşunu və daxili təşkili formasını xarakterizə edən, onun
elementləri arasında sabit qarşılıqlı əlaqəsinin və həmçinin bu qarşılıqlı əlaqənin
qanunlarının vahidliyi kimi çıxış edən fəlsəfi kateqoriyadır(9, s.462). Struktur obyektə,
predmetə, prosesə bütövlük verən elementlərin nisbətən sabit vəhdəti və onların əlaqə və
münasibətlərini ifadə edən anlayışlardır(4, s.332). Buna görə də, fəlsəfi ədəbiyyatda
struktur hər bir sistemin daxilində elementlərin nisbi sabit əlaqəsi üsulu kimi nəzərdən
keçirilir. Hər bir sistemin ayrılmaz xassəsi onun strukturlu olmasıdır. Struktur elementlər
arasında sabit münasibət və əlaqələri ifadə edir(1, s.156).
Verilən izahatlardan belə bir əlaməti müşahidə etmək olar ki, strukturun (лат.
Structura - строение) tərkib hissəsi olan onun elementləri nisbi müstəqilliyə malikdir və
birlikdə tamı təşkil etdikləri halda ayrılıqda da, müstəqil şəkildə tamın hissələri kimi
mövcud ola bilirlər. Beləliklə də, buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ittihamın
strukturuna daxil olan elementlərın hər hansı birinin mövcud olmaması onun bir tam kimi
mövcud olmaması deməkdir və həmin elementlər ayrı-ayrılıqda müstəqil şəkildə mövcud
ola bilirlər. Ona görə də, ittiham strukturu barəsində fəlsəfi mənada struktur və elementin
qeyd olunan cəhətlərinin nəzərə alınması vacibdir.
Nəzərə alsaq ki, ittihama anlayış verərkən onun tələb olduğunu ifadə etdik, onda bu
tələbin iki bir-birindən müstəqil olan struktur elementini fərqləndirmək olar:
1) ittihamın faktiki cəhətləri;
2) faktiki hüquqi tövsifi.
Qeyd olunanlarla yanaşı, elmi ədəbiyyatda ittihamın strukturu ilə bağlı olaraq
demək olar ki, araşdırılmayan bəzi məqamları qeyd etmək istərdik. Hesab edirik ki,
ittihamın strukturu məsələsi ilk növbədə, sübutetmə predmeti ilə qarşılıqlı əlaqədə
nəzərdən keçirilməsi və onların qarşılıqlı əlaqəsinin müəyyən edilməsi zəruri
məsələlərdən biridir.
Məzmun etibarilə ittihamın strukturu sübutetmə predmetinin elementlərinin
məcmusu ilə müəyyən olunur. Yəni ittihamın məzmunca sübutetmə predmetinin ayrı-ayrı
hissələrini özündə ehtiva etməlidir, əks təqdirdə irəli sürülən ictimai iddia kimi əsaslı
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olmayacaq və məhkəmə tərəfindən təmin olunmayacaqdır. Bu baxımdan ibtidai
araşdırmada dövlət ittihamının əmələ gəlməsi ilə əlaqələndirilən ittiham aktı ilə
sübutetmə predmetinə aid olan maddələrin qanunvericilikdəki müqayisəli təhlili
aşağıdakıları deməyə əsas verir:
Sübutetmə predmetini tənzimləyən AR CPM-in 139-cü maddəsinə əsasən, sübut
edilməli olan hallara daxil edilmişdir: “cinayət hadisəsinin baş vermə faktı və
halları(139.0.1mad.); şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin cinayət hadisəsi ilə
əlaqəsi(139.0.2mad.); cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməldə cinayətin
əlamətləri(139.0.3mad.); cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin törədilməsində
şəxsin təqsirliliyi (139.0.4mad.); cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş cəzanı
yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar (139.0.5mad.) və qanunda başqa hal nəzərdə
tutulmamışsa, cinayət prosesi iştirakçısının və ya cinayət prosesində iştirak edən digər
şəxsin öz tələbini əsaslandırdığı hallar (139.0.6mad.)”. İttiham aktının təsviriəsaslandırıcı hissəsində bu hallara uyğun olaraq aşağıdakı məsələlərin sübutlara
əsaslanaraq həlli zəruri sayılır: “cinayətin törədilmə yeri, vaxtı, üsulları, motivləri,
nəticələri və digər mühüm hallar (139.0.1mad.); təqsirləndirilən şəxsin təqsirliliyini
təsdiq edən sübutlar(139.0.4m); təqsirləndirilən şəxsin öz müdafiəsi üçün gətirdiyi
dəlillər və həmin dəlillərin yoxlanılması zamanı toplanmış sübutlar(139.0.6m.);
təqsirləndirilən şəxsi səciyyələndirən hallar(139.0.5m.); zərər çəkmiş şəxsi
səciyyələndirən hallar (139.0.1, 139.0.5, 139.0.6m.); təqsirləndirilən şəxsin məsuliyyətini
ağırlaşdıran və yüngülləşdirən hallar(139.0.5m.).
Sübutetmə predmetinə daxil olan halların məzmununun təfərrüatına varmadan qeyd
etmək istərdik ki, qüvvədə olan AR CPM-də sübutetmə predmetinə daxil olan halların
siyahısında təkrarlığa yol verilmişdir. Belə ki, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş
əməldə cinayətin əlamətlərinin müəyyən edilməsi özündə həm cinayət hadisəsinin baş
vermə faktı və hallarına aid olan bütün halları əhatə etməsə də, cinayət qanunu ilə
nəzərdə tutulmuş əməlin törədilməsində şəxsin təqsirliliyini, həm də şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxsin cinayət hadisəsi ilə əlaqəsini özündə birləşdirir, elə buna görə də,
üçün onların yenidən ayrıca olaraq ifadə olunmasına heç bir zərurət yoxdur. Çünki
cinayət qanunvericiliyində nəzərdə tutulan əməldə cinayətin əlamətlərinin müəyyən
olunması dedikdə, AR CM-in Xüsusi hissəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq əməldə
cinayət tərkibinin əlamətlərinin: obyekt, obyektiv cəhətinin, subyekt və subyektiv
cəhətinin müəyyən edilməsi deməkdir.
Onu da qeyd edək ki, “cinayət qanunvericiliyində nəzərdə tutulan əməldə cinayətin
əlamətləri”-nə fərqli məzmunda da şərh vermək mümkündür. Belə ki, AR CM-in Xüsusi
hissəsində nəzərdə tutulmuş əməldə cinayətin əlamətləri dedikdə, CM-in 14-cü
maddəsində cinayətin anlayışına daxil edilən əlamətlərin müəyyən olunması nəzərdə
tutula bilər. Həmin maddəyə görə cinayət məcəlləsi ilə cəza təhdidi altında qadağan
olunmuş ictimai təhlükəli əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) təqsirli olaraq
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törədilməsi cinayət sayılır, eyni zamanda cinayət qanununda nəzərdə tutulmuş hər hansı
əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) əlamətləri formal cəhətdən mövcud olsa da, lakin
az əhəmiyyətli olduğuna görə ictimai təhlükəli sayılmayan, yəni şəxsiyyətə, cəmiyyətə və
yaxud dövlətə zərər yetirməyən və ya zərər yetirmək təhlükəsi yaratmayan əməl (hərəkət
və ya hərəkətsizlik) cinayət hesab edilmir.. Buradan isə belə bir nəticəyə gəlmək olar ki,
cinayət qanunvericiliyində nəzərdə tutulan əməldə cinayətin əlamətləri dedikdə, onun
təqsirli olaraq törədilməsi və şəxsiyyətə, cəmiyyətə, dövlətə ziyan vurduğu, yəni ictimai
təhlükəli olmasının müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, sübutetmə predmeti ilə bağlı bir çox xarici ölkələrin cinayətprosessual qanunvericiliyin öyrənilməsi onu deməyə əsas verir ki, sübutetmə predmetinə
cinayət hadisəsi daxil olunduqda, əlavə olaraq əməldə cinayətin əlamətlərinin müəyyən
edilməsi tələbi qoyulmur, əlavə olaraq təqsirləndirilən şəxsin təqsirliliyi, onun
şəxsiyyətini xarakterizə edən hallar, məsuliyyətə və cəzaya təsir göstərən digər hallar
daxil edilir. Yalnız Qazaxıstan Respublikasının Cinayət-Prosessual məcəlləsində
sübutedilməli olan halların siyahısı AR CPM-in 139-cü maddəsinə oxşar şəkildə
verilmişdir. QR CPM-nin 117-ci maddəsinə görə hadisə və cinayət qanunu ilə cinayət
tərkibinin əlamətlərini (cinayətin törədilmə vaxtı, yeri, üsulu və digər halları), daha sonra
isə əlavə olaraq cinayətin subyektiv cəhəti ayrıca olaraq sübutetmə predmetinə daxil
edilmişdir.
Şəxsin əməlin törədilməsində təqsirliliyinin müəyyən olunması ayrıca bir hal kimi
qeyd olunmasına baxmayaraq, şübhəli və təqsirləndirilən şəxsin cinayət hadisəsi ilə
əlaqəsinin sübutetmə predmetinə əlavə olaraq daxil edilməsi doğru deyildir. Bunun
sübutunu cinayət mühakimə icraatını hərəkətə gətirən ittihamın ifadə olunduğu ittiham
aktının təsviri-əsaslandırıcı hissədə onun öz əksini tapmamasıdır və buna heç ehtiyac da
yoxdur. Çünki zəruri olan təqsirləndirilən şəxsin (sübutetmə predmetinə şübhəli şəxsin
daxil edilməsi ümumiyyətlə heç bir mülahizə ilə əsaslandırıla bilməz) əməli törətməkdə
təqsirinin sübut edilməsidir ki, bu zaman həm də, onun cinayət hadisəsi ilə əlaqəsi
müəyyənləşdirilmiş olacaqdır.
Deyilənləri yekunlaşdıraraq hesab edirik ki, AR CPM-in 139-cü maddəsinin
məzmunundan “139.0.2. şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin cinayət hadisəsi ilə əlaqəsi
və 139.0.4. cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin törədilməsində şəxsin təqsirliliyi
hissələri çıxarılmalıdır. Bununla yanaşı, cinayətin nəticəsinin iş üzrə əhəmiyyətini nəzərə
alaraq onun dərəcəsi və növünün, həmçinin məsuliyyətdən azadetmənin əsaslarının olubolmamasını da, sübutetmə predmetinə daxil edilməsi zəruridir.
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Структура обвинения
РЕЗЮМЕ
Важное теоретическое и практическое значение имеет анализ структуры обвинения в
процессуальном смысле. Успешное решение этого вопроса является необходимой
предпосылкой для исследования многих сторон обвинения.Структура обвинения является
неотъемлемой частью его понятия.
В научной литературе существуют различные подходы о структуре обвинения.
В настоящий статье анализируется эти подходы, и обосновывается авторская
позиция.
Ключевые слова: обвинение, уголовное преследование, уголовный иск, государственное обвинение, структура обвинения.

Structure of prosecution
SUMMARY
Important the oretical and practical significance analysis of the structure charges
procedural sense. The success full resolution of this is sueis a prerequisite for the study of many
aspects of the charges. Structure of prosecution is an integral part of it is concept. In the
scientific literature, there are different approaches to the structure of prosecution.
In the article will be analyzed using these approaches, and the author's positions justified.
The keywords: prosecution, indictment, criminal suit, structure of prosecution
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УОТ 343.1
Fuad Səfərov,
Бакы Дювлят Университетинин Щцгуг факцлтясинин
«Ъинайят просеси» кафедрасынын докторанты

ПРОСЕССУАЛ МЯЪБУРИЙЙЯТ ТЯДБИРЛЯРИНИН ТЯТБИГ
ЕДИЛМЯСИ ВЯ ИСТИНТАГ ЩЯРЯКЯТЛЯРИНИН МЯЪБУРИ
ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛМЯСИ МЯЩКЯМЯ НЯЗАРЯТИНИН
ОБЙЕКТЛЯРИ КИМИ
Хцлася: Азярбайъан Республикасынын ъинайят просесиндя просессуал мяъбуриййят
тядбирляринин тятбиги дя мящкямя нязаряти институтунун тясири сферасына дцшцр. АР ЪПМ-ин 444ъц маддяси «Мящкямя гярары ясасында тятбиг едилян просессуал мяъбуриййят тядбирляри» адланыр.
Мцяллиф щямин маддяни тящлил етмякля мцяййян бошлугларын мювъудлуьуну ясасландырыр.
Мягалядя АР ЪПМ-ин 444-ъц маддясинин тякмилляшдирилмиш модели тяклиф едилир. Истинтаг
щярякятляринин мящкямя гярары ясасында мяъбури апарылмасы мясяляляри ися АР ЪПМ-ин 443-ъц
маддяси иля тянзим едилир. Мягалядя щямин маддянин дя тящлили нятиъясиндя онун мязмунунда
гцсурлар мцяййян едилир. Мцяллиф тяряфиндян бу маддянин дя тякмилляшдирилмиш модели тягдим
олунур.
Ачар сюзляр: ъинайят просеси, мящкямя нязаряти, обйект, просессуал мяъбуриййят, истинтаг
щярякятляри, тящлил, маддя моделляри.

Гцввядя олан ъинайят-просессуал ганунвериъилийинин тялябляриня эюря, ъинайят
мцщакимя иъраатынын мящкямяйядяк иъраат мярщялясиндя бязи просессуал мяъбуриййят
тядбирляри мцстясна олараг, бязиляри ися конкрет щалларда мящкямя гярары ясасында тятбиг
едиля биляр. Бу, о демякдир ки, Азярбайъан Республикасынын ъинайят просесиндя
просессуал мяъбуриййят тядбирляринин тятбиги дя мящкямя нязаряти институтунун тясири
сферасына дцшцр. Щесаб едирик ки, просессуал мяъбуриййят тядбирляринин тятбиги
мясяляляриня мящкямя нязарятинин щяйата кечирилмяси контектсиндян бахмаг цчцн
ашаьыдакы суаллар ъавабландырылмалыдыр: Просессуал мяъбуриййят тядбирляри нядир? Онлардан
щансыларынын вя щансы щалларда тятбиг едилмяси цчцн мящкямянин гярары тяляб олунур?
Просессуал мяъбуриййят тядбирляринин нядян ибарят олмасы мясялясини тядгиг
едяркян, гейд етмяйи зярури щесаб едирик ки, мцасир милли ъинайят-просессуал щцгуг
ядябиййатында бу категорийанын ян ятрафлы вя дягиг изащы Ф.М. Аббасова тяряфиндян
верилмишдир. Онун вердийи изащын мцсбят ъящятляри ондадыр ки, Ф.М. Аббасова, илк
нювбядя, бу институтун нязяри изащыны вермиш ики мютябяр мцяллифин – профессор Ъ.Щ.
Мювсцмовун вя профессор М.Я. Ъяфяргулийевин мювгелярини дягигликля тящлил етмишдир
(бунун щесабына о, «просессуал мяъбуриййят тядбирляри» категорийасынын нязяриййядя
неъя эенезис кечмясини ортайа чыхармаьа наил олмушдур), бунунла йанашы, о, яввляки вя
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гцввядя олан ъинайят-просессуал ганунвериъилийин рясми мювгейини нязяря алмагла
(бунун щесабына о, просессуал мяъбуриййят тядбирляринин норматив эенезисини мцяййян
етмишдир), мцасир доктринада щамылыгла гябул едиля биляъяк бир йанашма нцмайиш
етдирмишдир (бунун щесабына ися о, просессуал мяъбуриййят тядбирляриня милли щцгуг
ядябиййатында мцяллиф анлайышы вермяйя наил олмушдур).
Ф.М. Аббасова эюстярир ки, просессуал мяъбуриййят тядбирляринин анлайышынын щям
милли, щям дя кечмиш совет щцгуг ядябиййатында узун мцддят мцбащисяли олмасынын ясас
сябяби совет ъинайят-просессуал ганунвериъилийиндя «просессуал мяъбуриййят тядбири»
категорийасындан истифадя едилмямяси олмушдур. Проессуал мяъбуриййятин мащиййятинин
изащ едилмясиндя проф. Ъ.Щ. Мювсцмовун ролуну гейд едяряк, Ф.М. Аббасова гейд едир
ки, Ъ.Щ. Мювсцмов доктринал дювриййяйя «просессуал мяъбури тядбир» категорийасыны
бурахмышдыр. О, гейд едирди ки, ъинайят-просессуал ганунвериъилийи ъинайят мцщакимя
иъраатында просес иштиракчылары тяряфиндян ганунла онлара верилмиш щцгуг вя вязифялярдян
гярязли истифадя етмялярини, йахуд онлар тяряфиндян ъинайятин ачылмасы вя ъинайят тюрятмиш
шяхсин ифша едилмясини чятинляшдирян щярякятлярин едилмясинин гаршысыны алмаг мягсядиля
мцхтялиф характерли просессуал мяъбури тядбирлярин тятбиг едилмяси имканыны мцяййян
едир. Бу кими тядбирляр совет ъинайят просесиндя просессуал мяъбури тядбирляр адланыр.
Ъ.Щ. Мювсцмов гейд едирди ки, просессуал мяъбури тядбирляри ики група бюлмяк олар: а)
сцбутларын топланмасыны вя мющкямляндирилмясини (ахтарыш, эютцрмя, шяхси мцайиня),
мцщакимя иъраатынын нормал гайдаларыны (мясялян, мящкямя иъласынын гайдаларыны позан
шяхсин мящкямя салонундан чыхарылмасы), щямчинин ямлакын эяляъякдя мцсадиря
едилмясинин мцмкцнлцйцнц вя йа вурулан мадди зийанын юдянилмясини тямин едян
(ямлак цзяриня щябс гойулмасы) тядбирляр; б) гятимкан тядбирляри. Биринъи група аид олан
тябдирляр мцхтялиф шяхсляря тятбиг едиля билярди, икинъи група аид олан тядбирляр ися йалныз
шцбщяли, тягсирляндирилян шяхсляря вя мящкума тятбиг едиля билярди (1, с. 321-322; 5, с.
118).
Ф.М. Аббасова гейд едир ки, «просессуал мяъбуриййят тядбирляри» институтунун
норматив сявиййядя тясбит едилмядийи бир шяраитдя Ъ.Щ. Мювсцмовун вердийи изащ чох
доьру вя мцтярягги иди. Бунунла беля, мцстягилилкдян сонра гябул едилмиш йени ъинайятпросессуал ганунвериъилийиндя просессуал мяъбуриййят тядбирляри мцстягил институт кими
тясбит едилди вя АР ЪПМ-ин ейни адлы ЫВ бюлмясиндя онларын нювляри вя системи мцяййян
едилди. Одур ки, Ф.М. Аббасова нювбяти олараг, гцввядя олан ъинайят-просессуал
ганунвериъилик ясасында просессуал мяъбуриййят тядбирляринин изащыны вермиш мцяллифя –
профессор М.Я. Ъяфяргулийевя мцраъият едир. М.Я. Ъяфяргулийевя эюря, ъинайятпросессуал ганунвериъиликдя просессуал мяъбуриййят тядбирляринин цч нювц юз тясбитини
тапмышдыр: а) тутулма; б) гятимкан тядбирляри; ъ) диэяр просессуал мяъбуриййят тядбирляри
(1, с. 322; 3, с. 287).
Мцасир йанашма тярзиня дя диггят йетирдикдян сонра, Ф.М. Аббасова, щаглы олараг,
гейд едир ки, гцввядя олан ганунвериъилик просессуал мяъбуриййят тядбирляринин цмуми
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анлайышыны вермямишдир. Мцяллифин фикриня эюря, буна мцяййян гядяр щагг да
газандырмаг олар, чцнки просессуал мяъбуриййят тядбирляринин нювляри, онларын тятбиги
ясаслары вя гайдасы о гядяр мцхтялифдир ки, бцтцн бунлары бир анлайышда бирляшдирмяк
олдугъа чятиндир. Ейни заманда, бцтцн просессуал мяъбуриййят тядбирляри цчцн цмуми
олан яламятляр дя мювъуддур ки, онлара ашаьыдакыдары аид етмяк олар:
1) просессуал мяъбуриййят тядбирляри дювлят мяъбуретмясинин бир нювцдцр – одур ки,
бу тядбирляри йалныз сялащиййятли дювлят органлары тятбиг едя биляр. Щакимийййят
сялащиййятляриня малик олмайан просес иштиракчылары просессуал мяъбуриййят тядбирляри
тятбиг едя билмязляр;
2) просессуал мяъбуриййят тядбирляри превентив характерлидирляр – онлар, бир гайда
олараг, габаглайыъы тядбирляр кими чыхыш едирляр, ъинайят просесинин нормал эедишатына
манея йарада биляъяк давраныш ещтималынын йаранмасы артыг просессуал мяъбуриййят
тядбирляринин тятбиг едилмяси цчцн ясасдыр;
3) просессуал мяъбуриййят тядбирляри шяхсиййятин щцгуг вя азадлыгларынын
мящдудлашдырылмасындан ибарятдир – одур ки, просессуал мяъбуриййят тядбирляринин
просессуал гайдалары ъинайят просесиндя шяхсиййятин щцгугларынын тямин едилмяси
гайдаларыны позмамалы, гануни вя ясаслы шякилдя щяйата кечирилмялидир, ейни заманда
ганунла мцяййян едилмиш щалларда вя щядлярдя тятбиг едилмялидир;
4) просессуал мяъбуриййят тядбирляринин мягсяди ъинайят просесинин нормал
эедишатыны тямин етмякдир – просессуал мяъбуриййят тядбирляринин тятбиги мяъбури
дейилдир, онлар ъинайят просесини щяйата кечирян органлара ялавя имканлар гисминдя
верилмишдир. Ъинайят просесини щяйата орган иъраатын нормал вя вахтында эедишатына мане
олан щаллары арадан галдырмаг зяруряти иля цзляшяндя просессуал мяъбуриййят тядбирляриня
мцраъият едя билярляр;
5) просессуал мяъбуриййят тядбирляри мцвяггяти характерлидирляр – онларын
яксяриййяти, цмумиййятля, гысамцддятли вя бирдяфялик характерлидир, бязиляринин ися
мцддятлдяри ганунла дягиг мцяййян едилмишдир.
Ф.М. Аббасова просессуал мяъбуриййят тядбирляриня ашаьыдакы кими анлайыш верир.
Просессуал мяъбуриййят тядбирляри дедикдя, ъинайят просесинин нормал эедишини тямин
етмяк вя йарана биляъяк манеяляри арадан галдырмаг мягсядиля сялащиййятли субйектляр
тяряфиндян ганунла мцяййян едилмиш щалларда вя щядлярдя ъинайят просесиндя иштирак
едян мцяййян шяхсляря тятбиг едилян щцгуг вя азадлыгларын мцвяггяти
мящдудлашдырылмасы иля характеризя олунан тядбирляр баша дцшцлцр (1, с. 324).
Щесаб едирик ки, просессуал мяъбуриййят тядбирляринин нядян ибарят олмасына
айдынлыг эятирилдикдян сонра, онлардан щансыларынын вя щансы щалларда тятбиг едилмяси цчцн
мящкямя гярарынын тяляб олундуьу мясялясиня дя диггят йетирмяк олар. Гейд едяк ки,
АР ЪПМ-ин 444-ъц маддяси бу мясяляйя мцяййян гядяр айдынлыг эятирмяйя ъящд
эюстярмишдир. Беля ки, щямин маддя «Мящкямя гярары ясасында тятбиг едилян просессуал
мяъбуриййят тядбирляри» адландырылмыш вя онун мязмунунда ашаьыдакы просессуал
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мяъбуриййят тядбирляринин тятбиг едилмяси цчцн мящкямя гярарынын алынмасы
проседурунун тятбиги нязярдя тутулмушдур: 1) АР ЪПМ-ин 152-cи maddяsиndя nяzяrdя
tutulmuш hallarda tutulma; 2) qяtиmkan tяdbиrи qиsmиndя hяbs; 3) qяtиmkan tяdbиrи
qиsmиndя tяqsиrlяndиrиlяn шяxsиn vяzиfяdяn kяnarlaшdыrыlmasы; 4) mяhkяmя-psиxиatrиya vя
ya mяhkяmя-tиbb ekspertиzasыnыn aparыlmasы цчцn шцbhяlи, tяqsиrlяndиrиlяn vя ya psиxи
vяzиyyяtиnя gюrя tяqsиrlяndиrиlяn шяxs qиsmиndя cяlb edиlя bиlmяyяn шяxsиn tиbb
mцяssиsяsиnя yerlяшdиrиlmяsи; 6) шяxsиn ekspertиzadan keчиrиlmяsи vя ya tиbb
mцяssиsяsиnя yerlяшdиrиlmяsи цчцn onun tиbb mцяssиsяsиnя чatdыrыlmasы; 7) tяdqиqat цчцn
nцmunяlяrиn gюtцrцlmяsи. Ганунун тялябиня эюря, садаланан илк дюрд просессуал
мяъбуриййят тядбири йалныз мящкямянин гярары ясасында, сонунъу ики просессуал
мяъбуриййят тядбири ися ъинайят тягиби органынын тялябляри йетиря йетирилмядикдя
мящкямянин гярары ясасында щяйата кечирилир (АР ЪПМ-ин 444.1 вя 444.2-ъи маддяляри).
Бунунла беля, милли щцгуг ядябийатында АР ЪПМ-ин 444-ъц маддясинин тящлили вя шярщи
иля мяшьул олмуш мцяллифлярин ясярляринин юйрянилмяси вя цмумиляшдирилмяси эюстярир ки,
щямин маддя щеч дя там тякмил дейилдир вя онун мязмунунда кифайят гядяр бошлуг вя
зиддиййятляр мювъуддур. Онлара айрылыгда бахаг.
Мясялян, Ф.Й. Хялилов щаглы олараг, эюстярмишдир ки, АР ЪПМ-ин 444-ъц
маддясинин мязмунунда мящкямя гярары ясасында тятбиг едилян просессуал
мяъбуриййят тядбирляри сырасында гятимкан тядбирляриндян йалныз щябс вя вязифядян
кянарлашдырманын адынын чякилмиш олмасы, щябся алтернатив олан гятимкан тядбирляринин
адларынын ися бура аид едилмямяси доьру дейилдир. Бу мягам Ъинайят-Просессуал
Мяъяллянин Комментарийасынын мцяллифляринин дя диггятини ъялб етмишдир (2, с. 1182; 4, с.
82). Даща сонра гейд едилир ки, нормадакы нювбяти гцсур тядгигат цчцн нцмунялярин
эютцрцлмясинин, просессуал мяъбуриййят тядбири гисминдя эюстярилмясидир. АР ЪПМ-ин
273.1-ъи маддясиня эюря ися тядгигат цчцн нцмуняляри эютцрцлмяси мцстягил истинтаг
щярякятидир (4, с. 83).
Гейд едилянлярдян башга, АР ЪПМ-ин 444-ъц маддяси иля баьлы бир сыра диэяр
нюгсанлары да диггятя чатдырмаг олар. Мясялян, АР ЪПМ-ин 444.1.3-ъц маддясиня нязяр
салдыгда, эюрцнцр ки, онун мязмунунда йалныз тягсирляндирилян шяхсин вязифядян
кянарлашдырылмасындан сющбят эедир, щалбуки, АР ЪПМ-ин 172.2-ъи маддясиня эюря, бу
гятимкан тядбири шцбщяли шяхс барясиндя дя тятбиг едиля биляр, щямчинин, бу гятимкан
тядбири шцбщяли шяхс барясиндя тятбиг едиляркян дя мящкямя гярарынын алынмасы зяруридир.
Бундан башга, АР ЪПМ-ин 444.1.4-cц maddяsinя яsasяn, mяhkяmя-psixiatriya vя ya
mяhkяmя-tibb ekspertizasыnыn aparыlmasы цчцn шцbhяli, tяqsirlяndirilяn vя ya psixi
vяziyyяtinя gюrя tяqsirlяndirilяn шяxs qismindя cяlb edilя bilmяyяn шяxsin tibb
mцяssisяsinя yerlяшdirilmяsi dя yalnыz mяhkяmяnin qяrarы яsasыnda tяtbiq edilя bilяr.
Lakin яdяbiyyatda щаглы олараг, bildirilmiшdir ki, шцbhяli, tяqsirlяndirilяn vя ya psixi
vяziyyяtinя gюrя tяqsirlяndirilяn шяxs qismindя cяlb edilя bilmяyяn шяxsin mяhkяmяpsixiatriya vя ya mяhkяmя-tibb ekspertizasыnыn aparыlmasы цчцn tibb mцяssisяsinя
60

yerlяшdirilmяsi haqqыnda mяsяlя o vaxt mяhkяmя nяzarяtini hяyata keчirяn mяhkяmя
tяrяfindяn hяll edilmяlidir ki, шяxs kюnцllц olaraq, tibb mцяsssisяsinя gedяrяk orada
mцayinя olunmaqdan boyun qaчыrsыn. Шяxsin lazыmi qaydada rяsmilяшdirilmiш razыlыьы
olduqda onun tibb mцяssisяsinя yerlяшdirilmяsi barяdя mяhkяmя qяrarыna ehtiyac
qalmыr (2, с. 1183).
Йухарыда гейд едилянляр ясасында АР ЪПМ-ин 444-ъц маддясинин
тякмилляшдирилмясинин зярури олдуьу гянаятиня эялирик вя щямин маддянин ашаьыдакы
редаксийада верилмясини тяклиф едирик:
«Маддя 444. Мящкямя гярары ясасында тятбиг едилян просессуал
мяъбуриййят тядбирляри
444.1. Бу Мяъяллянин 152-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш щалларда тутулма йалныз
мящкямянин гярары ясасында тятбиг едилир.
444.2. Ашаьыдакы гятимкан тядбирляри йалныз мящкямянин гярары ясасында тятбиг
едилир:
444.2.1. щябс;
444.2.2. эиров;
444.2.3. ев дустаглыьы;
444.2.4. шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин вязифядян кянарлашдырылмасы.
444.3. Ъинайят тягиби органынын тялябляри йериня йетирлмядикдя шяхсин експертизадан
кечирилмяси цчцн онун тибб мцяссисясиня чатдырылмасы вя йерляшдирилмяси мящкямя гярары
ясасында щяйата кечирилир».
Истинтаг щярякятляринин мящкямя гярары ясасында мяъбури апарылмасы мясяляляри
АР ЪПМ-ин 443-ъц маддяси иля тянзим едилир. АР ЪПМ-ин 443.1-ъи маддясиня ясасян,
щямин Mяcяllяnиn 177.3-cц maddяsиndя nяzяrdя tutulmuш иstиntaq hяrяkяtlяrи bиr qayda
olaraq mяhkяmяnиn qяrarы яsasыnda mяcburи aparыlыr. АР ЪПМ-ин 177.3-ъц маддяси, юз
нювбясиндя, нязярдя тутур ки, ашaьыdakы иstиntaq hяrяkяtlяrиnиn mяcburи aparыlmasы цчцn
bиr qayda olaraq mяhkяmя qяrarыnыn alыnmasы tяlяb olunur: 1) yaшayыш yerиnя, xиdmяtи vя
ya иstehsalat bиnalarыna baxыш, axtarыш, gюtцrmя vя dиgяr иstиntaq hяrяkяtlяrиnиn
aparыlmasы; 2) tutulmuш vя ya hяbs edиlmиш шяxsdяn baшqa, шяxsиn иradяsиnя zиdd olaraq
onun шяxsи mцayиnяsи; 3) яmlak цzяrиnя hяbs qoyulmasы; 4) poчt, teleqraf vя dиgяr
gюndяrишlяrиn цzяrиnя hяbs qoyulmasы; 5) telefon vя dиgяr qurьularla aparыlan
danышыqlarыn, rabиtя vя dиgяr texnиkи vasиtяlяrlя юtцrцlяn mяlumatlarыn яlя keчиrиlmяsи; 6)
malиyyя яmяlиyyatlarы, bank hesablarыnыn vяzиyyяtи vя vergиlяrиn юdяnиlmяsи barяdя
mяlumatlar daxиl olmaqla, шяxsи, aиlя, dюvlяt, kommersиya vя ya peшя sиrrиnи tяшkиl edяn
mяlumatlarыn яlя keчиrиlmяsи; 7) meyиtиn qяbиrdяn чыxarыlmasы (ekshumasиya). 8) cиnayяt
yolu иlя яldя edиlmиш pul vяsaиtlяrиnиn vя ya dиgяr яmlakыn leqallaшdыrыlmasы vя ya
terrorчuluьun malиyyяlяшdиrиlmяsиnя шцbhя yaradan яmяlиyyatlarыn иcrasыnыn
dayandыrыlmasы. Щесаб едирик ки, истинтаг щярякятляринин мящкямя гярары ясасында
мяъбури апарылмасы мясяляляринин мащиййятинин дярк едилмяси цчцн ашаьыдакы суаллара
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ъаваб верилмялидир: Истинтаг щярякятинин мяъбури апарылмасы няйи ещтива едир? АР ЪПМ-ин
177.3-ъц маддясинин мцяййян етдийи сийащы тамдырмы? Истинтаг щярякятляринин мящкямя
гярары ясасында мяъбури апарылмасы цчцн щансы проседурлара ямял едилмяси тяляб олунур?
Ъинайят просесиндя «мяъбурилик» щцгуг тятбиг едян субйектин, барясиндя щцгуг
тятбиг едилян субйектин ирадяси вя арзусу иля баьлы олмамасыны, еляъя дя, щцгуг тятбиг
едян субйектин гябул етдийи гярарларын иърасыны тямин едян катеогрийадыр. Бир гайда
олараг, ъинайят просесинин мягсяди мяъбуриййят вя мящрумиййят йаратмаг дейилдир,
бунлар ъинайят просесинин ясас мягсядиня наил олманын вя бязян, ъинайят просеси
иштиракчыларынын юзляринин тящрикчиси олдуглары реаксийа вермя васитяляридир. Цмуми
гайдалара эюря, ъинайят просесини щяйата кечирян органын гцввяйя минмиш гярарлары,
щабеля, эюстяришляри, чаьырышлары вя диэяр гануни мцраъиятляри бцтцн дювлят органлары, физики
вя щцгуги шяхсляр цчцн мяъбуридир (АР ЪПМ-ин 64.1-ъи маддяси). Лакин просессуал
гярарларын вя щцгуг мцщафизя органларынын диэяр гануни тялябляринин мяъбури олдьунун
ганунла бяйан едилмяси, юзц-юзлцйцндя онларын гейд-шяртсиз иърасыны тямин етмир. Бунун
цчцн, ганунла, гейд едилян мцддяанын реал тяминат васитяляри нязярдя тутулур. Истинтаг
щярякятляринин мяъбури апарылмасы, илк нювбядя, ъинайят просесини щяйата кечирян органын
эениш мянада (ядябиййатда бязи мцяллифляр мцстянтигин, йазылы форма иля йанашы, шифащи
формада да гярар гябул етдийини гейд едирляр вя онлар, бир гайда олараг, мцстянтиг
тяряфиндян бу вя йа диэяр истинтаг щярякятинин щяйата кечирилмяли олмасы гянаятиня
эялмясини мящз шифащи гярарын гябул едилмяси кими изащ едирляр) гярарларынын
мяъбурилийинин тямин едилмяси васитяси кими баша дцшцлмялидир. Мцстянтигдя бу вя йа
диэяр истинтаг щярякятинин щяйата кечирилмясинин зярури олмасы барядя дахили инам
йаранмышдырса, о, бу инамындан йалныз бу истинтаг щярякятиня башгаларынын иъазя
вермямяси, буну арзу етмямяси вя йа буна мане олмасы сябябиндян ваз кечмямялидир.
Мцстянтиг дювлятин нцмайяндясидир, онун гануни вя ясаслы ирадяси дювлятин ирадясини якс
етдирир. Дювлятин ирадяси фярдин ирадяси гаршысында «аъиз» гала билмяз (9, с. 11-34; 8, с.
13).
Истинтаг
щярякятляринин
щяйата
кечирилмяси
проседуру
юзц-юзлцйцндя
«мяъбуриййятин» йаранмасына йюнялмямишдир, онларын ясас мягсяди йени сцбутларын ялдя
едилмяси вя йа мювъуд сцбутларын йохланылмасыдыр. Истинтаг щярякятляринин мяъбури
щяйата кечирилмя имканы мящз бу мягсядлярин тямин едилмяси иля баьлыдыр. Йени сцбутун
ялдя едилмясиня вя йа мювъуд сцбутун йохланылмасына айрылыгда эютцрцлмцш фярдин
ирадяси мане олан щалларда истинтаг щярякятляринин мяъбури щяйата кечирилмяси бу
манеянин арадан галдырылмасына, бунунла да, ъинайят просесинин нормал эедишатына
хидмят едир. Демяли, истинтаг щярякятляринин мяъбури щяйата кечирилмяси ъинайят
просесинин нормал эедишатынын тяминат васитясидир вя истинтаг щярякятинин «ади» гайдада
щяйата кечирилмясиня мане олан щалын вя йа щалларын мювъуд олмасы иля шяртлянир. Башга
сюзля, истинтаг щярякятинин мяъбури щяйата кечирилмяси просессуал фяалиййятин мцвафиг
нювц цчцн типик йох, атипик щалдыр. Истинтаг щярякятинин мяъбури щяйата кечирилмяси, юзц
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вя йа ямлакы барясиндя истинтаг щярякяти щяйата кечирилян шяхсин буна кюнцллц разылыг
вермямяси, бязян ися мягсядйюнлц олараг мане олмасындан иряли эялян ъаваб
реаксийасыдыр.
Истинтаг щярякятляринин мяъбури щяйата кечирилмяси щцгугу вя бу щцгугун реализя
едилмяси проседуру (ясасян мящкямя гярарынын алынмасы нязярдя тутулур) щямин истинтаг
щярякятинин «ади гайдада» щяйата кечирилмясиня мане олан амилин дяф едиля билмяси
хассяси иля дя шяртлянир. Башга сюзля, истинтаг щярякятинин щяйата кечирилмясиня мане олан
амил еля хассяли олмалыдыр ки, мяъбуриййятин тятбиги ону нейтраллашдыра билсин. Нязяря
алмаг лазымдыр ки, бязи истинтаг щярякятляринин мяъбури щяйата кечирилмяси цмумиййятля
щямин истинтаг щярякятинин щцгуги тябияти иля бир арайа сыьмыр. Беля ки, шцбщяли вя йа
тягсирляндирилянин (еляъя дя, щяр щансы бир диэяр шяхсин) мящкямя гярары ясасында
мяъбури диндирилмяси вя йа онун башга шяхслярля мящкямя гярары ясасында мяъбури
цзляшдирилмяси, онун ифадяляринин йериндя мяъбури йохланылмасы, ондан актив ямяли
фяалиййят тяляб едян истинтаг експериментинин мяъбури щяйата кечирилмяси практики олараг
мцмкцн дейилдир. Бу, о демякдир ки, мяъбури щяйата кечирилмясиня йол верилян истинтаг
щярякятляринин системи щямин истинтаг щярякятляринин юзляринин мащиййяти вя щцгуги
тябияти иля дя шяртлянир.
Ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр ки, щяйата кечирилмяси цчцн мящкямя
гярарынын тяляб едилмяси яламяти дя юзц-юзлцйцндя, йяни айрылыгда эютцрцлдцкдя истинтаг
щярякятинин мяъбури щяйата кечирилдийиня дялалят етмир. Истинтаг щярякятинин мящкямя
гярары ясасында щяйата кечирилмяси щеч дя щямишя онун мяъбурилийиня дялалят етмир,
истинтаг щярякятинин щяйата кечирилмяси цчцн мящкямя гярарынын алынмасы проседуру
щямин истинтаг щярякятинин юзцнцн мащиййяти, онун инсан вя вятяндашын щцгуг вя
азадлыгдларына «мцдахиля етмя» дяряъяси иля дя баьлы ола биляр. Бязи щалларда истинтаг
щярякятинин мящкямя гярары ясасында щяйата кечирилмяси бу истинтаг щярякятинин
мянафеляриня тохундуьу шяхсин буна разы олуб-олмамасы вя йа буна иъазя верибвермямяси иля дейил, ганунвериъинин щямин истинтаг щярякяти цчцн мцяййян едилмиш
просессуал формасы иля баьлы олур. Бу щалда истинтаг щярякятинин щяйата кечирилмясинин юзц
дейил, онун щяйата кечирилмяси цчцн (онун ганунилийинин тямин едилмяси цчцн) мящкямя
гярарынын алынмасы мяъбури характер дашыйыр (6, с. 238; 7, с. 11-14).
Гейд едилян мцддяалар контекстиндян АР ЪПМ-ин 177.3-ъц маддясиндя истифадя
едилмиш «ашaьыdakы иstиntaq hяrяkяtlяrиnиn mяcburи aparыlmasы цчцn bиr qayda olaraq
mяhkяmя qяrarыnыn alыnmasы tяlяb olunur» ъцмляси иля щямин маддянин мцяййян етдийи
истинтаг щярякятляри системинин бязи елементляри арасында уйьунсузлуьун олмасы ашкардыр.
Беля ки, АР ЪПМ-ин 177.3-ъц маддясинин мцяййян етдийи системя нязяр салсаг, щямин
системя malиyyя яmяlиyyatlarы, bank hesablarыnыn vяzиyyяtи vя vergиlяrиn юdяnиlmяsи
barяdя mяlumatlar daxиl olmaqla, шяxsи, aиlя, dюvlяt, kommersиya vя ya peшя sиrrиnи
tяшkиl edяn mяlumatlarыn яlя keчиrиlmяsи иля meyиtиn qяbиrdяn чыxarыlmasынын аид
едилдийинин шащиди ола билярик. Яслиндя ися, бу истинтаг щярякятляринин щяйата кечирилмяси
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цчцн щяр бир щалда мящкямя гярарынын ялдя едилмяси тяляб едилир. Ганун бу истинтаг
щярякятляринин щяйата кечирилмяси цчцн истиснаедиъи просессуал форма – тяхирясалынмаз
щалларда мящкямя гярары олмадан, мцстянтигин гярары ясасында иъраат формасы нязярдя
тутмамышдыр. Беля олан тягдирдя, бу истинтаг щярякятляриня мцнасибятдя «мяъбури
апарылмасы цчцн бир гайда олараг мящкямя гярарынын алынмасы тяляб олунур» тялябинин
нязярдя тутулмасынын щеч бир мянасы галмыр, чцнки гцввядя олан ъинайят-просессуал
ганунвериъиликля онларын няинки мяъбури, щятта кюнцллц щяйата кечирилмяси цчцн дя
мящкямя гярарынын алынмасы проседуру нязярдя тутулмушдур. Башга сюзля, бу истинтаг
щярякятляри мяъбури апарылмасы цчцн бир гайда олараг мящкямя гярарынын алынмасы тяляб
олунан истинтаг щярякятляри дейилдирляр, йалныз вя йалныз (бцтцн щалларда) мящкямя гярары
ясасында щяйата кечирилмясиня йол верилян истинтаг щярякятляридирляр. Бунлар ися фяргли
категорийалардыр вя мящкямя гярарынын алынмасы щеч дя щямишя сонунъу нюв истинтаг
щярякятинин мяъбури щяйата кечирилдийиня дялалят етмир. Бир ситуасийа моделляшдиряк: Фярз
едяк ки, А. Н. сайлы ъинайят иши цзря зяряр чякмиш шяхсдир вя ишин щалларына эюря онун оьлу
Б. гятля йетирилмишдир. Тутаг ки, Б. нин мейити артыг дяфн едилмишдир, онун атасы зяряр
чякмиш шяхс А. ися прокурорлуг органына вясатятля мцраъият едяряк мейитин ексщумасийа
едилмясини вя тякрар тибби експертизанын щяйата кечирилмясини тяляб едир. Ашкар эюрцнцр ки,
бу щалда ексщумасийа истинтаг щярякятинин мяъбури щяйата кечирилмясиндян сющбят эедя
билмяз, чцнки щяр шейдян яввял буну мярщумун атасы А. арзу едир вя мярщумун диэяр
йахынлары бу истинтаг щярякятинин щяйата кечирилмяси цчцн щеч бир манея йаратмырлар, лакин
ексщумасийа истинтаг щярякятинин ганунла мцяййян едилмиш просессуал формасы (АР
ЪПМ-ин 237.1-ъи маддяси) бу истинтаг щярякяти иля мянафеляриня тохунулан шяхслярин арзу
етмясиня вя бу истинтаг щярякятинин щяйата кечирилмяси цчцн манея олмамасына беля
бахмайараг, мящкямя гярары олмадан мейитин гябирдян чыхарылмасыны бирмяналы олараг
истисна едир. Башга сюзля, malиyyя яmяlиyyatlarы, bank hesablarыnыn vяzиyyяtи vя
vergиlяrиn юdяnиlmяsи barяdя mяlumatlar daxиl olmaqla, шяxsи, aиlя, dюvlяt, kommersиya
vя ya peшя sиrrиnи tяшkиl edяn mяlumatlarыn яlя keчиrиlmяsи иля meyиtиn qяbиrdяn
чыxarыlmasы истинтаг щярякятляри щяр бир щалда – истяр кюнцллц, истярся дя мяъбури, йалныз
мящкямя гярары иля щяйата кечириля билярляр. Буну АР ЪПМ-ин 177.4-ъц маддяси дя
тясбит едир. Одур ки, АР ЪПМ-ин 177.3.6 вя 177.3.7-ъи маддялярин ъари редаксийада
177.3-ъц маддянин мцяййян етдийи систем дахилиндя верилмясиня щеч бир ещтийаъ йохдур,
фикримизъя, беля ганунвериъилик техникасы йалныз чашгынлыг йарада биляр.
Нювбяти ъаваб верилмяли олан суал АР ЪПМ-ин 177.3-ъц маддясинин мцяййян
етдийи сийащынын там олуб-олмасы иля баьлы иди. Башга сюзля, АР ЪПМ-ин 177.3-ъц
маддясиндя мящкямя гярары иля мяъбури щяйата кечирилмясиня йол верилян истинтаг
щярякятляринин щамысынын дахил едилиб-едилмямяси мясяляси арашдырылмалыдыр. Гцввядя
олан ъинайят-просессуал ганунвериъилийин истинтаг щярякятляриня вя мящкямя нязарятиня
щяср едилмиш бцтцн нормаларынын юйрянилмяси беля демяйя ясас верир ки, АР ЪПМ-ин
177.3-ъц маддясиндя мящкямя гярары иля мяъбури щяйата кечирилмясиня йол верилян
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истинтаг щярякятляринин щеч дя щамысы аид едилмямишдир.
Илк нювбядя, гейд едяк ки, АР ЪПМ-ин 246.2-ъи маддясиня ясасян, мящкямянин
гярары алынмадан шяхси ахтарыш вя эютцрмя ашаьыдакы щалларда апарыла биляр: 1) шцбщяли
шяхс тутулдугда вя полис вя йа диэяр щцгуг мцщафизя органына эятирилдикдя; 2)
тягсирляндирилян шяхс барясиндя щябся алма гятимкан тядбири тятбиг едилдикдя; 3) ахтарыш
вя йа эютцрмянин апарылдыьы бинада олан шяхсин ъинайят тягиби цзря сцбут ящямиййятиня
малик ола биляъяк яшйа вя сянядляри эизлятмясини эцман етмяйя кифайят гядяр ясаслар
олдугда. Башга сюзля, йухарыда гейд едилян щаллардан гейри щалларда шяхси ахтарыш вя
эютцрмянин мяъбури апарылмасы цчцн дя мящкямянин гярары тяляб едилир.
Даща сонра гейд етмяк лазымдыр ки, нядянся, тядгигат цчцн нцмунялярин
эютцрцлмяси истинтаг щярякяти дя АР ЪПМ-ин 177.3-ъц маддясинин мцяййян етдийи
системя, йяни мяъбури апарылмасы цчцн мящкямя гярары тяляб едилян истинтаг
щярякятляринин системиня дейил, мящкямя гярары ясасында тятбиг едилян просессуал
мяъбуриййят тядбирляриня аид едилмишдир (АР ЪПМ-ин 444.2.2-ъи маддяси). Фикримизъя,
истинтаг щярякяти категорийасы иля просессуал мяъбуриййят тядбири категорийасынын беля
гарышдырылмасы мягсядяуйьун дейилдир. Щесаб едирик ки, АР ЪПМ-ин 177.3-ъц маддясинин
мцяййян етдийи системдя malиyyя яmяlиyyatlarы, bank hesablarыnыn vяzиyyяtи vя
vergиlяrиn юdяnиlmяsи barяdя mяlumatlar daxиl olmaqla, шяxsи, aиlя, dюvlяt, kommersиya
vя ya peшя sиrrиnи tяшkиl edяn mяlumatlarыn яlя keчиrиlmяsи иля meyиtиn qяbиrdяn
чыxarыlmasы истинтаг щярякятляри явязиня шяхси ахтарыш вя эютцрмя иля тядгигат цчцн
нцмунялярин эютцрцлмяси истинтаг щярякятлярини аид едилмяси даща мягсядя уйьун оларды.
Гейд едилянляря ясасян, тяклиф едирик ки, АР ЪПМ-ин 177.3-ъц маддясинин мязмунунда
177.3.6 вя 177.3.7-ъи маддяляри онларын ъари редаксийалары явязиня ашаьыдакы йери
редаксийада верилсин:
«177.3.6. шяхси ахтарыш вя эютцрмя (бу Мяъяллянин 246.2-ъи маддясиндя мцяййян
едилмиш щаллардан башга);
177.3.7. тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси;».
Нящайят, щесаб едирк ки, истинтаг щярякятляринин мящкямя гярары ясасында мяъбури
апарылмасы цчцн щансы проседурлара ямял едилмяси мясялясиня айдынлыг эятирилмялидир. Бу
мясяляляр АР ЪПМ-ин 446-448-ъи маддяляри иля тянзим едилир. Истинтаг щярякятинин
мяъбури апарылмасы мясялясинин мящкямядя бахылмасы цчцн ясас мцстянтигин мцвафиг
вясатяти вя щямин вясатят ясасында верилмиш ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи
щяйата кечирян прокурорун тягдиматыдыр. Ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата
кечирян прокурор мцвафиг мясялянин щялли цчцн мящкямянин гярарынын алынмасы
щаггында ясасландырылмыш вясатяти алдыгдан сонра 48 саатдан мцддятиндя мцвафиг гярарын
гябул едилмяси барядя тягдиматы мящкямяйя вермяли вя йа вясатятин мцдафия
едилмясиндян имтина щаггында ясасландырылмыш гярар чыхармалыдыр. Истинтаг щярякятинин
мяъбури апарылмасына даир мцраъиятляря щаким тяряфиндян тякбашына, гапалы мящкямя
иъласында бахылыр. Щаким истинтаг щярякятинин мяъбури апарылмасы иля баьлы мящкямя
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иъласына ифадяляр, вясатяти тясдиг вя йа тякзиб едян шяхсляри чаьырыб диндирмяк, мцраъиятин
ясаслылыьынын йохланылмасы цчцн зярури олан сяняд вя мадди сцбутлары тяляб етмяк
щцгугуна маликдир. Сонда ися щаким ашаьыдакы гярарлардан бирини гябул едир: 1) истинтаг
щярякятинин мяъбури апарылмасы даир вясатятин тямин едилмяси барядя; 2) истинтаг
щярякятинин мяъбури апарылмасына даир вясатятин рядд едилмяси барядя. Истинтаг
щярякятинин мяъбури апарылмасына даир вясатятин рядд едилмяси барядя барядя щаким
тяряфиндян гярар чыхарылдыгдан сонра мящкямяйя тякрар мцраъиятя истинтаг щярякятинин
мяъбури апарылмасынын зярурилийини тясдиг едян йени щаллар ашкар едилдикдя йол верилир.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ И
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК
ОБЪЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ
Резюме: Применение мер процессуального принуждения, также попадают под сферу
влияния института судебного контроля в уголовном процессе Азербайджанской
Республики. Статья 444 УПК АР называется «Меры процессуального принуждения,
применяемые по решению суда». Автор, анализируя данную норму, установил некоторые
пробелы в ней. В статье предлагается усовершенствованная модель статьи 444 УПК АР.
Вопросы же принудительного осуществления следственных действий по решению суда
регулируются статьей 443 УПК АР. В статье, также проведен анализ этой нормы и
выявлены некоторые ее пробелы. Автор, также предлагает усовершенствованную модель
статьи 443 УПК АР.
Ключевые слова: уголовный процесс, судебный контроль, объект, процессуальное
принуждение, следственные действия, анализ, модель статьи.

APPLICATION OF MEASURES OF PROCEDURAL COERCION AND
COMPULSORY CARRYING OUT INVESTIGATIVE ACTIONS AS OBJECTS OF
IMPLEMENTATION OF JUDICIAL CONTROL
Summary: Application of measures of procedural coercion, also get under a sphere of
influence of institute of judicial control in criminal trial of Azerbaijan Republic. The article 444
of Criminal Procedure Code of AR is called «The measures of procedural coercion applied by a
court decision». The author analyzing this norm established some gaps in it. In article the
advanced model of article 444 of Criminal Procedure Code of AR is offered. Questions of
compulsory implementation of investigative actions are by a court decision regulated by article
443 of Criminal Procedure Code of AR. In article, the analysis of this norm is carried also out
and its some gaps are revealed. The author also offers advanced model of article 443 of Criminal
Procedure Code.
Key words: criminal trial, judicial control, object, procedural coercion, investigative
actions, analysis, article model.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
В Республике Узбекистан в результате проводимых коренных реформ в
судебно-правовой сфере в уголовно-процессуальных отношениях происходят
большие изменения. Основой всех реформ является защита и прав и интересов
человека. Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов отметил, что
«…..первоочередная цель начавшейся реформы – снять все преграды, которые
подобно тяжким гирям, висят на ногах экономики, правосудия, государственных
структур, которые не позволят обеспечить нормальную жизнь для каждого
человека, препятствуют его полноценной самореализации и росту благосостояния
наших граждан», что непосредственно относится и к уголовному делопроизводству.
Возбуждение уголовного дела – это начальная стадия производства по
уголовному делу, на которой происходит проверка заявлений, сведений и других
информаций и принимается решение о возбуждении уголовного дела или об отказе
в возбуждении уголовного дела. На этой стадии начинается защита законных
интересов граждан потерпевших впоследствии преступного деяния. Исходя из
этого мы одобряем мнение авторов заключающиеся в том, что: « Насколько
справедливым пройдёт возбуждение уголовного дела с точки зрения категории
человека, стабильность правового государства будет настолько же развиваться. А
для того чтобы достигнуть это, требуется неукоснительное обеспечение принципа
законности в процессе уголовного судопроизводства» .
Возбуждение уголовного дела является многогранным понятием, его
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возбуждение означает начало уголовного судопроизводства по совершенным или
готовящимся преступлениям, то есть начало предварительного следствия. А также,
возбуждение уголовного дела является правовым основанием для осуществления
следственных действий направленных на определение наличия или отсутствия
признаков преступного деяния по собранным материалам и применения мер
процессуального принуждения, приведённые в УПК РУз. В УПК РУз понятие
«возбуждение уголовного дела» употребляется в двух значениях: предварительная
стадия уголовного процесса и в качестве одного из завершающих решений,
принимаемых на данной стадии.
В юридической литературе отмечается, что возбуждение уголовного дела
имеет огромную значимость при уголовном судопроизводстве, так как оно
является независимым институтом уголовного судопроизводства .
Вместе с тем имеются и взгляды, отвергающие значение данной стадии.
Например, по мнению Ю.В. Деришева на стадии возбуждения уголовного дела
«…осуществляется административная проверка фактов, которые своими объективными аспектами схожи на правонарушения… возникновение уголовнопроцессуальных отношений до появления преступления – это незаконное и
необоснованное лишение прав личности, а так же, выражение“процессуальной
неэффективности» . Мы отвергаем данное мнение и поддерживаем мнение М.С.
Строговича заключающееся в том, что «…возбуждение уголовного дела является
правовой основой процессуальных действий, проводимых для расследования и
разрешения уголовного дела» .
Как утверждает В.Н. Григорьевич: « … в системе уголовного судопроизводства, существовавшей в протяжении больше века стадия возбуждения уголовного дела отмечается в качестве одной из важнейших гарантий традиционной
защиты личности от необоснованного применения уголовно-процессуальных мер
принуждения» .
Некоторые авторы утверждают, что стадия возбуждения уголовного дела
является началом уголовного преследования в отношении лица. А так же, стадия
возбуждения уголовного дела выполняет процессуальные задачи, включающие в
себя принятие процессуальных решений, рассмотрение соответственных
документов, а иногда собирание необходимой и достаточной информации в целях
определения законности поводов, приведённых в предварительных материалах и
достаточности оснований для возбуждения уголовного дела.
В стадии возбуждения уголовного дела дознаватель, следователь, прокурор
проверяют наличие повода и оснований, предусмотренных законом для
возбуждения уголовного дела, находящемся в их судопроизводстве, а также,
принимают меры к пресечению длящихся и к предотвращению повторных
преступлений, а равно к закреплению и охране следов преступления, предметов и
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документов, которые могут иметь значение для дела. Как отмечается в
процессуальной литературе, «… содержание данной деятельности заключается в
выяснении преступлений и в их предотвращении, закреплении следов
преступления, рассмотрении и проверке заявлений и сведений о совершении
преступлений» .
Возбуждение уголовного дела как независимая стадия уголовного процесса
имеет определённые цели. На наш взгляд, В.С. Зеленецкий полностью перечислил
данные цели: отметить наличие факта совершения преступления и
действительность существования негативно уголовно-правовых отношений;
создать условия для раскрытия преступлений; обеспечить исполнение уголовной
ответственности лица, совершившего преступление; осуществить уголовное
преследование преступника; обеспечить защиту прав и законных интересов
пострадавшего; реабилитировать лицо невиновное в совершении преступления;
восстановить законный порядок в определённой территории страны нарушенный
впоследствиии преступления; создать условия, обеспечивающие всестороннее,
полное и беспристрасное проведение дознания и предварительного следствия;
установить истину .
Значение данной стадии заключается в том, что законное и обоснованное
возбуждение уголовного дела защищает права и законные интересы граждан, тем
самым предупреждает необоснованные, расследования, ограждает сотрудников
органа, ответственного за уголовное судопроизводство от последующих этапов
уголовного процесса от рассмотрения не имевших место и непреступных деяний.
Возбудждение уголовного дела в законных основаниях способствует
эффективной борьбе с преступностью, предохраняет государственные интересы от
преступных угроз, а также служит важнейшим средством защиты законных
интересов граждан, организации.
Без возбуждения уголовного дела не может быть ни процесса
предварительного следствия, ни судебного разбирательства . Также, при
предварительном следствии имеет важное процессуальное значение, то есть, до
окончания предварительного следствия и вынесения обвинительного заключения,
по делу, с точки зрения законности, кроме решения о возбуждении уголовного дела
другого какого-либо процессуального документа не существует.
Решение о возбуждении уголовного дела определяет, как было совершено
преступление и как оно должно быть преследовано, на первых стадиях следствия
даёт по данному делу направление и одновременно определяет подсудность
уголовного дела.
Следует особенно отметить, что в стадии возбуждения уголовного дела
осуществляются задачи уголовно-процессуального законодательства , то есть,
быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение
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правильного применения закона, установленные во второй статье УПК.
Согласно статьи 322 УПК РУз, поводами к возбуждению уголовного дела
служат: заявления лиц; сообщения предприятий, учреждений, организаций,
общественных объединений и должностных лиц; сообщения средств массовой
информации ; обнаружение сведений и следов, указывающих на преступление,
непосредственно органом дознания, дознавателем, следователем, прокурором;
ззаявление о повинной. Сообщения о совершенном или готовящемся преступлении
не должны в обязательном порядке содержать детальное описание общественно
опасного деяния, кто, когда, где, при каких обстоятельствах совершил
преступление, последствия преступления, полное перечисление доказательств.
Сведения, показывающие о наличии признаков преступления служат основой для
возбуждения уголовного дела.
Возбуждение уголовного дела только по сведениям о преступлении, не
обращая внимание на поводы непосредственно ограничавая конституционные
права участников привлечённых в круг дел уголовного судопроизводства приведёт
к незаконному проведению следственных действий. Ввиду этого следует
всесторонно и детально проверить сведения о преступлении.
В настоящее время предложения, выдвигаемые некоторыми авторами о
«свободном» поводе возбуждения уголовного дела
являются научно
необоснованными, что может привести к возбуждении уголовных дел и при
отсутствии необходимости в этом и впоследствии к нарушении конституционных
прав граждан.
В уголовно-процессуальном законодательстве установлен общий порядок
принятия и оформления предварительных сведений о совершенном преступлении,
не указан процессуальный порядок проверки заявлений и сведений, служащих
основанием к возбуждению уголовного дела. Ввиду чего вопрос, считается ли
стадия возбуждения уголовного дела по своей природе доказыванием или нет
является дискуссионным, некоторые авторы полностью отвергают существование
доказывания в данной стадии , в то время как остальные предопределяют её в
качестве начального этапа доказывания . Ниже мы приведём краткий анализ
отношения стадии возбуждения уголовного дела к процессу доказывания.
Все элементы доказывания, установленные в статье 85 УПК РУз существуют
и при проверке заявлений и сведений на стадии возбуждения уголовного дела. По
нашему мнению, доказывание в предварительной стадии уголовного процесса – это
деятельность следователя, дознавателя, прокурора, которая состоит в собирании,
проверке и оценке доказательств с целью установления истины об обстоятельствах,
имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения
дела.
Представление предметов и документов (ст.ст. 198-202 УПК РУз), получение
71

