АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯДЛИЙЙЯ НАЗИРЛИЙИ
МЯЩКЯМЯ ЕКСПЕРТИЗАСЫ МЯРКЯЗИ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

МЯЩКЯМЯ ЕКСПЕРТИЗАСЫ, КРИМИНАЛИСТИКА ВЯ
КРИМИНОЛОЭИЙАНЫН АКТУАЛ МЯСЯЛЯЛЯРИ
елми ясярляр мяъмуяси

№ 62

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ, КРИМИНАЛИСТИКИ
И КРИМИНОЛОГИИ
сборник научных трудов, выпуск

№62

Бакы – 2014

РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ:
Ф.М.Ъавадов - баш редактор - щцгуг елмляри доктору, professor
Щ.Т.Вялийев - баш редакторун мцавини
Й.С.Абдуллайев - мясул катиб - техники елмляр намизяди
РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИНИН ЦЗВЛЯРИ:
Щ.Я.Мусайев (щцгцг елмляри намизяди),
С.Ф.Шабанов (психолоэийа елмляри
намизяди, досент), Я.С.Мяликов (щцгуг елмляри намизяди), Ф.Ъ.Дадашов (техники
елмляр намизяди), А.Б.Бяйялийев, Ъ.С.Ящмядов (щцгуг елмляри намизяди)

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:
Главный редактор – Ф.М. Джавадов, доктор юридических наук, профессор
Заместитель главного редактора – Г.Т.Велиев
Ответственный секретарь – Я.С.Абдуллаев – кандидат технических наук
ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:
Г.А.Мусаев (кандидат юридических наук), С.Ф.Шабанов (кандидат психологических наук), А.С.Меликов (кандидат юридических наук), Ф.Дж.Дадашов
(кандидат технических наук), А.Б.Байалиев, Дж.С.Ахмедов (кандидат
юридических наук)

© Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи МЕМ, 2014.
© ЦСЭ Министерства юстиции Азербайджанской Республики, 2014

2

MÜNDƏRİCAT
6

Narkomanlıqla və narkobizneslə mübarizə: problemlər və
onların həlli yolları

Nazim Əliyev

21

Qloballaşma şəraitində regional cinayətkarlıqla mübarizə:
problemlər və həlli yolları

Hamlet Musayev

33

İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının qorunması
məhkəmə ekspertizasının əsas prinsiplərindən biri kimi

İlham Abbasov

40

Tarixdə erməni məsələsi və tarixi Azərbaycan torpaqları hesabına
erməni dövlətinin yaradılması

Firuzə Abbasova,
Oqtay Zeynalov

44

“Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 10-cu maddəsinin bəzi müddəalarının şərhi haqqında

Kamil Səlimov
Fəridə Saldiyeva

50

Terrorçuluğa dair cinayət işlərində ayri-ayri istintaq hərəkətlərinin
taktikasi

Midhəd Qəfərov

55

Böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə
məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın müasir problemlər

Ərəstun Qasımov

63

Çəkişmə prinsipinin məhkəmə nitqində təsiri barədə

Матанат Аскерова

69

Некоторые вопросы применения мер процессуального
принуждения в порядке оказания взаимной правовой помощи
по уголовным делам между государствами

Könül Hüseynova,
Türkan Sadıxova

76

Azərbaycan Respublikasında əcnəbi vətəndaşların hüquqi
statusunun xüsusiyyətləri

Sevinc Sadıqova,
İlahə Nağıyeva

81

Hüquqi yardım almaq və müdafiə hüququnun təmin
edilməsinin formaları və vasitələri

Тамилла Сулейманова

86

Право апелляционного обжалования

Qəhrəman Cəfərov,
Zibeydə Vəliyeva

90

AİHM qərarları və CPM-ə əsasən həbs qətimkan tədbirləri

Əfsanə Şirəliyeva

95

Azərbaycan cinayət prosesində məhkəmə baxışında icraatın
sadələşdirilməsi perspektivləri

Ərəstun Qasımov,
Aynur Bağırova

99

Cinayət mühakimə icraatında məhkəmə məsrəfləri

Samirə Cəfərova

103

Cinayət işinin başlaması mərhələsində məhkəmə nəzarəti
funksiyasının həyata keçirilməsi barədə

Ərəstun Qasımov
Fəridə Saldıyeva

108

INTERPOL terrorçuların beynəlxalq axtarışını əlaqələndirən
başlıca orqan kimi və onun əsas fəaliyyət istiqamətləri

Məharət Hüseynli

114

Hökmün anlayışı, hüquqi və sosial əhəmiyyəti

Mehri Mirzəzadə

119

Verbal məlumat mənbəyi olan üzləşdirmənin prosessual aspektləri

Hamlet Musayev,
Almaz Bayramova

125

İntent analiz metodu

Fuad Cavadov,
Hümmət Vəliyev,
Yaşar Abdullayev

3

Əli Məlikov,
Aysel Aslanova

130

Müasir informasiya-kompüter texnologiyalarından istifadə
etməklə hazırlanan sənədlərin kriminalistik tədqiqatının bəzi
məsələləri

Emin Əliyev

136

Xətt əlamətlərinin təhlili əsasında anonimin şəxsiyyətinin
psixofizioloji cizgilərinin müəyyən edilməsi

Lətif Əliyev,
Liza Xanməmmədova

141

Kriminalistik eyniləşdirici tədqiqat zamanı danışan şəxsin,
yazı qurğusunun və akustik şəraitin eyniləşdirilməsi məsələlərinin
həllində eksperimental nümunələrə qoyulan tələblər

Mübariz Mirzəyev

145

Hadisə yerində aşkar edilən ayaqqabı yolu və tək-tək izlərin
kriminalistik əhəmiyyəti

Hümmət Vəliyev,
Lətif Əliyev
Əbil Zeynalov

152

Sait və samit səslərin formant strukturlarına əhatə
olunduqları fonemlərin təsiri

Сабина Гадирова

155

Некоторые вопросы использования специльных знаний при
расследовании преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ

İlahə Həşimova,

158

Сойуг атыжы силащын яламятляр системи

E.İsmayılov, L.Əliyev, 166
P.İsmayılov, M.Rəcəbov

Yol-nəqliyyat hadisələrinin ekspertizasında
videomaterialların tədqiqinə dair

Айхан Рустамзаде

169

Закон Азербайджанской республики «о судебно-правовом
совете» в качестве нормативно-правовой базы судебноправового совета и переспективы его усовершенствования на
основе рекомендаций Совета Европы

Əlövsət Allahverdiyev

175

Beynəlxalq cinayət məhkəməsinin tərkibi, strukturu və
yurisdiksiyası

А.А. Мамедзаде,
к. ю. н., доцент

181

Становление и развитие ответственности за посягательства
на свободу совести в уголовно-правовой теории и
западноевропейском законодательстве

Эльнур Гумбатов

192

Реализация международно-правовых стандартов в
законодательстве Российской Федерации о свободе
передвижения

Нигора Мулладжанова 199

Характеристика субъективных признаков преступления,
предусмотренного статьей 1301 УК РТ.

Дилара Нафталиева

204

Полномочие комитета министров Совета Европы и средство
давления на государств-участников Совета Европы

Himalay Məmişov

209

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin Avropa İttifaqının
qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması üzrə müqayisəli təhlili

Ərşad Hüseynov

217

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 263-1-ci maddəsinin
tətbiqi problemləri. Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ
olmayan şəxs kimdir?

4

Elsevər Muradov

223

Cinayət hüquq normasında sanksiya

Elsun Əhmədov

225

Təxribat cinayətlərinin qəsd etdiyi ictimai münasibətlərin dairəsi

Səkinəxanım Rzayeva

229

Hərbi qulluqçulara tətbiq edilən cəzalar və onların qanunvericilikdə
tənzimi məsələləri

Amil Dosiyev

233

Müdafiə sahəsində Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin
səlahiyyətləri

Şükür Yusifov

238

Ər və arvadın ümumi (birgə) mülkiyyətinin hüquqi tənziminin bəzi
məsələləri

Sevda Muradova

244

Əməyin ödənilməsinin dövlət təminatlarının sistemi

Əbdülrəhman Kazımov, 252
Mahir Məmmədov,
Rəfayil Xəlilov

Aqrar sahibkarlıq fəaliyyətində reklamın əhəmiyyəti və
hüquqi tənzimlənməsi

Eldar Orucov

255

XX əsrin 40-70-ci illərində dövlət müəssisələri haqqında
qanunvericiliyin inkişaf tarixi

Dəyanət Tağiyev

259

Faktorinq müqaviləsinin ünsürləri

Kroxami Nia Anvar

262

Azərbaycan Respublikasında bank olmayan kerdit təşkilatları

5

UOT 351.761.3(47924)
FUAD CAVADOV,
hüquq elmləri doktoru, professor,
HÜMMƏT VƏLİYEV, YAŞAR ABDULLAYEV,
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NARKOMANLIQLA VƏ NARKOBİZNESLƏ MÜBARIZƏ:
PROBLEMLƏR VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI
XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərində dünya birliyi qarşısında duran ən mürəkkəb, sosial-iqtisadi,
cinayət-hüquqi, mənəvi-psixoloji və tibbi cəhətdən mürəkkəb və çoxaspektli, ictimai təhlükəliliyi həddən
artıq yüksək olan problemlərdən biri narkomanlıq1 və narkobiznesdir.
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev 1997-ci ilin 13-14 fevral tarixlərində Bakıda keçirilən BMT-nin
Yaxın və Orta Şərqdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə nəzarət və bununla bağlı problemlər üzrə
Yardımçı Komissiyasının 32-ci sessiyasının açılışında sölədiyi nitqində qeyd etmişdir ki, «narkotiklərə
nəzarət, narkomaniya və narkobiznes ilə mübarizə əsrimizin son illərində dünyada ümumbəşəri bir problem
olmuşdur. Bu mübarizə hər bir ölkənin, xalqın, millətin fiziki və şüuri sağlamlığı uğrunda aparılan
mübarizədir».
2004-cü ilin yanvarın 22-dən 24-dək Bakı şəhərində keçirilmiş «Böyük İpək yolu dövlətlərində narkotik
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə» mövzusunda beynəlxalq konfransın iştirakçılarına
müraciətində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev göstərmişdir ki, «coğrafi
mövqeyindən, ictimai-siyasi quruluşundan, inkişaf səviyyəsindən, mədəni və tarixi əlaqələrindən asılı
olmayaraq, elə bir ölkə yoxdur ki, dövrümüzün qlobal problemlərindən biri olan narkotiklərin qanunsuz
dövriyyəsi ilə qarşılaşmasın. Məlumdur ki, narkomaniya və narkobiznes insan cəmiyyətinin mənəvi və
əxlaqi dəyərlərinə böyük zərbə vuran, sosial-iqtisadi inkişafa mənfi təsir göstərən, insanların həyat və
sağlamlığına ciddi təhlükə yaradan, cinayətkarlığın artmasına səbəb olan amildir».
Narkomaniya və narkobiznes yoluxucu xəstəlik kimi əhali, xüsusən də gənclər arasında yayılmış, öz
miqyaslarını genişləndirərək transmilliləşmiş, dünyamızı, cəmiyyətimizin sosial-iqtisadi, mənəvi-əxlaqi
dayaqlarını dağıtmaq səviyyəsinə çatmışdır. Hazırda vətəndaşlarının narkotizasiyasının acı nəticələrini hiss
etməyən ölkə tapmaq mümkün deyildir. Narkomanlıq və narkobiznes ərazi, milli, dini, sinfi və digər
sərhədlər tanımayan, qlobal xarakter daşıyan beynəlxalq problemə çevrilmişdir.
Son yarım əsrdə narkomaniya və narkocinayətkarlıq nisbətən lokal fenomendən dünyada kriminal və
antisosial aktivliyin əsas mənbəyinə çevrilmişdir. Narkoistehsal prinsipcə planetar xarakter almış, dünyada
ekstremizmin, qeyri-sabitliyin və siyasi turbulentliyin universal generatoru olmuşdur 2. Q.H.Əliyev düzgün
olaraq göstərir ki, «narkomaniya və narkotizm artıq çoxdandır ki, bəşəriyyətin ən qlobal problemlərindən
biridir. BMT-nin dünyanın 100-dən artıq ölkəsi üzrə olan məlumatları göstərir ki, getdikcə daha çox insan
kokain, heroin və s. kimi xüsusi təhlükəli sayılan narkotiklər qəbul edir»3.
Narkotizmin sosial bəla olduğunu qeyd edərək hüquq elmləri doktoru B.Zahidov yazır: «Narkotizm, ən
ağır və təhlükəli nəticələr doğuran, sarsıntıları və faciələri ilə hüdudsüz olan kriminal təzahür formasıdır.
Məhv olmuş milyonlarla insan həyatı, fiziki şikəstliklər, narkomanlıq, narkotik vasitələrin və psixotrop
maddələrin qanunsuz dövriyyəsi nəticəsində törədilən ağır, o cümlədən mütəşəkkil və transmilli
cinayətkarlıq,
narkomafiya və narkoterror qruplarının beynəlxalq miqyasda narkokartellərlə və
narkosindikatlarla sıx əməkdaşlıq zəminində bəşəriyyətə vurduğu ölçüyə gəlməz zərərlər, bu qlobal problem

1

Азярбайжан Республикасы Президенти тяряфиндян 28 ийун 2005-жи ил тарихдя имзаланмыш «Наркотик васитялярин,
психотроп маддялярин вя онларын прекурсорларынын дювриййяси щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун
1.0.19-жу маддясиндя эюстярилир ки, «наркоманлыг – хроники интоксикасийа доьуран, наркотик васитялярин вя
психотроп маддялярин суи-истифадяси нятижясиндя йаранмыш наркотик васитялярдян вя психотроп маддялярдян психи вя
(вя йа) физики асылылыгда, о жцмлядян психи вя давраныш позунтулары иля ифадя олунан хястялик вязиййятидир».
2
Иванов В.П. Приоритетность антинаркотической повестки в мире требует новой миссии наркополицейских
//www.fskn.gov.ru
3 Ялийев Г.Щ. Наркотизмин сосиал-щцгуги вя криминолоъи проблемляри. Щцгуг елмляри намизяди алимлик дяряжяси
алмаг цчцн тягдим едилмиш диссертасийанын авторефераты. Бакы, 2005, с.3.
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haqqında müəyyən dolğun təsəvvürlər yaratmaqdadır»1.
2001-ci il 23 yanvar tarixli BMT-nin Narkotiklərə Nəzarət üzrə Beynəlxalq Komitəsinin illik
hesabatında əks olunan statistik rəqəmlərə görə XX əsrin sonlarında dünyada 8 milyon heroin, 13.3 milyon
kokain, 141.2 milyon marixuana, 30 milyon sintetik narkotik istehlak edənlər qeydə alınmışdır. Dünyada
narkotiklərdən qeyri-tibbi məqsədlərlə istifadə edənlərin sayı 180 milyonu ötmüşdür ki, bu da planetin yaşı
15-dən yuxarı olan əhalisinin 4.2%-ni təşkil edir. BMT ekspertləri dünya «narkosənayesinin» dövriyyəsinin
ildə 400 milyard ABŞ dolları həcmində qiymətləndirirlər ki, bu da dünya ticarət dövriyyəsinin 8%-ni təşkil
edir. Konkret illərə gəldikdə isə, BMT sənədlərində 1998-ci ildə dünyada 147,4 mln marixuana, 13,4 mln
kokain, 12,9 mln isə tiryək və onun törəmələrinin, xüsusən də heroin istehlakçılarının olduğu, 2008-ci ildə
isə 160 mln marixuna (1998-ci illə müqayisədə artım 8,5%), 17 mln kokain (27% artım) və 17,35 mln (artım
34,5%) heroin, tiryək və onun törəmələrinin istehlakçısı olduğu qeyd edilmişdir2.
BMT-nin ekspertləri tərəfindən hazırlanmış narkotiklər haqqında ümumdünya məruzəsinə əsasən,
2010-cu ildə qadağan edilmiş narkotikləri azı bir dəfə qəbul edən şəxslərin sayı 230 mln-a yaxın, yəni
planetin əhalisinin 5%-ə ( 15-64 yaş arasında olan) qədər olmuşdur.
2009-cu ildə 31 ölkədə amfetaminlər kateqoriyasına aid olan narkotik maddələrin istehsalı üzrə 8,5 min
gizli laboratoriyalar aşkar edilmişdir3. Qeyd olunanlarla yanaşı, son illərdə müsadirə olunmuş ekstazi
həblərinin həcminin 2 dəfə artdığı da göstərilir. Hər il on minlərlə insan narkoistehlak nəticəsində həyatını
itirir4.
Narkotiklər qlobal, ümumdünya miqyaslı kriminal mala çevrilmişdir.
Böyük gəlirlər vəd etdiyindən
narkoticarət, varlanmaq və sərvət toplamaq arzusu ilə alışıb-yanan səbatsız adamları daima özünə cəlb edən
bir qüvvəyə çevrilmişdir. Hazırda onunla mübarizə daha da mürəkkəbləşmiş və çətinləşmişdir. Belə ki,
cinayətkar narkotəşkilatlar böyük maliyyə vəsaitlərinə, yüksək texniki, təşkilat və «kadr» təminatı
səviyyəsinə malikdirlər ki, bu da onlara müxtəlif qitələr və ölkələr, müxtəlif şəhər və regionlar «fəth»
etməyə, hüquq-mühafizə orqanlarının təqibindən yaxa qurtarmağa, sosial nəzarət orqanlarının
nümayəndələrini, dövlət məmurlarını rüşvətlə ələ almağa imkan verir. Korrupsiya və zorakılıq kimi üsul və
vasitələrdən istifadə edərək mütəşəkkil narkocinayətkar qurumlar bəzi ölkələrdə hökumət çevrilişləri etməyə,
sabitliyi pozmağa, anarxiya və xaos yaratmağa çalışır, bu məqsədlə terrorçuların köməyindən istifadə
etməkdən belə çəkinmirlər.
Narkomaniya və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət
Komissiyasının sədri, baş nazirin müavini Ə.Həsənov, son illərdə narkomanlığa və narkobiznesə yeniyetmə
və qadınların cəlb olunması hallarının artdığını qeyd edərək göstərir ki, «narkobaronların kifayət qədər
zəngin sərvətə malik olması, ölkənin ictimai-siyasi bünövrəsini sarsıtmağa, hegemonluğa can atması dünya
praktikasında presedenti olan hadisələrdir və cəmiyyətimizin ictimai bəsirətini itirəcəyi təqdirdə bizim də
belə amansız təhlükə ilə üzləşməyəcəyimizə heç kim zəmanət verə bilməz. Bu təhlükələrlə üzləşməməyimiz
üçün isə cəmiyyətimiz bilməlidir ki, narkomaniya qarşısında bəşəriyyətin aciz qaldığı ən arzuolunmaz
yoluxucu xəstəlik, sağlamlığın, mənəviyyatın, sevincin, səadətin, ən ülvi hisslərin, bir sözlə, insanlığın
qənimidir. Ona görə də hər bir bəşər övladının ən müqəddəs borcu bu bəla ilə mübarizə aparmaq olmalıdır.
Çünki yalnız mütərəqqi bəşəriyyətin səylərini birləşdirmək yolu ilə gələcək nəsilləri üçüncü minillikdə
narkomaniyanın qorxunca təhlükəsindən qorumaq mümkün olacaq».
Narkodövriyyədən əldə edilən gəlirlər, «çirkli pullar» gələcəkdə «qanlı toqquşmaların, insan
tələfatının, dövlət çevrilişlərinin və siyasi qətllərin» maliyyə mənbəyidir5. Bununla bağlı B.Zahidov qeyd
edir ki, «müharibələr, inqilablar və münaqişələr dünya siyasətində və iqtisadiyyatında təmərküzləşməni
gücləndirmiş, qloballaşma prosesi dərinləşmişdir. Bütün bunlar dünyada ən gəlirli sahə hesab edilən
narkobiznesin və silah alverinin birləşərək müharibə mafiyasının nəzarəti altına keçməsi ilə nəticələnmişdir,
bu isə qlobal təhlükələlərin reallığını, bununla belə narkotizmlə və narkobizneslə səmərəli mübarizənin
bəşəriyyət üçün müstəsna əhəmiyyət daşıdığına şəhadət edir»6.
Transmilli narkosindikatlar cinayətkar fəaliyyətdə ən müasir silahları, elektron müşahidə və nəzarət