вещественных и письменных доказательств (ст. 205 УПК РУз) тоже являются
способами доказывания и данные действия могут быть проведены в любой стадии
уголовного процесса. Несмотря на то, что в законе указано, что участники
процесса, должностные лица и граждане представляют доказательства в ходе
следствия или судебного разбирательства, на практике встречаются случаи, когда
граждане сдают уполномоченным государственным органам вещественные
объекты и документы до возбуждения уголовного дела. В статье 205 УПК РУз
установлено, что доказательства, могут быть получены при осуществлении разных
следственных действий, в том числе, при осмотре места происшествия,
проводимом до возбуждения уголовного дела. А следственно, заключением
эксперта или протоколами осмотра и другими документами, составленными до
возбуждения уголовного дела без никаких ограничений в равном статусе можно
пользоваться в качестве доказательства. Исходя из этого, мнения о том, что «в
стадии возбуждения уголовного дела осуществляется доказывание» находят своё
подтверждение.
В статье 323 УПК РУз отмечается, что неподписанное или подписанное
подложной подписью либо написанное от имени вымышленного лица письмо,
заявление или иное анонимное сообщение о преступлении не может служить
поводом к возбуждению уголовного дела. На наш взгляд, эти обстоятельства
вполне отвечают требованиям демократии и правосудия.
В статье 324 УПК РУз отмечается, что устное заявление фиксируется в
протоколе. Протокол должен содержать сведения о заявителе, месте его
жительства и работы, а также о его личных документах. При некоторых
обстоятельствах в целях обеспечения личной безопасности заявителя не оглашение
сведений о его личности является совершенно оправдленным.
В целях дополнительного гарантирования законных прав и интересов граждан
в стадии возбуждения уголовного дела целесообразно предпринять следующие
меры: одновременно с возбуждением уголовного дела получить материалы
имеющие значимость при доказывании и создать идеальный аналитический проект
проведения неотклоняемых следственных действий, позволяющих предотвратить
уничтожение следов преступления заинтересованными лицами; строгое
соблюдение сроков при принятии процессуальных решений и проведении
следственных действий, установленных законом; разработать способы
неоглашения сведений собранных в стадии возбуждения уголовного дела
заинтересованным лицам; разрешить вопрос применения мер процессуального
принуждения исходя не только из интересов следствия, но и конституционных
прав граждан.
Сведение, полученное о совершении общественно опасного деяния
принуждает правоохранительных органов к немедленному принятию мер по
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предотвращению
преступления,
содержанию
виновных,
закреплению
доказательств, устранению незаконных противостояний заинтересованных лиц и
осуществить неотложных действия.
В нескольких статьях УПК РУз
предусмотрено проведение процессуальных действий в случаях, отлагательства
(ст.ст. 39,137,169, 339, 340 УПК РУз), что своими особенностями отделяется от
других действий.
Под случаями, не терпящих отлагательства понимаются обстоятельства,
возникающие внезапно и очевидно показывающих наличие признаков
преступления и в данных случах отложение проведения процессуальных действий
может привести к таким негативным последствиям как скрытие лиц, совершивших
преступление, уничтожение следов преступления и упущение возможности
возмещения ущерба. Срочное принятие решений в условиях недостаточности
информаций правоохранителльных органов и осуществление процессуальных
действий является одной из характерных сторон случаев, не терпящих
отлагательства.
По мнению К.Б. Калиновского При проведении разных процессуальных мер в
случаях, не терпящих отлагательства несколько общих закономерностей
взаимосвязаны и они имеют следующие схожие признаки: нормы в УПК; субъекты
осуществляющие действие; применяемые меры процессуального принуждения,
немедленное начало и сроки протяжения; для осуществления дейсвия не
получается разрешение у прокурора; превентивные цели ( предотвратить
уничтожение информаций имеющих ценность в качестве доказательства,
скрытиелиц подозревонных в совершении преступления); ограничение некоторых
прав граждан; приминение императивного метода правового регулирования;
проведение не на основе принципа состязательности, а на основе поиска
(инквизация) .
Последняя схожесть действий, проводимых в случаях, не терпящих
отлагательства, то есть, неоснованность на принципе состязательности, является
одной из самых общих и существенных сторон. Так как орган уголовного
преследования в данном случае представляется не стороной обвинения, а
субъектом, официально ведущим дело. Исходя из вышесказанного,
нижеследующие функции включаются в его компетенцию: а) обвинение; б)
разрешение дела (собирание доказательств; принятие решения о прекращении
угоовного дела и т.д.); в) охрана прав и свобод граждан (статья 18 УПК РУз) и
обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту
(статья 24 УПК РУз).
Должностные лица при осуществлении разных действий до возбуждения
уголовного дела должны быть объективны и беспристрастны. Так как они должны
исследовать обстоятельства дела как уличающие, так и оправдывающие лицо
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тщательно, всесторонне, полно и объективно (статья 22 УПК РУз). Однако следует
отметить, что значение доказательств, приобщенных в данной стадии являются ли
уличающими или оправдывающими к этому времени не будет точным.
В качестве всеобщих правил всех следственных действий, проводимых в
случаях, не терпящих отлагательства можно отметить: а) совершение данных
действий допускается до возбуждения уголовного дела (ст.ст. 137, 220, 329 УПК
РУз); б) могут быть произведены в ночное время (ст. 88 УПК РУз); в) могут быть
проведены на основании не точных сообщений.
Первое непременное требование, предъявляемое к любому следственному
действию, в том числе и к действиям, проводимым в случаях не терпящих
отлагательства, состоит в том, чтобы оно совершалось только при наличии к тому
достаточных оснований . Обоснованность следственного действия предполагает
принуждение, ограничение прав и законных интересов, при этом были лишь в меру
их действительной необходимости, т.е. были оправданы условия конкретной
ситуации.
Второе требование, предъявляемое ко всем следственным действиям: оно
непременно должно быть законно. А это значит, что в ходе производства любого
следственного
действия
является
обязательным
строгое
соблюдение
установленного законом процессуального порядка его осуществления, а главное,
должны быть соблюдены права и законные интересы всех лиц .
Тем самым гарантируются права и законные интересы участвующих в
производстве следственного действия лиц и одновременно обеспечивается и
процессуальная доброкачественность получаемых при этом фактических данных,
то есть их относимость и допустимость в качестве доказательств по конкретному
делу . Всякое отступление от точного исполнения и соблюдения норм УПК,
регламентирующих общие условия доказывания, какими бы мотивами оно не было
вызвано, влечет за собой признание недопустимыми полученных таким путем
доказательств .
Третьим требованием следовало бы считать положением о том, что
производство следственных действий должно также основываться на надлежащих
нравственных принципах и нормах.
Проверка заявлений и сообщений о преступлении является одной из
первоначальных процессуальных действий осуществляемых уполномо-ченными
государственными органами.
Согласно части первой статьи 328 УПК РУз, заявления, сообщения и иные
сведения о преступлениях должны быть зарегистрированы в порядке,
установленном в законе и других административных документах, и должны быть
тщательно проверены. При необходимости проверки следователем или органами
дознания следует разрешить вопрос о возбуждении уголовного дела.
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При проверке любых сведений о преступлениях органами следствия и
дознания должны быть обеспечены все права и законные интересы лиц,
сообщивших о преступлении, потерпевших и свидетелей .
По мнению О.А. Анашкина в некоторых странах СНГ допускается продление
сроков рассмотрения заявлений и сведений о преступлении . Например в
Российской Федерации данный срок по ходатайству дознавателя или следователя
может быть продлен до 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ), а в Республике Беларусь
обоснованным решением прокурора или следователя данный срок может быть
продлен до одного месяца (ч. 3 ст. 173 УПК Республики Беларусь), в Эстонии при
возникновении необходимости проверить заявления обширно допускается
продлить до 20 дней (часть 11 ст.93 УПК Эстонии).
Согласно части 2 статьи 329 УПК РУз указано, что в пределах срока,
указанного в части первой настоящей статьи, проводится доследственная проверка,
в ходе которой могут быть истребованы дополнительные документы, объяснения, а
также произведены задержание лица, осмотр места происшествия и экспертиза, а
также, что производство во время доследственной проверки других следственных
действий запрещается. Однако ввиду того, что в законе не установлен
процессуальный порядок истребования дополнительных документов, объяснений
служит поводом в возникновении разных дискуссий по вопросам формы
истребования данных документов, как использовать результаты проверки в
последующих этапах уголовного процесса, признания данных документов
допустимыми или недопустимыми.
По мнению А.П.Рыжакова данные документы могут быть истребованы
запросом, протоколом запроса, решением о результатах проверки . В.Н.Григорьев и
Б.Б.Айдаров предлагают отобразить данный запрос в акте, справке или рапорте .
С.А.Шейфер утверждает, что данный запрос должен быть письменным , а
Л.В.Березина предлагает истребовать документы как письменно, так и устно .
Соглашаясь с последним предложением, мы можем сказать, что при
истребовании дополнительных документов, объяснений необходимо соблюдать
нижеследующие три правила.
Во-первых, если хозяином материалов является гражданин, то есть
физическое лицо, то их можно истребовать устно. Если материалы хранятся у
юридического лица какого-то предприятия, запрос должен быть передан
письменно, потому что письменный запрос будет хранится у юридического лица в
качестве основы передачи материалов.
Во-вторых, форма истребования зависит от доверия следователю к хозяину
материалов по его добровольной сдачи. Однако если есть основания предполагать,
что хозяин материалов не сдаст их добровольно, запрос должен быть передан
письменно.
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В-третьих, независимо от того, устно или письменно был передан запрос, в
случае если существуют обоснованные предположения о вероятности уничтожения
материалов, следует совсем отказаться от истребования документов и объяснений.
В данных случаях, после возбуждения уголовного дела следует провести обыск
или выемку.
На наш взгляд, в целях дополнительного гарантирования прав граждан, при
представлении документов по требованию сотрудника государственного органа,
ответственного за ведение уголовного дела, должен быть составлен отдельный
протокол в порядке, установленном в статье 90 УПК РУз и целесообразно назвать
данный протокол «Протоколом принятия истребованных материалов». Детальное
изложение особых признаков представленных предметов и документов не оставит
места будущим сомнениям о предъявлении именно тех необходимых материалов.
Данный протокол должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых
необходимо оставить у лица, представившего предметы и документы, а другое у
лица, в производстве которого находится данное уголовное дело.
По мнению П.А. Лупинской «…среди материалов полученных до возбуждения уголовного дела лишь протокол осмотра места происшествия может служить
доказательством. Другие материалы, приобщенные к заявлению, сведениям о
преступлении и полученные в ходе проверки не считаются доказательством по
делу» .
Мы не поддерживаем данное мнение, потому что следователь в пределах
своих полномочий, предусмотренных законом (статья 36 УПК РУз) имеет право
отправлять письменные поручения, запросы и ходатайства всем предприятиям,
учреждениям, организациям, должностным лицам и гражданам. А материалы,
полученные в результате их выполнения считаются процессуальным средством
проверки сообщений и, на наш взгляд, их тоже следует ввести в перечень видов
доказательств (в «иные документы» указанные в ст.81 УПК РУз).
В данном аспекте, мы поддерживаем мнение, заключающееся в том, что
«понятие материалы включает в себя не только справку, рекомендацию, накладной,
выписки из приказов и другие письменные документы, но и фотографии, видео и
аудиозаписи, материальные объекты разного вида, предметы и вещи» .
В действующем УПК РУз не существует норм о том, как взять объяснения в
стадии возбуждения уголовного дела, однако долгое время в данной стадии
уголовного процесса достаточно широко пользуются объяснениями. В ходе
проверки заявлений и сообщений о совершенном преступлении по вопросу
внедрения в практику истребование объяснений у должностных лиц является
дискуссионным.
Например по мнению Р.Г. Ускова, «…показания свидетелей, пострадавшего,
подозреваемого, обвиняемого направлены на выяснение всех обстоятельств по
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делу, обстоятельств, подлежащих доказыванию, а объяснение направлены на
выяснение обстоятельств, подтверждающих наличие оснований для возбуждения
уголовного дела» . По данному вопросу мы являемся сторонниками позиции в
уголовном процессе заключающейся в том, что объяснения полученные
уполномоченными лицами и служившие основой для возбуждения уголовного дела
являются доказательствами по уголовному делу .
М.С. Шалумов пишет, что «независимо от того, какое заявление или
объяснение было подано гражданином до возбуждения уголовного дела, они не
могут иметь статус допустимых доказательств, так как они не могут заменить
показания, полученные при допросе» . На наш взгляд, невозможно согласиться с
данным мнением автора. Действительно объяснение - не протокол допроса. Мы не
собираемся спорить по данному вопросу, потому что по своей сути, истребование
показаний отличается от допроса проводимой после возбуждения уголовного дела.
Например, в некоторых случаях в событии, проверяемой без истребования
объяснений разрешить вопрос наличия или отсутствия признаков преступления не
представляется возможным. А в других случаях сотрудники органа, ответственного
за производство уголовного дела отказываются от объяснений и требуют
обстоятельства произошедшего события написать подробно в самом тексте
заявления или сообщения.
Хотя второй способ незаконным не считается, однако он не может быть
применен ко всем обстоятельствам. Потому что, во-первых, одного заявления или
сообщения недостаточно, чтобы принять правильное решение, для этого нужно
взять объяснение у свидетелей и других лиц, имеющих необходимую информацию.
Во-вторых, подробное изложение события может быть достигнуто только в
заявлении о преступлении или при обстоятельствах явки с повинной. В других
случаях заявление не может включать в себя достаточно сведений. На наш взгляд,
единственный выход из возникшей проблемной ситуации заключается в
необходимости расширения полномочий следователя, дознавателя, прокурора
истребовать объяснения при проверке заявлений и сообщений о преступлении в
уголовно-процессуальное законодательство.
Следует отметить, что истребование объяснений у многих лиц приведёт к
искусственному продлению возбуждения уголовного дела, нерациональному
расходу усилий, средств и денег, нарушении прав и свобод граждан . Вызов многих
лиц на дачу объяснений, а в последующем на многократные допросы может
оказать отрицательное воздействие на эффективность предварительного следствия,
потому что в данном случае существует вероятность, что сведения, интересующие
следствия станут известно кругу ненужных лиц и преступники могут стараться по
мере возможности уничтожить следы преступления, вещественные доказательства.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что показания следует брать только
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при необходимых обстоятельствах, от нужных лиц и при осуществлении данного
действия целесообразно соблюдать определённую меру. Ввиду этого,
процессуальный порядок вызова для дачи объяснения, регистрации и закрепления
сведений, перечень лиц, которых можно вызвать на дачу объяснений следует
обозначить в уголовно-процессуальном законодательстве.
Участие граждан в данных действиях в стадии возбуждения уголовного дела
является одним из способов выполнения гражданского обязательства заключающегося в их сотрудничестве с правоохранительными органам в выяснении,
раскрытии и предупреждении преступлений. Слова, высказанные И.Л.
Петрухиным и на сегодняшний день не потеряли свою актуальность: «…общество
не избавлено от преступности, что означает - граждане не освобождены от
социальной потребности в участие в ведении дел уголовного судопроизводства и
не спасены от тяги пережить неудобства связанные с данной потребностью» . На
наш взгляд, при вызове лица для дачи показаний, ему должны быть разъяснены его
конституционные права, оно не должно быть предупреждено о привлечении к
ответственности по ст.ст. 238-240 УК РУз, процессуальная мера принуждения в
виде принудительного привода, что будет служить гарантией защиты прав и
свобод граждан. В то же время мы присоединяемся к мнениям о том, что
«…напомнить об обязательстве в даче истинных показаний не помешает» , «в
отношении лиц не пришедшим на дачу объяснений без уважительных причин
могут быть применены меры административной ответственности» .
По нашему мнению, объяснения также, как и документы, и пояснения,
истребованные в ходе проверки должны быть введены в группу «других
документов», указанных ч. 2 ст.81 УПК РУз. Так как объяснениями пользуются «в
иных обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения дела», что
указано в первой части данной статьи.
В уголовно-процессуальном законодательстве не указан точный перечень и
виды сведений, которые должны быть истребованы в стадии возбуждения уголовного дела. Исходя из особенности и степени общественной опасности общественно
опасного совершенного деяния у предприятий, учреждений, организаций и граждан различного рода материалов, требования органов и должностных лиц,
уполномоченных на возбуждение уголовного дела о представлении дополнительных материалов являются обязательными для всех граждан и должностных
лиц. Истребование материалов у учреждений и лиц, пользующих правом
дипломатического иммунитета осуществляется в особо установленном порядке.
По нашему мнению, должностное лицо, осуществляющее проверку заявлений
и сообщений о преступлении в целях разрешения вопроса возбуждения уголовного
дела должен иметь право ознакомиться с материалами на месте их хранения (в
предприятии, учреждении, организации), а при необходимости должен иметь право
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потребовать дополнительные административные проверки, ревизии, инвентаризации, а также использовать услуги специалиста, имеющего специальные знания и
навыки при проверке заявлений и сообщений, что создаст для органов следствия,
дознания и прокуратуры немедленно заполучить доказательства, а для стороны
защиты определить сомнительные стороны экспертного заключения и предотвратить их.
В статье 329 УПК РУз отсутствует примечание о проверяемом лице, лицо не
имеет право обжаловать действия, осуществляемые в отношении к нему. Значит,
лицо, привлечённое к действиям осуществляемым при проверке заявлений и
сообщений о преступлении с первоначальной стадии ставится в неравное
положение с органами ведущим уголовное дело, оно не было наделено правом
обжаловать незаконное действие(или бездействие) органов дознания или следствия
и данное право ему не разъясняется. Данное отрицательное обстоятельство
противоречит статье 44 Конституции Республики Узбекистан и статье 17 УПК РУз
и следует предотвратить его посредством внесения соответствующих изменений в
нормы закона.
В заключении хотелось бы отметить, что в стадии возбуждения уголовного
дела оформляются некоторые уголовно-процессуальные действия, разные
процессуальные документы и участники процесса, участвующие на
предварительном следствии и производстве уголовного дела как: лицо заявившее о
преступлении (граждане, предприятия, учреждения, организации), следователь,
производящий предварительное следствие, прокурор или судья (а в процессе
дознания органы дознания), а также представители общественности появляются в
процессе данных уголовно-процессуальных отношений. Ввиду этого стадия
возбуждения уголовного дела имеет большое значение, и следственно, каждое
уголовное дело возбужденное законными основаниями служит законной гарантией
объективного ведения предварительного следствия и защиты прав и свобод
человека. Так как возбуждение уголовного дела только на основании законных и
точных фактов может обеспечить полное раскрытие преступлений, изобличение
виновных и их привлечении к соответствующей уголовной ответственности.
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Cəza təyin etmə məsələsi özündə həm maddi, həm də prosessual hüququn
elementlərini birləşdirməklə cinayət mühakimə icraatının əsas vəzifələrdən birinin –
cinayət törətməkdə ittiham olunan şəxslərin təqsirini müəyyən edərək onları
cəzalandırmaq (AR CPM-in 8.0.5-ci maddəsi) vəzifəsinin həllinə yönəlmiş mürəkkəb
hüquq institutudur. Təsadüfi deyildir ki, AR Ali Məhkəməsinin Plenumu 25 iyun 2003-cü
il tarixldə «Məhkəmələr tərəfindən cinayət cəzalarının təyin edilməsi təcrübəsi haqqında»
yeni Qərar qəbul etmiş və həmin qərarda cəza təyini barədə bir sıra əhəmiyyətli
müddəalar göstərilmişdir.
F.Y. Səməndərov qeyd edir ki, törədilən kriminal əməl cinayət məsuliyyəti yaradan
hüquqi fakt olduğu kimi cəza təyin etmənin də zəruri şərti olur. Məhkəmə baxışında
şəxsin cinayət etməkdə təqsirli olduğu tam sübut edildikdən və məhkəmə hökmündə
törədilən cinayətə düzgün hüquqi qiymət verildikdən sonra cəza təyin etmək üçün qanuni
əsas yaranır (6, s. 463).
Bütün cinayət mühakimə icraatının özü kimi (Cinayət mühakimə icraatının
obyektivliyi, qərəzsizliyi və ədalətliliyi – AR CPM-in 28-ci maddəsi), onun məntiqi
nəticəsi olaraq təyin edilmiş cəza da (Cinayət törətmiş şəxs haqqında tətbiq edilən cəza
ədalətli olmalıdır – AR CM-in 8.1-ci maddəsi) ədalətli olmalıdır. Ədalətli cəzanın təyin
edilməsi, hər şeydən əvvəl, cəzanın məqsədinə, yəni sosial ədalətin bərpasına, məhkumun
islah edilməsinə və həmin məhkumlar, həm də başqa şəxslər tərəfindən yeni cinayətin
törədilməsinin qarşısının alınmasına nail olmaq sahəsində mühüm vasitədir. Təyin
olunmuş cəzanın ədalətli olması dedikdə, həmin cəzanın törədilmiş cinayətin xarakterinə
və ictimai təhlükəlilik dərəcəsinə, onun törədilməsi hallarına və cinayət törətməkdə
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təqsirli bilinən şəxsin şəxsiyyətinə uyğun olması başa düşülür (1, s. 130).
Cəza təyini zamanı hakim mülahizəsindən cəza təyin etmənin ümmui
müddəalarından təcrid olunmuş şəkildə bəhs etmək mümkün deyil. Cəza təyin
edilməsinin ümumi əsasları AR CM-in 58-ci maddəsində təsbit edilmişdir. Cəza təyin
etmənin ümumi müddəaları, təkcə məhkəmənin cəza təyini sahəsində imkanları deyil,
həm də qanunun məhkəmə üzərində müəyyən tələbləri nəzərə almaq sahəsində müəyyən
etdiyi öhdəçilikdir. Buna görə də cəza təyin etmənin ümumi müddəaları təkcə müəyyən
prinsipial müddəaları təsbit etmək deyil, həm də məhkəmə üçün onları nəzərə almaq
öhdəliyi olub, belə müddəaların realizəsidir. Cəza təyin etmənin ümumi müddəaları hər
bir konkret iş üzrə məhkəmənin rəhbər tutuduğu cəza təyin etmənin qaydası və hədləri
haqqında cinayət qanununun istiqamətverici tələbləridir (6, s. 465-466).
AR CM-in 58.1-ci maddəsinə əsasən, cinayət törətməkdə təqsirli bilinən şəxsə AR
CM-in Ümumi hissəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla Xüsusi hissəsinin müvafiq
maddələrində nəzərdə tutulmuş hədlərdə ədalətli cəza təyin edilir. Törədilmiş cinayətə
görə nəzərdə tutulmuş cəzalardan daha ciddi cəza növü yalnız o halda təyin edilir ki, az
ciddi cəza növü cəzanın məqsədlərini təmin edə bilmir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki,
müasir hüquq ədəbiyyatında son müddəanın qanunda formulə edilməsi texnikası təndiq
edilir. Məsələn, E.M. Əfəndiyev qeyd edir ki, AR CM-in 58.1-ci maddəsinin sonuncu
cümləsi Azərbaycan dilinin qrammatikası qaydalarının hüduduna sığmayan bir formada
ifadə edilmişdir və о, qanunun sadə, anlamlı və ədəbi dildə tərtib olunması baxımından
haqqında bəhs edilən cümlənin aşağıdakı redaksiyada verilməsini təklif etmişdir:
«Törədilmiş cinayətə görə nəzərdə tutulmuş cəzalardan daha ciddi cəza növü cəzanın
məqsədlərini az ciddi cəza növünün təmin edə bilmədiyi hallarda təyin edilir» (4, s. 136).
AR CM-in 58.2-ci maddəsinə əsasən, törədilmiş cinayətə görə AR CM-in Xüsusi
hissəsinin müvafiq maddələrində nəzərdə tutulmuş cəzadan daha ciddi cəza yalnız AR
CM-in 66 və 67-ci maddələrinə uyğun olaraq, cinayətlərin məcmusu və hökmlərin
məcmusu üzrə təyin edilə bilər. Törədilmiş cinayətə görə AR CM-in Xüsusi hissəsinin
müvafiq maddələrində nəzərdə tutulmuş cəzadan daha yüngül cəzanın təyin olunması
əsasları AR CM-in 62-ci maddəsi ilə müəyyən edilir.
AR CM-in 58.3-cü maddəsinə əsasən, cəza təyin edilərkən cinayətin xarakteri və
ictimai təhlükəlilik dərəcəsi, təqsirkarın şəxsiyyəti, o cümlədən cəzanı yüngülləşdirən və
ağırlaşdıran hallar, habelə təyin olunmuş cəzanın şəxsin islah olunmasına və onun
ailəsinin həyat şəraitinə təsiri nəzərə alınır.
Cəza təyin edilməsinin ümumi müddəaları haqqında qısa məlumat verdikdən sonra,
qeyd etməyi zəruri hesab edirik ki, məqalənin mövzusu kontekstindən Cinayət
Məcəlləsinin müvafiq fəslinin (AR CM-in X fəsli – Cəzanın təyin edilməsi)
müddəalarının və həmin Məcəllənin Xüsusi hissəsinin maddələrinin sanksiya hissələrinin
təhlili nəticəsində belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, cəza təyin edərkən bəzi
məsələlərdə (məsələn, cinayətə hazırlığa görə cəza təyini, residivə görə cəza təyini,
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cinayətlərin məcmusu üzrə cəza təyini və s.) hakimin davranış imkanları qanunun birbaşa
göstərişləri ilə müəyyən qədər məhdudlaşdırılmış (yəni hədləri qanunla müəyyən edilmiş
dərəcədə), bəzi məsələlərdə isə, ona özünəməxsus, lakin mütləq anlamda deyil, şərti
müstəqillik verilmişdir (məsələn, cəzanı yüngülləşdirən halların dairəsi qanunda açıq
saxlanmışdır, hakimə cinayətə görə müəyyən edilmiş cəzadan daha yüngül cəza təyin
etmək imkanı verilmişdir, Xüsusi hissənin normalarının sanksiyalarında cəzaların aşağı
və yuxarı hədləri təsbit edilmiş, bununla da hakimə cəzanın müəyyən intervalda təyin
edilməsi imkanı verilmişdir, alternativ cəzalar müəyyən edilmişdir və s.). Başqa sözlə,
qanunverici cəza təyini məsələsində davranış qaydalarının formalizasiyası ilə hakimin öz
mülahizəsinə görə davranmaq imkanları arasında müəyyən balansı gözəmiş, onların
qarşılıqlı əlaqədə çıxış etdiyi təqdirdə cəza təyini prosesinin daha effektiv və ədalətli
olacağı mövqeyindən çıxış etmişdir (12, s. 30-31; 13, s. 198-199; 16, s. 59).
Cəza təyini zamanı hakim mülahizəsinin biruzə verilməsi cinayət qanunun Xüsusi
hissəsinin maddələrinin, daha doğrusu onların sanksiyalarının öz quruluşu ilə şərtlənir.
Şübhəsiz, sanksiyada cinayətə görə cəzanın alternativ növlərinin (məsələn, tövsifedici
əlamətlər olmadan xuliqanlıq cinayətinə görə ictimai işlər, yaxud islah işləri, yaxud da
azadlıqdan məhrumetmə cəzalarından biri tətbiq edilə bilər – AR CM-in 221.1-ci
maddəsi), konkret cinayətə görə cəzanın hər biri üçün maksimal hədlərin (məsələn,
qanunsuz olaraq qaz silahlarını, soyuq silahı, o cümlədən soyuq atıcı silahı əldə etmə,
satma və ya gəzdirmə cinayətinə görə nəzərdə tutulmuş islah işləri və ya azadlıqdan
məhrumetmə cəzalarının yalnız maksimal hədləri təsbit edilmişdir – AR CM-in 228.4-cü
maddəsi), bəzən cəzaların minimal və maksimal hədlərinin eyni zamanda (məsələn,
soyqırımın törədilməsinə təhrik etmə cinayəti beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan
məhrumetmə ilə cəzalandırılır – AR CM-in 104-cü maddəsi) nəzərdə tutulması, eyni
zamanda qanunun hakimdən ədalətli və fərdiləşdirilmiş cəza «tələb etməsi» cəza təyini
zamanı hakimə qanunla yol verilən alternativlər arasında seçim etməkdə müəyyən
müstəqillik verilməsinə – mahiyyətcə cəza təyinində hakimin mülahizəsinə obyektiv
zərurət yaradır. Özü də sanksiyaların quruluşu və hakim mülahizəsi arasındakı qarşılıqlı
əlaqə ikili xarakterlidir. Belə ki, sanksiyalarda, yəni normativ səviyyədə məsuliyyətin
differensiasiyası imkanlarının nəzərdə tutulması bir tərəfdən diskresion səlahiyyətlərin
qeyri-məhdud tətbiqinin qarşısını alırsa, digər tərəfdən qanunla müəyyən edilmiş aralıqda
məhz hakimin mülahizəsinə görə daha doğru olan cəza növünün və həcminin seçilməsini
şərtləndirir (11, s. 190-191; 15, s. 199).
Bununla belə, cəza təyini zamanı hakim mülahizəsinə yol verilməsi siyasəti hüquq
ədəbiyyatında birmənalı olaraq qarşılanmır. Cəza təyini zamanı hakim mülahizəsinə yol
verilməsinin post-sovet məkanındakı əleyhdarları bunu neqativ hal kimi qiymətləndirir və
bu amilin ədalət mühakiməsi sahəsində korrupsiya hallarına zəmin yaradan faktor kimi
çıxış etdiyini göstərirlər. Hətta cəza təyini zamanı hakim mülahizəsinə yol verilməsinin
qəti əleyhdarı kimi çıxış etməyən müəlliflər belə, nəzəri də olsa, hakimlərin diskresion
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hüquqlardan sui-istifadə etmək imkanlarını istisna etmirlər (8, s. 113-114; 9, s. 20-22; 14,
s. 87-88).
Biz, cəza təyini zamanı qanunla müəyyən edilmiş hədlər daxilində hakim
mülahizəsinə yol verilməsini cinayət məsuliyyətinin differensiasiyasının əsas
təminatlarından biri kimi qiymətləndiririk. Fikrimizcə, cəza təyini prosesini yüz faizlik
formallaşdırmaq və bu işdə insan amilini tam istisna etmək mümkün deyil. Cinayət
qanununun Xüsusi hissəsinin maddələrinin yuxarıda qeyd edilmiş sanksiya quruluşu
amilini kənara qoymadan, hesab edirik ki, cəza təyini zamanı hakim mülahizəsinin rolu
iki halda daha çox təzahür edir – qanunda nəzərdə tutulmamış yüngülləşdirici halların
nəzərə alınması (cəza təyin edilərkən AR CM-in 59.1.1-59.1.10-cu maddələrində
göstərilməmiş başqa hallar da cəzanı yüngülləşdirən hal qismində nəzərə alına bilər – AR
CM-in 59.2-ci maddəsi) zamanı və cinayətə görə müəyyən edilmiş cəzadan daha yüngül
cəza təyin edilməsi (AR CM-in 62-ci maddəsi) zamanı. Bu hallara ayrılıqda baxaq:
1. Cəza təyini zamanı qanunda nəzərdə tutulmamış yüngülləşdirici hallar hakim
mülahizəsinə əsasən nəzərə alına bilər. Qeyd edilən müddəanın nəzəri əsaslarını izah
edən R.Ə. Güləliyeva və B.S. Zahidov göstərirlər ki, cəzanı yüngülləşdirən hallar
cinayətin təhlükəlilik dərəcəsinə müxtəlif cür təsir göstərdikləri üçün onları üç qrupa
bölmək məqsədəuyğundur: a) əsas (tipik) yüngülləşdirici hallar; b) xüsusilə
yüngülləşdirici hallar; c) müstəsna yüngülləşdirici hallar. Müəlliflər qeyd edirlər ki, son
iki növ yüngülləşdirici hallar qanunvericilikdə normativ qaydada təsbit edilməlidirlər,
lakin əsas (tipik) yüngülləşdirici halları qanunla təsbit etmək mümkün deyil, onların
müəyyən edilməsi məhkəmənin səlahiyyətlərində qalmalıdır, çünki onlar variativ
xarakterlidirlər və yalnız konkret cinayət hadisəsinə münasibətdə müəyyən edilə bilərlər
(63, s. 59-60). AR-in cinayət ədliyyəsində məhkəmələr tərəfindən yüngülləşdirici halların
nəzərə alınması təcrübəsini öyrənən (2000-2008-ci illər) E.İ. Muradov göstərir ki,
məhkəmələr cəzanı yüngülləşdirən halların mahiyyətini və hüquqi əhəmiyyətini əsasən
düzgün başa düşürlər, bununla belə, istintaq və məhkəmə orqanları ayrı-ayrı cəzanı
yüngülləşdirən hallara izah verərkən müəyyən çətinliklərlə qarşılaşır, səhvlərə yol
verirlər. Bəzi hallarda AR CM-in 59.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş və işdə mövcud
olan hallar aşkar edilməmiş qalır, yaxud aşkar edilsə də, məhkəmə onları əsassız olaraq
qiymətləndirmir. Başqa hallarda qanunla nəzərdə tutulan, ancaq işdə mövcud olmayan
yüngülləşdirici hallar cəza təyini zamanı nəzərə alınır. Elə hallara da rast gəlinir ki,
məhkəmə qanunda nəzərdə tutulmayan və heç bir əsasla cəzanı yüngülləşdirən hal hesab
edilə bilməyən halları cəza təyinində yüngülləşdirici hal kimi qiymətləndirir (5, s. 167).
Qanunda nəzərdə tutulmayan yüngülləşdirici hallar kateqoriyasını dərk etmək üçün,
ilk öncə, qanunda nəzərdə tutulmuş yüngülləşdirici halların sisteminə nəzər salmaq
labüddür. AR CM-in 59.1-ci maddəsinə əsasən, cəzanı yüngülləşdirən hallar
aşağıdakılardır:
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1) hadisələrin təsadüfi axarı zəminində ilk dəfə olaraq böyük ictimai təhlükə
törətməyən və ya az ağır cinayətin törədilməsi;
2) cinayətin yetkinlik yaşına çatmayan şəxs tərəfindən törədilməsi;
3) cinayətin hamilə qadın tərəfindən törədilməsi;
4) cinayət törətmiş şəxsin himayəsində azyaşlı uşağın olması;
5) cinayətin ağır həyat şəraiti nəticəsində və ya mərhəmətlilik niyyəti ilə
törədilməsi;
6) cinayətin fiziki və ya psixi məcburiyyət təsiri altında, yaxud maddi, xidməti və ya
sair cəhətdən asılılıq nəticəsində törədilməsi;
7) cinayətin zəruri müdafiənin, ictimai təhlükəli əməl törətmiş şəxsin tutulmasının,
son zərurətin, əsaslı risqin, əmrin və ya sərəncamın icra edilməsinin qanunla müəyyən
edilmiş şərtlərini pozmaqla törədilməsi;
8) cinayətin zərərçəkmiş şəxsin qanunsuz və ya əxlaqsız hərəkətlərinin təsiri altında
və ya bu hərəkətlər nəticəsində qəflətən baş vermiş güclü ruhi həyəcan (affekt)
vəziyyətində törədilməsi;
9) könüllü gəlib təqsirini boynuna alma, cinayətin açılmasına, onun digər
iştirakçılarının ifşa edilməsinə, cinayət nəticəsində əldə edilmiş əmlakın axtarışına və
tapılmasına fəal kömək etmə;
10) cinayətin törədilməsindən bilavasitə sonra zərərçəkmiş şəxsə tibbi və ya digər
yardım göstərilməsi, cinayət nəticəsində dəymiş maddi və mənəvi zərərin könüllü olaraq
ödənilməsi və ya aradan qaldırılması, zərərçəkmiş şəxslə razılıq əldə etməyə cəhd
edilməsi, zərərçəkmiş şəxsə dəymiş zərərin azaldılmasına yönəlmiş digər hərəkətlərin
edilməsi.
Hüquq ədəbiyyatında məhkəmə təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi yolu ilə əldə
edilmiş nəticələrə görə, qanunda nəzərdə tutulmamış, lakin məhkəmələr tərəfindən cəza
təyini zamanı yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alınan amillərə daha çox təqsirləndirilən
şəxsin ilk dəfə cinayət törətməsi, təqsirləndirilən şəxsin səmimi peşmançılığı,
təqsirləndirilən şəxsin təqsirini etiraf etməsi, təqsirləndirilən şəxsin yaşayış, iş, təhsil,
hərbi xidmət və ya cəzaçəkmə yeri üzrə müsbət xaraktetistikaya malik olması,
təqsirləndirilən şəxsin himayəsində digər şəxslərin olması, təqsirləndirilən şəxsin gənc
yaşda olması, zərər çəkmiş şəxsin təqsirləndirilən şəxsə qarşı heç bir tələb və şikayətinin
olmaması və ya təqsirləndirilən şəxsin zərərçəkənlə barışması, təqsirləndirilən şəxsin əlil,
ağır xəstə və ya xəstə olması, cinayətin anlaqlılığı istisna etməyən psixi pozuntusu olan
şəxs tərəfindən törədilməsi, təqsirləndirilən şəxsin ictimai faydalı əməklə məşğul olması,
təqsirləndirilən şəxsin iştirakçılıqla törədilən cinayətdə passiv iştirakı, cinayətin ağır
nəticələrinin olmaması, cinayətin pensiya yaşına çatmış şəxs tərəfindən törədilməsi,
təqsirləndirilən şəxsin qaçqın olması, Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərldə iştirak etməsi
və ya yaralanması, ailə üzvlərinin Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etməsi,
yaralanması və ya şəhid olması, təqsirləndirilən şəxsin məhkumluğunun ödənilməsi,
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təqsirləndirildən şəxsin uğurlu hərbi xidmət keçməsi, təqsirləndirilən şəxsin cəmiyyətdən
təcrid olunmadan islah olunmasının mümkünlüyü, CM-in 61-ci maddəsindəki cəzanı
ağırlaşdıran halların olmaması, təqsirləndirilən şəxsin cəza çəkmədən islah olunmasının
mümükünlüyü aiddir (5, s. 182-184).
Əvvəldə də qeyd edildiyi kimi, bu halların nəzərə alınması bilavasitə hakimin
mülahizəsindən asılıdır və əgər hakim qanunda göstərilməmiş hər hansı bir həyati halı
yüngülləşdirici hal kimi qəbul edərsə, hökmdə bu, əsaslandırılmalıdır. Unutmaq olmaz ki,
yüngülləşdirici hallar cinayət işləri üzrə sübutetmə predmetinin elementi kimi çıxış edir
(AR CPM-in 139.0.5-ci maddəsi) və iş üzrə olan sübutların məcmusu ilə təsdiq
edilməlidir. Müasir məhkəmə təcrübəsi yuxarıda qeyd edilən fikirləri bir daha təsdiq edir.
Hesab edirik ki, qeyd edilən məsələ ilə bağlı məhkəmə təcrübəsindən nümunəyə baxmaq
yerinə düşər:
İş № 1(103)-499/12: İşin hallarına görə, A. 18 noyabr 2011-ci il tarixdə, saat 22:00
radələrində Bakı ş., Maştağa qəsəbəsində yerləşən «İlkin» yanacaqdoldurma
məntəqəsində K. ilə aralarında yaranmış şəxsi mübahisə zəminində sonuncunu özündə
olan bıçaqla qəsdən vuraraq onun sağlamlığına ağır zərər vurmuşdur. A. birinci
instansiya məhkəməsinin hökmü ilə AR CM-in 126.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinmiş və
3 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilmşidir. A.- nın müdafiəçisi
hökmün dəyişdirilərək, cəzanın şərti hesab edilməsi xahişi ilə apellyasiya şikayəti vermiş
və şikayətini onunla əsaslanlırmışdır ki, müdafiə tərəfi cinayət əməlinin hüquqi tövsifini
mübahisələndirmir, ancaq cəza hissəsində hesab edir ki, cəza açıq-aydın öz sərtliyinə
görə ədalətsizdir və dəyişdirilməlidir. Belə ki, cinayət işinin materiallarında və hökmdən
görünür ki, baş vermiş cinayət hadisəsi zərər çəkmiş K. nın təşəbbüsü ilə başlamış və
məcburiyyət qarşısında qalan A. ona bıçaqla xəsarət yetirmişdir. Birinci instansiya
məhkəməsi cəza təyin edərkən A. -nın cəzasını yüngülləşdirən halları göstərsə də, cəza
təyini zamanı bunları kifayət qədər nəzərə almamışdır. Eyni zamanda, hökmdə də
göstərilmişdir ki, A. nın cəzasını ağırlaşdıran hallar müəyyən edilməmişdir. Hökmdən
göründüyü kimi, A. ilk dəfədir ki cinayət törədir, əməlini səmimi etiraf edir, bu
əməlindən peşmandır, zərərçəkmiş şəxslə barışmışdır, cinayət hadisəsi də məhz
zərərçəkmiş şəxsin təşəbbüsü ilə başlamışdır. Ona görə də hesab etmişdir ki, göstərilən
hallar nəzərə alınmaqla onun haqqında AR CM-in 70-ci maddəsi tətbiq olunmaqla
cəzasını şərti olaraq tətbiq etmək mümkündür. Apellyasiya baxışı zamanı dövlət
ittihamçısı bildirmişdir ki, birinci instansiya məhkəməsinin hökmü qanuni və əsaslıdır.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi hökm çıxarılarkən yüngülləşidirici halların kifayət qədər
həcmdə nəzərə alındığı qənaətinə gələrək, 22 iyun 2012-ci il tarixdə birinci instansiya
məhkəməsinin hökmünün dəyişdirilmədən saxlanması haqqında qərar qəbul etmişdir (2).
2. Cəza təyini zamanı cinayətə görə müəyyən edilmiş cəzadan daha yüngül cəza
təyin edilə bilər. Bu qayda AR CM-in 62-ci maddəsində təsbit edilmşidir. F.Y.
Səməndərov qeyd edir ki, AR CM-in 62-ci maddəsinə əsasən cəza təyin etmək zərurəti o
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halda yaranır ki, əməlin tövsif edildiyi maddənin sanksiyasında göstərilən yumşaq
cəzanın aşağı həddində belə, təyin ediləcək cəzanın işin vəziyyətinə və təqsirkarın
şəxsiyyətinə görə adekvat cəza olmadığı müəyyən edilir. Məhkəmə ədalətlilik prinsipinin
fərdiləşdirici meyarının tələblərini rəhbər tutaraq məhkuma sanksiyada göstərilən
cəzadan daha yüngül olan cəzanın təyin edilməsinin zəruri olduğunu müəyyən edib AR
CM-in 62-ci maddəsini tətbiq edərək, belə cəza təyin etməyə haqlıdır (6, s. 494). AR
CM-in 62-ci maddəsinə əsasən, cinayətin məqsədi və motivi, təqsirkarın cinayətin
törədilməsində rolu, cinayətin törədilməsi zamanı və bundan sonra onun davranışı ilə
bağlı müstəsna hallar, habelə cinayətin ictimai təhlükəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə
azaldan başqa hallar olduqda, eləcə də iştirakçılıqla törədilmiş cinayətin iştirakçısı həmin
cinayətin açılmasına fəal kömək etdikdə, CM-in Xüsusi hissəsinin müvafiq maddəsində
müəyyən edilmiş aşağı həddən də az cəza təyin edilə bilər və ya məhkəmə həmin
maddədə müəyyən ediləndən daha yüngül cəza növü təyin edə bilər, yaxud təyin edilməsi
məcburi olan əlavə cəzanı təyin etməyə bilər. cəzanı yüngülləşdirən həm ayrı-ayrı hallar,
həm də bu cür halların məcmusu müstəsna hal hesab edilə bilər. Fikrimizcə, bu məsələ ilə
də bağlı müasir məhkəmə təcrübəsindən nümunələrə baxmaq məqsədəuyğundur.
İş № 1(106) 30 / 2012: İşin hallarına görə, N. oğurluq məqsədi ilə tanışı Q. və M.
ilə qabaqcadan əlbir olub, bir qrup şəxs halında 28 yanvar 2011-ci il tarixdə, saat 14
radələrində Lənkəran rayonunun Siyavar kəndindəki avtobus dayanacağının yaxınlığıda,
yolun kənarında sahibsiz gördüyü qoyunlardan, T. yə məxsus 100 manat dəyərində 1 baş
qoyunu gizli yolla talayaraq, Q. nin idarə etdiyi VAZ-2107 markalı 90 DF 051 dövlət
nömrə nişanlı avtomobilin qabaq oturacağına qoyaraq oğurlamışdır. 22 sentyabr 2011-ci
il tarixdə N. birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən AR CM-in 177.2.1-ci və 177.2.2-ci
maddələri ilə təqsirli bilinib 5000 manat miqdarda cərimə cəzasına məhkum edilmiş, AR
CM-in 69.4-cü maddəsinə əsasən təyin olunmuş cərimə cəzası onun həbsdə olduğu 3 ay
27 gün müddət nəzərə alınmaqla yüngülləşdirilmiş, onun barəsində seçilmiş həbs
qətimkan tədbiri ləğv edilib məhkəmə iclas zalından dərhal həbsdən azad edilmişdir.
Dövlət ittihamçısı birinci instansiya məhkəməsinin hökmündən apellyasiya protesti
vermişdir. Apellyasiya protestində göstərmişdir ki, məhkəmə N. cəza təyin edərkən, nə
törədilmiş cinayətin xarakteri və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, nə də təqsirkarın
şəxsiyyətini nəzərə almamışdır. Məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin törətmiş olduğu cinayəti
səmimi etiraf edib hərəkətindən peşmanlıq çəkməsini, cinayətin predmetinin cəmi bir baş
qoyundan ibarət olmaqla 100 manat məbləğində dəyərləndirməklə az əhəmiyyətli
olduğunu, zərər çəkmiş şəxsin ona qarşı heç bir mülki iddiasının, şikayət və tələbinin
olmamasını və 3 nəfər azyaşlı uşağının olmasını işdə cəzanı yüngülləşdirən hallar kimi
nəzərə almışdır. Məhkəmə cinayət qanununda nəzərdə tutulmayan cəzanı yüngülləşdirən
hallar kimi qəbul etdiyi halların heç birini əsaslandırmamış, N. tərəfindən törədilmiş
cinayətin az əhəmiyyətli olduğunu göstərmişdir, məhkəmə qanunla nəzərdə tutulmamış
halları cəzanı yüngülləşdirən hallar kimi qiymətləndirərək CM-in 62-ci maddəsinin
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tətbiqinə dair əsassız və qanunsuz nəticəyə gəlmişdir. Dövlət ittihamçısı Q. nin AR CMin 177.2.1 və 177.2.2-ci maddələri, M. AR CM-in 177.2.1-ci maddəsi və N. in AR CM-in
177.2.1 və 177.2.2-ci maddələri ilə məhkum edilmələrinə dair Lənkəran rayon
məhkəməsinin 22 sentyabr 2011-ci il tarixli hökmü N. barəsində olan hissədə AR CM-in
62-ci maddəsinin xaric edilməsi və CM-in 65.2-ci maddəsinin tələblərinə uyğun cəza
təyin edilməklə dəyişdirilməsini xahiş etmişdir. Apellyasiya məhkəməsinin qənaətinə
görə birinci instansiya məhkəməsi N. barəsində cəza təyin edərkən cəzanı yüngülləşdirən
halları kifayət qədər əsaslandırmış, bu halların məcmusunu müstəsna hallar hesab edərək
onun barəsində AR CM-in 62-ci maddəsini düzgün tətbiq etmiş, AR CM-in 65.2-ci
maddəsi ilə müəyyən edilmiş tələbini nəzərə alınmadan cəza təyin edilməsini mümkün
hesab etmişdir. Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 12 yanvar 2012-ci il tarixli qərarı ilə
müvafiq protesti təmin etməmişdir (7).
İş № 1-1(103)-01: İşin hallarına görə, H. 15 sentyabr 2007-ci il tarixdə, saat 09:00
radələrində N saylı hərbi hissədə müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olarkən, onun üçün rəis
hesab olunan T. ilə aralarında baş vermiş mübahisə zəminində T.yə səhhətin qısa
müddətə pozulmasına səbəb olan, sağlamlığa yüngül zərər vuran bədən xəsarətləri
yetirmişdir. H. birinci instansiya məhkəməsinin hökmü ilə AR CM-in 330.1-ci maddəsi
ilə təqsirli bilinib, altı ay müddətinə intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama cəzasına
məhkum edilmişdir. Hökmdən mudafiəçi apellyasiya şikayəti verərək, hökmün məhkum
H. yə aid hissəsinin dəyişdirilməsini və onun AR CM-in 62 və 70-ci maddələrinin tətbiq
edilərək, ona həbslə əlaqədar olmayan cəza təyin edilməsi barədə qərar cıxarmasını xahiş
etmişdir. Müdafiəçi apellyasiya şikayətini onunla əsaslandırmışdır ki, birinci instansiya
məhkəməsi məhkum H. barəsində cəza təyin edərkən, cəza təyin etmənin umumi
prisiplərinə kifayət qədər əməl etməmiş və onun barəsində həddindən artıq ağır cəza
təyin etmiş və hökmdə məhkum barəsində AR CM-in 62 və 70-ci maddələrinin tətbiqi
məsələsini muzakirə etməmişdir. Mudafiəçi H. nin törətdiyi cinayətin ictimai təhlukəlilik
dərəcəsini, onun şəxsiyətini, ailə vəziyyətini, zərər çəkmiş şəxslə barışıq əldə etməsini və
onun qanunla müəyyən edilmiş hərbi xidmət müddətinin artıq başa çatdığını, həmçinin
əməlində ağırlaşdırıcı halların olmamasını nəzərə alaraq, barəsində AR CM-in 62 və 70ci maddələrinin tətbiq edilərək, ona təyin edilmiş cəzanın şərti olaraq tətbiq olunmasının
mümkün olduğunu göstərmişdir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hərbi məhkəmələrin
işləri üzrə məhkəmə kollegiyasının hüquqi mövqeyinə görə, birinci instansiya məhkəməsi
məhkum H. barəsində cəza təyin edərkən, onun əməlində məsuliyyəti ağırlaşdıran
halların olmamasını, əksinə kifayət qədər cəzanı yüngülləşdirən halların olmasına
baxmayaraq, məhkuma təqsirli bilindiyi maddənin sanksiyasında nəzərdə tutulmuş aşağı
həddən də az cəza təyin ediməsini nəzərdə tutan AR CM-in 62-ci maddəsinin və ya onun
barəsində təyin edilmiş cəzanın sınaq müddəti müəyyən edilməklə şərti olaraq tətbiq
edilməsini nəzərdə tutan 70-ci maddəsinin tətbiqinin təyin edilərək, cəzanın məqsədinə
nail oluna bilməsinin mümkünlüyünü muzakirə etməmişdir. Cinayət işinin
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materiallarında məhkum H.-nın ilk dəfə böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət
əməlini törətməsi, əməlini etiraf etməklə ondan səmimi peşmancılıq çəkməsini, xidmət
müddətində müsbət xarakterizə olunmasını, qanunla müəyyən edilmiş xidmətdən artıq
qulluq etməsini, zərər cəkmiş şəxslə barışıq əldə etməsini və ailə vəziyyətinin ağır olması
kimi cəzasını yüngülləşdirən halların olmasına və əməlində cəzanı ağırlaşdıran hər hansı
halın olmamasına baxmayaraq, son nəticədə AR CM-in 58.3 və 59.2-ci maddəsinin
tələblərinə uyğun olaraq, təqsirləndirilən şəxsin barəsində AR CM-in 70-ci maddəsinin
tətbiq edilib-edilməməsinin mümkünlüyünü müzakirə etmədən birinci instansiya
məhkəməsi ona maddənin sanksiyasının aşağı həddində cəza təyin etməklə
kifayətlənmişdir. Məhkəmə kollegiyası apellyasiya şikayəti müəllifinin dəlillərini
müzakirə edib, cinayət qanunu normalarının tələblərinə əsaslanaraq və şikayətdə
gostərilən, iş materialları ilə müəyyən olunmuş həm yuxarıdakı halları, həm də məhkum
H.-nin zərər cəkmiş şəxslə barışdıqdan sonra onunla dostluq münasibətlərində olmasını,
hazırda qanunla müəyyən edilmiş xidmət müddətini başa vurmasını, zərər çəkmiş T.-nin
də təkidlə apellyasiya şikayətinin təmin edilməsi barədə məhkəmə kollegiyasına etdiyi
müraciətini, məhkumun istər cinayəti törətməzdən əvvəl, istərsə də sonrakı dövrdə hec
bir intizam pozuntusuna yol verməməsini cəzanı yüngülləşdirən hallar kimi
qiymtələndirib bu halları da nəzərə alaraq onun cəmiyyətdən təcrid olunmadan islah və
tərbiyə oluna biləcəyi qənaətinə gəlmişdir. Nəticə olaraq, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 6
fevral 2012-ci il tarixli qərarla apellyasiya şikayətini qismən təmin etmiş, H. yə təyin
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О ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ СУДА
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ
Резюме: Назначение наказания является ответственным и трудным делом. Оно
требует четкого применения как материальных, так и процессуальных правовых норм.
Действующее законодательство допускает некое судейское усмотрение при назначении
наказания. Изучив юридическую литературу и судебную практику, авторы разъясняют
роль судейской дискреции при назначении наказания.
ABOUT THE COURT DISCRETION AT PURPOSE OF PUNISHMENT
Summary: Purpose of punishment is responsible and difficult business. It demands
accurate application both material, and procedural rules of law. The current legislation allows a
certain judicial discretion at purpose of punishment. Having studied legal literature and
jurisprudence, the authors explains a role of a judicial discretion at purpose of punishment.
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UOT 343.1 (479.24)
Lalə Məmmədova,
Bakı Dövlət Universitetinin
Cinayət prosesi kafedrasının dissertantı

TOXUNULMAZLIQ HÜQUQUNDAN İSTİFADƏ EDƏN ŞƏXSLƏR
BARƏSİNDƏ CINAYƏT TƏQİBİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ
NƏZƏRDƏ TUTAN PROSESSUAL HÜQUQ NORMALARI
Azərbaycan Respublikası CPM-in 11.3-cü maddəsinin nəzmununda toxunulmazlıq
hüququndan istifadə edən şəxslər barəsində cinayət təqibinin Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və digər qanunları ilə yanaşı CPM-in özü ilə də müəyyən edildiyi
barədə müddəa yer almışdır. Belə olan təqdirdə məntiqi sual yaranır: Azərbaycan
Respublikası CPM-in məhz hansı normaları toxunulmazlıq hüququ olan şəxslər barədə
cinayət təqibinin xüsusiyyətlərini nəzərdə tutur?
Təəssüf ki, qüvvədə olan Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin sistemli təhlili belə
deməyə əsas verir ki, hazırda CPM-in mətnində barəsində bəhs olunan xüsusiyyətləri
nəzərdə tutan, onları hər hansı formada tənzim edən maddələrə, praktiki olaraq, rast
gəlmək mümkün deyildir. Azərbaycan Respublikası CPM-in bütün mətnində qeyd edilən
məsələ ilə bağlı yalnız bir neçə maddə nəzərdə tutulmuşdur ki, onların da hər hansı bir
«xüsusiyyət», yəni ciddi differensiasiya edilmiş qayda təsbit etdiyini söyləmək çətindir.
Belə ki, Azərbaycan Respublikası CPM-in 53.1.5-ci və 53.3.4-cü maddələrinə görə,
cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin törədilməsində təqib olunan şəxsin
toxunulmazlıq hüququndan məhrum edilməsi məsələsi qanunla müəyyən olunmuş
qaydada qoyulduqda cinayət təqibi üzrə icraat dayandırıla bilər. Bu halda cinayət təqibi
şəxsin toxunulmazlıq hüququndan məhrum edilməsi barədə Baş prokurorun təqdimatı
olduqda dayandırıla bilər.
Azərbaycan Respublikası CPM-in 53.1-ci maddəsinə onun (yəni həmin Məcəllənin)
başqa bir normasında da istinad edildiyi üçün (CPM-in 277.1-ci maddəsi nəzərdə tutulur),
yeri gəlmişkən, bir məsələyə də toxunmaq istərdik. Azərbaycan Respublikası CPM-in
277.1-ci maddəsinə görə, cinayət işi üzrə icraat həmin Məcəllənin 53.1-ci maddəsində
nəzərdə tutulmuş hallarda müstəntiqin əsaslandırılmış qərarı ilə dayandırılır (tünd rənglə
qeyd etmə – müəllif).
Maddədə diqqəti cəlb edən məqam onun formulə edilməsi zamanı «dayandırılır»
ifadəsindən istifadə olunmasıdır, lakin bu maddənin göndərici norma təsbit etdiyini
nəzərə alıb, CPM-in 53.1-ci maddəsinin məzmununa bir daha nəzər saldıqda, aşkar
görünür ki, həmin maddəyə əsasən, cinayət təqibi üzrə icraat qanunda nəzərdə tutulmuş
hallarda dayandırıla bilər (tünd rənglə qeyd etmə – müəllif).
Prosessual hüquq normasının «hərəkət edilir», «olur», «etməlidir» və ya «hərəkət
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edilə bilər», «yol verilir», «etməyə haqlıdır» kimi quruluşlarından birində ifadə edilməsi
prinsipial əhəmiyyətə malikdir, məhz bu kriteriya əsasında hüquqi tənzimetmə
metodunun imperativ, yaxud dispozitiv xarakteri barədə nəticə əldə etmək mümkündür,
sonuncunun müəyyən edilməsi isə, öz növbəsində, bu və ya digər həyati halda hüquq
normasını tətbiq edən subyektin hər hansı hərəkəti etməsinin və ya həmin hərəkəti
etməkdən yayınmasının qanuni olub-olmaması məsələsinin həllində mühüm rol oynayır
(5, s. 156-159; 4, s. 99-111; 3, s. 75-76). Deməli, diqqət yetirilən məsələ ilə bağlı
Azərbaycan Respublikası CPM-in 53.1-ci maddəsində dispozitiv, 277.1-ci maddəsində
isə, imperativ hüquqi tənzimetmə metodundan istifadə edilmişdir. Şübhəsiz, hüquq
normasının təcrübədə tətbiq edilməsi zamanı bu və ya digər hüquq münasibətinin tənzim
edilməsi mexanizmində yol verilmiş qüsur hüquq normasının səmərəli realizə edilməsinə
ciddi maneə yarada bilər. Söhbət konkret olaraq cinayət təqibi üzrə icraatın
dayandırılmasından gedərsə, qüvvəyə olan qanunvericilik normalarına əsasən, bir halda
cinayət təqibi üzrə icraatın dayandırılması üçün faktiki əsasın tam həcmdə olmadığı halda
hüquq normasını tətbiq edən subyekt Azərbaycan Respublikası CPM-in 277.1-ci
maddəsinə istinad etməklə, cinayət təqibi üzrə icraatın dayandırılması barədə qərar qəbul
edə bilərsə, başqa bir halda, cinayət işi təqibi üzrə icraatın dayandırılmasının əslində son
dərəcə zəruri (burada obyektiv olaraq zərurətdən söhbət gedir) olduğu halda hüquq
normasını tətbiq edən subyekt Azərbaycan Respublikası CPM-in 53.1-ci maddəsinə
istinad etməkdə cinayət təqibi üzrə icraatı dayandırmaya da bilər, nəticədə isə, ibtidai
istintaq müddətlərinin qeyri-səmərəli sərfiyyatına yol vermiş olar.
Məntiq qanunlarına görə bir-birinə zidd olan iki tezisdən yalnız biri doğru ola bilər.
Nəzərdən keçirilən problemə məntiq qanunlarının tətbiqi onu tələb edir ki, cinayət təqibi
üzrə icraatın dayandırılması zamanı hüquq normasını tətbiq edən subyektin
səlahiyyətlərinin xarakterini müəyyən etmək üçün ya Azərbaycan Respublikası CPM-in
53.1-ci maddəsində tətbiq edilmiş dispozitiv metod, ya da CPM-in 277-ci maddəsində
təsbit edilmiş imperativ metod tətbiq edilsin.
Məsələnin həll edilməsi yolunun seçilməsi zamanı dispozitiv hüquqi tənzimetmə
metoduna üstünlük verilməsi daha məqsədəuyğun görünür, çünki həmin fikirdən irəli
gələn tezisin antitezisinin uğursuzluğu aşkardır. Başqa sözlə, qeyd edilən məsələnin həlli
üçün imperativ hüquqi tənzimetmə metodunun qeyri-səmərəliliyi şübhə yaratmır.
Cinayət-prosessual hüququn tənzimetmə mexanizmi ilə əlaqədar h.e.d. F.M. Abbasova qeyd edir ki, … cinayət-prosessual hüquq, özbaşınalıq hallarına yol verilməməsi və
hakim, prokuror, müstəntiq və təhqiqatçı kimi proses subyektlərinin öz mülahizələrinə
görə hərəkət etmək imkanlarını azaltmaq məqsədilə hüquqi tənzimetmənin zəruri
səviyyəsini (normaların həcmini) təmin edir. Misal üçün, cinayət işinin xitam edilməsi və
ya istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilmə qaydaları kifayət qədər norma ilə tənzim edilir.
Bununla yanaşı cinayət-prosessual hüquq bəzən məhkəmə və ibtidai araşdırma
orqanlarına öz təşəbbüsü (məsələn, Azərbaycan Respublikası CPM-in 107.5-ci maddəsi)
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və mülahizəsinə (məsələn, Azərbaycan Respublikası CPM-in 228.2-ci maddəsi) görə
hərəkət etmək imkanları da verir … cinayət-prosessual hüquq normaları müəyyən
etdikləri davranış tələbindən (icazə verilməsi, göstəriş verilməsi, qadağa qolulması) asılı
olaraq, aşağıdakı növlərə bölünürlər: səlahiyyətverici, məcburedici və qadağanedici
cinayət-prosessual normalar. Səlahiyyətverici normalar subyektlərə öz mülahizələrinə
görə hərəkət (hərəkətsizlik) etmək imkanı verir. Cinayət prosesində icazə vermə metodu
həm dövlət orqanlarına, həm də cinayət proseinin digər subyektlərinə tətbiq edilir.
Göstəriş verilməsi metodu (məcburedici normalar) imperativ hüquq normalarında əks
olunur və konkret hərəkətlərin edilməsi tələbini ifadə edir. Belə normalar bir qayda
olaraq cinayət mühakimə icraatını həyata keçirən orqanlara ünvanlanır (məsələn,
təqsirləndirilən şəxsin müdafiə hüququnun təmin edilməsi). Bəzən səlahiyyət verici
normalar, həm də məcburedici normalar qismində çıxış edir. Misal üçün, müstəntiqin
ekspertiza təyin etmək üzrə həm hüququ var, həm də ekspertizanın təyin edilməsinin
məcburi hallarında o, ekspertiza təyin etmək vəzifəsi daşıyır (1, s. 38-39, 71).
Nəzərdən keçirilən məsələyə münasibətdə imperativ hüquqi tənzim etmə metodu
tələb edəcəkdir ki, cinayət təqibi üzrə icraatın dayandırılması üçün əsasların mövcud
olduğu hər bir halda icraat dayandırılmalıdır. Belə çıxır ki, məsələn, əgər təqsirləndirilən
şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxs müəyyən edilməmişdirsə və cinayət işinin
başlanmasından artıq iki ay keçmişdirsə, müstəntiq mütləq cinayət işi üzrə icraatın
dayandırılması haqqında qərar qəbul etməlidir. Belə olan halda, hətta əgər müstəntiq bir
və ya iki həftə sonra həmin şəxsi ardıcıl istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi yolu ilə
müəyyən edəcəkdisə də, artıq o, belə bir imkandan məhrum olur. Deməli, cinayət təqibi
üzrə icraatın dayandırılması haqqında qərar müstəntiqi istintaq hərəkətlərinin və
prosessual məcburiyyət tədbirlərinin həyata keçirmək imkanından məhrum etdiyinə görə,
formal mülahizələrə əsaslanmaqla deyil, ibtidai istintaqı aparan subyektin mülahizəsinə
əsasən, cinayət təqibi üzrə icraatın dayandırılmasından başqa, həyata keçirilə biləcək
digər prosessual hərəkətlərin qalmadığı hallarda qəbul edilməlidir. Başqa sözlə, cinayət
təqibi üzrə icraatın dayandırılması haqqında qərarın qəbul edilməsi dispozitiv hüquqi
tənzimetmə metodu ilə tənzimlənməlidir.
Azərbaycan Respublikası CPM-in 53-cü maddəsindən başqa, 84.5.10-cu
maddəsində də toxunulmazlıq hüququnun istifadə edən şəxs barəsində cinayət təqibi ilə
müəyyən qədər bağlı olan norma nəzərdə tutulmuşdur. Həmin maddəyə əsasən, ibtidai
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun cinayət işi üzrə aparılan
təhqiqata və ya ibtidai istintaqa nəzarət edərkən toxunulmazlıq hüququndan istifadə edən
şəxsin cinayət təqibi zərurəti yarandıqda, onun toxunulmazlıq hüququndan məhrum
edilməsinə razılıq verməsi barədə müvafiq orqan qarşısında vəsatət vermək üçün
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğuna müraciət etmək hüququnu həyata keçirir.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, milli hüquq ədəbiyyatında F.Y. Xəlilov tərəfindən istinad
edilmiş son maddənin qeyri-təkmil olduğu özünəməxsus şəkildə əsaslandırılmışdır.
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Müəllif qeyd edir ki, … toxunulmazlıq hüququndan istifadə edən şəxslər sırasında elələri
də vardır ki, onların barəsində cinayət təqibinin həyata keçirilməsindən ötrü onların
toxunulmazlıq hüququnun xitam edilməsi üçün Baş prokurorun hər hansı bir orqana
müraciət etməsinə ehtiyac yoxdur. Bu halda Baş prokurorun özünün razılığı belə şəxslər
barəsində cinayət təqibinin həyata keçirilməsinə imkan verir … bundan başqa,
Azərbaycan Respublikası CPM-in 84.5.10-cu maddəsində Baş prokuror tərəfindən şəxsin
toxunulmazlıq hüququndan məhrum edilməsi üçün müvafiq orqana vəsatətlə müraciət
etməli olması nəzərdə tutulsa da, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında bu akt
qismində «təqdimat» göstərilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, «Prokurorluq haqqında» 7
dekabr 1999-cu il tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununun 21-ci maddəsində də
prokuror aktlarının növləri sırasında vəsatət adı çəkilmir, əksinə, həmin Qanunun 10-cu
maddəsində Baş prokuror tərəfindən Milli Məclisin deputatlarının və Baş nazirinin
toxunulmazlığının xitam edilməsinə dair məhz təqdimatın verilməsi nəzərdə tutulmuşdur
… belə nəticə çıxarmaq olar ki, CPM-in prokurorun bu səlahiyyətini müəyyən edən
84.5.10-cu maddəsinin formulə edilməsində müəyyən qədər dəqiqləşmə aparılmasına
ehtiyac vardır … bu səlahiyyətin normativ qaydada aşağıdakı kimi ifadə edilməsi daha
məqsədəuyğun olardı: «84.5.10. Toxunulmazlıq hüququndan istifadə edən şəxsin cinayət
təqibi zərurəti yarandıqda, bu şəxsin barəsində cinayət təqibinin həyata keçirilməsindən
ötrü onun toxunulmazlıq hüququndan məhrum edilməsi tələb olunan hallarda bu barədə
səlahiyyətli orqana təqdimat vermək üçün, Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun
razılığı tələb olunduğu hallarda isə, belə razılığı almaq üçün Azərbaycan Respublikası
Baş Prokurorluğuna müraciət etmək» (2, s. 135-137).
Nəhayət, qüvvədə olan CPM-də toxunulmazlıq hüququndan istifadə edən şəxslərin
cinayət təqibi ilə bağlı olan son maddə kimi 215.3.2-ci maddəni qeyd etmək olar. Həmin
maddə subyektə görə istintaq aidiyyəti haqqında qaydaların differensiasiyasını nəzərdə
tutur. Belə ki, CPM-in 215.3.2-ci maddəsinə əsasən, cinayətin törədilməsində
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Milli Məclisin deputatlarının, Baş nazirin,
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın),
Məhkəmə-Hüquq Şurası üzvlərinin, hakimlərin … təqsirləndirilməsi ilə bağlı cinayət
işləri üzrə ibtidai istintaq prokurorluq tərəfindən aparılır.
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4. Павлисова Т.Е. Метод уголовно-процессуального регулирования. Дисс. … к.ю.н.
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Процессуальные нормы, предусматривающие особенности уголовног
о преследования лиц, пользующихся правом на неприкосновенность
Маммедова Лала Исмаил кызы
Диссертант кафедры Уголовный процесс
Бакинского Государственного Университета

Резюме
В ст. 11.3 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики прямо
предусмотрена норма, согласно которой в УПК существуют нормы, которые регулируют
особые правила уголовного преследования специальных субъектов, пользующихся
правом на личную неприкосновенность. Автор указывает, что в результате проведенного
анализа действующего уголовно-процессуального законодательства, можно утверждать о
немногочисленности таких дифференцируемых норм. Тем не менее, автором выявлены
именно обособленные правила для уголовного преследования специальных субъектов и
проанализированы на предмет их достаточности для правового регулирования
дифференцированного порядка преследования таких субъектов.
Ключевые слова: уголовный процесс, личная неприкосновенность, правила
уголовного преследования, уголовно-процессуальные нормы, дифференциация.

The legal procedure providing features of criminal
prosecution of persons, having the right to inviolability
Mammamdova Lala Ismayil kizi
Doctorant of Criminal procedure department
of Baki State University

Summary
In Art. 11.3 of the Code of criminal procedure of the Azerbaijan Republic the norm
according to which in the Criminal Procedure Code there are norms which regulate special rules
of criminal prosecution of the special subjects having the right to security of person is directly
provided. The author specifies that as a result of the carried-out analysis of the existing criminal
procedure legislation, it is possible to claim about small number of such differentiable norms.
Nevertheless, the author revealed isolated rules for criminal prosecution of special subjects and
are analysed about their sufficiency for legal regulation of the differentiated order of prosecution
of such subjects.
Keywords: criminal trial, security of person, rules of criminal prosecution, criminal
procedure norms, differentiation.
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UOT 343.1
Allahverdi Teymurov,
AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun
«Cinayət hüququ və cinayət prosesi» şöbəsinin böyük
elmi işçisi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

ƏMƏLİYYAT-AXTARIŞ TƏDBİRLƏRİ ƏMƏLİYYAT-AXTARIŞ
FƏALİYYƏTİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNİN VASİTƏSİ KİMİ
“Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Qanunun 1-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə
əsasən, “əməliyyat-axtarış fəaliyyəti insan həyatını, saрlamlıрını, hüquq və azadlıqlarını,
hüqüqi şəxslərin qanuni mənafelərini, dövlət sirrini, habelə milli təhlükəsizliyi cinayətkar
qəsdlərdən müdafiə etmək məqsədi ilə həyata keçirilir”. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin
qeyd edilən məqsədlərinə nail olmaq, “ƏAF haqqında” Qanunun 1-ci maddəsinin 3-cü
hissəsində sadalanan aşaрıdakı vəzifələrin həllini tələb edir:
1) hazırlanan və törədilən cinayətlərin qarşısının alınması;
2) törədilmiş cinayətlərin aşkar edilməsi və açılması;
3) cinayətləri hazırlayan, törədən və ya törətmiş şəxslərin müəyyən edilməsi;
4) məhkəmə, istintaq və təhqiqat orqanlarından gizlənən, cəza çəkməkdən boyun
qaçıran və ya itkin düşən şəxslərin axtarılması;
5) naməlum meyitlərin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi.
Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin qarşısında duran bu vəzifələrin həlli isə əməliyyataxtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi yolu ilə gerçəkləşdirilir. Əməliyyat-axtarış
tədbirləri təşkilati və taktiki xarakterli çoxsaylı hərəkətlərdən ibarətdir. Bu hərəkətlər
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tərkib hissəsi olub, həm aşkar, həm də qeyri-aşkar
üsullarla həyata keçirilir.
Aşkarlıq dedikdə, əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçiriməsinin açıqlıрı başa
düşülür. Belə ki, bu zaman həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin məzmunu,
məqsədləri və iştirakçıları nə ətrafdakılardan, nə də barəsində əməliyyat-axtarış tədbirləri
həyata keçirilən obyektlərdən gizlədilmir. Məsələn, vətəndaşların aşkar sorрusu,
müqayisəli tədqiq üçün əşya və sənədlərin götürülməsi və s. buna misal ola bilər.
Qeyri-aşkarlıq dedikdə, həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin bu tədbirdə
iştirak etməyən şəxslərdən, həmçinin əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri olan
orqanların bu tədbirdə iştirak etməyən əməkdaşlarından, xüsusilə də barəsində əməliyyataxtarış tədbirləri həyata keçirilən obyektlərdən gizliliyi nəzərdə tutulur. Əməliyyataxtarış tədbirlərinin gizliliyi, yəni onların qeyri-aşkar üsullarla həyata keçirilməsi
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin obyektləri tərəfindən göstərilməsi mümkün olan əks-təsiri
neytrallaşdırmaрa, əməliyyat-axtarış tədbirlərinin iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin
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etməyə və həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin müsbət nəticə verməsinə imkan
verir, habelə əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi faktını və bu zaman tətbiq
edilmiş vasitə və metodların sirr kimi saxlanılmasını təmin edir. Məsələn, cinayətkar
qruplara və ya kriminogen obyektlərə daxil olma, nəzarətli göndəriş, texniki rabitə
kanallarından və digər texniki vasitələrdən informasiyanın çıxarılması və s. yalnız qeyriaşkar üsullarla həyata keçirilə bilər.
Əməliyyat-axtarış tədbirləri cinayətin iştirakçılarının ─ təşkilatçıların, təhrikçilərin,
köməkçilərin, icraçıların müəyyən edilməsi, cinayətkarların istifadə etdikləri alətlərin,
habelə əməliyyat vasitələrindən istifadə olunmadan istintaq yolu ilə əldə edilməsi
mümkün olmayan, yaxud olduqca çətin olan, qanunla müəyyən edilmiş müxtəlif sübut
mənbələrinin aşkar olunması məqsədilə həyata keçirilir. Deməli, əməliyyat-axtarış
fəaliyyəti əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçirilmədən realizə edilə bilməz.
Əməliyyat-axtarış tədbirləri əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi vasitəsi
kimi qəbul edilməlidir. “ƏAF haqqında” Qanunun 10-cu maddəsinin 1-ci hissəsinə
əsasən bu tədbirlərin siyahısına aşaрıdakılar daxildir:
1) vətəndaşların sorрusu;
2) soraqlaşma;
3) telefon danışıqlarına qulaqasma;
4) poçt, teleqraf və digər göndərişlərin yoxlanılması;
5) texniki rabitə kanallarından və digər texniki vasitələrdən informasiyanın
çıxarılması;
6) məhkumların məktublarının yoxlanılması;
7) nəqliyyat vasitələrinə baxış keçirilməsi;
8) binalara, o cümlədən yaşayış binalarına, habelə digər qapalı tikililərə,
qurрulara və torpaq sahələrinə daxil olma və baxış keçirmə;
9) binaların, o cümlədən yaşayış binalarının, habelə digər qapalı tikililərin,
qurрuların və torpaq sahələrinin, nəqliyyat vasitələrinin və digər obyektlərin müşahidəsi;
10) insanların güdülməsi;
11) şəxsiyyətin eyniləşdirilməsi;
12) nəzarət qaydasında mal alınması;
13) əşya və sənədlərin tədqiqi;
14) müqayisəli tədqiq üçün nümunələrin toplanması;
15) nəzarətli göndəriş;
16) cinayətkar qruplara və ya kriminogen obyektlərə daxil edilməsi;
17) hüquqi şəxsin yaradılması;
18) əməliyyat eksperimenti, yəni cinayətkar fəaliyyəti təqlid edən davranış
modelinin tətbiqi.
“ƏAF haqqında” Qanunun 10-cu madəsinin 2-ci hissəsinə əsasən, yuxarıda
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göstərilmiş əməliyyat-axtarış tədbirlərinin siyahısı yalnız “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti
haqqında” Qanunla dəyişdirilə bilər. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, əməliyyataxtarış tədbirlərinin siyahısına hər hansı əlavə və dəyişiklik başqa qanunvericilik
aktlarına yox, yalnız “ƏAF haqqında” Qanuna edildikdən sonra qanuni hesab edilə bilər.
Ancaq buna baxmayaraq CPM-in 445.1-ci maddəsində məhkəmənin qərarı əsasında
həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin siyahısına “texniki vasitələrdən istifadə
etməklə və ya səs yazan, video, foto, kino və digər çəkiliş cihazlarının quraşdırılması
yolu ilə mənzillərin müşahidə edilməsi” adlı əməliyyat-axtarış tədbiri daxil edilmişdir.
Lakin bununla baрlı “ƏAF haqqında” Qanuna heç bir dəyişiklik edilməmiş, nə də belə
bir tədbir “ƏAF haqqında” Qanunun 10-cu maddəsinin 1-ci hissəsində sadalanan
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin siyahısına salınmamışdır.
Fikrimizcə, CPM-in 445.1.5-ci maddəsində öz əksini tapmış “texniki vasitələrdən
istifadə etməklə və ya səs yazan, video, foto, kino və digər çəkiliş cihazlarının
quraşdırılması yolu ilə mənzillərin müşahidə edilməsi“ adlı əməliyyat-axtarış tədbirinin
“ƏAF haqqında” Qanunun 10-cu maddəsinin 1-ci hissəsində sadalanan əməliyyat-axtarış
tədbirlərinin siyahısına salınmamasını bu məsələnin düzgün həlli hesab etmək olmaz.
Зünki yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, “ƏAF haqqında” Qanunun 10-cu maddəsinin 2-ci
hissəsi əməliyyat-axtarış tədbirlərinin siyahısının yalnız “ƏAF haqqında” Qanunla
dəyişdirilə bilməsini göstərir. Belə olduрu halda “texniki vasitələrdən istifadə etməklə və
ya səs yazan, video, foto, kino və digər çəkiliş cihazlarının quraşdırılması yolu ilə
mənzillərin müşahidə edilməsi” adlı əməliyyat-axtarış tədbiri ilk növbədə “ƏAF
haqqında” Qanunun 10-cu maddəsinin 1-ci hissəsində sadalanan əməliyyat-axtarış
tədbirlərinin siyahısına salınmalıdır. Beləliklə, bu məsələnin düzgün həll edilməsini
təmin etmək üçün “ƏAF haqqında” Qanunun 10-cu maddəsinin 1-ci hissəsinə aşaрıdakı
qaydada 19-cu bəndin əlavə edilməsini məqsədəuyрun hesab edirik: “19) texniki
vasitələrdən istifadə etməklə və ya səs yazan, video, foto, kino və digər çəkiliş
cihazlarının quraşdırılması yolu ilə mənzillərin müşahidə edilməsi”.
Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin keçirilməsi yalnız real əməliyyat-axtarış
vəziyyətinin təhlilinə əsaslanan kompleks təşkilati üsulların hazırlanması nəticəsində
planlı və konkret şəkildə aparılır. Belə vəziyyətləri fərqləndirən cəhət kriminal hadisənin
inkişaf prosesinin gizliliyi, əməliyyat işçisi və cinayət törətməkdə şübhəli şəxsin
qarşıdurmasıdır. Bu zaman əməliyyat işçisi tərəfindən müəyyən hərəkətlərin ardıçıllıрı və
istiqaməti, onların reallaşdırılmasının və icrasına nəzarətin optimal qaydası seçilir,
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinin planı tərtib edilir. Əgər tədbir bir
necə subyektin iştirakı ilə keçirilirsə, bu zaman tətbiq olunan xüsusi qüvvə və vasitələrə
mərkəzləşdirilmiş rəhbərlik nəzərdə tutulur.
Müxtəlif səbəblərə görə əməliyyat işçisinin əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata
keçirilməsində iştirakı çətinləşdikdə, əməliyyat-axtarış səciyyəli vasitələrin həlli üçün
əməliyyat aparatları digər şəxslərin açıq və gizli yardımından istifadə edə bilər. Onların
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bu tədbirlərə cəlb olunması qanunvericiliklə xüsusi olaraq müəyyən olunmuş qaydada,
əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirmək səlahiyyəti olan orqanların əmr və
təlimatları əsasında və yaxud onunla məxfi əməkdaşlıq barədə razılıq əldə etmək yolu ilə
həyata keçirilməlidir (“ƏAF haqqında” Qanunun 7, 17-ci maddələri və idarə səciyyəli
normativ aktlar).
Obyektiv səbəblərdən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqini qeyri-mümkün edən
şərait yarandıqda (qarşısı alına bilməyən fövqəladə hadisə baş verdikdə və ya qarşısı
alına bilməyən qüvvə mane olduqda və yaxud ictimai təhlükəsizliyə real təhlükə
yarandıqda) belə tədbirlərin həyata keçirilməsi dayandırılmalıdır (“ƏAF haqqında”
Qanunun 14-cü maddəsinin 5-ci hissəsi).
Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin təhlili göstərir ki, əməliyyat-axtarış tədbirlərinin
növünün seçilməsinə və həyata keçirilməsinin səmərəliliyinə aşaрıdakılar təsir göstərə
bilər:
1) əməliyyat aparatının şəxsi heyətinin peşə və psixoloji hazırlıрının səviyyəsi;
2) icraçıların say tərkibi (bir əməliyyat əməkdaşı, ona yardım göstərən şəxslər,
əməliyyat qrupu);
3) əməliyyat-axtarış münasibətlərinə cəlb olunmuş şəxslərə bacarıqlı rəhbərlik;
4) tədbirin hazırlıq dərəcəsi (şübhəli şəxs haqqında, cinayətin törədilməsi və
hüquqazidd fəaliyyətin izlərinin ört-basdır edilməsinin üsulları haqqında məlumatların
mövcudluрu);
5) əməliyyat-axtarış fəaliyyəti obyektinin fəal müqavimət göstərməyə
(mübarizəyə) hazırlıрı (psixoloji hazırlıрı, əməliyyat işinin üsulları və metodları haqqında
məlumatlıрı, əks tədbirlərin həyata keçirilməsi və s.);
6) əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticələrinin cinayət prosesində istifadə
olunmasının mümkünlüyü ilə baрlı hallar (7, s.110).
Həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirlərinə aşaрıdakı hallarda son qoyulur:
a) “ƏAF haqqında” Qanunun 1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş məqsədlərə nail
olunduqda;
b) haqqında əməliyyat-axtarış tədbiri keçirilən şəxsin hərəkətlərində cinayət
tərkibinin mövcudluрu 6 ay ərzində müəyyən edilmədikdə (“ƏAF haqqında” Qanunun
14-cü maddəsinin 6-cı hissəsi).
“ƏAF haqqında” Qanunun tələblərinə riayət olunmadan əldə edilmiş məlumatlar
dərhal məhv edilməlidir (“ƏAF haqqında” Qanunun 16-cı maddəsinin 4-ci hissəsi).
Əməliyyat-axtarış tədbirlərini insan və vətəndaşın konstitusiyada təsbit edilmiş
hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdırması baxımından iki qrupa bolmək olar:
1) vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdırmayan əməliyyat-axtarış
tədbirləri;
2) vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış
tədbirləri.
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Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdırmayan əməliyyat-axtarış
tədbirlərinə vətəndaşların sorрusu, soraqlaşma, şəxsiyyətin eyniləşdirilməsi, nəzarət
qaydasında mal alınması, əşya və sənədlərin tədqiqi, müqayisəli tədqiq üçün nümunələrin
toplanılması, nəzarətli göndəriş, cinayətkar qruplara və ya kriminogen obyektələrə daxil
edilməsi, əməliyyat eksperimenti, yəni cinayətkar fəaliyyəti təqlid edən davranış
modelinin tətbiqi və s. daxildir.
Bu əməliyyat-axtarış tədbirlərinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onların həyata
keçirilməsi mənzil toxunulmazılıрını, yazışma, telefon danışıqlarının, habelə şəxsi və ailə
həyatının sirrini pozmur. Eyni zamanda əməliyyat-axtarış şəraiti nəzərə alınmaqla bu
tədbirlərin bəzilərinin açıq keçirilməsinə yol verilir.
Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış
tədbirlərinə telefon danışıqlarına qulaqasma, poçt, teleqraf və digər göndərişlərin
yoxlanılması, texniki rabitə kanallarından və digər texniki vasitələrdən informasiyanın
çıxarılması, nəqliyyat vasitələrinə baxış keçirilməsi, binalara, o cümlədən yaşayış
binalarına, habelə digər qapalı tikililərə, qurрulara və torpaq sahələrinə daxil olma və
baxış keçirmə, insanların güdülməsi, texniki vasitələrdən istifadə etməklə və ya səsyazan,
video, foto, kino və digər çəkiliş cihazlarının quraşdırılması yolu ilə mənzillərin
müşahidə edilməsi və s. daxildir.
Bu əməliyyat-axtarış tədbirlərinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onların həyata
keçirilməsi vətəndaşların şəxsi həyatına müdaxilə edilməsini nəzərdə tutur. Bu tədbirlər
qanunvericilikdə cinayətkarlıрın daha təhlükəli təzahürləri ilə mübarizənin
optimallaşdırılması, yüksək bəşəri dəyərlərin, həmçinin beynəlxalq konvensiyaların
tələblərinin təmin edilməsi naminə nəzərdə tutulmuşdur. Vətəndaşların konstitusion
hüquqlarını məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinin
qanuniliyi əməliyyat-axtarış orqanlarının mövqelərini xeyli dərəcədə artırır və cinayət
təqibi üzrə sübutetmə prosesində faktiki materiallardan istifadə edilməsinə imkan verir.
Vətəndaşların konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış tədbirləri,
“ƏAF haqqında” Qanunun 10-cu maddəsinin 3-cü hissəsinə əsasən “ƏAF haqqında”
Qanunun 1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş məqsədlərə başqa yolla nail ola
bilinmədikdə, məhkəmənin (hakimin) qərarı əsasında həyata keçirilə bilər.
“ƏAF haqqında” Qanunun 10-cu maddəsinin 4-cü hissəsinə görə, göstərilən
əməliyyat-axtarış tədbirlərini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən
edilmiş əsaslar olduрu hallarda əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri hakimin qərarı
olmadan:
1) şəxsiyyət əleyhinə aрır cinayətlərin və ya xüsusi təhlükəli dövləti cinayətlərin
qarşısının alınması üçün telefon danışıqlarına qulaq asa, poçt, teleqraf və digər
göndərişləri yoxlaya, texniki rabitə kanallarından və digər texniki vasitələrdən
informasiyanı çıxara, habelə insanları güdə bilərlər;
2) cinayəti hazırlayan, törədən, törətmiş, cəzaçəkmə müəssisələrindən və ya
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həbsdən qaçmış və gizlənən şəxslərin yaxalanması, yanрın, partlayış və ictimai
təhlükəsizliyə qəsd edən və ya qəsd edə biləcək halların aradan qaldırılması üçün
binalara, o cümlədən yaşayış binalarına, habelə digər qapalı tikililərə, qurрulara və torpaq
sahələrinə baxış keçirə bilərlər.
Bu halda əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri “ƏAF haqqında” Qanunun 10cu maddəsinin 5-ci hissəsinin tələbinə görə, həyata keçirilmiş tədbirlər barəsində 48 saat
ərzində məhkəmə nəzarətini həyata keçirən məhkəməyə və ibtidai araşdırmaya prosessual
rəhbərliyi həyata keçirən prokurora əsaslandırılmış qərarı təqdim etməlidirlər.
Hakimin qərarı olmadan əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri tərəfindən
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinin 1-ci halında - “ƏAF haqqında”
Qanunun 10-cu maddəsinin 4-cü hissəsində - qanunverici “xüsusi təhlükəli dövləti
cinayət” anlayışından istifadə etmişdir ki, bunu cinayət qanunvericiliyinə uyрun hesab
etmək olmaz. Ona görə ki, qüvvədə olan normativ-hüquqi aktlarda, o cümlədən Cinayət
Məcəlləsində cinayətin növü kimi “xüsusi təhlükəli dövləti cinayət”in adı çəkilmir. Bu
ifadə əslində 1960-cı il Cinayət Məcəlləsindən götürülmüşdür. 1960-cı il Cinayət
Məcəlləsində “xüsusi təhlükəli dövləti cinayətlər” adlı ayrıca fəsil mövcud idi. “ƏAF
haqqında” Qanun da 28 oktyabr 1999-cu ildə, yəni 1960-cı il Cinayət Məcəlləsinin
qüvvədə olduрu zaman qəbul edildiyinə görə hesab etmək olar ki, həmin dövrdə bu
ifadənin işlədilməsi başa düşüləndir. Lakin 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minən
Cinayət Məcəlləsində belə ifadə işlədilmir və həmin məcəllə cinayətlərin təsnifatında
“xüsusi təhlükəli dövləti cinayət” nəzərdə tutmur. Ona görə də “ƏAF haqqında”
Qanunun 10-cu maddəsinin 4-cü hissəsində “şəxsiyyət əleyhinə aрır cinayətlərin və ya
xüsusi təhlükəli dövləti cinayətlərin” sözlərinin “şəxsiyyət və ya xüsusi dövlət
hakimiyyəti əleyhinə olan aрır cinayətlərin” sözləri ilə əvəz ediməsini zəruri hesab edirik.
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Оперативно - розыскные мероприятия как средство осуществления оперативно розыскной деятельности
РЕЗЮМЕ
В статье указывается, что изменения и дополнения к оперативно - розыскным
мероприятиям должны вносится только в перечне, предусмотренное в самом Законе «Об
оперативно - розыскной деятельности», а не в иные законодательные акты.
В этом смысле, отмеченное в ст. 445.1.5 УПК АР норма следующего содержания
«наблюдение за квартирой с использованием технических средств либо путем установки
звукозаписывающих аппаратов, видео, - фото, - кино – и иных съемочных аппаратов»
автором предлагается закрепить также и в списке мер оперативно - розыскной
деятельности, перечисленные в части 1-ой статьи 10 Закона «Об оперативно - розыскной
деятельности».
Cunduct of search of operations as means of fulfiling of search of operations
SUMMARY
In the article is shown that any amendment and adition to the list on cunduct of search
operations have to be based only to Law on “Seach operations,” but not in other legislative acts.
In this meaning, is remarked in article 445.1.5 of Code of Criminal Presedure of Republic
of Azerbaijan as cunduct of search operations “observation of premises using technical devices
or sound recording, video, photography, film and other recording devices ” by author is made
offer to inter to the list of cunduct of search operations said in first part of of article 10 of Law
on “Seach operations,”