Защидов Б. Азярбайжанда наркотизмля вя наркобизнесля мцбаризянин актуал проблемляри. Бакы, 2007, с.25-26
Война с наркотиками. Доклад глобальной комиссии по вопросам наркополитики. 2011, с.4.
3
Патрушев Н.П. Транснациональная преступность, взаимосвязь наиболее опасных ее видов – терроризма,
наркотрафика, нелегальной миграции, незаконного оборота оружия и радиоактивных материалов, пиратства//
www/crime.vl.ru
4
Всемирный доклад о наркотиках 2012//www.unodc.org
5
Антинаркотизм. 2001. №1, с.23-30.
6 Защидов Б. Азярбайжанда наркотизмля вя наркобизнесля мцбаризянин актуал проблемляри. Бакы, 2007, с.47
1
2

7

sistemlərini, təhlükəsizliyin təminin ən yeni metodlarını, üsul və vasitələrini tətbiq edirlər. Kriminal
fəaliyyətin transmilli miqyaslarını getdikcə daha da genişləndirmək məqsədilə son zamanlar cinayətkar
narkoqruplaşmalar qlobal informasiya şəbəkəsi olan İnternetdən də istifadə edirlər. Bundan başqa,
beynəlxalq elektron bank şəbəkəsinə qoşulmuş və böyük imkanlara malik müasir kompüter texnikasından
istifadə beynəlxalq miqyasda kriminal gəlirlərin leqallaşdırılması prosesini sürətləndirməyə, daha geniş
miqyaslarda həyata keçirməyə şərait yaradır. Bu baxımdan BMT ekspertləri tərəfindən narkobiznesdən əldə
edilmiş 300-800 milyard ABŞ dolları miqdarında pulların leqallaşdırılması («yuyulması») barədə gətirdikləri
rəqəmlər tamamilə real görünür.
Statistik rəqəmlər son illərdə Azərbaycanda narkomaniyanın və narkocinayətkarlığın vəziyyəti və
dinamikasında artımın müşahidə olunduğunu göstərir. Respublikamızda narkomaniya və narkobiznesin
yayılmasına qarşı görülən qətiyyətli tədbirlərə baxmayaraq, bu sahədə əməliyyat şəraiti, mövcud kriminogen
durum hələ də mürəkkəb olaraq qalmaqdadır.
2005-ci ildə tibb müəssisələrində narkomaniya diaqnozu ilə qeydiyyatda olan xəstələrin sayı 17838
olduğu halda, 2010-cu ildə onların sayı əhəmiyyətli dərəcədə (71.3%) artaraq 25005 olmuşdur.
Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi statistik məlumatına görə 2013-cü ildə ölkə üzrə narkoistifadəçilərin sayı
27910 nəfər (2011-ci ildə 26717 nəfər) təşkil etmişdir ki, onların da 21999-u dispanser, 5911 nəfəri isə
profilaktik qeydiyyatda olanlardır. Anonim qeydiyyata alınanların sayı isə 567 nəfər olmuşdur.
Azərbaycanda 2013-cü ilədək Narkoloji Dispanserdə qeydiyyata alınan narkomanların sayı 28376
nəfər olmuş, onların da 539 nəfərini, yəni 1,9%-ni qadınlar təşkil etmişdir. Narahatlıq doğuran amillərdən
biri də ölkədə toksikomanlar qrupunun yaranmasıdır. Belə ki, 2014-cü ildə toksikoman diaqnozu ilə 130
nəfər qeydə alınmışdır.
Qeydə alınmış narkomanların yaş qruplarına nəzər saldıqda isə görərik ki, onların 4 nəfəri
(narkomanların ümumi sayında xüsusi çəkisi 0,01%), 1344 nəfəri (4,74%) 18-24 yaş, 3893 nəfəri (13,72%)
25-29 yaş, 4147 nəfəri (14,61%) 30-34 yaş, 4296 nəfəri 35-39 yaş, 3415 nəfəri (12,03%) 40-44 yaş, 3023
nəfəri (10,25%) 45-49 yaş, 2531 nəfəri( 8,92%) 50-54 yaş, 2227 nəfəri (7,85%) 55-59 yaş, 2014 nəfəri
(7,09%) 60-64 yaş, 1482 nəfəri (5,32%) isə 65 və daha yuxarı yaşda olan şəxslər təşkil etmişdir.
2005-ci ildə narkotik təsir altında cəmi 7 cinayət hadisəsi qeydə alındığı halda, 2012-ci ildə narkotik
təsir altında törədilən cinayətlərin sayı 21,5 dəfə artaraq 150 olmuşdur1.
2005-ci ildə Azərbaycanda narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə bağlı 2014 cinayət
törədildiyi halda, 2012-ci ildə bu növ cinayətlərin sayı 2559 olmuşdur.
2012-ci ildə narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı qeydə alınmış
2559 cinayətdən 2409-u (94,1%) qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və psixotrop maddələri hazırlama,
istehsal etmə və satma(AR CM-nin 234-cü maddəsi), 136-sı isə (5,3%) qanunsuz olaraq narkotik xassəli
bitkiləri kultivasiya etmə (AR CM-nin 237-ci maddəsi) ilə bağlı olmuşdur.
2012-ci ildə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət törətmiş 2181 şəxsdən 618-i
(28,3%) əvvəllər cinayət törədənlər, 2007-i (92%) işləməyənlər və oxumayanlar, 45-i (2,1%) qadınlar, 32-i
(1,47%) isə xarici vətəndaşlar olmuşdur. Bu növ kriminal əməlləri törədənlərin 5-i yeniyetmə, 558
nəfəri(25,6%) 18-30 yaş arasında olan şəxslər, 1618-i isə yaşları 30 və daha yuxarı olan (74,2%) şəxslər
olmuşdur2.
Müsadirə olunmuş narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin həcmini əks etdirən statistik
məlumatlara nəzər yetirsək görərik ki, 2005-ci ildə 245 kq narkotik vasitə və psixotrop maddə, o cümlədən
35 kq tiryək, 13,4 kq heroin, 150 kq marixuana, 38,5 kq həşiş və həşiş yağı müsadirə edilmişdir. 33,1 kq
narkotik vasitə və psixotrop maddənin qaçaqmalçılıq yolu ilə daxil olmasının qarşısı alınmışdır. Bu ildə
497,2 kq narkotik vasitələr hazırlamaq üçün xammal olan yaşıl kütlə halında çətənə aşkar edilərək məhv
edilmişdir. 2005-ci illə müqayisədə 2012-ci ildə müsadirə edilən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin
həcmi xeyli artmışdır. Belə ki, 2012-ci ildə 808,6 kq (2005-ci illə müqayisədə 3,3 dəfə artım) narkotik vasitə
və psixotrop maddə müsadirə edilmiş, müsadirə edilən narkotik vasitələrdən 90,9 kq tiryək (2,6 dəfə), 84,9
kq heroin (6,3 dəfə artıq), 312 kq marixuana(2 dəfə), 50,6 kq həşiş və həşiş yağı (1,3 dəfə) olmuşdur. Bu ildə
2936,4 kq (5,9 dəfə) narkotik vasitələr hazırlamaq üçün xammal şəklində olan çətənə yaşıl kütlə şəklində
məhv edilmişdir3.
2014-cü il ərzində respublikada narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə

Азярбайжанда жинайяткарлыг вя щцгугпозмалар. Статистик мяжмуя. 2013, с.57
Азярбайжанда жинайяткарлыг вя щцгугпозмалар. Статистик мяжмуя. 2013, с.58
3 Азярбайжанда жинайяткарлыг вя щцгугпозмалар. Статистик мяжмуя. 2013, с.59
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bağlı 3046 cinayət faktı aşkar olunmuşdur ki, onlardan 801-i narkotik vasitələrin satışı, 2029-u satış məqsədi
olmadan narkotik vasitələrin qanunsuz olaraq əldə edilib saxlanması, 203-ü narkotik xassəli bitkilərin
qanunsuz olaraq kultivasiya edilməsi olmuşdur. Aşkar olunmuş 3046 cinayətdən 800-ü əvvəllər cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunmuş şəxslər tərəfindən, 85-i isə qrup şəklində törədilmişdir. 2014-cü ildə narkotik
vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş 2408
nəfərdən 210-u 18-25 yaşadək, 351-i 26-29 yaşadək, 1846-ı 30 yaş və ondan yuxarı, 2179-u işləməyən və
oxumayanlar, 26-ı xarici ölkə vətəndaşları, 57-i qadınlar, 752-i isə əvvəllər məhkum olunanlardır1.
Narkotiklərlə bağlı cinayətlər Azərbaycanın bütün regionlarına yayılmış, bu kriminal əməllərin
mütəşəkkil cinayətkar dəstələr tərəfindən törədilmə faktları xeyli artmışdır. Beynəlxalq mütəşəkkil
cinayətkar narkosindikatların Azərbaycanın əlverişli geocoğrafi mövqeyindən və geosiyasi vəziyyətindən
istifadə edərək ölkə ərazisindən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin Asiya ölkələrindən Avropaya,
MDB və Şimali Amerika ölkələrinə qanunsuz daşınmasında tranzit-keçid məntəqəsi, tranzit ölkə kimi
istifadə etməyə çalışırlar. Erməni qəsbkarları tərəfindən Azərbaycan ərazisinin 20%-nin işğal edilməsi
nəticəsində Azərbaycanın İran ilə dövlət sərhədinin 132 km faktiki olaraq nəzarətsiz qalması da
narkosindikatlara narkotik vasitələrin İran ərazisindən Azərbaycanın sərhədindən keçməklə qeyri-qanuni
olaraq maneəsiz daşınmasına imkan yaradır.
Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət
Komissiyasının sədri, baş nazirin müavini Əli Həsənov, işğal olunan Dağlıq Qarabağ ərazinin narkotik
tranziti, narkotiklərin becərilməsi, istehsalı, satışı, transmilli mütəşəkkil cinayətkar dəstələr üçün nəzarətsiz
ərazi kimi istifadə olunmasını qeyd edərək göstərir: «Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin Ermənistan
tərəfindən işğal olunması nəticəsində ölkənin 132 kilometrlik sərhədi nəzarət olunmayan əraziyə çevrilib.
Hazırda ölkə ərazisindən narkotiklərin daşınması üzrə 3 beynəlxalq marşrut keçir. Bu marşrutlar ƏfqanıstanPakistan-İran-Azərbaycan, Əfqanıstan-İran-Azərbaycan, Əfqanıstan-Orta Asiya-Azərbaycandır. Lakin
beynəlxalq marşruta daxil edilməyən daha bir marşrut var ki, bu da Əfqanıstan-İran-Dağlıq Qarabağdır. Bu
marşrut BMT-nin hesabatlarına daxil edilmir. Halbuki Dağlıq Qarabağ həm narkotik vasitələrin tranziti,
həm də terrorçu qruplaşmalar hazırlayan düşərgələrin yerləşdiyi əsas ərazilərdən biridir»2.
Narkotiklərə və Cinayətkarlığa Qarşı Milli Təbliğat Ofisinin rəhbəri M.Əfəndiyev, qeyd olunan
problemlərin gündəmə gətirilməsi zamanı faktlardan istifadə edilməsinin mühümlüyünə diqqət yetirərək
göstərir ki, «Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin apardığı təhlillər və digər istintaq sənədləri sübut edir ki,
Əfqanıstanda istehsal olunan narkotiklər Dağlıq Qarabağ ərazisindən keçirilərək Ermənistan və Gürcüstan
vasitəsilə Avropaya çıxarılır. Həmçinin bu ərazilərdə münbit torpaqlar olduğu üçün narkotik vasitələr
becərilir. Eyni zamanda məlumatlar səslənir ki, Əfqanıstanda və Dağlıq Qarabağda kultivasiya olunan
narkotiklər kustar üsulla kiçik laboratoriyalarda tərkibi kimyəviləşdirilib heroinə çevrilməklə bazara
çıxarılır»3.
İnsan sağlamlığına birbaşa təsirindən başqa narkomaniyanın ictimai təhlükəliliyi ondan ibarətdir ki,
narkomaniya müxtəlif tamah-zorakı xarakterli cinayətlərin törədilməsinə şərait yaradan kriminogen amil
kimi çıxış edir. B.Zahidov yazır: «Narkomanlığın ictimai təhlükəliliyi insanların sağlamlığının ciddi
pozulmasında, intellektuallığın, ictimai fəallığın aşağı düşməsində, sosial əlaqələrin daralmasında və
parçalanmasındadır. Narkotiklərdən istifadə nəticəsində psixi xəstəliklərə düçar olan, cəmiyyətdə tüfeyli
həyat sürən narkomanlar tərəfindən ictimai təhlükəli əməllərin törədilməsi hallarına tez-tez rast gəlmək
mümkündür»4.
Məhkəmə-istintaq təcrübəsində narkotik eyforiya və ya abstinent sindrom (abstinensiya – narkotik
vasitənin və ya psixotrop maddənin qəbulunun qəflətən dayandırılması nəticəsində əmələ gələn vəziyyət
olmaqla insan sağlamlığının fiziki, psixi, veqatativ-somatik və (və ya) nevroloji pozulması ilə xarakterizə
olunur5) vəziyyətində narkomanların ən müxtəlif xarakterli tamah-zorakı cinayətlər törətməsi barədə çoxsaylı
faktlar vardır.
Uzun illər ərzində narkotizm problemi ilə məşğul olan E.H.Həsənov bu məsələyə toxunaraq göstərir ki,