Açar sözlər: əməliyyat – axtarış fəaliyyəti, əməliyyat- axtarış tədbirləri, vasitə,
əməliyyat – axtarış fəaliyyətinin vəzifələri, əməliyyat – axtarış tədbirlərininn növləri,
aşkar və qeyri- aşkar.
Ключевые слова: оперативно - розыскная деятельность, оперативно –
розыскные мероприятия, средство, задачи оперативно - розыскной деятельности,
виды оперативно - розыскной деятельности, гласно и негласно.
Keywords: Search operations, conduct of search operations, devices, purposes of
search operations, kinds of conduct of search operations, openly and secretly
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UOT 343.1
Rəşadə Quliyeva,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin dissertantı

MÜTƏŞƏKKİL CİNAYƏTKAR QRUPLARIN
KRİMİNALİSTİK XARAKTERİSTİKASI: ANLAYIŞI,
STRUKTURU, ƏSAS ELEMENTLƏRİ
Cinayətkarlıq – qloballaşan dünyada dövlətlərin və xalqların aktual problemi olan
mürəkkəb sosial-hüquqi hadisədir. On illiklər ərzində məqsədləri dünyada sülhün,
təhlükəsizliyin və sosial tərəqqinin bərqərar olması(22, s.3) olan beynəlxalq birliyin əsas
səyləri məhz cinayətkarlıqla bağlı problemlərin həllinə istiqamətlənmişdir(4, s.200).
Sosial-hüquqi hadisə kimi cinayətkarlığın səbəbləri, ayrı-ayrı cinayət növlərini
doğuran hallar, onların baş verməsinə kömək edən şəraitlər, cinayətkarlığın qarşısının
alınması məsələləri XX əsrin ortalarından etibarən BMT konqreslərinin yekun
sənədlərində, beynəlxalq konfransların materiallarında, dövlətlərarası və hökumətlərarası
razılaşmalarda öz əksini tapmağa başlamışdır. Lakin qlobal problem kimi cinayətkarlığın
idrakı nisbətən yaxın zamanlarda, XX əsrin son bir-neçə onilliyində baş vermişdir. Bu da
dünyada iqtisadi, sosial və siyasi qeyri-sabitliyin faktoru kimi mütəşəkkil cinayətkarlığın,
qrup halında törədilən cinayətlərin geniş yayılması ilə də müəyyən dərəcədə bağlıdır.
Dərin tarixi köklərə və ilkin sosial, hüquqi, iqtisadi, psixoloji və s. kimi şərtlərə malik
olmaqla kriminal aləmin rasional şəkildə yenidən təşkili prosesi və müasir dünyada baş
verən dəyişikliklərin neqativ tərəflərini özündə cəmləşdirən hadisə kimi mütəşəkkil
cinayətkarlıq informasiya-kommunikasiya vasitələrinin inkişafı ilə daha da geniş
yayılmağa başlamış, ictimai təhlükəliliyi xeyli yüksəlmişdir(17, s.3).
Beynəlxalq sənədlərdə mütəşəkkil cinayətkar fəaliyyət daxili struktura malik olan
və zorakılıq, hədə-qorxu, korrupsiya hərəkətlərini tətbiq etməklə mürəkkəb cinayətkar
fəaliyyət növlərini həyata keçirən, maliyyə gəlirləri əldə edən və sosial nəzarətdən
müdafiə sistemini yaradan cinayətkar qrupların və birliklərin (təşkilatların) kriminal
fəaliyyəti kimi başa düşülür.
Dövlət sərhədlərinə məhəl qoymayaraq, öz təsirini dünyanın əksər ölkələrində
yayaraq mütəşəkkil cinayətkar dəstə və təşkilatlar narkobiznes, sifarişlə adam öldürmə,
adam oğurluğu, insan alveri, kibercinayətkarlıq, qanunsuz miqrasiyanın və fahişəliyin
təşkili və digər kriminal fəaliyyət növləri ilə məşğul olurlar.
Cinayətkar qrup – müxtəlif ictimai elmlər tərəfindən öyrənilən çoxaspektli hadisədir. Məsələn, cinayətkar qrupların cinayət-hüquqi, kriminoloji, kriminalistik, sosioloji,
psixoloji, politoloji və digər aspektlərdən anlayışı verilmişdir(9, s.19; 19, s.79-82).
105

Cinayətkar qrup anlayışının cinayət-hüquqi mahiyyəti ilə bağlı məsələdə
hüquqşünas-alimlər və praktiki işçilər, bir qayda olaraq, Azərbaycan Respublikası (AR)
CM-nin 34-cü maddəsinə istinad edirlər.
Belə ki, AR CM-nin 34-cü maddəsində iştirakçılığın formaları olaraq göstərilir: qabaqcadan əlbir olmayan dəstə; qabaqcadan əlbir olan dəstə; mütəşəkkil dəstə; cinayətkar
birlik (cinayətkar təşkilat).
İştirakçılığın formalarının və ya cinayətkar qrupların qeyd olunan təsnifatı ilk dəfə
olaraq A.P.Onuçin (18, s.4-7) tərəfindən təklif olunmuşdur.
CM-nin 34.1-ci maddəsinə görə, «qabaqcadan razılaşmadan iki və ya daha çox
icraçının birgə iştirakı ilə törədilən cinayət bir qrup şəxs tərəfindən törədilmiş cinayət
hesab olunur».
F.Y.Səməndərov bununla bağlı qeyd edir: «Sadə iştirakçılıq adlandırılan bu
formada dəstə üzvləri arasında cinayət əməlinin törədilməsinə dair razılıq onların
düşdükləri münaqişəli şəraitin təsiri altında yaranır. Belə formada iştirakçılıq üçün
cinayətə qədər hazırlıq hərəkətləri aparmaq və cinayətin törədilməsini planlaşdırmaq
xarakterik hal deyildir»(1, s.73).
A.V.Naumov göstərir ki, «əvvəlcədən razılıq olmadan cinayətdə iştirakçılıq iki və
daha çox şəxsin əvvəlcədən razılığa gəlmədən cinayətin törədilməsində birgə iştirakı
deməkdir. Bu cür iştirakçılıq, məsələn, kollektiv dalaşmaqda və ya zorlamada bədən
xəsarətlərinin yetirilməsi və ya adam öldürülməsində ifadə oluna bilər. Belə hallarda
adətən, iştirakçılar artıq cinayətin obyektiv cəhətini icra etməyə başlamış icraçıya
qoşulurlar. Digər iştirakçılar da həmçinin törədilən cinayətin obyektiv cəhətini tamamilə
və ya qismən yerinə yetirməyə «macal tapırlar»(3, s.331).
AR CM-nin 34.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, «qabaqcadan razılaşmaqla iki və ya
daha çox şəxsin birgə iştirakı ilə törədilən cinayət qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs
tərəfindən törədilmiş cinayət hesab olunur».
Qanunvericilikdə həmçinin cinayətin mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik
(cinayətkar təşkilat) tərəfindən törədilməsi də fərqləndirilir.
AR CM-nin 34.3-cü maddəsinə görə bir və ya bir neçə cinayətin törədilməsi üçün
qabaqcadan birləşmiş iki və ya daha çox şəxsdən ibarət olan sabit cinayətkar qrup
tərəfindən törədilən cinayət mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilmiş cinayət hesab olunur.
Mütəşəkkil qrup cinayətkarlığı ilə mübarizə, bu hadisənin mahiyyətini, məzmununu, əlamətlərini və xüsusiyyətlərini dəqiq müəyyən etmədən mümkün deyildir. Eyni
zamanda, bu problemin həllində hələ də aydınlıq yoxdur. Məsələn, istər nəzəriyyəçihüquqşünaslar, istərsə də praktiki işçilər arasında mütəşəkkil cinayətkar dəstələr və
ümumən mütəşəkkil cinayətkarlıq anlayışı və mahiyyəti məsələsində vahid mövqe və
yanaşma tərzi formalaşmamışdır. Bununla bağlı Avropa İttifaqının ekspertlər qrupu
mütəşəkkil cinayətkarlığın müəyyən edilməsi və təyininin bir sıra ümumi meyarlarını
işləyib hazırlamışlar: 1)iki və daha artıq şəxsin cinayətkar fəaliyyəti; 2)funksiyaların
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bölgüsü; 3) müəyyən zaman dövrü ərzində fəaliyyət; 4)sərt daxili intizam və nəzarət;
5) ağır, çoxepizodlu cinayətlərin törədilməsi; 6)kommersiya və digər işgüzar
strukturlardan istifadə; 7) mütəşəkkil cinayətkarlığın siyasətə, kütləvi-informasiya
vasitələrinə, sosial nəzarət orqanlarında idarəetmə qərarlarının qəbuluna, iqtisadiyyata
təsiri((8, s.155-180).
Mütəşəkkil cinayətkar dəstə üçün qabaqcadan razılaşma ilə yanaşı, sabitlik və
əvvəlcədən birləşmə kimi əlamətlərin xarakterik olduğunu qeyd edərək, iştirakçılığın
digər formaları ilə müqayisədə mütəşəkkil dəstənin daha təhlükəli olduğunu göstərək,
İ.Ağayev yazır: «mütəşəkkil dəstə daha təhlükəlidir, belə ki, o, öz üzvlərinin qabaqcadan
yaradılmış mütəşəkkilliyi ilə səciyyələnir. Qabaqcadan razılaşma prosesində həmin
üzvlər arasında müəyyən əlaqələr müəyyənləşdirilir ki, bu da onun sabitliyini müəyyən
edir, mütəşəkkil dəstə üzvlərinə qabaqcadan törədilən cinayətin planını əvvəlcədən
işləyib hazırlamağa, onun əsas məqamlarını razılaşdırmağa, iştirakçılar arasında rollları
bölüşdürməyə, cinayətin törədilmə məkanını, zamanı, üsulları və onun izlərinin
gizlədilməsi barədə vədləşməyə imkan verir»(2, s.223).
Mütəşəkkil cinayətkar dəstədə rolların dəqiq bölgüsü mövcuddur: üzvlərin bir qismi
cinayətlərin hazırlanmasında iştirak edir (kəşfiyyat aparır, cinayət obyektini axtarıb tapır,
cinayətin törədilməsinin məqbul üsulunu işləyib hazırlayır), digərləri – bilavasitə
cinayətləri törədir, üçüncülər əldə edilmiş cinayətkar gəlirləri, malları və predmetlərin
qorunması və saxlanmasını, daşınmasını təşkil edir. Mütəşəkkil dəstənin hər bir üzvü öz
vəzifəsini dəqiq bilir, ona görə də qrup ümumi halda nizamlı və mütəşəkkil şəkildə
fəaliyyət göstərir.
Hər bir mütəşəkkil dəstənin öz iyerarxiyası vardır. Dəstəyə lider – onun təşkilatçı və
rəhbəri başçılıq edir.
Mütəşəkkil cinayətkar dəstə sərt intizam əsasında qurulur. Liderin göstərişləri və
tapşırıqları sözsüz və dəqiq icra olunmalıdır; bu zaman yalnız «işin xeyrinə» yönələn
təşəbbüslərə yol verilə bilər. İstənilən davranışın qiymətləndirmə meyarı qismində liderin
fikri, mövqeyi çıxış edir, məhz o, cəza və ya mükafat dərəcəsini müəyyən edir.
V.Q.Lukaşeviç cinayətkar qrupu ictimai təhlükəli, qanunazidd hərəkətlərin
törədilməsi əsasında birləşən insanların müəyyən qayda və şəkildə təşkil olunmuş və
ümumi məqsədlərə nail olmağa çalışan və vahid (tam) fəaliyyət subyekti yaradan kiçik
qeyri-formal qrup kimi nəzərdən keçirir(16, s.11). Burada düzgün olaraq qeyd edilir ki,
qrupda birləşmənin əsası kimi qanunazidd fəaliyyət çıxış edir. Bundan başqa, cinayətkar
qrupun vahid fəaliyyət subyekti kimi müəyyən edilməsi də prinsipial əhəmiyyət kəsb
edir. İstənilən sosial qrup (o cümlədən, cinayətkar qrup) birgə hərəkət edən insanların
birləşməsi, vahid tamı kimi nəzərdən keçirilməlidir. Bu zaman birgə hərəkətlərin hər bir
iştirakçısı koordinasiya və rolların paylanmasına uyğun olaraq birgə törədilən əmələ öz
«töhfəsini» verir.
Lakin təklif olunan anlayışda cinayətkar qrupun cəmiyyətəzidd istiqamətliliyi qeyd
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olunmur. Halbuki məhz bu əlamət onu digər birliklərdən - pozitiv qruplardan və kollektivlərdən fərqləndirir.
R.R.Qaliakbarov və R.D.Sabirov düzgün olaraq hesab edirlər ki, cinayətkar qrupun
anlayışında aşağıdakı xarakterik əlamətlər öz əksini tapmalıdır:
-cinayətkar qrup – insanların birliyidir;
-sosial psixologiya mövqeyindən belə birləşmə (birlik) birgə cinayətkar fəaliyyət
əsasında baş verir;
-qrup üzvləri müəyyən dərəcədə təşkil olunmuşlar;
-qrup vahid, xüsusi cinayətkar fəaliyyət subyekti kimi çıxış edir(6, s.5-21; 21, s.312).
Cinayətkar qrupun bu əlamətləri nəzərə alınmaqla onun belə anlayışını formulə
etmək olar: Cinayətkar qrup – vahid və xüsusi fəaliyyət subyekti kimi çıxış edən və
müəyyən dərəcədə təşkil olunmuş, kiçik qeyri-formal qrupdan ibarət olan, birgə
cinayətkar fəaliyyət əsasında insanların cəmiyyətəzidd birliyidir (birləşməsidir).
D.İ.Lazovski qeyd edir ki, elmi-tədqiqat obyekti kimi cinayətkar qruplar hüquqşünas-alimlərin diqqətini çoxdan cəlb etmişdir. Kriminoloqları cinayətkar qrupların
yaranması, onlar tərəfindən cinayətlərin törədilməsi səbəbləri və bu növ cinayətlərin
profilaktikasına istiqamətlənmiş xüsusi kriminoloji tədbirlər kompleksinin işlənib
hazırlanması düşündürür. Cinayət hüququ sahəsində mütəxəssislərin diqqəti əsasən
cinayətkar qrup tərəfindən törədilən cinayətlərə görə cinayət məsuliyyəti, qrup halında
törədilən cinayətlərin birgə iştirakçılarının təqsirinin daha dəqiq hüquqi differensiasiyası
məsələlərinə yönəlir. Cinayətkar qrupların kriminalistik nöqteyi-nəzərdən öyrənilməsinin
son məqsədi isə qrup halında törədilən cinayətlərin açılması, istintaqı və qarşısının
alınması üzrə tövsiyələrin işlənib hazırlanmasından ibarətdir(15, s.19-22).
Cinayət-hüquqi və kriminoloji tədqiqatlardan fərqli olaraq cinayətkar qrupların
kriminalistik aspektdə öyrənilməsinin məqsədi cinayətkar qrupların kriminalistik
xarakteristikası haqqında məlumatların əldə edilməsindən ibarətdir.
Məlumdur ki, kriminalistik xarakteristika xeyli dərəcədə konkret cinayətin və ya
onların müəyyən qrupunun idrakı vasitəsi olmaqla ayrı-ayrı cinayət növlərinin istintaqı
metodikasının əsas elementlərindən biridir.
Cinayətlərin kriminalistik xarakteristikası anlayışı elmi dövriyyəyə XX əsrin 60-cı
illərində L.A.Serqeyev tərəfindən daxil edilmişdir. L.A.Sergeyev kriminalistik xarakteristikanın məzmununa cinayətin törədilməsi üsulu, onların törədildiyi şərait və bu
şəraitin xüsusiyyətləri; hüquqazidd qəsd obyektləri, cinayətin obyektiv və subyektiv
tərəfi ilə bağlı hallar və sairəni aid edirdi(23, s.4-5).
Lakin təşəkkül tapmış mövqeyə görə bu kateqoriyanın elmi işlənilməsinin əsasını
A.N.Kolesniçenko qoymuşdur. Məhz o, 1967-ci ildə doktorluq dissertasiyasında
cinayətlərin kriminalistik xarakteristikasından danışmışdır. İ.A.Vozqrinin sözlərinə görə,
məhz A.N.Kolesniçenko «artıq 60-cı illlərdə öz çıxışlarında istintaq metodikalarında
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cinayətlərin kriminalistik xarakteristikasından istifadə zəruriliyini qeyd etmişdir»(14,
s.77).
Bundan başqa, İ.F.Krılov göstərir ki, ilk dəfə olaraq cinayətlərin kriminalistik
xarakteristikası haqqında 1927-ci ildə Leninqrad Dövlət Universitetinin professoru
P.İ.Lyublinski yazmışdır(13, s.33).
Qeyd etmək lazımdır ki, cinayətkar qrupların kriminalistik xarakteristikasının
anlayışı və strukturu hələ tam şəkildə işlənib hazırlanmamışdır. Ədəbiyyatda olduqca
mübahisəli müddəalara rast gəlmək mümkündür. Məsələn, R.A.Kaledin cinayətkar
qrupun kriminalistik xarakteristikasını «cinayətlərə hazırlıq və bilavasitə onların
törədilməsi, habelə istintaqa qarşıdurmanın həyata keçirilməsi zamanı bu qrupun
iştirakçılarının razılaşdırılmış fəaliyyətini müəyyən edən və qrupun strukturu ilə şərtlənən
əlamətlərin məcmusu»ndan ibarət olduğunu göstərir(10, s.11-13).
Müəllifin təklif etdiyi anlayışda qrupun əlamətlərinin onun strukturu ilə müəyyən
edilməsi tezisi etiraz doğurur. Belə ki, cinayətkar qrupun əlamətlərinin bütün məcmusu
məhz cinayətkar fəaliyyətlə müəyyən olunur və şərtlənir, bu kriminal fəaliyyət gedişində
isə qrupun strukturu formalaşır. Cinayətkar qrupun strukturun özü isə onun kriminalistik
xarakteristikasının elementlərindən biri keyfiyyətində çıxış edir.
T.V.Kolesnikovanın fikrincə, cinayətkar qrupların kriminalistik xarakteristikası
«cinayətkar qrupların qanunauyğunluqlarını üzə çıxarılmasının əsası kimi çıxış edən, bu
növ cinayətlərin xüsusiyyətləri ilə şərtlənən cinayətkar qrupların və onların fəaliyyətinin
sabit və keyfiyyət xarakteristikaları haqqında məlumatlar sistemidir»(11, s.12).
Bu anlayış, ümumən nəzərdən keçirilən kateqoriyanın mahiyyətini düzgün əks
etdirsə də, lakin tam deyildir, çünki istintaq gedişində cinayətkar qrupun davranış və
fəaliyyət xüsusiyyətlərini tam əhatə etmir.
Hesab edirik ki, V.M.Bıkov, A.Y.Şapoşnikov(5, s.6; 24, s.10) tərəfindən təklif
olunan anlayış daha uğurludur. Belə ki, bu müəlliflərin fikrincə, cinayətkar qrupun
kriminalistik xarakteristikası - cinayətlərə hazırlıq və onların törədilməsi gedişində onun
hər bir üzvünün davranış qanunauyğunluqlarını, həmçinin ibtidai istintaq zamanı
üzvlərinin davranış xüsusiyyətlərini şərtləndirən qrupun cinayətkar fəaliyyəti ilə
müəyyən olunan sabit və keyfiyyət xarakterli əlamətlərin məcmusudur.
Eyni zamanda, bu halda da bir sıra tənqidi qeydlər söyləmək mümkündür. İlk
öncə, qeyd edilməlidir ki, cinayətkar qrupun kriminalistik xarakteristikası məcmu deyil,
məlumatlar sistemidir. Çünki bu məlumatlar sadə toplu halında deyil, sistem halında,
yəni xarakteristikanın elementləri arasındakı əlaqə və münasibətlər nəzərə alınmaqla
şərh olunmalıdır. İkincisi, eyni bir qrupda sabit və keyfiyyət əlamətlərini birləşdirmək
korrekt deyildir, çünki bu əlamət növləri müxtəlif əsaslara malikdir. İstənilən obyektin
əlamətləri sabit və qeyri-sabit ola bilər. Elmi ümumiləşdirmə planında bizi yalnız sabit
əlamətlər maraqlandırır. Bundan başqa, obyektin bütün əlamətləri öz təbiəti etibarilə
kəmiyyət və keyfiyyət xarakterli ola bilər. Bu baxımdan kriminalistikanı cinayətkar
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qrupun istər bu, istərsə də digər əlamət növləri maraqlandırır. Üçüncüsü, qeyd edilməlidir
ki, cinayətkar qrupun fəaliyyət spesifikasını təkcə onun hər bir üzvünün davranışı deyil,
həm də vahid «orqanizm» kimi bütün qrupun davranışı müəyyən edir. Bundan başqa,
təkcə cinayətə hazırlıq və onun törədilməsi deyil, həm də cinayətin gizlədilməsi üzrə
hərəkətlər də kriminalistik baxımdan əhəmiyyət kəsb edir. Nəhayət, kriminalistika üçün
mütəşəkkil cinayətkar qrupun üzvlərinin təkcə ibtidai istintaqda deyil, həm də məhkəmə
baxışı zamanı davranışı da mühümdür.
Qeyd olunan dəqiqləşdirmələr nəzərə alınmaqla mütəşəkkil cinayətkar qrupun
kriminalistik xarakteristikasının aşağıdakı anlayışını təklif etmək olar: «Mütəşəkkil
cinayətkar qrupun kriminalistik xarakteristikası - cinayətlərə hazırlıq, onların törədilməsi
və gizlədilməsi zamanı ümumən qrupun, habelə onun hər bir üzvünün davranış
qanunauyğunluqlarını, eyni zamanda mütəşəkkil cinayətkar qrupun üzvlərinin ibtidai
istintaqda və məhkəmədə davranış xüsusiyyətlərini şərtləndirən qrupun cinayətkar
fəaliyyəti ilə müəyyən olunan, sabit kəmiyyət və keyfiyyət əlamətlərin sistemindən
ibarətdir».
Cinayətlərin kriminalistik xarakteristikasının strukturunun müəyyən edilməsinə
vahid yanaşma mövcud deyildir. V.A.Qamza, İ.İ.Ryabtsev və S.N.Konovalov tərəfindən
keçirilən tədqiqatlar zamanı kriminalistik xarakteristikanın strukturu ilə bağlı müxtəlif
kriminalist-alimlərin mövqelərinin öyrənilməsi və analizi aparılmış və müəyyən
olunmuşdur ki, bəzi alimlər bu struktura hətta 17, 16 və 19 element daxil etmişlər(7, s.7;
12, s.101; 20, s.73).
Yuxarıda təklif edilmiş anlayışdan çıxış edərək cinayətkar qrupun kriminalistik
xarakteristikasının aşağıdakı elementlərini fərqləndirmək olar:
- mütəşəkkil cinayətkar qrupun kriminalistik tipi (fəaliyyət xüsusiyyətləri);
- qrupun funksional strukturu, psixoloji xüsusiyyətləri;
- cinayətlərin hazırlanması, törədilməsi və gizlədilməsinin tipik üsulları və onların
həyata keçirilməsinin tipik vaxtı və yeri;
- qrupun üzvlərinin şəxsiyyəti barədə tipik məlumatlar;
- qrupun formalaşması və fəaliyyət xüsusiyyətləri;
- liderin olması və tipi;
- mütəşəkkil cinayətkar qrupun üzvləri arasında şəxsiyyətlərarası münasibətlərin
xüsusiyyətləri;
- cinayət təqibi gedişində mütəşəkkil cinayətkar qrupun üzvləri tərəfindən həyata
keçirilən qarşıdurmanın xüsusiyyətləri.
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РЕЗЮМЕ
В тезисах рассмотрены некоторые аспекты криминалистической характеристики
организованных преступных групп. На основе анализа мнений различных ученых, дано
понятие организизованной преступной группы, приведены ее основные признаки и
характерные особенности. Определено понятия криминалистической характеристики
организованной преступной группы и отмечены ее основные структурные элементы.

SUMMARY
Some aspects of forensic characteristics of organized crime group are examined in thesis.
Concept of forensic characteristics of organized crime is provided on the basis of analysis of
opinion of different scientists, its principal signs and characteristic parameters are stated.
Concepts of forensic characteristics of organized crime are determined and its principal
structural elements are stated.
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UOT 347.963
Adilə Rəcəbova,
BDU, Cinayət hüququ, cinayət prosesi, məhkəmə ekspertizası
və kriminalistika kafedrasının II kurs əyani magistrantı

PROKUROR NİTQİNİN ANLAYIŞI VƏ ƏHƏMİYYƏTİ
«Prokuror» sözü latınca «prokurore» sözündən götürülüb, mənası «qayğıya
qalmaq» deməkdir. Hələ qədim Romada və Yunanıstanda «prokuror» adlı məmur
vəzifəsi mövcud olub. Onun əsas vəzifəsi dövlət hakimiyyət orqanlarının və qanunların
tələblərinə əməl edilməsi ilə yanaşı, həm də «natiqlər» vasitəsi ilə məhkəmədə ittihamı
həyata keçirmək olub.
İttiham nitqi – dövlət ittihamının dəstəkləndiyi, toplanan dəlil və sübutların
təhlilindən ibarət olan, cinayət haqqında mühakimələrin ifadə olunduğu, qanuni və əsaslı
hökmün çıxarılması üçün əhəmiyyət kəsb edən və vətəndaşların ideoloji, hüquqi və
mənəvi tərbiyəsinə yardım edən digər məsələləri və cəza tədbirlərini əks etdirən cinayət
işləri ilə bağlı məhkəmə mübahisələrində prokurorun nitqidir.
Cinayət təqibini həyata keçirərkən prokuror cinayət işinin bütün hallarının tədqiqi
nəticəsinə əsaslanaraq yalnız qanunun tələblərini və daxili inamını rəhbər tutur.
İbtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror yuxarı prokurorun
göstərişlərini yerinə yetirməlidir. Təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi, qətimkan
tədbirinin seçilməsi və ya dəyişdirilməsi, cinayətin tövsifı, ittihamın həcmi, işin icraatına
xitam verilməsi və ya məhkəməyə göndərilməsinə dair yuxarı prokurorun göstərişləri ilə
razı olmayan ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror öz
əsaslandırılmış etirazını yuxarı prokurora göndərməyə haqlıdır. Bu halda yuxarı prokuror
onun dəlilləri ilə razılaşır və öz yazılı göstərişlərini geri götürür və ya onun dəlilləri ilə
razılaşmayaraq cinayət işi üzrə ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi digər prokurora
tapşırır. Prokurorun yazılı göstərişlərindən edilən etiraz bu göstərişlərin icrasını
dayandırmır.
İstənilən digər kütləvi nitqdə olduğu kimi ittiham nitqinin məzmunu natiqin nitqinin
mövzusu ilə, yəni iş ilə bağlı prokurorun mövqeyi və məhkəmə nitqinin predmeti ilə
müəyyən olunur. İttiham nitqini prokuror tərəfindən təqdim olunan gələcək hökmün
layihəsi kimi nəzərdən keçirilməsi düzgün hesab olunmur. Bunun nəticəsində məntiqi
olaraq müdafiə nitqinin gələcək hökm layihəsi olması və bununla da məhkəmənin
qarşısında iki layihənin mövcud olması, məhkəmənin isə onlardan hansı birinin daha
yaxşı həll etməsi barəsində fikir formalaşır. Məhkəmə nitqində prokuror və vəkil hökmün
qoyuluşu zamanı müzakirə olunan bütün məsələləri işıqlandırır, onların həllini təklif edir,
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lakin hökmü başqa cür layihələşdirmir. Hətta məhkəmə müzakirə olunan hökmü
əvvəlcədən layihələşdirmək hüququna malikdir və bu hökm müşavirə otağında məhkəmə
mübahisələrindən sonra çıxarılır.
Mövqe işin materiallarına və birinci instansiyalı məhkəmədə tutduğu prosessual
müddəaya müvafiq olaraq seçilir. İndiki dövrdə ədəbiyyatda prokurorun prosessual
mövqeyi haqqında iki nöqteyi-nəzər yer tutur: bir qisim müəlliflər məhkəmədə prokuroru
ittihamçı hesab edirlər, digərləri isə onu nəzarət orqanı kimi qələmə verirlər. Bəzən hətta
geniş mətbuatda prokurorluğun iki funksiyalara – ittiham funksiyasına və qanuniliyə
nəzarət funksiyasına malik olur və ittiham funksiyasını nəzarət funksiyasından ayırmağın
vaxtıdır. Bütün istintaq aparatını bir orqanda cəmləmək düzgündür. Bir çox məsələləri
əhatə edən ittiham nitqi məzmununa görə yalnız ittiham kimi çıxış etmir. Prokuror
nitqində cinayətin törədilməsinə yardım edən səbəblər və şərtlər haqqında fikri ifadə edir,
məhkəmənin diqqətini qanunların pozulmasına yönəldir. Əgər bu cür hal olmuşdursa, o
zaman törədilən əmələ ictimai-siyasi qiymət verir. Bütün bunlardan savayı, prokurorun
nitqi tərbiyəvi və mənəvi aspektlərə malik olur. Beləliklə, ittihamın qorunması – ittiham
nitqinin bir hissəsidir və o, bütünlüklə prokuror tərəfindən konstitusiya və prosessual
funksiyanın – qanunların dəqiq və vahid icrasına nəzarət funksiyasının həyata
keçirilməsinə xidmət edir.
İttiham anlayışı haqqında təhlil etdiyimiz müxtəlif nöqteyi-nəzərlər mövcuddur.
Çünki bu məsələ bu işin predmeti deyildir. Bizim güman etdiyimiz kimi ittiham – cinayət
əməlinin konkret şəxs tərəfindən törədilməsi haqqında mülahizə olub, müəyyən
prosessual şəkil alır (qətnamə, tərif, ittiham rəyi, ittiham nitqi, etiraz), eləcə də bu
cinayətkarın cinayət əməlini sübuta yetirməyə, konkret şəxsin cinayət əməlinin
törədilməsi haqqında mülahizələrin sübuta yetirilməsinə yönələn prosessual fəaliyyətdir.
Əgər prokuror məhkəmə təhqiqatının nəticəsində cinayət əməlinin cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunan şəxs tərəfindən törədilməsi barədə nəticəyə gələrsə, bu zaman
o, nitqində ittihamın nöqteyi-nəzərindən işin bütün materialını şərh etməlidir. Lakin bu,
prokurorun hər bir halda məhkəmədə ittiham rəyinin nəticələrini müdafiə etməli və
ittiham hökmünün qəbul olunmasına nail olmalıdır. Haqqında bəraət verilən işlərin
yoxlanması və ya işə xitam verilməsi haqqında təriflər onların bir çoxlarında
prokurorların təqsirləndirilən şəxsin təqsirkar bilmələrini göstərir. Prokurorların bu cür
mövqelərinə ən nüfuzlu mühakimələrlə də bəraət qazandırmaq olmaz. Onlar şəxsiyyətin
qanuni maraqlarının və ədalət məhkəməsinin maraqlarının pozulmasına gətirib çıxararaq,
asayişin keşiyində duran prokurorluğun nüfuzunu məhv edir.
Strukturun əsas hissələrinin mövqeyi qorunmamalıdır. Əks təqdirdə nitqlər şablon
və bir-birinə oxşar olur. Bu isə onların inandırıcı olmasına və tərbiyəvi təsirinə yardım
göstərməyəcəkdir. Əgər ittiham dəlil-sübutlar vasitəsilə bütünlüklə sübuta yetirilmişdirsə,
o zaman onlar barəsində az danışmaq olar. Cinayətin tərkibi mübahisə doğurursa, o
zaman böyük diqqətin cinayətin hüquqi qiymətinin əsaslandırılmasına ayırmaq tələb
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olunur. Əgər ittiham yalnız dolayı dəlil-sübutlara əsaslanırsa, o zaman işin faktiki
tərəflərini bütün təfsilatı ilə şərh etmək və dəlil-sübutun mükəmməl təhlilini vermək
lazımdır.
İttiham nitqində məhkəmə istintaqının nəticələri göstərilir, işin bütün materialları
işıqlandırılır, dövlət ittihamçısının nöqteyi-nəzərindən dəlil-sübutlar təhlil olunur.
Prokuror dövlətin adından ittiham edir və buna görə də onun nitqinə qarşı daha yüksək
tələblər irəli sürülür. Hər bir ittiham nitqində nəzərdən keçirilən işin qiyməti verilir,
törədilən cinayət əməlinin ictimai təhlükəsi, bütün cinayət əməlləri ilə mübarizə zərurəti
nümayiş etdirilir. Onların əhəmiyyətsiz olub-olmamasından asılı olmayaraq cinayət
əməllərini izlətməyə çalışan cinayətkarların ifşa olunması labüddür.
Məhkəmədə çıxış edən dövlət ittihamçısı – prokuror, müdafiəçi və prosesin digər
iştirakçıları, eyni faktlardan – məhkəmə istintaqının predmetini təşkil edən faktlardan
istifadə edir və bu faktlara əsaslanırlar. Lakin hər bir proses iştirakçısı həmin faktları öz
mövqeyindən sistemləşdirir, onları qiymətləndirir və məhkəməyə mülahizələrini bildirir.
Məhkəmə isə bu mülahizələri hökm çıxararkən nəzərə alır.
Prokuror nitqinə cinayət əməlinin konkret qiymətini vermişdir; gec və ya tez
təqsirkar cəzasını tapır və hər bir cinayətkar məhkəmə qarşısında cavab verməli olur;
cinayət əməlinin ictimai təhlükələrini açan işin konkret xüsusiyyətlərinə işarə olunur.
Beləliklə, prokurorun nitqində qiymət üzvü olaraq işin materialları ilə əlaqədar olub iş
üzrə müəyyənləşdirilən faktlara əsaslanır. Təcrübədə isə çox təəssüflər olsun ki, bu hər
zaman yerini tapmır. Bəzi nitqlərdə, hətta nəticələrin ağırlığına da işarələr edilir. Bunu
prokurordan savayı kim etməlidir?
Prokurorun ittiham nitqində vacib etik tələblər irəli sürülür. Onların arasında ən
əsası – prokurorun mahiyyət etibarilə mövqelərinin düzgünlüyü, onun mülahizələrinin
qanun ilə uyğunluğunu, yekun rəyin bütün mühakimələrdən fərqli olaraq obyektivliyi və
ədalətliliyi diqqəti cəlb edir.
İttiham nitqinin məzmunu mənəviyyat normalarına uyğun olmalıdır, lakin
prokurorun etik baxışları və təsəvvürləri təqsirləndirilən şəxs ilə zərərçəkmişin
şəxsiyyətinin qiymətləndirilməsində əksini tapır. Etik nöqteyi-nəzərdən ittiham nitqinin
daha mürəkkəb elementi təqsirləndirilən şəxsin xarakteristikasıdır. Prokuror ilk növbədə
hələ ki cinayətkar kimi tanınmayan insan barəsində danışdığını unutmamalıdır. Məhkəmə
prokurorun fikri ilə razılaşmamaq hüququna malikdir. Buna görə də təqsirləndirilən şəxs
xarakteristikası iş üzrə dəlil-sübutla sübuta yetirilməli və onun materiallarından irəli
gəlməlidir. Bəzi söz-söhbətə yol vermək, müsbət məlumatları təhrif etmək olmaz.
Təqsirləndirilən şəxs şəxsiyyətinin qiymətləndirilməsinə subyektiv yanaşma üsulu istisna
olunmalıdır. Əks təqdirdə ittiham nitqində o, ittihamnaməyə və prokurorun nəyin
bahasına olursa olsun ittiham etmək cəhdinə çevrilə bilər. Bu isə prokurorun qeyriobyektivliyinə, bir çox vacib faktların onun tərəfindən inkar edilməsinə gətirib çıxarır.
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Təqsirləndirilən şəxsdə cinayət əməlində əksini tapan və iş üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edən cəhətləri axtarmaq lazımdır. Təqsirləndirilən şəxsin xarakteristikasını vermək
məcburi deyildir. Onun mənəvi simasını əks etdirən cəhətləri də qeyd etmək, onun
davranışının cinayətə səbəb olduğunu və ictimai baxımdan təhlükəli olduğunu və ya
onunla ziddiyyət təşkil etdiyini göstərmək zəruridir. Təqsirləndirilən şəxsin tərcümeyihalında eşələnmək, onu rüsvay edən və işə aidiyyatı olmayan məlumatlar axtarmaq
nəzakətsiz və əxlaqsız addımdır. Bu iş üçün əhəmiyyət kəsb etmədikdə, prokuror
təqsirləndirilən şəxsin intim həyatı haqqında məlumatları bəyan etməməlidir. A.F.Koni
yazırdı: «Fransız prokurorunun səs-küylü intonasiyası və dəlil-sübut əldə etmək naminə
təqsirləndirilən şəxsin keçmişində eşələnməsi nümunəvi davranış ola bilməz. Rus
prokuroru-ittihamçısı danışmazdan əvvəl düşünməli, ədalətli qənaətə gəlməli və
cinayətkara qarşı qərəzli münasibət bəsləməməli və onun ləyaqət hissini
alçaltmamalıdır».
Prokuror təqsirləndirilən şəxsin təqsirini etiraf etməməsini ağırlaşdırıcı hal kimi
qiymətləndirməməlidir. Çox təssüfələr olsun ki, bəzi prokurorlar bu barədə unudur və
təqsirləndirilən şəxsin özünü təqsirkar bilməməsi ilə bağlı ağır cəza tələb etmək haqqında
xahişlərini təqsirləndirilənin ziddiyyətli ifadə verməsi, məhkəmədə istintaq zamanı
verdiyi ifadəsindən imtina etməsi ilə əsaslandırırlar. Lakin əgər şahidə və zərərçəkmişə
təsir göstərməyə, təqsirini başqasının boynuna atmağa, dəlil-sübutları saxtalaşdırmağa
cəhd edirsə, o zaman prokuror bu baradə deməyə borcludur.
Nitqdə həyacana, qəzəbə, vulqar kəlamlara, təhqiramiz müqayisələrə yer
verilməməlidir. Prokuror müdafiəçinin ayrı-ayrı dəlil-sübutlarını, arqumentlərini və
rəyini inkar edə bilər, lakin bu hörmətlə edilməlidir. Prokuror müdafiəçinin şəxsiyyətini
tənqid etməməlidir. Prokurorun çıxışının tonu işin xüsusiyyətinə və əhəmiyyətinə uyğun
olmalıdır.
Dəlil-sübutların təhlili və qiymətləndirilməsi ittiham nitqinin mərkəzi və vacib
hissəsidir. Bu nitqdə cinayəti və təqsirləndirilən şəxsin təqsirini sübuta yetirmək lazımdır.
Məhz dəlil-sübutların təhlili və qiymətləndirilməsi məhkəməni prokurorun mövqeyinin
düzgün olmasına inandıraraq onu dinləməyə məcbur edir.
Nitqdə sübuta yetirmək tezisin və ya arqumentli mülahizələrin irəli sürülməsi ilə baş
verir. Bu zaman rəsmi məntiq qaydalarına riayət olunur. Sübuta yetirmə prosesində
məntiq vasitələrinin və metodlarının tətbiqi faktların ayrı-ayrılıqda və birlikdə təhlili və
qiymətləndirilməsi zamanı mümkündür. Prokuror əksər hallarda ittiham nitqində
məhkəmə istintaqının gedişatında təqsirləndirilən şəxsin və onun müdafiəçisinin
söylədiyi müxtəlif variantları tədqiq edir. Belə hallarda bu variantların faktiki bazisə
malik olub-olmamasını aydınlaşdırmaq lazımdır. Daha sonra variantlar prosesual faktlar
ilə yoxlanılır və müdafiənin variantlarını təsdiq edir və ya inkar edir.
Prokuror işi bütün təfsilatı ilə təhlil etdikdən sonra məhkəməni və bütün
dinləyiciləri ittihamın düzgünlüyünə inandıra bilər. Tənqidi təhlil olmadan sadəcə olaraq
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məhkəmə istintaqının və ilkin təhqiqatın materiallırını əzbərləyən ayrı-ayrı prokurorlara
da rast gəlinir. Bəzi prokurorlar isə yalnız ittihamın oxunması ilə kifayətlənirlər. Bir
prosesdə prokuror ittiham nitqinin əvəzinə ittiham rəyini oxumuşdur. Vəkil isə yekun
nitqində prokurorun ittiham ilə silahlandığını və hətta ilkin təhqiqatın nəticələrini inkar
edən məhkəmə istintaqının materiallarına belə müraciət etmədiyini vurğulamışdır.
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ РЕЧИ ПРОКУРОРА
Резюме
В статье исследуются понятие и значимость речи прокурора по делам преступлений.
А также показаны, что анализ и оценка доказательств являются центральной и значимой
частью обвинительного выступления. В этой части указаны, что нужно доказать
преступное явление и виновность обвиняемого в происшествии преступления. Именно
исследование и оценка доказательств уверяют суд, что прокурор занимает правильную
позицию и следует придерживаться его мнению.
Прокурор в своей речи совокупностью доводов должен убедительно подтвердить
заключение обвинения.
Ключевые слова: преступное дело, прокурор, обвиняемое выступление, позиция
прокурора, совокупность доказательств.
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ESSENCE AND THE IMPORTANCE OF THE PROCECUTOR’S SPEECH
Summary
The article deals with the essence and the importance of the procecutor’s speech. It is noted
that the analysis and the assessment of proofs are the principal parts of the accused in the crime
must be proven. The analysis and the assessment of proofs convince the court that the procecutor
holds the right stand. The collection of proofs in the procecutor’s speech must believably
confirm the conclusion of the accusation.
Key words: criminal case, the accustation speech, the procecutor’s stand, collection of
proofs
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HƏQİQƏTİN MÜƏYYƏN OLUNMASINDA
SÜBUTLARIN ƏHƏMİYYƏTİ
Cinayət prosesi nəzəriyyəsindən məlumdur ki, həqiqətin müəyyən edilməsi
sübutetmənin əsas məqsədidir. Sübutetmənin bu məqsədi, mahiyyət etibarilə sübut
hüququnda xüsusi rola malikdir. Lakin buna baxmayaraq həqiqətin müəyyən edilməsi
cinayət mühakimə icraatının müstəqil məqsədi kimi çıxış edə bilmir. O nəzəriyyədə
“aralıq” məqsəd kimi nəzərdən keçirilir. Həqiqət cinayət prosesinin digər daha ümumi
məqsədlərinə nail olunmasında həlledici rol oynayır. Belə ki, həqiqət cinayət mühakimə
icraatının hər hansı məqsədə nail olunmasında yardımçı rolunu həyata keçirir.
Cinayət prosesində həqiqət dedikdə, sübut edilməli olan hallar üzrə məhkəmənin
gəldiyi nəticələrin tam və dəqiq olaraq gerçəkliyə uyğunluğudur.
Prosessual ədəbiyyatda həqiqəti cinayət prosesinin həm məqsədi, həm də prinsipi
olması fikrini müdafiə edən müəlliflər vardır(4, s. 135). Ancaq ədəbiyyatda birmənalı
olaraq sübut olunmuşdur ki, eyni anlayış həm məqsəd, həm də prinsip ola bilməz. Çünki
məqsəd arzulanan nəticəni əldə etməyi, prinsip isə həmin nəticəni əldə etməyin üsul və
şərtlərini nəzərdə tutur(2, s. 50).
Cinayət prosesində müəyyən olunan həqiqətin bir neçə növü fərqləndirilir. Həqiqətin tamlığına, dəqiqliyinə və dəyişilməzlik xüsusiyyətlərinə görə həqiqət iki yerə ayrılır.
1. mütləq həqiqət 2. nisbi həqiqət. Mütləq həqiqət dedikdə əlavə dəyişiklik və dəqiqləşməyə ehtiyacı olmayan bilik nəzərdə tutulur. Bu növ həqiqətin reallıqda mövcud olma
imkanı olmadığı üçün onun mahiyyəti cinayət prosesi baxımdan əhəmiyyətli hesab oluna
bilməz. Nisbi həqiqət dedikdə isə əlavə, dəyişiklik və dəqiqləşdirilən bilik nəzərdə
tutulur.
Həqiqət xarakterinə görə iki növə ayrılır. 1. obyektiv həqiqət 2. formal həqiqət.
Obyektiv həqiqət dedikdə, gerçəkliyə uyğun gələn və onu düzgün əks etdirən bilik başa
düşülür. Bu anlayış həqiqətin klassik anlayışı adlanır. Formal həqiqət dedikdə isə, biliyin
obyektiv gerçəkliyə uyğun gəlib-gəlməməsindən asılı olmayaraq onun qanunda müəyyən
olunmuş formal şərtlərə uyğun gəlməsidir. Əgər biliyin əldə olunmasında dərk olunması
prosesi həyata keçirilmişdirsə, belə həqiqəti formal deyil, obyektiv adlandırmaq lazımdır.
Preyudisial həqiqət – məhkəmənin əvvəl qəbul etdiyi qərar ilə iş üzrə fakt və ya ayrı-ayrı
hallar müəyyən olunur və həmin qərardakılar düşünülmədən həqiqət olaraq qəbul olunur.
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Qeyd etmək lazımdır ki, həqiqətin müəyyən edilməsinin formal yolla əldə edilməsi
istiqamətində çoxlu cəhdlər olmuşdur. Əgər həqiqət yalnız formal yolla əldə olunursa, bu
zaman bir çox məsələlər həll olunmamış qalır. Həqiqətin həm formal, həm də dərketmə
yolu ilə əldə olunması daha məqsədəuyğundur.
Qeyd edək ki, cinayət prosesində müəyyənləşdirilən həqiqət maddi olmaqla yanaşı
həm də formal ola bilər. Bu iki növ həqiqətin ayrı-ayrılıqda prosessual əhəmiyyəti olmur.
Göründüyü kimi, mütləq və nisbi həqiqətin cinayət prosessual əhəmiyyəti yoxdur. Çünki
mütləq həqiqətə nail olmaq mümkün deyil, nisbi həqiqət anlayışı isə cinayət prosesinin
tələblərinə cavab vermir. Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, cinayət prosesində bütün
həqiqət deyil, işə aid olan həqiqət lazımlıdır və əhəmiyyətə malikdir.
Cinayət prosesində həqiqət bilavasitə sübutlar vasitəsi ilə əldə olunur. Sübutetmə
prosesində isə həqiqətin müəyyənləşdirilməsi prosesi gedir. Yəni həqiqət sübutların
toplanması, yoxlanması və qiymətləndirilməsi mərhələlərində üzə çıxır. Baş vermiş
cinayət hadisəsi keçmişdə qaldığı üçün onu araşdıran istintaq və məhkəmə orqanları
hadisəni bilavasitə müşahidə edə bilmirlər. Ona görə də sübut edilməli olan bütün faktiki
hallar sübut olunmalıdır. Ədəbiyyatda qeyd olunur ki, elə hallar ola bilər ki, onları hakim
və ya müstəntiq bilavasitə öz gözləri ilə müşahidə etsin. Lakin bu halda sübutların aidlik
xüsusiyyətinə əməl olunmur. Yəni bu halda mövzu artıq digər cinayət işi olur. Cinayət işi
üzrə əhəmiyyətli olan bütün hallar sübutların mötəbərliyinə əməl olunmaqla müəyyən
olunmalıdır. Hüquq ədəbiyyatında qeyd olunur ki, araşdırılan faktın mövcud olubolmaması onun sübut olunmasından asılı deyil(3, s. 228). Lakin aydındır ki, insan
beynində əks olunmamış hər bir halın mövcudluğu onun üçün dərk etdiyi əhəmiyyətə
malik deyil.
Cinayət işi üzrə həqiqətin müəyyən olunması vasitəsi kimi sübutlar çıxış edir.
Cinayət işi üzrə sübutetmə predmetinin konkret məzmunu yalnız sübutlar yolu ilə
müəyyən oluna bilər və bu, praktiki olaraq belə də olur. Çünki cinayət işi üzrə
əhəmiyyətə malik olan istənilən hal sübutlarla təsdiqlənməsə, onun heç bir hüquqi
əhəmiyyəti yoxdur. Həqiqətdə mövcud, lakin sübutlarla təsdiqlənməmiş hal hüquqda
həqiqət kimi qəbul olunmur. Hələ qədim Roma hüquqşünasları deyirdilər ki, ”aktlarda
əks olunmayan təbiətdə mövcud deyildir”(quod non est in actis non est in mundo).
Hüquq ədəbiyyatında bir qrup müəlliflər həqiqətin müəyyən edilməsinin yeganə
vasitəsinin sübutlar olduğunu qeyd edirlər. Lakin müasir dövrdə təsdiq olunur ki, sübutlar
həqiqətin müəyyən edilməsinin yeganə vasitəsi deyil. Cinayət prosessual elmdə elə hallar
müəyyən olunmuşdur ki, onların yenidən araşdırılmasına ehtiyac olmur. Belə ki, onlar
hamıya məlum olur və hər kəs tərəfindən qəbul olunur. Bu barədə cinayət prosessual
elmdə uzun müddət mübahisələr olmuşdur. Bu fikrə mənfi yanaşan M.S.Stroqoviç
yazırdı: “Sovet cinayət prosesində ümumi məlum olan faktların müəyyən olunmasına
ehtiyac yoxdur. Aydındır ki, tərəflər və məhkəmə ümumi məlum olan faktlardan
məlumatlıdırlar”(3, s. 232).
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Hələ sovet hüquq ədəbiyyatında ümumi məlum olan faktların (notaria)
mövcudluğunu təsdiqləyənlər mövcud idi(5, s. 153). Azərbaycan Respublikası CinayətProsessual Məcəlləsi 141-ci maddədə sübutsuz müəyyən edilən halların siyahısı qeyd
olunur. Buraya ümumi məlum olan faktlar, müasir elmdə, texnikada, incəsənətdə və digər
sahələrdə ümumi qəbul edilmiş təhqiqat metodlarının düzgünlüyü, məhkəmə üçün
preyudisial qaydada məcburi qüvvəyə malik qərarla müəyyən edilmiş hallar, şəxslərin
qanunu bilməsi, şəxslərin xidməti ilə əlaqədar vəzifələrini və öz peşə qaydalarını bilməsi,
şəxs xüsusi hazırlığın və ya təhsilin olmasını təsdiq edən sənədlər təqdim etmədikdə,
yaxud xüsusi hazırlıq və təhsil verən müəssisə və ya digər təşkilatın adını bildirmədikdə,
onun xüsusi hazırlığının və təhsilinin olmaması aid olunur. Fikrimizcə qanunun mövqeyi
daha məqsədə müvafiqdir. Çünki “qanunla qadağan olunmayan hər şey icazəlidir”
prinsipi hər dəfə bu halların lazımsız olaraq müzakirə edilməsinə imkanı verir. Bu isə
mühakimənin tezliyini əsassız olaraq aşağı salır.
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РЕЗЮМЕ
Значение доказательств в установлении истины
Цель доказывания, как известно из уголовного процесса, это установление истины.
Цель доказывания, имеет большое значение в уголовном процессе, но она является
промежуточной, более общим целям. Она играет очень большое значение в установление
других общих целей уголовного процесса. Под объективной истиной в уголовнопроцессуальной науке понимается такое знание, содержание которого соответствует
объективной действительности и правильно ее отражает.
SUMMARY
Value of proofs in an establishment of truth
The purpose of prove, as is known from criminal trial, this establishment of true. This is
whole proving, is of great importance in criminal trial. But it is intermediate, more to the general
purposes. It plays very big value in an establishment other overall aims of criminal trial. The
objective truth in criminally - a remedial science is understood as such knowledge which
maintenance corresponds to the objective validity, correctly it is reflected.
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UOT 343.148.4
Əminə İbrahimova,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin
Əlyazmalar və səslərin ekspertizaları şöbəsinin baş eksperti

MƏHKƏMƏ-XƏTŞÜNASLIQ EKSPERTİZASININ BƏZİ ELMİNƏZƏRİ VƏ METODİKİ ASPEKTLƏRİ
Müasir sosial-iqtisadi və hüquqi münasibətlər şəraitində cinayətlərin açılması,
istintaqı və qarşısının alınması kimi vəzifələrin həlli bir çox cəhətdən cinayət mühakimə
icraatında xüsusi biliklərin və elmi-texniki vasitələrin geniş tətbiqindən asılıdır. Belə ki,
işin nəticələrində maraqlı olmayan, elmi cəhətdən işlənilmiş və zəruri olan hallarda
yoxlanılması və qiymətləndirilməsi mümkün olan metodikalardan istifadə etməklə xüsusi
biliklər əsasında tərtib olunmuş ekspert rəyi vacib bir sübut növüdür. Elm, texnika,
incəsənət və ya peşə sahəsində xüsusi biliklər əsasında aparılan ekspertizaların köməyi ilə
işin hallarının tam və obyektiv tədqiqi həyata keçirilir, sübutu əhəmiyyət kəsb edən
faktiki məlumatlar müəyyən olunur. Bu gün məhkəmə ekspertizası elmi biliklərin
inteqrasiyası və differensiasiyası prosesi ilə şərtlənən, özünün intensiv və sürətli inkişafı
dövrünü keçirir. Müasir elmi üsulların, metodların və vasitələrin tətbiqi sayəsində məhkəmə ekspertizası qarşısında qoyulan və məhkəmə-istintaq orqanlarının ehtiyaclarından,
cinayətlərin yeni forma və növlərinin yaranmasından irəli gələn yeni-yeni sualların həlli
mümkün olur.
F.M.Cavadov, hüquq elmləri sırasında kriminalistika və məhkəmə ekspertizasının
praktika ilə daha sıx bağlı olduğunu, elmin və texnikanın ən müxtəlif sahələrini özündə
inteqrasiya edərək, onların nailiyyətlərinə daha dinamik cavab verən elm sahəsi
olduğunu, Azərbaycanda isə hüquq elminin bu sahəsi ilə məşğul olan ixtisaslaşdırılmış
yeganə idarənin Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi olduğunu qeyd
edərək, yazır: «Bu gün dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyətini həyata keçirən
qurumların qarşısında duran prioritet məsələlər ekspertiza növlərinin genişləndirilməsindən, mövcud metodoloji əsasların təkmilləşdirilməsindən, yeni infrastrukturun
yaradılmasından, ekspertizaların keyfiyyətinin yüksəldilməsindən və ekspertlərin peşə
hazırlığının artırılmasından ibarətdir» .
E.M.İsmayılov, son illərdə məhkəmə-istintaq orqanlarının xüsusi biliklərə, əsasən
də məhkəmə ekspertizalarına, o cümlədən də sübutetmə vasitələrindən biri olan ekspert
rəylərinə tələbatlarının artdığını qeyd edir və göstərir ki, cinayətkarlığın strukturunda
keyfiyyət və kəmiyyət xarakterli dəyişikliklərin baş verdiyi, yeni-yeni cinayət növlərinin
yarandığı, ənənəvi cinayətlərin ən müasir elmi-texniki vasitələrdən istifadə etməklə
törədilməyə başladığı müasir sosial-iqtisadi və hüquqi münasibətlər şəraitlərdə
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cinayətkarlıqla mübarizənin müvəffəqiyyəti elm və texnikanın müasir nəaliyyətlərindən
istifadə olunmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Ədalət mühakiməsi icraatında həmin
nəaliyyətlərin əsas «daşıyıcıları» isə məhkəmə ekspertləridir .
Dələduzluq, mənimsəmə, talama, şantaj, təhqir və sair kimi bir sıra cinayətlərin
açılması və istintaqında məhkəmə ekspertizasının ənənəvi kriminalistik siniflərindən biri
hesab edilən məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının rolu və əhəmiyyəti şəksizdir.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizası tarix etibarilə ən
qədim ekspertizalardandır. Belə ki, 1949-cu ilin oktyabrından 1950-ci ilin dekabrına
qədər Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin nəzdində yaradılmış
kriminalistik kabinetin baş laborantı K.Q.Saricalinskaya tərəfindən Azərbaycan SSR
məhkəmə – istintaq orqanlarının tapşırığı ilə xətşünaslıq ekspertizaları aparılmışdır.
Məlum olduğu kimi, məhkəmə xəşünaslığı – kriminalistikanın müstəqil sahəsi olub,
xəttin qanunauyğunluqları, onun tədqiqat prosesi və məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizası
məsələlərinin həlli metodları haqqında biliklər sistemidir .
Əlyazma mətnlərin, imzaların, rəqəmli yazıların konkret icraçısının, qrup
mənsubiyyətinin və icra olunma şəraitinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə məhkəməistintaq orqanları tərəfindən təyin edilən məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizası – mülki və
cinayət işləri üzrə sübutedici əhəmiyyətə malik olan faktların (taktiki halların) müəyyən
edilməsi məqsədilə cinayət-prosessual və mülki-prosessual qanunvericiliyə uyğun olaraq
ekspert – xətşünaslar tərəfindən aparılan tədqiqatdır.
Məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının obyektləri əlyazmalar, qısa qeydlər, imzalar
və rəqəm yazıları ola bilər. Bu ekspertizanın tədqiqat obyektləri qismində bir sıra
hallarda müxtəlif səthlər (əl, divar, döşəmə, qapı və s.) üzərində olan əlyazma mətnlərin
(hərf və rəqəmli yazılar) və imzaların icra olunduqları xətlər də çıxış edir .
Ə.Allahverdiyev, əlyazma sənədinin kriminalistik tədqiqatının: sənədin müəllifi
haqqında məlumatlar toplamağa; sənədin eyni və ya müxtəlif şəxslər tərəfindən icra
edilməsini müəyyənləşdirməyə; sənədin konkret şəxs tərəfindən icra olunması məsələsini
həll etməyə imkan verdiyini qeyd edir .
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən hazırlanan «Məhkəməxətşünaslıq ekspertizası» vəsaitində qeyd olunur ki, «…xəttin formalaşmasının və fərdi
olması qanunauyğunluqlarının, həmçinin onun ekspert tədqiqatının öyrənilməsi, həmin
qanunauyğunluqlara əsasən məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizası məsələlərinin həlli
metodlarının və metodikalarının işlənib hazırlanması – məhkəmə xətşünaslığının
predmetidir» .
Məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının predmetini ekspertlərin məhkəmə xətşünaslığı
sahəsində xüsusi biliklər əsasında müəyyən etdikləri faktlar təşkil edir. Bunlara aiddir:
-əlyazmanın, imzanın, rəqəm yazısının konkret icraçısının müəyyən edilməsi;
-müxtəlif növ əlyazma sənədlərinin icra olunduqları şəraitlərin müəyyən edilməsi;
-əlyazma icraçısının cinsi mənsubiyyətinin və yaş qrupunun müəyyən edilməsi .
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Hazırda Məhkəmə Ekspertizı Mərkəzində əlyazmanın, imzanın, rəqəm yazılarının
icraçısının və icra edilməsi şəraitinin müəyyənləşdirilməsi; xətlərin tədqiqi, əlyazmanı
yazanın daxili və xarici vəziyyətinin müəyyən edilməsi və s. kimi eyniləşdirmə və qeyrieyniləşdirmə xarakterli məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizaları aparılır.
Məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizası sinfinin növləri və növdaxili ekspertizalarını
aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar:
1) Mətnlərin (yazıların) tədqiqi:
-adi şəraitdə və vəziyyətdə icra edilmiş mətnlərin tədqiqi;
-bilərəkdən təhrif edilmiş mətnlərin tədqiqi;
-başqa şəxsin xəttinə oxşatmaqla icra edilmiş mətnlərin tədqiqi;
-çap hərflərinə oxşatmaqla icra edilmiş mətnlərin tədqiqi;
-sol əllə icra edilmiş mətnlərin tədqiqi;
-qeyri-adi şəraitdə və vəziyyətdə icra edilmiş mətnlərin tədqiqi;
-yaşın, cinsin, xəstəliyin, ixtisas qrupunun müəyyən edilməsi üçün mətnlərin
tədqiqi.
2) İmzaların tədqiqi:
-adi şəraitdə və vəziyyətdə icra edilmiş imzaların tədqiqi;
-bilərəkdən təhrif edilmiş imzaların tədqiqi;
-qeyri-adi şəraitdə və vəziyyətdə icra edilmiş imzaların tədqiqi;
-başqa şəxsin imzasına oxşatmaqla icra edilmiş imzaların tədqiqi;
-uydurulmuş şəxslərin adına olan imzaların tədqiqi.
3) Rəqəmli yazıların tədqiqi:
-bilərəkdən təhrif edilmiş rəqəmli mətnlərin tədqiqi;
-çap rəqəmlərinə bənzətməklə icra edilmiş rəqəmli mətnlərin tədqiqi;
-sol əllə icra edilmiş rəqəmli mətnlərin tədqiqi;
-qeyri-adi şəraitdə və vəziyyətdə icra edilmiş rəqəmli mətnlərin imzaların tədqiqi;
-başqa şəxsin xəttinə oxşatmaqla icra edilmiş rəqəmli tədqiqi .
Azərbaycanda məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının inkişafında, onun elmi-nəzəri,
metodoloji, metodiki və prosessual əsaslarının işlənib hazırlanmasında professor
K.Q.Sarıcalinskayanın müstəsna rolu xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Məhz onun
tərəfindən Azərbaycanda məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının aktual problemlərinə həsr
olunmuş ilk dissertasiya işi müdafiə edilmişdir. Onun «Azərbaycan SSR məhkəmə və
istintaq orqanlarının təcrübəsində mətnlərin (əlyazmaların) kriminalistik ekspertizası»
(1967) monoqrafik işində azərbaycan dilində yerinə yetirilmiş əlyazmaların və imzaların
kriminalistik ekspertizasının metodikası məsələlərinə toxunulmuş, o dövrdə qüvvədə olan
cinayət-prosessual qanunvericiliyin məhkəmə ekspertizası ilə əlaqədar olan maddələrinin
sistemli analizi aparılmış, məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının təyin edilməsi və
aparılmasının bir sıra prosessual məsələləri araşdırılmışdır.
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XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq Azərabycanda məhkəmə-xətşünaslıq
ekspertizası sahəsində elmi tədqiqatlar daha da intensivləşmişdir. Belə ki, Q.H.Kazımovun 1992-ci ildə «Azərbaycan dilində icra olunmuş əlyazmaların kriminalistik
ekspertizası» mövzusunda müdafiə etdiyi dissertasiyada ekspertizasının bu növünün bir
sıra aktual məsələləri nəzərdən keçirilmiş və həllinə cəhd edilmişdir. Monoqrafik
tədqiqatda xüsusi olaraq Azərbaycan dilində icra olunmuş əlyazmaların kriminalistik
ekspertizasının müasir elmi-nəzəri və praktiki vəziyyətinin analizi həyata keçirilmiş,
əlyazma müəllifinin eyniləşdirilməsi zamanı istifadə edilən Azərbaycan əlifbasının
səciyyəvi xüsusiyyətləri, əsas əlamətləri öyrənilmiş; Azərbaycan dilində yerinə yetirilmiş
xəttin ümumi və xüsusi əlamətlərinin yeni təsnifatı irəli sürülmüş, məhkəmə-xətşünaslıq
ekspertizasının təyini və keçirilməsinin prosessual
əsasları nəzərdən keçirilmiş,
Azərbaycan dilində icra olunmuş əlyazmaların tədqiqi zamanı eyniləşdirici əlamətlərin
ehtimal-statistik qiymətləndirilməsinin müəllif tərəfindən təkmilləşdirilmiş metodikası
işlənib hazırlanmışdır .
Məhkəmə xətşünaslığının inkişafının müasir dövrü xəttin tədqiqinə riyazi statistika
və ehtimal nəzəriyyəsinin metodlarının geniş tətbiqi ilə səciyyələnir. Son illərdə xəttin
əlamətlərinin rast gəlmə tezliyinin (eyniləşdirmə qiymətinin) təyininin kəmiyyət
meyarlarının yaradılması üzrə aparılan elmi-tədqiqat işləri sürətlənmişdir.
Məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasında riyazi-kibernetik, ehtimal-statistik metod,
üsul və vasitələrin tətbiqi məsələləri Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Ü.A.Mayilov
tərəfindən sistemli şəkildə araşdırılmışdır. Onun məhkəmə xətşünaslıq ekspertizasında
elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin (sistemli-struktur analiz, informasiya nəzəriyyəsi,
fərdi kompüterlər və s.) tətbiqi məsələlərinə həsr olunmuş və 1997-ci ildə müdafiə
edilmiş «Məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizası məsələlərinin avtomatlaşdırılmış həllinin
metodologiyası və metodikası» mövzusunda dissertasiya işində sistemli şəkildə bir sıra
kompleks xarakter daşıyan problemlər, o cümlədən: 1) məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının riyaziləşdirilməsi və kibernetikləşdirilməsinin müasir vəziyyətinin analizi;
2) məhkəmə xətşünaslığında riyazi metodların və kompüterlərin tətbiqinin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi; 3)məhkəmə-xətşünaslıq ekspert fəaliyyətinin riyaziləşdirilməsi
və kompüterləşdirilməsi sahəsində mövcud problemlərin araşdırılması; 4)məhkəməxətşünaslıq ekspertizası tədqiqatlarının riyaziləşdirilməsi və kompüterləşdirilməsi
prosesinin müasir mərhələsində qarşıya çıxan elmi-nəzəri, təşkilati-texniki, prosessual,
psixoloji və sair xarakterli problemlərin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi;
5)məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının tədqiqat obyekti kimi xəttin sistemli- struktur
yanaşma əsasında təhlili, mürəkkəb dinamik «xətt» sisteminin əsas xüsusiyyətlərinin və
xarakterik əlamətlərinin sistemləşdirilməsi və analizi; 6)xəttin uyğunlaşdırıcı xüsusi
əlamətlərinin ehtimal-statistik qiymətləndirilməsinin təkmilləşdirilmiş metodikasının və
bu metodikanın ekspert təcrübəsində kompüterləşdirilmiş variantda tətbiqi üçün proqram
təminatı işlənib hazırlanması həyata keçirilmişdir .
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Ə.S.Məlikovun «Azərbaycan dilində icra olunmuş kiçik həcmli yazıların
kriminalistik tədqiqatının nəzəri və metodik əsasları» mövzusunda apardığı elmi
tədqiqatların yekunu kimi hazırladığı və 2001-ci ildə müdafiə etdiyi dissertasiya işi də
qeyd edilməlidir. Monoqrafik tədqiqatda kiçik həcmli əlyazmaların kriminalistik
tədqiqatının yaranması, inkişafı və müasir vəziyyəti öyrənilmiş, kriminalistik tədqiqat
obyekti kimi Azərbaycan dilində icra olunmuş kiçik həcmli əlyazmanın müəllif anlayışı
verilmiş, əsas əlamətləri göstərilmiş, kiçik həcmli əlyazmaların kriminalistik ekspertizasının predmeti, obyekti və vəzifələri müəyyən edilmiş və dəqiqləşdirilmiş, bu növ
ekspertiza qarşısında qoyulan suallar sistemləşdirilmiş, Azərbaycan dilində icra olunmuş
kiçik həcmli əlyazmaların kriminalistik tədqiqatının elmi-nəzəri və metodiki əsasları
işlənib hazırlanmışdır.
H.Ə.Musayev tərəfindən «Yüksək və orta dərəcədən yüksək vərdişli xətlə azərbaycan dilində icra olunmuş mətnin icraçısının cinsinin EHM tətbiqi ilə əvvəlcədən verilmiş
etibarlılıqla fərqləndirilməsi» sahəsində elmi tədqiqatlar aparılaraq kəsik-xətti həlledici
qaydalar əsasında qərar qəbul etmə alqoritmləri və bu alqoritmlər əsasında işləyən
kompüter proqramları hazırlanmışdır.
Sonralar H.Ə.Musayev, məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının qrup mənsubiyyətinin
(cinsin) müəyyən olunması məsələlərinin həlli problemlərinin monoqrafik səviyyədə
nəzərdən keçirmiş, 2003-cü ildə isə mövzu ilə bağlı dissertasiya işini müdafiə etmişdir.
Monoqrafik tədqiqatda məhkəmə ekspertizasının ümumi nəzəriyyəsinin, kriminalistikanın, cinayət və mülki prosesin, digər hüquqi və texniki emlərin bazasında, ekspert
təcrübəsinin və elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin təhlili əsasında məhkəməxətşünaslıq ekspertizasının qrup mənsubiyyətinin müəyyən olunması məsələlərinin
həllinin nəzəri və metodiki əsasları işlənib hazırlanmışdır. Müəllif tərəfindən xüsusi halda
aşağıdakı məsələlər kompleksi həll edilmişdir: 1) məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının
qrup mənsubiyyətinin müəyyən olunması məsələlərinin həllində riyazi və kibernetik
modelləşdirmə metodlarının tətbiqinin müasir vəziyyətinin analizi; 2) riyazi modelləşdirmə metodlarının məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının qrup mənsubiyyətinin müəyyən
olunması məsələlərinin həllində yeri və əhəmiyyəti müəyyən edilməsi; 3) əlyazma
mətninin icraçısının cinsinin müəyyən olunması üçün məlumatlı əlamətlər kompleksin
müəyyənləşdirilməsi; 4) modelləşdirmənin ilkin nəzəri şərtlərinin müəyyən olunması və
model metodların məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının qrup mənsubiyyətinin müəyyən
olunması məsələlərinin həll vasitəsi kimi verilməsinin əsaslandırılması; 5) Azərbaycan
dilində ortadan yüksək və yüksək yazı vərdişi ilə icra olunmuş əlyazmanın icraçısının
cinsinin müəyyən edilməsinin kompüterləşdirilmiş metodikasının hazırlanması; 6)
Azərbaycan dilində orta-yüksək və yüksək yazı vərdişi ilə icra olunmuş əlyazmanın
icraçısının müəyyən olunması metodikasının ekspertiza məsələlərində tətbiqini
kompüterləşdirən «CİNS» proqramlar kompleksinin hazırlanması; 7) məhkəməxətşünaslıq ekspertizasının qrup mənsubiyyətinin müəyyən olunması məsələlərinə aid
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ekspert rəylərinin həqiqiliyinin, əsaslılığının və sübutluluğunun anlayışlarının verilməsi,
habelə, müstəntiq və ya hakim tərəfindən bu qəbildən olan ekspert rəylərinin qiymətləndirmə prosesinin əsas mərhələlərinin müəyyənləşdirilməsi .
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizaları şöbəsinin
əməkdaşları tərəfindən son illərdə aparılan və bu ekspertiza növünün elmi-nəzəri,
metodiki və metodoloji əsaslarının elm və texnikanın müasir inkişaf səviyyəsinə,
cinayətkarlıqla mübarizə, o cümlədən məhkəmə-istintaq təcrübəsinin müasir tələblərinə
cavab verən elmi tədqiqatlar və bu əsasda işlənib hazırlanaraq uğurla müdafiə edilən
dissertasiya işləri sırasında, həmçinin E.M.İsmayılovun «Məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizası ixtisasına aid xüsusi biliklər, onların formalaşmasının nəzəri və təcrübi əsasları»
(2007) və T.Z.Abdullayevanın «Azərbaycan dilində icra olunmuş latın qrafikalı
əlyazmaların kriminalistik tədqiqatının nəzəri və metodiki əsasları» (2008) kimi
monoqrafik tədqiqatları da qeyd olunmalıdır.
Məsələn, T.Z.Abdullayeva tərəfindən hərəkətin mürəkkəblik dərəcəsinə görə
yüksək vərdişli xətlərin differensiasiyası ekspert təcrübəsində bir sıra hallarda (məsələn,
qısa həcmli yazılarda kifayət qədər xüsusi əlamətlərin aşkar edilməsi mümkün
olmadıqda, çoxobyektli ekspertizalar üzrə aparılan tədqiqatlarda xətlərin qruplaşmasında
və s.) eyniləşdirici xarakterli məsələlərin həllində mühüm rol oynadığı nəzərə alınmış,
yüksək vərdişli latın qrafikalı xətlərin yazı hərəkətləri sisteminin mükəmməllik
dərəcəsinə görə differensiasiyası metodikasının işlənilməsi zərurətindən çıxış edərək
yüksək vərdişli xətlərin hərəkət sisteminin mükəmməllik dərəcəsinə görə differensiasiya
olunma metodikası işlənib hazırlanmışdır. Müəllif tərəfindən yazı-hərəkət vərdişinin
formalaşmasının xarakter və dərəcəsini əks etdirən ümumi əlamətlər müəyyən edilirək
təhlil edilmiş, latın qrafikalı əlifba ilə azərbaycan dilində icra olunmuş əlyazmalar üzrə
formalaşma mərhələsində olan xəttin xüsusiyyətləri öyrənilmiş, yüksək vərdişli xətlərin
hərəkət sisteminin mükəmməllik dərəcəsinə görə differensiyası məsələləri tədqiq edilmiş,
belə bir differensiya olunmanın kompüterləşdirilmiş metodikasının mahiyyət və
məzmunu şərh olunmuşdur .
MEM-nin əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış və 2011-ci ildə nəşr olunmuş
«Məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizası» metodik vəsaitinin elmi-təcrübi əhəmiyyəti və
ekspert-xətşünas kadrlarının hazırlanmasında rolu xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Belə ki,
vəsaitdə məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının bir sıra aktual və elmi-təcrübi əhəmiyyət
kəsb edən məsələləri, o cümlədən məhkəmə xətşünaslığının yaranması və inkişaf tarixi;
məhkəmə xətşünaslığının predmeti; məhkəmə xətşünaslığında təbii və texniki elmlərin
rolu; məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının predmeti və obyektləri; məhkəmə-xətşünaslıq
ekspertizasının məsələləri və onların sistemləşdirilməsi üçün əsaslar; yazı və xətt. Xəttin
eyniləşdirici əlamətləri; məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının eyniləşdirilməsində xəttin
tədqiqatının ümumi metodikası; əlyazmaların qeyri-adi şəraitdə icra olunması əlamətləri;
ekspert-xətşünasın rəyi; məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizası rəylərinin istintaq və
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məhkəmə tərəfindən qiymətləndirilməsi və istifadə olunması məsələləri öz əksini
tapmışdır .
Müasir kompüter texnologiyalarının yaranması və sürətli inkişafı isə ən müxtəlif
elmlərdə, o cümlədən məhkəmə ekspertizasında riyazi-kibernetik metodların tətbiqi
sahəsində geniş imkanlar yaratmışdır . Hazırda bu texniki vasitələrdən, yəni müasir
kompüter-informasiya texnologiyalarından istifadə əvvəllər həlli mümkün olmayan və ya
həlli elmi və təcrübi xarakterli böyük çətinliklərlə müşayiət olunan bir sıra ekspertiza
məsələlərini tez və daha keyfiyyətlə həll etməyə, ekspert tədqiqatlarının kompüterləşdirilmiş metodikalarını yaratmağa imkan verir .
F.M.Abbasovanın qeyd etdiyi kimi, riyazi metodların köməyi ilə «ilk növbədə,
kriminalistika və məhkəmə ekspertizasının ənənəvi metod, üsul və vasitələri ilə çətin həll
olunan mürəkkəb məsələləri həll etmək lazımdır. Bu məsələlərin həlli zamanı tədqiqat
obyektini, onun xassə, əlamət və parametrlərini intuisiya ilə hiss etmək bacarığı, böyük
ekspert təcrübəsi eksperti «xilas etmir». Məhz belə hallarda, bu xassələri istər elementar,
istərsə də sistemli dərk etmək və qiymətləndirmək üçün elmi abstraksiyalara və deməli,
həm də riyazi metodlara müraciət etmək zəruridir» .
H.Ə.Musayev düzgün olaraq göstərir: «Riyazi modelləşdirmənin müasir inkişaf
səviyyəsi bir daha göstərir ki, bu metodun köməyi ilə yaxın zamanlarda xəttin
qanunauyğunluqlarının tam və dolğun şəkildə öyrənilməsi, onlar haqqında biliklər
dairəsinin daha da genişlənməsi və bu baza əsasında yeni və daha effektiv tədqiqat
metodlarının işlənib hazırlanması mümkün olacaqdır» . Müəllif, bununla bağlı yazır:
«…. xətşünaslıq tədqiqatı bu gün də məhkəmə ekspertizasında ən çətin tədqiqat
növlərindən sayılır və sırf subyektiv tədqiqat metodlarından elmin, o cümlədən
riyaziyyatın nailiyyətlərinə əsaslanan metodlara keçmək zərurəti burada xüsusilə hiss
olunur .
Son illərdə məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizası sahəsində bir sıra ekspertiza məsələlərinin kompüterlərdən istifadə etməklə metodikaları işlənib hazırlanmışdır. Məsələn,
məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının qrup mənsubiyyətinin müəyyən olunması məsələlərinin həllində kompüterlərin bir-sıra funksiyaları yerinə yetirə biləcəyini və bu funksiyaların, əsasən kompüterlərin köməyi ilə məlumatlı əlamətlərin seçilməsi, həlledici qayda
əsasında onların qiymətləndirilməsi və müəyyən etibarlılıq dərəcəsi çərçivəsində
nəticələrin əldə olunmasından ibarət olduğunu nəzərə alaraq, H.Ə.Musayev tərəfindən
yüksək və ortadan yüksək yazı vərdişi ilə icra olunmuş əlyazmanın icraçısının cinsini
müəyyən edən riyazi metodikanı təşkil edən alqoritmlərin kompüterləşdirilmiş variantda
işlənməsi üçün «CİNS» proqram kompleksi hazırlanmışdır .
Qeyd edək ki, bir sıra xarici ölkələrdə, xüsusən də Rusiyada hələ XX əsrin 70-80-cı
illərində MXE sahəsində riyazi-kibernetik modelləşdirmə məsələlərinə xüsusi diqqət
yetirilmişdir. Məsələn, V.F.Orlovanın redaktorluğu ilə hazırlanmış və məhkəməxətşünaslıq ekspertizası icraatında riyazi modelləşdirmənin tətbiqinin nəzəri və təcrübi
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məsələlərinə həsr olunmuş vəsait də xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Metodik vəsaitdə
məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasında riyazi modelləşdirmədən istifadənin əsas xüsusiyyətləri açılmış, kibernetik modelləşdirmə metod və vasitələri barədə məlumat verilmiş,
bir sıra məhkəmə-xətşünaslıq məsələlərinin həlli zamanı riyazi metodların tətbiqi
imkanları nəzərdən keçirilmiş, riyazi modelləşdirmənin azinformativ xətt obyektlərinin
tədqiqi zamanı istifadə imkanları araşdırılmışdır. Eyni zamanda, vəsaitdə məhkəməxətşünaslıq ekspertizasında riyazi modelləşdirmənin tətbiqinin inkişaf istiqamətləri və
yolları göstərilmiş, riyazi metodlara əsaslanan ekspert rəylərinin məhkəmə-istintaq
orqanları, xüsusən də hakimlər tərəfindən qiymətləndirilməsi ilə bağlı məsələlər
araşdırılmışdır .
Məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının elmi-nəzəri və metodiki əsaslarının, ekspert
təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi, ilk növbədə, yeni riyaziləşdirilmiş və kompüterləşdirilmiş metodikaların işlənib hazırlanması, tədqiqatın obyektivləşdirilməsi, ekspert rəylərinin elmi əsaslılıq dərəcəsinin yüksəldilməsi, ekspertizanın imkanlarının genişləndirilməsi kimi məsələlər də məhkəmə-xətşünaslığında riyazi modelləşdirmə metodlarının və kibernetikanın tətbiqi ilə sıx bağlıdır.
F.M.Cavadov düzgün olaraq qeyd edir ki, «məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin
informasiya təminatının ən mühüm struktur elementlərindən biri də metodiki təminatdır.
Metodiki təminatın təkmilləşdirilməsi ekspert metodikalarının pasportlaşdırılması,
onların kataloqlarının yaradılması, kompüterləşdirilməsi sertifikatlaşdırılması ilə bağlıdır.
Mövcud olan ekspert tədqiqatı metodikaları haqqında elektron məlumatlar bazası
yaradıldığı halda, məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin informasiya – analitik təminatını
yüksək keyfiyyət səviyyəsinə çatdırmaq mümkündür» .
Məhkəmə-xətt ekspertizasının modelli metodu dedikdə – əsasında modelləşdirmə
(qrafik, riyazi və ya kibernetik) olan ekspert tədqiqatı metodu başa düşülür. Hazırda
məhkəmə-xətt ekspertizası təcrübəsində daha çox riyazi (ehtimal-statistik) modelləşdirməyə əsaslanan metodlar tətbiq olunur.
Həll olunan ekspert məsələləri sinfindən asılı olaraq modeli metodları: 1)
eyniləşdirici olmayan (məsələn, xəttin quruluşunun və xüsusi əlamətlərinin dəyişdirilməsi
hesabına adi yazı işarələrilə icra olunmuş xəttin qəsdən dəyişdirilməsi faktının müəyyən
edilməsi metodu); 2) eyniləşdirici kimi iki qrupa bölmək olar.
Eyniləşdirici model metodlar, öz növbəsində, aşağıdakı qruplar üzrə təsnifləşdirmək
mümkündür:
a) qrup mənsubiyyətinin müəyyən edilməsinə istiqamətlənmiş modelli metodlar:
-əlyazmanın qadına və kişiyə məxsusluğunun fərqləndirilməsi metodu;
- aşağı və orta vərdişli xətt üzrə yaşın və cinsin müəyyən edilməsi metodu.
b) icraçının fərdi eyniliyinin müəyyən edilməsinə yönələn modelli metodlar:
-imzanın qrafik dispersion analizi (QDA) metodu;
-yazı işarələrinin qrafik ortalaşdırma metodu;
129

-hərəkət sisteminin mükəmməlləşdirmə dərəcəsinə görə yüksək vərdişli xətləri
fərqləndirmə metodu;
-koordinat-qrafik metod;
-oxşar xətlərlə icra olunmuş mətnlərin tədqiqində əlamətlər fərqinin
qiymətləndirilməsi metodu;
-qarışıq (hərfli və rəqəmli) yazıların tədqiqində xətt əlamətləri uyğunluqlarınının
qiymətləndirilməsinin metodu;
-uyğunlaşdırıcı əlamətlərin ehtimal-statistik qiymətləndirilməsinin azərbaycan
dilində icra olunmuş yazılara tətbiqli modelləşdirilmiş metodikası;
-çap hərflərinə oxşadılmaqla azərbaycan dilində icra olunmuş əlyazmaların
icraçısının müəyyən olunmasının ehtimal-statistik metodikası;
-qrup mənsubiyyətini nəzərə almaqla yüksək vərdişli xətlə icra olunmuş mətnlərin
tədqiqində xətt əlamətləri uyğunluqlarının qiymətləndirilməsi metodu;
-çap formasına oxşadılmış hərflərlə icra olunmuş mətnlərin tədqiqində xəttin
uyğunlaşdırıcı əlamətlərinin qiymətləndirilməsi metodu;
-xəttin quruluşunun və xüsusi əlamətlərinin dəyişdirilməsi hesabına adi yazı
işarələri ilə qəsdən dəyişdirilmiş xətlə icra olunmuş əlyazmanın icraçısını eyniləşdirərkən
xüsusi əlamətlərin müqayisəli tədqiqatı və onun nəticələrinin qiymətləndirilməsi metodu.
Məsələn, koordinat-qrafik metod - eyni bir şəxsin müxtəlif xətti realizasiyalarında
xüsusi əlamətlər variantlarının meydana çıxması qanunauyğunluqlarının eksperimental
müəyyən edilməsinə və ehtimal yanaşmaya əsaslanan modelli metod olmaqla tədqiq
olunan mətndə və nümunələrdə xüsusi əlamətlər variantlarının rastgəlmə tezliklərinin
uyğunluğu və (və ya) fərqimnin eyniləşdirici məsələnin həlli məqsədi ilə seçilməsi,
müqayisə edilməsi və qiymətləndirilməsinə imkan verir.
Modelli metodlardan biri sayılan yazı işarələrinin qrafik ortalaşdırma metodu –
hərflərin (rəqəmlərin) şəkliinn və onların səpələnmələrinin orta statistik göstəricilərinin
vizual-həndəsi müəyyənlənləşdirilməsinə əsaslanan metoddur. Bu metod, konkret
əlyazmalarda yazı işarələrinin xüsusi normalaşdırılmış az təsadüf edilən təsvirlərinin
birləşdirilməsi yolu ilə müəyyən şəxsin xətti üçün səciyyəvi olan yazı işarələrinin
ortalaşdırılmış təsvirini əldə etməyə imkan verir. Obyektlərin ayrılıqda tədqiqatında
hərfin daha çox sabit və dəyişkən hissələri, müqayisəli tədqiqatda isə eyniadlı hərflərin
ortalaşdırılmış təsvirlərinin və səpələnmə göstəricilərinin uyğunluqları və fərqləri
haqqında əyani təsəvvür əldə olunması üçün istifadə olunur.
İmzanın qrafik dispersion analizi (QDA) metodu isə – tədqiq olunan imza ilə imza
nümunələrinin, yazı işarələrinin qrafik ortalaşdırma metodu ilə üst-üstə salınmış və
normalaşdırılmış həndəsi və metrik xarakteristikasının paylanma sahələrinin müqayisə
olunmasından ibarət olan modelli metoddur .
Məhkəmə ekspertizasının kompüterləşdirilməsi sahəsində elmi-nəzəri və metodiki
xarakterli tədqiqatların son illərdə intensivləşməsinə baxmayaraq, ekspert təcrübəsinə
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kompüter texnikasının və informasiya texnologiyalarının tətbiqi və onlardan istifadə üzrə
təşkilati-metodiki problemlərlə bağlı olan və müəyyən mənada prinsipial xarakter
daşıyan bir sıra məsələlər kompleksi hələ də tam şəkildə həll edilməmişdir. Onların
sırasında aşağıdakılar xüsusi olaraq qeyd edilməli və məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizası
sahəsində gələcək tədqiqatlar məhz bu istiqamətlərdə həyata keçirilməlidir:
-imza, qısa mətnlər, qısa rəqəm yazıları və sair kimi azinformativ xarakterli məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizası obyektlərinin kriminalistik tədqiqatının kompüterləşdirilmiş
riyazi-kibernetik metodikalarının işlənib hazırlanması;
-məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizasının bir sıra eyniləşdirici, diaqnostik və təsnifat
məsələlərinin həllinə sistemli-struktur analiz əsasında reallaşdırılan riyazi-kibernetik və
ehtimal-statistik xarakterli metodiki yanaşma tərzinin formalaşdırılması, buna uyğun
xüsusi alqoritmlərin, proqram təminatının yaradılması;
-müasir kompüter-informasiya texnologiyalarına əsaslanan təsvirlərin analizi sistemlərinin yaradılması;
-məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizalarının təyini və keçirilməsi məsələlərini tənzimləyən qanunlarda, normativ-hüquqi aktlarda əks olunan informasiyanı, elmi-texniki
xarakterli ədəbiyyatlarda olan məlumatları özündə saxlayan kompüterləşdirilmiş məlumat banklarının və informasiya-axtarış sistemlərinin yaradılması;
-informasiya fondlarının, proqram komplekslərini, məlumatlar bazasının, informasiya-axtarış sistemlərinin məcmusundan ibarət olan xətşünas ekspertin kompüterləşdirilmiş iş yerinin yaradılmasına istiqamətlənmiş elmi, texniki, metodiki və sair
xarakterli ilkin şərtlərin işlənib hazırlanması və s.
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UOT 343.148.4
Ülviyyə Ağayeva,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin
Əlyazmalar və səslərin ekspertizaları
şöbəsinin aparıcı eksperti

ELEKTROFOTOQRAFİK SURƏT ŞƏKLİNDƏ TƏQDİM
OLUNMUŞ ƏLYAZMALARIN TƏDQİQATI ZAMANI
ORTAYA ÇIXAN PROBLEMLƏR
Eyniləşdirici və diaqnostik sualların həlli məqsədilə tədqiqat obyektlərinin surətinin
xətşünaslıq tədqiqatının özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Belə ki, bu tədqiqat zamanı
obyekt deyil, onun təsviri tədqiq olunur; surəti çıxarılarkən xəttin bəzi ümumi və xüsusi
əlamətləri dəyişir; çoxaldıcı surətçıxaran texnikanın işləmə dərəcəsindən aslı olan
manelər yaranır (boyaq maddələrinin aydın olmaması, onun itkisi və s.), bu da surətin
keyfiyyətini aşağı salır və onun tədqiqini çətinləşdirir, qarşıya qoyulan sualların həllini
bir sıra hallardı mümkünsüz edir.
Əlyazma obyetlərin surətlərində xəttin əlamətlərinin eyniləşdirici və diaqnostik
əlamətlərin aşkar edilməsi, qeydə alınması və qiymətləndirilməsinin qanunauyğunluğunu
müəyyən etmək məqsədi ilə (çoxaldıcı surətçıxaran qurğularda yerinə yetirilən əlamətlər
mövcud olduğu halda) işlər aşağıdakı istiqamətlərdə keçirilmişdir:
1) çoxaldıcı surətçıxaran qurğularda yerinə yetirilən xətt obyektlərinin surətlərinin
tədqiq olunma prinsiplərinin işlənməsi;
2) əlyazma obyektlərinin surətlərinin (təsvirlərinin) xətşünaslıq tədqiqatına yararlılıq kateqoriyalarının hazırlanması;
3) surətini çıxarılması müxtəlif üsullarla yerinə yetirilən əlyazma obyektlərinin
surətlərində əks olunan xəttin identikasion və diaqnostik əlamətlərinin qiymətləndirmə
sisteminin meyarlarının hazırlanması.
Məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizanın təyini barədə qərarda (qərardadda) xətt obyektlərinin faksimil surətlərinin tədqiqində ekspertlərə metodiki köməklik göstərilməlidir.
Elektrofotoqrafik surətlərdə xəttin əlamətlərinin əks olunmasının keyfiyyətinə
təsir edən çoxaldıcı surətçıxaran qurğuların xüsusiyyətləri
Ekspert xətşünasların qarşısında qoyulan sualların həll olunması üçün, xətt
obyektinin tədqiqata təqdim edilən surətinin çıxardığı surətçıxaran qurğunun tipinin
müəyyən edilməsi, həmçinin onun eyniləşdirici və diaqnostik tədqiqat üçün yararlı
olması məsələsinin həll edilməsi zəruridir. Bu zaman surətçıxarmanın üsulundan asılı
olaraq, xəttin əlamətlərinin surətinin çıxarılmasının kefiyyətinə təsir edən bir sıra
132

əhəmiyyətli amilləri nəzərə almaq lazımdır.
Hazırki surətlərdə öz əksini tapan xətt obyektlərinin surətlərinin tədqiq olunma
prinsiplərinin hazırlanması, onların xətşünaslıq tədqiqatı üçün yararlıq meyarlarının
müəyyən edilməsi, xətt əlamətlərinin qiymətləndirilmə sistemi meyarlarının hazırlanması
məqsədilə müxtəlif tipli çoxaldıcı surətçıxaran qurğulardan istifadə olunmuşdur.
Müasir kriminalistika dərəcəsinə uyğun olaraq çoxaldıcı surətçıxaran qurğular
aşağıdakılara bölünür:
1) təsvirin surətinin çıxarılması üsulu üzrə:
- elektrofotoqrafik; axınlı; termoqrafik;
2) parlaqlıq üzrə:
- çoxrənglilər; monoxro;
3) konstruktik xüsusiyyətlərə görə:
- surət çıxarma funksiyasını yerinə yetirən; çoxfunksiyalı;
4) siqnalın emalı üsuluna görə: analoq; rəqəmli;
Analoq elektrofotoqrafik qurğularda çıxarılmış surətlərin tədqiqatı apararkən
orjinalın təsvirinin aşağıdakı xarakterlik xüsusiyyətləri aşkar olunur:
1) mexaniki səbəblər (orjinalın quraşdırılmasının qeyri-dəqiqliyi, kağızın qeyridəqiq verilməsi və s.);
2) surətin nəzərdə tutulmamış yerlərində tonerin dənəciklərinin işıq ləkəsi
görüntüsündə yığışması;
3) rəngli xaranın yaranması;
4) yuyulmaqlıq;
5) təsvirin aydın olmaması;
6) fotoreseptorun (nöqtələr-ləkələr) elektrostatik xassələri hesabına təsvirin
çevrəsindən kənar tonerin dənəciklərinin olması;
7) mərkəzə nisbətdə təsvirin elementinin daha tutqun (dolğun) kənarlarında özünü
göstərən kənar effekt;
8) kağızötürən traktın (rəngli surətlər üçün) mövqeləşməsinin xətaları ilə
şərtləşdirilən pozulmanın mövcudluğu.
Elektrofotoqrafiya prinsipinə əsaslanan ayrı-ayrı çoxaldıcı surətçıxarın aparatlarda
çıxarılmış surətlər tədqiq olunarkən, yuxarıda göstərilən bəzi qüsurlar aşkar edilməlidir
(yüksək surətə malik olan qurğular yaxşı keyfiyyətə malikdir, nöqtə-ləkələr və kənar
effektlər olmur).
Rəngli elektrofotoqrafik surətçıxarın qurğularda gizli
elektrostatik təsvirin
formalaşması lazer şüaların təsiri ilə yaranan ensiz zolaqlarla əmələ gəlir, buna görə
surətlərdə bütün təsvirlər kifayət qədər görunən zolaqlı struktura malikdirlər.
Digər xarakterik xüsusiyyətlərdən biri də, orjinalın skaner vasitəsi ilə surəti
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çıxarıldıqda nazik cizgilərdə, qövslərdə və çevrələrdə yaxşı seçilən «pillənin» əmələ
gəlməsidir.
Axınlı çoxaldıcı surətçıxaran qurğular üçün təsvirin, mikroləkələrin nizamsız
yerləşməsi görünüşündə düzülüşü və surətin çap olunmayan sahələrində nöktə-ləkələrin
olması xarakterikdir.
Elektrofotoqrafik surətlərdə xəttin əks etdirilməsinin əlamətlərinin xüsusiyyətləri.
Əks etdirmənin əlamətlərinin xüsusiyyətləri adi, eləcə də qeyri-adi şəraitdə yerinə
yetirilən, özündə əl ilə yazılmış mətni və imzanı saxlayan nümunələrin surətlərinin
çıxarılması yolu ilə xətt obyektlərinin surətlərində öyrənilmişdir. Bu, gələcəkdə çoxaldıcı
surətçıxaran qurğularda surətlərin çıxarılması yerinə yetirilərkən xəttin (imzanın)
eyniləşdirici əlamətləri ilə yanaşı, diaqnostik əlamətlərində yaranmasını müəyyən etmək
üçün edilmişdir. Surət çıxarılması yerinə yetirilərkən miqyas dəyişilə və ya dəyişilməyə
bilər.
Müxtəlif tipli çoxaldıcı surətçıxaran qurğularda çıxarılmış xətt obyektlərinin
surətləri tədqiq edilərkən ümumi və xususi əlamətlərin dəyişikliyə məruz qalmadığı aşkar
edilmişdir.
Ümumi əlamətlərin arasında aşağıdakıları ayırmaq olar:
1) hərəkətin məkan üzrə istiqamətini əks etdirənlər;
2) tətbiq edilən işarələr sistemi (imzalarda);
3) xəttin formalaşma dərəcəsi;
5) hərəkətin mürəkkəblik dərəcəsi;
6) hərəkətin üstünlük təşkil edən forması;
7) hərəkətin üstünlük təşkil edən istiqaməti;
8) hərəkətin şaquli xətt üzrə (üfqi) üstünlük təşkil edən ölçüsü;
9) maillik (eniş, əymə, əyilmə, meyl, yatıqlıq);
10) imzanın əsasının forması və xəttin istiqaməti.
Xususi əlamətlərin arasında aşağıdakıları ayırmaq olar:
1) quruluş (mürəkkəblik dərəcəsi üzrə);
2) yerinə yetirilmə zamanı hərəkətin forması;
3) əymə (bükmə,qatlama) hərəkətlərinin nisbi istiqaməti;
4) hərəkətin şaquli (üfqi) xətt üzrə ölçüsü;
5) hərəkətin sayı;
7) hərəkətin şaquli (üfqi) xətt üzrə düzülüşü;
8) hərəkətin kəsişdiyi nöqtələrin düzülüşü.
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Həmiçinin, 1-ci surətlərdə xətt obyektlərinin oxşatma ilə yerinə yetirilməsini subut
edə bilən əlamətlərin əmələ gəlməsi müşahidə olunur:
1) düzxətli və əymə hərəkətlərində xırda qırışlıq və sınıqlar;
2) hərflərin başlanğıc və yekun hissələri yazıldıqda başlanğıcın və yekun hissənin
zəif nöqtələri (faks operatorlarının köhnəlmiş modellərindən başqa).
Birinci surətlər tədqiq olunarkən aşkar olunmuş yuxarıda sadalanan əlamətlər
sabitdir və eyniləşdirmə və diaqnostika üzrə xətşünaslıq tədqiqatları aparılarkən nəticənin
əsaslandırılmasında istifadə oluna bilər.
Sonrakı surətlərdə bəzi eyniləşdirmə və diaqnostik əlamətlərin yaranmasını heç də
həmişə izləmək olmur: ümumilərdə (əlaqəlik dərəcəsini) və xüsusilərdə (birləşmə zamanı
hərəkətin formasını, hərəkətin istiqamətini, hərəkətin birləşmə növünü, hərəkətin
ardıcıllığını, hərəkətin başlanğıc bitmə nöqtəsinin düzülüşünü, nazik və zəif görünən
cizgilərin, həmçinin reflektor (qeyri-ixtiyari) xətlərin itməsinin nəticəsində).
Çoxaldıcı surətçıxaran qurğularda siqnalın rəqəmli üsulla işlənməsi yolu ilə yerinə
yetirilən surətlər üçün xarakterlik olan cizgilərin pilləli strurukturu, tədqiq olunan xətt
obyektinin qeyri-adi yerinə yetirilmə şərtini xarakterizə edən xırda qırışıqların yox
olmasına gətirib çıxarır. Bundan başqa, boyaq maddəsinin bərabər ölçüdə bölünməsi
nəticəsində təsir etmənin dərəcə və xarakteri müəyyən olunur.
Xətt obyektlərinin elektrofotoqrafik surətləri tədqiq olunarkən ekspert rəyinin
rəsmiləşdirilməsinin xüsusiyyətləri.
Tədqiq olunan obyektlərinin elektrofotoqrafik surət olması rəylərdə öz əksini
tapmalıdır.
Ekspert təcrübəsində, müstəntiqin ekspertizanın təyin olunmasına dair qərarında
ekspertizaya sənədin əslinin deyil, surətinin təqdim edilməsinin göstərməməsi hallarına
rast gəlinir. Bu halda ekspertizanın aparılmasının ümumi metodikasına əsaslanaraq
müstəntiqdən sənədin əsli tələb olunmalı, yaxud qərarda müvafiq düzəliş edilməlidir.
Çoxaldıcı surətçıxaran və elektron-hesablama texnikasının müasir imkanları
montajını elə həyata keçirməyə icazə verir ki, bir sıra hallarda quraşdırmanın olmasını
aşkar etmək son dərəcə müşkül olur. Bu işdə yalnız surətin bilavasitə çıxarılması üsulu
ilə yerinə yetirilən xətt obyektlərinin elektrofotoqrafik surətlərinin tədqiqatı ilə əlaqədar
suallara baxılmışdır.
Tədqiqata daxil olan sənədin, imkan daxilində surətinin çıxarılma üsulunu müəyyən
etmək lazımdır. Bu, əlamətlərin daha dürüst qiymətləndirilməsi üçün ayrı-ayrılıqda
tədqiqat nəticəsində aşkar olunan və onların surətçıxarma prosesində də ya dəyişə
bilənlər, ya da dəyişə bilməyənlər qrupuna aid edilməsi vacibdir.
Sənədin surətinin hazırlanma üsulu müəyyənləşdirildikdən sonra, sahəsinə görə çox
da böyük olmayan izlərdə, bir-birinə nisbətən yazı işarələrinin elementlərinin hissələrinin
cüzi qarışdırmalarla, zəif rənglənmiş elementlərin və ya onların hissələrinin olması,
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həmçinin tədqiq olunan xətt obyektinə aid olmayan surətin fonunu qarışdıran və ya cizgilərlə kəsişən, cizgilərin dəqiqliyi ilə xərakterizə olunan yazı işarələrinin elementlərini
yaradan təsvirin, eyniləşdiricə və diaqnostik tədqiqatı üçün yararlığını müəyyən etmək
lazımdır.
Tədqiqata təqdim edilən surətin keyfiyyətinin və sairənin qənaətbəxş olmadığı, yəni
eyniləşdirici və diaqnostik tədqiqata yararsız olduğu müəyyən edildiyi halda ekspert
nəticəni əsaslandıran dəlilləri göstərməklə sualın həllindən imtina etmək hüququna
malikdir.
Məsələn: «26.06.06-cı il tarixli, nömrəsiz ödəniş tapşırığının surətinin mətni surətin
qeyri-qənaətbəxş keyfiyyətə malik olması (yazı işarələrinin elementlərini yaradan
cizgilərin sahəsinin tədqiq olunan yazıya aid olmamasının əhəmiyyətli dərəcədə olması,
yekun hissəsində zəif boyanmış elementlərin müşahidə olunması) eyniləşdirici
əlamətlərin tam zəruri kompleksini aşkar etməyə mane olur.»
Xəttin xətşünaslıq ekspertizasının aparılma metodikasına uyğun olaraq, ayrıca
tədqiqat mərhələsində texniki saxtakarlıq faktının mümkünlüyünü aşkar etmək tələb
olunur. Ancaq surətlərin tədqiqatı zamanı, əksər hallarda bu sualı həll etmək olmur, necə
ki,sənədin rekvizitlərinin montajını, eləcə də texniki saxtakarlığın başqa məlum üsullarını
istisna etmək olmaz. Yuxarıda göstərilən əlamətlər olduqda sual, yalnız ehtimal
formasında həll oluna bilər.
Ə D Ə B İ Y Y A T:
1. “Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “Propolis” nəşriyyatı, Bakı, 2013.
2. Судебно-почерковедческая экспертиза, М., 1971
3. Криминалистика и судебная экспертиза, Киев, 1997.
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UOT 341.45
Fəridə İbrahimova,
Naidə Nərimanova
Fiziki-kimyəvi ekspertizalar şöbəsinin ekspertləri

TOZŞƏKİLLİ BOYALAR
Bizi böyük sayda rənglənmiş əşyaların əhatə etdiyini nəzərə alsaq lak-boya
materialı və örtüyünün maddi sübut kimi kriminalistik ekspertizada mühüm yer
tutduğunu göstərmək olar.
Ətraf mühitin çirklənməsində avtonəqliyyatın üst səthinə çəkilən lak-boya
materiallarının əhəmiyyəti az deyil. Onun tərkibində olan həlledicilər və toksik
(zəhərləyici) maddələr insan həyatı üçün zərərlidir, havanı zəhərləyir, istehsalatda yanğın
təhlükəsi yaradır. Hal hazırda isə yeni növ lak-boya axtarışları üzrə tədqiqatlar aparılır.
Onlardan biridə tozşəkilli boyadır.
Tozşəkilli boyalar nəinki istehsal və istifadə zamanı ekoloji məsələləri daha yaxşı
həll etməyə, həmçinin örtüklərin tullantısız texnologiyasını həyata keçirməyə imkan
verir. Örtük texnologiyası ilə müqayisədə bir çox üstünlüklərə malikdir.
Əməyin səmərəliliyinin 1,5-2 dəfə artırılması, səthin qabaqcadan astarlanmasına
ehtiyacın olmaması, həlledicilərin tamamilə istifadə edilməməsi təmin olunur. Bahalı çox
qatlı maye örtüklərdən fərqli olaraq örtük quru maddədən ibarət olduğuna görə toz örtük
bir qat vurulur.
Tozşəkilli lak-boya örtüklərinin hazırlanması praktiki olaraq məsrəfsiz
texnologiyadır, ətraf mühitin çirklənməsinə imkan vermir. Enerji istifadəsini və
ventilyasiya xərclərini azaldır, həlledicinin uçmasına enerji cüzi miqdarda işlənir.
İlk əvvəl məişətdə boya adlandırılan maddəni müəyyən edən əsas terminləri
müzakirə edək. Burada əsas anlayış kimi lak-boya materialı (LBM) çıxış edir, bu
müvafiq texnoloji əməliyyatlar vasitəsilə bərk cismin səthində ona yapışan bərk nazik
təbəqəyə (plyonkaya) çevrilə bilən substansiya - maye və ya tozdur. Həmin nazik təbəqə
lak-boya örtüyü (LBÖ), bərk cisim isə substrat və ya altlıq adlandırılır.
LBM (6) altı növə ayrılır: laklar, boyalar, minalar, astarlar, zamaska, toz şəklində
olan boyalar.
Lak – həlledicisi buxarlandıqdan sonra substratın səthində şəffaf yekcins örtük
yarada bilən maddə məhluludur. Bu qabiliyyətə bəzi polimerlər malikdir, onlar
plyonkayaradıcı, plyonkayaradan və ya bağlayıcı adlandırılır. Bir çox polimerlər üçün
həlledici kimi üzvi mayelər, bəziləri (çox az bir hissəsi) üçün isə su xidmət edir.
Boya – bərk hissəciklərin əlif yağında, sintetik polimerlərin su dispersiyasında və ya
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təbii polimerdə, məsələn, kazeində olan suspenziyasıdır. Uçucu komponentlərinin
itirilməsi və ya kimyəvi reaksiyalar nəticəsində bərk səthin üzərinə nazik qatla çəkilmiş
boya qeyri-şəffaf və bir qayda olaraq, parıldamayan örtüyə çevrilir.
Mina – boyaya bənzəyən lak boya materialıdır. Onların fərqi ondan ibarətdir ki,
mina sintetik və ya süni polimer məhlulunda doldurucuların və piqmentlərin
suspenziyasıdır. Minadan olan örtük parıldayır və bir qayda olaraq boyadan olan
örtükdən olduqca daha bərkdir. Material öz adını ondan olan örtüklərin zahirən hamımıza
qazan və məişət vannalarından yaxşı tanış olan metal üzərinə vurulmuş təbəqə - şüşə
mina ilə oxşar olduğuna görə almışdır.
Toz boya – toz şəkilli plyonka yaradıcılardan, piqmentlərdən, doldurucudan ibarət
kompozisiyadır. Bu kompozisiyanın müəyyən üsulla səthə vurulması, həmin səthin
üzərində əridilməsi və sonra soyudulması nəticəsində örtük əmələ gəlir. Toz boyaların bir
sıra yaxşı xüsusiyyətləri var, həmin xüsusiyyətlər çox dəyərli olduğuna görə onlara
gələcəkdə böyük ümidlər bəsləyirlər.
Astar – xüsusilə yüksək adgeziya möhkəmliyinə malik olan örtük əmələ gətirən
boya və ya minadır. Lak-boya materialları substratla müqayisədə astardan olan örtüyə
daha yaxşı yapışır. Beləliklə, astar çox qatlı lak-boya örtüyündə birinci qatın
formalaşdırılması üçün nəzərdə tutulub və həmin örtüyün gözəl olması tələb olunmur.
Astardan ibarət örtük rəng astarı adlanır.
Zamaska – bir qayda olaraq boyanın və ya minanın ibarət olduğu komponentlərin
başqa nisbətindən ibarət olan və nahamarlıqların doldurulması və boyanan səthlərin
hamarlanması üçün nəzərdə tutulmuş qatı, özlü kompozisiyadır. Zamaska səthə “bir
çəkməyə” – digər lak-boya materialları ilə müqayisədə daha qalın qatla vurula bilər.
Bundan əlavə, zamaskadan ibarət örtük boyalardan və minalardan ibarət örtüklərlə
müqayisədə daha asan cilalanır və hamarlanır. Bu xüsusiyyət yumşaq doldurucuların
əlavə edilməsilə təmin olunur.
Bizim əsrimiz müxtəlif cür: həm atom, həm plastmasa, həm də EHM əsri kimi vəsf
edilir. Bunların hamısı həqiqətdir, lakin əsrimiz, həm də standartlar əsridir, ən azından bu
tərif onun son rübünə tam aid edilə bilər. Bizim xalq təsərrüfatımızın nəhəng
mexanizminin nizamla fəaliyyət göstərməsi üçün bütün məhsul növlərinə, o cümlədən lak
boya materiallarına dair standartlar mövcud olmalıdır.
• Təqdim olunmuş avtonəqliyyat vasitəsi təkrar boyanmışdırmı, əgər boyanmışdırsa, o zaman o, ilk dəfə hansı rəngə boyanmışdır?
Avtonəqliyyat vasitəsinin LBÖ ekspertizası zamanı ilk öncə ona baxış keçirilir və
LBÖ nümunələri götürülür (ANV sahibinin yazılı razılığı əsasında).
Avtonəqliyyat vasitəsinə baxış zamanı LBÖ mexaniki zədələrinin aşkar edilməsi,
onların yaranma səbəblərinin öyrənilməsi və s. üçün ekspert-trasoloq iştirak edir.
Avtonəqliyyat vasitəsinin örtüyünün nöqsanları olduqda ekspertiza ilə aşağıdakı
məsələlər həll edilir:
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• Avtomobilin lak-boya örtüyünün nöqsanları varmı?
• Əgər varsa, o zaman onların lokalizasiyası və yaranma səbəbi nədən ibarətdir:
onlar istehsalat yoxsa istismar xarakterlidirmi?
Tədqiq olunan avtomobilin qaçırılmış olduğuna (oğurlanmış) dair şübhələr olduqda
kompleks şəkildə ekspertiza aparılır: markalama işarələri və LBÖ tədqiq olunur.
Bu zaman LBÖ ekspertizası aşağıdakı məsələni həll edir:
• Avtomobil banının markalanan hissəsinin lak-boya örtüyü avtomobil banının
qalan hissəsinin lak-boya örtüyünə uyğundurmu?
Toz boyalarla boyama bu günün tələblərinə cavab verən örtüklərin əldə olunmasının
ən mükəmməl texnologiyası hesab olunur. Bu texnologiya maye lak-boya materiallarının
çəkilməsi və metalların tozlamaqla vurulması ilə əlaqədar olan metodların uzunmüddətli
inkişafının və təkamülünün nəticəsində yaranmışdır. Onun təşəkkülünə ətraf mühitin
mühafizəsi üzrə getdikcə artan tələblər, iqtisadi fikirlər, örtüklərin keyfiyyətinin
artırılması təşəbbüsləri kömək edirdi.
Sənayesi yüksək səviyyədə, əhalisi isə çox sıx olan ölkələr artıq çoxdan ətraf
mühitin qlobal çirklənməsi problemi ilə üzləşib. Çirklənməyə səbəb olan bir çox
istehsalatlar sırasında ənənəvi üzvi həll olunan lak və boyaların istifadəsilə örtük istehsalı
da ön yerlərdən birini tutur. Boşalan həlledicilərin böyük miqdarda tullantıları nəinki
atmosferi çirkləndirir, həmçinin əməyin sanitar şəraitini kəskin surətdə ağırlaşdırır,
işləyənlərin sağlamlığına zərər vurur, istehsalın yanğın təhlükəsini olduqca artırır.
Bununla əlaqədar olaraq tərkibində həlledici və digər uçucu toksiki maddələr olan yeni
lak-boya materiallarının, örtük istehsalı zamanı onların ətraf mühitə emissiyasına yol
verməyən texnoloji həllərin axtarışı üzrə tədqiqatlar gücləndirilmişdir.
Nəticədə müəyyən edilmişdir ki, həmin materiallar su sistemlərilə bərabər toz
boyalardır. Toz boyalar nəinki istehsal və istifadə zamanı ekoloji məsələləri daha yaxşı
həll etməyə, həmçinin örtüklərin tullantısız texnologiyasını həyata keçirtməyə imkan
verir.
Örtüklərin yeni əldə etmə prosesi daha məqsədəuyğun şəkildə XX əsrin 60-cı
illərində ilk termoreaktiv toz boyalar yarandıqda və onların elektrostatik vurulma üsulu
işlənib hazırlandıqda formalaşmışdır. Həmin vaxtdan toz boyaların – örtüklərin əldə
olunması üçün əsas materialların – və onların vurulma texnologiyasının sürətli inkişafı
başlamışdır. Hal-hazırda praktiki olaraq elə bir sənaye sahəsi yoxdur ki, orada həmin
texnologiyadan istifadə olunmasın; getdikcə həmin texnologiya tikinti sənayesinə də daha
geniş daxil olur.
Toz boyaların istifadəsilə örtük texnologiyası maye materialların boyanması ilə
örtük texnologiyası ilə müqayisədə bir çox üstünlüklərə malikdir:
- toz boyalar istehlakçıya istifadə üçün hazır vəziyyətdə verilir. Onların
hazırlanması, qatılması, durulaşdırılması, qarışdırılması, özlülüyünün tənzimlənməsi
tələb olunmur;
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- örtüklərin əldə olunması, bir qayda olaraq, bir qatın vurulması ilə məhdudlaşır,
halbuki maye boyalar bir neçə qatın vurulmasını tələb edir;
- boyanın işlədilməsi və istehsalat dövrəsinə demək olar ki, tam qaytarılması
asanlıqla təmin olunur. Bununla istehsalatın daha yüksək qənaətliliyi əldə edilir;
- həlledicilərin olmaması ilə əlaqədar olaraq örtüklərin istehsalına az enerji sərf
olunur (həlledicilərin buxarlanması üçün enerji tələb olunmur, ventilyasiyaya edilən
xərclər azalır);
- örtüklərin istehsalı prosesinin mexanikləşdirilməsi və tam avtomatlaşdırılması
imkanı təmin olunur, bu isə işçi heyətin sayını azaltmağa və istehsalat sahələrinə qənaət
etməyə imkan verir;
- adətən örtüklərin daha yüksək keyfiyyəti və ən yaxşı istismar xüsusiyyətləri əldə
olunur.
Hal-hazırda sənayedə texnologiya, iqtisadiyyat, ekologiya nöqteyi-nəzərindən toz
lak-boya materiallarının praktiki olaraq alternativi yoxdur.
Toz materialları, örtükləri və daha mükəmməl avadanlığın işlənib hazırlanması
sahəsində uğurla aparılan çox saylı tədqiqatlar yeni texnologiyanın sonrakı sürətli
inkişafına və onun istifadə sahələrinin genişlənməsinə səbəb olacaq.
Toz boyaların istisfadəsilə örtük texnologiyası maye materialların boyanması ilə
örtük texnologiyası ilə müqayisədə bir çox üstünlüklərə malikdir.
Bu texnologiyada oddan təhlükəli və toksiki maye həlledicilər istifadə edilmir, bu
səbəbdən, o, praktiki olaraq təhlükəsizdir. Həlledicilərin olmaması boyanın qiymətinə
əlavə qənaəti təmin edir. Bundan əlavə, rənglərin və teksturanın seçimi praktiki olaraq
məhdudlaşmır. Bu boyama üsulu istənilən çalarları və fakturaları, məsələn, qızılı və ya
gümüşü metalik rəngini, tunca, gümüşə və ya qranitə oxşar səthləri seçməyə imkan verir.
Toz boyama metodundan istifadə etməklə müxtəlif dərəcədə parlaq, həmçinin relyef
fakturalı səthləri əldə etmək olar. Toz boyalar hazır şəkildə təchiz olunur, bu isə maye
boyalarla müqayisədə özlülüyə nəzarət və rənglərin seçimi (kolerovka) kimi bahalı
prosedurları istisna edir. Bu, həmin boyaların qənaətliliyini, davamlığını, möhkəmliyini,
uzun ömürlüyünü və əla keyfiyyətini təmin edir.
Toz boya -50°C-dan +120°C qədər olan hərarət diapazonunda işləyən zərbəyə
davamlı korroziya əleyhinə örtüyün əmələ gəlməsini və etibarlı elektrik izolyasiyasını
təmin edir. Temperaturun kəskin dəyişməsi boyanın keyfiyyətinə təsir etmir.
Toz boyalar – tərkibinə xüsusi plyonka yaradıcı qatranlar, bərkidicilər, piqmentlər,
doldurucular və məqsədli əlavələr daxil olan bərk parçalanmış kompozisiyalardır.
Həlledicilər əsasında olan boyalarla müqayisədə toz örtüklərin əsas üstünlükləri:
- örtüklərin ənənəvi boyama üsulları zamanı əldə olunmayan əla dekorativ və fizikikimyəvi xüsusiyyətlərə malik olması;
- məmulatların örtülməsi səthin üzərinə astar vurulmadan həyata keçirilir;
- bahalı çox qatlı maye örtüklərdən fərqli olaraq 100% quru maddədən ibarət
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olduğuna görə toz örtük bir qat vurulur;
- toz boyaların əksəriyyəti adi boyalarla müqayisədə təkmilləşdirilmiş korroziyaya
və zərbəyə davamlılıq xüsusiyyətlərinə malikdir;
- toz boya cəmi 30 dəqiqə ərzində bərkiyir;
- toz örtüyün yüksək möhkəmliyi boyanmış məmulatların nəqli zamanı onların
zədələnmə ehtimalını minimuma endirir, bundan əlavə, qablaşdırmaya edilən xərclərin
azaldılması təmin olunur.
Toz boyanın ehtimal edilən nöqsanlarına aşağıdakılar aid edilə bilər:
- boyama kamerasında ehtimal edilən partlayışın qarşısının alınması üçün boyama
prosesinə dəqiq nəzarət edilməlidir;
- temperaturun aşağı və yuxarı olduğu və nəmliyin yüksək olduğu şəraitdə
məmulatların boyanmasında çətinliklər ola bilər.
Polimer toz örtüklərin üstünlükləri
Onlar aşağıdakıları həyata keçirtməyə imkan verir:
• ekoloji cəhətdən təmiz istehsalın təşkili;
• materialların 95-98% qədər istifadəsi;
• enerjinin sərf olunmasının 30-35% qədər azaldılması;
• əməyin səmərəliliyinin 1,5-2 dəfə artırılması;
• həlledicilərin tamamilə istifadə edilməməsi;
• səthin qabaqcadan astarlanmasına ehtiyacın olmaması;
• müxtəlif konfiqurasiyaya malik məmulatların üzərində qalınlığı bərabər olan
örtüyün əldə edilməsi;
• örtüklərin istənilən iqlim zonalarında, həmçinin kimyəvi təcavüzkar mühitlərdə
istifadəsi;
• məhsula cəlbedici və rəqabət qabiliyyətli görünüşün bağışlanması üçün boya
səthlərinin boyük rəng qammasının və fakturalarının istifadəsi. Altlıq ilə yapışma
(adgeziya), elastiklik, zərbəyə müqavimət, elektroizolyasiya xarakteristikaları,
həmçinin çox davamlılıq, antikorroziya xüsusiyyətləri maye lak boya
materiallarının istifadəsi zamanı olduğundan daha yüksəkdir. Təqdim edilən
elektrostatik sahədə toz polimer boyalarla boyama texnologiyası bizim ölkədə
(Rusiya) və xüsusilə xaricdə ənənəvi lak boya və qalvanik örtüklərin əvəzinə
tətbiq edilir.
Toz boyamanın tipoloji prosesi aşağıdakı əməliyyatların ardıcıllığından ibarətdir:
1. Məmulatın səthinin boyama üçün hazırlanmasına yağsızlaşdırma, kimyəvi üsulla
təmizləmə, xromatlaşdırma (qoruyucu örtüyün vurulması) daxildir.
2. Daxilində polimer toz hissəciklərinə elektrik yükü verilən və sıxılmış hava
vasitəsilə tozu detala nəql edən tozlandırıcı cihazın köməyilə tozlandırma kamerasında
boyanan səthin üzərinə toz örtüyün vurulması. Elektrostatik qüvvələrin təsiri altında toz
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hissəcikləri boyanan detalın səthinə cəzb edilir və onun üzərində bərabər laylarla yerləşir.
3. Məmulatın əritmə və polimerləşmə sobasında 140-200°C temperaturda (boyanın
növündən asılı olaraq) qızdırılması. Qızdırma nəticəsində toz əriyir, polimerləşir və örtük
zəruri qoruyucu və dekorativ xüsusiyyətlər əldə edir.
İstənilən boyama prosesinin ilkin mərhələsində səthin əvvəlcədən işlənməsi həyata
keçirilir. Bu, ən çox əmək tələb edən və uzun prosesdir, lakin ona çox zaman lazımi
diqqət göstərilmir. Lakin məhz dəqiq hazırlıq keyfiyyətli örtüyün əldə olunmasında zəruri
şərtdir. Səthin hazırlığı örtüyün keyfiyyətini, davamlılığını, elastikliyini və uzun
ömürlüyünü qabaqcadan müəyyən edir, toz boyanın boyanan səthlə optimal yapışmasına
və örtüyün korroziya əleyhinə xüsusiyyətlərinin yaxşılaşmasına səbəb olur.
Səthin hazırlığı prosesi vannalarda həyata keçirilir və aşağıdakı bir neçə mərhələdən
ibarətdir:
- səthin təmizlənməsi və yağsızlaşdırılması;
- yuma;
- kimyəvi üsulla təmizləmə (oksid plyonkanın çıxarılması üçün);
- sarı xromatlaşdırma;
- suda yuma;
- minerallardan təmizlənmiş suda yuma;
- örtüyün qurudulması.
Müəssisədə müasir təmizləyici qurğuların köməyilə sənaye axarlarının sonrakı
neytrallaşdırılması ilə səthin kimyəvi hazırlığı texnologiyası istifadə edilir.
Nazik qatla qeyri-üzvi boyanın vurulması ilə işlənilən səthin xromatlaşdırılması
səthin boya ilə adgeziyasının (“yapışmasının”) yaxşılaşdırılmasına səbəb olur, onu
paslanmadan müdafiə edir və korroziya əleyhinə xüsusiyyətlərini artırır.
• boyamadan öncə məmulatın səthinin hazırlanması (yağsızlaşdırma və korroziya
məhsullarının təmizlənməsi)
Məmulatın səthinin polimer boyaların vurulması üçün hazırlığı aşağıda müzakirə
ediləcək bir sıra texnoloji əməliyyat və alt əməliyyatlardan ibarətdir.
Səthin hazırlığı üzrə texnoloji prosesi dəqiq yerinə yetirilməsindən hazırlanmış
səthin keyfiyyətinin asılı olduğu ardıcıl əməliyyatlar silsiləsi şəklində təsəvvür etmək
olar.
Xarici
görünüşə
nəzarət

Yağsızlaşdırma

Yağsızlaşdırmanın
keyfiyyətinə
nəzarət

Pasdan
təmizləmə*

Şlakdan
təmizləmə*

Anbara
yığma

Məmulatın səthinin mineral yağlardan və ya sürtkülərdən təmizlənməsi həyata
keçirilir.
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Yağsızlaşdırmanın iki üsulu tövsiyə olunur:
- termik təmizləmə;
- həlledicilərin və ya su-qələvi məhlullarının köməyilə.
Termik təmizləmə üsulu ilə yağsızlaşdırma zamanı məmulat termoişləmə
kamerasına yerləşdirilir, orada yüksək temperaturun təsiri altında (250-300°C) məmulatın
səthindən yağ plyonkaların buxarlanması baş verir.
Həlledicilər və ya su-qələvi məhlulları vasitəsilə yağsızlaşdırma üsulu adətən
korroziya onlar üçün təhlükəli olmayan metallar üçün tətbiq olunur. Səthin su-qələvi
vasitəsilə təmizlənməsi üsulu qismində tərkibində aktiv əlavələrin qatılığı təxminən 2025 q/l təşkil edən MC-2 yuyucu vasitəsinin məhlulu tövsiyə edilir. Yağlanma
dərəcəsindən asılı olaraq məmulatın səthi ya mexaniki təsirdən (şotka və s.) istifadə
edilərək su-qələvi məhlulunda yuyulur, ya da xovsuz nəm parça ilə (məhlulda isladılmış
və sıxılmış) silinir, sonra isə məmulat qurudulur.
• Pnevmoelektrostatik tozlama üsulu ilə məmulat səthinin üzərinə toz boyanın
vurulması (torpağa birləşdirilmiş detal ətrafında):
Məmulat səthinin üzərində polimer örtüyün əldə edilməsinin texnoloji prosesi dəqiq
yerinə yetirilməsindən əldə olunmuş səthin keyfiyyətinin asılı olduğu ardıcıl əməliyyatlar
silsiləsindən ibarətdir.
Səthin
vəziyyətinə
nəzarət

Örtüyün
vurulması

Vurulmuş
örtüyün
formalaşdırılması

Vurulmuş
örtüyün
soyudulması

Əldə
olunmuş
örtüyün
keyfiyyətinə
nəzarət

Anbara
yığma

Örtüyün pnevmo elektrostatik vurulma üsulu toz materialının və məmulat səthinin
yüklərinin fərqinə əsaslanır, bu zaman elektrik yükü ilə yüklənmiş toz materialı dozalara
bölünmüş miqdarda məmulatın səthinə toz aerodispersiyası şəklində bərabər vurulur.
Örtüyün səthə doğru qaydada vurulması üçün məmulatın boyanması alqoritmi tərtib
olunur, bu zaman ilk növbədə örtük oyuqlara, calaq, qaynaq, lehimləmə, birləşmə
yerlərinə və s., ikinci növbədə daxili səthlərə, üçüncü və sonuncu növbədə isə xarici (üz)
səthlərə vurulur.
Toz materialının məmulatın səthinə vurulması üçün məmulatın və PPM
(penopolimermineralın) vurulması üçün kameranın, örtük kameradan kənarda vurulan
zaman isə - məmulatın və torpaqlanmanın yaxşı əlaqəsi təmin olunmalıdır.
Örtük vurulan zaman aşağıdakılara nəzarət edilir:
- sıxılmış havanın məşəlin yaradılmasına təzyiqi;
- PPM-in ucluqdan sərf olunması;
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- səthə qədər məsafə;
- boyama vaxtı;
- örtüyün qalınlığı.
Xırda məmulatlar dəst şəklində (kassetlərə) komplektləşdirilir və bütöv şəkildə
tozlandırılır. Xırda məmulatlar bir qatla boyanır və bu zaman əl tozlandırıcısı ilə ziqzaqa
bənzər hərəkətlərdən istifadə edilir.
Örtük soyuq məmulata vurulan zaman örtükdə yaranan nöqsanlar vurulmuş toz
materialı sıxılmış hava ilə üfürülüb təmizləndikdən sonra məmulatın boyanması ilə və ya
sıxılmış hava ilə üfürülüb təmizlənmədən ayrı-ayrı sahələrin boyanması ilə aradan
qaldırılır.
• Örtüyün termoişləmə kamerasında formalaşdırılması:
Çəkilmiş örtük termoişləmə kamerasında 180-200ºC temperaturda formalaşır.
Məmulatın səthinə vurulmuş toz materialı yüksək temperatur altında əridilir və örtüyün
son formasını alır.
• Məmulatın ətraf mühitin temperaturuna qədər soyudulması (təbii və ya hava ilə
üfürmə):
Örtük əmtəə kimi tam vəziyyətini yalnız soyudulduqdan sonra alır. Örtük vurulmuş
məmulatlar açıq havada soyudulur.
Örtük formalaşdıqdan və bərkidikdən sonra alınmış örtüyün xarici görünüşünün
keyfiyyətinə nəzarət həyata keçirilir.
Polimer toz materiallarının istifadə sahəsi:
Sərnişin vaqonlarının furnitura və santexnika avadanlığının elementləri, rabitə
əlaqəsi dirəklərinin elementləri, dəmir-yolu nəqliyyatında istifadə edilən güc şkafları və
s.
• İstehsalat-texnoloji təyinatlı məhsulların korroziya əleyhinə və dekorativ örtüyü:
ventilyasiya sisteminin elementləri, əl konfiqurasiyalı korpus məmulatları,
elektrik mühərriklərinin korpusları, atmosferdə, süxurda və təcavüzkar
mühitlərdə işləyən tikinti metal konstruksiyaları, müxtəlif konfiqurasiyalı
tutumlar.
• 100ºC qədər istismar temperaturuna malik olan qaynar və soyuq su təchizatı üçün
boruların və furnituranın korroziya əleyhinə izolyasiyası.
• 20 ilə qədər xidmət müddətinə malik olan polad damların korroziya əleyhinə və
dekorativ örtüyü.
• Məişət təyinatlı müxtəlif məhsulların müdafiəedici və dekorativ örtüyü
(santexnika məmulatları, o cümlədən radiatorlar, məhraba quruducuları,
soyuducuların və elektrik pilətələrin, çıraqların korpusları, mebelin metal
elementləri, məişət qızdırıcı cihazlar və s.).
• Avtonəqliyyat vasitələrinin elementlərinin (kandarlar, qanadlar, disklər)
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korroziya əleyhinə və dekorativ örtüyü.
• Şüşədən və keramikadan olan məmulatların (şüşə tara, közərtmə lampaları, üzlük
kərpiç) dekorativ örtüyü.
Toz boyaların istifadəsilə örtük texnologiyası bir çox üstünlüklərə malikdır:
- tədqiq olunan məmulatların tozşəkilli boya ilə örtülməsi səthin üzərinə astar
vurulmadan həyata keçirilir.
- toz şəkilli boya təkmilləşdirilmiş korroziyaya və zərbəyə davamlılıq xüsusiyyətlərinə malikdir.
- toz örtüyün yüksək möhkəmliyi boyanmış məmulatların nəqli zamanı onların
zədələnmə ehtimalını minimuma endirir, bundan əlavə qablaşdırmaya edilən xərclərin
azaldılması təmin olunur.
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UOT 343.148.6
Fərhad Mahmudov,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin
Mühəndis-texniki ekspertizaları şöbəsinin böyük eksperti

MƏHKƏMƏ DƏMİRYOL-TEXNİKİ EKSPERTİZASINDA
QATARLARIN TƏCILI TORMOZLAMA YOLUNUN
HESABLAMA METODU BARƏDƏ
Məhkəmə-istintaq orqanları tərəfindən dəmir yolunda yol-nəqliyyat hadisələri ilə əlaqədar
istintaq (araşdırma) aparıldığı zaman, baş vermiş hadisə ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrini
(lokomotivi, elektrik qatarı və s.) idarə edən şəxslər tərəfindən yol-nəqliyyat hadisəsinin baş
verməsinin qarşısının alınması üçün texniki imkanlarının olub-olmaması kimi məsələlər istintaq
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyindən, məhkəmə dəmiryol-texniki ekspertizası təyin etməklə
ekspert qarşısında belə xarakterli suallar qoyulur. Ekspert tədqiqatı zamanı, həmin sualların
həllində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün maneə əmələ gəldiyi zaman nəqliyyat vasitələrini
idarə edən şəxslər tərəfindən təcili tormozlama aparılarkən həmin tormoz yolunun hesablaması
zəruriyyəti yaranır.
Açar sözləri: qatar, hərəkət tərkibi, lokomotiv briqadası, təcili tormozlama, tormoz yolu,
nəqliyyat vasitələrinin əyləc sistemi.

Məhkəmə-istintaq orqanları tərəfindən dəmir yolunda baş vermiş yol-nəqliyyat
hadisələri üzrə məhkəmə dəmiryol-texniki ekspertizasının təyini zamanı, ekspertin
qarşısında qoyulan əsas suallardan biri də nəqliyyat vasitələrini (lokomotivi, elektrik
qatarını, drezinanı, xüsusi nəqliyyat vasitəsini və s.) idarə edən heyəti (lokomotiv
briqadası və s.) tərəfindən baş vermiş hadisənin qarşısının alınması üçün texniki
imkanlarının olub-olmamasının müəyyən edilməsidir. Belə bir sualların həlli üçün
məhkəmə dəmiryol-texniki ekspertizası tərəfindən dəmiryol nəqliyyat vasitəsinin növü,
onun texniki göstəriciləri, əsasən əyləc sisteminin növü və xüsusiyyətləri
aydınlaşdırılmalıdır. Baş vermiş hadisədə nəqliyyat vasitəsinin hərəkət etdiyi dəmir
yolunun texniki göstəriciləri nəzərə alınmalıdır. Belə göstəricilərə yolun profili,
əyriyilinin (dönmənin) radiusu, lokomotiv briqadası (maşinist və maşinist köməkçisi)
tərəfindən yolun görünmə qabiliyyətini məhdulaşdıran maneələrinin olub-olmaması və
digər hallar nəzərə alınmalıdır. Qeyd olunan xüsusiyyətlər hər bir hadisə üçün müxtəlif
olsa da, lakin ümumilikdə bu göstəricilər müəyyən eynilik təşkil edir.
«Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun Texniki İstismar Qaydaları»nın 16.38 və
16.39 bəndlərinin tələblərinə görə, dəmir yolunda nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən
maşinist və maşinist köməkçisinin vəzifə borcu yolun boşluğunu, işarələri, işarə
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göstəriciləri və nişanları izləmək, onların bütün tələblərini yerinə yetirməkdən ibarətdir.
Maşinist qatarı idarə edərkən qəflətən dayanma işarəsinin verilməsi və ya gözlənilməz
maneənin əmələ gəlməsi zamanı qatarı dərhal dayandırmaq üçün sərəncamında olan təcili
tormozlama vasitəsini tətbiq etməlidir.
Hazırda dəmir yolunda istifadəsində olan lokomotiv və qatarlarında pnevmatik
əyləc (elektropnevmatik, avtomatik) sistemi tətbiq edilmişdir. Həmin əyləc sistemi
kompressor, təziyq yığma tutumlar, idarəedici armatur, sıxılmış havanı nəql edən boru
sistemlərdən, tormoz qəliblərdən və digər avadanlıqlardan ibarətdir. Normal işçi
vəziyyətdə əyləc sistemində sıxılmış havanın təzyiqi təxminən 8 atmosfer (kqs/sm2)
təşkil etməlidir.
Hazırda dəmir yolunda qatarların tormoz yolunun hesablaması keçmiş SSRİ-nin
«Dəmiryol nəqliyyatında ümumitifaq elmi-tədqiqat institutu» tərəfindən hazırlanmış və
11 mart 1968-ci il tarixdə təsdiq olunmuş «Qatar işində dartıcı hesablamaların aparılma
qaydaları»na uyğun aparılır. Dəmir yolunda qatarların tormoz yolu, qatarın tormozlama
aparıldığı vaxtdan (kran maşinistin, yaxud stop-kranın dəstəyinin döndərdiyi andan)
qatarın dayandığı vaxta qədər qatarın keçdiyi məsafəsi hesab olunur. Tam tormozlama
yolu (St) hazırlıq tormoz yolundan (Sp) və həqiqi tormoz yolundan (Sd) ibarətdir.
St = Sh + Sd
Hazırlıq tormozlama yolu bərabərdir:
Sh = 0,278 votp
Həqiqi tormozlama yolu bərabərdir:
500(vo2 – vs 2)
Sd = ∑ ------------------------------ξ (1000gp φq + wox + ic)
Burada:
vo – tormozlama momentinin əvvəlində qatarın sürəti;
vs - tormozlamanın sonunda qatarın sürəti;
ξ - 1 kg/m sürət azaldan qüvvəsinin təsirindən yavaşıma təcili:
a) yük və sərnişin qatarlar üçün ξ = 120 km/saat;
b) tək hərəkət edən:
elektrovoz üçün ξ = 107 km/saat,
teplovoz üçün ξ = 114 km/saat,
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parovoz üçün ξ = 121 km/saat,
v) elektrik qatar üçün ξ = 119 km/saat,
q) dizel-qatar üçün ξ = 116 km/saat.
wox – qatarın hərəkəti üçün əsas xüsusi müqaviməti:
a) diyircəkli yastıq olan boş 4 və 6 oxlu yük vaqonları üçün:
wox = 1,0 + 0,044v + 0,00024v2;
b) diyircəkli yastıq olan yüklü 4 oxlu yük vaqonları üçün:
3 + 0,1v + 0,00025v2
wox = 0,7 + -----------------------------------;
qo
v) sürüşkənli yastığı olan boş 4 oxlu yük vaqonları üçün:
wox = 1,9+0,011v+0,0003v2
q) diyircəkli yastıq olan bütövmetal vaqonlu sərnişin qatarlar üçün:
8 + 0,18v + 0,003v2
wox = 0,7 + -----------------------------------;
qo
tp – tormozun hərəkəti hazırlama vaxtı (san):
a) 200 və 200-dən aşağı oxlu avtomatik tormozlama sistemi olan yük qatarlar üçün
10 ic
tp = 7 - --------------------1000 gp φq
b) 200-dən artıq (300-yə qədər) oxlu avtomatik tormozlama sistemi olan yük
qatarlar üçün
15 ic
tp = 10 - --------------------1000 gp φq
v) pnevmatik tormoz sistemi olan sərnişin qatarlar və tək hərəkət edən lokomotivlər
üçün
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5 ic
tp = 4 - --------------------1000 gp φq
q) elektropnevmatik tormoz sistemi olan sərnişin qatarlar üçün
5 ic
tp = 4 - --------------------1000 gp φq
d) əl tormoz üçün tp = 60 san.
Bu disturlarda:
ic – dəmir yolunun mailliyi (enişdə ic mənfi götürülməlidir) (promillə (0/00));
gp – qatarın hesablama tormoz əmsalı;
φq – maksimal sürətdə qəlibin təkərə sürtünmə əmsalı;
qo – tərtibat (qatar) üçün hər oxdan relsə düşən orta güc (ton).
Qeyd olunan hesablamalar məhkəmə-dəmiryol ekspertizası tədqiqatında istifadə
olunmuş və bu məqalədə həmin ekspertizaların birində istifadə edilmiş hesablama
metodu təqdim edilir. 12 yanvar 2011-ci il tarixlərdə Məhkəmə ekspertizası mərkəzinə
Bakı şəhəri Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat Baş Polis
İdarəsinin DYNPİ-nin Biləcəri stansiya XPŞ-nin Keşlə stansiya Xətt Polis Bölməsinin
təhqiqatçısının 10 yanvar 2011-ci il tarixli qərarı ilə HK-1-1 saylı material üzrə məhkəmə
dəmiryol-texniki ekspertizası təyin edilmişdir. Həll edilməsi üçün məhkəmə dəmiryoltexniki ekspertizasının qarşısında digər suallarla yanaşı maşinist tərəfindən yol-nəqliyyat
hadisəsinin qarşısının almağa texniki imkanın olub-olmaması barədə sual qoyulmuşdur.
Təqdim olunmuş materiallardan görünür ki, 04 yanvar 2011-ci il tarixdə təxminən
saat 18.30 radələrində Biləcəri Lokomotiv deposuna məxsus TEM2-9016 manevr
teplovozunun maşinisti və maşinist köməkçisinin idarəsi ilə 10 ədəd boş dördoxlu
vaqonla Keşlə Yük Həyəti Keşlə Vaqon Deposunun 4 saylı texniki müayinə
məntəqəsinin cari təmiri sexinə gedən yolda hərəkət edərkən dəmir yol xəttinin sol
tərəfində dayanmış «Mersedes-190» markalı Az-10-FD-944 dövlət nömrə nişanlı
avtomaşınına teplovozun sol qabaq ayaqaltı hissəsi dəyərək ilişməklə avtomaşını 18 metr
sürüyüb avtomaşını əzərək ziyan vurmuşdur. Teplovoz avtomaşını sürüyərkən,
avtomaşının arxasında dayanmış VAZ 2107 markalı Az-10-GK-783 dövlət nömrə nişanlı
avtomaşına vurmuş və nəticədə VAZ 2107 markalı avtomaşına da ziyan dəymişdir.
Hadisə zamanı bədən xəsarətləri alan olmamışdır.
Materialları ilə təqdim olunmuş «Biləcəri lokomotiv deposunun maşinisti Eldar
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Əliyevin idarəsi altında 04.01.2011-ci il tarixli saat 8.00-20.00 qədər Keşlə stansiyasında
çeşidləmə işlərini yerinə yetirən TEM2-9016 №-li manevr teplovozunun (SL-32809)
sürətölçən lentinin deşifrovkası»nda göstərilmişdir ki, «TEM2-9016 №-li manevr
teplovozu saat 18.37 radələrində 5 km/saat sürətlə hərəkət etdiyi zamanı təcili
tormozlama aparılmışdır. Teplovozun hərəkət sürəti aşağı olduğundan və tormozlama
aparılan an dərhal dayandığından tormoz yolu təyin olunmur.»
«RBU-Keçid» formalı «Dəmiryol keçidlərində yol-nəqliyyat hadisəlləri (YNH)
haqqında məlumat»ından görünür ki, dəmiryolu - biryolludur, yolun mailliyi –
meydancadır (yəni mailliyi yoxdur); hava şəraiti – aydındır; toqquşma zamanı qatarın
sürəti – 5 km/saatdır.
«Qatar işində dartıcı hesablamaların aparılma qaydaları»nda göstərilmiş hesablama
metoduna əsasən teplovozun tam tormozlama yolu aşağıdakı qaydada hesablanmışdır.
Əvvəlcədən materiallarla verilmiş məlumatlara əsasən müəyyən edilmişdir ki:
qatarın sürəti: v = 5 km/saat-dır,
yolun mailliyi: i = 0 ‰,
tormoz hesabat əmsalı: gp = 0,30,
qatarın yavaşıma təcili: ξ =120 km/saat2,
qatara göstərilən xüsusi müqavimət qüvvəsi: wox = 1,9+0,011v+0,0003v2 =
=2,68 N/kN,
təkərlə relsin sürtünmə əmsalı φq = 0,23 qəbul etdikdə qatarın həqiqi tormoz yolu
aşaqıdakı disturla hesablanmışdır:
Sd = 500(v2-v02)/ξ(1000gp φq + wox + ic) = 500(25-0)/120(1000•0,30•0,23+2,68) =
12500/8601,6 = 1,45 m
həqiqi tormozlanma yolu Sh = 0,278 votp = 0,278∙7∙5 = 9,73 m
tp- tormozlanmanin hazırlıq vaxtı adlanır: tp = 7- 10i/ 1000 gp φq = 7 san.
Deməli, qatarın tam tormoz yoly St = Sh + Sd = 11,18 m bərabərdir.
Ekspertin iştirakı ilə 27 yanvar 2011-ci il tarixdə hadisə baş vermiş yerə baxış
keçirilmişdir. Baxış zamanı müəyyən edilmişdir ki, süni (fonarının) işığında toqquşma
yerində saxlanılmış avtomaşını Keşlə yük həyəti tərəfindən 50 metr məsafədən aydın
görmək mümkündür.
Belə olan halda, yol-nəqliyyat hadisəsinin ekspertizaya təqdim olunmuş
materiallarda göstərildiyi şəraitdə baş verdiyini (mexanizmi), yəni qatarın tam
tormozlama yolunun (11,18 m), Keşlə yük həyəti tərəfindən baxdıqda toqquşma yerində
saxlanılmış avtomaşının görünmə (vizual) məsafədən (50 m-dən) az olduğunu nəzərə
aldıqda, maşinist E.A.Ağayev və maşinist köməkçisi R.N.Quliyev, idarə etdikləri TEM29016 №-li manevr teplovozu ilə, Keşlə yük həyətindən Keşlə Vaqon Deposunun 4 saylı
150

texniki müayinə məntəqəsinin cari təmiri sexinə gedən dəmir yolu ilə 5 km/saat sürətlə
hərəkət edərkən, sol tərəfdə dəmir yolunun relsinə yaxın, qatarın hərəkət əndazəsində
saxlanılmış, «Mersedes» markalı 90FD944 dövlət nömrə nişanlı avtomaşını 50 m
məsafədən görmək mümkün olduğu halda, vaxtında tormozlama aparmadığına görə,
onlar tərəfindən «Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun texniki istismar qaydaları»nın
16.39 bəndinin tələblərini tam şəkildə yerinə yetirilməmiş və hadisənin qarşısını alınması
üçün onların texniki imkanları olmuşdur.
Göstərilən hesablama metodu məhkəmə dəmiryol-texniki ekspertizasının
aparılmasında, yəni dəmir yolunda nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxslər (maşinist,
maşinist köməkçisi və s.) tərəfindən hərəkət üçün maneə (təhlükə) yarandığı anda yolnəqliyyat hadisəsinin qarşısının alınması üçün texniki imkanlarının olub-olmamasının
müəyyən edilməsi sualların həlli üçün köməklik göstərilə bilər.
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Резюме
При проведении судебно-следственными органами следствия (расследования) по
дорожно-транспортным происшествиям на железной дороге, очень важную роль для
следствия имеет определение технической возможности лиц, управляющих дорожнотранспортным средством (локомотивом, электропоездом и т.д.), предотвратить данное
дорожно-транспортное происшествие. Для решения этих вопросов следствием
назначаются судебно-железнодорожно-техническая экспертиза. При проведении
экспертного исследования, для решения подобных вопросов возникает необходимость
расчёта тормозного пути при экстерном торможении транспортного средства при
возникновении препятствия для её движения.
Ключевые слова: поезд, состав движения, локомотивная бригада, экстерное
торможение, тормозной путь, тормозная система транспортного средства.