Ювладларымызы наркотиклярдян горуйун!//www.nmdk.gov.az
Щцсейнзадя Ф. Даьлыг Гарабаьда наркотиклярин гейри-гануни дювриййяси давам едир//www.karabakhinfo.com
3 Щцсейнзадя Ф. Даьлыг Гарабаьда наркотиклярин гейри-гануни дювриййяси давам едир//www.karabakhinfo.com
4 Защидов Б. Наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин ганунсуз дювриййяси иля ялагядар ямяллярин
тюрядилмясиня тясир эюстярян ясас амилляр//Мящкямя експертизасы, криминалистика вя криминолоэийанын актуал
мясяляляри. Бакы, 2007, №46, с.303-304
5 Щясянов Е.Щ. «Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя прекурсорларын ганунсуз дювриййяси щаггында»
Азярбайжан Республикасы Ганунунун юйрянилмяси цзря методик вясаит. Бакы, 2000, с.43.
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«bütövlükdə narkotizmlə cinayətkarlıq arasında qarşılıqlı əlaqənin və bunlar arasında bilavasitə asılılığın
olması artıq heç kimdə şübhə doğurmur. Qiyməti çox baha olan və durmadan artan narkotiklərdən asılı
vəziyyətə düşən narkoman, narkotik vasitələr almaq üçün vəsait əldə etmək məqsədilə «cinayət törətməyə
yüksək hazırlıq vəziyyətində» olur. Narkotik vasitələrin qəbuluna ehtiyac gücləndikdə, onun davranışının
kriminal səbəbi artır. Narkomanın eqoizmi, onun bütün niyyət və hərəkətləri hər hansı bir yolla onun üçün
zəruri olan narkotik dozanın əldə edilməsinə yönəlmişdir və onu hüquqazidd hərəkətlərə sövq edir. Bu halda
narkomaniyanın xüsusi təhlükəliliyi narkotiklərdən istifadənin yalnız şəxsiyyəti məhv etməsindən deyil,
həmçinin narkomaniyanın özünün cinayətlər törədilməsinin səbəblərindən biri kimi çıxış etməsindən
ibarətdir»1.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertlər komitəsi könüllü olaraq qəbul edilən və narkomaniyanın inkişafına gətirib çıxaran narkotiklər və digər kimyəvi preparat və maddələrin insan orqanizminə
təsirini xarakterizə edən əsas əlamətlərin təyin edilməsinin zəruri və vacib olduğu nəticəsinə gələrək bu
əlamətlərin təsnifatını yaratmışlar. Onların fikrincə, bu əlamətlərin içərisində əsasları aşağıdakılardır:
- müəyyən psixofarmokoloji effektin alınması məqsədilə preparatın qəbuluna qeyri-normal meyl;
- toksik maddənin orqanizmdən çıxarkən psixofizioloji pozğunluğun müxtəlif dərəcəsi ilə ifadə
olunan və bunun nəticəsində yaranmış vəziyyətin yüngülləşdirilməsi üçün əlavə narkotik dozası qəbuluna
qarşısıalınmaz meyllə müşaiyət olunan abstinent sindromun inkişafı;
- konkret şəxsin preparatın müəyyən dozasının təkrar qəbuluna olan artıq məlum reaksiyanın aşağı
düşməsi ilə xarakterizə olunan və bununla əlaqədar orqanizmin tələb etdiyi farmodinamik effektin alınması
üçün böyük dozanın qəbul edilməsinə gətirib çıxaran tolerantlığın meydana gəlməsi;
- narkotik və psixotrop vasitələrin yüksək birdəfəlik dozasının qəbul edilməsindən sonra, habelə
uzunmüddətli qəbul nəticəsində şəxsiyyətin və davranışın dəyişməsi, psixi pozğunluğun əmələ gəlməsi.
Mütəmadi, artan dozada narkotik vasitələrin istifadəsi zamanı, narkotik vasitələrdən psixi və fiziki
asılılığın formalaşması ilə xarakterizə olunan xəstəlik kimi narkomaniyanın əsas əlamətlərindən biri narkotik
vasitələrdən sui-istifadə zamanı reaktivliyin dəyişməsidir. Bu dəyişmələr, narkotik vasitələrə patoloji
meylililik, dəyişilmiş tolerantlıq, narkotik vasitədən imtina zamanı abstinent sindromun inkişafı və sairədə
özünü göstərir.
Narkomaniya zamanı bir sıra səciyyəvi hallar, sindromlar müşahidə olunur: 1)orqanizmin dəyişilmiş
reaktivliyi sindromu (qoruyucu reaksiya, tolerantlıq, istifadə forması); 2)psixi asılılıq sindromu (obsessiv
meyl, intoksikasiya zamanı psixi komfort); 3)fiziki asılılıq sindromu (kompulsiv meyl, miqdara nəzarətin
itirilməsi, abstinent sindromu, intoksikasiya zamanı fiziki komfort).
Qeyd etmək lazımdır ki, narkomaniyanın inkişafı zamanı bu sindromlar eyni vaxtda yaranmır. İlkin
olaraq dəyişilmiş reaktivlik və psixi asılılıq sindromu müşahidə edilir. Fiziki asılılıq sindromu digər iki
sindromlar fonunda daha gec formalaşır2.
Tibb üzrə fəlsəfə doktoru B.Əsədov «Narkomaniyanın erkən aşkar olunması, diaqnostikası və
profilaktikasında təxirəsalınmaz tədbirlər» adlı məqaləsində ağır xəstəlik kimi narkomaniyanı – narkotiklərin
qeyri-tibbi məqsədlərlə istifadəsinin fəsadları, insan sağlamlığına vurduğu zərəri barədə yazır:
“Narkomaniyanın mütləq təzahürlərinə dəyişkən reaktivlik sindromu patoloji ehtiras, şəxsiyyətin spesifik
dəyişiklikləri və abstinensiya sindromu daxildir. Bu pozğunluqlar ona görə meydana çıxır ki, narkotik
maddələr mübadiləsinə sıx qoşularaq hemostazı tənzim edənlərdən birinə çevrilir. Narkotik maddələrin
uzunmüddətli və mütəmadi sui-istifadəsi insanın bioloji varlığına öldürücü təsir göstərir, daxili üzvləri,
əsasən də qara ciyəri dağıdır, mərkəzi sinir sistemini dəhşətli deformasiyaya uğradır. Narkomanın şəxsiyyəti
öz fiziki zəifliyi və ruhi sönüklüyü ilə seçilir. Narkotik maddələr plasentar maneəni keçərək insan
genofondunu dəyişdirir, döl anomaliyalarının yaranmasına və artmasına, yeni doğulmuş uşaqların
eybəcərliyinə səbəb olur. Əfsuslar olsun ki, narkomandan anadan doğulan uşaqda doğulduqdan az sonra
abstinent sindromun inkişaf etdiyi hallara, yəni ananın bətnində uşağın narkomana çevrilməsi halına rast
gəlinir. Narkomaniyanın təhlükəsi həm də ondan ibarətdir ki, sonradan cəmiyyətin deqradasiyasına gətirib
çıxaracaq, patoloji hallarla şərtlənən xromosom mutasiyaları yaradır”22
Məsələn, heroin (diasetilmorfin, diamorfin; morfin, tiryəkdən kimyəvi üsullarla alınır), qısa müddət
ərzində ağır psixioloji və fiziki asılılıq yaradır. Mərkəzi sinir sisteminə və əsasən də tənəffüs mərkəzinə
tormozlayıcı təsir göstərir. Heroinin xroniki qəbulu fiziki və əqli dəyişikliklərdə özünü büruzə verir: insan
kəskin arıqlayır, sifətinin rəngi solğun olur, mədə-bağırsaq sisteminin funksiyaları pozulur, yaddaş, mənəvi
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dəyərləri dərk etmə qabiliyyətini itirir. Təsir gücünə görə tiryəkdən beş dəfə güclü olan heroin ən sürətli və
ağır fiziki asılılıq yaradan narkotik vasitə hesab edilir. Heroinin yüksək dozalarda qəbulu tənəffüs mərkəzini
iflic edir və nəticədə qəfləti ölüm baş verir. Kokainin uzunmüddətli qəbulu bir çox psixoloji və fiziki
pozğunluqlar doğurur. Məsələn, arıqlama, yuxusuzluq, təcəvüzkarlıq, bədənin və ətrafların titrəməsi,
hallüsinasiyalar və paranoidal əlamətlərlə özünü büruzə verən kokain psixozu və sair. Bundan başqa,
kokainin yüksək dozada qəbulu ürəyin fatal aritmiyasına və bunun nəticəsi kimi ölümə gətirə bilər. Dünyada
mövcud olan ən güclü toksik və hallüsiongen maddələrdən biri hesab olunan LSD-nin (lizergin turşunun
dietilamidi; ilk dəfə 1938-ci ildə çovdar üzərində parazitlik edən, qırmızı çovdar mahmızı göbələyindən
yarımsintetik yolla alınmışdır) qəbulu ağır psixoloji asılılıq yaradır, dərketmə qabiliyyətinin pozulması ilə,
emosional dəyişikliklərlə, hallüsinasiyaların üstünlük təşkil etməsi ilə səciyyələnir, bir çox hallarda şüurun
«ikiləşməsi» baş verir, kəskin psixoz, paniki, daha sonra isə uzun müddət davam edən apatik vəziyyət
müşahidə olunur1.
Hətta ən zəif narkotik belə hərəkətlərin koordinasiyasını pozmağa və diqqəti aşağı salmağa qadirdir ki,
bu da çox hallarda cinayətkar etinasızlığa, diqqətsizliyə, cinayətkar özünəgüvənməyə gətirib çıxara bilər.
Bundan başqa, xəstə ehtirasların təsiri və narkotik «aclığın» dəf edilməsi üçün hər şeyə hazır olan bir çox
narkomanlar öz patoloji tələbatlarını ödəmək üçün istənilən cinayətləri törətməyə hazırdılar. Narkotik
vasitələrin və psixotrop maddələrin istehlakı nəticəsində əmək qabiliyyətinin kəskin aşağı düşməsi və şəxsi
büdcəsinin kəsirdə olması fonunda tolerantlıq güclənir, abstinensiya dərinləşir ki, bu da narakomanları qəbul
etdikləri narkotik dozasını kəskin artırmağa vadar edir. Xroniki narkomanların bir çoxu tez və ya gec
narkotik vasitəni və ya psixotrop maddəni əldə etmək üçün maddi vəsaitlərin tapılması yolunu oğurluq,
soyğunçuluq, quldurluq və digər bu kimi tamah və tamah-zorakı cinayətlərin törədilməsində görürlər.
R.M.Yusifli və V.K.Məmmədov narkomanlığın cəmiyyətin gələcəyi üçün iki böyük təhlükə
daşıyıcısı olduğunu qeyd edirək yazırlar: «Birincisi, narkomaniya ilə xəstələnmiş fərdin şəxsyyətində əsaslı
dəyişikliklər baş verir ki, bunlar da, öz növbəsində, onun və ailəsinin həyatında mənfi dəyişmələrə gətirib
çıxarır. İkincisi, narkomaniya cinayətkarlığın, zorakılığın, işsizliyin artmasına, dəhşətli xəstəliklərdən olan
QİÇS və hepatitin yayılmasına şərait yaradır»2.
Bəziləri hətta narkomanları mənasız (əbəs) yerə və qəddarcasına adam öldürən avtomatlar hesab
edirlər. Eyni zamanda avtomatdan, robotlardan fərqli olaraq onların psixikası normal işləmir, çox zaman
idarə edilməz olur3.
Õÿñòÿ åùòèðàñëàðûí ÿñèðè âÿ í àðêî òèê àæëûüûí äÿô åäèëì ÿñè ö÷öí ùÿð øåéÿ ùàçûð î ëàí áèð ÷î õ
í àðêî ì àí ëàð þç ï àòî ëî úèòÿëÿáàòëàðûí ûþäÿì ÿê ö÷öí èñòÿí èëÿí æèí àéÿòëÿðèåòì ÿéÿ ùàçûðäûëàð.
Õöñóñè ÿäÿáèééàòäà ãåéä åäèëèð êè, í àðêî òèê ì àääÿëÿðèí èñòåùëàêû í ÿòèæÿñèí äÿ ÿì ÿê ãàáèëèééÿòèí èí
êÿñêèí àøàüû äöøì ÿñè âÿ øÿõñè áöäæÿñèí èí êÿñèðäÿ î ëì àñû ôî í óí äà òî ëåðàí òëûã ýöæëÿí èð, àáñòèí åí ñèéà
äÿðèí ëÿøèð êè, áó äà í àðêî ì àí ëàðû ãÿáóë åtdiklяri í àðêî òèê äî çàñûí û êÿñêèí àðòûðì àüà âàäàð åäèð. Áó
ãÿäÿð í àðêî òèêëÿðè èñÿ àí æàã «ãàðà» áàçàðäà þçö äÿ áþéöê ï óë ì öãàáèëèí äÿ ÿëäÿ åòì ÿê ì öì êöí äöð.
Í ÿòèæÿäÿ ùÿð áèð õðî í èêè í àðêî ì àí òåç âÿ éà ýåæ í àðêî òèêëÿðè ÿëäÿ åòì ÿê ö÷öí ì àääè âÿñàèòëÿðèí
òàï ûëì àñû mяqsяdilя æèí àéÿòêàð öñóëëàðäàí èñòèôàäÿ åäèð4. Í àðêî òèê ãÿáóë åäÿí øÿõñèí æèí àéÿò
òþðÿòì ÿñèí èí òÿÿææöáëö î ëì àäûüû ôèêðèí è õöñóñè î ëàðàã âóðüóëàéàðàã Ì .Ù öñåéí î â ãåéä åäèð êè,
«í àðêî òèê ì àääÿ áàùà ãèéì ÿòÿ ñàòûëäûüûí äàí , í àðêî ì àí áó ï óëó ÿëäÿ åòì ÿê ö÷öí ì öÿééÿí ì öääÿò
î ëàí ûí û ñÿðô åäèð, ÿì ëàêûí û ñàòûð, ñî í ðà èñÿ ýÿëèð î ëì àäûüûí äàí ãóëäóðëóüà, î üóðëóüà áàøëàéûð. Áèð í þâ
í àðêî ì àí èéà ÿëåéùèí ÿ ì öáàðèçÿ àï àðì àã áàøãà í þâ æèí àéÿòëÿðèí ãàðøûñûí û àëì àã äåì ÿêäèð....
Öì óì èééÿòëÿ í àðêî ì àí ëàð âÿ í àðêî òèê ì àääÿëÿðèí ñàòûøû èëÿ ì ÿøüóë î ëàí ëàð ÷àëûøûðëàð êè, âàðëû
àäàì ëàðûí óøàãëàðûí ûáó «òÿëÿéÿ» ñàëñûí ëàð. Áó ì àääÿí èáèð äÿôÿ äàäàí ýÿí æàðäûæûëî ëàðàã ùÿì èí àäàì û
àõòàðàðàã þçëÿðè«äÿðäëÿðèí èí äÿðì àí ûí û» èñòÿéèðëÿð»5.
Í àðêî òèê ãÿáóëåäÿí éåí èéåòì ÿí èí êðèì èí àëì åéëëÿðèõöñóñÿí òÿùëöêÿëèäèð. Áåëÿ êè, í åãàòèâ ï ñèõèêè
êÿí àðëàøì àëàð î í óí éàø õöñóñèééÿòëÿðè, õàðàêòåðèí çÿèôëèéè, éöêñÿê åì î ñèî í àë âÿçèééÿòè, ì ÿí ÿâè
þçöí ÿí ÿçàðÿòèí î ëì àì àñû èëÿ áàüëû õöñóñÿí àüûðëàøûð. Áåëÿëèêëÿ, åéôî ðèéà âÿçèééÿòèí äÿ éåí èéåòì ÿëÿð
éàøëûëàðà í ÿçÿðÿí ùöãóãï î çóí òóëàðûí à äàùà ÷î õ ì åéëëèäèðëÿð. Ä öçýöí î ëì àéàí ñî ñèàë-ì ÿí ÿâè
èñòèãàì ÿòëÿí ì ÿ í ÿòèæÿñèí äÿ, í àðêî òèê åéôî ðèéà âÿ éà àáñòèí åí ñèéà âÿçèééÿòèí äÿ î ëàí éåí èéåòì ÿ
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òÿðÿôèí äÿí òþðÿäèëÿí ùöãóãï î çóí òóëàðû âÿ éà æèí àéÿòëÿð ÷î õ çàì àí ì î òèâñèç, ì ÿí àñûç õàðàêòåð äàøûéûð,
áÿçÿí âàí äàëèçì äî üóðóð, áèð ñûðà ùàëëàðäà õöñóñèãÿääàðëûüûèëÿ ôÿðãëÿí èð.
Í àðêî ì àí èéàí ûí ôàæèÿâè, ãî ðõóí æ í ÿòèæÿëÿðèí äÿí äàí ûøàðêÿí éàääàí ÷ûõàðòì àã î ëì àç êè, í àðêî ì àí èéà èëê í þâáÿäÿ àäàì ëàðäà èí ñàí ëûüûþëäöðÿðÿê ì ÿùâ åäèð, î í ó øöóðñóç áèð âàðëûüà, êèì ëèéè, éåðèéóðäó, í ÿñëèáÿëëèî ëì àéàí , þçöí öí èí ñàí î ëäóüóí ó äÿðê åòì ÿéÿí À éòì àòî âóí ì àí êóðòóí à ÷åâèðèð.
E.H.Həsənov düzgün olaraq qeyd edir ki, kriminal fəaliyyətin ən gəlirli növlərindən birinə çevrilmiş
narkobiznes, «mütəşəkkil transmilli cinayətkarlıqla - terrorçuluqla, qaçaqmalçılıqla, pornosənaye ilə, qeyrileqal sərmayənin təmizə çıxarılmasıyla, zorakılıqla, mənfəətlə bağlı cinayətlərlə əlaqədar olub, insanların
mənəvi sağlamlığına son dərəcədə mənfi təsir göstərir və böyüməkdə olan nəslin və dövlətlərin gələcəyi
üçün dəhşətli təhlükə yaradır. Ən başlıcası isə bu cinayətkarlığın, korrupsiyanın qida mənbəyi, ən qaba və
ağır cinayətlərin münbit mənbəyidir. Narkotiklər - iqtisadiyyatın, əhalinin sosial dayaqlarının, əxlaqının,
sağlamlığının dağıdılması, xalqların genofonduna təhlükə, gənclərin zorakılığa, soyğunçuluğa, mənfəət
güdən və məişət xarakterli digər cinayətlərə cəlb edilməsi, on minlərlə korlanmış talelər və şikəst uşaqlar
deməkdir» 1.
Áåëÿëèêëÿ, àðòûã ãåéä åòäèéèì èç êèì è í àðêî ì àí èéà ñî ñèàë ì ÿí ÿâèééàòûí àøàüû äöøì ÿñè î ëì àãëà
æÿì èééÿòÿ çèää, æèí àéÿòêàð ì åéëëÿðèí âÿ òÿì àéöëëÿðèí , òÿæÿâöçêàðëûüûí ôî ðì àëàøì àñûí à, àüûð tamahzorakı æèí àéÿòëÿðèí òþðÿäèëì ÿñèí ÿ ýÿòèðèá ÷ûõàðûð.
Áóí ó ðåñï óáëèêàì ûçûí ì öõòÿëèô ðåýèî í ëàðû öçðÿ ì ÿùêÿì ÿ-istintaq òÿæðöáÿñè dя òÿñäèã åäèð.
Ì .Ñ.Ì ÿì ì ÿäÿâ âÿ À .Ã .À áäóëëàéåâ éàçûðëàð: «Ù ÿð èë ðåñï óáëèêàí ûí øÿùÿð âÿ êÿí äëÿðèí äÿ ì èí ëÿðëÿ åâ
éàðûëûð, ì öëê ãàðÿò î ëóí óð, âÿòÿí äàø ñî éóëuð, äþâëÿò ÿì ëàêû òàëàí ûëûð, ãÿñäÿí àäàì þëäöðöëöð, ãûç-ýÿëèí
çî ðëàí ûëûð, ì àøûí ãà÷ûðûëûð. Æèí àéÿòèí ÿñàñ èøòèðàê÷ûëàðû isя ñï èðòëè èø÷êè äöøêöí ëÿðè, í àðêî ì àí ëàð âÿ
äóñòàãõàí àéà äöøöá - ÷ûõàí ëàðäûð....»2.
Òàì àùêàðëûã, ãåéðè-èí ñàí è çî ðàêûëûã âÿ ãÿääàðëûã, âÿùøè åãî èçì - ÿêñÿð í àðêî ì àí ëàðà õàñ î ëàí
êåéôèééÿòëÿðäèð. Î äà àéäûí äûð êè, í àðêî òèêëÿð î ëàí éåðäÿ æèí àéÿò äÿ âàðäûð. Áó áÿëàéà ì öáòÿëà î ëàí ëàð
ùå÷ äÿ ãóçó äåéèëëÿð. Î í ëàðûí áèð ÷î õó í àðêî òèê âàñèòÿ àëì àüà ï óëó î üóðëóã, ãóëäóðëóã, ñî éüóí ÷óëóã
éî ëó èëÿ ãàçàí ûð, áó ì ÿãñÿäëÿ àäàì þëäöðì ÿêäÿí áåëÿ ÷ÿêèí ì èðëÿð. Í àðêî ì àí ûí ýþçëÿðè ãàðøûñûí äà
î í óí áèð ï ÿðÿñòèøêàðû âÿ ñÿæäÿýàùû î ëäóüó ùàëäà ùàí ñû âèæäàí äàí , òÿì èçëèêäÿí âÿ öëâè ùèññëÿðäÿí
äàí ûøì àã î ëàð?
Yer kürəsinin ən müxtəlif regionlarında narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və onlardan sui-istifadə
sahəsində yaranmış vəziyyətin təhlili ümumən dünyada müasir narkovəziyyətin inkişafının əsas meylləri
olaraq aşağıdakıları göstərməyə imkan verir:
- narkotiklərlə bağlı cinayətlərin latentliyinin, ictimai təhlükəlilik dərəcəsinin, mütəşəkkillik səviyyəsinin yüksəlməsi;
- narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsindən əldə edilmiş
«çirkli» pulların «yuyulması» və onların sonradan leqal iqtisadiyyatın ən müxtəlif sahələrinə qoyulması;
- narkobiznes nəticəsində əldə edilmiş «çirkli pulların» terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi
mənbələrindən birinə çevrilməsi;
- narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin yeni növlərinin yaranması və sürətlə yayılması;
- «sərt» (ağır) narkotiklərin (heroin, kokain), xüsusən də sintetik mənşəli narkotiklərin istehsalının və
deməli, istehlakının artması;
- narkoqruplaşmalar tərəfindən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin yeni bazarlarının,
daşınmasının yeni marşrutlarının, yeni tranzit-keçid məntəqələrinin yaranması;
- tranzit dövlətlərin narkotik istehlak edən regionlara çevrilməsi;
- narkotik istehlakçılarının «gəncləşməsi» və «yeniyetmələşməsi»;
- kriminal narkostrukturların cinayətkar fəaliyyətinin daha da möhkəmlənməsi və miqyasca
genişlənməsi, bu fəaliyyətin maddi-texniki təminat səviyyəsinin yüksəlməsi;
- silahlı münaqişələr zonasında narkotik vasitələr istehsalının təşkil edilməsi;
- MDB ölkələrinin ərazisindən narkotiklərin daşınmasının artması, bu ölkələrin daha çox narkotik
istehlakçısı ölkələrinə çevrilməsi və s.
Qeyd etmək lazımdır ki, narkomaniya və narkotizmlə bağlı bütün qeyd etdiyimiz problemlərin tez bir
zamanda həllinin vacibliyi, son illərdə ölkədə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin vəziyyətinin, strukturu
və dinamikasının neqativ meyllərlə, kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri ilə səciyyələndiyi şəraitdə

1
2

Щясянов Е.Щ. МДБ цзря наркотизмля мцбаризя мяркязинин йарадылмасы зяруридир //Антинаркотизм. 1999, №1, с.17.
Ì ÿì ì ÿäî â Ì .Ñ., À áäóëëàéåâ É .Ñ. Í àðêî ì àí èéà, àëêî ãî ëèçì âÿ.... Áàêû, 1995, ñ.6-7.
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Azərbaycanda narkomanlıq və narkobizneslə mübarizənin gücləndirilməsi zəruriliyi, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalanmış bir sıra fərman və sərəncamlarda, qəbul edilmiş
qanunlarda öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı, narkomaniya və narkotizmlə mübarizənin əsas
strateji istiqamətlərinin müəyyən edildiyi 26 avqust 1996-cı ildə «Narkomaniya və narkotiklərin qanunsuz
dövriyyəsi ilə mübarizə tədbirləri haqqında» Fərmanla ölkədə narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin
qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə sahəsində yeni bir dövrü başlanmışdır.
1996-cı ilin 27 avqustunda keçirilmiş «Azərbaycan Respublikasında narkotik vəziyyət haqqında»
beynəlxalq elmi-praktik konfransda geniş, dərin və məzmunlu nitq söyləmiş Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev xüsusi olaraq göstərmişdir ki, «biz narkomaniyanı, narkotik maddələrin qanunsuz istifadə olunmasını,
onların ölkəmizdə yayılmasını cəmiyyətimizin, xalqımızın bu günü və gələcəyi üçün təhlükəli hal hesab
edirik. Ona görə də bunlara qarşı mübarizə aparmağı dövlət orqanlarının əsas vəzifələrindən biri sayıram.
Məhz bu baxımdan da narkomaniyaya qarşı mübarizə aparmaq və bu işi təşkil etmək, dövlət orqanlarının,
ictimai təşkilatların, ictimaiyyətin bu istiqamətdə fəaliyyətini təşkil etmək üçün Dövlət Komissiyasının
yaradılmasını, bu sahədə Azərbaycanın Dövlət Proqramının hazırlanmasını vacib bilmişəm».
Narkomanların, narkobiznes sahəsində «ixtisaslaşan» mütəşəkkil cinayətar dəstə və təşkilatların
zərərsizləşdirilməsi və ləğv edilməsi üzrə fasiləsiz, ardıcıl, əməliyyat və istintaq tədbirlərini, respublikanın
hüquq-mühafizə və digər dövlət orqanlarının bu istiqamətdə apardığı bütün işlərin vahid mərkəzdən idarə
olunması, əlaqələndirilməsi və rəhbərliyinin təmin etmək məqsədilə 1997-ci ildə Baş Nazirin müavinin
rəhbərliyi altında Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət
Komissiyası yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 yanvar 1997-ci il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan
Respublikasının narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə dövlət
komissiyası haqqında Əsasnamə təsdiq edilmişdir.
Əsasnamənin 2.1-ci bəndində Komissiyanın əsas vəzifələrinin narkomanlığa və narkotik vasitələrin
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübariz sahəsində Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin həyata
keçirilməsini təmin etməkdən, bu sahədə dövlət orqanlarının və ictimai birliklərin fəaliyyətini
əlaqələndirməkdən ibarət olduğu göstərilmişdir.
18 iyun 1999-cu il tarixdə «Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz
dövriyyəsi ilə mübarizə haqqında» Qanun qəbul edilmişdir. Bu qanunla narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı hüquq pozuntularının təhlükəliliyini
vurğulayaraq, narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı
cinayətkar fəaliyyətin qarşısının alınmasının, həmin əməlləri törədən şəxslərin aşkar edilməsinin və
cəzalandırılmasının hüquqi əsaslarını və bununla əlaqədar dövlət orqanlarının, fiziki və hüquqi şəxslərin
hüquq və vəzifələri müəyyən edilmişdir.
20 fevral 2001-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində
dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin
və prekursorların siyahıları təsdiq edilmişdir.
28 iyun 2005-ci ildə «Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının
dövriyyəsi haqqında» 28 iyun 2005-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Qanunu qəbul olunmuşdur. Bu
Qanunun 9-cu maddəsində narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin sui-istifadəsinə dair Milli
informasiya Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı müddəalar təsbit olunmuşdur. Qanunun 9.2-ci maddəsinə
görə, Milli İnformasiya Mərkəzinin əsas məqsədi narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin dövriyyəsinə
dair şəxsi həyat sirri olmayan və obyektiv məlumatların məcmusunu təşkil etməkdir.
Qanunun 9.3-cü maddəsində Milli İnformasiya Mərkəzinin aşağıdakı xarakterli məlumatların
özündlə əks etdirməli olduğu göstərilmişdir: narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qeyri-tibbi və tibbi
istifadəsi, onların tibbi, iqtisadi və digər nəticələri haqqında; narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin
qanunsuz dövriyyəsi və onun nəticələri haqqında; narkotik vasitələrə və psixotrop maddələrə olan tibbi və
qeyri-tibbi tələbat haqqında; narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin insanlara və cəmiyyətə vura
biləcəyi zərərin və onlara olan qeyri-tibbi məqsədlərlə təklifin azaldılmasına yönəlmiş tədbirlər haqqında;
narkomanlıq xəstəliyinə düçar olan şəxslərin müalicəsi və reabilitasiyası ilə bağlı şəxsi həyat sirri olmayan
məlumatlar; narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin yayılmasına qarşı mübarizə sahəsində qeyrihökumət təşkilatlarının həyata keçirdikləri tədbirlər haqqında; narkotik vasitələrə və psixotrop maddələrə
dair ölkədə aparılan epidemioloji tədqiqatların yekunları, ölkədə mövcud epidemioloji tədqiqatların
yekunları və ölkədə mövcud epidemioloci vəziyyətin qiymətləndirilməsi haqqında; narkotik vasitələrə dair
dövlət siyasətini və normativ hüquqi məsələləri əhatə edən məlumatlar.
13