Summary
During инвестиэатион (ресеаржщ) то роад транспорт ажжидентс ин раилwай бу Ъудижал
инвестиэативе аэенжиес, бежаусе оф импортанже оф иссуес ас беинэ ор нот тежщнижал импортанже фор
превентинэ ожжурринэ оф роад транспорт ажжидентс жоммиттед бу персонс рулинэ транспорт меанс
(локомтиве, ележтриж траин) реэардинэ то ожжурред ажжидент фор инвестиэатион, сужщ гуестионс пут то
ехперт бу аппоинтинэ форенсиж раилwай-тежщнижал ехперт. Дуринэ ехперт инвестиэатион ит бежомес
импортант то жалжулате браке роад wщиле иммедиателй бракинэ бй персонс рулинэ транспорт меанс
дуринэ форминэ а барриер фор вещижле траффиж ин солвинэ тщат гуестионс.
Кей wордс: траин, жомпоситион оф мотион, ложомотиве бриэаде, иммедиателй бракинэ, браке
роад, браке сйстем оф транспорт меанс.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА СВОБОДУ
СОВЕСТИ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
В статье проведено сравнительно-правовое исследование уголовных кодексов
Азербайджанской ССР на предмет ответственности за посягательства на свободу
совести. На основе анализа уголовно-правовых норм, устанавливающих
ответственность за преступные деяния против свободы совести, определены
тенденции в развитии уголовно-правовой политики в сфере борьбы с преступлениями, связанными с религией и выделены в нем периоды «воинствующего
государственного атеизма» и относительной религиозной свободы.
Исследуя поставленную задачу, предварительно отметим, что несмотря на
действие на территории СССР Декрета «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви» 1918 года, а на территории Азербайджанской ССР - Декрета
Комиссариата народного просвещения «О свободе совести» 1920 года, ни в
Конституции СССР 1921 года, ни в Конституции АзССР 1921 года не
предусматривалось положение относительно свободы совести. Впервые в нашей
истории свобода совести получила защиту в Конституции СССР 1936 года, 124
статья которой гласила: «В целях обеспечения за гражданами свободы совести
церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления
религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признаются за всеми
гражданами». То же самое было предусмотрено Конституцией АзССР 1937 года в
ст. 131: «В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в
Азербайджанской ССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода
отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды
признается за всеми гражданами» (6). Это положение Конституции легло в основу
последующего уголовного законодательства.
Однако ответственность за преступления религиозного характера была
установлена еще в УК Азербайджанской ССР 1922 года (вступившем в силу с 1
февраля 1923 г.), то есть задолго до конституционного закрепления данного
положения. Тем самым, советская власть в Азербайджане, так же как и во всем
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СССР, обеспечивая свободу совести и свободу вероисповедания, «карает за всякую
попытку восстановить в том или ином виде связь церкви с государством, за всякую
попытку
использовать религиозные
суеверия наиболее
отсталых и
малосознательных слоев населения в личных целях, а тем более, с целью
свержения Советской власти. Одним словом, не нарушая основных принципов
свободы совести и вероисповедания, в частности – обрядовой стороны культа,
рабоче-крестьянское правительство налагает уголовное наказание на тех лиц,
которые духовно закрепощают пролетариат и беднейшее крестьянство путем
нарушения правил об отделении церкви от государства и школы от церкви» (14, с.
274).
В специальной главе Особенной части УК АзССР 1922 года (далее УК 1922 г.)
«Нарушение правил об отделении церкви от государства» в семи составах была
установлена ответственность за: использование религиозных предрассудков масс с
целью свержения рабоче-крестьянской власти или для возбуждения к
сопротивлению ее законам и постановлениям (ст. 119); совершение обманных
действий с целью возбуждения суеверия в массах населения, а также с целью
извлечь таким путем какие-либо выгоды (ст.120); преподавание малолетним и
несовершеннолетним религиозных вероучений в государственных или частных
учебных заведениях и школах (ст. 121); всякое нарушение при взимании сборов в
пользу церковных и религиозных организаций или групп (ст.122); присвоение себе
религиозными и церковными организациями административных, судебных или
иных публично-правовых функций и прав юридических лиц (ст.123); совершение в
государственных учреждениях и предприятиях религиозных обрядов, а равно
помещение в этих зданиях каких-либо религиозных обрядов, а равно помещение в
этих зданиях каких-либо религиозных изображений (ст. 124); воспрепятствование
исполнению религиозных обрядов, поскольку они не нарушают общественного
порядка и не сопровождаются посягательствами на права граждан (ст. 125) (15).
В последующие годы государство продолжает отчасти линию защиты и
церкви, и религиозных чувств верующих. Подтверждением тому служит глава IV
УК АзССР 1927 года (далее УК 1927 года) «Нарушение правил об отделении
церкви от государства». Глава содержит шесть статей (ст.ст. 157-162),
объединяющих различные по характеру, объекту преступления, содержанию
объективной стороны общественно опасные деяния. В их число входит и
использование религиозных предрассудков масс с целью свержения рабочекрестьянской власти, и преподавание несовершеннолетним религиозных
вероучений в учебных заведениях, и принудительное взимание сборов в пользу
религиозных организаций, и вмешательство религиозных организаций и групп в
деятельность государственных структур и др. (17)
Объектом данных преступлений признавались общественные отношения,
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возникающие при реализации деятельности, имеющей прямое отношение к
удовлетворению религиозных потребностей граждан. Характерно, что только одна
норма (ст.162 УК 1927 г.), защищая права верующих, устанавливает
ответственность за воспрепятствование исполнению религиозных обрядов, не
нарушающих общественного порядка и не сопровождающихся посягательствами
на права граждан. Все остальные – накладывают ограничения на деятельность
религиозных организаций.
Рассматривая уголовное законодательство того периода, видим, что как в УК
1922 года (глава III) так и в УК 1927 (глава IV) года была выделена отдельная
глава, посвященная религиозным посягательствам, которая имела одинаковое
название: «Нарушение правил об отделении церкви от государства», и в этих
главах семь статей – в УК 1922 г. и шесть статей – в УК 1927 г. (171). Причем эти
нормы фактически дословно повторяются, кроме ст. 119 УК 1922 г. –
использование религиозных предрассудков масс с целью свержения рабочекрестьянской власти или для возбуждения к сопротивлению ее законам и
постановлениям со ссылкой на наказание, предусмотренное ст. 69 – пропаганда и
агитация. Данная норма логически перешла в ст. 72 УК 1927 года: «Пропаганда
или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению
советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных
преступлений (ст.64-71), а равно распространение или изготовление, или хранение
литературы того же содержания наказываются лишением свободы не ниже 6
месяцев. Те же действия при массовых волнениях или с использованием
религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке,
или в местностях, объявленных на военном положении». И здесь наблюдается
преемственность и по форме, и по содержанию. Единственное, что их отличает –
это то, что указанное преступление к 1927 году стало квалифицированным
составом, было приравнено по степени опасности с вооруженным восстанием и
поэтому влекло более тяжкое наказание – высшую меру социальной защиты –
расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества с
лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства Союза ССР
и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда с допущением при смягчающих
обстоятельствах понижения до лишения свободы на срок до трех лет с
конфискацией всего или части имущества. (ст. 64. УК 1927г.). Вместе с тем, и по
УК 1922 года квалифицированные виды этого преступления влекли такое же
тяжкое наказание (16). Обязательным признаком субъективной стороны
преступления являлась цель – «свержение рабоче-крестьянской власти», а по УК
1927 года - «контрреволюционный умысел» (17).
В ст. 121 УК 1922 г. была определена уголовная ответственность в виде
принудительных работ на срок до одного года за «Преподавание малолетним и
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несовершеннолетним религиозных вероучений в государственных или частных
учебных заведениях или школах», а в ст. 157 УК 1927 года к этому тексту
добавлено лишь «или с нарушением, установленных для этого, правил». Причем в
УК 1927 года эта норма стала первой в рассматриваемой главе, а в УК 1922 года
она была третьей. Это означает, что к 1927 году данной норме было придано
политическое значение, и она переместилась на первое место, а та, что была на
первом в 1922 году, переместилась в первую главу «Государственные
преступления» (ст. 63), которой были охвачены и контрреволюционные
преступления.
Объективную сторону образовывало деяние – «преподавание религиозных
вероучений». При этом не было установлено уголовной ответственности за ведение
антирелигиозной или атеистической пропаганды, только потому, что это
поощрялось государством. Не имело значения, какое религиозное вероучение
преподается – ислам, любое христианское или иудаизм и пр. Вид, формы, методы,
характер преподавания не имели значения. Здесь было закреплено равенство всех
религий, то есть свобода совести – ни одной из них не отдавалось предпочтения.
Фактически лишь одна «религия» - атеизм, то есть неверие в Бога или богов, была
провозглашена единственно верной, и это всячески, хотя и исподволь,
подчеркивалось. Во всяком случае, преподавание атеизма не только не
преследовалось в уголовно-правовом порядке, а, наоборот, официально
требовалось и осуществлялось в различных курсах, в частности, в
«обществоведении», «обществознании», «истории СССР и Азербайджана» и др.
При этом, если преподавание религиозных вероучений использовалось для
возбуждения и разжигания религиозной вражды или розни, то такое преподавание
образовывало состав преступления, предусмотренного статьей 83 УК 1927 года.
Кроме того, ведение под видом преподавания религиозных учений
контрреволюционной агитации и пропаганды образовывало состав преступления,
предусмотренного статьей 72 УК 1927 года. И тогда эти преступления относились
к государственным и контрреволюционным, а не к религиозным.
Следующий состав преступления дублируется по обоим УК – «совершение
обманных действий с целью возбуждения суеверия в массах населения, а также с
целью извлечь таким путем какие-либо выводы» (ст. 120 УК 1922 г. и ст. 158 УК
1927 г.). Здесь имелось в виду, что если бы данная норма предусматривала
уголовную ответственность за совершение обычных религиозных обрядов, тогда
бы она противоречила Конституциям АзССР и СССР, гарантирующим свободу
отправления религиозных культов. Для состава преступления необходимы были
следующие признаки: 1) совершение обманных действий, 2) возбуждение
обманными действиями суеверия в массах населения или 3) извлечение этими
действиями каких-либо выгод в свою пользу. Совершение обманных действий
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предполагало злой умысел со стороны обманывающего, заведомое для него
искажение истины. Субъектом преступления мог быть не только представитель
духовенства, но и любой гражданин. Обманные действия должны были быть
такими, которые выходят за пределы обычной, причем, легальной, любого
вероисповедания, религиозной обрядности. Это должны были быть явно
мошеннические действия, извлекающие материальную или какую-либо иную
выгоду из разожжённого преступным лицом религиозного суеверия в массах
населения. Это, например, такие деяния, как мнимое исцеление больных в
результате совершения религиозного обряда, «пророчества», умышленное
«обновление» икон путем натирания их фосфором и т.п. действий (чтобы они
светились в темноте) (14, с.276-277).
Очередная норма также повторяется почти буквально – «принудительное
взимание сборов в пользу церковных и религиозных организаций или групп» (ст.
122 УК 1922 г. и ст. 159 УК 1927 г.). Опять же нет уголовной ответственности за
принуждение при взимании сборов в пользу атеистической, антирелигиозной
организации или группы. Это норма была направлена на преследование
материальной поддержки любой церкви, легальной и нелегальной. Кроме того, она,
несмотря на указание о принуждении, была направлена в поддержку атеистической
пропаганды. На практике данная норма привела к запрету и преследованию за
любые материальные сборы в пользу той или иной церкви или мечети.
Новый состав преступления сформулирован также идентично – «присвоение
себе религиозными или церковными организациями административных, судебных
или иных публично-правовых функций и прав юридических лиц» (ст.123 УК 1922
г. и ст. 160 УК 1927 г.). Эта норма лишала церковь любого вероисповедания иметь
свое церковное право, церковную и судебную юрисдикцию, административную
власть. Но, мало того, она лишала церковь и гражданско-правового юридического
лица и, соответственно, всех тех прав и обязанностей, какими пользовалось
юридическое лицо (12, с. 281-282). Сказанное в полной мере относилось и к
мечети.
Если эта норма и защищала свободу совести, хоть и каким-то странным
образом, но явно, как и другие подобные, была направлена против религиозной
свободы и в защиту антирелигиозной деятельности и физических, и юридических
лиц.
Пятый вид религиозного посягательства также сформулирован одинаково –
«совершение в государственных учреждениях и предприятиях религиозных
обрядов, а равно помещение в этих зданиях каких-либо религиозных изображений»
(ст. 124 УК 1922 г. и ст. 161 УК 1927 г.). Данная норма допускала расширительное
толкование и предусматривала уголовную ответственность не только лиц,
совершивших религиозный обряд в государственных или общественных
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учреждениях и предприятиях, но также и лиц, возглавлявших эти учреждения и
допустивших, независимо от того, знали они об этом или нет, совершение
религиозного обряда. Вместе с тем, отправление религиозных обрядов по просьбе
умирающих или тяжело больных, находящихся в больницах, при условии, если эти
лица находятся в особо изолированных помещениях не могло быть преследуемо по
ст. 124 УК 1922 и ст. 161 УК 1927 г. Кроме того, отправление религиозного обряда
на кладбище также не образовывало состав этого преступления. Но это были и все
исключения из правил. Совершение религиозных обрядов, как, например, молитва,
крещение; размещение в помещении для публичного обозрения изображений
мусульманских святых и аятов Корана, икон, католических статуэток,
скульптурного изображения Будды и пр., кроме хранения без обнародования,
например, в сейфе и т.д. образовывало состав преступления.
Субъектом данного преступления могли быть: а) представители духовенства,
совершающие религиозные обряды в государственных учреждениях и
предприятиях, б) заведующие государственным учреждением или предприятием,
где совершен тот или религиозный обряд или помещено какое-либо изображение
(за исключением советских музеев), в) владельцы столовых, ресторанов, пивных,
магазинов, заводов, мастерских с наемным трудом и пр. учреждения (поскольку
последние носят публичный характер), где помещены какие-либо религиозные
изображения (14, с.284). Следует отметить, что действие этой статьи не
распространялось на казармы или жилые помещения, находящиеся при
предприятиях и промыслах (17).
Шестая разновидность - это «воспрепятствование исполнению религиозных
обрядов, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются
посягательствами на права граждан» (ст. 125 УК 1922 г. и ст. 162 УК 1927 г.).
Данный состав преступления материальный. Ответственность наступала, если
религиозный обряд был прерван. Деяние могло заключаться в принуждении к
неисполнению религиозного обряда священнослужителями, если обряд должен
был быть свершен. Оно могло заключаться и в нарушении общественного порядка
во время свершения обряда, например, нецензурная брань, сопровождавшаяся
громкими
криками,
оскорблениями
присутствовавших
граждан
и
священнослужителей и т.п. Этот состав, пожалуй, единственный, последовательно
охранял свободу совести, ибо к ответственности мог быть привлечен любой
субъект, достигший 14 лет (ст. 18 УК 1922 г. и ст. 12 УК 1927 г.), в том числе
верующий этого или любого другого вероисповедания, атеист и пр.
Кроме рассмотренных нами норм, в иных главах как УК 1922 года, так и УК
1927 года также были предусмотрены составы преступлений религиозного
характера. Так, в УК 1922 года в главе «О преступлениях против порядка
управления», а в УК 1927 года в главе «Особо опасные преступления для Союза
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ССР против порядка управления» предусмотрены идентичные составы –
«уклонение от призыва к обязательной военной службе… под предлогом
религиозных убеждений» (ст. 81 г. УК 1922 г. и ст. 80 УК 1927 г.). Но эти составы
не чисто религиозные, ибо уклонение могло быть совершено и иным путем,
например, посредством учинения подлога в документах и т.д. Другой состав «публичные нарушения или стеснения религиозными обрядами или культовыми
церемониями свободы движения других граждан, вопреки закону или
обязательному постановлению местной власти» (ст.227 УК 1922 г.) (16). – был
предусмотрен в главе «О нарушениях правил, охраняющих народное здравие,
общественную безопасность и публичный порядок». Надо сказать, что данная
норма фактически сводила на нет действие единственной нормы, напрямую
защищавшей свободу совести (ст. 125 УК 1922 г.) в уголовном законодательстве
того периода. Впоследствии, в 1924 -1925 годах в результате изменений и
дополнений, внесенных в УК АзССР ст. 227, она была исключена из кодекса, часть
вышеуказанных норм трансформировалась в УК АзССР 1960 года.
С точки зрения уголовно-правового регулирования религиозной сферы УК
АзССР 1960 года (далее УК 1960 г.) существенно отличается от предыдущих, хотя
в Конституции СССР 1977 года положение, гарантирующее свободу совести по
существу не изменилось: «Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то
есть право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять
религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и
ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается. Церковь в СССР
отделена от государства и школа - от церкви» (ст. 52). Соответственно, ст. 50
Конституции Азербайджанской ССР 1978 года гласила: «Гражданам СССР
гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую религию или не
исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными
верованиями запрещается. Мечеть и церковь в Азербайджанской ССР отделена от
государства и школа - от мечети и церкви». Это дает нам основание сделать вывод
о том, что в законодательствах АзССР и СССР последовательно выдерживался
принцип свободы совести, хотя на практике он последовательно нарушался.
Полагаем, что в этот период времени в АзССР и СССР, во всяком случае, с точки
зрения уголовной политики и уголовного законодательства, были реализованы
принцип, стиль и метод воинствующего государственного атеизма, которые нашли
свое отражение и в положениях конституций, где право вести атеистическую
антирелигиозную пропаганду особо выделялось.
Перейдем к рассмотрению Уголовного кодекса 1960 года. Он содержит в себе
ряд норм, устанавливающих ответственность в сфере религиозной деятельности за:
нарушение законов об отделении церкви от государства и церкви (ст. 141),
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воспрепятствование совершению религиозных обрядов (ст. 142), посягательства на
личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов (ст.142-1),
использование религиозных суеверий в корыстных целях (142-2). Кроме того, в
разряд уголовно-наказуемых деяний в тот период было отнесено и надругательство
над могилой (ст. 231). Следует отметить, что надругательство над могилой не
имеет непосредственного отношения ни к религии в целом, ни к исламу, ни к
христианству, ни к иудаизму в частности. Но учитывая тот факт, что деяние,
предусмотренное ст. 231 УК, так или иначе, воздействует на нравственное и
религиозное мироощущение, его анализ в рамках религиозных преступлений
представляется уместным.
Все вышеуказанные статьи, за исключением ст. 231 «Надругательство над
могилой», были включены в четвертую главу Особенной части УК 1960г.
«Преступления против политических и трудовых прав». Как видим, отдельная
глава, посвященная религиозным преступлениям, уже расформирована. При этом
первая норма, повторяя название третьей главы в УК АзССР 1922 и четвертой в УК
АзССР 1927 гг. «Нарушение правил об отделении церкви от государства»,
практически включает в себя три нормы, ранее входившие в состав этой же главы.
Таким образом, одноименная статья 141 УК 1960 г. «поглотила» в себе следующие
составы преступлений:
«Преподавание малолетним или несовершеннолетним религиозных
вероучений в государственных или частных учебных заведениях и школах
(медресе) или с нарушением, установленных для этого, правил» (ст. 157),
«Присвоение себе религиозными или церковными организациями
административных и судебных или иных публично-правовых функций и прав
юридических лиц» (ст. 160),
«Совершение в государственных и общественных учреждениях и
предприятиях религиозных обрядов, а равно помещение в этих учреждениях и
предприятиях каких-либо религиозных изображений» (ст.161)
Впервые в УК 1960 года была введена новая статья 142-1 «Посягательство на
личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов», имеющая
непосредственное отношение к исследуемому вопросу.
Две нормы «Совершение обманных действий с целью возбуждения
религиозных суеверий среди населения» (ст. 158) и «Принудительное взимание
сборов и обложений в пользу религиозных организаций и служителей культа»
(ст.159) вошли в состав нововведённой статьи 142-2 УК 1960 года «Использование
религиозных суеверий в корыстных целях».
Ст. 162 УК 1927 года «Воспрепятствование совершению религиозных
обрядов» перешла в новый кодекс без изменений.
В вышеуказанных преступлениях объектом посягательства признается
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свобода совести граждан и установленный порядок отношений государства и
школы с церковью (11, с.196) или, что по существу одно и то же, общественные
отношения, регулируемые законодательством о культах (2, с.270).
Что касается составов «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к
свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению
отдельных контрреволюционных преступлений (ст.64-71), а равно распространение
или изготовление, или хранение литературы того же содержания», и «те же
действия при массовых волнениях или с использованием религиозных или
национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в местностях,
объявленных на военном положении» (ст.72), присутствовавших
в главе
«Государственные преступления» УК 1927 года, то они были переформулированы
и поглощены ст. 63 «Агитация и пропаганда» УК 1960 года.
Одним из преступлений, посягающих на свободу совести граждан,
признавалось нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от
церкви (ст. 141 УК 1960 г.). Основанием для криминализации нарушения законов
об отделении церкви от государства и школы от церкви послужили Декрет СНК от
23 января 1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» и
Декрет Комиссариата народного просвещения Азербайджанской ССР «О свободе
совести», запретившие преподавание религии и исполнение каких-либо
религиозных обрядов во всех частных и государственных школах.
Эти декреты отделили церковь от государства и школу от церкви, отменили
всякие ограничения, связанные с принадлежностью к тому или иному
религиозному течению, гарантировали всем гражданам свободу совести – право
исповедовать любую религию и придерживаться атеистических убеждений. В
целях наиболее полного осуществления этого принципа декреты и, принятые на их
основе, положения запрещали какое-бы то ни было вмешательство церкви в дела
государства и школы, а также издание каких-либо нормативно-правовых актов,
стесняющих свободу совести, либо предоставляющих преимущества и привилегии
на основании религиозной принадлежности граждан.
Непосредственным объектом преступлений являлась, гарантированная
Конституцией СССР, свобода совести. Родовым объектом был установленный
порядок отправления религиозных культов. Объективная сторона преступления
выражалась в различных действиях (бездействии). При решении вопроса о том,
имелись ли в действиях (бездействии) лица признаки объективной стороны,
необходимо было установить, какие конкретно положения закона нарушены.
Следует заметить, что в юридической литературе, посвященной уголовноправовому анализу нарушений законов об отделении церкви от государств и
школы от церкви, объективная сторона представлена только в виде действия.
Данная позиция кажется не совсем оправданной, так как нарушение законов об
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отделении церкви от государства и школы от церкви могло быть выражено и в виде
бездействия. Например, посредством отказа в приеме на работу или учебное
заведение.
Законодатель не выделял общественно опасные последствия в диспозиции
данной нормы. Собственно говоря, само нарушение установленных правил, вне
зависимости от наступления общественно опасных последствий, расценивалось как
преступление. Момент окончания преступления совпадает с моментом совершения
уголовно наказуемых действий. Поэтому состав нарушения законов об отделении
церкви от государства и школы от церкви можно рассматривать как усеченный.
Субъект преступления – общий. Им могли быть как должностные лица, так и
частные (верующие, священнослужители).
Субъективная сторона представлена умышленной формой вины. В
большинстве случаев авторы не конкретизируют, какой из видов умыслов должен
иметь место, подразумевая и прямой, и косвенный. Цель совершения преступления
не имеет квалифицирующего значения. В отношении мотива совершения
преступления необходимо заметить следующее. Преступление, предусмотренное
статьей 141 УК 1960 г., совершалось на почве религиозных мотивов. Однако также
как и цель, мотив не имел значения при квалификации действия (бездействия),
подпадающего под данную статью.
Указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 22 апреля
1966 г. статья 141 была дополнена новой нормой - часть 2: «Те же деяния,
совершенные лицом, ранее судимым за нарушение законов об отделении церкви от
государства
и школы от церкви, а равно организационная деятельность,
направленная к совершению этих деяний» (6).
Как видим, законодатель вводит в конструкцию рассматриваемой нормы
специальный рецидив и новый признак – «организационная деятельность».
Организационная деятельность представляла повышенную опасность в силу того,
что связана с вовлечением в преступную деятельность большого количества лиц и
могла быть представлена подысканием помещения и комплектованием штата для
ведения деятельности, предусмотренной ч. 1 ст. 141 УК 1960 г. При применении ч.
2 ст. 141 УК 1960 г. по признаку прежней судимости требовалось, чтобы лицо было
осуждено за это же преступление и прежняя судимость не была снята и погашена в
силу ст. 53 УК «Погашение судимости» или акта амнистии либо помилования.
Нарушение законов об отделении государства от церкви и школы от церкви
наказывалось исправительными работами на срок до одного года или штрафом.
Преступления, подпадающие под действия ч. 2 ст. 141 УК 1960 г. наказывались
лишением свободы на срок до трех лет.
Помимо нарушения законов об отделении государства от церкви и школы от
церкви, посягательством на свободу совести граждан признавалось и
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воспрепятствование совершению религиозных обрядов, предусмотренное статьей
142 УК 1960 г.. По замыслу она была призвана обеспечить защиту прав верующих
на совершение религиозных обрядов, но с существенной оговоркой: «поскольку
они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательством на
права граждан». Статья 5 Декрета СНК «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви» предоставляла гражданам право свободно исполнять
религиозные обряды. Однако на органы местной власти возлагалась обязанность
принимать все меры, необходимые для обеспечения общественного порядка и
безопасности. Ясно, что при желании соответствующие нарушения и
посягательства можно было организовать.
Непосредственным объектом преступления являлась свобода совести,
родовым – порядок отправления религиозных культов.
Объективная сторона выражается в действиях (бездействии), направленных на
лишение верующих возможности совершить религиозный обряд при условии, что
последний не нарушает общественного порядка и не сопровождается
посягательством на права граждан. К числу таких деяний причислялись незаконное
запрещение проводить похороны по религиозному обряду, принуждение лица к
отказу от совершения религиозных обрядов и церемоний, незаконное закрытие
молитвенных домов, незаконное запрещение проведения религиозных служб и т.п.
Способ совершения преступлений также мог быть различным. К примеру,
воспрепятствование к совершению религиозных обрядов могло быть совершено
путем издания незаконных распоряжений, применения угроз или физического
насилия.
Как и нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от
церкви, воспрепятствование совершению религиозных обрядов признавалось
оконченным при наличии самого факта воспрепятствования вне зависимости от
наступления общественно опасных последствий. В случае, если действия по
воспрепятствованию совершения религиозных обрядов сопровождались
совершением иных общественно опасных деяний, то ответственность наступала по
совокупности преступлений.
Субъектом преступления выступали лица, достигшие 16-летнего возраста, а
также должностные лица и представители власти, которые могли по роду своей
служебной деятельности принимать меры, незаконно ограничивающие свободу
исполнения религиозных обрядов.
С субъективной стороны данное преступление предполагало только
умышленную деятельность. Более того, данное преступление могло быть
совершено только с прямым умыслом. Обосновывалось это тем, что лицо не только
осознало, что препятствует совершению религиозных обрядов, но и желало их
наступления.
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Наказание за преступление, квалифицируемое по ст. 142 УК 1960 г.,
предполагало исправительные работы на срок до шести месяцев или общественное
порицание.
К уголовно-правовым нормам, обеспечивающим защиту личности, чести,
достоинства, прав и законных интересов от преступных посягательств со стороны
религиозных фанатиков и других антиобщественно настроенных лиц, относится
также статья 142-1 УК 1960 г. Эта статья была впервые включена в уголовное
законодательство. Основанием для криминализации деяния, предусмотренного ст.
142-1 УК 1960 г., являлась борьба с религиозными суевериями, а также
нетерпимое отношение к деятельности религиозных объединений. Однако,
закрепив свободу совести, запретить деятельность религиозных групп означало
нарушить конституционные положения. Поэтому уголовная ответственность
наступала не за создание религиозной группы вообще, а за создание такой группы,
деятельность которой была сопряжена с причинением вреда здоровью граждан.
Уголовная ответственность за посягательства на личность под видом
исполнения религиозных обрядов предусматривалась в целях борьбы с наиболее
опасными сектами (3, с.45-99).
В ч.1 ст. 142-1 УК 1960 г. установлена ответственность за организацию или
руководство группой, деятельность которой, проводимая под видом
проповедования религиозных вероучений и исполнения религиозных обрядов,
сопряжена с причинением вреда здоровью граждан или с иными посягательствами
на личность и права граждан, либо с побуждением граждан к отказу от
общественной деятельности или исполнения гражданских обязанностей, а равно
вовлечением в группу несовершеннолетних.
Следует отметить, что состав преступления, предусмотренный данной
статьей, относился к наиболее сложным в советском уголовном праве.
Действительно, даже беглый просмотр юридической литературы того времени
показывает разнообразие мнений и точек зрения, порой явно противоречащих друг
другу. Так, в учебнике «Уголовное право. Часть особенная» под ред. Б.В.
Здравомыслова и др., отмечается, что непосредственным объектом данного
преступления являются общественный порядок, общественная безопасность и
здоровье населения (10, с.495). В учебнике «Советское уголовное право»
посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных
обрядов рассматривается как одно из преступлений против здоровья населения
(9,с. 425-426).
Кроме того, в качестве непосредственного объекта преступления,
предусмотренного данной статьей, выделялись свобода совести, (7, с.475) здоровье
населения и нормальное воспитание подрастающего поколения (18, с.62),
общественный порядок и общественная безопасность (4, с.584). Проблема
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определения непосредственного объекта указанного преступления объясняется
тем, что преступление посягало на несколько групп общественных отношений.
Таким образом, состав преступления следовало признавать многообъектным,
непосредственными объектами выступали здоровье граждан, личность,
гражданские права и обязанности, общественная деятельность.
Диспозиция ст. 142-1 УК 1960 г. альтернативная, поэтому с объективной
стороны данное преступление могло заключаться в организации, указанной в
уголовном законе, группы, в руководстве этой группой, в вовлечении
несовершеннолетних в указанную группу, а также в активном участии в ее
деятельности и систематической пропаганде (ч.2).
Организация группы могла выражаться в любой организационной
деятельности, направленной на создание группы. Под эту деятельность в равной
степени подойдет вербовка в члены группы, сбор средств для ее создания,
подыскание помещения для сборищ группы и т.д. Руководство группой могло
проявляться в организации молений, даче указаний о необходимости сбора
средств, в отдаче распоряжений о наложении дополнительных обязанностей на
«провинившихся» участников группы.
В комментариях поясняется, что общественная опасность указанных действий
сопряжена с причинением вреда здоровью граждан, под которым подразумеваются
деяния, повлекшие, как минимум, кратковременное расстройство здоровья или
незначительную стойкую утрату трудоспособности, а также убийство и доведение
до самоубийства. К посягательствам на личность граждан также относятся
«клевета, оскорбление, незаконное лишение свободы, истязание, умышленные
легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой расстройства здоровья и
утраты трудоспособности; угроза убийством и нанесением тяжких телесных
повреждений; покушение на убийство, не причинившее вреда здоровью;
развратные действия, изнасилование (8, с.281). К посягательствам на права
граждан относятся также действия, побуждающие верующих к отказу от участия в
общественной деятельности или исполнения гражданских обязанностей.
Средствами подобных воздействий по обыкновению бывают уговоры, запрещения
либо физические наказания и психическое воздействие (1, с.56). К иным
посягательствам на личность относились: ущемление свободы, унижение чести и
достоинства граждан, нанесение ударов, побоев и т.д. Деятельность данных групп
могла привести к отказу от службы в Советской Армии, от участия в выборах, от
участия в иной общественной деятельности. Согласно статье 142-2 УК 1960 г. к
уголовной ответственности привлекались как организаторы описанных выше
нарушений, так и лица, принимающие активное участие в деятельности таких
групп (субъекты преступления).
Вовлечение несовершеннолетних признавалось имеющим место, если
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организатор группы либо действующий по их заданию иной участник склонял к
вступлению в группу хотя бы одного несовершеннолетнего. Вовлечение в группу
несовершеннолетних предполагало склонение лиц, не достигших 18-летнего
возраста, к посещению молений, исполнению обрядов, распространению
религиозной литературы. Методы вовлечения несовершеннолетних могли быть
самые разнообразные: уговоры, обман, физическое и психическое насилие. Однако
следует иметь в виду, что действия виновных по вовлечению несовершеннолетних
в религиозную группу образуют состав преступления, предусмотренный
рассматриваемой статьей только в том случае, если деятельность этой группы
сопряжена с причинением вреда здоровью граждан, либо с побуждением граждан к
отказу от общественной деятельности или исполнения гражданских обязанностей
(13, с.404).
Момент окончания преступления также относился к одному из
проблематичных вопросов состава преступления, предусмотренного статьей 142-1
УК 1960 г. Устанавливая ответственность за организацию и руководство указанной
группой, законодатель тем самым определил момент окончания преступления с
момента организации группы, установления руководства ею. Однако указание в
диспозиции на обязательные признаки деятельности группы (причинение вреда
здоровью граждан, иные посягательства на личность или права граждан,
побуждение граждан к отказу от общественной деятельности или исполнения
гражданских обязанностей, вовлечение в группу несовершеннолетних) ставит
вопрос о моменте окончания преступления с момента наступления хотя бы одного
из перечисленных последствий.
Кроме того, необходимо учитывать еще одну особенность объективной
стороны данного преступления. Организуя и (или) осуществляя руководство
группой, организатор и (или) руководитель создает реальные предпосылки для
преступной деятельности группы. Но несет ли он ответственность за последствия,
являющиеся результатом деятельности группы, а не собственных деяний? Другими
словами, можно ли вменять в вину организатору (руководителю) последствия
деяний, совершенных другими лицами? Думается, что на этот вопрос следует
ответить положительно.
Субъектом преступления могли быть руководители и организаторы наиболее
опасных сект и религиозных групп. Лица, вовлекающие в группу
несовершеннолетних, не могли выступать субъектами преступления, так как в ч. 1
ст. 142-1 УК 1960 г. четко сказано, что уголовно наказуемыми деяниями являются
только организация и руководство группой, деятельность которой сопряжена, в
частности, с вовлечением в группу несовершеннолетних.
Большинство авторов, анализировавших признаки и элементы состава
преступления, предусмотренного данной статьей, отмечали, что с субъективной
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стороны преступление характеризуется только прямым умыслом (5, с.594; 13,
с.404). Но более подробное рассмотрение вопроса о форме вины, применительно к
ст. 142-1 УК 1960 г., приводит к абсолютно иному выводу. Так, организатор
группы может желать наступления общественно опасных последствий,
безразлично к ним относиться, или не предвидеть, хотя и должен был их
предвидеть. Это означает, что вина организатора группы может быть представлена
не только в виде прямого умысла, но и в виде косвенного умысла, а также
неосторожности. Тоже самое касается и руководителей группы, за руководство
которой предусмотрена ответственность данной статьей.
Наказывалось преступление по ч. 1 ст. 142-1 УК 1960 г. лишением свободы на
срок до пяти лет или ссылкой на тот же срок с конфискацией имущества или без
таковой. В ч.2 ст. 142-1 УК 1960 г. была установлена ответственность за активное
участие в деятельности группы, указанной в ч. 1 этой статьи, а равно за
систематическую пропаганду, направленную к совершению указанных деяний.
Активное участие в деятельности группы – выполнение рядовыми ее
участниками религиозных обрядов, поручение руководителей или организаторов
группы, направленных на причинение вреда здоровью, запугивание, вовлечение
несовершеннолетних и т.д. Активное участие могло выражаться в вовлечении в
группу новых членов, предоставлении помещений для проведения религиозных
обрядов, хранении религиозной литературы, сборе пожертвований и др.
Обязательный
признак
активного
участия
деятельности
группы
–
продолжающийся, не эпизодический характер. Особое внимание в характеристике
понятия «активное участие» необходимо уделить такому действию, как вовлечение
в группу новых членов. Дело в том, что для верующих вовлечение в группу новых
членов является первоочередной задачей и миссионерской деятельностью
занимаются, как правило, не только руководители такой группы, но и ее рядовые
участники. Уголовная ответственность за миссионерскую деятельность, согласно ч.
2 данной статьи, наступала в том случае, если вовлечение в группу новых членов
являлось обязанностью лица и происходило систематически. На практике данное
положение не учитывалось (3, с.141).
Под систематической пропагандой понималось распространение религиозных
догматов и обрядов секты или религиозной группы, деятельность которой была
сопряжена с причинением вреда здоровью граждан или иными посягательствами
на личность или права граждан, либо с побуждением граждан к отказу от
общественной деятельности или исполнения гражданских обязанностей, а равно
вовлечением в эту группу или секту несовершеннолетних. Систематичность
характеризуется неоднократностью действий. Пропаганда может производиться
путем истолкования различных религиозных догматов и правил, должна иметь
религиозную окраску. Однако пропаганду учений религиозной группы не следует
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отождествлять с пропагандой, предусмотренной в ч. 2 ст. 142-1 УК 1960 г. Для
установления последней необходимо было доказать, что пропаганда направлялась
именно к совершению деяния, предусмотренного в ч. 1 данной статьи. Если
систематическая пропаганда привела к совершению вовлекаемым лицом
преступления, выходящего за рамки ст. 142-1 УК 1960 г., то действия подлежали
квалификации по ч. 2 этой статьи и как соучастие в совершенном преступлении.
Наказывалось преступление по ч.2 ст. 142-1 УК 1960 г. лишением свободы до
трех лет или ссылкой на тот же срок, или исправительными работами на срок до
одного года. Если же деяния лиц, указанные в ч.2 ст. 142-1 УК 1960 г. не
представляли большой общественной опасности, к ним могли применяться меры
общественного воздействия.
Следующая уголовно-правовая норма, обеспечивающая защиту личности от
преступных посягательств в рассматриваемой сфере - ст. 142-2 УК 1960 г.
«Использование религиозных суеверий в корыстных целях». Основанием для
криминализации деяния, предусмотренного данной статьей, являлась борьба с
прививанием суеверия в массах, а равно с целью извлечения выгоды обманным
путем. Одного обманного действия не было недостаточно для привлечения по ч.1
статьи 142-2 УК 1960 г., необходимо было, чтобы оно сопровождалось целью
возбуждения суеверия в массах. Таким образом, возбуждение суеверия в массах
населения
является
неотъемлемым
признаком
состава
преступления,
предусмотренного данной нормой. Совершающие обманные действия на
религиозной почве стремятся воздействовать на воображение отсталых масс
населения, вызвать в них подъем религиозного настроения, заставить массы
говорить о несуществующих «чудесах», которые являются результатом обманных
действий, возбудить суеверие в наименее сознательных слоях населения и, тем
самым, держать их в невежестве (14, с.277-278). В связи с тем, что правовой
основой для ст. 142-2 УК 1960 г. послужили статьи УК 1922 г. (ст.ст. 120, 122) и
УК 1927 г. (ст.ст.158, 159), рассмотренные нами выше, то нет необходимости в
подробном анализе элементов и признаков составов указанных преступлений. В
дополнение сказанному, заметим, что извлечение каких-либо выгод путем
обманных действий с целью возбуждения суеверия в массах населения являлось
обязательным признаком ст. 142-2 УК 1960 г.; однако оно сопутствовало обманным
действиям. Первичной целью обманщиков могло быть распространение и
поддержание суеверия в массах населения, а конечной – извлечение той или иной
выгоды из распространения религиозных суеверий.
Под принуждением подразумевается физическое, психическое и т.п.
принуждение. Церковное или религиозное общество имеет, однако, право
предложить каждому из своих членов делать добровольные взносы. Принуждение
не может иметь места и при содействии органов судебной власти. Ни один суд не
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имеет права принять к своему производству иск церковной или религиозной
организации или группы о взыскании ее члена той или иной суммы, или
продуктов и пр., так как принудительная раскладка сборов в пользу религиозных
обществ воспрещена. Судебные взыскания допускаются лишь в рамках того, на
что данная религиозная группа управомочена. Основанием для запрещения какихлибо принудительных сборов являются: принцип охраны полной свободы совести,
стремление законодателя предупредить возможность накопления религиозными
организациями богатств, как нетрудового дохода, лишение религиозных обществ
прав юридического лица.
Наказывалось преступление по ч.1. ст. 142-2 УК 1960 г. лишением свободы на
срок до трех лет. По ч.2 ст. 142-2 УК 1960 г. наказывались принудительные сборы
в пользу мечетей, церквей и других религиозных организаций или групп или
отдельных служителей культа, а также понуждение к исполнению религиозных
обрядов – лишением свободы на срок до одного года или исправительными
работами на тот же срок или штрафом в размере до двухсот рублей.
Итак, УК АзССР 1960 года содержал четыре статьи, относившие к уголовнонаказуемым следующие деяния: 1) нарушение законов об отделении церкви от
государства и школы от церкви; 2) воспрепятствование совершению религиозных
обрядов; 3) посягательство на личность и права граждан под видом исполнения
религиозных обрядов; 4)использование суеверий в корыстных целях
Уголовное законодательство советских времен отражает провозглашенный
принцип свободы совести и закрепляет его в своих нормах (глава IV, включающая
шесть статей – ст.ст.157, 158, 159, 160, 161, 162 в УК АзССР 1927 года и глава IV,
включающая четыре статьи – ст.ст.141, 142, 142-1, 142-2 в УК АзССР 1960 года),
которые представляются вполне оправданными в контексте секулярного
государства, а в некоторых случаях (ст.142-1 УК АзССР 1960 г.) – и просто
необходимыми с точки зрения общественной безопасности.
Законодательное закрепление принципа свобода совести предпринимается не
столько для обеспечения демократических прав и свобод граждан в плане
беспрепятственного выбора и смены вероисповедания, сколько для внедрения
атеистического мировоззрения и возможности проводить антирелигиозную
пропаганду.
Анализ уголовного законодательства Азербайджанской ССР позволяет нам
определить тенденции в развитии уголовно-правовой политики в сфере борьбы с
преступлениями, так или иначе, связанными с религией, и выделить в нем два
периода.
1) Период «воинствующего государственного атеизма», который начался с
принятием Декрета Комиссариата Народного просвещения Азербайджана от 15
мая 1920 года «О свободе совести», запретившего преподавание религии и
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исполнение каких-либо религиозных обрядов во всех частных и государственных
школах. Это означало, что церковь отделялась от государства, школа от церкви.
Государственной же религией, проповедуемой официально, всячески и
единственно защищаемой, становится атеизм.
2) Этап относительной религиозной свободы, который начался с момента
принятия УК АзССР 1960 года и продолжался до принятия Закона
Азербайджанской Республики «О свободе вероисповедания» 20 августа 1992 года,
а затем и принятия в 1999 году нового Уголовного кодекса Азербайджанской
Республики.
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Azərbayacan SSR-nin cinayət qanunvericiliyində vicdan
azadlığına qəsdə görə məsuliyət
Xülasə
Məqalədə Azərbaycan SSR-nin çinayət məcəllələrin vicdan azadlığına qəsdlə bağlı
məsuliyətə dair müqayisəli-hüquqi təhlili verilir. Vicdan azadlığına qarşı cınayətlərə görə
məsuliyət müəyyən edən cinayət-hüquqi normaların təhlili əsasında dinlə əlaqəli cinayətlərə
qarşı mübarizə sferasında cinayət-hüquqi siyasətin inkişafı tendensiyaları müəyyən olunur və
“döyüşkən dövlət ateizmi” və nisbi dini azadlıq kimi dövrlər ayrılır .

Liability for trespass the freedom of conscience in the
criminal legislation of Azerbaijan SSR
Summary
The article provides a comparative legal study of criminal codes of Azerbaijan Soviet
Socialist Republic about liability for violations of freedom of conscience. On the basis of
analysis of the criminal leqal rules of law establishing responsibility for criminal acts against the
freedom of conscience, defined the tendencies in development of criminal law policy in the
sphere of fight against the religion related crimes and allocated the periods of "militant state
atheism" and relative religious freedom.
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УДК 343
A.C.Usubova,
Bakı Dövlət Universitetinin “Cinayət hüququ və kriminologiya”
kafedrasının doktorantı

MƏDƏNİYYƏT SƏRVƏTLƏRİNƏ QARŞI TÖRƏDİLMİŞ
CİNAYƏTLƏRİN TÖVSİFEDİCİ ƏLAMƏTLƏRİ
Kriminalist alimlər tövsifedici əlamətlərə müxtəlif mövqedən yanaşaraq ona fərqli
anlayışlar verirlər. T.A.Lesniyevski-Kostareva tövsifedici əlamətləri belə müəyyən edir:
“Tövsifedici əlamətlər - müvafiq növ cinayətin hissəsi üçün səciyyəvi olan qanunda öz
əksini tapmış, əsas cinayət tərkibi ilə müqayisədə törədilən əməlin ictimai təhlükəlilik
dərəcəsinin və təqsirkarın şəxsiyyətinin xeyli dəyişildiyini göstərən, törədilən əməlin
qanunvericiliklə qiymətləndirilməsinə (tövsifinə) və məsuliyyətin dərəcəsinə təsir edən
mühüm hallardır” (2, s. 126).
L.L. Kruqlikov cinayət tərkibinin tövsifedici əlamətlərinə “əsas cinayət tərkibinin
əlamətlərində əks olunanlarla müqayisədə əməlin kəskin yüksək ictimai təhlükəliliyini
göstərən əlamətlər” kimi anlayış verir. Onun fikrincə, əsas tərkibin kons-truksiyasından
fərqli olaraq tövsifedici və xüsusilə tövsifedici əlamətlər ictimai təhlükəlilik dərəcəsindən
bilavasitə asılı olmalıdır. İctimai təhlükəlilik təqsirkar şəxsin davranışının ictimai
təhlükəliliyinin kəskin sıçrayışını göstərən meyar olmalıdır (3, s. 215).
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 183-cü maddəsində xüsusi
dəyəri olan əşyaları talamanı səciyyələndirən aşağıdakı tövsifedici əlamətləri nəzərdə
tutulmuşdur:
1) xüsusi dəyəri olan əşyaların qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs
tərəfindən talanması;
2) xüsusi dəyəri olan əşyaların mütəşəkkil dəstə tərəfindən talanması;
3) xüsusi dəyəri olan əşyaların təkrar talanması;
4) xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanın onların məhv olmasına, korlanmasına və
ya dağıdılmasına səbəb olmaqla törədilməsi.
Göstərilən tövsifedici əlamətləri ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirək.
Xüsusi dəyəri olan əşyaların qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən
talanması. “Qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs” əlamətinin ümumi anlayışı Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 34.2-ci maddəsində verilmişdir: “Qabaqcadan
razılaşmaqla iki və ya daha çox şəxsin birgə iştirakı ilə törədilən cinayət qabaqcadan əlbir
olan bir qrup şəxs tərəfindən törədilmiş cinayət hesab olunur”. Mülkiyyətə qəsdlə bağlı
172

bu əlamətə SSRİ Ali Məhkəməsinin Plenumu bir neçə dəfə izahat vermişdir. Belə ki,
SSRİ Ali Məhkəməsi Plenumunun “Dövlət və ictimai əmlakı talama cinayətləri üzrə
məhkəmə təcrübəsi haqqında” 11 iyul 1972-ci il tarixli 4 saylı qərarının 12-ci bəndində
deyilirdi: “Qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədilmiş talama deyildikdə,
onu birgə törətməyə qabaqcadan razılığa gəlmiş iki və ya daha çox şəxsin iştirakı ilə
törədilən talamanı başa düşmək lazımdır” (4, s. 608).
SSRİ Ali Məhkəməsi Plenumunun “Şəxsi mülkiyyətə aid cinayət işləri üzrə
məhkəmə təcrübəsi haqqında” 5 sentyabr 1986-cı il tarixli 11 saylı qərarının 6.1-ci
bəndində qeyd olunurdu: “Oğurluq, soyğunçuluq, quldurcasına basqın, dələduzluq və
hədə-qorxu ilə tələb etmə əməli, cinayəti birgə törətməyə qabaqcadan razılığa gəlmiş iki
və ya daha çox şəxsin iştirakı ilə törədilərsə, bu əməli qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs
tərəfindən törədilmiş hesab etmək lazımdır”.
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun “Özgə əmlakını qanunsuz
ələ keçirmə və talama işləri üzrə qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi
haqqında” 14 may 1999-cu il tarixli 9 saylı qərarına əsasən qabaqcadan əlbir olan bir
qrup şəxs tərəfindən talama dedikdə, cinayətin birgə törədilməsinə dair qabaqcadan razılığa gələn iki və ya daha artıq şəxsin iştirakı ilə törədilən talama başa düşülməlidir (5).
Xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanı onların məhv olmasına, korlanması-na və ya
dağıdılmasına səbəb olmaqla törədilməsi. Göstərilən tövsifedici əlamətləri ayrı-ayrılıqda
nəzərdən keçirək.
Xüsusi dəyəri olan əşyaların qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən
talanması. “Qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs” əlamətinin ümumi anlayışı Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 34.2-ci maddəsində verilmişdir: “Qabaqcadan
razılaşmaqla iki və ya daha çox şəxsin birgə iştirakı ilə törədilən cinayət qabaqcadan əlbir
olan bir qrup şəxs tərəfindən törədilmiş cinayət hesab olunur”. Mülkiyyətə qəsdlə bağlı
bu əlamətə SSRİ Ali Məhkəməsinin Plenumu bir neçə dəfə izahat vermişdir.
SSRİ Ali Məhkəməsi Plenumunun “Şəxsi mülkiyyətə aid cinayət işləri üzrə
məhkəmə təcrübəsi haqqında” 5 sentyabr 1986-cı il tarixli 11 saylı qərarının 6.1-ci
bəndində qeyd olunurdu: “Oğurluq, soyğunçuluq, quldurcasına basqın, dələduzluq və
hədə-qorxu ilə tələb etmə əməli, cinayəti birgə törətməyə qabaqcadan razılığa gəlmiş iki
və ya daha çox şəxsin iştirakı ilə törədilərsə, bu əməli qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs
tərəfindən törədilmiş hesab etmək lazımdır”.
Qabaqcadan əlbir olmaqla cinayət törətmiş bir qrup şəxsin aşağıdakı əla-mətləri
fərqləndirilir:
1) qrup cinayətin subyekti olan ən azı iki şəxsdən ibarət olmalıdır;
2) qrupun iştirakçıları xüsusi dəyəri olan əşyaları talama əməlini birgə
törətməlidirlər;
3) qrupa daxil olan şəxslər arasında cinayəti birgə törətmək haqqında qabaqcadan
razılaşma olmalıdır.
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Bu əlamətləri nəzərdən keçirək.
1) Qrup cinayətin subyekti olan ən azı iki şəxsdən ibarət olmalıdır. Bu kəmiyyət
əlamətidir. Qrupun üzvlərinin maksimal sayı qanun tərəfindən məhdudlaşdırılmır.
Bu əlamətin mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, qrupa daxil olan şəxslərin ən
azı iki nəfəri cinayətin subyekti olmalıdır, yəni anlaqlı və cinayət məsuliyyəti yaşı
həddinə (göstərilən halda 16 yaşa) çatmalıdır. Əks halda, həmin şəxslər faktiki
olaraq xüsusi dəyəri olan əşyaları talamada bilavasitə iştirak etsələr də belə,
cinayət qanunvericiliyinin tələbləri baxımından, bu qrupuntərkibinə daxil ola
bilməzlər. Məsələn, cinayətin subyekti olan şəxs 16 yaşına çatmamış yeniyetmə ilə
razılığa gələrək birlikdə xüsusi dəyəri olan əşyaları talamam həyata keçirmişdirsə,
xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanın qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs
tərəfindən törədilməsi tövsifedici əlaməti mövcud olmayacaqdır. Digər tövsifedici
əlamətlər yoxdursa, yaşlı şəxs Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin
183.1-ci maddəsi ilə, bundan əlavə Cinayət Məcəlləsinin 170-ci maddəsi ilə
yetkinlik yaşına çatmayanı cinayətkar fəaliyyətə cəlb etməyə görə məcmu qaydada
məsuliyyət daşımalıdır.
Burada bir məqamı qeyd etmək lazımdır ki, cinayətin təkbaşına törədilməsi ilə
müqayisədə cinayətin qabaqcadan əlbir olmayan bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsinin
ictimai təhlükəlilik dərəcəsi yüksəkdir. Məhkəmə bunu cəzanı ağırlaşdıran hal kimi
nəzərə almağa borcludur.
2) Qrupun iştirakçıları xüsusi dəyəri olan əşyaları talamanı birgə törətməlidirlər. Bu
keyfiyyət əlamətidir. Ona əsasən qabaqcadan əlbir olan bir qrupa daxil olan ən azı
iki şəxs birgə icraçı olmalıdır. Birgə iştirakçılıq öz növbəsində şəxsin cinayət
tərkibinin obyektiv tərəfinə daxil olan hərəkətləri törədilməsi anına hansı zaman
müddətinin ayırmasının əhəmiyyəti yoxdur. Əldə edilmiş razılaşmanın nə
dərəcədə müfəssəl və hərtərəfli olmasının da tövsif üçün heç bir əhəmiyyəti
yoxdur: təqsirkarlar gələcəkdə törədiləcək cinayəti təfsilatı ilə planlaşdıra bilər
yaxud onun hər hansı cəhətini dəqiqləşdirmədən cinayətin törədilməsi haqqında
prinsipcə razılığa gələ bilərlər. Razılaşma bir konkret cinayətə aid ola bildiyi kimi,
eyni zamanda bir neçə cinayəti də əhatə edə bilər.
Xüsusi dəyəri olan əşyaların mütəşəkkil dəstə tərəfindən talanması. Mütəşəkkil
dəstənin qanunvericilik anlayışı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 34.3-cü
maddəsində verilmişdir: “Bir və ya bir neçə cinayətin törədilməsi üçün qabaqcadan
birləşmiş iki və ya daha çox şəxsdən ibarət olan sabit cinayətkar qrup tərəfindən törədilən
cinayət mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilmiş cinayət hesab olunur”. Qeyd edək ki, bəzi
tədqiqatçılar mütəşəkkil dəstənin qanunvericilik anlayışı ilə razı deyillər. Belə ki,
A.A.Yarovoy onun aşağıdakı tərifini təklif etmişdir: “Mütəşəkkil dəstə olaraq sistematik
olaraq cinayətlər törətmək üçün yaxud planlaşdırmanı, ciddi hazırlaşmam, vəzifələrin
bölüşdürülməsini tələb edən bir ağır və ya xüsusilə ağır cinayəti törətmək üçün
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qabaqcadan birləşmiş şəxslərin sabit dəstəsi başa düşülür” (6, s. 113).
Mütəşəkkil dəstə anlayışına ali məhkəmə orqanları tərəfindən dəfələrlə izah
verilmişdir. Bu məsələ ilk dəfə SSRİ Ali Məhkəməsi Plenumunun 5 sentyabr 1986-cı il
tarixli qərarında (30 noyabr 1990-cı il tarixli qərarı ilə edilən dəyişikliklərlə) həll
edilmişdir. Həmin qərarın 13.1-ci bəndində deyilirdi: “Mütəşəkkil dəstə olaraq bir və ya
bir neçə cinayət törətmək məqsədi ilə iki və ya daha çox şəxsin möhkəm birləşməsini
başa düşmək lazımdır. Həmçinin cinayətkar hərəkətlərin qabaqcadan planlaşdırılması,
cinayətkar niyyətin həyata keçirilməsi vasitələrinin hazırlanması, iştirakçıların seçilməsi
və ələ alınması, onlar arasında rollarını bölüşdürülməsi, cinayətin gizlədilməsi
tədbirlərinin təmin edilməsi, qrup intizamına və cinayətkar dəstənin təşkilatçısının
göstərişlərinə tabe olma mütəşəkkil dəstənin möhkəmliyini göstərir. Hökmdə cinayətkar
qrupun məhz hansı əsasla mütəşəkkil dəstə hesab edilməsi öz əksini tapmalıdır” (4, s.
860).
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Məhkəməsinin 20 aprel 1999-cu il tarixli
qərarında deyilir ki, “... mütəşəkkil dəstə dedikdə, bir və ya bir neçə cinayətin törədilməsi
üçün əvvəlcədən birləşmiş iki və yaxud daha çox şəxslərdən ibarət olan möhkəm
cinayətkar qrup başa düşülməlidir; mütəşəkkil dəstənin möhkəmliyini onun tərkibinin və
təşkilati qurumlarının sabitliyi, üzvlərinin birliyi (sıxlığı); cinayətkar fəaliyyətin forma və
üsullarının daimiliyi xarakterizə edir”.
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun “Oğurluq, soyğunçuluq və
quldurluğa dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında” 3 mart 2005-ci il tarixli 1 saylı
qərarında mütəşəkkil dəstə anlayışına kifayət qədər diqqət yetirilmişdir. Qərarın 16-cı
bəndində deyilir: “Cinayət törətmək üçün qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs
anlayışından fərqli olaraq, mütəşəkkil dəstə, həm də özünün sabitliyi, tərkibində
təşkilatçısının (rəhbərinin) və birgə cinayətkar fəaliyyət üçün əvvəlcədən hazırlanmış
planın olması, cinayət törədilməsinə hazırlıq və cinayətkar niyyətin həyata keçirilməsi
zamanı qrup üzvləri arasında funksiyaların bölüşdürülməsi ilə xarakterizə olunur” (5, s.
272-273).
Şərh etdiklərimizə əsasən mütəşəkkil dəstə tərəfindən xüsusi dəyəri olan əşyaları
talamanın əlamətlərini aşağıdakı kimi formula edə bilərik: 1) mütəşəkkil dəstənin
tərkibinə cinayətin subyektinin bütün əlamətlərinə malik olan ən azı iki adam daxil
olmalıdır; 2) mütəşəkkil dəstə sabitlik əlamətinə malik olmalıdır; 3) dəstəyə daxil olan
şəxslər bir və ya bir neçə cinayət törətmək üçün qabaqcadan birləşməlidir.
Bu əlamətlərin hər birini ayrılıqda nəzərdən keçirək.
1) iştirakçılıqda istənilən qrup kimi mütəşəkkil dəstəyə də cinayətin subyektinin
bütün əlamətlərinə malik olan ən azı iki adam daxil olmalıdır. Çox vaxt mütəşəkkil dəstə
çoxlu sayda üzvlərdən ibarət olur, ancaq onu iki adam da yarada bilər. Bu əlamət
qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxslə bağlı kifayət qədər ətraflı təhlil edilmişdir.
Mütəşəkkil dəstə üçün onun hər hansı mühüm fərqi yoxdur.
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2) mütəşəkkil dəstə sabitliyi ilə xarakterizə olunmalıdır. Sabitlik - sadə qrupla və
qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxslə müqayisədə daha yüksək ictimai təhlükəliliyə malik
olmanı göstərən qiymətləndirmə kateqoriyasıdır. Qeyd edək ki, həm Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyası Məhkəməsinin, həm də Azərbaycan Respublikası Ali
Məhkəməsi Plenumunun yuxarıda adları çəkilən qərarlarında mütəşəkkil dəstəyə verilən
izah iştirakçılığın bu formasının vacib əlaməti olan “sabit dəstə” əlamətinə kifayət qədər
aydınlıq gətirə bilməmişdir. Hər iki qərarda mütəşəkkil dəstənin cinayət-hüquqi
anlayışından daha çox kriminoloji anlayışına diqqət yetirilmişdir. Belə vəziyyət
praktikada “mütəşəkkil dəstə” ilə “cinayətkar birlik (cinayətkar təşkilat)” əlamətlərinin
fərqləndirilməsinə səhvlərə gətirib çıxarır.
Mütəşəkkil dəstənin özünəməxsus xüsusiyyəti onun sabitliyindədir. Bu xüsusiyyət
təhlil edilərkən ona aid bir sıra halların adı çəkilir. Ali məhkəmə instansiyalarının
yuxarıda adları çəkilən qərarlarında bu hallara aşağıdakılar aid edilir: mütəşəkkilliyin
yüksək səviyyəsi; cinayətin planlaşdırılması və əsaslı surətdə hazırlanması; iştirakçılar
arasında rolların bölüşdürülməsi; iştirakçıların seçilməsi və ələ alınması; cinayətin
gizlədilməsi tədbirlərinin təmin edilməsi; qrup intizamına və cinayətkar dəstənin
təşkilatçısının göstərişlərinə tabe olma; dəstənin uzun zaman müddətində mövcud olması;
qrup üzvləri tərəfindən təkrar cinayətlərin törədilməsi; onların texniki təchizatı; hətta bir
cinayətə hazırlığın uzun çəkməsi və sair hallar.
Sair hallara, məsələn, qrupun üzvləri arasında daim əlaqə saxlanılmasını, qrupda
ümumi maddi bazanın (görüş üçün mənzilin, nəqliyyatın, silahın və s.) yaradılmasını və
saxlanılmasını aid etmək olar. V.V.Veklenko belə hallar sırasında həmçinin qrupun
iştirakçılarının və ya zərərçəkənlərin sayının çox olmasında ifadə olunan cinayətkar
fəaliyyətin miqyasının, cinayətin törədildiyi ərazinin, vurulmuş əmlak ziyanının böyük
olmasının adını çəkir (7, s. 219).
Qeyd edək ki, sabitlik əlamətinin və ümumən “mütəşəkkil dəstə” əlamətinin olması
üçün yuxarıda sadalanan hallardan birinin olması kifayət deyildir. Həmçinin bu hallardan
hər hansı birinə başqaları ilə müqayisədə xüsusi üstünlük vermək düzgün deyildir.
Məsələn, L.D.Qauxmanm aşağıdakı fikri ilə razılaşmaq mümkün deyildir: “...Mütəşəkkil
qrupun sabitliyini xarakterizə edən əsas əlamət qrupun təşkilatçısının və ya başçısının
olmasıdır” (8, s. 400).
Yuxarıda qeyd etmişdik ki, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun
5 mart 2005-ci il tarixli qərarında mütəşəkkil dəstənin anlayışında qrupun təşkilatçısının
olmasının məcburi olduğu göstərilirdi.
A.I.Boytsov da belə mövqedə dayanır: “...Tərifə görə əsas əlamətlərdən biri
təşkilatçının və ya başçının olmasıdır. Məhz bu şəxsin olması, hər bir kəsin iradəsinin
ümumi iradə ilə uzlaşdığı idarəçilik fenomeni yaradır” (9, s. 672). Ancaq, təşkilatçı və ya
başçı qrupların başqa növlərində də tamamilə iştirak edə bilər və iştirak edirlər. Bununla
yanaşı, təşkilatçının (başçının, liderin) olmaması qrupun mütəşəkkil dəstə hesab edilməsi
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üçün maneə deyildir. Bunu A.İ.Boytsovun özü də göstərir: “Bununla belə liderin olması
öz-özlyündə qrupun mütəşəkkil dəstə olmasını göstərən əlamət deyildir, o, kollektiv
özünü təşkilatlandırma əsasında da fəaliyyət göstərə bilər” (9, s. 673). Ancaq müəllif
yekunda düzgün olaraq belə bir fikrə gəlir: “...Mütəşəkkil dəstənin sabitliyi olaraq həmişə
çoxlu amillər çıxış edirlər, onlardan heç biri mütləq meyar əlamətinə malik deyildir” (9,
s. 675).
Hesab edirik ki, təqsirkarların hərəkətlərində mütəşəkkil dəstənin bir neçə
xüsusiyyəti müəyyən olunmalıdır. Məhz onların məcmuyu qrupun sabit hesab edilməsi
üçün əsas verir. Bir əlamətə görə cinayətin mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildiyini
tövsif etmək mümkün deyildir.
4)
Dəstəyə daxil olan şəxslər bir və ya bir neçə cinayət törətmək üçün
qabaqcadan birləşməlidir. Mütəşəkkil dəstənin bu əlaməti mahiyyətcə onu göstərir ki,
onun üzvləri qrup yaradaraq, hesab edirlər ki, o, hamının səylərini vahid məqsəd - bir
cinayət (cinayət hüquq ədəbiyyatında haqlı olaraq bəzən göstərilir ki, icrası mürəkkəb
olan cinayət) və ya bir neçə cinayət törətmək üçün birləşdirməyə imkan verəcəkdir. Bu
məqsədə nail olmaq üçün mütəşəkkil dəstənin olması haqqında qərarın qəbul edilməsi
tələb olunmur. Bu zaman bir sıra cinayətlərin törədilməsi qrupun sabit hesab edilməsinin
xeyrinə sübut ola bilər. Yuxarıda göstərilən məqsədin olmaması cinayətin mütəşəkkil
dəstə tərəfindən törədilməsi kimi tövsif edilməsini istisna edir. Beləliklə, mütəşəkkil
dəstə üçün birgə icraçılıq əlaməti məcburi deyildir. Dəstəyə daxil olan şəxslər müxtəlif
rolları yerinə yetirə bilər, onların əməlləri tövsif edilərkən Azərbaycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin 32-ci maddəsinə istinad etmək tələb olunmur. Q.N.Borzenkov haqlı
olaraq göstərir: “Mütəşəkkil dəstənin ayrı-ayrı iştirakçılarının rolu talamam törətmək
üçün şərait yaratmaqdan, məsələn, gələcək qurbanlar axtarıb tapmaq, talanmış malı qəbul
etmək və satmaq, nəqliyyat xidməti göstərmək və ya dəstənin cinayətkar fəaliyyətini
başqa cür təmin etməkdən ibarət ola bilər” (10, s. 205).
Dəstənin müxtəlif rolları yerinə yetirmiş üzvlərinin məsuliyyəti belə diferensiasiya
olunur: əgər mütəşəkkil dəstənin törətdiyi bütün cinayətlər təşkilatçılar və başçıların
niyyəti ilə əhatə olunursa, onlar bütün bu cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyırlar.
Mütəşəkkil dəstənin sıravi üzvləri hazırlanmasında və ya törədilməsində iştirak etdiyi
cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb olunur (Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin
34.6-cı maddəsi).
A.İ.Boytsov mütəşəkkil dəstənin əlamətlərinin özünəməxsus sistemini irəli sürür. O,
cinayətkar dəstənin mütəşəkkillik xassəsi haqqında danışır və mütəşəkkillik dedikdə
daxili nizamlılığı, ayrı-ayrı fərdlərin və sosial qrupların qarşılıqlı hərəkətlərində
uyğunluğu, birgə fəaliyyəti yerinə yetirərkən müəyyən qaydaya tabe olmanı və
qabaqcadan müəyyən edilmiş plana uyğun hərəkət etmək qabiliyyətini başa düşür.
A.İ.Boytsovun fikrincə, mütəşəkkil dəstənin aşağıdakı xarakterik xüsusiyyətləri onun
empirik göstəriciləri ola bilər: “a) ictimai təhlükəli fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün
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qabaqcadan birləşmə, şəxsi əhəmiyyət təşkil edən məqsədlərin vasitəli ümumiliyi; b)
qrupun sabitliyi; c) təşkilati strukturun və nüfuzlu liderin olması; ç) cinayətin əsaslı
surətdə hazırlanması və planlaşdırılması; d) dəstənin üzvləri arasmda rollarm
bölüşdürülməsi və s.” (9, s. 677).
Fikrimizcə, bu sistem tamamilə düzgündür, çünki mütəşəkkil dəstənin cinayət
hüquqi əlamətlərini sadalamağı tələb etmir, yalnız onun cinayət-hüquqi, kriminoloji və
qismən də kriminalistik xarakteristikasını məcmu halında açır. Müəllifin özü yuxanda
sadalanan göstəriciləri təhlil edərkən qeyd edir ki, konkret halda onların hamısı olmaya
da bilər (məsələn, liderin olması göstəricisi). Ancaq cinayət-hüquqi əlamətlərin sistemi
üçün bu tamamilə istisna edilir, orada bütün əlamətlər olmalıdır.
Beləliklə, xüsusi dəyəri olan əşyaları talama cinayətinin mütəşəkkil dəstə tərəfindən
törədilən əməl kimi tövsifı üçün dəstə üzvləri arasında təşkilati quruluşca sabitliyin
olması, cinayətin törədilməsinin planlı xarakter daşıması, dəstə üzvləri arasında vəzifə
bölgüsünün, möhkəm daxili intizamın olması, cinayətin törədilməsinin müəyyən alət və
vasitələrin tətbiqi ilə bağlı olması, bu dəstənin ən azı bir neçə dəfə cinayət törətməsi kimi
əlamətləri dəstə özündə cəmləməlidir.
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Квалифицирующие признаки, преступлений, совершенных против
культурных ценностей
Резюме
В статье указывается, что законодатель закрепил совершение разграбления
особо ценных предметов как со стороны лиц, заранее вступивших в сговор, так и
организованной группой, в одной норме - в 183.2.1-й статье Уголовного Кодекса
Азербайджанской Республики - как деяние, представляющее одинаковую
общественную опасность. Притом, общественная опасность совершения преступления со стороны, гораздо выше общественной опасности его совершения группой лиц, заранее вступивших в сговор. По этой причине, было бы неправильно
классифицировать их как признаки, имеющие одинаковую общественную
опасность.
Ключевые слова: Азербайджанская Республика, преступление, история,
время, кодекс,

Qualifying signs, the crimes committed against cultural values
Summary
In article it is specified that the legislator fixed commission of plunder of especially
valuable subjects as from the persons which have in advance entered arrangement, and
the organized group, in one norm - in the 183.2.1st article of the Criminal Code of the
Azerbaijan Republic - as the act constituting identical public danger. Besides, public
danger of commission of crime from outside, is much higher than public danger of its
commission by the group of persons, in advance entered arrangement. For this reason, it
would be wrong to classify them as the signs having identical public danger.
Key words: Azerbaijan Republic, crime, history, time, code, norm.
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ПОНЯТИЕ ВМЕНЯЕМОСТИ И НЕВМЕНЯЕМОСТИ В
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Açar sözlər: cinayət, cinayətin tərkibi, təqsir, anlaqlılıq, anlaqsızlıq, yaşa görə
anlaqsızlıq, psixi xəstəliyə görə anlaqsizlıq.
Key words: crime, components of a crime, guilt, criminal resposibility, lack of
criminal resposibility, lack of criminal resposibility due to age, lack of criminal
resposibility due to mental disease.
Ключевые слова: преступление, состав преступления, общественная
опасность, вина, вменяемость, невменяемость, невменяемость по возрасту,
невменяемость вследствие психического расстройства.
Изучение проблемы вменяемости и невменяемости имеет не только
теоретическое, но и практическое значение. Выработка надежных критериев
отграничения вменяемости и невменяемости в значительной мере способствовало
бы уточнению правового положения личности в обществе, дальнейшему
укреплению законности в сфере борьбы с преступностью.
Хотя в новом Уголовном Кодексе Азербайджана отсутствует определения
вменяемости, однако в юридической литературе имеют место
различные
определения вменяемости.
Так, по мнению Л. И. Беляевой, «вменяемость представляет собой такое
состояние психики человека, которая характеризуется способностью осознавать
фактический общественно опасный характер своих действий (бездействий) и
руководить ими» (1, 150).
C точки зрения Ю. Ф. Самандарова, «вменяемость - это способность лица
осознавать характер своих деяний и руководить ими, а также нести
ответственность за совершенное общественно - опасное деяние» (2, 256).
Л. Л. Кругликов дал следующее определение: «Вменяемость как признак
лица-субъекта преступления означает способность лица, во-первых, осознавать
(понимать) фактическую сторону своего поведения и социальную значимость
последнего (его общественную опасность) и, во-вторых, руководить такого рода
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поведением, проявлять свою волю» (3,77).
Т. В. Кондрашова следующим образом определяет вменяемость:
«Психическое состояние лица, заключающееся в его способности по уровню
социально-психологического развития, социализации, возрасту и состоянию
психического здоровья отдавать отчет в своих действиях, бездействии и
руководить ими во время совершения преступления и, как следствие этого, в
способности нести уголовную ответственность и наказание» (4,172).
Известны и следующие определения вменяемости: «Вменяемость означает
такое состояние психики, при котором человек обладает свободой действий, то
есть может осознавать значение своих действий и руководить ими» (5,22);
«вменяемость, т.е. наличие достаточного психического здоровья, при котором лицо
способно понимать характер своих действий и их последствий и руководить своим
поведением» (6, 27); «вменяемость есть способность лица во время совершения
общественно опасного деяния осознавать общественную опасность и фактический
характер своих действий (бездействия) и руководить ими» (7,146).
Вменяемость, по нашему мнению, характеризуется следующими признаками:
во-первых, способностью отдавать отчёт в своих действиях либо руководить ими,
во-вторых, подобной способностью может обладать лицо, которое достигло на
момент совершения деяния определённого возраста уголовной ответственности и
было в момент совершения деяния душевноздоровым.
Исходя из вышеуказанных признаков можно дать следующее определение
вменяемости. Вменяемость – это способность по возрасту, а также по состоянию
психического здоровья осознавать противоправность своих деяний либо
руководить ими.
Именно к вменяемым лицам обращены запреты уголовного закона.
Вменяемость нечто иное, как способность лица быть виновным, способность лица
к вменению совершаемых им поступков. Иначе говоря, вменяемость предпосылка
вины. А вина, в свою очередь, это обязательное условие уголовной
ответственности. Уголовная же ответственность предпосылка наказания.
В отличие от вменяемости, новый Уголовный Кодекс Азербайджана дает
определения невменяемости (ст. 21 УК Азерб. Р.). По нашему мнению, понятие
невменяемости данное в уголовном кодексе является узким, так как в большинстве
случаев причиной, предпосылкой невменяемости, т.е. неспособности лица
осознавать противоправность своих деяний либо руководить ими является не
только болезненное состояние психики лица, но и недостижение лицом возраста
уголовной ответственности, что может служит основанием освобождения лица от
уголовной ответственности вследствие отсутствия вины.
Невменяемость это антипод вменяемости, как бы два парных понятия.
Соответственно под невменяемостью понимается обусловленная недостижением
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лицом возраста уголовной ответственности или болезненным состоянием психики
неспособность лица осознавать противоправность своих деяний либо руководить
ими.
Невменяемость вследствие недостижения лицом возраста уголовной
ответственности характеризуется тем, что хотя лицо действует противоправно,
однако полностью без вины, если лицу до совершения деяния не исполнилось
четырнадцати лет. Это связано прежде всего с тем, что ребёнок в силу возрастных
особенностей ещё не способен осознавать противоправность своих деяний либо
руководить ими.
Это так называемая полная возрастная невменяемость. Так, если малолетний
ребёнок, играя со спичками, поджёг дом или, бросив камень, повредил кому-то
глаз, он не может быть привлечён к уголовной ответственности потому, что он ещё
не обладает надлежащим уровнем сознания или действует без разумению.
Наряду с полной возрастной невменяемостью имеет место также и условная
возрастная невменяемость. Сущность условной возрастной невменяемости
заключается в том, что хотя лицо действует противоправно, однако без вины с
условием, если лицо до совершения деяния находилось в возрасте от 14 до 16 лет и
не совершало деяние, связанное с посягательством на личность и собственность,
указанное в ч. 2 ст. 20 УК Азерб.Р.
Привлечение к ответственности за совершение деяний, указанное в ч. 2 ст. 20
УК Азерб.Р., объясняется тем, что несовершеннолетние этого возраста достигли
такого уровня развития сознания, при котором они могут, как правило, осознавать
противоправность своих деяний либо руководить ими.
Следует отметить, что минимальный возраст, с которого человека следует
признать лицом, совершившим преступление
в
различных государствах
определяется по разному (8). Так, в Бангладеше, Индии, Нигерии, Пакистане,
Южной Африке, Судане, Танзании, Таиланде минимальный возраст составляет 7
лет. В Индонезии, Кении 8 лет. В Эфиопии, Ираке 9 лет. В Непале, Австралии 10
лет. В Канаде, Израиле, Марокко, Уганде 12 лет. В Алжире, Франции, Польше,
Узбекистане 13 лет. В Китае, Дании, Эстонии, Италии, Японии, России, Румынии,
Словении, Вьетнаме 14 лет. В Египте, Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии
15 лет. В Аргентине, Испании, Португалии 16 лет.
Указанное несоответствие по возрасту субъекта может стать серьезным
препятствием в интеграции различных государств и актуализации борьбы с
транснациональной преступностью. Например, государство входит в систему
Интерпола, но запрос последнего о выдаче преступника выполнить не может из-за
того, что по его УК лицо такого возраста не наказуем.
Данный вопрос не решен и в международном праве. Согласно Европейской
конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 г. «выдача осуществляется в отношении
182

преступлений, наказуемых в соответствии с законодательством... запрашиваемой
стороны...», но поскольку лицо, истребуемое к выдаче, не достигло по
законодательству запрашиваемой стороны предусмотренного ее УК возраста
(например, Бангладеш истребует у Азербайджана выдать 7-летнего преступника),
то оно с позиций запрашиваемой стороны не совершило преступления и не
подлежит наказанию, следовательно, и выдаче не подлежит. Отсюда практически и
теоретически возникает необходимость в унификации минимального возраста
уголовной ответственности по различным странам.
Без вины также действует тот, кто при совершении предусмотренного
уголовным законом противоправного деяния вследствие хронического
психического заболевания, временного нарушения психической деятельности,
слабоумия либо иного психического заболевания лицо не могло осознавать
противоправность своего деяния либо хотя и могло осознавать её, однако было не
способно действовать по иному.
Содержание невменяемости вследствие психического расстройства, как
обстоятельства, исключающего вину, складывается, таким образом, из двух
смешанных обязательных критериев – биологического и психологического.
Биологический критерий определяет её источник, причины, в качестве
которых выступают психические расстройства болезненного характера, имевшие
место во время совершения предусмотренного уголовным законом
противоправного деяния. Эти расстройства могут выразиться в форме: а)
хронического психического заболевания; б) временного нарушения психической
деятельности; в) слабоумия; г) иного психического заболевания.
Необходимость наличия лишь психического заболевания (биологический
критерий) ещё не свидетельствует о невозможности вменить в вину лицу,
совершившего противоправного деяния предусмотренного уголовным законом. В
качестве необходимого признака предусматривается также психологический
критерий. И только оценка этого критерия позволяет сделать окончательный вывод
о наличии или отсутствии невменяемости. Психологический критерий в свою
очередь состоит из двух признаков: интеллектуального и волевого.
Для установления психологического критерия достаточно наличия одного из
этих признаков.
Интеллектуальный признак указывает на расстройство сознания, в силу
которого лицо не могло отдавать себе отчёт в своих действиях, т.е. неспособно
было осознавать противоправность своего деяния.
Волевой признак психологического критерия указывает на расстройство воли
человека вследствие психического расстройства, в результате чего он не способен
руководить своими действиями.
Интеллектуальная и волевая сферы психической деятельности тесно связаны
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между собой. Обычно, если в результате психического заболевания нарушена
интеллектуальная сфера – парализована понимать свои действия, то отсутствует и
способность руководить своими поступками.
К лицу, совершившему противоправное деяние, предусмотренного уголовным
законом в состоянии невменяемости вследствие психологического расстройства,
судом могут быть применены принудительные мер медицинского характера.
Вышеизложенное позволяет ряд выводов и предложений, имеющих по нашему мнению, вполне определенную теоретическую и практическую значимость.
1. В действующем уголовном законодательстве отсутствует самостоятельная
норма, формулирующая понятие вменяемости, хотя есть положение о ней как об
одном из общих условий уголовной ответственности.
2. Закрепление в уголовном законе понятие вменяемости, его признаки и
критерии, выступало бы гарантом законности при решении вопроса о привлечении
лица к уголовной ответственности. Отсюда считаем целесообразным ввести в
уголовный закон статью о вменяемости в следующей редакции:
«Вменяемость
Уголовной ответственности подлежит лицо, которое во время совершения
преступления находилось в состоянии вменяемости.
Вменяемость – это способность по возрасту, а также по состоянию
психического здоровья осознавать противоправность своих деяний либо
руководить ими».
3. В целях дальнейшего совершенствования института невменяемости
предлагаем ввести в Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики норму о
невменяемости, сформулировав их следующим образом:
«Невменяемость
Невменяемость вследствие недостижения лицом возраста уголовной
ответственности.
Без вины действует тот, кто при совершении деяния ещё не достиг
четырнадцатилетнего возраста.
В этом случае суды могут применить принудительные меры воспитательного
характера.
Невменяемость вследствие психических расстройств
Без вины действует тот, кто при совершении противоправного деяния,
находясь в состоянии психического расстройства, временного психического
расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики не способен
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осознавать противоправность своего деяния или действовать согласно этому
осознанию.
Лицу, находящемуся в состоянии невменяемости судом могут быть назначены
принудительные меры медицинского характера, предусмотренные настоящим
Кодексом».
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The concept of criminal resposibility and lack of criminal
resposibility in criminal law.
Nayil Mammadov
In the article the institutions of criminal resposibility and lack of criminal
resposibility are analysed in the criminal law. The author gives the concept of these
institutions, examines lack of criminal resposibility as an antipode of criminal
resposibility.
Cinəyət hüququnda anlaqliliq və anlaqsizliq anlayişlari.
Nail Məmmədov
Məqalədə cinayət hüququnda anlaqlılıq və anlaqsızlıq institutları təhlil edilir.
Müəllif bu institutların anlayışlarını verir, anlaqsizlığı anlaqlığın əks tərəfi kimi göstərir.
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İNZIBATİ MƏHKƏMƏ İCRAATININ İNKİŞAF
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Bu məqalədə inzibati məhkəmə icraatının formalaşması mərhələləri və onun inkişaf
xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Müəllif müxtəlif ölkələrdə (ABŞ, İngiltərə, İsveçrə, Norveç,
Belçika, Russiya və s.) inzibati məhkəmələrin yaranması tarixini təhlil etməklə onların fəaliyyət
istiqamətlərini müəyyən etmişdir. Azərbaycanda inzibati məhkəmə sisteminin formalaşması
prosesini xarici ölkələrin təcrübəsi əsasında təhlil edən müəllif hesab edir ki, Konstitusiyada
inzibati məhkəmə icraatının məhkəmə icraatının qollarından biri kimi nəzərdə tutulması və
inzibati məhkəmlərin iqtisad məhkəmələrindən ayrılması labüddür.