À çÿðáàéæàí Ðåñï óáëèêàñûí ûí cinayяt ãàí óí âåðèæèëèéèí äÿ äÿ í àðêî ì àí èéà âÿ î í óí ñî ñèàë í ÿòèæÿëÿðè
èëÿ ùöãóãè ì öáàðèçÿí è òÿì èí åòì ÿê ö÷öí êèôàéÿò ãÿäÿð åòèáàðëû âàñèòÿëÿð âàðäûð. Belə ki, Azərbaycan
Respublikası cinayət qanunvericiliyində narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə
əlaqədar cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətini müəyyən edən ayrıca fəsil nəzərdə tutulmuş və bu fəsildə
Qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya prekursorları hazırlama, istehsal etmə, əldə
etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və ya satma (maddə 234); narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya
prekursorları talama və ya hədə-qorxu ilə tələb etmə (maddə 235); narkotik vasitələrin və ya psixotrop
maddələrin istehlakı üçün tiryəkxanalar təşkil etmə və ya saxlama (maddə 238); narkotik vasitələri və ya
psixotrop maddələri əldə etmək hüququ verən reseptləri tibbi göstəricilər olmadan qanunsuz vermə və ya
saxtalaşdırma (maddə 239); güclü təsir edən və ya zəhərli maddələrin satış məqsədilə qanunsuz dövriyyəsi
(maddə 240) kimi əməllərə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmuşdur.
Ölkədə narkomaniya və narkotizmin qarşısının alınmasında, xüsusi profilaktikanın təşkilində əsas rolu
narkotiklərdən sui-istifadəyə və narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı kompleks tədbirlər haqqında
Proqramlar oynayır. Son illərdə Azərbaycanda narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların
prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizə sahəsində geniş tədbirlər
kompleksinin daxil edildiyi dövlət proqramları – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 15 iyul
tarixli 371 nömrəli Fərmanı ilə «Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz
dövriyyəsi və narkomanlığın yayılması ilə mübarizə üzrə Proqram(2000-2006-cı illər üçün» , 2007-ci il 28
iyun tarixli 2271 nömrəli Sərəncamı ilə Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların
qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlığın yayılması ilə mübarizə üzrə Proqram (2007-2012-ci illər üçün)»
təsdiq edilmiş və uğurla həyata keçirilmişdir.
Bu proqramlarda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması və onlara olan
tələbatın azaldılması, habelə respublika ərazisinə narkotik vasitələrin qanunsuz gətirilməsi və ölkədən
çıxarılması, habelə tranzitinin qarşısının alınması üzrə təxirəsalınmaz tədbirlər işlənib hazırlanmış, narkotik
vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı qanunvericiliyin, informasiya-analitik,
elmi-metodik, təşkilati-texniki təminatın təkmilləşdirilməsi, bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsi ilə bağlı məsələlər öz əksini tapmışdır. Bu zaman əsas ağırlıq mərkəzi tədbirlərin
koordinasiyasına və kompleksliliyinə, narkotiklərin istehlakının və onun qanunsuz dövriyyəsinin
profilaktikasına yönəlmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 24 iyun 2013-cü il tarixli Sərəncamı
ilə «Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və
narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2013-2018-ci illər üçün Dövlət Proqramı» təsdiq edilmişdir.
Dövlət Proqramının 2-ci bəndində bu proqramın əsas məqsədləri ilə bağlı müddəalar təsbit
olunmuşdur. Belə ki, göstərilmişdir ki, «Dövlət Proqramının məqsədi ölkədə narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizənin
gücləndirilməsi, antinarkotik təbliğat, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin və narkomanlığın yayılmasının
maarifləndirmə yolu ilə qarşısının alınması, narkomanlığa düçar olmuş şəxslərin müalicə edilməklə sağlam
həyata qaytarılması, müalicə-bərpa sahəsindəki fəaliyyətin müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması, bu
sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, cəza tədbirlərinin səmərəliliyinin öyrənilməsi üçün elmi və
praktik araşdırmaların aparılması, beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsindən və digər geniş miqyaslı
məsələlərdən ibarətdir».
Narkomaniyanın profilaktikasında bilavasitə əhaliyə narkoloji xidmət göstərən ixtisaslaşmış
qurumların yaradılması da böyük önəm kəsb edir. Qeyd edək ki, ölkədə narkoloci xidmət sahəsində dövlət
siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsində Respublika Narkoloji Mərkəzi də mühüm rol oynayır.
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 14 iyun 2011-ci il tarixli, 63 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş
əsasnaməyə əsasən Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Narkoloji Mərkəzi yaradılmışdır1. Mərkəz əhaliyə ixtisaslaşdırılmış ambulator və stasionar narkoloji xidmət göstərən müalicəprofilaktika müəssisəsi olmaqla yanaşı Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş,
məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan
Respublikasının ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi razılıq)
tələb olunan prekursorların dövriyyəsinə nəzarəti həyata keçirən müəssisədir.

1

Республика Нарколоъи Диспансери Азярбайжан Республикасы Сящиййя Назирлийинин 20.08.1986-жы ил тарихли 269 сайлы
ямри ясасында йарадылмышдыр.

14

Mərkəzin stasionarında çarpayıların ümumi sayı 200 olan beş şöbə, habelə fizioterapiya və tibbi bərpa
şöbəsi, şüa diaqnostikası və digər şöbə və laboratoriyalar fəaliyyət göstərir1.
Ümumxalq dəstəyi olmadan heç bir hökumət genişmiqyaslı narkoepidemiyaya qalib gəlmək iqtidarında
deyildir. Bu dəstəyi böyük maarifləndirmə və təbliğat işi hesabına yaratmaq zəruridir.
Məhz bu məqsədlə 2010-cu ildə Azərbaycanda narkomaniya və narkocinayətkarlıqla mübarizə
sahəsində yeni qurum – Narkotiklərə və Cinayətkarlığa Qarşı Milli Təbliğat Ofisi (NCMTO) yaradılmışdır.
Belə bir Ofisin təsis edilməsinin əsas məqsədlərindən biri bu sahədə vətəndaş cəmiyyətinin
formalaşdırılmasından, geniş ictimaiyyətin diqqətini problemə cəlb etməklə hökumətin aidiyyəti strukturları
ilə birgə bu istiqamətdə təbliğatı həyata keçirməkdən, hökumətin apardığı siyasətə metodoloji baxımdan
yaxından köməklik göstərməkdən ibarətdir. Ofisin digər məqsədləri və vəzifələri sırasında QİÇS-lə
mübarizə, insan alveri, terrorizm, «çirkli pullar»ın yuyulmasına qarşı mübarizədə cəmiyyətin maarifləndirilmsi, sağlam həyat tərzinin təbliği və sair göstərilə bilər.
Son illərdə Azərbaycanda narkomanlığın profilaktikası məqsədilə həyata keçirilən maarifləndirmə
və təbliğat işi genişlənmiş, problemin ən müxtəlif aspektlərinin müzakirə olunduğu çoxsaylı seminarlar,
dəyirmi masalar, konfranslar təşkil olunaraq keçirilmişdir.
2008-ci ilin iyun ayında Bakıda Cənubi Qafqazda Narkotiklərə Nəzarət Proqramının, Milli Teleradio
Şurasının, Gənclər və İdman Nazirliyinin və Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz dövriyyəsinə
Qarşı Mübarizə üzrə Dövləti Komissiyasının birgə təşkilatçılığı ilə «Narkomaniyanın profilaktikasında
medianın rolu» mövzusunda keçirilən konfransda çıxış edən Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan
Məhərrəmli narkomanlığa və narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizəyə kütləvilik xarakteri
verilməsinin, kütləvi-informasiya vasitələrinin bu problemlə mübarizədə aktivliyinin artırılmasının
vacibliyini qeyd etmiş, jurnalistlər arasında bu problemlə bağlı ixtisaslaşmanın aparılmasının, bu mövzuda
ixtisaslaşan və mütəmadi yazılar dərc etdirən kütləvi-informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin ekspert
qismində hazırlanmasının zəruriliyini vurğulamışdır.
Konfransda narkomanlığın və narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınmasında aparılan
maarifləndirmə, təbliğat işlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı ən yaxşı məqaləyə görə kütləvi-informasiya
vasitələrinin əməkdaşları arasında müsabiqələrin elan olunacağı, il ərzində kütləvi informasiya vasitələrindlə
bu mövzu ilə bağlı yer alan məqalələr, araşdırmalar, televiziya proqramlarının qiymətləndirilərək onların ən
yaxşılarının iyun ayının 26-da (1987-ci il noyabrın 20-dən etibarən BMT-nin Baş Assambleyasının qərarı
ilə 26 iyun Ümumdünya Narkomaniya ilə Mübarizə günü elan edilib) mükafatlandırılacağı diqqətə
çatdırılmışdır2.
8 dekabr 2014-cü il tarixdə «Narkomanlığa düçar olmuq uşaqların və qadınların ailədə və cəmiyyətdə
hüquqlarının müdafiəsi» mövzusunda Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və Xarici İşlər
Nazirliyi tərəfindən Bakıda beynəlxalq konfrans təşkil edilmişdir. Bu beynəlxalq konfransda Milli Məclisin,
DİN-nin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəhbərliyi, Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları
üzrə Müvəkkili, BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin, Avropa Şurasının, Dünya
Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri, eləcə də Fransa, ABŞ, Pakistan, Qazaxıstan və digər ölkələrdən
ekspertlər iştirak etmişlər. Konfransda narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının
qanunsuz dövriyyəsinə, narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2013-2018-ci illəri əhatə edən Dövlət
Proqramının səmərəliliyinin bütövlükdə cəmiyyətin bu bəla ilə mübarizəyə dəstəyindən, əməkdaşlığından
çox asılı olması xüsusi olaraq qeyd olunmuşdur3.
Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova 2014-cü ilin dekabr
ayında «Narkomanlığa düçar olmuş uşaqların və qadınların ailədə və cəmiyyətdə hüquqlarının müdafiəsi»
mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxış edərkən xüsusi olaraq vurğulamışdır ki, «narkomaniyanın
dairəsinin genişlənməsi ilə yanaşı, narkotik maddələrin daha ağır növlərindən istifadə halları da artmışdır.
Narkomaniyaya qarşı səmərəli mübarizə aparmaq üçün böyük struktur dəyişiklikləri aparılmalıdır. Bu
problemin həllində milli və beynəlxalq qüvvələr səylərini birləşdirməli, həmahəng əməkdaşlıq qurmalıdırlar.
Biz yalnız o zaman bu bəlanın qarşısını ala bilərik ki, bütün ölkə, daxili qüvvələr və beynəlxalq qurumlar bir
şəbəkə şəklində müntəzəm olaraq birgə işlər aparsın». Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova həmin
konfrancda çıxış edərkən qeyd etmişdir ki, «Bu probelmin həll olunması üçün dövlət siyasəti mühüm
amildir. Lakin bu problemin öhdəsindən gəlmək üçün dövlətin səyləri kifayət deyil, bəşəriyyətin problemi
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olduğundan cəmiyyət də öz dəstəyini əsirgəməməlidir. Narkomaniya bütünlükdə ailənin dayaqlarının,
həmçinin cəmiyyətin sarsılmasına gətirib çıxarır. Bu məsələlərdə ailələrin üzərinə böyük vəzifə düşür».
Narkomanlığın profilaktikasında və qarşısının alınmasında yeniyetmə və gəncləri əhatə edən
mikrososial mühitin müstəsna rol oynadığını qeyd edərək Ş.Babaşova düzgün olaraq göstərir ki,
«narkomaniya ilə mübarizəyə ilk növbədə, kiçik dövlət olan ailədən başlanmalıdır. Əgər hər hansısa bir
ailədə əxlaqi və etik qaydalar, vətənə sevgi, ataya–anaya məhəbbət, milli kökə bağlılıq güclüdürsə, onun
böyütdüyü, yetirdiyi övlad heç vaxt nankor ola bilməz. Bu mütləqdir. Onun yaşadığı mühit, gördüyü sevgi,
əhatə olunduğu məhəbbət dolu insanlar ona bu yolda ən böyük əngəldir. Yüksək insani keyfiyyətlər daşıyan
kəsdən nə oğru, nə quldur, nə də narkoman çıxar»1.
Azərbaycan Respublikasında narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə
mübarizə və narkomanlığın profilaktikası sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə
onlarla ölkə ilə hökumətlərarası və idarələrarası razılaşmalar, müqavilələr və sazişlər bağlanmışdır.
Azərbaycan həmçinin narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizəyə istiqamətlənmiş beynəlxalq
səviyyədə həyata keçirilən əməkdaşlıq prosesində fəal iştirak edən dövlətlərdən biridir. Ölkəmiz BMT kimi
nüfuzlu beynəlxalq təşkilat səviyyəsində qəbul edilmiş «Narkotik vasitələr haqqında» 1961-ci il 30 mart
tarixli Vahid Konvensiyaya, «Psixotrop maddələr haqqında» 1971-ci il 21 fevral tarixli Konvensiyaya
(Azərbaycan hər iki konvensiyaya 1 dekabr 1998-ci il tarixdə qoşulmuşdur), «Narkotik vasitələrin və
psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə haqqında» 1988-ci il tarixli Konvensiyaya (28
oktyabr 1992-ci il tarixdə) qoşulmuşdur. Belə razılaşmalar, müqavilələr və konvensiyalar əsasında həyata
keçirilən əməkdaşlıq öz bəhrələrini verməkdədir.
Göründüyü kimi, Azərbaycanda narkocinayətkarlıqla mübarizə sahəsində böyük işlər görülmüş, uğurlu
addımlar atılmışdır. Ölkədə bu sahədə qanunvericilik bazası işlənib hazırlanmış, bir sıra təşkilati, madditexniki və digər xarakterli məsələlər həll edilmişdir. Lakin bununla kifayətlənmək və sakitləşmək olmaz.
Cəmiyyətimizin, ayrı-ayrı ictimai birlik və təşkilatların, ən müxtəlif dövlət strukturlarının, xüsusən də hüquqmühafizə və digər sosial nəzarət orqanlarının bu istiqamətdə səylərinin birləşdirilməsi və gücləndirilməsi
vacibdir. Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa adekvat əks
təsir göstərmək məqsədilə qəbul edilən və həyata keçirilən, təşkilati, texniki, elmi-metodiki, kadr,
informasiya, psixoloji və tibbi xarakter daşıyan ümumsosial və xüsusi (o cümlədən də xüsusi-kriminoloji)
tədbirlərin kompleksliliyiinn, fasiləsizliyinin, ardıcıllığının və səmərəliliyinin xeyli artırılmasını tələb edir.
Təbii ki, hüquq elmi bu proseslərdən kənarda qalmamalı, problemin elmi araşdırılması ilə bağlı aparılan
işlərin intensivliyi və keyfiyyəti, praktika ilə bilavasitə bağlılıq səviyyəsi xeyli yüksəldilməlidir.
Hüquq-mühafizə orqanları bu gün təklikdə bu problemi həll etmək, narkoepidemiyanın yayılma
templərini aşağı salmaq iqtidarında deyildir. Ümumiyyətlə, təkcə repressiv tədbirlərlə, sərt cinayət-hüquqi
sanksiyalarla bu problemi həll etmək qeyri-mümkündür. Dünyanın bir sıra ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki,
həddən artıq sərtliyi ilə seçilən qanunvericilik bazası, cinayət-hüquqi tədbirlər kompleksi problemin həllinə
kömək etməmiş, narkotizmin və narkomaniyanın neqativ meyllərinin qarşısının alınmasına gətirib
çıxartmamışdır.
Narkomaniya və narkotizmlə effektiv mübarizə aparmaq, cəmiyyət və şəxsiyyət üçün olduqca təhlükəli
olan təzahürlərin yayılmasının qarşısını qətiyyətlə almaq, narkotik vasitələrdən və psixotrop maddələrdən
asılılığın tibbi, sosial, psixoloji və iqtisadi xarakterli mənfi nəticələrini aradan qaldırmaq istəyən hamının, o
cümlədən dövlət orqanlarının, ictimai təşkilatların, ayrı-ayrı vətəndaşların xüsusi diqqətini tələb edir. Ona
görə də onunla mübarizəyə hər bir ölkənin aparıcı kriminoloqları, narkoloqları, psixoloqları, psixiatrları,
sosioloqları, xüsusən də resosioloqları, habelə xarici ölkələrin mütəxəssisləri cəlb edilməlidir. Narkomanlığın
qarşısının alınmasında və narkobizneslə mübarizədə daxili işlər, prokurorluq, gömrük orqanları, səhiyyə və
təhsil müəssisələri xüsusi rol oynamalıdırlar. Eyni zamanda, nakromanlığın profilaktikasında kütləvi
informasiya vasitələrinin, mətbuat, radio və televiziyanın, xüsusən də İnternetin imkanlarından daha geniş
və səmərəli şəkildə istifadə edilməlidir2.
Mətbuat, kütləvi informasiya vasitələri dördüncü hakimiyyət adlandırılır. Azad mətbuat – demokratik
cəmiyyətin təkcə atributu deyil, həm də onun qarantı olmalıdır. Məhz buna görə də narkomaniya və

Бабашова Ш. Итирилмиш щяйат наркотикдян даща гиймятлидир//www.google.ax
Наркотиклярин инсан организминя вурдуьу зярярин анладылмасынын ян еффектив йолларындан бирини АБШ-нын СанФрансиско шящяр полиси департаменти тапмышдыр. Беля ки, полис департаменти наркоманларын бу бялайа дцчар
олдуглары илк дюврля индики вязиййятляринин фотоларыны дярж етмиш вя Интернет сайтында йерляшдирмишдир. Бах:
www.pda.milli.az
1

2

16

narkotizmlə mübarizədə kütləvi informasiya vasitələri, xüsusən də İnternet, mətbuat və televiziya geniş
antinarkotik təbliğat işindən kənarda qalmamalıdırlar. Bu məsələyə toxunaraq B.M.Əsədov yazır:
«Narkomaniyanın yayılması ilə mübarizədə ən vacib istiqamətlərdən biri də respublika əhalisi arasında
sağlam həyat tərzinin təbliği və gənclərin narkotizm əleyhinə düzgün və sistematik tərbiyələndirilməsidir.
Gənc nəsil əhalinin narkomaniyanın toruna rast gəldiyi yanılmadan, çətinliklərdən, münaqişələrdən onları
dəf etməkdə çətinlik çəkdiyindən sınan ən gövrək hissəsidir. Əksəriyyət, əsasən də gənclər narkomaniyanın
nə olduğu haqda heç düşünmürlər. İctimai fikir belə, bu sosial şərlə həqiqi mübarizəyə hazır deyil və
narkotiklərdən istifadə kimi təhlükəli bir praktika haqqında məsələdə yalançı utancaqlıq nümayiş etdirirlər.
Həmin anda narkomanlar məlumatsızlıq və illüziyaların hökmranlığı altında real həqiqətin üzünə baxmaqdan
çəkinir, bununla da xəstəliyin ağır mərhələlərinə doğru qədəmlərini tezləşdirirlər. Dövlətin vəzifəsi – bu
istiqamətdə məlumat blokunu dəf etməkdir»1.
Narkomaniya və narkotizmə qarşı mübarizə üzrə kompleks tədbirlərin keçirilməsinin zəruri odduğuna
diqqət yetirərək, qeyd etmək lazımdır ki, onlar sosial, hüquqi və digər xarakterli tədbirlərin köməyi ilə
həyata keçirilməlidir.
Belə tədbirlər kompleksinə aid etmək olar:
- narkomaniya bəlasına tutulanlara pulsuz və anonim köməyin göstərildiyi ixtisaslaşmış müalicə və
xüsusən də reabilitasiya mərkəzləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi;
- narkomanların müalicəsi, reabilitasiya və resosializasiyası proqramlarının işlənib hazırlanması, bu
proqramların geniş şəkild həyata keçirilməsi mexanizmlərinin yaradılması; narkomanların ev şəraitində
müalicəsinin təşkili;
- sosial və mədəni dəyərlər, adət və ənənələr nəzərə alınmaqla əhalinin bütün təbəqələri, xüsusən də
gənclər və yeniyetmələr arasında geniş maarifləndirmə və təbliğat işinin aparılması, bu məqsədlə kütləvi
informasiya vasitələrində xüsusi rubrikaların açılması;
- narkomaniya və narkotizmlə mübarizə aparan hökumət orqanlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının,
ictimai qurumların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi;
- sosial və mədəni ənənələr nəzərə alınmaqla əhalinin bütün təbəqələri, xüsusən də gənclər və
yeniyetmələr arasında geniş maarifləndirmə və təbliğat işinin təşkili və aparılması, bu məqsədlə kütləvi
informasiya vasitələrində xüsusi rubrikaların açılması;
- məşhur alimlərin, ictimai xadimlərin, müğənnilərin iştirakı ilə «Ziyalılar narkomaniya və narkotizmə
qarşı», «Gənclər narkomanlığa qarşı», «Gəncliyimizi narkomaniyadan qoruyaq» və digər bu kimi şüarlarla
xeyriyyə tədbirlərinin, konsertlərin, küçə yürüşlərinin2, dəyirmi masaların, sərgilərin və s. təşkili,
narkomaniyanın fəsadlarını əks etdirən filmlərin3 çəkilişinin maliyyələşdirilməsi və s.;
- mənəvi-əxlaqi, sosial-iqtisadi baxımdan zərərli adətlərin, ritualların və sairənin qarşısının alınmasına
istiqamətlənmiş tədbirlər kompleksinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi;
- gənclərin və yeniyetmələrin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədilə tədbirlər kompleksinin işlənib
hazırlanması və həyata keçirilməsi.
Narkomaniya və narkotizmin təhlükəliliyi, onun əsasən gənclər və yeniyetmələrə istiqamətlənməsi bu
sosial, tibbi, hüquqi və müəyyən dərəcədə iqtisadi xarakter daşıyan problemin həllinin yeni metod və
üsullarının, kompleks xarakter daşıyan strategiya və taktikasının, mübarizə və profilaktika üzrə vahid
konsepsiyasının işlənib hazırlanması ilə yanaşı, ən mürəkkəb məsələlərdən biri də bu günə məlum olan
narkomanlığın bir xəstəlik kimi ən effektiv və təsirli müalicə proqramları və metodları, metodikaları
sisteminin yaradılmasıdır. Bu məsələdə BMT-nin narkotiklərə nəzarət üzrə Proqramı, xüsusən də
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Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə sıx əməkdaşlığın təşkili və həyata keçirilməsi vacib hesab edilməlidir.
Kriminoloji və sosial-psixoloji
aspektdə narkomaniya və narkotizmin öyrənilməsi, analizi,
proqnozlaşdırılması və qarşısının alınması üzrə aşağıdakı istiqamətlərdə elmi tədqiqatların və araşdırmaların
aparılması zəruri hesab edilməlidir:
- Azərbaycanda narkomaniyanın, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə
bağlı cinayətlərin vəziyyəti, strukturu və dinamikasının öyrənilməsi və bu əsasda qısamüddətli və orta
müddətli proqnozların qurulması;
- narkomaniya və narkotizmlə mübarizənin sosial-iqtisadi, cinayət-hüquqi və kriminoloji aspektlərinin
kompleks və sistemli yanaşma əsasında elmi tədqiqi;
- narkomanlığın tamah-zorakı xarakterli cinayətlərin törədilməsinə təsiri məsələlərinin sistemli-struktur
analizi;
- narkoman-cinayətkarların şəxsiyyətinin sosial-psixoloji və kriminoloji xarakteristikasının öyrənilməsi
əsasında narkoman-cinayətkarların tipoloji «portretlərinin» tərtibi;
- latentlik və coğrafi amil nəzərə alınmaqla narkotik xassəli bitkilərin qanunsuz kultivasiyası ilə bağlı
cinayətlərin kriminoloji analizi;
- narkomanların vahid qeydiyyat sisteminin, rayon və şəhərlər, ayrı-ayrı regionlar, respublika və
dövlətlər arasında miqrasiya edən narkomanlar və narkocinayətkarlar haqqında, narkotik vasitələrin və
psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayətlərin törədilmə yeri, vaxtı, üsulu, cinayətkarların
şəxsiyyəti, konkret cinayətlərin törədilməsinə gətirib çıxaran hallar (səbəb və şəraitlər), amillər və sair
haqqında məlumatların toplanması, işlənməsi və informasiya-analitik təhlilini təmin edən mərkəzləşdirilmiş
və kompüterləşdirilmiş informasiya sisteminin məlumatlar bankının yaradılması;
- narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin (marixuana, həşiş, habelə xaşxaş və çətənə (kənaf)
bitkilərinin, tiryək, heroin, amfetaminlər, LSD və s.) regionlar üzrə yayılması, narkotik vasitələrin və
pisixotrop maddələrin növlərə görə paylanması, onların sayı, çəkisi, ilin müxtəlif fəsilləri və aylarında artma
və ya azalma dinamikasının təhlil edərək ümumiləşdirilməsi, mövcud meyllərin aşkar edilməsi, narkotiklərlə
bağlı cinayətlərin baş verməsinə şərait yaradan halların, səbəblərin, amillər kompleksinin üzə çıxarılması ilə
bağlı elmi-kriminoloji və analitik təhlilin aparılması və bu əsasda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə
mübarizə tədbirlərinin effektivliyinin artırılmasının əsas istiqamətlərini, yollarının müəyyən edilməsi,
profilaktik xarakterli elmi-nəzəri müddəaların və praktiki tövsiyələrin işlənib hazırlanması;
- səhiyyə sistemində narkotik və psixotrop dərman vasitələrinin saxlanması və qorunmasının vəziyyəti
və dinamikasının öyrənilərək təhlil edilməsi, burada mövcud pozuntuların aşkar edilməsi, tibb obyektlərində
(apteklər, xəstəxanalar şəbəkəsində) narkotik və psixotrop dərman preparatlarının oğurluğuna və itməsinə
şərait yaradan xarakterik səbəb və şərtlərin aşkar edilməsi və onların kriminogen təsirinin aradan qaldırılması
və ya zəiflədilməsi üzrə tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanaraq həyata keçirilməsi;
- narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə bağlı konkret faktlar, müsadirə edilmiş narkotik
vasitələrin hər bir növü, onların həcmi, buna aidiyyəti olan şəxslər, kriminogen durumda baş verən
dəyişikliklər və s. haqqında məlumatların toplanması, ümimiləşdirilməsi və statistik hesabat, informasiyaanalitik icmal şəklində çap edilməsi. Mütəşəkkil narkocinayətkar fəaliyyətə aid olan fiziki şəxslər haqqında
məlumatlar bankını daima yeniləşdirmək üçün şəxslərin eyniləşdirilməsi üçün zəruri olan məlumatları,
şəxsin digər adları və ləqəbləri haqqında məlumatları, şifahi portreti, xarakterik əlamətləri, fotoşəkilləri,
daktiloskopik kartı, məlum ünvanları və əlaqələri, konkret kriminal fəaliyyət növü və törədilmə regionları
haqqında informasiyanın toplanması və sistemləşdirilməsi;
- respublikada narkocinayətkarlığa qarşı mübarizənin nəticələri, narkocinayətlərin yeni forma və
metodları, eləcə də qabaqcıl təcrübə barədə hesabatların hazırlanması və kütləvi-informasiya vasitələrindən
istifadə etməklə bu məlumatların geniş ictimaiyyətə çatdırılması;
- narkotik tərkibli bitkilərin kütləvi yetişdirildiyi və ya təbii surətdə inkişaf etdiyi yerləri göstərən
xəritələrin hazırlanması və onları daima yeniləşdirilməsi. Bu xəritələrdə narkotik vasitələrin və psixotrop
maddələrin ənənəvi və yeni tranzit daşınma marşrutlarının göstərilməsi;
- narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə aidiyyəti olan şəxslər və cinayətkar qurumlar, narkotik
vasitələrin və psixotrop maddələrin qeyri-qanuni istehsal üsulları, onların daha çox rast gəlinən qablaşdırılma
üsulları, onların hazırlandığı gizli laboratoriyalar, yeni meydana çıxan narkotik vasitə və psixotrop maddə
növləri, narkomanların müalicə üsulları barədə informasiyanın toplanması, statistik-kriminoloci və analitik
təhlilinin aparılması. BMT-nin narkotiklərə nəzarət üzrə Proqramı, xüsusilə də Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı və digər beynəlxalq qurumların imkanlarında istifadə etməklə bu günə məlum olan narkomaniyanın
ən təsirli müalicə metodları, ən effektiv müalicə proqramları kataloqunun yaradılması;
- narkomaniya və narkotizmə qarşı mübarizənin cinayət-hüquqi, kriminoloji, sosial-psixoloci, təşkilati18

texniki və iqtisadi əsaslarının, informasiya təminatının yaradılması məqsədilə xüsusi elmi-təcrübi,
informasiya-analitik Mərkəzin yaradılması, bu qurumun işinə kriminoloqların, cinayət hüququ və cinayət
prosesi sahəsində tanınmış hüquqşünas-alimlərin, psixoloqların, sosioloqların, iqtisadçıların, habelə hüquqmühafizə orqanlarının əməkdaşlarının cəlb edilməsi.
Qısa, orta və uzunmüddətli perspektivlər üçün təxirəsalınmaz hüquqi, təşkilati-texniki, sosial-iqtisadi
və elmi-metodiki xarakterli tədbirlər kompleksini özündə birləşdirən mütəşəkkil narkocinayətkarlıqla
mübarizə strategiyası və taktikası, xüsusi fəaliyyət planları işlənib hazırlanmalıdır.
Mütəşəkkil narkobizneslə əlaqəli olan şəxslər, kriminal narkomühitin xüsusən təhlükəli liderləri, fəal
üzvləri və təşkilatçıları barədə məlumatların, habelə statistik-kriminoloji informasiyanın toplanması,
sistemləşdirilməsi və təhlili məqsədilə,
müasir kompüter-informasiya texnologiyaları əsasında
kompüterləşdirilmiş məlumat bankları və informasiya-axtarış sistemləri yaradılmalıdır. Bununla yanaşı,
mütəşəkkil narkocinayətkar fəaliyyətin miqyaslarının, struktur və dinamikasının, əsas meyllərinin və
təzahürlərinin öyrənilməsi, təhlili və proqnozlaşdırılması üzrə elmi-tədqiqat işləri təşkil edilməli, bunun
üçün xüsusi qrantların ayrılması da nəzərdə tutulmalıdır. Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin
qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə üzrə «Milli Fond» yaradılmalıdır.
Belə bir Fondun yaradılması zəruriliyini Q.H.Əliyev də qeyd etmişdir. Müəllif bununla bağlı göstərir:
«Hesab edirik ki, narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə
mübarizə, narkomanların tibbi profilaktikası, müalicə və reabilitasiyası üzrə Dövlət Fondu yaradılmalı, bu
fondun maliyyə ehtiyatları isə dövlətin ayırmaları; spirtli içkilərin və tütün məmulatlarının satışından əldə
edilən illik gəlirin 1%-ə qədər pul vəsaiti; könüllü ianələr və yardımlar; narkocinayətkarlardan müsadirə
olunmuş pul vəsaitlərinin müəyyən hissəsi; narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların
qanunsuz dövriyyəsi haqqında qanunazidd olan əməllərə görə məhkəmə qərarı ilə təyin olunan cərimələr;
digər fondların vəsaiti və yardımları kimi mənbələr hesabına yaranması təmin edilməlidir»1.
Narkomaniya və narkotizmin real vəziyyəti, onu doğuran sosial-iqtisadi hadisələri, narkotizmlə
mübarizədə dövlətin, cəmiyyətin mövcud imkan, qüvvə və vasitələri tam və dolğun şəkildə təhlil edilib
qiymətləndirilməlidir. Narahatlıq, təlaş və vahimədən, real vəziyyətin müəyyən edilməsinə və dəqiq təhlilinə
keçilməli, narkomaniya və narkotizmi xarakterizə edən əsas göstəricilər kəmiyyət və keyfiyyət baxımından
ifadə edilməlidir. Yeniyetmə və gənclərin narkomaniya və narkobiznes «toruna» düşməsinin qarşısını almaq
məqsədilə dövlət və cəmiyyətin bütün imkanları səfərbər edilməli, əks zərbənin əsas istiqamətləri,
strategiyası və taktikası dəqiq hesablanmalıdır. İstər keçmiş ənənələrə, istərsə də dünya təcrübəsinə istinad
edilərək, narkotizmə təsirin ən səmərəli üsulları axtarılaraq tapılmalıdır. Zənnimizcə, narkomaniya və
narkotizmlə mübarizədə qeyri-hökumət
təşkilatlarının, xeyriyyə cəmiyyətlərinin, dini qurumların2
imkanlarından və bacarıqlarından maksimum istifadə edilməlidir. Narkomanlıqla mübarizədə qeyri-hökumət
təşkilatlarının da müəyyən rol oynadığını qeyd edərək S.Abbasov yazır: «Bu gün narkomaniya ilə
mübarizədə Azərbaycan dövləti də ciddi şəkildə mübarizə aparsa da, onun yaratdığı problemləri aradan
qaldırmağa səy göstərsə də, bu istiqamətdə ölkə qeyri-hökumət təşkilatlarının da dəstəyinə böyük ehtiyac
var. Narkomaniya ilə müubarizədə bu sosial bəlanın bütün cəmiyyəti əhatə etməməsi üçün beynəlxalq
təcrübədə əsas istiqamətlərdən sayılan maarifləndirmə, təbliğat və profilaktika işlərinin daha düşünülmüş,
səmərəli aparılması aktual və vacib məsələlərdən biridir. Təqdirəlayiq haldır ki, bu gün ölkə qeyri-hökumət
təşkilatlarının təşəbbüsü ilə narkomaniyavə onun törətdikləri xəstəliklərə qarşı bir sıra layihələr həyata
keçirilir. Qeyd edək ki, əhalinin, xüsusən gənclərin bu haqda məlumatlarının, biliklərinin az olması onlar
arasında daha məsuliyyətli işin görülməsini labüd edir»3.
Bu baxımdan, son illərdə Azərbaycan Respublikası Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz
Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən görülən işlər yüksək qiymətləndirilməlidir.
Məsələn, Azərbaycan Respublikası Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı
Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının İşçi Qrupu BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq İdarəsinin
(UNODC) narkotiklərə qarşı ümumdünya çərçivəsində hazırladığı məlumat-təbliğat yönümlü sənədlərdən

Ялийев Г.Щ. Наркотизмин сосиал-щцгуги вя криминолоъи проблемляри. Щцгуг елмляри намизяди алимлик дяряжяси
алмаг цчцн тягдим едилмиш диссертасийанын авторефераты. Бакы, 2005, с.15-16
2 «Полися дястяк» Ижтимаи Бирлийинин сядри Шямсяддин Ялийев дин хадимляринин дя наркоманлыгла мцалижядя
мцщцм рол ойнайа биляжяйини гейд едяряк эюстярир ки, «…мцмкцндцр ки, щцзн мярасимляриндя иллащиййатчылар
Гурани-Кяримин бунунла баьлы тювсийялярини ашыласынлар. Инсанлара бяйан едилсин ки, Гурани-Кярим инсан аьлыны
чашдыран, бищуш вя сярхош едян бцтцн ня варса щамысыны щарам щесаб едир. О жцмлядян, наркотик васитяляри дя.
Щесаб едирям ки, жямиййят бундан кифайят гядяр файдалана биляр».
3 Аббасов С. Бцтцн бяшяриййяти дцшцндцрян ян жидди проблемлярдян бири дя наркоманийадыр//www.nmdk.gov.az
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istifadə olunmaqla Azərbaycan Respublikasında qanunsuz dövriyyədə olan və narkomanların gündəlik qeyritibbi yolla istifadə etdikləri narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin ümumi təsviri, onun istifadə üsulları,
istifadəçilərə təsiri, istifadə edənlərə göstərdiyi ağır nəticələr və riskin digər növləri haqqında ətraflı
məlumatları özündə əks etdirən «Narkotiklər haqqında həqiqəti bilin» adlı yaddaş kitabçası hazırlamışdır.
Məktəblilər, yeniyetmələr, gənclər, habelə valideynlər və müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuş kitabça
narkomanlığın profilaktikasında və əhalinin maarifləndirilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir1.
Beləliklə, cəmiyyətimiz narkomaniya və narkotizmlə mübarizənin başlanğıc mərhələsindədir və hələ
çox işlər görülməlidir. Biz öyrənməli, elmi-texniki, təşkilati-metodiki, hüquqi və digər vasitələrin köməyi ilə
narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin Azərbaycana gətirilməsi kanallarını aşkar etməyi bacarmalı,
narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayətlərin açılması və
istintaqının elmi-metodiki, taktiki-prosessual bazasını daha da təkmilləşdirməli, narkotik vasitələrin və
psixotrop maddələrin kriminalistik tədqiqatının müasir informasiya-kompüter texnologiyalarına əsaslanan ən
yeni və effektiv metodlarını və metodikalarını işləyib hazırlamalıyıq. Qeyd olunanlarla yanaşı, narkomaniya
və narkotizmin profilaktikası üzrə fəaliyyətin səmərələlik dərəcəsini yüksəltməli, narkomanların müalicəsi
üzrə maddi-texniki bazanı, reabilitasiya mərkəzləri şəbəkəsini yaratmalı, onları müalicə edərək normal
həyata qaytarmağı öyrənməliyik. Bir sözlə, qarşıda asan olmayan, böyük zaman, qüvvə və bacarıq, təmkin və
səbir tələb edən, olduqca çətin və mürəkkəb, kompleks xarakter daşıyan bir iş durur. Hər birimiz buna,
ardıcıl, fasiləsiz və qətiyyətlə həyata keçirilməli olan
narkomanlığın profilaktikası və narkobizneslə
mübarizə işinə hazır olmalıyıq.
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polis general-mayoru, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ REGİONAL CİNAYƏTKARLIQLA
MÜBARİZƏ: PROBLEMLƏR VƏ HƏLLİ YOLLARI
Xülasə: Məqalədə qloballaşma şəraitində regional cinayətkarlıqla mübarizənin aktual problemləri nəzərdən
keçirilmiş, dünyanın bir sıra regionlarında, o cümlədən MDB-də cinayətkarlığın vəziyyəti ilə bağlı statistik
rəqəmlər gətirilmişdir. Azərbaycanın şəhərlərində və iqtisadi rayonlarında bir sıra cinayət növlərinin, o
cümlədən həyat və sağlamlıq əleyhinə, mülkiyyət əleyhinə, iqtisadi fəaliyyət sahəsində, ictimai təhlükəsizlik
əleyhinə, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar, hərəkətin təhlükəsizliyi
və nəqliyyat vasitələrinin istismarı əleyhinə olan cinayətlərin vəziyyətini əks etdirən məlumatlar verilmişdir.
Azərbaycanda regional cinayətkarlığın kriminoloji analizi, proqnozlaşdırılması və qarşısının alınması sahəsində
həlli vacib olan problemlər müəyyən olunaraq göstərilmişdir.
Açar sözlər: qloballaşma, cinayətkarlıq, regional cinayətkarlıq, cinayətkarlığın coğrafi-kriminoloji
tədqiqi, Azərbaycanda şəhərlər və iqtisadi rayonlar üzrə cinayətkarlığın vəziyyəti, regional cinayətkarlığın
kriminoloji analizi, proqnozlaşdırılması və profilaktikası.