Açar sözlər: inzibati məhkəmə icraatı, inzibati məhkəmə, iqtisad məhkəməsi, kvazi
məhkəməsi, inzibati ədliyyə.
İnzibati məhkəmə icraatı məhkəmə nəzarətinin spesifik növü olmaqla inzibati
orqanların qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərməsini təmin etdir. Məhkəmə nəzarətinin
bu növünü inzibati orqanların fəaliyyətində qanunçuluğun və intizamın mühüm təminatı,
vətəndaşların pozulmuş hüquqlarının və qanuni maraqlarının bərpa vasitəsi, həm də icra
hakimiyyəti ilə məhkəmə hakimiyyətinin qarşılıqlı əlaqə mexanizmi kimi
səciyyələndirmək olar.
N.Q.Salişyovanın fikrincə, inzibati məhkəmə icraatı ideyası ilk dəfə burjua
cəmiyyətində yaranmış, özünün sonrakı inkişafını isə Fransada, Almaniyada və
Avstriyada tapmışdır (22, с.70). Bir qism müəlliflər (məsələn, M.M.Kovalevskiy,
F.V.Taranovskiy) onun tarixini qədim və orta əsrlər dövründəki Avropa ölkələri ilə
bağlayırlar (20, с.6-7).
V.Y.Usanov yazır ki, Fransada İnqilab və Birinci İmperiya dövründə yaranmış
inzibati məhkəmələr sistemi əslində, avropanın yüzilliklər boyu sürən tarixinin
hazırladığı zəmin əsasında meydana çıxmışdır. Sadəcə olaraq Fransada vətəndaşın
vəzifəli şəxsin hərəkətindən şikayət hüququnun hüquqi, institusinal və doktrinal əsasları,
şikayətə baxılmasının prosessual qaydaları müəyyənləşdirilmişdir (27, с.17).
Qeyd etmək lazımdır ki, hələ Qədim Yunanıstanda və Romada azad insanın vəzifəli
şəxsin özbaşınalığından müdafiə olunması problemi mövcud olmuşdur. Həmin dövrdə
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hələ subyektiv hüquqlar haqqında məsələ nəzəri cəhətdən müzakirə olunmasa da
şəxsiyyətin azadlığı mühüm dəyər hesab olunurdu və idarə edənlərin özbaşınalığından
qorunurdu. Ədəbiyyatda göstərilir ki, Afinada azad şəxsiyyətin toxunulmazlığı hüququ
qanunla qorunurdu. Hər bir yüksək seçkili vəzifəli şəxs öz vəzifəsinin icrasına
başlamazdan öncə and içirdi ki, məhkəmənin hökmü olmadan heç kimi həbs etməyəcək
(1, с.9).
Hələ Respublika dövründə Roma vətəndaşları apelyasiya hüququna malik
olmuşdurlar. Bu hüququ müasir dövrümüzün “inzibati şikayət hüququ”nun ilk forması da
hesab etmək olar. Həmin hüquqa malik olan hər bir azad romalı konsul, pretor və ya
digər vəzifəli şəxs tərəfindən incidildiyi təqdirdə müdafiə olunmaq üçün azad yığıncağa
(sonralar isə xalq tribunasına) müraciət edə bilərdi. Hər bir roma vətəndaşı apelyasiya
hüququna malik olmaqla hakimiyyət
orqanlarının özbaşınalığından qorunurdu.
Ədəbiyyatda haqlı qeyd olunur ki, qədim Yunanıstanın polis-şəhərlərinin və Roma
respublikasının qanunvericiliyi “vəzifəli şəxs-vətəndaş” hüquq münasibətləri problemini
müəyyən dərəcədə həll edərək birinci subyektin hakimiyyətdən sui istifadə etməklə ikinci
subyektin hüquqlarını pozmasına imkan vermirdi.
M.S.Aslanov yazır ki, orta əsrlər dövründə də inzibati ədliyyənin elementlərinə
təsadüf olunmuşdur (1, с.15). XVIII əsrin ortalarında İngiltərədə dünyəvi hakim
vəzifəsini tutan şəxs idarəetmə və inzibati ədliyyə funksiyalarını həyata keçirir, sakinlərin
vergi, polis və digər dövlət orqanları ilə mübahisələrini həll edirdilər (19, с.189).
Orta əsrlərdə İngiltərədə krala və onun məmurlarına qarşı iddia verilməsinə icazə
verilirdi. “İngilislər yalnız qanunla idarə olunur” şüarı uzun yüzilliklər boyu kontinental
Avropanın həsəd yeri olmuşdur.
Feodalizm dövründə Fransada, Almaniyada, İtaliyada vətəndaşların ümumi hakimiyyət orqanlarının hərəkətlərindən verdikləri şikayətlərə ümumi məhkəmələr baxırdı.
M.S.Aslanov qeyd edir ki, Fransada inzibati ədliyyə institutu icra hakimiyyəti
daxilində yaranmışdır. Müəllif fikrini əsaslandırmaq üçün qeyd edir ki, burada inzibati
ədliyyə sisteminin hakimləri müsabiqə əsasında Milli İnzibati Məktəbin məzunlarının,
eləcə də dövlət, hərbi və yerli administrasiyanın məmurları sırasından seçilir və icra
aparatının məsləhətçiləri rolunda çıxış edirlər (1, с.15). F.S.Mehdiyev isə yazır ki,
Fransada inzibati məhkəmələr icra hakimiyyəti daxilində yer alsalar da, mustəqildirlər (9,
с.102).
Qeyd edək ki, Fransada inzibati məhkəmə icraatının yaranması hüquqi zərurətdən
daha çox siyasi və tarixi səbəblərlə əlaqədar olmuşdur. Kralların, feodalların
səlahiyyətlərinin mərkəzləşdirilməsi nəticəsində güclü inzibati rejim yaradılmışdı. Həmin
dövrdə mühakimə hakimiyyəti Parlament adlandırılan yerli məhkəmələrə məxsus idi.
Parlament üzvlərinin icra və məhkəmə hakimiyyəti üzərində səlahiyyətə malik olması bu
qurumların təsirindən azad olmaq yollarının axtarılması zərurətini üzə çıxartdı.
Napaleonun qərarı ilə 1799-cu ildə Conseil d”Etat (Dövlət Şurası) ve sonralar isə
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prefektura şuraları yaradıldı. İlk vaxtlar inzibati təbiətə malik olan bu qurumlar tarixi
inkişaf prosesi nəticəsində məhkəmə orqanına çevrildilər. Conseil d”Etat 1872-ci ildən,
prefektura şuraları isə 1953-cü ildən etibarən inzibati məhkəmə icraatı sahəsində müstəqil
məhkəmə kimi fəaliyyət göstərməyə başladılar (11,с.15). Orta əsrlərdə Fransada
inqilabdan sonra isə inzibati ədliyyənin tamamilə fərqli modeli meydana çıxdı.
31dekabr 1987- ci il tarixli qanunla Fransada üçpilləli inzibati ədliyyə instansiyası
sistemi yaradıldı. Bu sistemə I instansiya kimi fəaliyyət göstərən inzibati məhkəmələr
(tribunallar), apellyasiya instansiyası məhkəmələri və kassasiya instansiyası kimi
fəaliyyət göstərən Dövlət Şurası aid edildi (1,с.14).
XVIII əsrin ortalarında İngiltərədə polis məhkəmələri vardı ki, onlar yerli sakinlərlə
polis, vergi və s. organlar arasında yaranan mübahisələri həll edirdilər (19, с.189). Burada
inzibati məhkəmələr XX əsrin ortalarında yaradıldı. 1958-ci ildə “Tribunallar və digər
inzibati ədliyyə orqanları haqqında”, 1971-ci ildə isə “Tribunalların fəaliyyətinin tədqiqi
haqqında” qanun qəbul olundu. Qeyd edək ki, İngiltərədə inzibati məhkəmə icraatı
orqanları müxtəlif təşkilati-hüquqi formalarda (tribunal, komitə, komissiya) fəaliyyət
göstərsələr də hüquq ədəbiyyatında onların hamısı “inzibati tribunallar” adlanır (1, с.20).
Türkiyədə Osmanlı imperatorluğu dövründə inzibati mübahisələrə baxan orqan
mövcud olmuşdur. Həmin dövrdə hələ ümumi məhkəmə icraatı ilə inzibati icraat biribirindən ayrılmasa da Qazəsgərlər və Divani Hümayun inzibati mübahisələrə də baxırdı
(5,с.329). 1838-ci ildə Məclisi Valayi Ahkami Ədliyyə yaradıldı. O, həm dövlət
qulluqçularının mühakiməsini həyata keçirirdi, həm də idarə əleyhinə qaldırılan işlərə
baxırdı. 1868-ci ildə o, 2 yerə bölündü: Şurayi Dövlət və Divani Əhkami Ədliyyə.
Bununla da Türkiyədə ədliyyə ilə inzibati məhkəmə icraatı biri-birindən fərqləndirildi.
Lakin, Şurayi Dövlətin qərarları məhkəmə aktı kimi qəbul olunmayıb, yalnız məşvərətçi
xarakter daşıyırdı. O, inzibati aktın ləğvi və ya vətəndaşa təzminatın ödənilməsi barədə
qərar verə bilməzdi. O, öz qərarını verdikdən sonra edilməli olan hərəkətləri
müəyyənləşdirmək inzibati orqanın səlahiyyətinə aid idi. Çünki, Şurayi Dövlətin qərarı
yalnız “rəy bildirmək xüsusiyyəti” daşıyırdı. Bu isə ölkədə inzibati məhkəmə icraatının
formal təsbitinin göstəricisi idi. 1924-cü ildə ölkə Konstitusiyasında inzibati
mübahisələrə baxmaq üçün Danıştay yaradılması nəzərdə tutuldu. 1982-ci ildə isə ölkədə
iki pilləli inzibati məhkəmə icraatı sistemi formalaşdırıldı (12, с.4).
“İngilis” modeli ABŞ, Kanada, Avstraliya və digər ölkələrdə inzibati ədliyyə
siteminin yaranmasına təsir göstərmişdir. “İngilis” modelində ayrı-ayrı inzibati
mübahisələrin baxılması üçün idarələrin daxilində xüsusi inzibati məhkəmələr
(tribunallar) yaradılır ki, onların vahid sistemi olmur. Məsələn, İngiltərədə pensiyalar,
əlavə gəlir vergisi, dəmir yolu tarifləri və s. məsələlərlə bağlı şikayətlərə baxan xüsusi
tribunallar var (10, с.198). Maraqlıdır ki, İngiltərədə inzibati məhkəmə icraatının özünə
də nəzarət olunur. Hüquq ədəbiyyatında bu vəziyyətlə əlaqədar göstərilir ki, inzibati
ədliyyəyə nəzarət edilməsə o, özü çox təhlükəli instituta çevrilə bilər (26, с.255).
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İngiltərədə inzibati tribunalların fəaliyyətinə Ali Məhkəmə nəzarət edir. Bu isə inzibati
məhkəmələrin hüquqauyğun olmayan fəaliyyətindən adi məhkəmələrə şikayət
verilməsinə imkan verir.
Vətəndaşların inzibati mühakimə icraatı vasitəsilə öz hüquqlarını müdafiə etmək
imkanı Avstriya qanunvericiliyində 1875, İtaliya qanunvericiliyində isə 1899-cu ildə
təsbit olunmuşdur.
Qərbi Avropa ölkələrində vətəndaşların ümumi idarəetmə orqanlarının qərar və
hərəkətlərindən hüquqi müdafiəsinin yaranmasında pozitiv rol oynayan “inzibati ədliyyə”
XIX əsrdə geniş vüsət aldı. Prussiyanın Ali İnzibati məhkəməsində XIX əsrdə həyata
keçirilən ədalət mühakiməsini idarəetmə üzərində müasir məhkəmə nəzarətinin sələfi
hesab etmək olar. Həmin məhkəmənin bir çox qərarları tarixə düşmüşdür. Məsələn, 14
iyun 1882-ci il tarixli “Kroytsberq qərarı” dövlət fəaliyyətinin geniş əhatə dairəsinin
məhdudlaşdırılmasına, 1893-1896-cı illərdə qəbul olunmuş “Veber qərarı” isə tamaşanın
nümayişinə qadağa qoyan polis sərəncamının ləğvinə yönəlmişdi. Bəhs etdiyimiz dövrdə
idarəetmə üzərində məhkəmə nəzarətinin həyata keçirilməsinin tətbiqi məsələsinin
ətrafında gedən müzakirələrdə diqqət mərkəzində iki əsas məsələ dururdu:
1. İdarəetmə üzərində məhkəmə nəzarətini ümumi məhkəmələr, yoxsa xüsusi olaraq
yaradılmış inzibati məhkəmələr həyata keçirtməlidir?
2. İnzibati məhkəmə icraatı ayrı-ayrı subyektlərin hüquqlarının subyektiv
müdafiəsinə, yaxud obyektiv hüquq qaydasının təmininə xidmət etməlidir?
XIX əsrin ikinci yarısında Prussiyada inzibati məhkəmə icraatının formalaşması
ərəfəsində mütəxəssislərdən O.H.Berlə R.G.Qnayst arasında mübahisələr gedirdi.
O.H.Ber bütün mülki və inzibati mübahisələrə ali instansiya kimi vahid məhkəmənin
baxmasını və inzibati işlərə ümumi məhkəmələr tərəfindən baxılmasını zəruri hesab
edirdi. R.G.Qnayst isə xüsusi inzibati məhkəmənin yaradılmasını təklif edirdi (15, с.233).
O.H.Ber “Hüquqi dövlət” adlı əsərində yazırdı ki, yalnız o halda hüquqi dövlətdən
danışmaq olar ki, publik hüquq qanunla müəyyən edilsin və inzibati idarəçilik məhkəmə
icraatına tabe olsun (2, с.54). Bu diskusiyaların nəticəsində isə Prussiyada üç pilləli
inzibati-məhkəmə sistemi yaradıldı. Ölkədə ilk inzibati məhkəmə 1863-cü ildə Badendə
yaradıldı.
İnzibati məhkəmə icraatı Prussiya konsepsiyasına əsasən ilk növbədə obyektiv
hüquq qaydasının pozulmamasına nəzarət vasitəsi kimi nəzərdə tutulmuşdu, hüquqların
subyektiv müdafiəsi isə ikinci dərəcəli əhəmiyyət daşıyırdı. Yalnız 1949-cu ildə
Almaniyanın Əsas Qanunu qüvvəyə mindikdən sonra fərdlərin hüquqlarının müdafiə
olunması ideyası üstün əhəmiyyət kəsb etdi. Lakin, bu halın özü belə müasir inzibati
məhkəmə icraatının eyni zamanda obyektiv hüquq qaydasının təmininə xidmət
etmədiyinə dəlalət etmir.
XX əsrin əvvəllərində inzibati ədliyyənin praktiki təşkilinə iki yanaşma mövqeyi
meydana çıxdı: birinci mövqeyə görə vahid ədliyyə doktrinasına uyğun olaraq ümumi
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hüquqdan irəli gələn məsələlər ümumi məhkəmələrin səlahiyyətinə verilməli idi. Digər
mövqeyə görə isə onlar inzibati məhkəmələr doktrinasına əsasən idarəetmənin daxilində
yaranan xüsusi inzibati kollegiyaların səlahiyyətinə aid edilməli idi. Nəzəri fikrin bu iki
istiqamətinə müvafiq olaraq İngiltərədə, Şimali Amerikanın ştatlarında, İsveçrədə,
Norvegiyada və Belgiyada vahid inzibati ədliyyə sistemi, Fransada, İspaniyada,
Portuqaliyada, Prussiyada və digər alman dövlətlərində isə xüsusi kollegiyalar sistemi
(idarəetmə daxilində) yaradıldı (21, с.37).
Respublikamızda inzibati məhkəmə icraatı qanunvericilik səviyyəsində yenicə
təsbitini tapmış institut olsa da, onun kökləri qədim dövrlərə gedib çıxır. Belə ki, qədim
Albaniyada kilsə məhkəmələri ilə yanaşı, hökmdarın başçılıq etdiyi saray məhkəmələri
də fəaliyyət göstərmişdir. XIII-XIV əsrlərdə Elxanilər dövlətində islam məhkəmələri ilə
yanaşı yarğu məhkəmələri də fəaliyyət göstərirdi. Onların tərkibinə hökmdarın
feodalların sırasından təyin etdiyi yarğuçular daxil idi. Onlar yüksək dövlət vəzifələrini
tutan əmirlərin, məmurların işlərinə baxırdılar (8, с.180).
Azərbaycanın şimal torpaqlarının Rusiya imperiyası tərəfindən işğalı ilə əlaqədar
təbii ki, artıq rus qanunvericiliyi tətbiq olunmağa başladı və XIX əsrin ikinci yarısı
inzibati ədliyyə orqanları 2 səviyyədə bölündü: mərkəzi (senat) və quberniya səviyyəsi
(quberniya idarələri). XIX əsrin 70-90-cı illərində quberniyalarda yaradılan xüsusi
inzibati məhkəmələr vətəndaşların yerli hakimiyyət orqanlarının hərəkətlərindən
verdikləri şikayətlərə baxaraq onları mahiyyəti üzrə həll edirdilər. 1865-ci ildə verilən
“Kənd Cəmiyyəti haqqında qanun”la bəylər və ağalar kəndlərin inzibati məhkəmə
işlərindən uzaqlaşdırıldılar, kəndlərdə idarəçiliyi həyata keçirmək üçün vahid kənd
idarələri yaradıldı. Bu çarizmin kənddə feodal-asılı münasibətlərini sarsıtmağa və feodalkəndli münasibətlərini nizamlamağa yönəlmiş mühüm addımı idi.
AXC dövründə də hüquqi dövlətin mövcudluqu müstəqil məhkəmənin olması ilə
əlaqələndirilirdi. M.Ə.Dəmirov haqlı olaraq göstərir ki, dövlət və vətəndaşların qarşılıqlı
məsuliyyətini real təmin edən əsas orqan kimi məhkəmənin rolu haqqında Azərbaycan
müstəqilliyinin beşiyi başında duran şəxslərin çıxardığı nəticə və müddəalar müasir
dövlət-hüquq həyatı üçün də əməli əhəmiyyətə malikdir (4). F.X.Xoyski hüquqi dövlətdə
məhkəmənii roluna yüksək qiymət verərək deyirdi: «...yalnız o ölkə, o dövlət hüquqi
hesab edilə bilər ki, orada ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi üçün, həqiqətin
müəyyən edilməsi üçün bütün zəruri təminatlarla təşkil edilmiş müstəqil, qərəzsiz,
əhaliyə yaxın məhkəmə var. Belə məhkəmədən məhrum olan ölkə həmişə özbaşınalıq və
anarxiyanın hakimiyyəti altında olur və orada hüquq qaydasından söhbət belə gedə
bilməz». Y.V.Çəmənzəminli qeyd edirdi ki, hamı heç də hər cür qanun qarşısında deyil,
yalnız qərəzsiz qanun qarşısında bərabər olmalıdır. O, hesab edirdi ki, belə qanunların ən
başlıca əsasları azadlıq, bərabərlik və ədalətdir (3, с.10).
AXC dövründə 1920-ci ilin martında Ali məhkəmənin funksiyalarını yerinə
yetirəcək orqan - “Azərbaycan Senatı haqında” Əsasnamənin layihəsi hazırlanıb
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müzakirə üçün Parlamentə təqdim edildi. Əsasnaməyə gösrə Senat bütün inzibati işlərə
ali inzibati tribunal kimi baxa bilərdi. 1919-cu il iyulun 19-da hazırlanmış və inzibati
hüquq münasibətlərindən yaranan mübahisələrin həlli üzrə kassasiya qaydasında ikinci
instansiya məhkəməsinin təşkilini özündə əks etdirən “Azərbaycan kassasiya inzibati
məhkəməsinin təsisi haqqında” qanun layihəsi isə məhkəmə icraatının təkmilləşdirilməsinə yönəlmişdi (8, с.428-447). Cümhuriyyətin süqutu bu bütün bu səyləri
yarımçıq qoydu.
Məlumdur ki, sovet dövründə inzibati məhkəmə icraatı mövcud olmamışdır. Lakin,
həmin dövrün ədəbiyyatlarında inzibati məhkəmələrin yaradılmasına dair fikirlər
səslənirdi. Belə bir müddəa irəli sürülürdü ki, inzibati məhkəmələrin yaradılması
ümumilikdə sovet ədliyyəsinin təşkilinin əsasında duran əsas prinsiplərə heç də zidd
deyildir (18, с.84-85).
D.M. Çeçot inzibati ədliyyəni idarəçilik sferasında bir tərəfdən vətəndaşlarla hüquqi
şəxslər, digər tərəfdən isə vətəndaşlarla inzibati orqanlar arasında yaranan mübahisələrin
məhkəmə prosesi formasında xüsusi olaraq yaradılmış yurisdiksiyon orqanlar tərəfindən
baxılıb həll edilməsi qaydası kimi qiymətləndirirdi (28, с.31). Elmdə inzibati məhkəmə
icraatının formalaşdırılması üçün edilən cəhdlərdən biri olsa da bu anlayışın özündə də
mühüm ziddiyət vardı. Belə ki, bir tərəfdən qeyd olunurdu ki, mübahisələrin həlli üçün
məhkəmə prosessual forması müəyyən olunur, digər tərəfdən isə yazılırdı ki, işlərə
yurisdiksiyon orqanlar, yəni ancaq məhkəmələr yox, həm də məhkəmədən kənar
instansiyalar baxır.
İnzibati məhkəmələrin yaradılması barədə birinci layihə 1918-ci ildə Dövlət
Nəzarəti Komitəsində hazırlandı və xüsusi olaraq onun nəzdində, həmçinin, onun yerli
şöbələrində şikayətlərə baxan xüsusi Komitənin yaradılması nəzərdə tutuldu (17, с.3435).
ÜmumRusiya Mərkəzi İcra Komitəsinin 1919-cu il 9 aprel tarixli dekreti ilə
şikayətlərə baxan xüsusi aparat yaradıldı (23, с.122). Dövlət Nəzarəti Komitəsinin 4 may
1919-cu il tarixli qərarı ilə Şikayətlər üzrə Mərkəzi Büro, elə həmin ilin 24 may tarixində
isə şikayətlər üzrə yerli büro yaradıldı (24, с.271-272). Bir neçə il ərzində şikayət
büroları həm ərizə və şikayətləri qəbul edir, həm də onlara baxıb həll edirdilər. Lakin,
1924-cü ilin sonu bu bürolar inzibati məhkəməyə çevrilmədən ləğv olundular (16,
с.228). Məhz onların ləğvindən sonra dövlət idarəçiliyində qanunçuluq prokuror nəzarəti
və idarədaxili nəzarət ilə təmin olunmağa başladı.
Qeyd etmək lazımdır ki, 1936-cı il tarixli SSRİ Konstitusiyasının qəbulu məhkəmə
nəzarəti institutunun inkişafına yeni təkan verdi. MİK-in 11 aprel 1937-ci il tarixli qərarı
bu işdə mühüm rol oynadı. Qərara əsasən, vətəndaşlardan, kolxoz və sovxozlardan vergi
qalıqları, məcburi tarif sığortları, kənd təsərrüfatı məhsullarının dövlətə məcburi
tədarükü, əmlakın götürülməsi və s. məsələlər üzərində məhkəmə nəzarəti təsis olundu.
Bu qərarla məhkəmələrdə mülki işlərin ümumi sayı 3 dəfədən çox artsa da bu hal da
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inzibati məhkəmə icraatı institutunun yaranmasına səbəb ola bilmədi.
SSRİ Ali Sovetinin Prezidiumunun 21 iyun 1961- ci il “İnzibati qaydada təyin
edilən cərimələrin tətbiqinin gələcəkdə məhdudlaşdırılmasına dair” fərmana əsasən,
inzibati qaydada cərimə olunmuş bütün vətəndaşlara və vəzifəli şəxslərə cərimə barədə
qərardan öz yaşayış yeri üzrə xalq məhkəməsinə şikayət vermək hüququ təqdim olundu
(14,с.368). Lakin, bu şikayət hüququ əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, real olmayıb,
yalnız xüsusi aktlarda nəzərdə tutulmuş hallara aid edilirdi.
Məhkəmə nəzarəti institutunun inkişafında daha mühüm rolu SSRİ və müttəfiq
respublikaların Mülki Mühakimə İcraatının Əsasları və eləcə də 1963-1964-cü illərdə
qəbul olunmuş mülki prosessual məcəllələr oynadı. 1975-ci ildə ilk dəfə olaraq inzibati
işlər üzrə məhkəmə icraatının differensiasiyasıının zəruriliyi barədə ideyanı D.N.Baxrax
və A.Q. Bonner irəli sürdülər (27, с.13-14).
1977-ci il SSRİ Konstitusiyasının qəbulu ilə administrasiyanın fəaliyyətinin
qanuniliyi üzərində məhkəmə nəzarəti institutu yeni siyasi və hüquqi əhəmiyyət kəsb
etdi. İlk dəfə olaraq vətəndaşların administrasiyanın hərəkətlərindən şikayət hüququna
konstitusiyon xarakter verildi.
1937-1987-ci illər ərzində qanunverici yalnız dövlət yol polisinin sürücülük
hüquqlarını 3 ilədək məhdudlaşdırması barədə qərarlarından məhkəməyə şikayət
olunmasına icazə verirdi və müvafiq olaraq qaldırılan işlərin aiddiyyat dairəsi
genişləndirildi. Lakin, yenə də vətəndaşlara idarəetmə sahəsində özlərinin konkret
marağına toxunan işlərdən məhkəməyə şikayət etməyə icazə verilmirdi. Məsələn, sosial
təminat orqanlarının pensiya təyinatı barədə, inzibati orqanların hüquqi qeydiyyat
məsələləri barədə qərarlarından və s. məhkəməyə şikayət etmək olmazdı.
Azərbaycan SSR-in 1923, 1937 və 1978-ci il tarixli Konstitusiyalarında da
vətəndaşların vəzifəli şəxslərin qərar və hərəkətlərindən şikayət hüququ təsbit
olunmuşdu. Amma, bu hüquq real təminat mexamizminə malik olmayıb, əsasən formal
xarakter daşıyırdı. Fikrimizcə, bu hüququn formal da olsa elan olunması mühüm addım
kimi qiymətləndirilməlidir. Belə ki, həmin hüquq dövlətçiliyin sonrakı inkişafında hüquqi
dövlət quruculuğu mərhələsinə keçid üçün zəmin yaratdı.
Uzun illər SSRİ-də inzibati məhkəmə icraatı barədə ümumiyyətlə söhbət getmədi.
Bu vəziyyət Sov.İKP-nın XX Qurultayına qədər belə davam etdi. Qurultaydan sonra 20ci illərin əvvəllərində müzakirəsi gedən nəzəri problemlərə qayıtmağın zəruriliyi barədə
təkliflər səslənsə də məsələnin real həlli yenə də uzun zaman çəkdi. Nəhayət ki, real
olaraq inzibati məhkəmə icraatının təsbiti 80-cı illərin sonuna təsadüf etdi.
80-cı illərin sonunda məhkəmələr dövlət idarəetmə orqanlarının vətəndaşların
subyektiv hüquqlarını pozan təxminən 30 növdə fərdi aktlarının qanuniliyinin və
əsaslılığının qiymətləndirilməsinə dair işlərə mülki prosessual qaydada baxırdılar.
1987-ci ildə SSRİ Ali Soveti “vəzifəli şəxslərin vətəndaşların hüquqlarını pozan
hüquqazidd hərəkətlərindən məhkəməyə şikayət verilməsi qaydası haqqında” qanun
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qəbul etdi. Bu qanun ilə məhkəməyə şikayət hüququ vətəndaşların malik olduğu ümumi
hüquqlara aid edildi. Amma, bu qanun vəzifəli şəxslərin yalnız təkbaşına hərəkətlərindən
şikayət imkanını nəzərdə tuturdu. Bununla da qanun vətəndaşların məhkəmə müdafiəsi
imkanını əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırırdı. Belə ki, vətəndaşların hüquqlarını
pozan hərəkətlər adətən, ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər tərəfindən təkbaşına deyil, dövlət
orqanlarının və ictimai təşkilatların adından edilirdi.
Məhkəməyə şikayət hüququ “Dövlət idarəçiliyi orqanlarının və vəzifəli şəxslərin
hüquqazidd, vətəndaşların hüquqlarını pozan hərəkətlərindən məhkəməyə şikayət vermə
qaydası haqqında” 2 noyabr 1989-cu il tarixli qanunla daha da genişləndirildi. Lakin,
yenə də vəzifəli şəxslərin qərarlarından şikayətlərə əsasən inzibati formada - dövlət
orqanları və partiya komitələri tərəfindən baxılırdı. Lakin, bu halın özü belə gələcəkdə
inzibati məhkəmə icraatının yaradılacağına ümid etməyə imkan verirdi.
Keçmiş ittifaqın ərazisində yaranmış müstəqil dövlətlərdə inzibati məhkəmə
icraatının inkişafı idarəetmənin totalitar metodlarından demokratik metodlara keçidlə
əlaqədar oldu. Ədəbiyyatda haqlı qeyd olunur ki, müasir demokratikləşmə prosesində
inzibati idarəetmənin demokratik idarəetmə ilə əvəz olunması cəmiyyət üzvlərinin
idarəetmədə, idarəetmə qərarlarının qəbul olunmasında yaxından iştirak etmələrini tələb
edir (6, с.31). İnzibati məhkəmə icraatı ilkin olaraq Baltik ölkələrində yaradıldı. Litvada
inzibati məhkəmələrin iki pilləli sistemi (dairə məhkəmələri və Ali İnzibati Məhkəmə)
təsis edildi. Latviyada aşağı səviyyədə inzibati rayon məhkəmələri, ondan yuxarı
səviyyədə inzibati regional məhkəmələr, ali instansiya qismində isə Ali Məhkəmə
fəaliyyət göstərməyə başladı.
Estoniyada 1992-ci il tarixdə qəbul olunan Konstitusiyanın 149-cu maddəsi ilə
inzibati məhkəmələr birinci instansiya məhkəmələri kimi təsis olundu. Burada apelyasiya
və kassasiya instansiyası kimi ümumi məhkəmələrin ixtisaslaşdırılmış məhkəmə
kollegiyaları çıxış edir. İnzibati mübahisələrə baxılmasının prosessual qaydası 25 fevral
1999-cu il tarixli İnzibati Prosessual Məcəllə ilə tənzimlənir.
Gürcüstanda inzibati mübahisələrin inzibati məhkəmələr tərəfindən baxılması və
həll olunması qaydaları 23 iyul 1999-cu il tarixdə qəbul olunan, 1 yanvar 2000-ci ildə
qüvvəyə minən İnzibati Prosessual Məcəllə ilə müəyyən olunur.
Moldova Respublikasının “İnzibati məhkəmələr haqqında” 10 fevral 2000-ci il
tatixli qanuna əsasən, ölkədə inzibati aktların qeyri-qanuniliyinə dair qaldırılan iddiaların
baxılması məhkəmələrin, appelyasiya palatalarının, Ali Məhkəmə palatasının
yurisdiksiyon səlahiyyətinə aiddir. Appelyasiya palatalarında və Ali məhkəmə
palatasında bu cür işlərə baxılması üçün ixtisaslaşdırılmış kollegiyalar yaradılır.
Ukraynada inzibati məhkəmə sistemi 2002-2010-cu illər ərzində formalaşdırıldı.
Hazırda bu sistemə 5 palatadan ibarət olan Ali İnzibati Məhkəmə, 9 sayda inzibati
apelyasiya məhkəmələri və yerli inzibati məhkəmələr daxildir.
Dövlətimizin müstəqilliyinin bərpasından sonra cəmiyyətin demokratikləşməsi
193

istiqamətində aparılan islahatlar müvafiq olaraq vətəndaş - dövlət münasibətləri
probleminə də yeni yanaşma tərzinin zəruriliyini üzə çıxardı. Müvafiq olaraq, insan və
vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmini, dövlət orqanlarının fəaliyyətinin
qanunauyğunluğu, konstitusiyada elan olunmuş hüquq və azadlıqların reallığa çevrilməsi
üçün hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti müstəvisində bir sıra tədbirlər həyata keçirildi.
10 iyun 1997-ci il tarxidə “Vətəndaş müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında”
Qanun qəbul olundu. Qanun vətəndaşların dövlət orqanlarına təkliflər, ərizə və
şikayətlərlə müraciət etməsinin insan hüquqlarının həyata keçirilməsində və
qorunmasında mühüm vasitə olduğunu bəyan edərək müraciəti qəbul etməkdən imtinanı
qadağan etdi. Qanunla dövlət hakimiyyəti orqanlarının, idarələrin, təşkilatların və
müəssisələrin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və qanunları ilə müəyyən edilən
və təminat verilən qaydada vətəndaşların yazılı və şifahi şəkildə müraciət etmək
hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün zəruri şərait yaradılmasını təmin etmək vəzifəsi
müəyyən olundu. Lakin, qanunun 4-cü maddəsində xüsusi olaraq qeyd olundu ki, onun
qüvvəsi məhkəmə icraatı və ya inzibati icraat çərçivəsində vətəndaşların etdiyi
müraciətlərin baxılmasına şamil edilmir. Bu, müddəa özlüyündə gələcəkdə milli
qanunvericilikdə inzibati məhkəmə icraatının formalaşdırılacağına dair zəmin rolunu
oynadı.
11 iyun 1999-cu ildə “Vətəndaşların hüquq və azalıqlarını pozan qərar və
hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikayət edilməsi haqqında” Qanun qəbul
olundu. Həmin qanun barəsində şikayət verilə bilən hərəkətləri (qərarları) daha da
dəqiqləşdirdi.
Aparılan əsaslı islahatlar nəticəsində milli məhkəmə sistemi formalaşdırıldı,
qanunvericilik, o cümlədən də, inzibati qanunvericilik təkmilləşdirildi, regional iqtisad
məhkəmələrinin bazasında inzibati-iqtisadi məhkəmələr formalaşdırıldı. Qeyd edək ki,
ədəbiyyatda inzibati və iqtisadi mübahisələrin eyni bir məhkəmədə baxılmasının əleyhinə
haqlı fikirlər də səslənməkdədir. Məsələn, F.S.Mehdiyev göstərir ki,
iqtisad
məhkəmələri ilə inzibati məhkəmələri birləşdirmək ayrıca bir uğursuzluqdur. Bunun
səbəbi sadədir: iqtisadi işlər mahiyyətcə mülki işlərdir və orada ictimai maraq meyarı
tətbiq olunmur. Halbuki inzibati ixtilaflar bir “ümumi hüquq ixtilafıdır” və tətbiq olunan
həm maddi, həm də prosessual qaydalar xeyli fərqlidir.
2011-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minən İnzibati Prosessual Məcəllə inzibati
hüquq münasibətləri ilə bağlı mübahisələrin məhkəmə aidiyyətini, baxılmasının prinsip
və qaydalarını müəyyən etdi. 2012-ci ildən etibarən artıq inzibati məhkəmə icraatı
ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrdə inzibati prosessual qanunvericiliyə uyğun qaydada
həyata keçirilir. Qeyd edək ki, inzibati məhkəmələrin yaradılması milli məhkəmə
sisteminin məntiqi təkamülünün nəticəsi oldu.
Bütün bunlar onu göstərir ki, inzibati məhkəmə icraatı dövlətin öz vətəndaşlarının
hüquq və azadlıqlarına təzyiq göstərdiyi yerdə və vaxtda yaranmışdır. Məhz, inzibati
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məhkəmə icraatı xüsusi hüquqi mexanizm kimi hakimiyyət orqanları ilə vətəndaşlar
arasında balansı təmin etməklə onların hüquq və maraqlarının əsassız müdaxilələrə
məruz qalmasına imkan vermir.
Beləliklə, inzibati məhkəmələrin yaradılmasını hüquqi dövlətdə məhkəmə
hakimiyyətinin nüfuzunun möhkəmləndirilməsinin təbii davamı olaraq qiymətləndirmək
olar. İnzibati-iqtisad məhkəmələrinin formalaşdırılması ölkəmizdə məhkəmə icraatının
təşkilinə ixtisas-yanaşma ideyasına qismən uyğun gəlsə də fikrimizcə, hələ onların işinin
təkmilləşdirilməsi üçün görüləcək işlər çoxdur. Fikrimizcə, ilk növbədə Konstitusiyada
inzibati məhkəmə icraatının məhkəmə icraatının qollarından biri kimi nəzərdə tutulması
və inzibati məhkəmlərin iqtisad məhkəmələrindən ayrılması labüddür. Ölkədə inzibati
məhkəmə icraatının həyata keçirilməsi üçün dolğun sistemin yaradılması üçün ümumi
konsepsiya hazırlanmalı, inzibati yurisdiksiyanın həcmi müəyyənləşdirilməli, xüsusi
hakim kadrlar hazırlanmalı, habelə rayonlar arası inzibati məhkəmələr də yaradılmalıdır.
Vətəndaşların yerli hakimiyyət orqanlarının özbaşınalığından müdafiəsinin təmin
olunması üçün rayonlar üzrə inzibati məhkəmələrin yaradılması məqsədəuyğun olardı.
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Особенности развитие административного судопроизводства
РЕЗЮМЕ
В этой статье было проанализированно формирование и развитие
административного
судопроизводства.
Автор
анализируя
историю
создания
административных судов в разных странах (США, Великобритания, Швейцария,
Норвегия, Бельгия, Россия, и т.д.) определил направления их функционирования. Автор
анализируя процесса формирования системы административного судопроизводства
Азербайджана на опыте зарубежных стран считает что, необходимо в Конституции
предусмотреть административное судопроизводства как одна из ветвей судебного
судопроизводства и необходимо разделение административных судов от экономических
судов.
Ключевые слова: административное судопроизводства, административный суд,
экономический суд, квази суд, административная юстиция.

Development of administrative court proceedings
SUMMARY
In this article formation and development of the administrative court proceedings was
analyzed. The author by analyzed History of creation of administrative courts in the different
countries (the USA, Great Britain, Switzerland, Norway, Belgium, Russia, etc.) defined the
directions of their functioning. Author by analysing formation process of administrative judicial
system in Azerbaijan on the experience of the foreign countries considers that, it is necessary to
provide in the Constitution administrative court proceedings as one of branches of judicial legal
proceedings and it is necessary division of administrative courts from economic courts.
Key words: administrative legal proceedings, administrative court, economic court, quasi
court, administrative justice.
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UŞAQ HÜQUQLARININ DÖVLƏTDAXİLİ VƏ BEYNƏLXALQ
HÜQUQİ MÜDAFİƏ MEXANİZMLƏRİ
Açar sözlər: uşaq hüquqları, hüquqların müdafiəsi, səmərəli nəzarət mexanizmi,
beynəlxalq-hüquqi müdafiə.
Ключевые слова: права детей, защита прав, эффективный механизм
управления, международно-правовая защита.
Key words: children's rights, protection of rights, effective control mechanism,
international legal protection.
Uşaq hüquqları insan hüquqlarının bir institutunu təşkil edir. İnsan hüquqlarının
təminatı və müdafiəsi həm dövlətdaxili , həmdə beynəlxalq sferada aktuallığı ilə seçilir.
Bu sahədə aparılan hüquqi, təşkilati xarakterli tədbirlər, bağlanmış çoxsaylı beynəlxalq
müqavilələr, demək olar ki, insan hüquqlarının tam təminatının həyata keçirilməsinə
istiqamətlənmişdir. Lakin insan cəmiyyəti mövcud olduqca insan hüquqlarının bu və ya
digər şəkildə pozuntusuna rast gəlinir. Bu həm insanların özü tərəfindən, həm də dövlət
orqanları tərəfindən edilə bilər. Bəzi hallarda insan iradəsindən kənar hadisələr insan
hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulması ilə nəticələnir.(məsələn, sel, daşqın və s.təbii
fəlakətlər). Belə hallarda nəinki hər bir dövlət, eynilə bütövlükdə beynəlxalq birlik
pozulmuş insan hüquqlarının bərpası üçün hərəkətə keçməlidirlər. Çünki XXI əsrdə insan
hüquqları ilə bağlı məsələlər dövlətlərin daxili yuristiksiyasından kənarda qalır. Hər hansı
bir dövlət öz vətəndaşlarının hüquqlarını kütləvi şəkildə pozduğu halda digər dövlətlər və
beynəlxalq birliyin buna reaksiya verməsi, müdaxiləsi dövlətin daxili işlərinə müdaxilə
kimi qiymətləndirilmir.
Uşaq hüquqlarının insan hüquqlarının bir institutu olmasına baxmayaraq, onun
ayrılıqda öyrənilməsinin, sırf bu sahəni tənzimləyən qanunvericiliyin, beynəlxalq
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müqavilələrin qəbul edilməsinin, uşaq hüquqlarının beynəlxalq hüquqi müdafiə
mexanizminin yaradılmasının zəruriliyinin əsas səbəbi uşaqların öz fiziki və əqli inkişaf
xüsusiyyətlərinə görə hüquq pozuntularına qarşı mübarizə aparmaq, müvafiq orqanlara
müraciət etmək, hətta hüquqlarının pozulduğunu belə müəyyən etmək iqtidarında
olmamalarından irəli gəlir. Məhz bu səbəblərdən uşaq hüquqlarının ayrılıqda təsnifatının
verilməsi, onların müdafiə mexanizminin yaradılması olduqca vacibdir. Hüquqi lüğətdə
uşaq hüquqları uşaqlara tətbiq edilən insan hüquqları kimi başa düşülür .[9] Uşaq
hüquqlarının tətbiq dairəsini müəyyənləşdirmək üçün ilk növbədə “uşaq” dedikdə kimlər
nəzərdə tutulduğunu aydınlaşdıraq. Rus hüquq ensiklopediyasında uşaq dedikdə –
yetkinlik (18) yaşına çatmayan şəxs başa düşülür,[8] Oksford ingilis lüğəti (Oxford
English Dictionary) uşaq anlayışım («child») tam fiziki inkişafa çatmamış gənc insan
kimi müəyyən edir. [4] Psixoloji cəhətdən isə uşaq hüquqları ilə əlaqədar yaş mərhələləri
belə fərqləndirilir: körpə yaş (anadan olandan 1 yaşa qədər); ilkin uşaqlıq (1 yaşdan 3
yaşa qədər); məktəbəqədər yaş dövrü (3 yaşdan 6-7 yaşa qədər); balaca məktəb yaş dövrü
(6-7 yaşdan 11-12 yaşa qədər); yeniyetməlik dövrü (11-12 yaşdan 14-15 yaşa qədər);
ilkin gənclik illəri (14-15 yaşdan 17-18 yaşa qədər[3]. AR Uşaq hüquqları haqqında
qanunun birinci maddəsində qanunun təsir dairəsi belə müəyyənləşdirilmişdir “Uşaqların
bu Qanunda nəzərdə tutulmuş hüquqları və vəzifələri 18 yaşına (yetkinlik yaşına)
çatmayan və tam fəaliyyət qabiliyyəti əldə etməyən hər bir şəxsə aid edilir” .
Uşaqların qorunması və onların sağlam inkişafının təmin edilməsi üçün uşaqlarla
bağlı münasibətləri tənzimləyən qanunvericiliyin hazırlanması zamanı müvafiq
xüsusiyyətlər nəzərə alınmalı və differensiyasiya mütləq aparılmalıdır. Uşaqlar ilə bağlı
qanunvericiliklərdə müvafiq güzəştlərin nəzərdə tutulması hələ tarixən mövcud
olmuşdur. Belə ki, hələ qədim Romada XII Cədvəl Qanunlarında ilk dəfə uşaqlara tətbiq
edilən cəzanın bağışlanılması prinsipi tətbiq edilmişdir. Bu da uşaqların hələ əqli və fiziki
inkişaflarının tam başa çatmaması, ətraflarında baş verən hadisələri düzgün
qiymətləndirmək bacarıqlarının püxtələşməməsi, yetkinlik yaşına çatmış insanlardan
fərqli olaraq onların islahının daha asan olması və s. amillərlə əsaslandırıla bilər.
Uşaq hüquqları ilə bağlı məsələlərin aktuallaşması XIX əsrdən başlayaraq özünü
biruzə verir. Həmin dövrlərdən etibarən bir çox ölkələrdə yetkinlik yaşına çatmayanların
hüquqlarının təmin edilməsi məqsədilə, bir sıra xüsusi məhkəmələr, qanunlar qəbul
edildi. 1899-cu il 2 iyul tarixində Çikaqoda ilk dəfə olaraq yetkinlik yaşına çatmayanların
işləri üzrə xüsusi məhkəmə təsis edilmişdir. XX əsrin 20-ci illərinin başlanğıcından
Almaniyada (dünyada ilk dəfə olaraq) uşaqlar haqqında ilk xüsusi qanun qəbul
olunmuşdur.[6] Beynəlxalq səviyyədə uşaq hüquqlarının təsnifatı və nəzarət
mexanizminin yaranması isə XX əsrə təsadüf edir. 1924-cü ildə Uşaq hüquqları
Bəyannaməsinin qəbul edilməsi uşaqların beynəlxalq birliyin diqqət mərkəzində
olduğunu təsdiq etmiş oldu. Bu bəyannamədə 5 prinsip müəyyənləşdirilmişdir. Onlardan
birincisi, uşağın normal inkişafı üçün həm maddi, həm də mənəvi imkanın yaradılmasını
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nəzərdə tuturdu. Lakin 1924-ci il bəyannaməsində uşaq hüquqları sahəsindəki dövlətlərin
öhdəlikləri sadalanmır və yalnız ümumi olaraq bəyan edilirdi.1959-cu ildə Uşaq
hüquqları haqqında Bəyannamənin qəbul edilməsi ilə uşaq hüquqlarının müdafiəsi üzrə
bir çox mühüm addımlar atılmış oldu. D.Todres qeyd edir ki, bu Bəyannamə uşağı
beynəlxalq hüququn subyekti kimi tanıyır.[7] 20 noyabr 1989-cu ildə Uşaq hüquqları
haqqında Konvensiya qəbul edildi. Bu konvesiyanın qəbul edilməsi ilə uşaq
hüquqlarının təsnifatı, dövlətlərin uşaq hüquqları sahəsində öhdəlikləri müəyyənləşdirilmişdir. Digər tərəfdən bu beynəlxalq sənədin məhz konvensiya olması , yəni məcburi
hüquqi qüvvə ilə təmin edilməsi həmin konvensiyanın effektivliyini daha da artırırdı.
Uşaq hüquqları haqqında 1989-cu il Konvensiyasında uşaq ilk növbədə, cəmiyyətdə
şəxsiyyət, müstəqil subyekt kimi xarakterizə edilir. Bu isə onların hüquq və maraqlarının
prioritetini, onların müdafiə və realizəsini əsaslandırır.[5]
Uşaq hüquqları Konvensiyası 54 maddədən ibarətdir. Onların hər biri ayrı-ayrı
hüquqlar haqda məlumat verir. Bütün hüquqlar 4 geniş kateqoriyaya bölünə bilər:
İnkişaf hüquqları – bu hüquqlar uşaqların öz potensiallarının tam inkişafına olan ehtiyaclarını təmin edir. Bura, məsələn, təhsil almaq, oynamaq və istirahət etmək, mədəni
tədbirlərə cəlb edilmə və iştirak etmə, məlumat əldə etmək, azad fikir və din hüquqları
aiddir.
Müdafiə hüquqları – bu hüquqlar uşaqları müxtəlif növ zorakılıq və istismardan
qorumalıdır. Bu hüquqlar, məsələn, qaçqın uşaqlara qayğının göstərilməsi, zorakılıq,
cəzalandırma, hərbi münaqişələrə cəlb edilmə, uşaq əməyinin istismarı, narkotik
maddələrin istifadəsi və seksual istismar kimi məsələləri əhatə edir.
İştirak hüquqları – bu hüquqlar uşaqlara yaşadıqları cəmiyyətdə fəal iştirak etməyə
imkan yaradır. Bunlar azad fikir söyləmək, onların həyatlarına təsir göstərən hallarda öz
sözlərini demək, birləşmək və assosiasiyalar əmələ gətirməkdir. Uşaqların bacarıqları
inkişaf edərkən onların cəmiyyətdə fəal iştirakı və bunun üçün imkanları daha da artır.
Bu da məsuliyyətli vətəndaş kimi yetişməkdə onlara yardım edəcək.
Yaşamaq hüquqları – bunlara uşaqların yaşamaq və bunun üçün lazımi tələbatları
təmin etmək hüquqları aiddir; həmçinin adekvat yaşayış standartları, qida və tibbi
xidmətə malik olmaq kimi hüquqlar da bura aiddir.
Uşaq hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində yaradılmış mühüm təsisatlardan biri
Uşaq hüquqları Komitəsidir. 1989-cu il tarixli Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya ilə
Konvensiya müddəalarının yerinə yetirilməsinə nəzarət mexanizmi kimi Uşaq hüquqları
Komitəsi yaradılmışdır.
Qeyd etmək lazımdır, bir sıra insan hüquqları ilə bağlı universal müqavilələrdə də
uşaq hüquqları ilə bağlı münasibətləri tənzimləyən normalar mövcuddur. Məsələn: Mülki
və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, Ümumdünya İnsan hüquqları Bəyannaməsi
və s.
Azərbaycan Respublikasında uşaq hüquqlarının qorunması , müdafiəsi, onların
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sağlam fiziki və əqli inkişafının təmin edilməsi istiqamətin istər hüquqi, istər
maarifləndirici xarakterli mühüm islahatlar keçirilməkdədir. Uşaq hüquqlarının
qorunması və müdafiəsi siyasətinin səmərəli həyata keçirilməsi üçün ilk növbədə həmin
sahə üzrə ixtisaslaşmış orqanların fəaliyyətinin məsuldarlığı təmin edilməlidir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 yanvar 1998-ci il tarixli
Fərmanı ilə Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Lakin qadın
problemlərinin həll edilməsi bilavasitə uşaq və ailə problemləri ilə əlaqədar olduğundan,
bu məsələlərin kompleks həll edilməsi zərurəti meydana çıxırdı. Nəticədə, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 6 fevral 2006-cı il Fərmanı ilə Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Komitə ailə, qadın və uşaq problemləri
ilə iş sahəsində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanıdır. Komitədə fəaliyyət göstərən şöbələrdən biri Uşaq Problemləri
şöbəsidir.
Şöbənin əsas fəaliyyəti:
• Uşaq məsələlərini özündə əks etdirən Dövlət Proqramlarının layihələrinə rəy və
təkliflərin verilməsi, həmçinin Dövlət Proqramlarının icra edilməsi
• Dövlət uşaq müəssisələrində uşaqların vəziyyətinə dair monitorinqlər in keçirilməsi
• Uşaq məsələləri ilə bağlı şöbəyə daxil olan vətəndaş müraciətlərinin araşdırılması,
məsləhətlərin verilməsi, müvafiq köməklik göstərilməsi
• Uşaq hüquqlarının təmin olunma səviyyəsinin öyrənilməsi məqsədilə mütəmadi
olaraq tədqiqatların aparılması
• Uşaq hüquqlarının müdafiəsi sahəsində mütəxəsislərə və uşaqlara mütəmadi olaraq
təlim və tədbirlərin keçirilməsi
• Azərbaycan Uşaqlarının Forumlarının keçirilməsi
• Uşaq problemlərinin ayrı-ayrı sahələri üzrə ictimai maarifləndirmə kampaniyalarının təşkil edilməsi, sosial çarxlar, buklet və digər təbliğat vasitələrinin hazırlanması
• Xüsusi kateqoriyadan olan (valideyn himayəsindən məhrum, sağlamlıq imkanları
məhdud, qaçqın və məcburi köçkün ailələrdən olan) uşaqların problemlərinin həlli
istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsi
• Hər il Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününə həsr edilmiş “İstedadlı uşaqlar
festivalı”nın keçirilməsi.
Uşaqların müdafiəsi və hüquqlarının qorunması sahəsində fəaliyyət göstərən
ixtisaslaşmış digər orqan isə Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının
müdafiəsi üzrə komissiyalardır. Komissiyanın əsas məqsədi yetkinlik yaşına
çatmayanlara tərbiyəvi təsir göstərməkdən, onların hüquqlarını və qanuni mənafelərini
qorumaqdan, davranışına nəzarət etməkdən, qanunazidd əməllərin qarşısını almaqdan,
göstərilən məsələlərdə dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq müəssisələrin, idarələrin və təşkilatların fəaliyyətini
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əlaqələndirməkdən ibarətdir.
19 may 1998-ci ildə Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun
qəbulu uşaq hüquqlarının qorunması istiqamətində Azərbaycanda yeni mərhələnin
başlanğıcı hesab edilə bilər. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına,
Uşaq Hüquqları Bəyannaməsinə, Uşaq Hüquqlarına dair Konvensiyaya və digər
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında uşaqların
hüquqlarını və azadlıqlarını, uşaqlar barəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini,
onların müdafiəsi sahəsində dövlət orqanlarının, digər hüquqi və fiziki şəxslərin
vəzifələrini müəyyən edir.[1]
Uşaqlarla bağlı keçirilən islahatlar və tədbirlədə başlıca məqsəd heç bir ayrıseçkiliyə yol vermədən uşaqları fiziki, iqtisadi istismardan qorumaq, sağlam inkişafları
və onların hüquqlarını təmin etməkdən ibarət olmalıdır. 1959-cu il Bəyannaməsində qeyd
edildiyi kimi, “bu hüquqlar uşağın özünə və ya ailəsinə aid irq, dərisinin rəngi, cins, dil,
din, siyasi, yaxud qeyri əqidələr, milli, yaxud sosial mənşə, mülki vəziyyət, doğum,
yaxud qeyri şərait əlamətlərinə görə heç bir fərq, yaxud ayrı-seçkilik qoyulmadan,
istisnasız olaraq, bütün uşaqlar üçün qəbul edilməlidir” . Lakin elə uşaqlar vardır ki,
onların qorunmağa , müdafiəyə digər uşaqlara nisbətən daha çox ehtiyacları vardır. Məhz
belə uşaqlar barəsində qanunvericiliklə bir sıra differensasiyalara yol verilir. Həmin
kateqoriyaya sağlamlıq imkanları məhdud olan(əlil), valideyn himayəsindən məhrum
olan uşaqlar daxildir. Bəzi hallarda nikahdan kənar dünyaya gələn körpələrə qarşı da
müəyyən ayrı seçkiliyə yol verilir. Hansı ki, buna bir mənalı şəkildə nə beynəlxalq
sənədlərlə, nə də ölkədaxili qanunla yol verilmir. Nikahda və ya nikahdankənar
doğulmasından asılı olmayaraq uşaqların valideynləri barəsində eyni hüquqları vardır.[2]
Bildiyimiz kimi, uşaqlar dövlətin gələcəyidir. Gələcəyimizi daha işıqlı, aydın
görmək istəyiriksə, dövlətimizi gələcəkdə inkişaf etmiş dövlət sırasında görməyi
arzulayırıqsa , onda etməli olduğumuz ilkin vəzifə gələcəyimizi- uşaqları qorumaq,
onların layiqli həyat səviyyəsini təmin etməkdir. Uşaqlar üçün layiqli həyat səviyyəsiuşaqların normal əqli və fiziki inkişafına imkan verən maddi və mənəvi mühütün
formalaşdırılmasından ibarətdir. Bugün Azərbaycanda uşaqların qorunması , müdafiəsi
istiqamətdə çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilir,proqramlar qəbul edilir. Bütün bunlar
uşaqların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə istiqamətlənmişdir. Təəssüflər olsun ki,
günümüzdə dünyanın bir sıra yerlərində nəinki uşaqların iqtisadi, sosial, mədəni
hüquqları pozulur, hətta onların ən fundamental hüquqlarından olan yaşamaq hüquqları
belə əllərindən alınır. Belə halda uşaqlar yalnız özlərinin fiziki toxunulmazlığını qorumaq
uğrunda mübarizə aparırlar. Belə hallar yaxın keçmişdə baş verən hadisələrdən bizə də
tanışdır. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində minlərlə körpələr həyatları
itirmiş və ya valideyn qayğısına möhtac qalmışdır. Müasir dövrdə belə hadisələrdən uzaq
olmağımız, uşaqlara qayğı və diqqətin yüksək səviyyədə olması dövlətin bu sahədəki
uğurlu siyasəti ilə bilavasitə əlaqədardır.
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РЕZЮМЕ
В наше время, права детей, их обнаружение и создание защитные механизмы
теоретическая и практическая точка зрения, очень важно. В этой области основная цель
проведения научного анализа совершенствование законодательства, регулирующего права
детей, обеспечить достойные условия жизни для детей, создание условий, необходимых
для их развития предложения номинации. В данной работе коснулся классификация прав
детей, деятельность органы, работающие в области прав детей, международные юридические механизмы защиты и т. д. вопросы.