Bazaların, malların, xidmətlərin və kapitalların yüksək dərəcədə intensiv inteqrasiyasından ibarət
olmaqla, sistemli, mürəkkəb və ziddiyyətli xarakter daşıyan qloballaşma çoxsaylı sosial, iqtisadi, hüquqi,
psixoloji, texniki xarakterli problemlərin yaranmasına səbəb olmuş, siyasətçilər, hüquqşünaslar, iqtisadçılar,
sosioloqlar, psixoloqlar və digərləri tərəfindən qızğın müzakirə obyektinə çevrilmişdir.
Qloballaşmanın müsbət və mənfi nəticələrinin, bu dünyəvi prosesdən irəli gələn risklərin dəyərləndirilməsinə çoxsaylı kitablar, monoqrafiyalar həsr olunmuşdur. Müxtəlif elm sahələrinin mütəxəssisləri,
hüquqşünaslar, siyasətçilər, sosioloqlar, iqtisadçılar tərəfindən yazılan əsərlərin əksəriyyətində dünyanın
qloballaşmasının, bir tərəfdən obyektiv və qaçılmaz olduğu, digər tərəfdən isə qloballaşmanın özündə eyni
vaxtda dünya sivilizasiyası üçün məhvedici nəticələr doğuran neqativ proseslərin də daşıyıcısı ola biləcəyi
göstərilir. Qloballaşmadan yazan müəlliflər nadir hallarda ona münasibətdə neytral mövqe tuturlar. Onlar bir
qayda olaraq ya onunla bağlı üstünlüklərə və imkanlara, ya da təhdidlərə və risklərə diqqət yetirirlər.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 29 dekabr 2012-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında xüsusi olaraq qeyd edilir: “XXI əsrin
ilk onilliyində sürətlə inkişaf edən və yayılan informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, bununla bağlı
yeni vüsət almış qloballaşma proseslərin ölkələrin sosial-iqtisadi həyatına ciddi şəkildə təsir etməkdədir. Bu
mənada Azərbaycan da istisna deyildir. Qlobal, planetar xarakterli amillər ölkə həyatının, demək olar ki,
bütün sahələrində - iqtisadi, sosial, siyasi, mədəni və s. sahələrdə gedən proseslərə nüfuz edir. Bununla
yanaşı, hər bir ölkədə olduğu kimi, Azərbaycanda da öz mənşəyinə və təsir dairəsinə görə regional, yaxud
ölkədaxili amillər mövcuddur ki, ölkənin ictimai həyatının müxtəlif sahələrinin idarə edilməsində onların da
nəzərə alınması səvərəli siyasətin formalaşdırılması baxımından vacibdir”.
Konsepsiyada müasir dövrümüzün əsas çağırışları qeyd olunmuş, geniş imkanlarla yanaşı,
qloballaşmanın özü ilə böyük riskləri də gətirdiyi göstərilmişdir.
Mürəkkəb və ziddiyyətli məzmuna malik qloballaşma prosesi dünyəvi miqyas alan bir sıra risklərin,
dünyanı təhdid edən neqativ hadisələrin, o cümlədən cinayətkarlığın sistemli və detallaşdırılmış kriminoloji
təhlilini, cinayətkarlığın beynəlxalq və regional problemlərinin öyrənilməsini zəruri edir.
Qloballaşmanın təsiri altında cinayətkarlığın struktur və dinamikasında, kəmiyyət və keyfiyyət
parametrlərində bir sıra dinamik dəyişikliklər baş vermiş, cinayətkarlıq getdikcə daha da mürəkkəbləşmiş,
transmilliləşmiş, korrupsiyalaşmış və intellektuallaşmışdır. Professor D.A.Şestakov bununla bağlı düzgün
olaraq qeyd edir ki, kommunikasiyaların, iqtisadiyyatın və maliyyənin qloballaşması prosesinin davam
etdiyi və daha da sürətləndiyi şəraitdə cəmiyyətdə istehsal olunanların tərkib hissəsi kimi cinayətkarlıq
insanların və mütəşəkkil strukturların fəaliyyətinin məcmu nəticəsi kimi müasir şəraitdə fərqli struktura sahib
olur. Planetar şəkildə inkişaf edən cinayətkarlığın yeni keyfiyyəti tədricən kriminologiyada da dərk olunur”
(1, s. 331).
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Qloballaşma şəraitində sistemli, mürəkkəb və çoxaspektli olmaqla sosial, hüquqi, iqtisadi, psixoloji və
digər çalarlar daşıyan hadisə kimi cinayətkarlıq yeni keyfiyyətlər daşımağa başlamış, onun strukturunda bir
sıra ciddi dəyişikliklər baş vermiş, insan alveri, kibercinayətkarlıq, insan orqanları ilə qanunsuz ticarət, qeyriqanuni miqrasiya və sair kimi transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın forma növləri daha dinamik inkişaf
etməyə, miqyasca genişlənməyə başlamışdır (2, s. 241- 255).
Təsadüfi deyildir ki, narkotiklər və cinayətkarlıq üzrə BMT idarəsinin icraçı direktoru Antonio
Mariya Kosta 2011-ci ilin iyulunda “Cinayətkarlığın qloballaşması: transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın
təhdidlərinin (təhlükəliliyinin) qiymətləndirilməsi” adlı yeni məruzəsini təqdim edərkən qeyd etmişdir ki,
“mütəşəkkil cinayətkarlıq qlobal xarakter kəsb etmiş, qüdrətli iqtisadi və hərbi gücə çevrilmişdir”.
Bir çox ölkələrdə kompyuter məlumatlarından, texnologiyalardan və sistemlərdən istifadə etməklə
həyata keçirilən cinayətkar fəaliyyətin aktivləşməsi müşahidə olunmaqdadır. Maliyyə və kommersiya
informasiyasının oğurlanması; fərdi məlumatların talanması, qlobal internet şəbəkəsindən istifadə etməklə
dələduzluq, ziyanverici viruslar və proqramları yaymaq təhdidi altında hədə-qorxu gəlmə, kredit kartları
haqqında informasiyadan qanunsuz istifadə etmə və sair kimi əməllər göstərir ki, transmilli cinayətkarlıq
getdikcə daha yeni fəaliyyət sahələrini, bu halda informasiya sferasını əhatə edir (3).
Dünyada mütəşəkkil cinayətkarlığın mürəkkəb şəbəkə strukturlarının misli görünməmiş formalaşması
da baş verir. Kriminal birliklər transmilli strateji ittifaqlar yaradır ki, onlara qarşı mübarizə beynəlxalq və
regional səviyyədə dövlətlər tərəfindən əlaqələndirilmiş səylərin həyata keçirilməsini tələb edir. Bu gün
transmilli cinayətkarlıq geniş miqyaslı və gəlirli biznesə çevrilmişdir. BVF-nun məlumatlarına görə,
cinayətkar qruplaşmaların əllərində olan maliyyə vəsaitlərinin ümumi həcmi 1-1,8 trilyon dollar təşkil edir
(4).
Hər il dünyada 100 milyondan artıq cinayət törədilir, 100 min əhaliyə orta hesabla 8 min cinayət
qeydə alınır. Real cinayətkarlıq isə ən azı bu rəqəmlərdən 2 dəfə çoxdur. Yüksən rifah vəziyyəti ilə
səciyyələnən Avropanın bəzi meqapolislərində (məsələn, Berlində), 100 min əhaliyə 16 min cinayət qeydə
alınır. Böyük Britaniya DİN-in məlumatlarına görə 2000-ci ildə bu ölkədə 12.9 milyon cinayət qeydə
alınmışdır. Böyük Britaniyanın daxili işlər naziri D.Blanket bu rəqəmlərə münasibət bildirərkən demişdir:
“Belə çıxır ki, praktiki olaraq ölkədə əhalinin hər 4 nəfərindən biri – cinayət qurbanıdır” (5, s. 9-10).
BMT-nin rəsmi sənədlərində dünyada əhalinin illik artımının 1-1,2 %, cinayətkarlığın illik artımının
isə təxminən 5% təşkil etdiyi bildirilir.
Son 30 ildə dünyada cinayətkarlı 4 dəfə, o cümlədən keçmiş SSRİ ərazisində və ABŞ-da 8, Böyük
Britaniyada və İsveçdə 7, Fransada 6, Almaniyada 4, Yaponiyada isə 2 dəfə artmışdır.
İspan “El Pais” nəşrinin jurnalistləri dünyanın 91 ölkəsində 40 qanunsuz fəaliyyət növünü
araşdırmışlar.
Ən gəlirli beş qanunsuz kriminal növü sırasında narkobiznes, dərman vasitələrinin saxtalaşdırılması,
kontrafakt elektronikanın istehsalı və oyun biznesi ilk üç yeri tutur (6).
Ümumilikdə, ən gəlirli kriminal biznes qanunsuz cinayətkar fəaliyyət növləri sırasında göstərilir:
1) narkobiznes (marixuana – 141,8 mlrd ABŞ dolları; kokain – 85 mlrd dollar; heroin 85 mlrd dollar);
2) dərman vasitələrinin saxtalaşdırılması – 200 mlrd dollar;
3) fahişəlik – 187,7 mlrd dollar;
4) kontrafakt elektronika – 169 mlrd dollar;
5) qanunsuz oyun biznesi – 140 mlrd dollar;
6) kompyuter proqramlarının piratlığı – 63 mlrd dollar;
7) kinofilmlərin piratlığı – 58 mlrd dollar.
Ciddi narahatlıq doğuran statistika uşaq alveri ilə bağlıdır. Ekspertlər bir uşağın “qiymətinin”
Nigeriyada – 6.4000, Çində- 7.800 (oğlan uşağı – 14.773), Malaziyada – 6.588, Şimali Qafqazda (Rusiya) –
17.500, Kanada – 350 (50 valideynə, 300 isə satıcıya verilir) ABŞ doları olduğunu göstərirlər.
İnsan orqanları ilə qanunsuz ticarət də gəlirli kriminal biznes növlərindən biridir. Böyrək donoruna
verilən orta məbləğ 5000 dollar təşkil edir (Keniyada 650 dollar)Ş halbuki müştəri bundan ötrü 1500 000
dollar pulundan keçməli olur (6).
2000-2011-ci illəri əhatə edən dövr ərzində Mərkəzi Amerikanın 7 ölkəsində törədilən qəsdən adam
öldürmə cinayətlərini səviyyəsi 2 dəfə artmış, hər 100 min əhaliyə 2000-ci ildə 22 adam öldürmə faktı
alındığı halda , 2011-ci ildə bu rəqəm 44-ə qədər yüksəlmişdir. Yeni əsrin ilk onilliyində Mərkəzi Amerika
dünyanın ən kriminal regionlarından birinə çevrilmişdir.
Orta hesabla il ərzində 100 min əhaliyə Qondurasda 85,6, Salvadorda 68,5 qəsdən adam öldürmə faktı
qeydə alınır. Kosta-Rika Mərkəzi Amerikanın bu sahədə vəziyyətinin daha yaxşı olduğu ölkələrdəndir –
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burada əhalinin 100 min nəfərinə, 9,7 qəsdən adam öldürmə düşür (7). BMT-nin Narkotiklər və
cinayətkarlıq idarəsinin açıqladığı rəsmi məlumatlara görə 2010-cu ildə Mərkəzi Amerika ölkələrində qeydə
alınan 18,5 min qəsdən adam öldürmə faktlarının 65 %-i narkotiklərin tranziti ilə məşğul olan mütəşəkkil
cinayətkar dəstələr tərəfindən törədilmişdir (8).
43 milyon əhalinin yaşadığı Mərkəzi Amerika ölkələrində 10 il ərzində cinayət nəticəsində 168 min
insan həyatından məhrum olmuşdur. Qəsdən adam öldürmə faktlarının 87%-i isə bu regionun Honduras,
Salvador və Qvatemala kimi ölkələrində qeydə alınmışdır.
Bu qorxunc rəqəmlər təkcə bu növ cinayətlər üçün xarakterik deyildir. Adam oğurluğu, qanunsuz
miqrasiya, insan alveri kimi cinayətlərdə də eyni mənzərə müşahidə olunur (7).
XX əsrin 90-cı illərində keçmiş SSRİ ərazisində yaranmış müstəqil dövlətlərdə, yəni MDB regionunda
da cinayətkarlığın vəziyyəti, strukturu və dinamikasında, cinayətkarlığın səviyyəsində bir sıra neqativ
meyllər müşahidə olunmaqdadır (bax: cədvəl 1). Məsələn, yaxın qonşumuz olan Rusiyada rəsmi
məlumatlara görə ildə 2 milyona qədər cinayət törədilir. Müxtəlif ekspertlərin rəyinə görə latent hissəsini
nəzərə almaqla Rusiyada cinayətkarlığın səviyyəsi ildə 15 milyon cinayət həddini aşıb (9, s. 836-838).
Cədvəl 1. MDB dövlətlərində qeydə alınmış cinayətlər haqqında məlumat (cəmi və hər 100 min
nəfər əhaliyə olan cinayətlərin sayı).
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1) Azərbaycan

18049
213

19045
223

18667
216

21692
248,5

22830
257,2

23010
252

24263
266,3

2) Belarusiya

195361
1993

191468
1964

180427
1854

158506
1635,8

151293
1564,3

140920
1458

132052
1391,4

3) Gürcüstan

43266
916

62283
1319

54746
1160

-

-

-

-

4) Qazaxıstan

146347
966

141271
923

128064
828

127478
815

121667
766,2

131896
809

206801
1249,6

5) Qırğızıstan

33277
653

31392
616

29151
559

29519
565,6

29715
560,7

33528
619

30520
549,8

6) Moldova

27595
814

24767
731

24362
658

24788
669,7

25655
693,2

33402
902

35124
949

7) Özbəkistan

79883
302

82352
309

83905
310

88007
325,1

89388
320,8

90050
321

90617
311,1

8) Rusiya

355473
2477

385373
2754

35872541
2519

3209862
2260,5

2994820
2110,5

2628799
1852

2404807
1694,5

9) Ukrayna

485725
1023

420921
893

401293
852

384424
826,6

434678
934,6

500902
1090

515833
1129,8

10) Tacikistan

12074
174

11223
162

12115
175

11658
223,2

12408
237,5

14542
278

16884
218,5

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, bir sıra MDB ölkələrində, o cümlədən Azərbaycan, Qazaxıstan,
Ukrayna, Tacikistan, Özbəkistan və Moldovada istər qeydə alınmış cinayətlərin, istərsə də əhalinin 100 min
nəfərinə düşən cinayətlərin sayında artım baş vermişdir.
Ayrıca götürülmüş Azərbaycanda, respublikasının şəhərlərində (Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir,
Şirvan) və iqtisadi rayonlarında (Naxçıvan, Şəki-Zaqatala, Gəncə - Qazax, Quba – Xaçmaz, Aran, Dağlıq
Şirvan, Abşeron) cinayətkarlığın ayrı-ayrı növlərinin (həyat və sağlamlıq əleyhinə, mülkiyyət əleyhinə,
iqtisadi fəaliyyət sahəsində, ictimai təhlükəsizlik əleyhinə, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin
qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar, hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı əleyhinə olan
cinayətlər) vəziyyətini əks etdirən məlumatlar isə cədvəl 2-7-də verilmişdir.
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Cədvəl 2
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bakı

2370

2631

2603

2796

3015

3100

3039

2348

1582

Gəncə

144

126

139

210

247

195

151

136

131

Sumqayıt

224

240

218

237

288

355

378

210

143

Mingəçevir

123

136

99

73

59

60

75

48

25

Şirvan

73

104

133

108

134

138

92

75

31

Abşeron

330

358

344

397

429

559

558

356

216

Gəncə-Qazax

826

723

665

830

822

827

849

705

425

Şəki-Zaqatala

275

274

259

229

233

218

212

187

187

Lənkəran

684

644

665

641

664

659

694

547

308

Quba-Xaçmaz

289

327

389

393

421

348

363

342

165

Aran

1240

1179

1207

1347

1316

1265

1257

1039

573

Dağlıq Şirvan

191

211

199

200

171

164

165

138

89

Naxçıvan

16

18

7

4

2

2

2

2

5

1) şəhərlər üzrə

2) iqtisadi
rayonlar üzrə

Cədvəl 3. Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1869

2343

2205

3869

3919

3850

4860

4068

4401

Gəncə

93

107

91

130

141

132

188

214

167

Sumqayıt

170

240

272

280

289

245

278

337

357

Mingəçevir

47

45

24

19

18

37

57

52

66

Şirvan

66

49

61

48

41

63

36

35

49

Abşeron

313

319

353

416

455

480

537

542

631

Gəncə-Qazax

346

352

264

312

396

352

457

510

463

Şəki-Zaqatala

140

174

117

75

107

119

178

156

286

Lənkəran

201

238

224

190

242

253

349

236

380

Quba-Xaçmaz

182

154

168

178

158

175

161

171

176

Aran

603

521

511

476

480

533

765

944

969

Dağlıq Şirvan

71

56

49

51

58

60

93

81

88

Naxçıvan

12

5

7

1

2

-

5

3

1

1) şəhərlər üzrə
Bakı

2) iqtisadi
rayonlar üzrə
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Cədvəl 4. İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər

1) şəhərlər üzrə
Bakı
Gəncə
Sumqayıt
Mingəçevir
Şirvan
2) iqtisadi
rayonlar üzrə
Abşeron
Gəncə-Qazax
Şəki-Zaqatala
Lənkəran
Quba-Xaçmaz
Aran
Dağlıq Şirvan
Naxçıvan

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

266
6
47
4

333
6
44
1
7

175
5
12
1
2

325
5
22
1
4

304
13
23
2
3

455
23
43
4
12

390
22
46
7
6

248
25
39
9

414
21
62
11

57
19
9
63
17
43
11

50
10
6
31
10
41
2
13

23
11
8
58
26
32
4
16

40
16
4
57
22
49
2
17

43
35
17
74
35
53
5
5

75
62
33
85
68
154
5
5

77
56
28
102
31
126
3
8

64
69
16
89
37
114
3
4

106
77
46
102
42
163
15
3

Cədvəl 5. İctimai təhlükəsizlik əleyhinə olan cinayətlər

1) şəhərlər üzrə
Bakı
Gəncə
Sumqayıt
Mingəçevir
Şirvan
2) iqtisadi
rayonlar üzrə
Abşeron
Gəncə-Qazax
Şəki-Zaqatala
Lənkəran
Quba-Xaçmaz
Aran
Dağlıq Şirvan
Naxçıvan

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

658
37
61
11
7

646
34
60
17
7

626
27
59
11
11

628
54
49
6
9

646
75
45
5
3

675
73
53
21
26

761
45
76
22
32

747
39
68
15
23

736
42
44
11
21

81
192
63
121
153
226
33
10

80
189
68
137
171
200
17
7

84
154
50
124
134
208
27
1

70
189
60
80
79
219
24
-

79
205
55
105
111
250
25
-

114
177
48
75
107
263
22
-

106
166
45
103
74
237
19
-

92
164
29
108
69
221
19
-

78
179
59
97
72
222
25
1

Cədvəl 6. Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin
qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar cinayətlər

1) şəhərlər üzrə
Bakı
Gəncə
Sumqayıt
Mingəçevir
Şirvan
2) iqtisadi

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1039
39
92
29
28

1126
47
121
30
43

1113
54
134
29
44

1357
77
136
30
71

1490
93
158
32
72

1481
87
147
34
87

1160
67
104
30
93

1084
75
102
30
59

1171
88
115
30
63
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rayonlar üzrə
Abşeron
Gəncə-Qazax
Şəki-Zaqatala
Lənkəran
Quba-Xaçmaz
Aran
Dağlıq Şirvan
Naxçıvan

112
110
52
181
103
326
15
28

154
105
46
178
111
172
15
31

172
124
45
270
106
342
24
28

198
146
47
252
125
420
20
5

227
171
66
249
130
564
32
4

216
151
59
307
135
545
26
6

170
136
74
265
111
561
18
5

170
135
74
233
115
488
20
6

219
152
80
218
90
500
18
4

Cədvəl 7. Hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı əleyhinə olan cinayətlər

1) şəhərlər üzrə
Bakı
Gəncə
Sumqayıt
Mingəçevir
Şirvan
2) iqtisadi
rayonlar üzrə
Abşeron
Gəncə-Qazax
Şəki-Zaqatala
Lənkəran
Quba-Xaçmaz
Aran
Dağlıq Şirvan
Naxçıvan

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

833
63
61
6
12

892
49
73
15
14

847
71
56
16
21

869
54
60
16
18

860
39
63
19
18

773
33
77
14
13

970
67
87
17
12

940
62
86
19
16

1058
69
102
43
28

118
185
56
72
98
201
43
9

146
155
53
77
107
308
58
10

144
184
53
101
86
246
57
3

124
176
69
100
95
302
48
4

143
160
67
97
75
308
52
-

165
151
66
123
73
301
57
-

161
229
88
137
105
315
6
3

200
209
103
129
115
383
55
1

226
270
121
166
106
427
51
-

Təbii ki, Azərbaycanın regionları, iqtisadi rayonları və şəhərləri üzrə cinayətlərin vəziyyətini, qeydə
alınmış cinayətlərin ümumu sayını əks etdirən statistik rəqəmlər və regionlar, şəhər və rayonlar üzrə
cinayətkarlığın səviyyəsini qiymətləndirməyə imkan vermir. Çünki bu şəhərlərdə və iqtisadi rayonlarda
məskunlaşmış əhalinin sayı, əhalinin sosial-demoqrafik göstəriciləri, regionların coğrafi və iqtisadi
parametrləri müxtəlifdir. Buna görə də Azərbaycanın iqtisadi rayonları və şəhərləri üzrə cinayətkarlığın
kəmiyyət və keyfiyyət parametrlərinin, cinayətkarlığın, onun ayrı-ayrı növlərinin struktur və dinamikasının,
səviyyəsinin, intensivliyinin düzgün qiymətləndirilməsi üçün bu ərazi vahidlərində 100 min əhaliyə düşən
cinayətkarlıq əmsalı, hər bir konkret regionda mövcud sosial-demoqrafik, iqtisadi vəziyyət, digər
xarakteristikalar və səciyyəvi cəhətlər, cinayətkarlığın struktur və dinamikasında ərazi fərqlərinin
yaranmasını determinə edən əsas amillər kompleksi müəyyən edilməlidir.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın Naxçıvan iqtisadi rayonunda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında,
cinayətkarlığın strukturu və dinamikası ilə maraqlı kriminoloji analiz hüquq üzrə elmlər doktoru, professor
Xanlar Ələkbərov tərəfindən aparılmışdır. O, 18 dekabr 2013-cü il tarixində “Regional cinayətkarlığın
kriminoloji tədqiqinin aktual problemləri» mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-praktik konfransda
Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsində (iqtisadi rayonunda) cinayətkarlıq fenomeni ilə bağlı öz fikir və
mülahizələrini konfrans iştirakçıları ilə bölüşmüşdür.
X.Ələkbərov xüsusi halda Azərbaycanda regional cinayətkarlığın müasir vəziyyətinin öyrənilməsi
zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikasında son iki onillikdə qeydə alınmış cinayətlərin dinamikası və
strukturunda kriminologiya üçün qeyri tipik olan proseslərlə qarşılaşdığını qeyd etmişdir. Belə ki, aparılan
tədqiqatlar «1994-cü ildən başlayaraq Naxçıvan iqtisadi rayonunda istər qeydə alınmış cinayətlərin (o
cümlədən ağır və xüsusi ağır) sayının, istərsə də cinayətkarlığın səviyyəsinin ildən-ilə sabit şəkildə aşağı
düşməsi meylinin təşəkkül tapdığını, bu proseslərin son illərdə intensiv sürətlənmə meyli ilə səciyyələndiyini
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göstərir. Nəticədə son 20 ildə bu regionda qeydə alınmış cinayətlərin sayı 46 dəfə azalmış, cinayətkarlığın
səviyyəsi isə 100 min əhaliyə 4 cinayət rəqəminə qədər aşağı düşmüşdür” (10, s.22).
X.Ələkbərov daha sonra qeyd edir: “Gətirilmiş bu rəsmi statistik məlumatlar belə ehtimal etməyə əsas
verir ki, son iki onillikdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeydə alınmış cinayətlərin dinamikası və
strukturunda müşahidə olunan pozitiv meyllər hər hansı, müəyyən bir kriminoloji fenomenin nəticəsidir.
Lakin bu fenomen hələ ki, Azərbaycan kriminologiyasında xüsusi tədqiqat obyekti olmamışdır. Ona görə də
son 20 ildə Naxçıvan iqtisadi rayonunda qeydə alınmış cinayətlərin belə sürətli templərlə aşağı düşməsini
izah etmək çox çətindir. Xüsusi halda, indiyə qədər aşağıdakı suallar cavabsız qalmışdır: 1) Uzun müddət
ərzində regionda belə hiperaşağı cinayətkarlığın əsas, köklü səbəbi nədən ibarətdir;
2) bu fenomenin
nüvəsini hansı sosial iqtisadi, siyasi-hüquqi, demoqrafik, etnopsixoloji amillər formalaşdırır?”
Öz nəticələrinin mübahisəsiz olduğuna iddia etməyərək, hörmətli professor hesab edir ki,
Azərbaycanın bu regionunda bu cür olduqca hiperaşağı cinayətkarlığın fundamental səbəblərini aşağıdakı
amillərin təsiri ilə izah etmək olmaz: 1) cinayətlərin uçotdan gizlədilməsi; 2) əhalinin xüsusi qanuna riayət
etmə dərəcəsi; 3)cinayətlərin superprofilaktikasının təşkili; 4)əhalinin kütləvi miqrasiyası; 5)Naxçıvan
iqtisadi rayonunda genetik olaraq yüksək patoloji təcavüzkarlığı ilə seçilən vətəndaşlar azdır (s.10, 24-27).
Beləliklə, dünyada, onun ayrı-ayrı regionlarında cinayətkarlığın vəziyyəti, strukturu və dinamikasında
bir sıra təhlükəli meyllərin (cinayətkarlığın transmilliləşməsi, ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin, qadın
cinayətkarlığının xüsusi çəkisinin artması, dini birliklərin üzvləri tərəfindən törədilən kriminal əməllərin
sayının artması (11.s.l3) və s.) qeydə alındığı, kriminal fəaliyyətin kibercinayətlər, insan alveri, insan
orqanları və toxumaları ilə qanunsuz ticarət və sair kimi yeni forma və növlərinin yarandığı müasir
qloballaşan dünyada bu neqativ sosial-hüquqi hadisə ilə mübarizənin strategiya və taktikası ilə bağlı
problemlər kompleksi xüsusi önəm və aktuallıq kəsb etməyə başlamış, «cinayətkarlığın kriminoloji
analizində yeni elmi-nəzəri, metodoloji və metodiki yanaşmaların işlənib hazırlanması zəruriliyi meydana
gəlmişdir” (12, s. 4-5).
Kriminologiya elmində yaranan yeni elmi-praktiki yanaşmalardan biri də cinayətkarlığın coğrafikriminoloji tədqiqi ilə bağlıdır.
Coğrafi-kriminoloji tədqiqatlar cinayətkarlığın və onu determinə edən hadisə və proseslərin daha dərin
idrakına, sosial-iqtisadi, sosial-demoqrafik, mədəni-etnik və digər xarakteristikalarına görə müxtəlif olan
regionlarda kriminal əməlləri doğuran halları, səbəb və şəraitlər kompleksini, meylləri və
qanunauyğunluqları daha dəqiq müəyyən etməyə, bu qanunauyğunluqlarda ümumini və xüsusini
fərqləndirməyə, son nəticədə isə regional cinayətkarlıqla mübarizə üzrə strateji və taktiki xarakterli tədbirləri
işləyib hazırlamağa imkau verir(13, s.5).
Regional-coğrafi kriminoloji analiz əsasında ayrı-ayrı ərazi vahidlərimlə cinayətkarlığın vəziyyətinə,
struktur və dinamikasına sosial, iqtisadi, demoqrafik, psixoloji, hüquqi, təşkilati, texniki və s. xarakterli
amillərin nə dərəcədə təsir göstərdiyi, cinayətkarlığı xarakterizə edən ayrı-ayrı statistik göstəricilərin və
parametrlərin şəhər və kənd rayonlarının, yaşayış məntəqələrinin funksional tipindən necə asılı olduğu
müəyyən edilə bilər. Məhz belə bir baza əsasında regionların spesifik xüsusiyyətləri və sosial-iqtisadi inkişaf
meylləri nəzərə alınmaqla konkret regionda və ya şəhərdə cinayətkarlığın, onun ən təhlükəli və geniş
yayılmış forma və növlərinin profilaktikası üzrə xüsusi-kriminoloji yönümlü tədbirlər kompleksini, regional
proqramları işləyib hazırlamaq və həyata keçirmək mümkündür (14, s.31).
Hər bir regionda cinayətkarlığı determinə edən ümumi amillərlə yanaşı bir sıra xüsusi, konkret region
üçün səciyyəvi olan kriminogen amillər kompleksi də mövcuddur. Ərazi - kriminoloji tədqiqatların əsas
məqsəd və vəzifəsi də konkret regionlarda cinayətkarlığı determinə edən kriminogen və antikriminogen
amillərin məcmusunun müəyyən edilməsidir 1(5, s. 11-12).
Hüquq üzrə elmlər doktoru B.Zahidov 18 dekabr 2013-cü il tarixində “Regional cinayətkarlığın
kriminoloji tədqiqinin aktual problemləri” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-praktik konfransda
“Regional cinayətkarlığın səciyyəvi xüsusiyyətləri” məruzəsi ilə çıxışında xüsusi halda aşağıdakıları qeyd
etmişdir: “...Cinayətkarlığın regional xüsusiyyətləri özündə bir çox elementləri birləşdirməklə, bu
istiqamətdə aparılan tədqiqatlar olduqca mühüm əhəmiyyətə malikdir. Etiraf edilməlidir ki, ölkəmizdə
cinayətkarlığın regional xüsusiyyətləri əsasən xidməti fəaliyyətlə bağlı araşdırma obyekti olsa da, fəqət belə
araşdırmaların keyfiyyəti və əhatə dairəsi çox vaxt məhdud olur... Ölkəmizin regional xüsusiyyətləri,
müxtəlif bölgələrin sosial-iqtisadi inkişafı, relyefi, iqlim şəraiti, təbii-bioloji amilləri, əhalinin təhsil
səviyyəsi, iş yerləri və mədəniyyət göstəriciləri kifayət qədər rəngarəngdir və heç şübhəsiz bütün bunlar
cinayətkarlığa təsir edən amillər sırasındadır. ...Buna görə də cinayətkarlığın regional xüsusiyyətlərinin
öyrənilməsi və onunla mübarizənin səmərəli təşkilinin ardıcıl və sistemli şəkildə aparılması olduqca
aktuallaşmışdır” (16, s.62-63).
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18 dekabr 2013-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası DİN-nin Polis Akademiyasında təşkil edilmiş
«Regional cinayətkarlığın kriminoloji tədqiqinin aktual problemləri» mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmipraktik konfransda çıxış edərkən hüquq üzrə elmlər doktoru, professor İlham Rəhimov xüsusi olaraq qeyd
etmişdir: “...Qloballaşma dövründə cinayətkarlıq artmaqdadır. Əgər cinayətkarlığın inkişaf tendensiyaları
dəyişərsə, deməli, yeni istiqamətdə aparılan kriminoloji tədqiqatlara xüsusi ehtiyac vardır. Məhz bu
baxımdan cinayətkarlığın regional tədqiqinin əhəmiyyəti böyükdür. Cinayətkarlığın ümumi kriminoloji
tədqiqi profilaktik tədbirlərin özündə də ümumiliyi yaradır. Lakin cinayətkarlığın regional tədqiqi bu halın
kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin, həmçinin sosial- iqtisadi xüsusiyyətlərin müxtəlif ərazilər üzrə
qarşılıqlı əlaqəsinin və ümumi cinayətkarlığa təsirinin öyrənilməsində müstəsna rolu vardır.
...Cinayətkarlığın yeni-yeni növlərinin yarandığı müasir dövrdə cinayətlərin müxtəlif regionlar üzrə daha da
detallaşdırılaraq öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir” (17, s.l9-21).
Cinayətkarlığın vəziyyəti, strukturu və dinamikasında regional fərqlərin müəyyən edilməsi və onların
yaranması səbəblərinin və şəraitlərinin sistemli kriminoloji tədqiqi özündə nəzəri və praktiki aspektləri
birləşdirən kriminoloji problemlərə aid edilə bilər. Belə tədqiqatların nəzəri əhəmiyyəti xüsusi olaraq
cinayətkarlığı şərtləndirən sosial, iqtisadi, demoqrafik və sair şəraitlərin dərin və hərtərəfli müqayisəli
tədqiqindən, ümumi kriminoloji vəziyyətə təsir edən amillərin, hər bir amilinin cinayətkarlığın və ayrı-ayrı
cinayətlərin “formalaşmasında” və inkişafında rolu və əhəmiyyət dərəcəsini kriminoloji baxımdan müəyyən
edilməsindən ibarətdir. Cinayətkarlığın regional xüsusiyyətlərinin kriminoloji tədqiqinin praktiki əhəmiyyəti
ondadır ki, regionda (şəhər və ya rayonda) mövcud kriminogen şərait haqqında zəruri və kifayətedici, tam və
dolğun informasiya cinayətkarlıqla mübarizə üzrə regional proqramların, ümumsosial və xüsusi- kriminoloji
profilaktik tədbirlər sisteminin yaradılmasına, cinayətkarlıqla mübarizə üzrə konkret regional tədbirlərin
planlaşdırılmasına, konkret zaman və məkan hüdudlarında sosial nəzarəti həyata keçirən orqanların qüvvə və
vasitələrinin rasional, optimal və səmərəli şəkildə yerləşdirilməsinə imkan verir.
Kriminoloji ədəbiyyatda cinayətkarlığın regional tədqiqi ilə bağlı olan kriminoloji istiqamət bir sıra
hallarda «cinayətkarlığın coğrafiyası” (18; s.19) da adlandırılır.
K.T.Rostov hesab edir ki, cinayətkarlığın coğrafiyası, sosial coğrafiyanın bir qolu olmaqla «coğrafi
mühitin kriminogen xassələrinin tədqiqi vasitəsilə» cinayətkarlığı öyrənir (12, s.l06-107). S.A.Şotkinov
cinayətkarlığın coğrafiyasını ölkənin, onun ayrı-ayrı regionlarının və ya inzibati-ərazi vahidlərinin iqtisadi,
sosial, mədəni, demoqrafik, siyasi və təbii xüsusiyyətlərinin cinayətkarlığın vəziyyəti, strukturu və
dinamikasına təsirini öyrənən kriminologiya elminin müstəqil istiqaməti kimi müəyyən etmişdir (20, s.33).
A.D.Badov cinayətkarlığın coğrafiyasını (geokriminologiyanı) “müxtəlif taksonomik ranqlı ərazi sistemləri
hüdudlarında cinayətkarlığın ərazi differensiasiyasını və coğrafi şəraitlərlə cinayətkarlığın səviyyəsi və
xarakteri arasında qarşılıqlı asılılığı öyrənən elm” (21, s.7) kimi nəzərdən keçirir.
Avropa ölkələrində, ABŞ-da bu istiqamət bəzi hallarda «cinayətkarlığın ekologiyası» və ya
«cinayətkarlığın topoqrafiyası» adlandırılır. Məsələn, alman kriminoloqu Q.Şneyder “cinayətkarlığın
coğrafiyası” ilə yanaşı, “cinayətkarlığın ekologiyası» və «cinayətkarlığın topoqrafiyası» terminlərindən
istifadə edir və qeyd edir ki, cinayətkarlığın coğrafiyası - dünyada, planetin müxtəlif hissələrində, ayrı- ayrı
dövlətlərdə, liman şəhərlərində, böyük şəhərlərdə və onların ayn-ayrı rayonlarında, habelə kənd yerlərində
cinayətkarlığın məkan-zaman paylanması problemlərinin elmi-təcrübi tədqiqi ilə məşğul olan kriminoloji
istiqamət, xüsusi təlimdir. Bu istiqamət çərçivəsində cinayətkarlığa qarşıdurma üzrə regional siyasət
məsələləri də araşdırılır və formalaşdırılır (22, s.201-203). Cinayətkarlığın ekologiyası çərçivəsində
cinayətkarlıq və onun determinantları, şəxsiyyətin davranış xüsusiyyətləri ətraf mühitlə, iqlim, flora və
fauna, yaşayış məntəqələrinin funksional sistemi ilə qarşılıqlı əlaqə və asılılıqda öyrənilir. Cinayətkarlığın
topoqrafiyası çərçivəsində isə konkret obyektlərin kriminogenliyi və viktimogenliyinin analizi həyata
keçirilir.
Qeyd olunanlar əsasında son illərdə cinayətkarlığın ərazi-coğrafi prinsipi üzrə kriminoloji tədqiqində
olan diqqətin əhəmiyyətli dərəcədə artdığını, kriminologiya elmində isə yeni bir istiqamətin ayrı-ayrı
inzibati-ərazi vahidlərində, şəhər və rayon hüdudlarında, iqtisadi rayonlar üzrə cinayətkarlığın vəziyyəti,
struktur və dinamikasının, ayrı-ayrı regionlarda cinayətkarlığı determinə edən səbəb və şəraitlərin, regional
səviyyədə sosial, iqtisadi, demoqrafik və sair amillər kompleksinin tədqiqinin, cinayətkarlığın regional
səviyyədə profilaktikası məsələlərinin öyrənilməsi ilə məşğul olan regional kriminologiyanın, cinayətkarlığın
coğrafi-kriminoloji analizi, proqnozlaşdırılması və qarşısının alınması kimi istiqamətin formalaşdığını
söyləyə bilərik. Prof. F.Y.Səməndərov da kriminologiya elmində yeni istiqamətin - cinayətkarlığın
“coğrafiyasının” yaranaraq formalaşdığını qeyd edərək, “cinayətkarlıqla mübarizə işinin elmi əsaslar üzrə
təşkilinin ilk növbədə onun ərazi əlaməti üzrə necə paylandığını aydınlaşdırmağı tələb etdiyini” (23, s.63)
xüsusi olaraq vurğulayır.
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Hazırda cinayətkarlığın coğrafiyası olaraq dünyada, onun müxtəlif hissələrində, ayrıca götürülmüş
ölkədə, onun ayrı-ayrı regionlarında və ya inzibati- ərazi vahidlərində cinayətkarlığın zaman-məkan
paylanması problemləri ilə məşğul olan kriminologiya elminin bölməsi, istiqaməti başa düşülür.
Regional kriminologiyanın tədqiqat predmeti konkret məkan və zaman hüdudlarında və şəraitlərində
regional sosial-iqtisadi münasibətlərin təzahür xüsusiyyətlərinin və onların bir-biri ilə, maddi istehsalla və
ətraf mühitlə, demoqrafik amillərlə sıx bağlılıqda və asılılıqda cinayətkarlığın vəziyyəti, strukturu və
dinamikasının, səviyyəsinin və inkişafının ərazi-coğrafi qanunauyğunluqlarının öyrənilməsindən ibarətdir.
Cinayətkarlığın coğrafi tədqiqinin obyektləri olaraq müəyyən ərazi hüdudlarında cinayətkarlıq, onun
vəziyyəti, strukturu, dinamikası və səviyyəsi kimi kəmiyyət-keyfiyyət xarakteristikaları, bu ərazi
vahidlərində mövcud sosial, iqtisadi, demoqrafik və digər xüsusiyyətlər çıxış edir. Qarşıya qoyulmuş
vəzifələrdən asılı olaraq ərazi vahidləri qismində iqtisadi region, inzibati rayon, şəhər (böyük şəhərlər, liman
şəhəri və sairə) və digər ərazilər çıxış edə bilər (24, s.30) .
Cinayətkarlığın coğrafi-kriminoloji analizinin məqsədləri sırasında aşağıdakılar xüsusi olaraq qeyd
edilməlidir: 1) cinayətkarlığın kriminoloji əhəmiyyət kəsb edən regional (coğrafi) spesifikasının müəyyən
edilməsi; 2) regionların, ayrı-ayrı ərazi vahidlərinin kriminoloji təsnifatının işlənib hazırlanması; 3)
cinayətlərin qarşısının alınmasının regional strategiyası və taktikası ilə bağlı konkret tövsiyələrin formula
edilməsi, ayrı-ayrı ərazilərdə cinayətkarlıqla mübarizənin və cinayətlərin qarşısının alınmasının elmikriminoloji, hüquqi, təşkilati, maddi-texniki, informasiya və digər təminatının yaradılması.
Cinayətkarlığın coğrafi-kriminoloji tədqiqinin əsas vəzifələri sırasında göstərilə bilər: 1) bu və ya digər
regionda cinayətkarlığı səciyyələndirən xarakterik cəhətlərin, cinayətkarlığı determinə edən kriminogen və
antikriminogen amillər məcmusunun müəyyən edilməsi; 2) region səviyyəsində cinayətkarlıqla mübarizəyə
cəlb edilməsi mümkün olan elmi, təcrübi və maddi- texniki potensialın müəyyən edilərək qiymətləndirilməsi;
3) yüksək, orta və aşağı cinayətkarlıq səviyyəsi (əmsalı) ilə xarakterizə olunan regionların müəyyən
edilməsi; 4) cinayətkarlıq kimi mürəkkəb və çoxaspektli sosial-hüquqi hadisənin regional səviyyədə, ayrıayrı ərazi vahidlərində modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması; konkret regionun spesifik sosial, iqtisadi,
demoqrafik və sair xüsusiyyətlərini maksimal dərəcədə nəzərə alan cinayətkarlıqla mübarizə və profilaktika
üzrə regional proqramların işlənib hazırlanması və s.
Cinayətkarlığın coğrafi tədqiqinin vəzifələrindən biri də şəhər cinayətkarlığının, xüsusən də böyük
şəhərlərdə cinayətkarlığın vəziyyəti, struktur və dinamikasının, mövcud kriminogen və antikriminogen
meyllərin kriminoloji analizidir. Bu da səbəbsiz deyildir. Belə ki, kiçik və böyük şəhərlərdə, kənd yerlərində
cinayətkarlığın səviyyə və strukturunda, dinamikasında mövcud olan bir sıra fərqlər yaxşı məlumdur. Kənd
yerləri ilə müqayisədə şəhərlərdə mənzillərdən edilən oğurluqların xüsusi çəkisi daha yüksəkdir. Bundan
başqa, avtonəqliyyat vasitələrinin oğurluğu “şəhər”, mal-qara oğurluğu isə əsasən “kənd” cinayətkarlığı
sayılır. Adətən böyük şəhərlərdə əmlak xarakterli cinayətlər, məişət zəminində baş verən və zorakı xarakter
daşıyan kriminal əməllər, xuliqanlıq hallarının, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin və gənclərin qrup halında
cinayətkarlığının nisbətən yüksək intensivliyi qeydə alınır.
Azərbaycanda cinayətkarlığın ayrı-ayrı regionlar üzrə paylanması məsələsinə toxunaraq, habelə şəhər
mühiti üçün xarakterik, tipik olan cinayət növlərini göstərərək B.Zahidov yazır: “...Sərhəd rayonlarında
qaçaqmalçılığın, təbii meşə massivlərinin və münbit əkinçilik mədəniyyətinin üstünlük təşkil etdiyi
rayonlarda narkotik bitkilərin qanunsuz kultivasiyası, heyvandarlığın üstünlük təşkil etdiyi regionlarda malqara oğurluğu, şəhər tipli rayonlarda yetkinlik yaşına çatmamışlar tərəfindən törədilən cinayətlərin,
beynəlxalq əhəmiyyətli yolların və nəqliyyat vasitələrinin intensiv olduğu rayonlarda yol-nəqliyyat
hadisələrinin, Bakı şəhərində kompüter cinayətkarlığının və xuliqanlığın, sərhəd zonasında və hərbi
hissələrin çoxluq təşkil etdiyi rayonlarda qanunsuz silah əldə etmə və gəzdirmə faktlarının, ümumiyyətlə isə
əhalinin çox olduğu, ticarətin, işsizliyin, sərxoşluğun, narkomaniyanın üstünlük təşkil etdiyi şəhərlərdə
mütəşəkkil və əlbirliklə törədilən cinayətlərin, insan alverinin, fahişəliyin, adam oğurluğunun, qəsdən adam
öldürmə əməllərinin artdığı müşahidə edilir”(16, s.63).
Digər şəhər və rayonlarla müqayisədə böyük şəhərlərdə ən kəskin və spesifik sosial, iqtisadi, psixoloji
və digər problemlər cəmləşmişdir. Bu ərazi vahidlərində cinayətkarlığın vəziyyətinə və onun inkişaf
meyllərinə daha güclü təsir göstərən neqativ və pozitiv amillər kompleksi açıq-aydın ifadə olunur. Onların
sırasında urbanizasiya və miqrasiya xüsusi olaraq qeyd edilməlidir.
Bütünlükdə götürdükdə müsbət hadisə olan və əhalinin rifah səviyyəsinin yüksəlməsinə yönələn,
respublikanın iqtisadi potensialının artması ilə bağlı olan urbanizasiya və miqrasiya kimi proseslər eyni
zamanda, bir qayda olaraq lokal mühitin müxtəlif çevrilmələrini, əhalinin həyat stereotiplərində və düşüncə
tərzlərində bir sıra ən müxtəlif xarakterli dəyişikliklər doğurduğu da qeyd edilməlidir. Bütün bunlar isə
məcmu halda cinayətkarlığın vəziyyətinə, onun struktur və dinamikasına təsir etməyə bilməzdi. Amerika
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kriminoloqu Uolter Rekliss yazır: “Sənayeləşdirmə və urbanizasiya prosesləri gedən ölkələr hökmən
cinayətkarlığın artması faktı ilə üzləşəcəklər”. Bu fikir cinayətkarlığın qarşısının alınması və cinayətkarlarla
davranış problemlərinə həsr edilmiş hüquqşünasların 1975-ci ildə Cenevrədə keçirilmiş 5-ci konqresində də
söylənilmişdir. Nəzarət edilməyən miqrasiya axınlarının bir çox regionlarda, xüsusən də şəhərlərdə
kriminogen və sosial-demoqrafik şəraitə neqativ təsir göstərməyə başladığını V.A.Berzin də qeyd edir (25,
s.4-5).
Böyük şəhərlərdə həyat tərzinin, ailə tərkibinin, ünsiyyət formasının, mobilliyin, peşəkar və sosialmədəni motivasiyanın, tələbatların, qonşuluq əlaqələrinin və s. bir çox xarakteristikaları da ciddi
dəyişikliklərə uğrayır (26, S.85).
Böyük şəhərlərin əsas struktur elementlərindən birinə çevrilən aqlomerasiyalarda cinayətkarlığın
tədqiqi problemləri demək olar ki, kriminoloji ədəbiyyatda işıqlandırılmır. Hərçənd ki, böyük şəhərlərin
inkişaf istiqamətləri məhz aqlomerasiyaların inkişafı ilə bağlıdır. Məhz onlarda işlə və digər səfərlərlə bağlı
yerdəyişmələrin hesabına əhalinin rəqqasi miqrasiyasının ən böyük səviyyəsi müşahidə olunur. Bir sıra
şəhərlərdə şəhərətrafı rayonlar daha intensiv cinayətkar fəaliyyət yerlərinə çevrilmişdir (27, s. 29).
Hesab edirik ki, bu və ya digər şəhərdə cinayətkarlığı şərtləndirən səbəbləri, ümumən cinayətkarlığın
strukturunda ağır tamah və zorakı cinayətlərin xüsusi çəkisinin artmasına gətirib çıxaran halları, bu
ərazilərdə regional kriminoloji əhəmiyyətli şəraitin mövcudluğu məsələlərini tədqiq edərkən şəhər
aqlomerasiyaları üçün xarakterik olan sosial, iqtisadi, demoqrafik və sair kimi hadisələrin, proseslərin
kompleks öyrənilməsi zəruridir.
Beləliklə, hər bir ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda kriminoloji şəraitin xüsusiyyətlərinin, ayrı-ayrı
ərazi vahidlərində cinayətkarlığın kəmiyyət-keyfiyyət parametrlərinin öyrənilməsi, kriminoloji baxımdan
qiymətlən-dirilməsi, region çərçivəsində, habelə onun ayrı-ayrı hissələrində təzahür edən cinayətkarlığın
növləri, səbəbləri, xüsusiyyətləri, yeni inkişaf meylləri ilə bağlı tədqiqatlar aparılmalı və bu iş intensivləşdirilməlidir. Cinayətkarlığın coğrafi statistik-kriminoloji və informasiya-analitik təhlilinin, regional
səviyyədə cinayətkarlığın qarşısının alınması və proqnozlaşdırılmasının elmi-nəzəri və metodoloji ilkin
şərtləri və əsasları işlənib hazırlanmalıdır.
Qeyd olunanlar nəzərə alınmaqla, cinayətkarlığın coğrafi-kriminoloji analizi, proqnozlaşdırılması və
qarşısının alınması ilə bağlı həlli vacib olan problemlər sırasında aşağıdakılar xüsusi olaraq göstərilməlidir:
– regional cinayətkarlığın coğrafi-kriminoloji tədqiqinin məqsəd və vəzifələrinin, regional statistikkriminoloji analizin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi;
– ayrı-ayrı inzibati-ərazi vahidlərində cinayətkarlığın əsas kriminoloji kəmiyyət-keyfiyyət xarakteristikalarının müqayisəli sistemli-struktur tədqiqinin metodologiyasının işlənib hazırlanması, bu əsasda
regionların sosial-coğrafi, demoqrafik və iqtisadi xarakteristikasının, kriminoloji təsnifatının və
tipologiyasının verilməsi;
– cinayətkarlığın regional (ərazi) fərqlərinin yaranmasına təsir edən səbəb və şəraitlərin, konkret
inzibati ərazi vahidlərində cinayətkarlığı determinə edən, ayrı- ayrı cinayət növlərinin artımını və azalmasını
doğuran, regional cinayətkarlığın vəziyyətində, səviyyəsində, struktur və dinamikasında ərazi fərqlərinin
yaranmasını şərtləndirən sosial-demoqrafik, iqtisadi, psixoloji, mədəni və digər amillər kompleksinin
müəyyən edilməsi;
– regionlarda, inzibati-ərazi vahidlərində, böyük şəhərlərdə cinayətkarlığın qarşısının alınmasının elminəzəri və metodoloji əsaslarının yaradılması, müasir sosial-iqtisadi və hüquqi münasibətlər şəraitində,
qloballaşan dünyada regional cinayətkarlığın profilaktikasının məqsədlərinin, vəzifələrinin, sisteminin və
prinsiplərinin, forma və metodlarının, əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi.
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РЕЗЮМЕ
Назим Алиев
Региональная преступность в контексте глобализации:
проблемы и пути решения
В статье рассмотрены проблемы борьбы с региональной преступностью в контексте
глобализации. В статье автор дает статистические данные о текущей ситуации с преступностью в
некоторых регионах мира, включая в странах СНГ.
Автор также приводит статистические
данные о состоянии таких преступлений, как
преступления против жизни и здоровья, преступления против собственности, преступления в
экономической сфере, преступления против общественной безопасности, преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, преступления против
безопасности движения и эксплуатации транспортных средств в городах Азербайджана и
экономический районах. В статье отмечены основные проблемы в области криминологического
анализа, прогнозирование и предотвращение региональной преступности в Азербайджане.
Ключевые слова: глобализация, преступность, региональная преступность, геокриминологические исследовании преступности, состояния преступностью в городах и экономических районах
Азербайджана, криминологический анализ региональный преступности, прогнозирования и
профилактика региональной преступности.