SUMMARY
Children's rights,their detection and establishing protective mechanism of children's rights
are very actual point of view theoretical and practical.The main purpose of conductiing scientific
analysis on this sphere is consist of giving the proposal about improvement of legislation
regulating the children's rights, provision decent living conditions for children and creating the
essential condition for development of children. The organs operating in the sphere of children's
rights international legal protection mechanisms.the classification of children's rights and etc.
are discussed in this article.
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АРАБСКИЙ ВЕКТОР ВО ФРАНЦУЗСКОЙ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
Амбиции политической элиты Франции связаны с преодолением
однополярности мира, формированием альтернативы американской модели
глобализации и распространением французских ценностей в мире. Однако в теории
международных отношений во Франции главной научной проблематикой является
внешнеполитическое могущество государства, возвращение и удержание
Францией величия, и, безусловно, особая цивилизаторская миссия, связанная с
историей империалистической колонизации. Именно эта тема, на наш взгляд,
является основой для формирования современной внутренней и внешней политики
Франции по отношению к странам арабского мира, что связано с основными
общественными и государственными запросами.
Арабским миром принято называть 22 страны, расположенные на Ближнем
Востоке и в Северной Африке. Европейский Союз и его страны-члены давно
поддерживают отношения с арабским мусульманским миром. Созданы
соответствующие совместные инструменты – Барселонский процесс, Европейская
политика добрососедства или Стратегическое партнерство, например. Но, особое
внимание к развитию стран арабского мира проявляет Франция. Географическая
близость к Ближнему Востоку обуславливает заинтересованность Франции в
мирном процессе, так как ей в значительной мере угрожают последствия
нестабильности в этом регионе – терроризм, нелегальная иммиграция,
контрабанда, распространение оружия массового уничтожения и т.п. И здесь, на
наш взгляд, одними из приоритетных направлений в международных отношениях,
связанных с арабским миром, для Франции являются: разрешение конфликтов на
Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем, между Ливаном и Сирией, а
также защита своих экономических интересов в Ираке.
Касательно конфликта между Палестиной и Израилем, то Франция,
традиционно поддерживая тесные контакты со странами арабского мира, занимает
в ближневосточном мирном урегулировании относительно арабских государств
скорее дружескую позицию. Зависимость Парижа от арабской нефти и его
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стремление завоевать новые рынки в арабских странах также усиливают
проарабские тенденции французской внешней политики.
В 1990-х гг. активность французских политиков на Ближнем Востоке в целом,
и в отношении арабо-израильского мирного процесса в частности, значительно
возросла. С прихода к власти Ж.Ширака в конце 1995 г., Франция, с одной
стороны, отстаивает целесообразность более активной и самостоятельной роли ЕС
в урегулировании ближневосточного конфликта, а с другой – наиболее критически
настроенным относительно Израиля европейским государством [7,с.74].
Позиция Франции относительно арабо-израильского мирного урегулирования
основывается на следующих принципиальных моментах: признание права
палестинского народа на самоопределение и права на возвращение палестинских
беженцев; признание незаконности еврейских поселений на территории Западного
берега р.Иордан и в секторе Газа; непризнание аннексии Израилем Восточного
Иерусалима и Голанских высот. Безусловно, такая позиция Франции зачастую идет
в разрез с израильской и не содействует развитию дружеских отношений с
Израилем.
Проарабский уклон французской ближневосточной политики объясняет,
кроме прочего, усилением политического влияния исламского фактора во
Франции. Французская мусульманская община составляет сейчас от 5 до 7
миллионов (до 10% от общего числа населения) и является наиболее
многочисленной в Европе. В последние годы мусульманская община здесь
значительно возросла не только в количественных показателях, но и в своем
влиянии на французскую политику, причем как на внутреннюю, так и внешнюю.
Иммигранты из арабских государств создают влиятельное мусульманское лобби во
Франции и стремятся склонить правительство в поддержку палестинской и
арабской стороны в ближневосточном конфликте. В связи с этим, со стороны
Израиля все чаще раздаются обвинения в том, что мусульманский мир начал
навязывать Франции свои интересы [6,с.208-209].
Нынешний президент Французской Республики Франсуа Олланд считает, что
единственной гарантией мирного урегулирования на Ближнем Востоке является
скорейшее создание независимого Палестинского государства. Израиль должен
прекратить строительство поселений на оккупированных территориях. Вместе с
тем, официальный визит Ф.Олланда в Израиль в ноябре 2013 г. показывает
стремление Франции все же вести сбалансированную политику в регионе.
Франция, очевидно, стремится играть более активную роль в процессе
ближневосточного урегулирования, пользуясь тем, что США постепенно
дистанцируются от палестино-израильского конфликта.
По отношению к конфликту между Ливаном и Сирией Франция также
занимает особую позицию, так как Ливан – страна, которая относится к главным
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приоритетам французской ближневосточной политики. В первой половине XX века
территория современного Ливана находилась под мандатом Франции. После
обретения Ливаном независимости политическое влияние на него Франции
несколько ослабло. В то же время усиливалась политическая активность Сирии в
Ливане. Так, еще в 1996 году в числе факторов, способствовавших стабильности в
Ливане, назывались присутствие сирийского контингента и большой экономический авторитет Рафика Харири, возглавлявшего тогда ливанское правительство.
Однако Сирия стала постепенно утрачивать свои позиции по мере изменений,
происходящих в региональном политическом пространстве, а также в связи со
сменой власти в самой Сирии после смерти президента Xафеза Асада в 2000 году.
Франция же стала проявлять все больший интерес к Ливану [8,с.112]. При этом
Париж ориентировался на ту часть ливанского правительства, которая была
настроена против Сирии и охотно шла на сближение с Европой. В первую очередь,
это направление ливанской внешней политики было связано с именем Рафика
Харири – личного друга тогдашнего президента Франции Ж.Ширака, проводившего активную ближневосточную политику. Ливанский премьер-министр совершил ряд официальных визитов во Францию (июль 2001 г., ноябрь 2001 г., январь
2003 г. и др.), неоднократно обсуждал с Шираком проблемы Ближневосточного
региона, во многих вопросах опирался на поддержку Парижа. В июле 2002 г. глава
МИД Франции Доминик де Вильпен дал понять, что оживление ближневосточного
мирного процесса представляет собой первичный приоритет для Франции, как и
все то, что служит интересам Ливана. В октябре 2002 г. президент Франции Ширак
посетил Ливан, где обсуждал с президентом Ливана Эмилем Лахудом актуальные
проблемы Ближнего Востока. Тогда французский президент настойчиво утверждал,
что ближневосточный мирный процесс не будет справедливым, если не будут
учтены интересы Сирии и Ливана [3, с.157].
Отношения с Францией имели для антисирийской группировки в Ливане
первостепенное значение, так как французское влияние могло реально
способствовать ослаблению сирийских позиций в стране. Интерес же Франции к
Ливану обусловлен не только политическими, но и экономическими причинами,
так как эта страна в довоенное время имела весьма благоприятный финансовоэкономический климат для европейских инвестиций.
Следует особо отметить, что в январе 2002 г. Франция воспрепятствовала
попыткам международного сообщества внести «Хизбаллу» в список
террористических организаций. Выступление Франции в защиту интересов
ливанских шиитов было обусловлено несколькими весомыми причинами. В
первую очередь, такое решение было продиктовано спецификой экономических
интересов Франции на Ближнем Востоке вообще и в Ливане, в частности. Уже в
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конце 90-х годов в экономическом пространстве Ближнего Востока обозначилась
тенденция к возрастанию роли шиитов в деловой активности региона в целом, а
также в возрождении бизнеса в Ливане. Франция ориентирована преимущественно
на заключение крупных контрактов, поэтому поддержание стабильных отношений
с шиитами становится своего рода экономическим императивом. Необходимо
также отметить, что Франция была живо заинтересована в сохранении
политической стабильности в Ливане. Предоставление поддержки исключительно
прозападным политическим силам могло быть расценено в Ливане, а также во всем
Ближневосточном регионе, как попытка давления на Ливан и вмешательства в его
внутреннюю политику, что дало бы прямо противоположный эффект. Другим
последствием такой политики неминуемо стало бы нарушение внутреннего
политического баланса в Ливане, что привело бы к дестабилизации экономики,
сведя на нет все достижения в области реконструкции ливанской экономической
структуры [1].
Однако внутренняя стабильность в Ливане была нарушена в 2005 году, после
гибели в результате террористического акта Р.Харири. Значительная часть
международной общественности сочла Сирию причастной к организации этого
политического убийства. Это событие стало поворотным моментом в отношениях
Франции с Сирией и Ливаном. Если ранее Франция подчеркивала необходимость
учета интересов Сирии в ближневосточном мирном процессе, то убийство
Р.Харири явилось одним из очень немногих случаев, когда Франция заняла такую
же позицию, что и США, и настояла на немедленном выводе сирийских войск из
Ливана. Так, в марте 2005 г. госсекретарь США К.Райс и министр иностранных дел
Франции М.Барнье потребовали от Дамаска прекратить оказывать воздействие на
Ливан. В октябре 2005 г. Франция и США пообещали наложить на Сирию
экономические санкции, если она не согласится полностью сотрудничать со
следственной комиссией ООН, расследующей обстоятельства гибели Р.Харири.
Когда же руководитель комиссии, германский прокурор Д.Мехлис предоставил
Совету Безопасности ООН свой отчет о ходе расследования дела Харири,
буквально через несколько часов США и Франция распространили проект
резолюции по Сирии. В декабре 2005 г. они же подготовили проект резолюции,
предполагавший расширение деятельности упомянутой следственной комиссии в
область расследования также других политических убийств, произошедших в
Ливане за прошедший год.
Однако при этом Франция и США преследовали различные цели. Так, если
США пытались оказать давление на Сирию, Франция стремилась минимизировать
сирийское присутствие в ливанском политическом пространстве. Действительно,
пока Ливан находился под контролем Сирии, проникновение в ливанскую
экономику французского (и прочего иностранного) капитала во многом
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лимитировалось руководством САР. Соответственно, выведение Ливана из-под
сирийского влияния было первоочередной задачей в контексте осуществления
французской экономической политики на Ближнем Востоке [2].
Новый аспект французско-ливанских отношений проявился в позиции
Франции во время второй ливанской войны. Франция по-прежнему стремилась
отдалить Сирию от Ливана. Так, еще до начала войны, в январе 2006 г., президент
Ж.Ширак вновь напомнил Сирии о необходимости соблюдения резолюций ООН, а
также о необходимости полного сотрудничества с комиссией ООН в расследовании
дела Харири. За несколько месяцев до начала военных действий, в марте 2006 г.,
Ширак в официальном выступлении предупредил Сирию, что любые попытки
дестабилизировать ситуацию в Ливане вызовут резкий отклик международной
общественности. Таким образом, становится очевидным, что в условиях
дестабилизации политического пространства Ливана Франция стремилась
максимально ослабить своего главного конкурента в борьбе за влияние на Ливан.
Такая политика по отношению к Сирии была прямо противоположна динамике
французско-сирийских отношений в начале 2000-х годов, что лишний раз
подтверждает, какое значение имеет Ливан для Франции.
Постепенно Франция пришла к осознанию того, что не сможет реально влиять
на Ливан, если не будет считаться с шиитскими просирийскими группировками, в
первую очередь с «Хизбаллой». Еще до второй ливанской войны, в апреле 2005 г.,
лидер «Хизбаллы» шейх Хасан Насрулла призвал Францию участвовать в
активизации национального диалога в Ливане. Франция, по его мнению, помогла
открыть истинные масштабы ливанского сопротивления. В 2006 году именно
Франция внесла предложение о вовлечении Ирана в переговоры между Израилем и
«Хизбаллой». Ярким свидетельством является и тот факт, что уже после резолюции
ООН о прекращении огня французские миротворцы открыто отказались
участвовать в разоружении «Хизбаллы» и, более того, заявили о своем намерении
сбивать израильские самолеты, патрулирующие южный Ливан.
Говоря о миротворческих силах в Ливане, необходимо упомянуть, что именно
Франция возглавила войска ЮНИФИЛ, размещенные в Ливане. Действительно,
для Франции это была возможность вновь занять значимую позицию в
ближневосточном политическом пространстве, а также подчеркнуть свою
ключевую роль в миротворческом процессе в Ливане. При этом важно отметить,
что Франция взяла на себя эту роль лишь после прекращения огня, то есть никоим
образом не ввязывалась непосредственно в военные действия (вопреки
предложениям США). Таким образом, Франция продемонстрировала, что проводит
в Ливане собственную политику.
Новый этап в развитии французско-ливанских отношений начинается с
приходом к власти следующего президента Франции Николя Саркози. В Ливане
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Н.Саркози стал оказывать явную поддержку антисирийскому большинству в
парламенте. При Н.Саркози Франция также демонстрировала живой интерес к
предвыборным политическим процессам в Ливане, стремясь позиционировать себя
как объективного посредника между антисирийским правительством Ливана и
шиитской оппозицией. При этом Франция избегала активного лоббирования
прозападных кандидатов (во избежание обвинений в необъективности и
вмешательстве во внутренние дела другой страны) и всячески подчеркивала, что не
оказывает давления на политические процессы, происходящие в Ливане, а лишь
стремится не допустить того, что могло бы препятствовать конструктивному
диалогу ливанских политических сил [4,с.119-120].
Говоря о нынешних реалиях, то стоит отметить, что у Франции по-прежнему
есть «мягкая сила», брендовый имидж и капитал симпатии. Все эти параметры
достаточно значительны в Ливане и уникальны для региона. В экономическим
плане Франция и по сей день является одним из главных иностранных инвесторов:
объем прямых инвестиций с ее стороны достиг 260 миллионов евро. В Ливане
работают более ста французских предприятий и банков. Политическое влияние
поддерживается на прежнем уровне, однако, по мнению экспертов, не всегда
используется лучшим образом. Не случайно новый французский президент
Франсуа Олланд одним из своих первых визитов наносит в начале ноября 2012 г. в
Ливан, где встречается с ливанским президентом Мишелем Сулейманом.
Несомненно, большое влияние на ситуацию в Ливане и позиции Франции в
этой стране, начиная с 2011 года, оказывают сирийские события. Франция с самого
начала была на первых позициях в сирийском вопросе. Между политикой
Н.Саркози и Ф.Олланда прослеживается определенная преемственность. После
прихода к власти, Николя Саркози захотел пойти вразрез с политикой Жака
Ширака и протянуть руку Башару Асаду. Это позволило добиться потепления
франко-сирийских отношений, и Б.Асад появился на Елисейских полях во время
саммита Средиземноморского союза. Благодаря Франции и Турции Асаду удалось
вернуться в международное сообщество, где его считали настоящим изгоем в
течение двух лет после убийства Рафика Харири. Однако, очень скоро Николя
Саркози и Реджеп Тайип Эрдоган осознали провал своей политики «протянуто
руки». Они посчитали, что Асад предал их, и открыто призвали к его уходу.
Политика Олланда вписывается в этот контекст.
Как бы то ни было, Олланд понимает, что вмешательство в Сирии было бы
чрезвычайно опасным, в связи с чем Франция сегодня старается скоординировать
действия с арабскими странами Персидского залива, которые также стремятся к
быстрому свержению Асада. Именно поэтому Олланд дважды в ноябре 2012 и
декабре 2013 г. побывал в Саудовской Аравии, где в числе вопросов обсуждал, как
ливанскую проблему, так и сирийский кризис. Конечно, дальнейшее развитие
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событий в Сирии, безусловно, будут решать США. Однако Франция иногда
поднимает планку даже выше Америки: так было, например, когда Франсуа
Олланд заявил о готовности признать временное сирийское правительство, что в
Вашингтоне пока считают преждевременным. Таким образом, Франция пошла на
рискованный шаг в сирийском вопросе. Если режим Асада падет в ближайшее
время, она сможет извлечь из этого выгоду, и сирийские революционеры смогут
продемонстрировать свою признательность. В то же время если режим проявит
устойчивость и сможет удержать позиции при поддержке России и Ирана, это
может ударить по интересам Франции на Ближнем Востоке [9].
Позиция Франции в отношении Ирака первоначально определялась не
столько политическими, сколько экономическими соображениями. В иракскую
нефтяную промышленность вложены огромные деньги французских компаний, в
том числе такого нефтяного гиганта как «Total Fina Elf». Они занимались в Ираке
разведкой, добычей и транспортировкой нефти. Правительство Саддама Хусейна
заключило с французскими фирмами крупные долгосрочные контракты на
разведку нефтеносных полей, которые были за ними закреплены. Франция активно
участвовала в реализации программы «Нефть в обмен на продовольствие». Режим
санкций, который ООН применила в отношении Ирака, осложнял деятельность
французских компаний в стране и ограничивал снабжение французской экономики
иракской нефтью. Именно поэтому Франция постоянно выступала за снятие
санкций с Ирака. Правда впоследствии она отошла от требования пакетного снятия
этих санкций и стала поддерживать идею так называемых умных санкций,
предложенную США и Великобританией. Франция неизменно высказывалась за
жесткий контроль со стороны ООН за деятельностью Ирака в области средств
массового уничтожения, чтобы не допустить их создания на территории этого
государства.
Однако, когда начали возникать сложности в работе экспертов ООН,
создаваемые иракскими властями, и стала вырисовываться перспектива
вооруженного вмешательства США в Ирак без мандата ООН, проблема вокруг
этого государства приобрела для Франции особую политическую значимость. Речь
шла о том, что США фактически присваивали право единолично распоряжаться
судьбами мира, превращая в статистов всех остальных участников международной
системы и стремясь закрепить выгодное для себя ее однополярное строение. Такое
положение явно не устраивало Францию и Германию, которые предпринимали
серьезные усилия для превращения Евросоюза в один из полюсов многополярной
системы, чтобы сбалансировать мощь США в мировой политике. Под угрозой
оказывались и экономические интересы Франции в Ираке. Не поддержала
американские планы и Россия. Эти три государства выступили в ООН против
принятия резолюции, одобряющей односторонние действия США в Ираке.
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Ситуация вокруг Ирака обсуждалась на встрече В.Путина, Ж.Ширака и Г.Шредера
в Санкт-Петербурге в начале апреля 2003 г. в разгар войны в Ираке. Однако
французы опасались оказаться на позициях открытого антиамериканизма. Они
приняли даже решение, впоследствии нереализованное, о посылке в район боевых
действий своих самолетов. Ж.Ширак оказался одним из первых мировых лидеров,
кто приветствовал падение режима Саддама Хусейна. Россия также не собиралась
обострять отношения с Соединенными Штатами, поскольку именно от них
зависело ее участие в восстановлении Ирака и дальнейшая судьба иракского долга.
Именно поэтому Франция вела себя достаточно осторожно во время саммита ЕС в
Брюсселе в марте 2003 г., в ходе которого было принято заявление о готовности
Евросоюза участвовать в послевоенном восстановлении Ирака и предоставлять его
населению гуманитарную помощь [5,с.48]. Позиция Франции по Ираку можно
определить следующим образом: великая держава одна может выиграть войну, но
достижение мира и построение нового мирового порядка предполагает
привлечение к этому процессу всех стран. Именно поэтому ООН в данных
условиях незаменима. Процесс нормализации обстановки в Ираке должен быть
поставлен под жесткий международный контроль, и именно ООН должна взять на
себя ответственность за переход власти к законной гражданской администрации.
Это показывает, что приверженность Франции идее многополярного мира очень
актуальна.
Отношения Франции с США несколько улучшились после того, как Франция
проголосовала в конце мая 2003 г. в Совете Безопасности ООН за резолюцию,
которая поручила американо-английской коалиции управление в Ираке и
эксплуатацию его нефти, а также после встречи восьми ведущих стран в Эвиане.
Тем не менее, разногласия между ними не исчезли. Помимо таких
фундаментальных ценностей, как представительная демократия и рыночная
экономика, которые исповедуют по обе стороны Атлантики, развитие
американского и европейского обществ в последние десятилетия свидетельствует о
растущей между ними пропасти в области морали, культуры, политики, во
взглядах на войну и мир, социальную солидарность, справедливость, иммиграцию
и религию. Но наиболее явственно линия разлома между ними обозначилась по
проблеме Ирака. Ясно обозначившееся противостояние между франко-германским
тандемом и США по поводу действий в Ираке, по сути, поставило вопрос о том,
сможет ли Европейский союз играть в будущем на международной арене
самостоятельную роль или обречен быть статистом в глобальной американской
игре. События, развернувшиеся в Ираке после официально объявленного
Дж.Бушем завершения военных действий, свидетельствуют о том, что
Соединенные Штаты даже с помощью входящих в коалицию стран не смогут
справиться с поддержанием порядка в Ираке и его послевоенным восстановлением.
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Франция вместе с Германией занимает сейчас наиболее непримиримую позицию в
событиях вокруг будущего Ирака, соглашаясь участвовать в миротворческих
операциях и восстановлении этой страны только в случае, если оно будет
происходить под эгидой ООН.
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Fransanın xarici siyasətində Ərəb vektoru
XÜLASƏ
Fransanın siyasi elitasının ambisiyaları dünyanın tək qütblüyünün aradan
qaldırılmasındadır. Bu, Amerikanın qloballaşma modelinin formalaşmasına alternativ olaraq
Fransa dəyərlərinin dünyada yayılması məqsədini nəzərdə tutur. Lakin Fransa beynəlxalq
münasibətlər nəzəriyyəsi baxımından əsas elmi problem kimi dövlətin xarici siyasi qüdrətini
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ölkənin möhtəşəmliyinin bərpası və qorunmasında və, təbii ki, müstəmləkə tarixi ilə bağlı olan
məxsusi sivil missiyanı yerinə yetirməkdə görür. Bilavasitə bu mövzu, fikrimizcə, ərəb
dünyasına olan münasibətdə Fransanın müasir daxili və xarici siyasətinin formalaşmasının
əsasında durur və ictimai və dövlət tələbatından irəli gəlir.
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The Arabic direction in the French foreign policy
SUMMARY
The ambitions of political elite of France are associated with overcoming of unipolarity in
the world, formation of an alternative to the American model of globalization and spreading of
French values in the world. However, in the theory of international relations, in France the most
important scholar agenda covers such issues as foreign political power of the state, regaining and
sustaining superiority of France, and undoubtedly the special civilization mission, related to its
history of imperialistic colonization. From our viewpoint, namely this agenda may serve as a
basis for formation of current interior and foreign policies of France with respect to the countries
of Arabic world, what responds to basic public and state demands.
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ATƏT VƏ REGİONDA TƏHLÜKƏSİZLİK MƏSƏLƏLƏRİ
1975-ci ildən fəaliyyət göstərən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
Təşkilatının (ATƏT) (1995-ci il yanvarın 1-dək Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
Müşavirəsi) əsas məqsədi Avropada vahid təhlükəsizlik məkanının yaradılmasından
ibarətdir. Təşkilatın siyasətində rəhbər tutduğu 10 prinsip arasında dövlətlərin suveren
bərabərliyi, güc tətbiqetmənin və hədələmənin yolverilməzliyi, dövlətlərin sərhədlərinin
toxunulmazlığı və ərazi bütövlüyünün qorunması, münaqişələrin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması, daxili işlərə qarışmamaq prinsipləri ümumi təhlükəsizlik sisteminin
formalaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Təşkilata üzv olan dövlətlərin dövlət və hökumət başçılarının 1990-cı il noyabrın
19-20-də Parisdə keçirilmiş görüşündə qəbul olunmuş “Yeni Avropa üçün Paris
Xartiyası”nda (1) Avropada qarşıdurma və parçalanma dövrünün sona çatdığı və bundan
sonra dövlətlərarası münasibətlərin qarşılıqlı hörmət və əməkdaşlıq əsasında inkişaf
edəcəyi bildirilir. Sənəddə adi silahların ixtisar edilməsi, dövlətlərarası etimadın
möhkəmləndirilməsi, kimyəvi silahın qadağan edilməsi, üzv dövlətlərin müstəqilliyini,
suveren bərabərliyini və ərazi bütövlüyünü pozan fəaliyyətlərdən imtina olunması,
demokratik institutların qorunması, terrorizmin və narkotik maddələrin qanunsuz
dövriyyəsinin qarşısının alınması üçün ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi, münaqişələrin siyasi vasitələrlə və beynəlxalq hüquqa uyğun həll edilməsi
Avropada stabilliyin və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi sahəsində əsas addımlar
kimi müəyyənləşdirilmişdir.
Q.N. Makarovanın fikrincə, digər beynəlxalq təşkilatlar kimi quruculuq
mərhələsində olan ATƏT daim yenilənməlidir (7, s. 9).
SSRİ-nin süqutundan sonra Xəzər-Qara dəniz regionunda sülhün və təhlükəsizliyin
təmin olunması ATƏT-in fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir.
Region ölkələrindən Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya 1992-ci il yanvarın 30-da,
Gürcüstan isə martın 24-də bu təşkilata üzv qəbul olunmuşdular. Bu ölkələr 19921993-cü illərdə “Yeni Avropa üçün Paris Xartiyası”na da qoşulmuşdular.
1992-ci il iyulun 10-da ATƏT-in Helsinki görüşünün yekunu olaraq qəbul edilmiş,
Avropada hərbi-siyasi stabilliyin qorunub saxlanılmasını əsas vəzifə kimi qarşıya qoyan,
məhəlli və regional münaqişələrin qarşısını almaq və tənzimləmək üçün ATƏT-ə geniş
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səlahiyyətlər və imkanlar verən “Dəyişikliklər dövrünün çağırışı” adlı Bəyannamə
Xəzər-Qara dəniz regionunda da sülhün bərqərar olması, münaqişələrin, separatizmin,
dövlət və dini terrorizmin və digər təhlükələrin aradan qaldırılması üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Sənədin 23-cü maddəsində qeyd olunur ki, “...Bizim ATƏT
ölkələri birliyində heç bir dövlət öz təhlükəsizliyini başqa dövlətlərin təhlükəsizliyi
hesabına möhkəmlədə bilməz. Biz bunu öz məqsədlərinə çatmaq üçün, ATƏT
öhdəliklərini kobud surətdə pozaraq güclə hədələməyə əl atan və ya güc tətbiq edən
dövlətlərə qəti olaraq bəyan edirik” (2). Xəzər-Qara dəniz regionunda münaqişələrin
həll olunmaması, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlamaqda davam
etməsi, terror aktlarına son qoyulmaması beynəlxalq təşkilatların bir çox sənədləri kimi,
ATƏT-in bu Bəyannaməsinin də kağız üzərində qalması qənaətinə gəlməyə imkan verir.
ATƏT-in 1996-cı ilin dekabrında keçirilmiş Lisabon sammitində qəbul edilmiş
“Avropada XXI əsrdə ümumi və hərtərəfli təhlükəsizlik modeli” adlı Bəyannamənin 7-ci
bəndində heç bir dövlətin öz təhlükəsizliyini başqasının hesabına təmin etməsinin
yolverilməzliyi bir daha bəyan edilmiş və göstərilmişdir ki, “ATƏT çərçivəsində heç bir
dövlət, təşkilat və ya qruplaşma ATƏT regionunda sülhün və stabilliyin qorunması üçün
hər-hansı üstün məsuliyyətə malik ola və ya regionun hər-hansı hissəsinə özünün təsir
dairəsi kimi baxa bilməz” (3).
Avropa məkanında, o cümlədən Xəzər-Qara dəniz regionunda təhlükəsizliyi təmin
etmək məqsədilə ATƏT-in ortaya qoyduğu ciddi sənədlərdən biri də, 1999-cu ildə
İstambul sammitində qəbul olunmuş “Avropa təhlükəsizlik xartiyasıdır” (4). Əvvəlki
sənədlərdə olduğu kimi, bu Xartiya da Avropa məkanında münaqişələri aradan
qaldırmaq, ümumi təhlükəsizlik sistemi yaratmaq, mövcud çağrışlara birgə cavab
vermək üçün vasitələri və imkanları genişləndirməyi nəzərdə tutur. Sonrakı illərdə ATƏT
tərəfindən sülhün və təhlükəsizliyin qorunması baxımından nəinki diqqəti cəlb edəcək
hər-hansı bir ciddi sənəd qəbul edilməmişdir, hətta 2010-cu ilin dekabrında baş tutmuş
Astana sammitinə qədər təşkilata üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının görüşlərini
keçirmək belə mümkün olmamışdı. Bu daha çox təşkila daxil olan dövlətlər, xüsusilə
Rusiya ilə Qərb dövlətləri arasında bir çox məsələlərdə fikir ayrılığının mövcud olması
ilə əlaqədardır. Qarşılıqlı etimadsızlıq yuxarıda qeyd olunan Astana sammitində tam
açıqlığı ilə üzə çıxmış və görüş iştirakçıları təşkilatın fəaliyyət planı haqqında razılığa
gələ bilməmişdilər, bu da ATƏT-in prosseslərə təsir imkanını və nüfuzunu xeyli
azaltmışdır.
ATƏT demokratikləşməni, vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsini keçmiş
kommunist blokuna daxil olmuş dövlətlərin, o cümlədən Xəzər-Qara dəniz regionu
ölkələrinin təhlükəsizliyi üçün vacib amillərdən hesab edir. Region ölkələri ilə ATƏT-in
Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu arasında yaradılmış əməkdaşlığın əsas
məqsədi region ölkələrində demokratikləşmə istiqamətində həyata keçrilən islahatlar
prosesinə yardım göstərməkdən ibarətdir. Göstərilən yardım əsasən insan hüquq və
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azadlıqlarının təminn olunması, milli qanunvericiliyin Avropa standartlarına
uyğunlaşdırılması, gender məsələləri, hüquq-mühafizə, penitensiar xidmət, sərhədlərin
qorunması, azad mətbuatın, qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafı, prezident, parlament
və bələdiyyə seçkilərinin monitorinqi kimi məsələləri əhatə edir. ATƏT-in regiona
münasibətdə həyata keçirdiyi siyasətdə təhlükəsizliyin insan aspekti əsas yer tutur.
Xəzər-Qara dəniz regionunda sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ATƏT-in
praktiki fəaliyyətinə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, bu əsasən regionda mövcud
münaqişələrin, konkret olaraq Dağlıq Qarabağ, Cənubi Osetiya
və Çeçenistan
münaqişələrinin sülh yolu ilə həlli prosesində iştirakla bağlıdır.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ATƏT-in məşğul olduğu əsas
məsələlərdəndir. Bu münaqişəni aradan qaldırmaq üçün ATƏT müxtəlif vasitələrdən
(müşahidəçilər missiyasının göndərilməsi, siyasi məsləhətləşmələr, məsələ ilə əlaqədar
xüsusi qrupun yaradılması və s.) istifadə edir. Münaqişənin sülh yolu ilə həllini tapmaq
üçün keçirilən danışıqlara yardım etmək məqsədilə 1992-ci ilin mart ayında Minsk qrupu
yaradılmışdı. Qrupun fəaliyyəti əsasən problemin kompleks həllini nəzərdə tutan sülh
planının işlənib hazırlanmasına yönəlmişdir, o, fəaliyyət göstərdiyi müddətdə münaqişə
tərəflərinə bir neçə həll variantı təklif etmiş, lakin ümumi sülhü təmin edəcək yekun
sənədin hazırlanmasına nail ola bilməmişdir. Uğursuzluğun səbəbləri arasında Dağlıq
Qarabağ üçün siyasi müstəqillik tələb edən Ermənistan tərəfinin Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü tanımaqdan imtina etməsi ilə yanaşı, Minsk qrupunun həmsədrləri olan
ABŞ, Fransa və Rusiyanın məsələyə fərqli münasibət bəsləmələri də mühüm yer tutur.
Ermənistanın maliyyə çətinliklərindən istifadə edərək onun iqtisadiyyatının əsas
sahələrini ələ keçirmiş, bu ölkənin ərazisində hərbi baza saxlayan Rusiya sülhyaradıcı
qüvvələr adı altında münaqişə zonasında, yəni Azərbaycan ərazisində öz silahlı
qüvvələrini yerləşdirməyə səy göstərir. Moskvanın bu cəhdləri Azərbaycan, Qərb
ölkələri, o cümlədən ABŞ və Fransa tərəfindən etirazla qarşılanır, ATƏT isə mövcud
ziddiyyətləri aradan qaldırmaqda gücsüzdür.
Gürcüstan ərazisindəki münaqişələrin sülh yolu ilə həllinə yardım göstərmək
sahəsində BMT ilə ATƏT arasında sanki bir iş bölgüsü mövcuddur. Artıq məlum olduğu
kimi, Abxaziya məsələsi ilə əsasən BMT məşğul olur, Cənubi Osetiya məsələsinin dinc
vasitələrlə aradan qaldırılması yollarını tapmaq üçün Tbilisi ilə Tsixinvali arasında
vasitəçilik etmək missiyası isə ATƏT-ə həvalə edilmişdir.
Cənubi Osetiya münaqişəsini siyasi üsullarla tənzimləmək məqsədilə 1992-ci ilin
dekabrında ATƏT-in xüsusi missiyası yaradılmışdı. Həm Cənubi Osetiya, həm də
Abxaziyada vəziyyətin öyrənilməsi ilə məşğul olmalı olan bu missiya, öz diqqətini daha
çox Cənubi Osetiya məsələsinə yönəltmişdi. ATƏT nümayəndələri ilk vaxtlarda Cənubi
Osetiya münaqişəsində iştirak edən bütün tərəflər arasında dialoq yaratmağa, Tbilisi ilə
Tsixinvali arasında barışıq əldə etməyə səy göstərmişdilər, lakin münaqişə zonasında
vəziyyətin gərginləşməsi, hərbi əməliyyatların genişlənməsi onların mövqelərinin
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dəyişməsi, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin prioritet kimi qəbul etmələri ilə
nəticələnmişdi. 1995-ci ilin martında gürcü-osetin münaqişəsinin həlli yollarını tapmaq
məqsədilə təşkil edilmiş dəyirmi masa da nəticəsiz sona çatmışdı (5). ATƏT sonrakı
illərdə də, hər iki tərəfin qəbul edə biləcəyi həll variantını tapmaqda aciz qalmışdı.
2008-ci ildə Cənubi Osetiyanın Rusiya tərəfindən işğal edilməsi və sonradan onu
müstəqil dövlət kimi tanıması ilə ATƏT missiyası öz əhəmiyyətini tamamilə itirmiş oldu.
1994-cü il dekabrın 3-də ATƏT-in Təhlükəsizlik Sahəsində Əməkdaşlıq üzrə
Forumunun Xüsusi Komitəsinin Budapeştdə keçirilmiş iclasında “Təhlükəsizliyin hərbisiyasi aspektləri haqqında davranış kodeksi” qəbul edilmişdi. Münaqişələrin əvvəlcədən
xəbər verilməsi, münaqişələr zamanı silahlı qüvvələrdən istifadə və davranış qaydaları
və təhlükəsizliyin digər aspektləri haqqında olan bu kodeksin 36-cı bəndində qeyd
olunur ki, “...Əgər daxili təhlükəsizlik sahəsindəki vəzifələri güc tətbiq etmədən həll
etmək mümkün deyilsə, hər bir üzv-dövlət onun tətbiqinin məcburetmə əməliyyatlarının
tələb etdiyi səviyyədə olmasını təmin edəcək. Silahlı qüvvələr mülki şəxslərə və ya
onların əmlakına ziyan vurmamaq üçün lazımi tədbirlər görəcəklər” (6).
Qeyd olunan davranış kodeksinin qəbul olunması rus qoşunlarının Çeçenistanda
apardıqları hərbi əməliyyatlar, şəhər və kəndləri bombardmana məruz qoymaları ilə,
demək olar ki, eyni vaxta təsadüf etmişdi. Almaniya, Fransa və Yunanıstan bu kodeksdə
nəzərdə tutulmuş mexanizmi Çeçenistanda tətbiq etməyi təklif etmişdilər və bu təklif
əsasında ATƏT Çeçenistana yardım qrupu göndərmişdi. Qrupun əsas məqsədi hərbi
əməliyyatları dayandırmaqdan, həm rusların, həm də çeçenlərin insan hüquqlarına hörmət
etmələrinə nail olmaqdan və münaqişənin həm BMT prinsiplərininə, həm də Rusiya
Federasiyasının maraqlarına uyğun gələn dinc həlli yolunu tapmaqdan ibarət idi. Əsasən
müşahidəçi missiyasını yerinə yetirən qrup öz fəaliyyətini mürəkkəb bir şəraitdə həyata
keçirirdi. 1995-ci ilin oktyabrında onun rəhbərinə qarşı sui-qəsd belə təşkil olunmuşdu.
Buna baxmayaraq, ATƏT nümayəndələri hərbi əməliyyatların dayandırılması haqqında
rusların komandanlığı ilə çeçen nümayəndələri arasında
1995-ci ilin iyulunda
imzalanmış müqavilənin hazırlanmasında iştirak etmişdilər. Proseslərə təsir göstərmək
iqtidarında olmayan bu qrup sonrakı mərhələdə Çeçenistandakı fəaliyyətini
dayandırmışdı. Ümumiyyətlə, Rusiya beynəlxalq təşkilatlardakı mövqeyindən istifadə
edərək onların Çeçenistanla bağlı hər-hansı bir qərar qəbul etmələrinin qarşısını ala bilir.
ATƏT-in Xəzər-Qara dəniz regionundakı fəaliyyətinin uğursuzluğu bu təşkilatın
artıq erroziyaya uğraması ilə bağlıdır. Keçən əsrin 70-ci illərində Şərq-Qərb
qarşıdurması mühitində meydana gəlmiş bu təşkilat “Soyuq müharibə” sona çatdıqdan
sonra yeni reallıqlara uyğunlaşmaqda çətinliklərlə üzləşmiş və bu səbəbdən də yeni
çağrışlara cavab verməkdə, bəyan etdiyi prinsipləri həyata keçirməkdə çətinlik çəkir.
Təşkilat daxilində üzv-dövlətlər arasında bir çox məsələlərə münasibətdə fikir ayrılığının
mövcudluğu və qərarların konsensus üsulu ilə qəbul olunması qaydası pozitiv
dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq fəaliyyətin həyata keçirilməsinə imkan vermir.
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ОБСЕ И ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ
РЕЗЮМЕ
В статье указывается, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ), крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами
безопасности. Как и любая другая структура в просторном здании международных
институтов, ОБСЕ была и остается в стадии строительства: она должна обновляться и
перестраиваться.
OSCE AND SAFETY ISSUES IN THE REGION
SUMMARY
In article it is specified that the Organization for Security and Co-operation in Europe
(OSCE), the world’s largest regional organization which is engaged in safety issues. As well as
any other structure in the spacious building of the international institutes, OSCE was and remains
in a construction stage: it has to be updated and reconstructed.
Açar sözlər: ATƏT, münasibət, hüquq, təhlükəsizlik, prinsip.
Ключевые слова: ОБСЕ, отношение, право, безопасность, принцип.
Key words: OSCE, relations, law, security, principle.
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KOMMERSİYA SİRRİ VƏ MƏLUMAT AZADLIĞI
HÜQUQUNUN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ
Bu məqalədə kommersiya sirrinin hüquqi rejimi və məlumat azadlığı hüququnun bir-biri
ilə qarşılıqlı əlaqəsi araşdırılır. Məqalədə kommersiya sirrinin hüquqi mühafizəsi rejiminin
xüsusiyyətləri, qanuni əsasları öyrənilmişdir. Sahibkarlıq fəaliyyətində kommersiya sirrinin
mühafizəsinin və bu prosesdə məlumat azadlığı hüququnun təmin olunmasının əhəmiyyəti və
hüquqi rejimi öyrənilir.
Açar sözlər: kommersiya sirri, məlumat azadlığı hüququ, informasiya əldə etmək hüququ

Kommersiya sirri dedikdə dövlət sirri olmayan və yayılması istehsalçının
maraqlarına ziyan yetirə bilən müəssisənin istehsal, texnoloji istifadə, idarəçilik və digər
fəaliyyəti ilə bağlı olan məlumatlardır. Azərbaycan Respublikasının “İnformasiya əldə
etmək” haqqında Qanunu və “Məlumat azadlığı” haqqında Qanunda kommersiya sirri ilə
bağlı bəzi müddəalar nəzərdə tutulmuşdur. İnformasiya əldə etmək haqqında Qanunun
34-cü maddəsi informasiyanın təsnifatını müəyyənləşdirir və bu maddəyə əsasən
kommersiya sirri təşkil edən məlumatlar konfidensial xarakter daşıyır. (7, m. 34.4.)
Məlumat azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun 10-cu maddəsi
kommersiya sirrini alınması məhdudlaşdırılan məlumatlara aid edir. (9, m.10).
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının “Hakimlərin müstəqilliyi, ədalət
mühakiməsinin həyata keçirilməsinin əsas prinsipləri və şərtləri”ni müəyyənləşdirən 127ci maddəsində müəyyənləşdirilir ki, məhkəmə açıq icraatın kommersiya sirrinin
açılmasına səbəb olacağını güman edirsə işə qapalı iclasda baxır.
Məlumat əldə etmək hüququ və kommersiya sirrinin hüquqi rejimi ilə bağlı bir sıra
ölkələrdə müxtəlif məhkəmə işlərinin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Belə ki,
kommersiya sirri bir sıra hallarda məlumat azadlığı ilə kəsişir. İnformasiya hüququ ilə
bağlı bir sıra ölkələrin qanunvericiliklərində nəzərdə tutulur ki, kommersiya sirri və özəl
və ya dövlət müəssisələri ilə bağlı gizli ticari informasiyalar açıqlanmaya bilər. Bu tip
qanunvericilik normalarının əsas məqsədi haqsız rəqabətin qarşısını almağa yönəlmişdir
və haqsız olaraq mənfəət əldə etmək və ya zərərə məruz qalmaqdan qorunmaq üçün
qəbul edilir. Lakin bəzi hallarda kommersiya sirri rejiminin tətbiq olunduğu
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informasiyalar müəyyənləşdirilərkən sui-istifadəyə yol verilir. Kommersiya sirrinin açılıb
və ya açılmaması faktiki hallardan, yəni rəqabətin xüsusiyyəti və səviyyəsindən asılıdır.
Həmçinin ticarət sirri altında kommersiya sirrini təşkil edən informasiya yəni, elmitexniki, texnoloji, istehsal, maliyyə-iqtisad və ya digər informasiyanı, həmçinin istehsal
(nou-hau) sirlərini təşkil edən informasiyaların üçüncü şəxslər tərəfindən bilinməsi onun
ticarət dəyərinə təsir edə bildiyinə görə qanuna əsasən əldə olunması məhdudlaşdırılan və
sahibi tərəfindən kommersiya sirri hesab olunan informasiya hesab oluna bilər.
Kommersiya sirri yalnız ona məxsus olan aşağıdakı fərqləndirici xüsusiyyətlərə
malikdir.
1) kommersiya sirrinin predmeti;
2) kommersiya sirrinin subyekti;
3) kommersiya sirri təşkil edən məlumatların yayılmasına qadağa qoyulması
4) kommersiya sirrinin sahibinə ziyanın olması və şəxs üçün xoşagəlməz nəticlərin
olması.
“Kommersiya sirri”nin predmeti. “Kommersiya sirri”nin predmeti müəssisənin
kommersiya və təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı olan məlumatlar: istehsal və texnoloji
informasiya, idarəçilik haqqında informasiya, maliyyə və digər fəaliyyət haqqında
informasiyalardır. Bu məlumatlar əsasən müəssisənin bazarın marketinq araşdırmaları ilə
bağlı kommersiya danışıqları və qiymət müəyyənləşdirmə metodları, əməyin və işçilərin
toplanmasının təşkili haqqında məlumatlar, sənədlərin qorunması barədə məlumatlar –
yəni kommersiya dəyərinə malik olan məlumatlarıdır.
“Kommersiya sirri” “konfidensial informasiya” termininin əhatə dairəsinə daxildir.
“Konfidensial informasiya”nın növlərindən biri olan “kommersiya sirri”nin əsas
xüsusiyyəti onun kommersiya və təsərrüfat xarakteri daşımasıdır və bu informasiya
iqtisadi dəyərə malik olmaqla sahibkarlıq fəaliyyətinin subyektinin maliyyə vəziyyətinə
və gəlir əldə etməyinə yönəlmiş informasiyadır. Hər bir müəssisə rəhbəri və ya sahibkar
kommersiya sirrinə aid məlumatların tərkibini özü müəyyənləşdirir. Lakin qanunvericilik
məlumatın kommersiya sirrinə aid edilməsi üçün iki məhdudiyyət müəyyənləşdirir.
Birincisi, kommersiya sirri təşkil edən məlumat dövlət sirri təşkil edən məlumat ola
bilməz. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlar “Dövlət sirri haqqında” Qanunla
müəyyənləşdirilir. Bank sirri, sığorta sirri və müəllif hüquqları “kommersiya sirri” deyil.
Bu məlumatlar da konfidensial informasiya hesab edilən ayrı-ayrı qruplara aiddir və hər
birinin özünəməxsus müdafiə rejimi qanunvericilikdə əks olunub. “Kommersiya sirri
haqqında” Qanunun 4.1.2-ci maddəsinə edilən dəyişiklikdən sonra hüquqi şəxslərin
təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar
kommersiya sirri sayılır.
“Kommersiya sirri”nin subyektləri. Kommersiya sirrinin subyektlərinin öyrənilməsi
onların mühafizəsinin hüquqi rejimini müəyyənləşdirməkdə xüsusi rol oynayır.
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Kommersiya sirrinin subyektləri aşağıdakılardır:
1) sahibkarlıq fəaliyyətinin subyektləri;
2) sahibkarlıq fəaliyyətinin işçi heyəti;
3) müəssisənin maliyyə yoxlanmasını həyata keçirən müvafiq dövlət təşkilatlarının
xidməti vəzifəli şəxsləri.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin subyektləri fiziki və hüquqi şəxslərdir. Sahibkarlıq
fəaliyyətinin əsas məqsədi gəlir əldə etməkdir. Kommersiya sirri təşkil edən
məlumatların xarakteri təsis sənədlərində göstərilir. Kommersiya sirrini təşkil edən
məlumatların tərkibi və həcmi və onlarla iş rejimi və onların müdafiəsi sahibkar
tərəfindən sərbəst müəyyənləşdirilir. İşçilər öz funksiyalarını və əmək öhdəliklərini
yerinə yetirmək üçün kommersiya sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə edə bilərlər.
Hər bir işçinin bu məlumatları əldə etmə dərəcəsi sahibkar tərəfindən sərbəst
müəyyənləşdirilir və onlardan istifadə şərtləri və rejimi isə sahibkar tərəfindən
təsdiqlənən sənədlərlə və əmək müqavilələri ilə müəyyənləşdirilir. Dövlət orqanlarında
çalışan və kommersiya müəssisələrində yoxlamalar aparan müvafiq dövlət orqanlarının
vəzifəli şəxslərinin kommersiya sirrinə çıxışı dövlət orqanlarının müvafiq qanunvericilik
aktı ilə tənzimlənir və onun bu sirrlərə çıxışı yoxlamanın hüdudları daxilində həyata
keçirilir. Yoxlamanı həyata keçirən vəzifəli şəxslər sahibkarın “kommersiya sirri” barədə
məlumatlarını inzibati hüquq-münasibətləri çərçivəsində əldə edirlər və bu məsələlərdə
dövlət vəzifəli şəxslər müvafiq məsuliyyət daşıyırlar. Kommersiya sirri təşkil edən
məlumatlar müəyyən dar çərçivədə yayılmasına baxmayaraq ümumi əldə olunan və ya
açıq informasiya deyil və hər hansı əsaslara görə açıqlana bilməz. Açıqlana bilən
məlumatların əhatə dairəsini, bu açıqlanlamaların hansı vəziyyətdə və kim tərəfindən
açılmasını və hansı halda məlumatın yayılmasının hüquqa uyğunluğunu yalnız
kommersiya sirrinin sahibi müəyyənləşdirir. Lakin müvafiq qanunvericilik aktları ilə
kommersiya sirri təşkil edən məlumatlar məcburi açıqlana bilər. Hər hansı digər
göstərilən məlumatların yayılması qeyri-qanunidir. Kommersiya sirrinin açılmaması
tələbi iki istiqamətdə özünü göstərir: daxili və xarici. Daxili dedikdə sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektin işçilərinə yönəlmiş tələbdir. Xaricə yönəlmiş tələb
dedikdə bu fəaliyyət üzərində yoxlama aparan müvafiq orqan və təşkilatlara yönəlmiş
tələb başa düşülür.
Kommersiya sirrinin sahibi kommersiya sirri rejiminin müəyyənləşdirilməsi ilə
bağlı bir sıra məsələlərdə üstün mövqe tutur. Kommersiya sirri sahibinin bağladığı
müqavilələrdə və razılaşmalarda üzərinə götürdüyü öhdəlikləri pozmadan kommersiya
sirrinin rejimini dəyişdirmək və ya ləğv etmək hüququ vardır. Lakin kommersiya sirrinin
sahibi kommersiya sirrinin rejimini dəyişdirərkən və ya ləğv edərkən kommeriya sirri ilə
bağlı müqavilə bağladığı konfidenti yazılı şəkildə məlumatlandırmalıdır. (7, m. 8)
Kommersiya sirrinin sahibindən müqavilə və ya vərəsəlik yolu ilə kommersiya sirri əldə
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edilərsə məlumat qanuni yolla əldə olunan sayılır. (7, m.9.1.) Qeyri-qanuni vasitələrdən
istifadə etmədən toplanılan məlumatın məzmunu digər şəxsin kommersiya sirrinə uyğun
gəlməsindən asılı olmayaraq qanuni və müstəqil yolla əldə olunan məlumat sayılır. (7, m.
9.2.)
Haqsız rəqabət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə bazar
subyektinin elmi-texniki, istehsal və ya ticarət fəaliyyətinə dair məlumatların, o cümlədən
kommersiya sirrinin qanunsuz əldə edilməsi, istifadə olunması və yayılması haqsız
sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunur. (6, m. 7).
Müəssisələr haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən müəssisənin
kommersiya sirri dövlət sirri olmayan, müəssisənin istehsalatı, texnoloji informasiyası,
idarəetməsi, maliyyə və digər növ fəaliyyəti ilə bağlı olan və yayılması (verilməsi,
itirilməsi) nəticəsində müəssisəyə zərər vura bilən məlumatdır (7, m.39). Burada da
göstərilir ki, kommersiya sirri təşkil edən məlumatların həcmi, tərkibi və mühafizə
qaydaları müəssisə rəhbərliyi tərərfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir.
Kommersiya sirri təşkil edən məlumatlar iki formada açıqlana bilər: kommersiya
sirri təşkil edən məlumatların verilməsi (ötürülməsi) və sızması (axması). Hüquqi
nöqteyi-nəzərdən yanaşsaq yuxarıda göstərilən formalar hüquq pozuntusu hesab olunur.
Kommersiya sirrini təşkil edən məlumatın ötürülməsi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
olan subyektin kommersiya sirrinə aid etdiyi məlumatların öz əmək fəaliyyəti ilə məşğul
olması ilə bağlı və ya vəzifə öhdəlikəri ilə əlaqəli olaraq bu sirri bilən şəxs tərəfindən
üçüncü şəxslərə qeyri-qanuni ötürülməsi və ya yayılmasıdır. Kommersiya sirri təşkil edən
məlumatın sızması isə kommersiya sirrini əldə etmə hüququ olan şəxs tərəfindən
bilərəkdən (qəsdən) və ya bilməyərəkdən (ehtiyatsızlıqdan) üçüncü şəxslərə
sızdırılmasıdır. Kommersiya sirrini təşkil edən informasiyanın qəsdən və ya
ehtiyatsızlıqdan yayılmasına görə intizam, mülki-hüquqi, cinayət, inzibati, cinayət və ya
maddi məsuliyyət müəyyənləşdirilir. Maddi məsuliyyət istənilən digər məsuliyyət
növünün tətbiq edilməsindən asılı olmayaraq tətbiq edilir.
Kommersiya sirrini təşkil edən informasiyanın qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan
yayılmasına görə intizam, mülki-hüquqi, cinayət, inzibati, cinayət və ya maddi
məsuliyyət müəyyənləşdirilir. Maddi məsuliyyət istənilən digər məsuliyyət növünün
tətbiq edilməsindən asılı olmayaraq tətbiq edilir. Kommersiya sirri haqqında Qanunun
17-ci maddəsi bu Qanunun müddəalarının pozulmasına görə Kommersiya sirri təşkil
edən məlumatları qeyri-qanuni yolla əldə edən və ya yayan şəxslərin qanunvericiliyə
uyğun məsuliyyət daşıdığını müəyyənləşdirir. Bu isə zərərin miqdarından asılı olaraq
mülki, inzibati, cinayət və ya əmək məsuliyyətini nəzərdə tutur. Qanunun 17-ci
maddəsinə əsasən dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri xidməti vəzifələrini icra edərkən
onlara məlum olan kommersiya sirrini qorumağa borcludurlar.
Kommersiya sirrinin mühafizəsinə görə hüquq məsuliyyəti müəyyənləşdirən
qaydalar ayrı-ayrı qanunvericilik aktlarında təsbit olunmuşdur. Kommersiya sirrinin
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mühafizəsi ilə bağlı əsasən aşağıdakı münasibətlər çərçivəsində hüquq məsuliyyəti
müəyyənləşdirilir:
• əmək münasibətləri çərçivəsində məsuliyyət;
Kommersiya sirri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa görə kommersiya
sirri təşkil edən məlumatların əmək münasibətləri çərçivəsində mühafizəsi vəzifəsi əmək
müqaviləsi və ya kommersiya sirrinin mühafizəsi ilə bağlı razılaşmaya əsasən
kommersiya sirrinin konfidenti olan işçilərin üzərinə düşür. (2,m. 10.1) İşçinin
kommersiya sirrini əldə etməyə buraxılması müəyyən şərtlər daxilində həyata keçirilir (2,
m.10.2):
1) işçinin razılığı
2) kommersiya sirri təşkil edən məlumatların siyahısı ilə tanışlıq
3) kommersiya sirri rejiminin pozulmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutan
normalarla tanışlıq
Kommersiya sirri haqqında Qanunun 11-ci maddəsinə əsasən kommersiya sirri ilə
işləyən işçilər əmək münasibətlərinə xitam verildikdən sonra məlumatın kommersiya
sirrinə aid edilməsi ləğv olunanadək kommersiya sirri rejimini qorumalıdırlar. Eyni
zamanda kommersiya sirrinin konfidenti kommersiya sirri təşkil edən daşıyıcıları
işəgötürənin tələbinə əsasən qaytarmalıdır. Azərbaycan Respublikasının Əmək
Məcəlləsinə əsasən əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas vəzifələrindən (2, m. 10) biri
“işəgötürənin kommersiya sirrini müəyyən olunmuş qaydada və şərtlərlə gizli
saxlamaq”dır. Əmək Məcəlləsinin 26-cı maddəsinə əsasən kollektiv danışıqların
iştirakçıları danışıqlar üçün alınmış məlumatlarda yer alan kommersiya sirrinin
yayılmasına görə qanunvericiliyə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyırlar (2, m. 26.4).
Kommersiya sirrinin qəsdən yayılması və ya bu sirrin gizli saxlanılması üzrə
öhdəliklərini yerinə yetirilməməsi əmək vəzifələrinin kobud şəkildə pozulması hesab
edilən hallardan hesab edilir (2, m. 72.d). Eyni zamanda işəgötürənin kommersiya sirrini
yaymaq işçinin tam maddi məsuliyyətini müəyyənləşdirir (2, m. 199, e).
• mülki-hüquqi məsuliyyət;
Mülki hüquqi müqavilələrdə kommersiya sirri rejiminin xüsusiyyətləri
“Kommersiya sirri haqqında” Qanunda göstərilmişdir. Burada göstərilir ki, kommersiya
sirri rejiminin müəyyən edilməsinin əsas şərtləri aşağıdakılardır:
 Mülki-hüquq müqavilələrinə məxfilik haqqında şərtlərin daxil edilməsi
 Mülki hüquq müqavilələri ilə bərabər yazılı formada məxfilik haqqında
razılaşma bağlanması (7, m. 7.1)
Eyni zamanda bu maddəyə əsasən kommersiya sirrinin yayılmasına yol verən və ya
kommersiya sirrinin qorunması ilə əlaqədar bağlanmış müqavilənin şərtlərini pozaraq
onun yayılmasına şərait yaradan konfident qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət
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daşıyır. (7, m. 7.2.)
• inzibati məsuliyyət;
İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən kommersiya sirri ilə bağlı yaranan inzibati
xətalar haqqında işlərə qapalı baxılır. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 364.1.-ci maddəsinə
əsasən qanunvericilklə qorunan kommersiya sirri təşkil edən məlumatların yayılmasına
gətirib çıxara bilən hallarda inzibati xətalar haqqında işlərə qapalı baxılır. Dövlət, qulluq,
kommersiya sirlərinin və qanunvericiliklə qorunan digər sirlərin yayılmasına gətirib
çıxara bilən hallar istisna olmaqla, inzibati xətalar haqqında işlərə açıq baxılır. Eyni
zamanda həmin Məcəllənin 223-cü maddəsinə görə Kommersiya sirri təşkil edən
məlumatların tamah və ya başqa şəxsi niyyətlə qanunsuz olaraq yayılmasına və istifadə
edilməsinə və nəticədə az miqdarda zərər vurmasına görə (qanunvericiliyə əsasən yeddi
min manatadək olan məbləğində vurulan zərərə görə) fiziki şəxslər və vəzifəli şəxslər
üçün inzibati məsuliyyət müəyyən edilir. (3, m. 223. )
• cinayət məsuliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə əsasən kommersiya sirrini təşkil
edən məlumatların toplanması, həmin məlumatları yaymaq və ya onlardan qanunsuz
istifadə etmək məqsədi ilə sənədləri oğurlamaqla, satın almaqla və ya hədələməklə,
habelə digər qanunsuz üsulla törədildikdə cinayət məsuliyyətinə səbəb olur.(1, m.202.1)
Sahibkarın razılığı olmadan kommersiya sirri təşkil edən məlumatların tamah və ya başqa
şəxsi niyyətlə qanunsuz yolla istifadə edilməsi və ya yayılması külli miqdarda ziyan
vurmaqla törədildikdə cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. (1, m.202.2.)
İnformasiyanın sahibi qanunda göstərilən meyarlara cavab verirsə informasiyanı
kommersiya sirrinə aid etmək hüququna malikdir. İnformasiyanın kommersiya sirri
statusu alması üçün onun sahibi qanunla müəyyən edilmiş prosedurları -siyahının tərtib
edilməsi, qrifin müəyyən edilməsi şərtləri yerinə yetirilməlidir. Kommersiya sirri statusu
aldıqdan sonra informasiya qanunla qorunur.
Kommersiya sirri həm də intellektual mülkiyyət hesab oluna bilər. Lakin
qanunvericilikdə onlar arasında müəyyən fərqlər müəyyənləşdirilir və bəzi hallarda
hüquqi rejiminə görə bir-birindən fərqləndirilir. Kommersiya informasiyası qanuna
əsasən üçüncü şəxslərə məlum olmamasına və mühafizə olunmasına görə sahibinin
gördüyü tədbirlərə müvafiq olaraq müəyyən texniki, təşkilati və ticari informasiyalardır.
Belə məlumatların qanunsuz yayılması üsullarına əsasən sənaye cəsusluğu, gizlilik
haqqında müqavilənin şərtlərinin pozulması və s. daxildir. Patentdən fərqli olaraq ticari
sirlər və nou-hau açıqlanmadan etibarlı müdafiə olunarsa müəyyən dəyərə malik olur.
Buna misal kimi göstərmək olar ki, 1886-cı ildən Coca-cola içkisinin tərkibi gizli
saxlanılır və şəxsiyyəti rəsmi açıqlanmayan şəxslərə məlumdur. Formul bankın
təhlükəsizlik seyfində saxlanılır və direktorlar şurasının səsverməsinin nəticəsində
açıqlana bilər. Nou-haunun məzmunundan asılı olaraq texnoloji, istehsal, idarəçilik,
ticarət və ya maliyyə xarakterli ola bilər. Onun əsas xüsusiyyətləri elmi-texniki və
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iqtisadi dəyərli, praktik, sənaye mülkiyyəti keyfiyyətində birbaşa müdafiənin olmaması,
tam və ya qismən gizlilikdir.
Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, ticarət sirlərinin mühafizəsinin və patent
hüquqlarının müdafiəsinin arasında fərqlər mövcuddur. Kommersiya sirlərinin
mühafizəsi innovasiyaların məxfiliyinin qorunmasını nəzərdə tutur, patent müdafiəsi isə
ixtiraların açıqlığının təmin edilməsini nəzərdə tutur. Ticarət sirlərinin mühafizəsinin
xüsusiyyəti onun mahiyyətinə uyğun müəyyənləşdirilir, yəni əsas məsələ rəqiblər
arasındakı münasibətlərdə kommersiya sirri təşkil edən məlumatın mühafizəsindən
ibarətdir və məxfilik dərəcəsi əvvəlcədən müəyyənləşdirilərək şəraitə uyğunlaşdırılır.
1817-ci ildə Böyük Britaniyada, 1837-ci ildə isə ABŞ-da məhkəmə prosesində
kommersiya sirri müzakirə olunmuşdu. İlk dəfə isə Fransada kommersiya sirrinin
qanunla müdafiəsi 1844-cü ildə Lui-Filip tərəfindən tətbiq edilmişdi. XX əsrin
başlanğıcına doğru demək olar ki, bütün Avropa ölkələrində kommersiya sirri qorunurdu.
XX əsrin ortalarında anti-trest qanunvericiliklərinin qəbul olunması və korrupsiya ilə
mübarizə ilə bağlı Avropada bir sıra dövlətlər kommersiya sirrinin mühafizəsindən
imtina etdilər. Hətta səhmdar cəmiyyətlərlə əlaqədar müəyyən informasiyanın
açıqlanması ilə bağlı normalar müəyyənləşdirilirdi. Lakin sənaye ilə bağlı məlumatların
qəsdən yayılması sahibkarlar tərəfindən cəzalandırılırdı.
1974-cü ildə ABŞ Ali Məhkəməsi ştatlara kommersiya sirrinin mühafizəsi ilə bağlı
qanun qəbul etməyə icazə verdi. 1996-cı ildə isə ABŞ-da digər dövlətlərin xeyirinə
iqtisadi cəsusluq etməni və kommersiya məqsədlərilə bağlı texnoloji sirlərin
oğurlanmasını cinayət hesab edən qanun qəbul edildi. (§1831BŞ Məcəlləsi).
1990-cı illərdən sonra kommersiya sirrinin qorunması ilə bağlı yenidən ayrı-ayrı
ölkələrdə qanunvericilik aktları qəbul edildi. Bir sıra ölkələrdə əsasən maliyyə
sanksiyaları müəyyənləşdirilsə də, qeyri-qanuni yolla kommersiya sirri təşkil edən
informasiyanın əldə olunması qeyri-qanuni əməl hesab olunur və cinayət məsuliyyətinə
səbəb olurdu.
ABŞ-ın “İnformasiya azadlığı haqqında Qanun”u kommersiya sirri və ya ticarət və
ya maliyyə informasiyasına aid məsələlərə tətbiq edilmir. (U.S.C. § 552(b)(4)). Bu
Qanuna görə aşağıdakı informasiya ilə bağlı məsələlər gizli saxlanıla bilər:
a)
kommersiya sirridirsə
b)
ticarət və ya maliyyə informasiyasıdırsa
c)
hər hansı şəxsdən alınarsa
d)
xüsusi imtiyazlıdırsa və ya gizlidirsə
ABŞ-da “gizli kommersiya informasiya”sı ilə bağlı müəyyən tələblərə uyğunluq
yoxlanılır. Belə informasiya gizli saxlanıla bilər: əgər onun açıqlanması “gələcəkdə
hökumətin müvafiq informasiyanı əldə edə bilməsinə mane olarsa (i); informasiya əldə
olunan şəxsdən onun rəqabət mövqeyinə əsaslı zərər vurularsa (ii). Əgər informasiya
könüllü olaraq hökumətə verilərsə, bu informasiyanı təmin edən onu adi şəkildə
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ictimaiyyətə çatdıra bilmirsə gizli saxlanıla bilər. ABŞ qanunvericiliyinə görə aşağıdakı
gizli kommersiya informasiyaları açıqlanmaya bilər: bazar satış statistikası, axtarış
bazaları, texniki dizayn, baza axtarış qurğuları, mənfəətlər, itkilər və bazar payçıları, və
şirkətin dərman və tibbi qurğuların inkişafı ilə bağlı məlumatlar.
Bəzi ölkələrin qanunvericiliyi kommersiya sirri ilə bağlı məsələlərdə ictimai maraq
olarsa bu sirrin açılmasını nəzərdə tutan maddələr müəyyənləşdirir. Amerikaarası İnsan
Hüquqları Məhkəməsi belə bir qayda müəyyənləşdirir ki, əgər informasiya ictimai
maraqlara xidmət edirsə hətta kommersiya gizliliyi maraqları zərərə məruz qalarsa belə
açıqlanmalıdır.
Avropa Birliyi çatımlılıq Qaydalarının 4.2-ci maddəsinə görə “ayrı-ayrı qurumlar
kommersiya sirrinin açıqlanmasına həddən artıq ictimai maraq yoxdursa kommersiya
sirri təşkil edən məlumatların əks olunduğu sənədlərə çatımlılığı rədd edir”.
Məlumat azadlığı ilə bağlı bəzi ölkələrin təcrübəsində məhkəmə işlərinə baxmaqla
bu sahədə müəyyən təcrübəni öyrənmək olar. Bəzi ölkələrin təcrübəsində kommersiya
sirri və məlumat azadlığı hüququnun təmin olunması üçün tətbiq olunan prosedurun
xüsusiyyətləri bu sahədə balansın müəyyənləşdirilməsində əhəmiyyətlidir.
Xuan Qabriel Qutierrez Orozco Mexican Petroleum-a qarşı (Juan Gabriel Gutierrez
Orozco v. Mexican Petroleum) işində (13) Meksika Federal İnformasiya əldə etmə
İnstitutu neft və qaz istismarı və belə məhsulların ilkin satışı ilə məşğul olan Pemex-dən
LPG ilə məşğul olan maye neft qaz distribyutorlarının adlarının və ünvanlarının
açıqlanmasını və Pemex-in satış həcmi haqqında məlumat tələb etmişdi. Meksikanın
informasiya əldə etmək haqqında qanunvericiliyinə uyğun olaraq dövlət gizli
informasiyanı o halda açıqlaya bilər ki, “həmin gizli informasiyanın aid olduğu şəxsin
razılığı olsun”.
Gizli informasiya qanunda göstərilən istisnalarla bağlı olarsa məhdudlaşdırıla bilər.
LPG distribyutorları ilə bağlı məsələyə gəldikdə isə onlar dövlət tərəfindən lisenziya
aldıqlarına görə İnformasiya əldə etməklə bağlı qanunvericiliyə əsasən lisenziya alanların
siyahısı dövlət tərəfindən açıqlanmalıdır. Federal İnformasiya əldə etmə İnstitutu isə bu
informasiyanın açıqlanmasını tələb edirdi. Satışın həcmi ilə bağlı məsələyə gəldikdə isə
İnstitut müəyyənləşdirdi ki, xüsusi satış məlumatları distribyutorların rəqibləri üçün
“faydalı ola” bilər və Pemex informasiyanın gizliliyini qorumaq üçün müəyyən tədbirlər
görmüşdür. Neft Meksika Konstitusiyasına əsasən milli mülkiyyətdədir və ictimai
resursların istifadəsinin göstəricisi Pemex-in aqreqat satış bazaları olduğu üçün İnstitut
müəyyənləşdirdi ki, belə məlumatlar ictimai idarəçiliyin şəffaflığını və cavabdehliyini
artırmaq üçün İnformasiya əldə etmək haqqında qanunvericiliyin obyektlərinə
uyğundurlar.
Futaki Yaponiya Tütün Şirkəti Biotexnologiya Mərkəzinə qarşı 2002-ci ildə
baxılmış işdə (14) Osaka Ali Məhkəməsi müəyyənləşdirdi ki, ictimai sağlamlıq marağı
kommersiya gizliliyindən üstündür və xahiş olunan sənədləri Futakiyə açıqlamaq barədə
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göstəriş verilmişdi. Burada “xəstəliklərin əkildiyi və laboratoriya heyvanlarına vurulması
və digər biotexnoloji təcrübələrin keçirildiyi” əsas genetik laboratoriya olan Yaponiya
Tütün Şirkətinin (“JT”) əsas xüsusiyyəti sıx məskunlaşmış əhalinin yerləşdiyi ərazidə
olmasıdır. Hökumət rəsmiləri sənədlərin açıqlanması tələbinin JT-nin rəqabət mövqeyinə
əhəmiyyətli zərər vura biləcəyini səbəb gətirərək, cənab Futakinin tələbini rədd etmişdi ."
JT göstərdi ki, belə informasiyanın açılması “bu ləvazimatların quruluşu və dizaynı ilə
bağlı rəqiblərin məlumatlar öyrənməsinə şərait yarada bilər. Osaka Rayon Məhkəməsi
informasiyanın gizli saxlanması haqqında qərarı qüvvədə saxladı və qeyd etdi ki, bu
sənədlər müvafiq qanun çərçivəsində müdafiə olunur və sənədlərin açılmaması halında
ictimaiyyətin zərərə məruz qalması riski iddiası isə açılmanı təmin etmək üçün kifayət
etməmişdi. Osaka Ali Məhkəməsi aşağı məhkəmənin qərarını ləğv etdi. Ali Məhkəmə
müvafiq sənədlərin açıqlanmasının JT-nin rəqabətdə iştirakına mənfi təsir göstərməsi
barədə aşağı məhkəmənin mövqeyi ilə razılaşsa da müəyyənləşdirdi ki, insan həyatına və
sağlamlığına zərər vurma riski biznes maraqlarından üstündür və bu sənədlərdəki
məlumatlar açıqlanmalıdır. Futaki bu məlumatı bir sıra binalara kütləvi zərər vuran
Böyük Hanşin zəlzələsindən sonra istəmişdi və bu sənədlərdə insanlara bio-zəhərləyici
təhlükə barədə məlumatlar verilə bilərdi. Qanunvericiliyə əsasən Yaponiyada aşağıda
göstərilən bəzi məlumatlar ictimai maraq naminə açıqlanmalıdır: saxta satış məsələləri ilə
bağlı çoxsaylı şikayətlər olduqda şirkətlərin adları, sənaye tullantılarının
zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı təfsilatlar daşınmaz əmlakla bağlı məlumatlar. Eyni
zamanda Yaponiya qanunvericiliyində ictimai maraqların müdafiəsinə kommersiya
maraqlarına nisbətən daha üstünlük verilməsi ilə bağlı qeyd oluna bilər ki, hepatit
virusuna yoluxan şəxslərə qan köçürən xəstəxanaların adları maliyyə qurumlarına ağır
iqtisadi zərər yetirə bilməsinə baxmayaraq açıqlanmalıdır.
Kommersiya sirri ilə bağlı olan məhkəmə işlərindən ən maraqlılarından biri CocaCola içkilərinə məxsus tərkibin rəqib Pepsi şirkətinə qeyri-qanuni ötürülməsi ilə bağlıdır.
Yeni istehsal nümunəsini təşkil edən kommersiya sirri şirkətin keçmiş işçiləri tərəfindən
oğurlanmasına və Pepsi şirkətinə qeyri-qanuni verilməsinə görə federal səviyyədə ABŞda məhkəməyə verilmişdi. Onlar 5 və 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdilər və
hər biri 40 min dollar dəyərində ziyana görə cərimələndirilmişdilər. 2006-cı il 1 mayda
Nyu-Yorkda qeydə alınmış PepsiCo.ya Coca-Coladan rəsmi iş zərfində məktub daxil
olmuş, məktubda yüksək səviyyəli kompaniya işçisi tərəfindən ətraflı və gizli məlumatlar
təklif olunmuşdu. PepsiCo dərhal Coca-Cola-nı məlumatlandırmış və Federal Təhqiqatlar
Bürosu ilə əlaqə saxlamışdır. Iki ay sürən təhqiqatdan sonra məlum olmuşdur ki,
Atlantada Coca-Cola şirkətində çalışan və tam məxfi sənədlərə çıxışı olan şəxs bu
məlumatları götürərəkən və həmin tərkibdə yeni işçki nümunəsini götürərək çantasına
yerləşdirərkən video kamera tərəfindən qeydə alınmışdı. Sonradan Coca-Cola şirkəti
bildirmişdi ki, bu yeni yaradılan və təkmilləşdirilən içki növü imiş və əlavə heç bir
informasiya kommersiya sirri olduğundan verilməmişdi. Bu da qeyd olunmuşdu ki,
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bununla bağlı sənədlərin əsli və digər nümunələr xüsusi qorunur. Həmin məlumatlar
Coca-Cola şirkətinə məxsus sənədlərdə “gizli və tam məhdudlaşdırılmış” kommersiya
sirrləri kimi təsdiqlənmişdir. Qeyd edək ki, bu tip hallar digər kommersiya qurumları
tərəfindən həmin işlə bağlı qınanmışdı. (12)
Yuxarıda göstərilən məhkəmə işlərini araşdırarkən belə nəticəyə gəlmək olar ki,
kommersiya sirrinin hüquqi mühafizəsi rejimində əsas məsələ kommersiya sirri və
məlumat azadlığı hüququ arasında konkret sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi, kommersiya
sirri təşkil edən məlumatların konkret siyahısının müəyyən edilməsidir. Eyni zamanda
insan hüquqların müdafiəsi mövqeyindən yanaşsaq demokratik cəmiyyətin əsas
elementlərindən biri kimi cəmiyyət üçün faydalı olan məlumatların açıqlanmasının
şərtləri müəyyənləşdirilməlidir.
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РЕЗЮМЕ
В этой статье исследованы правовой режим коммерческой тайны и права на свободу
информации, взаимодействие друг с другом. Изучается особенности и правовую основу
правового режима защиты коммерческой тайны. А также, защита коммерческой тайны в
предпринимательском деятельности и обеспечения права на свободу информации
исследуется.
Ключевые слова: коммерческая тайна, право на свободу информации, право на
получение информации

RESUME
In this article, interaction between the legal regime of trade secrets and the right to freedom
of information is researched. Features of the legal regime of protection of commercial secrets
and legal basis of protection of it is researched. Commercial secrets, its place in entrepreneurial
activity and protection of right to information is of great importance from the point of legislation
and intersection between them should be taken into consideration.
Key words: commercial secret, right to freedom of information, right to access to
information
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ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРАВА НА ПРОЦЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА
В статье рассмотрены особенности влияния национальных правовых систем в сфере
экологического законодательства в условиях глобализации на становление и
функционирование международного экологического права. В основу анализа положено
рассмотрение взаимодействия национального и наднационального экологического
законодательства в ЕС.
Ключевые слова: право, экология, ЕС, имплементация, антропоцентричный
подход, биоцентричный подход, международное право.

Эффективное осуществление национальной экологической политики не в
последнюю очередь зависит от учета теоретических достижений, положенных в
основу азербайджанской и мировой правовой доктрины в сфере экологического
права. Однако осложненные периодическими естественными и техногенными
катаклизмами, не дали возможность экологической науке выработать оптимальную
модель таких прав, концептуальных положений, которые их закрепляют и создают
основу для эффективной реализации и защиты. Подобное состояние обусловило
выбор темы исследования, которая является актуальной на сегодняшний день.
Однако, не смотря на наличие развитой теоретической базы, не все вопросы в
сфере правового управления экологическими правоотношениями нашли свое
достаточное развитие. В частности, существенные пробелы наблюдаются в
изучении вопроса влияния национальных правовых систем на развитие
международного экологического права.
Основная цель заключается в теоретическом исследовании особенностей
влияния национального экологического права на международное.
Современное понимание проблем экологии базируется на том, что
человечество является частью экологической системы планеты, пользуется благами
природы и целиком зависит от состояния окружающей природной среды. Для
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юридической науки особый интерес представляет сложный характер
взаимодействие экологии с таким социальным явлением, как право. В аспекте
провозглашенного Азербайджаном курса на постоянное развитие экологической
безопасности, вопрос экологических прав в обществе превращается в категорию не
только социальную, а и экономическую, политическую, культурную.
Центральную позицию в международном экологическом праве занимают
экологические права граждан.
Представители западной науки экологического права определяют
экологические права как: 1) права в области публичного права (права на судебную
защиту от действий экологических нарушителей, права на обжалование в суде
действий правительства, права на доступ к информации и процедуре принятия
решений в области экологических отношений); 2) права в области частного права
(права на судебную защиту в случае причинения вреда истцу, права на применение
положений ограничительных соглашений) [ , c. 23]. Так, английская экологоправовая доктрина рассматривает сущность экологических прав в аспекте
общеправовых благ человека, свободных от лоббирования и компромиссов; доступ
к правосудию оказывает содействие либерализации установленных правовых норм
и перенесению бремени доказательства на тех, чья деятельность может нанести
ущерб окружающей среде; такой подход оказывает содействие повышению
политической активности и ведению дискуссий по проблемам окружающей среды,
а также влияет на поступки людей даже на уровне подсознания. Это так
называемый антропоцентричный подход. Сущность такого подхода заключается в
том, что делаются попытки определить специфику, основы и сферы существования
людей, исходя из нужд и природы самих людей, попытки объяснить окружающий
мир, исходя из сознания и воли людей. Антропоцентричный подход к правам
человека тесно связан с естественным правом, поскольку обосновывается высшая
ценность человека и его интересов конкретными фактами общественной жизни.
Противоположный подход – биоцентричный, предлагает исходить из
состояния самой окружающей среды, а также необходимости защиты
биологических объектов [ , c. 58]. Сегодня биоцентричный подход становится все
более популярным среди юристов и элиты мирового сообщества. Ярким примером
является значительное увеличение количества нормативных актов в
международном праве, посвященных охране природы на всепланетарном уровне [ ,
c. 558; 308].
Далее, для выяснения реального влияния национального экологического права
на международное, мы предлагаем воспользоваться опытом ЕС, поскольку именно
в этом наднациональном объединении на сегодня действуют наиболее развитые и
прогрессивные международные правовые акты в сфере экологического права, и,
одновременно, дополняющие их, а также вступающие в противоречие с ними,
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национальные эколого-правовые системы.
Нормативные источники экологического права, формирующие данную сферу
общественных отношений, можно разделить на три группы:
1) универсальные и региональные международно-правовые акты,
посвященные правам человека, где экологические рассмотрены в контексте других
прав – политических, социальных, экономических (Общая декларация прав
человека, 1948 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод, 1950 г., Европейская социальная хартия, 1961 г., Международный пакт об
экономических, социальные и культурные права, 1966 г., Международный пакт о
гражданских и политических правах, 1966 г.);
2) международные документы об охране окружающей среды в рамках
международного права окружающей среды (международное экологическое право),
которые содержат информацию об экологических правах граждан:
а) международно-правовые договоры и соглашения (Конвенция ЮНЕСКО об
охране всемирного культурного и природного наследия, 1972 г., Конвенция о
запрете военного или любого другого враждебного использования средств влияния
на природную среду, 1977 г., Конвенция об охране биологического разнообразия,
1992 г., Рамочная конвенция ООН об изменении климата, 1992 г., Конвенция о
гражданской ответственности за вред, причиненный окружающей среде опасными
веществами, 1993 г. и др.);
б) «мягкое международное право» (вспомогательные процессы и решения),
среди которых главными являются Стокгольмская декларация 1972 г., Декларация
Рио-де-Жанейро 1992 г. и Оргусская конвенция 1998 г.;
3) национальные нормативно-правовые акты.
Процесс развития права окружающей среды ЕС происходил поэтапно, что
связано, прежде всего, с начальной экономической направленностью интеграции в
рамках Европейского Экономического Сообщества. Проанализированная нами
часть нормативных актов ЕС дает основания говорить о существовании особой
нормативной системы, которая посвящена экологическим правам этого
межгосударственного объединения. Вместе с тем право ЕС прямо не закрепляет
экологические права своих граждан, хотя упоминает право на благоприятную
(здоровую) окружающую среду, что закреплено в конституциях ряда государств –
членов ЕС.
Сегодня экологические права граждан ЕС нашли свое нормативное
закрепление на двух уровнях – на уровне первичного права ЕС (нормы
международных соглашений, которые создают правовую основу для
функционирования всех структур ЕС – Договор о создании ЕЭС, 1957 г., Закон о
единой Европе, 1986 г., Маахстрихтский договор об образовании ЕС, 1992 г.,
Амстердамский договор 1997 г. и др.) и вторичного права ЕС, среди которого
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особое место занимают директивы. Анализ директив ЕС, принятых с целью
улучшения экологического состояния, дает возможность сделать вывод, что по
назначению директивы имеют антропоцентричный или биоцентричный характер и
отвечают требованиям.
Основательный сравнительно-правовой анализ прав граждан в странах –
членах ЕС сделан в исследованиях Л. Кремера и Г. Винтера [ , c.65-65].. Авторы на
основе положений правовой доктрины, европейского и немецкого экологического
законодательства, судебной практики проанализировали отдельные правовые
инструменты финансового и налогового права (система налогообложения,
финансовые взыскания за нарушение норм экологического законодательства),
экологического права (соблюдение требований по правилам безопасности при
обращении с химическими и ядовитыми веществами, маркирование и упаковка
генетически модифицированных продуктов), которые активно используются на
Западе для обеспечения экологической безопасности и экологических прав
человека. Доктор права С. Кингстон подчеркивает, что в современном мире
экологические права человека нужно рассматривать как коллективные права для
всего сообщества, которые имеют проявление в материальном и процессуальном
аспекте [ ].
Ж. Тускоз относит экологические права человека и гражданина к «четвертой
генерации прав человека» (после прав гражданских и политических, социальноэкономических и коллективных), которые пока что не имеют настоящего
закрепления в общем международном праве и на сегодня остаются в состоянии
правового требования [ , c. 285 – 286]. Более приемлемой является точка зрения
профессора Эдинбургского университета А. Бойла, который считает, что
экологические права вообще не встраиваются в категорию «прав человека». Свою
позицию ученый обосновывается тем, что экологические права являются
трансграничными относительно разных категорий генераций прав человека[ ].
Джеймс П. Рей и Эрин Дейл считают, что экологические права являются
основными, и их даже не нужно закреплять в конституциях стран [ ].
Как видим, в европейской эколого-правовой доктрине на сегодня отсутствует
единый принятый подход к определению правовой природы экологических прав.
Это вызвано также спецификой права ЕС, которая напрямую относится к теме
данного исследования, и заключается в том, что в случае возникновения коллизии
между нормами европейского и национального права, даже если это произошло в
сфере исключительных полномочий ЕС, а норма национального права прямо
противоречит положениям права европейского, то ни Суд ЕС, ни любой другой
уполномоченный орган не может отменить национальный нормативный акт. В
результате, на наднациональном уровне экологическое право в ЕС формируется в
большей мере национальными законодательствами, а не наоборот.
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В европейском праве может идти речь лишь о требовании к государствунарушителю согласовать свое законодательство с требованиями права ЕС и
применить европейскую норму. Поэтому говорить об экологическом праве в ЕС
довольно часто приходится через призму его понимания отдельными
государствами-участниками.
Плюрализм понимания экологических прав обусловливается не только
отсутствием основательной и фундаментальной теории, а и тем, что каждое
государство – участник ЕС проводит свою экологическую политику, имеет
собственный комплекс экологических проблем. Вместе с тем они поддерживают
провозглашенный ЕС курс на постоянное развитие, предусматривающий общую
компетенцию европейских стран в сфере охраны природы и экономический рост за
счет уменьшения использования природных ресурсов.
Лидерами в политике расширения и углубления экологических прав и их
защиты сегодня считаются ФРГ, Королевство Дания, Королевство Нидерландов,
Австрийская Республика. В них осуществляется инициативная экологическая
политика, в том числе при активном участии общественности, постоянно
развивается и совершенствуется экологическое законодательство, осуществляется
финансирование мероприятий по охране окружающей среды, выдвигаются
конструктивные предложения по вопросам охраны окружающей среды на
международном уровне и т.п. Вместе с тем заметим, что конституция Австрии не
содержит фундаментальных положений о праве на окружающую среду,
экологические права граждан Австрии не кодифицированы, а содержатся в
конституционных законах, а именно: закон «Об информации относительно
природного состояния», 1993 г., закон «О торговле», 1993 г. с изменениями в 2010
г. и т.п., а система экологического права Дании состоит из объемной системы
правил, содержащих различные виды нормативных актов разных компетентных
органов и основывается на положениях административного права.
И в конституциях Франции, Швеции, Люксембурга, Боснии и Герцеговины,
Ирландии, Исландии, Кипра не было найдены нормы, которые прямо закрепляли
бы экологические права. Вместе с тем, в этих конституциях отсутствует четкое
определение роли и обязанности государства относительно охраны природы и
обеспечения прав человека в сфере окружающей среды.
Люксембург во время создания своего экологического законодательства
пошел путем дословной имплементации директив ЕС в национальное
законодательство.
Относительно Греции, то ее экологическое законодательство главным
образом сосредоточено на защите окружающей среды, флоры, фауны, водных
ресурсов, гор, прибрежных районов, а не на защите гражданами своих
экологических прав. Подобная же ситуация с защитой экологических прав в
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Италии, где в 1986 г. законом № 349 было создано Министерство охраны
окружающей среды и урегулированы правила возмещения экологического ущерба
при отсутствии норм относительно сущности и охраны экологических прав. В
Испании существует конституционная защита окружающей среды, но отсутствует
закон об экологической защите граждан и консолидированная система
экологического права.
Прямо закрепляют в конституциях экологические права своих граждан страны
ЕС Восточноевропейского блока, которые определяют довольно широкий перечень
прав в сфере экологических отношений для граждан. Так, право на благоприятную
окружающую природную среду гарантируют конституции: Чешской Республики
(ст. 35), Республики Хорватия, Словакии (ст. 44), Норвегии (ст. 110-в), Словении
(ст. 72), Бельгии (ст. 23), Болгарии (ст. 55), Венгрии (п. 2 ст. 70/D), Финляндии (ст.
14-а).
Право на благоприятную окружающую среду принадлежит к общим
конституционным традициям государств-членов, как принцип права (ст. 6
Договора о Европейском Союзе от 1992 г.).
Особое место в законодательстве, регулирующим отношения в сфере
окружающей среды ЕС, занимают международные договора ЕС. С момента
вступления в силу они формируют законодательство ЕС, что подтверждается
прецедентным правом (решение Суда ЕС в деле С-181/73) и не должны
противоречить учредительским договорам ЕС. Специфика международных
соглашений ЕС, в том, что касаются окружающей среды, заключается в том, что
обычно заключаются договора смешанного характера, подписанные одновременно
от лица ЕС и всех государств – членов ЕС. ЕС выступает стороной 23 конвенций,
20 протоколов к ним и четырех международных соглашений в сфере окружающей
среды [ , c.55].
В правовом поле ЕС осуществляет попытки усовершенствовать действующее
законодательство путем его кодификации в области экологической
стандартизации, сертификации, финансирования экологических мероприятий,
мониторинга окружающей среды. Как отметил О. Гусев, с момента образования ЕС
альянс постепенно превращается в «экологический союз». Страны-члены обязаны
интегрировать задачи охраны окружающей среды в нормативно-правовые акты,
действующие во всех областях политики. Принятые в ЕС акты, в свою очередь,
должны инкорпорироваться в национальное право [ ]. Таким образом, единая
экологическая политика ЕС является примером зрелой политики экологоэкономического развития содружества государств, начатой в 1972 г. При этом в
экологическом законодательстве ЕС отсутствует внутриотраслевая кодификация, в
которой установлена общая политика Союза в сфере окружающей среды и
правовые механизмы ее реализации, а во многих случаях сохраняется
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секторальный подход к правовому регулированию соответствующего
правоотношения [ , с. 131].
Анализ национальных законодательств стран-членов ЕС дал возможность
прийти к выводу, что на регулирование отношений в сфере экологических прав
граждан ЕС влияют общие и специальные принципы права ЕС, закрепленные в
учредительных договорах, и принципы, закрепленные в национальном
законодательстве государств-членов ЕС. Среди таких принципов:
1) принцип устойчивого развития, введенный Амсдердамским договором 1999
г., и внесенный в ст. 11(6) договора ЕС, согласно которому потребность защиты
окружающей среды должна быть интегрирована в определение и осуществление
политики и деятельности ЕС, особенно с целью содействия устойчивому развитию.
Сначала мероприятия по реализации принципа устойчивого развития на уровне ЕС
предполагались в Пятой программе действий Сообщества по окружающей среде
«В направлении к постоянству» (1993), принятой в закрепление принципов
Декларации Рио-де-Жанейро (1992). Вопрос постоянного развития в рамках ЕС
был определен в Шестой программе действий в сфере окружающей природной
среды на 2002 – 2012 гг. и Стратегии устойчивого развития, утвержденной на
заседании Совета Европы в июне 2006 г. [ ];
2) принцип интеграции, который с принятием Амстердамского договора был
внесен в ст. 11(6): с целью его выполнения комиссия разработала положение по
определению задач по охране окружающей среды, которые были закреплены в
Стратегии интеграции экологических требований Европейского Союза в 1998 г. [ ].
Стратегия определяет полномочия институтов ЕС. Этот принцип закрепляет
полнейшую экологизацию всех сфер, всех направлений политики деятельности ЕС
и признается долгосрочной целью. Вместе с тем согласно ст. 11(6) «требования
охраны окружающей среды должны быть интегрированы в определение и
осуществление политики и деятельности Европейского Союза»;
3) принцип «загрязнитель платит». Впервые он был сформулирован в 1975
году, загрязнителем «признавался кто-то, кто прямо или опосредованно причиняет
убытки окружающей среде, создает условия, которые могут привести к такому
убытку» [ ]. Его сущность заключается в том, что загрязнители должны целиком
компенсировать расходы на ликвидацию вреда, причиненного окружающей среде,
или минимизировать такой вред до уровня, определенного стандартами качества
окружающей среды;
4) принцип предупреждения, который был добавлен к Договору о ЕС 1987 г. и
закреплен в ст. 191(174) договора, предусматривает направление деятельности
Союза на профилактику загрязнений или причинения другого вреда окружающей
среде;
5) принцип осторожности, который тесно связан с принципом
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предупреждения. В случае, если существует угроза серьезного или необратимого
убытка, отсутствие полной научной уверенности не считается причиной для
отсрочки применения экономически эффективных мер по предотвращению
ухудшения состояния окружающей среды. В ЕС правовую основу для применения
принципа заложила ст. 191(174) Договора о ЕС. Содержание принципа заключается
в том, что в случае недостаточности научной базы или неопределенности комиссия
по всем вопросам анализа риска руководствуется принципом осторожности.
Принцип направлен на охрану окружающей среды, обеспечение здоровья граждан,
флоры и фауны, применяется путем определенных ограничений во время
определения рисков.
Но пока совершенствуется законодательство новых членов ЕС, стран –
кандидатов во вступление, законодательство Евросоюза тоже не остается
статическим, происходит унификация норм процессуального и материального
права.
Особое внимание хотим обратить на то, что сегодня имеет место совместная
компетенция ЕС и государств – членов Евросоюза. Полномочие ЕС в сфере
окружающей среды прежде всего закреплено в Договоре о ЕС (ст.ст. 4, 114, 191 –
193). Однако даже в случае, если компетенция по тому или иному вопросу в рамках
охраны окружающей среды принадлежит ЕС, государства-члены имеют право
устанавливать более высокие экологические стандарты, чем принятые на
наднациональном уровне.
Общей компетенции посвящена ст. 13 проекта Европейской конституции,
которая сейчас имеет вид конституционного договора, принятого 18 июня 2004 г. В
частности, в ней определены сферы, которые подпадают под общую компетенцию
ЕС, среди которых выделена окружающая среда и защита потребителей.
Следует отметить, что право окружающей среды ЕС учитывает национальное
законодательство отдельного государства-члена в сфере экологических прав
граждан. При этом оно включает все нормы, которые проистекают из
международных договоров и обычаев, директив и регламентов ЕС, национальных
конституций, законодательства, муниципальных постановлений, постановлений,
принятых национальными и местными исполнительными и административными
органами, решений суда и прецедентного права. Верховенство европейского права,
которое заключается в предоставлении нормам европейского права высшей
юридической силы, сравнительно с нормами национального права государствчленов, сопровождается обязательством каждого государства-члена не принимать
национальные нормы права, которые противоречат европейскому праву, вносить
изменения в национальное законодательство с целью гармонизации с европейским
правом, принимать самостоятельные меры для максимально эффективного
действия права ЕС.
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Вместе с тем, никакие наднациональные правовые нормы в ЕС не могут
приниматься без согласования с национальными правительствами.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что национальное
и международное экологическое право в современном глобализированном мире
сосуществуют параллельно, и оказывают друг на друга взаимообуславливающее
влияние. Особенно ярко это проявляется в интеграционных объединениях, в
частности – в ЕС, в котором с одной стороны все государства-члены обязаны
постепенно имплементировать в национальное законодательство директивы ЕС, а с
другой, все наднациональные акты принимаются с учетом пожеланий членов ЕС,
включая исторические условия формирования национальных правовых систем.
Также, наднациональные нормы экологического права в ЕС не могут отменять
существующих национальных.
Ярким
примером
влияния
на
наднациональное
экологическое
законодательство ЕС является одновременное закрепление антропоцентричного
(характерного ранее для Великобритании, Испании) и биоцентричного
(характерного для ФРГ, Австрии, Дании) подходов к развитию экологического
права.
Перспективным направлением дальнейших исследований мы считаем анализ
влияния мировых, закрепленных на более высоком, чем европейский уровень
экологических норм на экологическое право наднациональных региональных
интеграционных объединений.
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UOT 349.2
Ülkər Əkbərli,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya
və Hüquq İnstitutunun “Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi,
mülki hüquq və mülki proses” şöbəsinin doktorantı

ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİNİN HÜQUQİ TƏNZİMETMƏ
MEXANİZMİNİN ANLAYIŞI
Ərəb mənşəli “tənzim” sözü “nizama salma” (salınma), “qaydaya salma” (salınma)
və nizamla(n)ma mənalarını ifadə edir (1, s. 315). Əmək münasibətlərinin hüquqi
tənzimlənməsi mexanizminin anlayışını verməzdən öncə biz hüquqi tənzimlənmə nədir
sualına cavab verməliyik. Professor V.İ. Qayman bildirir ki, hüququn qüvvəsi öz-özünə
həyata keçirilmir. Bunun üçün onun fəaliyyət mexanizmini işə salan xüsusi “aqreqat”
lazımdır. O, hər dəfə hüquqi vasitələrlə ödənilməsi mümkün və obyektiv şəkildə gərəkli
müvafiq tələbat və maraqlar yarandıqda işə düşməlidir. Belə bir “aqreqat” hüququn
qüvvəsinin mexanizmində - hüquqi tənzimetmədədir. Onun vəzifəsi sosial tənzimetmə
sistemində fərdlərin və kollektivlərin davranış və fəaliyyətinin təşkilinə hüquqi vasitələri
yeritmək, onların təzahürlərinin destruktiv formalarını təcrid etmək və vətəndaşların,
onların təşkilatlarının aktivliyini stimullaşdırmaqdır. Hüquqi tənzimetmə hüququn
qüvvəsinin bir hissəsidir (aspektidir). O, subyektlərin davranış və fəaliyyətinə hüququn
xüsusi-hüquqi (qeyri-informativ və dəyərli-motivasiyalı) təsirini səciyyələndirir, lakin
birbaşa olaraq onlarla bağlı deyil. Hüquqi tənzimetmə nəticəsində hüquqi təməl
formalaşır (2, s. 138-139).
V.N. Xrapanyuk göstərir ki, hüquq elmi hüquqi təsir və hüquqi tənzimetmə
anlayışlarını fərqləndirir. Burada bir məna var, belə ki, hüquq artıq öz mövcudluğu ilə
insanların davranışına əhəmiyyətli təsir göstərir. Bir mədəni və məlumat dəyəri kimi
hüquq insan fəaliyyətinin istiqamətini müəyyən edir, bu fəaliyyəti sivilizasiyalı ictimai
münasibətlərin ümumi çərçivəsinə yönəldir. Məhz bu mənada hüquqi təsir anlayışı
hüquqi tənzimetmə anlayışından genişdir.
Bununla belə, xüsusi olaraq ictimai münasibətlərin birbaşa tənzimlənməsinə
yönəldilmiş müəyyən hüquqi təsir vasitələrini fərqləndirmək lazımdır. Bu vasitələr
hüquqi tənzimetmənin predmeti olan bütün ictimai münasibətlər məcmusunun nizama
salınmasını təmin edən bütöv sistemli hüquqi mexanizmi təşkil edir.
Hüquqi tənzimetmə mexanizmi – ictimai münasibətləri hüquqi dövlətin məqsəd və
vəzifələrinə uyğun olaraq qaydaya salan hüquqi vasitələr sistemidir (3, s. 234).
“Hüquqi tənzimetmə” və “hüquqi tənzimetmə mexanizmi” terminlərini fərqləndirən
239

A.Y. Ryabovun fikrincə, hüquqi tənzimetmə dedikdə, hüquq normalarının ictimai
münasibətlərə dinamik təsir prosesi, hüquqi tənzimetmə mexanizmi dedikdə isə həmin
prosesin effektliyini təmin edən vasitələr sistemi başa düşülməlidir (4, s. 8).
N.İ. Matuzov və A.V. Malko qeyd edirlər ki, hüquqi tənzimetmə mexanizminin
məqsədi subyektlərin maraqlarının ədalətli təmin olunmasına nail olmaq və ictimai
münasibətlərin nizama salınmasını təmin etməkdir. Yəni, ictimai münasibətləri,
insanların davranışını və kollektivlərin fəaliyyətini nizama salmaq hüquqi tənzimetmə
mexanizminin birbaşa və bilavasitə məqsədini təşkil edir (5, s. 516).
Hüquqi tənzimetmə mexanizminin əsas struktur ünsürləri (ərəb mənşəli “ünsür”
sözü bütün şeylərin, hadisələrin bünövrəsini təşkil edən əsas tərkib hissələrindən biri
mənasını verir) (1, s. 428) aşağıdakılardır:
1) hüquq normaları;
2) hüquq münasibəti;
3) hüquq və vəzifələrin realizə aktları.
Hüquq normaları hüquqi tənzimetmə dairəsindəki ictimai münasibətlərin
iştirakçılarının ümumi və hüquqi cəhətdən məcburi davranış qaydalarını müəyyən edir.
Onlar öz hüquqi qüvvələrinə görə müxtəlif normativ hüquqi aktlarda ifadə olunur və bu
zaman özlərinin ümumməcburilik keyfiyyətini itirmir. Hüquq normalarının ictimai
münasibətlərə əsas tənzimetmə təsiri ondadır ki, o, hüquq normasının aid olduğu
subyektlərin dairəsini müəyyən edir; həmin subyektlərin hüquq normalarının tələblərini
rəhbər tutduqları halları müəyyən edir; davranış qaydasının məzmununu açır; həmin
qaydaların pozulmasına görə hüquqi məsuliyyət tədbirlərini müəyyən edir. Hüquq
norması hüquqi tənzimetmə mexanizminin ilkin ünsürüdür və onun əsasını müəyyən edir.
Hüquq elmində və təcrübədə hüquq normaları haqlı olaraq hüquqi tənzimetmə
mexanizminin normativ əsası sayılır, çünki bu normalarda hüquqi dövlətin
vətəndaşlarının ehtiyac və maraqlarına uyğun olan ictimai münasibətlər modeli qurulur.
Hüquq münasibəti hüququn real mövcudluğunun mühüm və zəruri ünsürüdür.
Burada hüquq normalarında əks olunmuş ümumi hüquq və vəzifələr fərdi subyektlərin
(şəxs və təşkilatların) konkret və qarşılıqlı əlaqəli hüquq və vəzifələrinə çevrilir.
Subyektlər öz davranışlarını məhz bu konkret hüquq və vəzifələrə uyğunlaşdırırlar.
Hüquq münasibəti ictimai münasibət iştirakçılarının mümkün və lazımi
davranışlarının fərdi hədlərini müəyyən edir. Konkret hüquqi təsir dairəsinə düşdükdə,
hərəkət azadlığını nəzərdə tutulmuş hədlərdə realizə etmək mümkündür. Hüquq
normasında əks olunmuş ümumi hüquq və vəzifələrin hüquq münasibətlərinə keçirilməsi
hüquqi tənzimetmə mexanizminə öz nizamlayıcı funksiyasını başa çatdırmaq imkanı
verir, başqa sözlə, hüquq münasibətləri subyektlərinin hüquq və vəzifələrini faktiki
ictimai münasibətlərdə real surətdə təcəssüm etdirir.
Hüquq və vəzifələrin realizə aktları – hüquq münasibətləri subyektlərinin onların
hüquq və vəzifələrinin həyata keçirilməsi üzrə faktiki davranışıdır. Bu aktların köməyi ilə
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hüquqi tənzimetmənin məqsədlərinə nail olunur, səlahiyyətli və borclu şəxslərin konkret
qanuni maraqları təmin olunur. Hüquq subyektləri özlərinə məxsus hüquq və vəzifələri
müstəqil surətdə realizə edə bilmədikdə, dövlət öz səlahiyyətli orqanlarının simasında
hüququ tətbiqetmə fəaliyyətini həyata keçirir (vergilər tutur, təqaüdləri təyin edir,
mühakiməni həyata keçirir).
İctimai münasibətləri hüquqi tənzimetmə mexanizminin dəqiqliyi və səmərəliliyi
hüquq normalarının düzgün təfsirindən və hüquqi tənzimetmə subyektlərinin hüquq
düşüncəsi səviyyəsindən asılıdır. Hüquq normasının həqiqi mənasının dərindən dərk
edilməsi, qüvvədə olan qanunvericiliyin məzmununun rəsmi şərhini bilmək ictimai
həyatın hüquqi tənzimlənməsinin keyfiyyətini xeyli yüksəldir və təbiidir ki, ictimai
münasibət iştirakçılarının hüquq düşüncəsinin səviyyəsi nə qədər yüksək olsa, hüquqi
tənzimetmə mexanizmi bir o qədər etibarlı işləyər.
Hüquqi tənzimetmənin başlıca məqsədi cəmiyyətdə hüquq normalarının tələblərinə
tam uyğun gələn, sosial ədalət prinsiplərinə cavab verən qaydanın yaradılmasıdır (3, s.
235-236).
Hüquqi tənzimetmə mexanizminin əsas ünsürlərinin fərqləndirici meyarları
qismində hüquqi tənzimetmə mexanizminin mərhələlərindən istifadə edilməsini təklif
edən S.S.Alekseyev bu mərhələlərə aşağıdakıları aid edir:
1)
hüquq normalarının formalaşması və hərəkəti mərhələsi;
2)
hüquq və vəzifələrin (hüquq münasibətlərinin) yaranması mərhələsi;
3)
hüquq və vəzifələrin realizə edilməsi mərhələsi;
4)
hüququn tətbiqi mərhələsi (6, s. 26).
Analoji fikirlər söyləyən professor S.A. Komarov göstərir ki, hüquqi tənzimetmə
mexanizmi hüquq normaları ilə ictimai münasibətlərin nizama salınması prosesinin
fəaliyyət tərəfini ifadə edir. Bu zaman uzunmüddətli proses olan hüquqi tənzimetmə
mərhələlərə bölünür və bu mərhələlərin məcmusu hüquqi tənzimetmə mexanizmini təşkil
edir. Hüquqi tənzimetmə özündə aşağıdakı dörd mərhələni birləşdirir:
1)
hüquq normalarının qəbulu və onun ümumi təsiri (ictimai münasibətlərin
nizama salınması);
2)
subyektiv hüquqların və subyektiv hüquqi (yuridik) vəzifələrin yaranması;
3)
hüquqi (yuridik) vəzifələrin realizə edilməsi, həmin vəzifələrin ictimai
münasibətlər iştirakçılarının faktiki davranışında konkret təcəssümü;
4)
hüququn tətbiqi.
Hüquqi tənzimetmənin qeyd olunan müvafiq mərhələləri onun mexanizminin dörd
əsas ünsürünü ayırmağa imkan verir: a) hüquq norması; b) hüquq münasibəti; v) hüquq
və vəzifələrin realizə aktları; q) hüququn tətbiqi aktları (7, s. 94).
A.İ. Quliyevin fikrincə, hüquqi tənzimetmənin mexanizmi ictimai münasibətlərə
hüquqi təsirin yuridik vasitələrini toplamağa və sistemləşdirməyə, cəmiyyətin hüquqi
həyatında bu və ya digər yuridik vasitənin yerini və rolunu müəyyən etməyə imkan verir.
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Müəllif hüquqi tənzimetmə mexanizminin ünsürlərinə, tərkib hissələrinə aşağıdakıları aid
edir:
a) yuridik normalar;
b)
normativ-hüquqi aktlar;
c)
rəsmi təfsir aktları;
ç) yuridik faktlar;
d)
hüquq münasibətləri;
e)
hüququ realizə aktları;
ə) hüququ tətbiqetmə aktları;
f)
hüquq düşüncəsi;
g)
qanunçuluq rejimi.
Bu ünsürlərin hər biri öz tənzimləyici funksiyasını yerinə yetirir, öz üsulu ilə
insanların davranışına və ictimai münasibətlərə təsir göstərir (8, s. 7).
Fikrimizcə, dövlət və hüquq nəzəriyyəsi üzrə tanınmış alim V.N. Xrapanyukun
hüquqi tənzimetmə mexanizminə verdiyi anlayışı rəhbər tutaraq, çoxşaxəli kompleks
kateqoriya olan əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi mexanizminə aşağıdakı
kimi tərif vermək olar:
Əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi mexanizmi dedikdə, ictimai
münasibətlərin bir növü olan əmək münasibətlərini hüquqi dövlərin məqsəd və
vəzifələrinə uyğun olaraq qaydaya salan hüquqi vasitələr sistemi başa düşülür.
Həmçinin, hüquqi tənzimetmə mexanizminin struktur ünsürləri haqqında V.N.
Xrapanyukun fikirlərinə əsaslanaraq əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi
mexanizminin aşağıda qeyd olunan əsas ünsürlərini göstərmək olar:
1)
əmək hüquq normaları;
2)
əmək hüquq münasibətləri;
3)
əmək hüququnun subyektlərinin hüquq və vəzifələrinin realizə aktları.
Bu üç ünsürün hər birinə ayrı-ayrılıqda nəzər yetirək. Əmək münasibətlərinin
hüquqi tənzimlənməsi mexanizminin əsas ünsürlərindən biri olan əmək hüquq normaları
ilk növbədə ən yüksək hüquqi qüvvəyə malik, respublikamızın qanunvericilik sisteminin
əsasını təşkil edən 1995-ci il 12 noyabr tarixli Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasında təsbit olunmuşdur. Konstitusiyanın 25-ci maddəsinin II və III
hissələrinə görə kişi ilə qadının eyni hüquqları və azadlıqları vardır. Dövlət irqindən,
milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq
mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai
birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının
bərabərliyinə təminat verir. İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli, dini,
dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq
qadağandır.
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Konstitusiyanın “Əmək hüququ” adlanan 35-ci maddəsinə uyğun olaraq əmək fərdi
və ictimai rifahın əsasıdır. Hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə
özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək hüququ vardır. Heç kəs zorla
işlədilə bilməz. Əmək müqavilələri sərbəst bağlanılır. Heç kəs əmək müqaviləsi
bağlamağa məcbur edilə bilməz. Məhkəmə qərarı əsasında şərtləri və müddətləri qanunla
nəzərdə tutulan məcburi əməyə cəlb etmək, hərbi xidmət zamanı səlahiyyətli şəxslərin
əmrlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar işlətmək, fövqəladə vəziyyət və hərbi vəziyyət
zamanı vətəndaşlara tələb olunan işləri gördürmək hallarına yol verilir. Hər kəsin
təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək, heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan öz işinə görə
dövlətin müəyyənləşdirdiyi minimum əmək haqqı miqdarından az olmayan haqq almaq
hüququ vardır. İşsizlərin dövlətdən sosial müavinət almaq hüququ vardır.
Konstitusiyanın “Tətil hüququ” adlı 36-cı maddəsində deyilir: “Hər kəsin təkbaşına
və ya başqaları ilə birlikdə tətil etmək hüququ vardır. Əmək müqaviləsi əsasında
işləyənlərin tətil etmək hüququ yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda məhdudlaşdırıla
bilər. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində və digər silahlı birləşmələrdə
xidmət edən hərbi qulluqçular və mülki şəxslər tətil edə bilməzlər. Fərdi və kollektiv
əmək mübahisələri qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada həll edilir.
Konstitusiyanın 38-ci maddəsinə müvafiq olaraq hər kəsin istirahət hüququ vardır.
Əmək müqaviləsi ilə işləyənlərə qanunla müəyyən edilmiş, lakin gündə 8 saatdan artıq
olmayan iş günü, istirahət və bayram günləri, ildə azı bir dəfə 21 təqvim günündən az
olmayan ödənişli məzuniyyət verilməsi təmin edilir.
Professor A.M. Qasımov haqlı olaraq qeyd edir ki, Konstitusiyada təsbit olunmuş
bu hüquq və azadlıqlar real surətdə mövcud olaraq qanunlarımızın mənasını,
məzmununu, habelə qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyətlərinin fəaliyyətinin
mənasını təşkil edir (9, s. 43).
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 148-ci maddəsinin ikinci hissəsin-də
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin Azərbaycan
Respublikasının qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi olması təsbit edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 151-ci maddəsinə uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar
ilə (Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və referendumla qəbul edilən aktlar
istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr
arasında ziddiyyət yaranarsa, beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir.
Məhz bu baxımdan, 1919-cu ildə, I Dünya Müharibəsindən sonra, Versal
müqaviləsi əsasında yaradılmış, 1946-cı ildən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
ixtisaslaşmış qurumlarından biri olan, hazırda mənzil qərargahı Cenevrədə (İsveçrə)
yerləşən, Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 19 may tarixdən üzv olduğu (10), əmək
hüquq normalarının öz əksini tapdığı Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Konvensiyalarının
böyük əhəmiyyəti vardır. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Əmək Təşkilatına üzv
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olduqdan sonra, ilk olaraq həmin təşkilatın “Ödənişli təhsil məzuniyyəti haqqında”
Konvensiyasını 1993-cü il 27 yanvar tarixdə, “İnkişaf edən dövlətlərdə xüsusi
hesablamalarla minimum əmək haqqının müəyyən olunması haqqında”, “Dövlət
qulluqçularının məşğulluq şəraitinin yaradılması və prosedur haqqında” və “Məşğulluq
xidmətinin təşkili haqqında” Konvensiyalarını 1993-cü il 27 yanvar tarixdə, “Ödənişli
məzuniyyətlər haqqında” Konvensiyasını 1994-cü il 19 iyul tarixdə, “Kənd təsərrüfatında
əməyin təftişi haqqında”, “Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında”
Konvensiyalarını, habelə “Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında” Konvensiyaya
dair Protokolu 2000-ci il 8 fevral tarixdə ratifikasiya etmişdir (11). Ümumiyyətlə, halhazıra kimi Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Əmək Təşkilatının əksər
Konvensiyalarına qoşulmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 1 fevral tarixli Qanunu ilə təsdiq edilərək
həmin ilin iyul ayının 1-dən qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikasının Əmək
Məcəlləsində təsbit olunmuş əmək hüquq normalarını xüsusi qeyd etmək lazımdır. 317
maddədə öz əksini tapmış, XIII bölmədən ibarət olan Əmək Məcəlləsinin birici
bölməsində “Ümumi normalar”, ikinci bölməsində “Kollektiv müqavilə və saziş”, üçüncü
bölməsində “Əmək müqaviləsi”, dördüncü bölməsində “İş vaxtı”, beşinci bölməsində
“İstirahət vaxtı və işçilərin məzuniyyət hüquqları”, altıncı bölməsində “Əmək normaları,
əməyin ödənilməsi normaları, qaydaları və təminatları”, yeddinci bölməsində “Əmək və
icra intizamı”, səkkizinci bölməsində “İşəgötürənin və işçinin qarşılıqlı maddi
məsuliyyəti”, doqquzuncu bölməsində “Əməyin mühafizəsi”, onuncu bölməsində
“Qadınların, yaşı 18-dən az olan işçilərin və aqrar sahədə əmək münasibətlərinin
tənzimlənməsi xüsusiyyətləri”, on birinci bölməsində “Əmək mübahisələri”, on ikinci
bölməsində “İşçilərin sosial sığortası”, on üçüncü bölməsində isə “Yekun müddəalar”
kimi institutlar nəzərdə tutulur.
Əmək hüquq normaları həmçinin məşğulluğa kömək sahəsində dövlət siyasə-tinin
hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını, eləcə də vətəndaşların əmək sahəsində və işsizlərin
sosial müdafiəsi sahəsində dövlət təminatlarını müəyyən edən 2001-ci il 2 iyul tarixli
“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (12) və Azərbaycan
Respublikasında miqrasiya sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, miqrasiya
proseslərinin və bu sahədə yaranan münasibətlərin tənzimlənməsi, habelə əcnəbilərin və
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında hüquqi vəziyyəti ilə bağlı
normaları müəyyənləşdirən 2013-cü il 2 iyul tarixli Azərbaycan Respublikasının
Miqrasiya Məcəlləsində öz əksini tapmışdır (13). Məsələn, “Məşğulluq haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun “Məşğulluğun təmin edilməsində işəgötürənlərin
iştirakı” adlanan 17-ci maddəsinə müvafiq olaraq işəgötürənlər dövlət məşğulluq
siyasətinin həyata keçirilməsinə aşağıdakı əsaslarla kömək göstərirlər:
• qanunvericiliyə uyğun olaraq əmək münasibətlərini tənzimləyən əmək
müqavilələrinin (kontraktların) şərtlərinə əməl edilməsi;
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• istehsalatın dayandırılması və ya işçilərin sərbəstləşdirilməsi təqdirində onların
müdafiəsi üçün kollektiv müqavilələrdə (sazişlərdə) nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata
keçirilməsi;
• əlavə təhsil üçün şəraitin yaradılması;
• sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin müəyyən olunmuş qaydada işə
düzəldilməsi.
Digər misal. Miqrasiya Məcəlləsinin 11-ci fəsli (61-73-cü maddələr) “Əcnəbilərin
və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında əmək fəaliyyətinin
tənzimlənməsi” məsələlərinə həsr olunmuşdur. Həmin Məcəllənin “Əcnəbilərin və
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında işə cəlb olunması” adlanan
63-cü maddəsində deyilir: “Hüquqi şəxslər, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər və xarici hüquqi şəxslərin filial və
nümayəndəlikləri əcnəbiləri və vətəndaşlığı olmayan şəxsləri Azərbaycan
Respublikasında işə cəlb edə bilərlər.
Hüquqi şəxslər, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki
şəxslər və xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, Miqrasiya Məcəllənin 64-cü
maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, işə cəlb etmək istədikləri hər bir
əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs üçün iş icazəsi almalıdırlar.
Hüquqi şəxslər, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki
şəxslər və xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri əcnəbi və vətəndaşlığı
olmayan şəxs Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olduqda da ona iş
icazəsinin alınması üçün müraciət edə bilərlər.
Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər hüquqi şəxslərin, hüquqi şəxs
yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin və xarici hüquqi
şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin onlar üçün iş icazəsi almasından sonra
Azərbaycan Respublikasında haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər.
Hüquqi şəxslər, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki
şəxslər və xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri işə cəlb etdikləri əcnəbiləri
və vətəndaşlığı olmayan şəxsləri yalnız öz iş yerlərində işlə təmin etməli və bu barədə
onlarla iş icazəsinin qüvvədə olduğu müddətə əmək müqaviləsi bağlamalıdırlar. İş icazəsi
alınmadan əcnəbilərlə əmək müqaviləsinin bağlanılmasına yol verilmir.
İşə cəlb edilən əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin pasportlarının və ya
şəxsiyyətlərini təsdiq edən digər sənədlərinin hüquqi şəxslər, hüquqi şəxs yaratmadan
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər və xarici hüquqi şəxslərin filial və
nümayəndəlikləri tərəfindən götürülərək saxlanılması qadağandır”.
Miqrasiya Məcəlləsinin 64-cü maddəsində isə nəzərdə tutulur ki, aşağıdakı
əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün iş icazəsinin alınması tələb olunmur:
Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşamaq üçün icazəsi olanlara;
Azərbaycan Respublikasının ərazisində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
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olanlara;
diplomatik nümayəndəlik və konsulluqlarda işləyənlərə;
beynəlxalq təşkilatlarda işləyənlərə;
beynəlxalq müqavilələr əsasında yaradılmış təşkilatların rəhbərlərinə və onların
müavinlərinə;
müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən işə cəlb edilənlərə;
kütləvi informasiya vasitələrinin Azərbaycan Respublikasında akkreditə
olunmuş əməkdaşlarına;
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi fəaliyyət sahələri üzrə
(nəzərdə tutulmuş fəaliyyət sahələrinin siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırılaraq təsdiq
edilir);
il ərzində 90 gündən çox olmayan müddətdə Azərbaycan Respublikasında
ezamiyyətdə olanlara;
dənizçilərə;
ali təhsil müəssisələrində mühazirə kurslarının oxunması üçün dəvət edilən
professor-müəllim heyətinə və mühazirəçilərə;
incəsənət işçilərinə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanında (Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi nəzərdə tutulur) dövlət qeydiyyatından keçmiş idman
klublarına işə dəvət olunan məşqçilərə və idmançılara;
dövlət qeydiyyatına alınmış dini qurumlarda peşəkar dini fəaliyyətlə məşğul
olanlara;
xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı filial və nümayəndəliyinin
rəhbərləri və onların müavinlərinə;
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə nikahda olanlara, bu şərtlə ki, həmin
vətəndaş Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olsun;
qaçqın statusunun verilməsi üçün vəsatət verən, qaçqın statusu almış və ya
siyasi sığınacaq verilmiş şəxslərə;
himayəsində 18 yaşına çatmamış və ya I qrup əlil Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşı olanlara;
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən (Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti nəzərdə tutulur) müəyyən edilən hallarda əmək fəaliyyətinə cəlb olunan
şəxslərə (14).
Əmək hüquq normaları habelə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
fərmanlarında əks olunmuşdur.
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Понятие механизма правового регулирования трудовых отношений
РЕЗЮМЕ
В статье автор указывает, что под механизмом правового регулирования понимается
система правовых средств, с помощью которых осуществляется правовое воздействие на
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общественные отношения. Механизм правового регулирования труда, представляется как
комплексная многоуровневая категория.
Ключевые слова: труд, право, факт, республика, регулирование.

Concept of the mechanism of legal regulation of the labor relations
SUMMARY
In article the author specifies that the mechanism of legal regulation is understood as
system of legal means by means of which legal impact on the public relations is carried out. The
mechanism of legal regulation of work, is represented as complex multilevel category.
Keywords: labor, law, fact, republic, regulation.
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УДК 347.191.
G.İ.Həsənova,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya
və Hüquq İnstitutunun “Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi,
mülki hüquq və mülki proses” şöbəsinin doktorantı

HÜQUQİ ŞƏXS KATEQORİYASININ
YARANMASI VƏ İNKİŞAFI
(qədim dövrlərdən XX əsrin əvvəllərinə qədər)
Hüquqi şəxs kateqoriyasının (kateqoriya dedikdə, hadisələrin, əşyanın dərəcəsini,
yaxud onların əlamətlərinin ən ümumi xüsusiyyətlərini göstərən məfhum başa düşülür)
[1, s. 649] yaranması ilə bağlı tarixə ekskurs etdikdə görürük ki, qədim Misirdə və
Babilistanda hüquqi şəxs termini işlədilməsə də, həm Misir şahı Bakxorisin
Qanunlarında, həm də eramızdan əvvəl XVIII əsrdə tərtib edilmiş, Mesopotamiya
hüququnun ən böyük abidəsi olan Hammurapi Qanunlarında şirkət müqaviləsinin
bağlanmasına icazə verilirdi. Mənbələrdə göstərilir ki, qədim Misirdə şirkət müqaviləsi
müvafiq məqsədə nail olmaq üçün öz vəsaitlərini birləşdirən bir neçə iştirakçı arasında
bağlanan müqavilə idi.
Eramızdan əvvəl V-IV əsrlərdə həmçinin Afina quldarlıq cəmiyyətində şirkət
müqaviləsinin olması haqqında məlumat verilir. Qədim Afinada şirkət müqaviləsi
müxtəlif vətəndaş birlikləri arasında bağlanırdı. Bu cür ticarət, gəmi, bank və s. birliklər
Afinada kifayət qədər idi. Şirkət müqaviləsi vasitəsilə iştirakçıların əmanətlərindən
ümumi əmlak yaradılırdı. Nümayəndələri əmlak əldə edə bilən şirkətlər hüquqi şəxslər
kimi çıxış edə bilərdilər. Müqavilənin şərtlərindən asılı olaraq şirkətin hər bir iştirakçısı
vurulmuş zərərə görə bərabər surətdə məsuliyyət daşıyır və gəlirlərin əldə olunmasında
iştirak edirdi. Əgər bu şərt əvvəlcədən müqavilədə nəzərdə tutulmurdusa, hər bir iştirakçı
öz payının dəyərinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırdı. Afina hüququ müqavilə üçün
məcburi forma (yazılı və ya şifahi) müəyyən etməsə də, şirkət müqaviləsi vacib sənəd
olduğu üçün adətən yazılı surətdə bağlanırdı [6, s. 29, 45, 129].
Roma hüququnda da hüquqi şəxs anlayışı mövcud deyildi, hesab edilirdi ki,
hüququn daşıyıcıları yalnız fiziki şəxslər (insanlar) ola bilər. Bununla belə, bilavasitə
“hüquqi şəxs” terminindən istifadə edilməsə də, fiziki şəxslərə məxsus əmlakdan ayrılmış
əmlak kütləsinin dövriyyəyə daxil edilməsi üçün hüquqi texniki üsul kimi hüquqi şəxslər
barədə fikir Roma hüququnda açıq-aşkar ifadə olunurdu [14, s. 115].
Roma hüququnda əvvəlcə ortaqlıq birlikləri ideyası öz hüquqi təcəssümünü
tapmağa başladı. Ailə və ya miras əmlakın təsərrüfat təyinatını saxlamaq məqsədilə onun
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bütövlüyünü təmin etmək üçün qardaşlar arasında bağlanmış konsensual xarakter daşıyan
ortaqlıq müqavilələri (societas) bu sahədə ilk nümunələr hesab edilir. Türkiyəli hüquq
doktoru Şahin Akıncı göstərir ki, Roma hüququnun ilk dövrlərində ailə başçısının
ölümündən sonra miras əmlakın bölünmədən qorunması üçün vərəsələr arasında ortaqlıq
müqaviləsi bağlanırdı [8].
N.V. Kozlovanın fikrincə, Qədim Romanın ortaqlıq müqavilələri hüquqi şəxslər
institutunun başlangıcını qoymuşdur və bu hüquqi şəxsin yaradılmasının ilk üsulu idi [12,
s. 17].
Qonşu ölkələrin ərazilərinin istilası hesabına sərhədlərin genişləndirilməsi, həmin
ölkələrin yerli əhalisi ilə ticarət əlaqələrinin qurulması, ölkə daxilində təsərrüfat
əlaqələrinin intensiv inkişafı yeni iqtisadi münasibətlərin yaranmasına gətirib çıxarırdı.
İctimai işlərin miqyası, iri donanmaların yaradılması, hərbi yürüşlərlə bağlı geniş
tədbirlər ayrı-ayrı şəxslərin böyük maddi riskə getmədən öz səylərini, o cümlədən
əmlaklarının bir hissəsini müəyyən korporasiyalarda birləşdirməyi zəruri edirdi. İlk dəfə
olaraq belə korparasiyalar dini məqsədlərlə (sodalitates, collegia sodalicia), yaxud
sənətkarların həmkarlar ittifaqı (fabrorum, pistorum) şəklində yaradılırdı.
Bizim eradan əvvəl V əsrdə qəbul edilmiş, Roma tarixçısı Tit Livinin bütün ümumi
(publik) və xüsusi (privat) hüququn mənbəyi adlandırdığı XII cədvəl Qanunlarına əsasən
kollegiyaların, assosasiyaların (ittifaqların) və s. yaradılması tam azad idi. Bu cür
birliklərin üzvləri öz fəaliyyətləri üçün ümumi (publik) qanunları pozmamaq şərti ilə
istənilən nizamnamə qəbul etməkdə sərbəst idilər. Kollegiyaların yaranmasının bu azad
qaydası Solonun qanunvericiliyindən, yəni yunan hüququndan götürülmüşdür.
Sonralar kollegiyaların yaranmasının azad qaydası tədricən qanunvericiliklə
məhdudlaşdırıldı. Bizim eradan əvvəl I əsrdə imperator Oktavian Avqustun verdiyi
xüsusi qanuna uyğun olaraq dini və bir sıra imtiyazlı korporasiyalar (məsələn, dəfn
şirkətləri) istisna olmaqla heç bir korporasiya senatın ilkin icazəsi və imperatorun
sanksiyası olmadan (icazə sistemi) yarana bilməzdi [11, s. 307]. Roma hüququ üzrə
tanınmış italyan alimi Çezare Sanfilippo göstərir ki, hüquqi şəxslərin yaradılması ilə
bağlı Oktavian Avqustun müəyyən etdiyi belə qayda Roma imperiyasının sonuna kimi
qüvvədə olmuşdur [15, s. 49].
Qədim Romada kollektiv birliklərin (universitas) əlamətlərinin nəzərə çarpmasına
baxmayaraq, hüquqi şəxsin yaranmasını şərtləndirən münasibətlər zəif inkişaf etdiyi üçün
Roma hüquqşünasları hüquqi şəxsə hər hansı bir tərif verməmişlər. Roma hüququnun
klassik dövründə (bizim eradan əvvəl 17-ci ildən bizim eranın 235-ci ilinə kimi olan
dövr klassik dövr adlanır) hüquqi şəxs kateqoriyası inkişafın başlanğıc mərhələsində idi
və ikinci dərəcəli əhəmiyyət daşıyırdı. Roma hüquqşünasları korporasiyaların fəaliyyətini
fiziki şəxsin fəaliyyətinə bərabər tutduqları üçün həmin dövrdə birliklər (collegia) əmlaka
malik deyildilər, mövcud əmlak korporasiya üzvlərinin bölünməz ümumi əmlakı
sayılırdı. Korporasiya öz fəaliyyətinə xitam verdikdə isə, əmlak onun son üzvləri arasında
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bölünürdü. Korporasiyanın üzvlüyündən çıxan şəxs əmlakdan hər hansı payın ayrılmasını
tələb etmək hüququna malik deyildi [9, s. 14-15].
Bununla yanaşı, Roma hüquqşünasları ona diqqət yetirməyə başladılar ki, bir sıra
hallarda əmlak ayrı-ayrı vətəndaşlara deyil, bütövlükdə hansısa birliyə aid edilir və onun
üzvləri əmlak hüquq münasibətlərində əmlak cəhətdən müstəqildirlər. Məsələn, Roma
hüquqşünası Marsian qeyd edirdi ki, teatrlar, yarış meydanları və bu kimi əmlaklar
icmanın ayrı-ayrı üzvlərinə deyil, bir tam kimi icmaya məxsusdur, əgər icmanın qulu
varsa, bu o demək deyildir ki, ayrı-ayrı vətəndaşların (şəhər icmasının üzvlərinin) həmin
qul üzərində hər hansı bir pay hüququ vardır [13, s. 175].
Digər hüquqşünas (Alfen) aşağıdakı müqayisəni aparır: “Vaxtaşırı gəminin bu və ya
digər hissəsi dəyişdirilir, lakin elə an yarana bilər ki, gəminin bütün tərkib hissələri
dəyişir, amma gəmi həmişəki kimi qalır”. Alfen həmçinin təsdiq edirdi ki, legionda biri
çıxır, digəri daxil olur, legion isə olduğu kimi qalır.
Nəhayət, Ulpian deyirdi ki, korporativ birlikdə (universitas) korporativin mövcud
olması üçün onda həmişə eyni üzvlərin və ya əvvəlki üzvlərin yarısının və ya hamısının
yeniləri ilə əvəz edilməsinin əhəmiyyəti yoxdur; birlıyin borcları birliyin üzvlərinin
borcları hesab olunmur, birliyin hüququ isə heç bir halda onun üzvlərinə aid deyildir.
Beləliklə, Roma hüquqşünasları belə bir fakta diqqət yetirirdilər ki, bir sıra hallarda
hüquq və vəzifələr ayrı-ayrı şəxslərə və fiziki şəxslərin sadə qruplarına (şirkət
müqaviləsində olduğu kimi) deyil, onu təşkil edən fiziki şəxslərdən asılı olmayan,
müstəqil mövcud olan bütün təşkilata məxsusdur. Bu qeyd edilən vəziyyət “universitas”
və ya “collegium”un (korporasiyalar) şirkətlərlə (societas) müqayisədə daha yaxşı ifadə
olunur. Belə ki, şirkətin iştirakçılarından birinin ölümu və ya onun tərkibindən çıxması
şirkətin xitamına gətirib çıxarır, əgər qalan şirkətçilər, hətta şirkətin işini davam etdirsələr
belə, buna hüquqi cəhətdən susmaq yolu ilə başqa tərkibdə yeni şirkət müqaviləsinin
bağlanması kimi baxılırdı. Əksinə, “universitas”ın üzvlərindən birinin ölməsi və ya
üzvlərindən kiminsə “universitas”dan qovulması “universitas”ın mövcudluğuna heç bir
təsir etmirdi (lakin, “universitas”dan çıxan üzvlərin sayı qanunla müəyyən edilən saydan
çox olan hal istisna təşkil edir). Eynilə yeni üzvlərin “universitas”a daxil olması bu
birlikdə heç bir dəyişikliyə səbəb olmur, halbuki, şirkətə yeni üzvlərin birləşməsi isə yeni
şirkətin yaranmasına səbəb olur. Bundan başqa, şirkətlə “universitas” arasında digər fərq
ondan ibarət idi ki, şirkətdə hər bir üzvün müəyyən payı vardır və üzv şirkətdən çıxdıqda
pay ona qaytarılırdı, “universitas”da isə əksinə, bütün əmlak birliyin özünə məxsus idi,
ona görə də “universitas”ın üzvlüyündən çıxan şəxsin birliyin əmlakından hər hansı
payın ayrılmasını tələb etmək hüququ yox idi [7, s. 66-67].
Çezare Sanfilippo qeyd edir ki, Roma hüququnda hüquqi şəxslər yalnız təsisçilərin
razılaşması ilə deyil, həmçinin dövlət orqanlarının sərəncamı əsasında yaranırdı. Ümumi
və xüsusi xarakterli hüquqi şəxslər fərqlənirdi. Bütün siyasi təşkilatlar və dövlətin özü
ümumi xarakterli hüquqi şəxslərə aid edilirdi. Hakimiyyət daşıyıcıları kimi müvafiq
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orqanlarla təmsil olunan dövlət hüquqi şəxsləri ilk növbədə ümumi xarakterli funksiyaları
yerinə yetirirdilər.
Xüsusi xarakterli hüquqi şəxslər təsərrüfat xarakterli məsələlərin həlli üçün nəzərdə
tutulmuşdu. Onlar həm dövlət daxilində, həm də beynəlxalq ticarətdə mülki dövriyyədə
iştirak edirdilər [15, s. 48].
Qəbulu bizim eranın 534-cü ilinə təsadüf edən Yustinian Məcəlləsində hüquqi
şəxslər iki qrupa bölünmüşdü: universitates personarum və universitates rerum.
Birinci qrup hüquqi şəxslərə (universitates personarum) təssərrüfat funksiyalarını
yerinə yetirən və sərbəst mülki dövriyyədə iştirak edən dövlət təşkilatları və müəssisələri
aid edilirdi. Məsələn, xəzinə, xarici ticarət təşkilatları, inşaat təşkilatları, silah istehsal
edən müəssisələr, sənət emalatxanaları, mədənlər və s.
İkinci qrup hüquqi şəxslərə (universitates rerum) mülkiyyətində şəxsi əmlakı olan
hüquqi şəxslər aid edilirdi. Amma, onların təşkili və fəaliyyət göstərməsi üzvlük
hüququna əsaslanmırdı. Onlar ayrı-ayrı şəxslərin ehtiyaclarını təmin etmək məqsədilə
nəzərdə tutulan müstəqil gəlirə malik dövlət idarələri idi. Məsələn, yetim evləri, qocalar
evləri, xəstəxanalar, xeyriyyə fondları və s. [16, s. 125].
Hüquqi şəxs kateqoriyası orta əsrlərdən başlayaraq bir neçə yüzilliklər ərzində
inkişaf etmişdir. Cəmiyyət və iqtisadiyyat inkişaf etdikcə hüquqi şəxs anlayışı köklü
dəyişikliklərə uğramışdır. Orta əsrlərdə təsərrüfat forması kimi hüquqi şəxslər geniş vüsət
almağa başlamışdır. Bu dövrlərdə gildiyalar (alman mənşəli “gilde” sözü “korporasiya”,
“birlik” mənasını verir. Xüsusilə erkən orta əsrlərdə Qərbi Avropada tacir birlikləri,
İngiltərədə isə həmçinin sənətkar birlikləri gildiya adlanırdı) [10], yəni iri təsərrüfat
ehtiyaclarının ödənilməsi və ayrı-ayrı tacirlərin riskini məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə
yaradılan hüquqi şəxslər daha çox inkişaf edirdi. Almaniyada əsasən tacirləri, İngiltərədə
isə sənətkarları birləşdirən bu ittifaqların əsas məqsədi öz üzvlərinin hüquqlarının
müdafiəsini təşkil etməkdən ibarət olmuşdur.
Gildiyaların fəaliyyəti əsasən üç istiqamətdə müşahidə edilirdi. Səhmdar
cəmiyyətlərə yaxın olan gildiyalar Genuyada daha çox inkişaf edərək dövlət
kreditorlarının birlikləri – maonlar (ərəb dilindən götürülmüş “maounah” sözü birgə
yardım deməkdir) formasında təşəkkül tapmışdı. Maonların kapitalında hər bir
iştirakçının “loca” adlanan payının olması, həmin payların qeydiyyatının xüsusi kitabda
aparılması, mülki dövriyyə üçün həmin kitablardan edilən çıxarışlardan istifadə edilməsi,
maonların ən yüksək idarəetmə orqanı olan iştirakçıların ümumi yığıncağı, baş direktor,
beş nəfərlik şura tərəfindən idarə olunması onların səhmdar cəmiyyətləri kimi xarakterizə
edən əsas əlamətləri hesab edilir. Daha çox dəniz ticarəti ilə bağlı olan gildiyaların ikinci
böyük bir qrupunu dəniz ortaqlıqları təşkil edirdi. Burada əsas fiqur gəmi inşa etmək
qərarına gəlmiş patron olsa da, sonradan payçı olmaq fikrinə düşən şəxslər də ona
qoşulurdular və pay haqları ödənildikdən sonra onların ümumi yiğincağı əsas orqana
çevrilirdi.
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Gildiyaların üçüncü qrupuna isə XII əsrdə Fransanın cənubunda təşəkkül tapmış
dəyirman birlikləri aid edilir. Bu birliklər də sərbəst şəkildə özgəninkiləşdirilə biləcək
paylar əsasında yaranırdı. Ümumi yığıncaq və onların seçdiyi idarəetmə orqanları burada
da mövcud idi [3, s. 16-17].
Azərbaycanda hüquqi şəxs kateqoriyasının yaranması ilə bağlı qeyd etmək istərdik
ki, sivilizasiyanın ən qədim ocaqlarından biri sayılan Azərbaycanın quldarlıq
dövlətlərində hüquqi şəxs termininə tarixi mənbələrdə rast gəlinmir. M.F. Məlikova və
X.C. İsmayılov haqlı olaraq göstərirlər ki, qədim Misirdəki şah Bakxorisin qanunları,
qədim Babilistandakı Xammurapi 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 [5, s. 33].
VII əsrin sonu - VIII əsrin əvvəllərinə yaxın islam dini Azərbaycanda hakim dinə
çevrildikdən sonra, islam dininin ayrılmaz bir hissəsi olan şəriət və müsəlman hüququ
Azərbaycanın hüquq sistemində mühüm rol oynamağa başlamışdır. Həmin dövrlərdə
“hüquqi şəxs” termini işlədilməsə də “müdaribə” adlanan və bir neçə şəxsin öz pullarını
gəlir əldə etmək məqsədilə ticarət əməliyyatlarını aparmaqla məşğul olan müəyyən
şəxslərə (“müdarib”lərə) etibar etmək üçün səylərini birləşdirməyi ifadə edən “yoldaşlıq
müqaviləsi”; “şirkət” adlanan və iki və daha artıq şəxslərin-şəriklərin öz əmlakını
sərmayə kimi ticarətə, tikintiyə və s.-yə qoymaqla ticarət birliyi, peşə birliyi yaratmaq
yolunda fəaliyyətlərini nəzərdə tutan ittifaq müqaviləsi bağlanırdı.
XVI-XVII əsrlərdə Səfəvilər dövründə də mülki hüququn əsas mənbəyi kimi islam
hüququ çıxış edirdi. N.H. Cəfərli yazır ki, Səfəvilərin hakimiyyəti vaxtı mükəlləfin digər
mükəlləflərlə münasibətlərini tənzim edən sahələrdən biri olan mülki-hüquqi əqdlər və
öhdəliklərə aid sahə aşağıdakı institutlara bölünmüşdür: 1.Ticarət; 2. Sələm; 3. Girov; 4.
İflas; 5.Qəyyumluq; 6. Sülh; 7. Həvalə; 8. Zəmanət; 9.Şirkət; 10.Vəkalət; 11. İqrar; 12.
Ariyə (ev əşyalarının müvəqqəti olaraq işlənməyə verilməsi); 13. Borc; 14. Məcalət (bağ
sahələrinin icarəyə və becərilməyə verilməsi); 15. İcarə; 16. Ehya əl-məvat (ölü
torpaqların dirildilməsi); 17.Vəqf; 18.Hibbə (hədiyyə vermə); 19. Tapıntı; 20. Tapılmış
uşaqlar; 21. Mükafatlandırma; 22. Saxlamaq; 23. Qənimət və hərbi qazancın
bölüşdürülməsi; 24.Sədəqənin bölüşdürülməsi; 25. Vəsiyyət [2, s. 44].
Göründüyü kimi, Səfəvilər dövründə Azərbaycanda mülki-hüquqi institutlardan biri
də şirkət institutu olmuşdur.
XIX əsrdə Azərbaycan çar Rusiyasının tərkibinə daxil olduqdan sonra hüquqi şəxs
kateqoriyasının inkişafı başlamışdır. Həmin dövrdə Rusiyanın qanunvericiliyi Avropa
ölkələri ilə müqayisədə az inkişaf etmişdi. Bu da ölkədə mövcud olan iqtisadi-siyasi
vəziyyətlə birbaşa bağlı idi. Belə ki, istehsal ekstensiv üsulla inkişaf edirdi, izafi dəyərin
əldə olunması ləng gedirdi, onun ölçüləri kiçik idi, ticarətin əsasını təşkil edən mübadilə
lokal xarakter daşıyırdı.
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XX əsrin əvvəllərində çar Rusiyasının tərkibində olan Azərbaycanda hüquqi şəxs
anlayışı ətraflı işlənib hazırlanır. Hüquqi şəxslər iki kateqoriyaya – ictimai və özəl hüquqi
şəxslərə bölünürdülər. İctimai hüquqi şəxslər dedikdə, dövlət, idarələr, yerli idarə
orqanları, tədris müəssisələri, məscid (kilsə) və s. anlaşılırdı. Özəl hüquqi şəxslərə isə
tacir və sənaye birlikləri – səhmdar cəmiyyətləri, şirkətlər, sindikatlar, müxtəlif
müəssisələr birliyi, eləcə də digər özəl təsisatlar aid edilirdi. Bu cür hüquqi şəxslər bir
neçə şəxslərin razılaşması əsasında konsession (hakimiyyətin xüsusi razılığı) və şəffaf
(qeydiyyatdan keçmə yolu ilə) qaydada yaradılırdı [4, s. 382].
Beləliklə, aparılmış tədqiqatın yekunu olaraq aşağıdakı əsas nəticələri müəyyən
etdik:
1) Qədim Misirdə və Qədim Babil cəmiyyətinin müxtəlif sahələrini tənzim edən
normaların sistemləşdirilmiş nəticəsi olan Hammurapi Qanunlarında, həmçinin
qədim Afina hüququnda, habelə antik Romada “hüquqi şəxs” termini işlədilməsə də,
şirkət müqaviləsinin bağlanmasına icazə verilirdi. Bununla belə, Roma hüququnda
“hüquqi şəxs” anlayışının mövcud olmamasına baxmayaraq, hüquqi şəxslər haqqında
təlimin əsasının qoyulmasında Roma hüquqşünaslarının əsərləri böyük rol
oynamışdır.
2) Azərbaycanın qədim quldarlıq dövlətlərində hüquqi şəxs anlayışına tarixi mənbələrdə
rast gəlinmir. VII əsrin sonu - VIII əsrin əvvəllərinə yaxın islam dini Azərbaycanda
hakim dinə çevrildikdən sonra islam dininin ayrılmaz bir hissəsi olan şəriət və
müsəlman hüququ Azərbaycanın hüquq sistemində mühüm rol oynamağa
başlamışdır. Həmin dövrlərdə “hüquqi şəxs” termini işlədilməsə də yoldaşlıq
müqaviləsi”; iki və daha artıq şəxslərin-şəriklərin ticarət birliyi, peşə birliyi yaratmaq
yolunda fəaliyyətlərini nəzərdə tutan ittifaq müqaviləsi bağlanırdı. XVI-XVII
əsrlərdə Səfəvilər dövründə Azərbaycanda mülki-hüquqi institutlardan biri də şirkət
institutu olmuşdur.
3) XX əsrin əvvəllərində çar Rusiyasının tərkibində olan Azərbaycanda hüquqi şəxs
anlayışı ətraflı işlənib hazırlanır. Hüquqi şəxslər iki kateqoriyaya – ictimai və özəl
hüquqi şəxslərə bölünürdülər.
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История возникновения и развития категории юридического лица
(с древнейших времен до начала XX века)
РЕЗЮМЕ
В статье автор указывает, что в древнейших рабовладельческих государствах
Азербайджана не существовал термин «юридическое лицо». После установления в
Азербайджане религии Ислам, как главенствующей религии, хотя в Азербайджане и не
употреблялся термин «юридическое лицо», заключались товарищеский договор и
союзнический договор. В начале XX-го века, в Азербайджане находящимся в составе
царской России, было широко разработано и подготовлено понятие «юридического лица».
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History of emergence and development of category of the legal entity
(since the most ancient times before the beginning of the XX century)
SUMMARY
In the given article the author specifies that in the most ancient times the term “legal
entity” was not used in the slaveholding states of Azerbaijan. Though the term “legal entity”
wasn’t used in Azerbaijan, after the establishment of religion Islam as predominating religion in
Azerbaijan, the friendly contracts and the allied contracts had been signed. At the beginning of
the XX century, being under imperial Russia, the concept of “legal entity” was widely
developed and prepared in Azerbaijan.
Key words: legal entity, category, law, company, state.
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УДК 347.633.1
Samirə Məmmədzadə,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya
və Hüquq İnstitutunun “Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi,
mülki hüquq və mülki proses” şöbəsinin doktorantı

ÖVLADLIĞA GÖTÜRMƏ İLƏ BAĞLI
QANUNVERİCİLİYİN İNKİŞAF TARİXİ
(qədim dövrlərdən xx əsrin ortalarina qədər)
Açar sözlər: Azərbaycan, övladlığa götürmə, qəyumluq, himayə, tarix.
Övladlığa götürmə zəngin tarixə malik olan hüquq institutlarından biridir. Bununla
bağlı qaydalara hətta ən qədim hüquq mənbələrində belə rast gəlinir. Hammurapi
Qanunlarında qeyd olunurdu ki, əgər insan baxımsız azyaşlını övladlığa götürürsə, həmin
uşaq məhkəmə vasitəsilə geri tələb oluna bilməz.
Digər qədim hüquq abidəsi - Manu Qanunlarında övladığa götürmə haqqında bunlar
göstərilir: “Kimə ki, təbiət oğul verməyib, o, bir kənar adamı övladığa götürə bilər”.
Qədim Romada isə övladığa götürmənin iki növü fərqləndirilirdi. Ata hakimiyyəti
altında olmayanın övladlığa götürülməsi (arrogatio) və ata hakimiyyəti altında olanın
övladlığa götürülməsi (adoptio) [1, s. 322].
Yustinian hüququna görə “arrogatio” imperator “reskriptinin” alınması yolu ilə,
“adoptio” isə övladlığa götürülənin əvvəlki ev sahibi ilə övladlığa götürənin sazişinin
məhkəmə protokoluna (apud acta) daxil edilməsi yolu ilə həyata keçirilirdi.
Övladlığa götürmənin zəruri şərtlərinə daxil idi:
a)
bir qayda olaraq kişilər övladlığa götürə bilərdilər (övladlığa götürməyə
qədər uşaqları olan və onları itirmiş qadınlara istisna olaraq övladlığa götürməyə icazə
verilirdi);
b)
övladlığa götürən müstəqil şəxs (persona sui iuris) olmalı idi;
c)
övladlığa götürən övladlığa götürüləndən 18 yaş böyük olmalı idi (çünki,
Roma hüquqşünaslarının ifadəsinə görə “övladlığa götürmə təbiəti yamsılayır” – “adoptio
naturam imitatur”).
Övladlığa götürmə (arrogatio) üçün həmçinin tələb olunurdu ki, magistrat övladlığa
götürmənin övladlığa götürülənin mənafeyinə zidd olub-olmamasını təsdiq etsin və
aydınlaşdırsın.
“Arrogatio” nəticəsində müstəqil şəxs bütün nəticələrlə, o cümlədən qarşılıqlı
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(övladlığa götürənlə övladlığa götürülən arasında) vərəsəlik hüququ ilə ata hakimiyyəti
altına düşürdü.
“Adoptio” nəticəsində əvvəlki ev sahibinin valideynlik hakimiyyəti xitam olunur və
övladlığa götürənin hakimiyyəti müəyyən edilir [2, s. 78].
Müsəlman hüququnun tətbiq olunduğu ölkələrdə övladlığa götürmə institutu
tanınmır. Çünki, müsəlman hüququnun əsas mənbəyi olan müqəddəs Qurani-Kərimin
Mədinədə nazil olmuş, 73 ayədən ibarət olan Əl-Əhzab (Dəstələr) surəsinin 4-cü və 5-ci
ayələrində deyilir: “Allah heç bir kəs üçün daxilində iki ürək (və bədənində iki can və
əlbəttə ki, beynində iki bir-birinə zidd etiqad) yaratmamışdır; “Zihar” etdiyiniz
(analarınıza oxşatmaqla özünüzə haram etdiyiniz) qadınlarınızı (zövcələrinizi) sizə
(həqiqi) ana etməmişdir; oğulluğa götürdüklərinizi də sizə (həqiqi) oğul etməmişdir,
bunlar (qadınlarınızı haram etməyiniz və özünüzə oğul seçməyiniz) sizin dilinizlə
dediyiniz (boş) sözlərdir. Allah haqq söyləyir və O, bəndələrini doğru yola gətirir (4-cü
ayə).
Onları öz atalarının adı ilə çağırın. Bu, Allah yanında daha ədalətlidir. Əgər
atalarının kim olduğunu bilməsəniz, onlar sizin din qardaşlarınız və dostlarınızdır (deyin:
bu, mənim din qardaşım, yaxud dostumdur). Əgər bir yerdə (aid etməkdə) səhv etsəniz
sizə günah yoxdur. Lakin, günah qəlblərinizlə bilərəkdən (qəsdən) onları başqasına aid
etmənizdir və Allah həmişə bağışlayan və rəhimlidir” (5-ci ayə) [3, s. 418].
İslam dini övladlığa götürməni qadağan etsə də, yetim uşaqların qəyyumluğa
götürülməsinə böyük önəm verir. Şəriət qaydalarına görə yetim uşağı (uşağın oğlan və ya
qız olmasından asılı olmayaraq) saxlamaq çox nəcib əməl hesab edilir. Bu barədə QuraniKərimin Mədinədə nazil olmuş 286 ayədən ibarət olan Əl-Bəqərə (İnək) surəsinin 220-ci
ayəsində deyilir: “Dünya və axirət (işləri) barəsində! Və Səndən yetimlər (in işlərinə
müdaxilə etmək) barəsində soruşurlar, de: “Onların vəziyyətinin düzəldilməsi daha
yaxşıdır. Əgər onlarla bir yerdə yaşasanız (eybi yoxdur), onlar sizin din qardaşlarınızdır.
Allah islah edəni fəsad törədəndən seçir. Əgər Allah istəsəydi, sizi çətinliyə salardı
(onların mallarının və canlarının qorunmasını ayrı-ayrılıqda hər birinizə vacib edərdi).
Həqiqətən Allah qüdrətli və hikmətlidir” [3, s. 35].
Həmçinin, Məhəmməd Peyğəmbər yetimlərin ehtiyaclarını təmin edənləri cənnətlə
müjdələyərək söyləmişdir: “Müsəlmanların evlərinin içərisində ən yaxşısı o evdir ki,
orada yetimlərə qayğı göstərilir. Mən və yetimlərin ehtiyaclarını ödəyənlər cənnətdə
olacağıq” [4].
Deməli, Azərbaycanda müsəlman hüquq normalarının qüvvədə olduğu dövrlərdə
baxımsız uşaqların qayğı ilə əhatə olunmaları üçün qərbin uyğun bildiyi övladlığa
götürmədən bir sıra cəhətlərinə görə fərqlənən qəyyumluq metodundan istifadə olunurdu.
Doğma valideynlərinin qayğısını ala bilməyən uşaqlara ailə qayğısının əvəz edilməsini
nəzərdə tutan qəyyumluq, övladlığa götürməyə alternativ təsisat kimi tətbiq edilirdi. Bu
təsisat öz ailəsinin qayğısından məhrum olmuş uşağın övladlığa götürülməsini, yəni
258

övladlığa götürənin doğma uşaqlarına bərabər tutulmasını deyil, yeni ailədə yaşayıbtərbiyə olunmasını təqdir edir.
Müsəlman ailəsinə götürülən kənar uşağın öz ata adının qorunub-saxlanmasına,
qəyyumun doğma uşaqları ilə eyniləşdirilməsinin yolverilməzliyinə dair Qurani-Kərimdə
göstərilən tələbləri bir çox dəlillərlə yanaşı, həm də onunla izah edirlər ki, övladlığa
götürmədən fərqli olaraq, bu halda uşağın doğma valideynləri, qardaş-bacıları, digər qan
qohumları ilə əvvəl mövcud olmuş əlaqələri inkar edilmir və beləliklə, həmin uşağın öz
doğmaları ilə qohumluq münasibətlərinin itirilməsindən doğa biləcək keyfiyyətcə yeni
məzmunlu əlaqələr qurması (məsələn, təsadüf nəticəsində doğma bacısı ilə nikaha
girməsi) istisna olunur.
Müqəddəs kitabda kimsəsiz uşaqlara qayğının formal cəhətlərinə yox, mahiyyətinə
üstünlük verilir. Qurani-Kərimdə yetimlərə, kimsəsizlərə təmannasız xidmət, qayğı
birmənalı şəkildə təqdir olunur, lakin belə qayğının göstərilməsi üçün uşağın övladlığa
götürülməsi bir şərt olaraq irəli sürülmür. Hesab edilir ki, müsəlman, öz ailəsində yer
verdiyi hər bir kimsəsiz uşaq üçün artıq hamidir, din qardaşıdır, qayğı göstərəni,
tərbiyəçisidir. Bu savab bilinən vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün isə uşağın övladlığa
götürülməsinə, yəni doğma uşaqlara formal cəhətdən də bərabər tutulmasına ehtiyac
yoxdur. Müsəlman, himayəsi altına aldığı kimsəsiz uşağa, onu öz döğma övladı kimi
tanıda biləcəyinə görə deyil, uşağın ailə məhəbbətinə, köməyə, mərhəmətə ehtiyacı
olduğuna, eyni zamanda özünün də müsəlman dininə etiqad etdiyinə görə qayğı
göstərməlidir [5].
1920-ci il 28 aprel tarixdə Azərbaycan SSRİ-nin tərkibinə daxil olduqdan sonra
1923-cü il iyul ayının 16-da Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 2-ci çağırış 3-cü
sessiyasında qəbul edilərək 1923-cü ilin sentyabr ayının 8-də qüvvəyə minən Azərbaycan
SSR Mülki Məccəlləsinin [6, s. 492] 488-ci maddəsi oğulluğa götürülənləri də doğma
uşaqlara bərabər tutaraq vərəsəliyə çağırılan şəxslərin dairəsinə aid etmişdir [7, s. 230].
Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 1926-cı il 3 may tarixli Qərarı ilə
Azərbaycan SSR Mülki Məccəlləsinə övladlığa götürmə məsələlərinə həsr olunmuş
aşağıdakı məzmunda 491-1 - 491-11-ci maddələr (həmin maddələrdə işlədilən “oğulluğa
götürmə” ifadəsi “övladlığa götürmə” mənasındadır) daxil edilmişdir:
Maddə 491-1. Oğulluğa götürmək ancaq azyaşlı uşaqlar və həddi-büluğa
çatmamışlar barəsində yalnız uşaqların mənfəəti üçün ola bilər. Belə olduqda da oğulluğa
götürən oğulluğa götürüləndən azı 18 yaş böyük olmalıdır.
Maddə 491-2. Oğulluğa götürmək hüququna malik deyillər: a) Azərbaycan SSR
Konstitusiyasının 80-ci maddəsinin “q”, “d”, “i” və “j” bəndlərində sadalanan şəxslər; b)
valideynlik hüququndan məcəllə ilə məhrum edilmişlər; v) mənfəətləri oğulluğa
götürülən uşağın mənfəətinə zidd və onlarla düşmənçilik əlaqəsində olanlar.
Maddə 491-3. Oğulluğa götürmə qərarı qəyyumluq və himayə orqanlarının qərarı
ilə icra olunur və mülki əlaqə (vəziyyətlərini) aktlarını qeyd edən orqanlarda ümumi
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qayda üzrə qeyd edilməlidir.
Maddə 491-4. Oğulluğa götürülərkən oğulluğa götürülən uşağa götürənin familiyası
(şöhrəti) verilə bilər.
Maddə 491-5. Oğulluğa götürülən uşağın valideyni olduqda, yaxud uşaq
qəyyumluq və himayə altında olduqda oğulluğa götürmək üçün valideynin, vəkil, yaxud
himayəçisinin razılığı olmalıdır.
Maddə 491-6. Evli şəxsin oğulluğa uşaq götürməsi üçün arvadının razılığı tələb
olunur.
Maddə 491-7. 10 yaşına çatmış uşaqların razılıqları olmadan oğulluğa götürməyə
yol verilmir.
Maddə 491-8. Oğulluğa götürülmüşlər və onların nəvə-nəticələri oğulluğa
götürənlərə münasibətdə, oğulluğa götürmüşlər götürülənlərə və onların nəvə-nəticələrinə
münasibətdə şəxsi və mülki hüquq və vəzifə cəhətincə nəsil qohumlarına bərabərdirlər.
Qeyd. Həmin maddənin qüvvəsi bütün oğulluğa götürülən şəxslərə, o cümlədən
həmin qətnamənin (Burada “qətnamə” sözü 491-1 – 491-11-ci maddələri Məcəlləyə daxil
edən “qərar” mənasındadır) qüvvəyə minməsinə qədər oğulluğa götürülən şəxslərə şamil
edilir.
Maddə 491-9. Valideyninin iştirakı və yaxud onların razılığı olmadan oğulluğa
götürmə qərarı qəyyum və himayə orqanları tərəfindən valideynin xahişi ilə, əgər uşağın
valideyninə qayıtması onun xeyrinədirsə, ləğv edilə bilər. Oğulluğa götürülən həddibüluğa çatmamış 10 yaşından yuxarı olduğu halda, oğulluğa götürülmə məsələsinin ləğvi
üçün onun (uşağın) razılığı tələb olunur.
Maddə 491-10. Oğulluğa götürülmənin ləğvini uşağın mənfəəti tələb edirsə, onun
ləğvi barəsində hər şəxs və müəssisə məhkəmə qaydası ilə iddia verə bilər.
Maddə 491-11. Torpaq Məcəlləsinin 66-cı maddəsində göstərilmiş analığa qəbul
edilmişlərə aid əmlak hüququ və vəzifəsi xüsusiyyətlərinə görə oğulluğa götürülməyə
bərabər tutulur [7, s. 248-250].
Qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan SSR-in ilk Mülki Məcəlləsində oğulluğa
götürmə məsələləri “Ailə hüququ” adlanan bölmədə öz əksini tapmışdı. Azərbaycan
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 5-ci çağırış 3-cü sessiyası tərəfindən 1928-ci il 29 may
tarixdə “Nikah, Ailə, Qəyyumluq və Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktları haqqında” Qanunlar
Məcəlləsinin qəbulu ilə əlaqədar “Nikah”, “Ailə” və “Qəyyumluq” adlanan bölmələr
Mülki Məcəllədən çıxarılmışdır.
Altı bölmə və 174 maddədən ibarət olan “Nikah, Ailə, Qəyyumluq və Vətəndaşlıq
Vəziyyəti Aktları haqqında” Qanunlar Məcəlləsinin ikinci bölməsi ailə hüququna həsr
olunmuş və həmin bölməyə “Övladlığa götürmə haqqında” adlı ayrıca üçüncü fəsil daxil
edilmişdir. Həmin fəsildə təsbit olunmuş normalar demək olar ki, Azərbaycan Mərkəzi
İcraiyyə Komitəsinin 1926-cı il 3 may tarixli Qərarı ilə Azərbaycan SSR Mülki
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Məcəlləsinə daxil edilmiş 491-1 - 491-11-ci maddələrin məzmununu təkrar edirdi. Belə
ki, “Nikah, Ailə, Qəyyumluq və Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktları haqqında” Qanunlar
Məcəlləsində də göstərilirdi ki, övladlığa götürməyə yalnız azyaşlı və yetkinlik yaşına
çatmayan uşaqlar barəsində və onların mənafeyi üçün yol verilir, övladlığa götürən
övladlığa götürüləndən azı 18 yaş böyük olmalıdır. Həmçinin, Azərbaycan SSR Mülki
Məcəlləsinin 491-8-ci maddəsində olduğu kimi, 1928-ci il 29 may tarixli Məcəllə ilə
müəyyən edilmiş qaydalara görə övladlığa götürmə nəticəsində hüquq münasibətləri
yalnız övladlığa götürülən və onun nəsli ilə övladlığa götürənlər arasında yaranırdı.
Övladlığa götürənin qohumlarının övladlığa götürülən barəsində hüquq və vəzifələri
yaranmırdı.
Professor Q.İ.Manayevin fikrincə, övladlığa götürmə münasibətlərinin tənzim
edilməsində Böyük Vətən müharibəsi illərində (1941-1945-ci illərdə) qəbul edilmiş SSRİ
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin “Övladlığa götürmə haqqında” 8 sentyabr 1943-cü il tarixli
Fərmanının mühüm əhəmiyyəti oldu. Bu fərman övladlığa götürənlə övladlığa götürülən
arasında qarşılıqlı hüquq münasibətlərini möhkəmləndirmək naminə birinci dəfə olaraq
belə bir mühüm qayda müəyyən etmişdir ki, övladlığa götürülənə övladlığa götürənin
nəinki familiyası və adı atanın adı kimi verilməsinə, hətta övladlığa götürənin xahişi ilə
doğum qeydi kitabında övladlığa götürülənin valideyn kimi yazılmasına da yol verilir [8,
s. 206].
Q.İ.Manayev övladlığa götürməni Sovet adamlarına xas olan nəcib cəhətlərdən biri
kimi qiymətləndirərək qeyd edirdi ki, övladlığa götürmə müəyyən səbəblərə görə
valideynsiz qalmış uşaqları tərbiyələndirmək və saxlamaq haqqında qayğıdır. Sovet
adamlarının belə nəcib, insanpərvər cəhəti, xüsusilə Böyük Vətən müharibəsi dövründə
özünü göstərmişdir. Bu zaman vətənimizin azadlığı və istiqlaliyyəti uğrunda döyüşlərdə
qəhrəmancasına həlak olmuş ata-anaların uşaqları fəhlə, qulluqçu və kolxozçuların
ailələri tərəfindən övladlığa götürülürdü. Bunun nəticəsində uşaqlar özlərini ikinci
ailələrində döğma hiss edirdilər [8, s. 204].
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin “Qanun üzrə və vəsiyyət üzrə vərəsələr
haqqında” 1945-ci il 14 mart tarixli Fərmanında övladlığa götürülənlərin vəfat edənin
doğma uşaqları ilə bərabər qanun üzrə vərəsə olmaları bir daha vurğulanırdı [9].
SSRİ Ali Məhkəməsinin Plenumu 1947-ci il 20 iyun tarixdə “Qanun üzrə və
vəsiyyət üzrə vərəsələr haqqında” SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1945-ci il 14 mart
tarixli fərmanının tətbiq edilməsinə və vərəsəliyin digər məsələlərinə dair” 12 bənddən
ibarət 9/4у №-li Qərar qəbul etmişdir. Həmin Qərarın 7-ci bəndində izah edilirdi ki,
“ögey oğullar və ögey qızlar ögey atanın və ögey ananın vərəsələri deyillər; eynilə də
ögey ata və ögey ana ögey oğulları və ögey qızları övladlığa götürməmişsə və ya
himayəsində olduğu fakt müəyyən edilməmişsə, ögey oğullar və ya ögey qızların
vərəsələri deyillər” [10, s. 86].
D.İ.Kurski 1948-ci ildə övladlığa götürmənin böyük əhəmiyyətini vurğulayaraq
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yazmışdır: “Analığı və körpəliyi mühafizə müəssisələrinin, qəyyumluq müəssisələrinin,
xalq marifi şöbələrinin uşaq nəzarətsizliyi ilə mübarizə aparan müəssisələrin işi bir
tərəfdən, uşaqları himayə etməyin bütün üsullarından istifadə etməyə, habelə onları başqa
ailələrə vermək üsullarından istifadə etməyə məcbur edən uşaq nəzarətsizliyinin bütün
ictimai cəhətlərini göstərir, digər tərəfdən isə uşağı öz ailəsinə götürmək arzusu haqqında
çoxlu miqdarda tamamilə vicdanlı xahişlərin edilməsini göstərir ki, bunlara maneçilik
etməyə heç bir əsas yoxdur” [11, s. 147].
İkinci dünya müharibəsindən sonra dünya ictimaiyyəti tərəfindən insan hüquqları
probleminin ümumbəşəri əhəmiyyəti dərk olunmağa başlanmışdır. İnsan hüquqları
sahəsində ilk beynəlxalq hüquqi akt Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi
tərəfindən 1948-ci il 10 dekabr tarixində qəbul edilən “Ümumdünya insan hüquqları
bəyannaməsi” hesab edilir. Bəyannamədə dünyadakı bütün insanların malik olduqları
əsas hüquqların həm də uşaqlara şamil olunması öz əksini tapmışdır [12, 4-5].
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin 20 noyabr 1959-cu il tarixli 1386
(XIV) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Uşaq hüquqları Bəyannaməsi”ndə uşağa, o
cümlədən onun övladlığa götürülməsi məsələsinə yanaşmada təməl prinsipləri rolunu
oynaya biləcək qaydalar müəyyənləşmişdir: “Uşağın tam və ahangdar inkişafı üçün sevgi
və qayğıya ehtiyacı vardır. O, imkan dairəsində valideynlərinin himayəsi altında və hər
halda sevgi, maddi və mənəvi ehtiyacsızlıq şəraitində böyüməlidir; müstəsna halları
çıxmaq şərti ilə azyaşlı uşaq öz anasından ayrı salına bilməz. Cəmiyyət və xalq
hakimiyyəti orqanları ailəsiz və ehtiyac şəraitində böyüyən uşaqlara xüsusi qayğı ilə
yanaşmalıdır” [13].
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 1964-cü il 11 sentyabr tarixli Qanunu ilə
Azərbaycan SSR-in yeni Mülki Məcəlləsi təsdiq edilərək 1965-ci il martın 1-dən qüvvəyə
minmişdir. Həmin Məcəllənin “Birinci növbə vərəsələr” adlı 532-ci maddəsində
göstərilirdi ki, qanun üzrə vərəsəlikdə payları bərabər olmaqla, uşaqlar (o cümlədən
övladlığa götürülənlər), ər (arvad) və ölənin valideynləri (övladlığa götürənlər) birinci
növbə vərəsələr hesab olunurlar. Şəxsin ölümündən sonra doğulan uşaq da birinci növbə
üzrə vərəsələr sırasına daxildir [7, s. 512].
Beləliklə, aparılmış tədqiqatıar aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan verir.
1. Zəngin tarixə malik hüquq institutlarından biri olan övladlığa götürmə
institutuna qədim hüquq abidələrində də rast gəlinir.
2. Müsəlman hüququnun tətbiq olunduğu ölkələrdə övladlığa götürmə institutu
tanınmır. Amma, islam dini övladlığa götürməni qadağan etsə də, yetim uşaqların
qəyyumluğa götürülməsinə böyük önəm verir. Şəriət qaydalarına görə yetim uşağı
(uşağın oğlan və ya qız olmasından asılı olmayaraq) saxlamaq çox nəcib əməl sayılır.
3. Azərbaycan SSRİ-nin tərkibinə daxil olduqdan sonra övladlığa götürmə
məsələlərinə həsr olunmuş bir sıra normativ hüquqi aktlar qəbul edilmişdir. Həmin
normativ hüquqi aktlarda “övladlığa götürmə” termini əvəzinə “oğulluğa götürmə”
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ifadəsindən istifadə edilirdi və oğulluğa götürülənlər doğma uşaqlara bərabər tutulurdu.
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История развития законодательства об усыновлении
(с древних времен до середины XX века)
РЕЗЮМЕ
В статье автор указывает, усыновление в мусульманском праве запрещено. Однако
мусульманам разрешено усыновлять ребенка в смысле оформления опекунства над ним,
чтобы обеспечить физическую и духовную заботу о нем.
Ключевые слова: Азербайджан, усыновление, опека, попечительство; история.
History of development of the legislation on adoption (since ancient
times to the middle of the XX century
SUMMARY
In article the author specifies, adoption in the Muslim right is forbidden. However it is
authorized to Muslims to adopt the child that is guardianship registrations over it to provide
physical and spiritual care of it.
Key words: Azerbaijan, adoption, guardianship, trusteeship, history.
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