SUMMARY
Nazim Aliyev
Regional crime in the context of globalization: Problems and ways of solution
The article is reviewed the problems of fighting against regional crime in the context of globalization.
In the article author gives statistics on current situation of crime for some regions of the world including for
CIS countries.
The author also discloses information on situation of crimes such as crimes against life and health,
crimes against property, crimes in economic sphere, crimes against public safety, crimes related with illicit
trafficking of drugs and psychotropic substances, crimes against traffic safety and exploitation of vehicles in
Azerbaijan cities and economic regions. Criminological analyses as well as forecasting of regional crime and
identification of to be solved problems in prevention of regional crime are shown in the article.
Key words: globalization, crime, regional crime, geo-criminological research on crime, situation of
crime in Azerbaijan cities and economic regions, criminological analysis of regional crime, forecasting and
prevention of regional crime
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ЩАМЛЕТ МУСАЙЕВ,
hцгуг елмляри цзря фялсяфя доктору

ИНСАН ВЯ ВЯТЯНДАШ ЩЦГУГЛАРЫНЫН ВЯ АЗАДЛЫГЛАРЫНЫН ГОРУНМАСЫ
МЯЩКЯМЯ ЕКСПЕРТИЗАСЫНЫН ЯСАС ПРИНСИПЛЯРИНДЯН БИРИ КИМИ
Мящкямя-експерт фяалиййятинин тяшкилинин мцасир консепсийасында,
«инсан вя вятяндаш
щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин едилмяси дювлятин али мягсядидир» (АР Конститусийасынын 12-жи
маддяси) конститусион мцддяасы ясас эютцрцляряк дювлят мящкямя експертизасы фяалиййятинин принсипляри
кейфиййятиндя инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын горунмасы, ганунчулуьун тямин
едилмяси, експертин мцстягиллийи, елмин вя техниканын мцасир наилиййятляриндян истифадя едилмякля щяйата
кечирилян тядгигатларын обйективлийи, щяртяряфлилийи вя тамлыьы иля ящатя олундуьуну мцяййян
едилмишдир(«Дювлят мящкямя експертизасы фяалиййяти щаггында» 1999-жу ил тарихли Азярбайжан
Республикасы Ганунунун 4-жц маддяси).
Эюрцндцйц кими, ганунверижи, мящкямя експертизасы ижраатында инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя
азадлыгларынын горунмасыны – мящкямя експертизасынын ясас принсипляриндян бири олараг бяйан етмишдир.
Фялсяфи нюгтейи-нязярдян «принсип (лат.principium – ясас, илк башланьыж) – давранышын илк башланьыжы,
рящбяр идейасы, ясас гайдасы демякдир. «Мянтиги мянада принсип системин, щяр щансы бир мцддяанын
цмумиляшдирилмясиндян вя мювжуд принсипин абстраклашдырылмыш олдуьу сащянин бцтцн щадисяляриня
шамил едилмясиндян ибарят олан мяркязи анлайышыдыр, ясасыдыр»1.
Дювлят мящкямя експертизасы фяалиййятинин принсипляри олараг – бу фяалиййятин ян ящямиййятли
тяряфлярини, бцтцн нюв мящкямя експертизаларынын мязмунуну (мащиййятини), дювлят мящкямя
експертизасы фяалиййятинин мягсяд вя вязифяляриня наил олунмасыны тямин едян, експертизанын тяйини вя
кечирилмяси просесинин иштиракчыларынын щцгуги мювгейини (статусуну) мцяййян едян илкин мцддяалар,
рящбяредижи ясаслар, илкин шяртляр кими мцяййян етмяк олар2.
Принсипляр – ядалят мцщакимя ижраатынын мащиййят вя мязмунуну мцлки вя йа жинайят просесинин
гурулушуну мцяййян едян рящбяредижи идейалардыр. Принсипляр щцгуг нормалары формасында тясбит едилир.
Ядалят мцщакимяси ижраатынын принсипляри - жинайят, мцлки вя йа инзибати просесин демократик
гурулушуну мцяййян едян вя щцгуг нормаларында юз яксини тапан рящбяредижи мцддяалар, ясаслар,
илкин шяртлярдир.
Ядалят мцщакимяси ижраатында принсиплярин ящямиййяти чохпланлыдыр. Беля ки, просессуал
ганунверижилийин ясасы гисминдя чыхыш едян ян цмуми характерли щцгуг нормалары системиндян ибарят
олан принсипляр жинайят, мцлки вя йа инзибати просесин мащиййятини, характерик жящятлярини ифадя едир.
Дювлят мящкямя експертизасы фяалиййятинин принсипляри Азярбайжан Республикасында мящкямя
експертизасы ижраатыны тянзимляйян бцтцн ганунверижилик нормаларынын мащиййят вя мязмунуну
мцяййян едир, бу фяалиййятин вязифяляринин тямини цчцн истифадя едилян метод, цсул вя васитяляри
характеризя едир.
Конститусийа иля инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын мцдафиясини дювлятин али
мягсяди гисминдя мцяййян едилмишдир. Ейни заманда дювлят, сялащиййятли органлары вя вязифяли шяхсляри
тимсалында ганунверижиликля тясбит олунмуш шяртляр вя ясасларын олдуьу щалда вя ганунла мцяййян
олунмуш гайдалар ясасында щцгуг вя азадлыгларын мящдудлашдырылмасына йол веря биляр. Инсан вя
вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын мящдудлашдырылмасы даща чох жинайяткарлыгла мцбаризя
сащясиндя, о жцмлядян жинайят-просессуал фяалиййятин щяйата кечирилмяси заманы баш верир. Бу да
жинайят мцщакимя ижраатында шяхси вя ижтимаи марагларын тоггушмасы щалларынын йаранмасыны
шяртляндирир. Беля марагларын балансынын мцяййян едилмяси (эюзлянилмяси) проблеми истинтаг
щярякятляринин кечирилмяси, диэяр просессуал гярарларын гябулу заманы олдугжа актуалдыр. Бу мцяййян
дяряжядя жинайят иши цзря сцбутларын топланмасына вя йохланылмасына истигамятлянян просессуал
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щярякятлярин мяжбури характери иля шяртлянмишдир1.
Инсан вя вятяндаш щцгугларына ямял олунмасы вя онларын тямини тякжя мяняви жящятдян
тягдирялайиг дейилдир, щям дя ибтидаи истинтагын вя мящкямя бахышынын кечирилмясинин зярури шяртидир.
В.Новиковун дцзэцн олараг гейд етдийи кими, инсан щцгуглары, статус нюгтейи-нязяриндян яхлаги
характерли мцяййян идейалардан ибарятдир вя бу мянада бяшяри идеаллара чатмаьа истигамятлянмиш
ижтимаи ряйи якс етдирир2. Лакин онларын реал мювжудлуьу мцтляг шякилдя уйьун тяминатларын
ганунверижилик тясбитини тяляб едир. Бунунла баьлы гейд едилмялидир ки, инсан вя вятяндашын конститусион
вя диэяр щцгуг вя азадлыгларыны мящдудлашдыран истинтаг щярякятляринин лазыми дяряжядя щцгуги
тянзимлянмямяси негатив щцгугтятбиги практикасынын йаранмасыны вя инкишафыны детерминя едян
амиллярдяндир. Она эюря дя жинайят просесиндя иштирак едян вя йа бу просеся жялб олунмуш шяхслярин
щцгуг вя азадлыгларынын мцдафиясинин мющкямляндирилмяси бахымындан истинтаг вя диэяр просессуал
щярякятлярин вя гярарларын ясасларынын вя проседурларынын дягиг вя щяртяряфли тянзимлянмяси ижтимаи
щакимиййятдян суи-истифадя щалларынын гаршысынын алынмасынын мцщцм васитяляриндян бири щесаб
едилмялидир.
Щесаб едирик ки, жинайят мцщакимя ижраатынын там вя ящатяли тянзимлянмяси ганунда истинтаг
щярякятляринин щяйата кечирилмяси ясасларынын дягиг эюстярилмясиндян, просессуал ганунверижиликдя
истифадя олунан анлайышларын ясас мязмунунун бирмяналы тяйининдян, щямчинин айры-айры жинайятпросессуал институтларын мцяййян олунмасындан вя истинтаг щярякятлярин иштиракчыларынын просессуал
статусларынын тякмилляшдирилмясиндян тяжрид олунмуш шякилдя нязярдян кечириля билмяз. Йалныз мяжму
щалда гейд олунан мцддяалар шяхсиййятин щцгуг вя азадлыгларынын тямининин тясирли вя реал васитясиня
чевриля, щабеля жинайят-просессуал фяалиййятя мяняви мязмун эятиря биляр3.
Авропа Шурасынын бярабярщцгуглу цзвц кими Азярайжан Республикасы инсан щцгугларынын вя ясас
азадлыгларынын мцдафияси щаггында Авропа Конвенсийасыны ратификасийа етмишдир. Бунунла да юлкямизин
юз цзяриня ганунверижилийин, о жцмлядян жинайят-просессуал ганунверижилийин бейнялхалг принсипляря вя
стандартлара уйьунлашдырылмасы цзря мцяййян ющдяликляр эютцрмцшдцр.
Инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси жинайят мцщакимя ижраатынын принсипляри
сявиййясиня галдырылмышдыр (ЖПМ-нин 12-жи маддяси). Азярбайжан Республикасынын жинайят-просессуал
ганунверижилийиндя инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын мцдафиясиня йюнялмиш Авропа
Шурасынын бир чох тювсийялярини, мцддяаларыны нязяря алмышдыр,
Ейни заманда жинайят мцщакимя ижраатында инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын
горунмасы проблеминин чохаспектли, мцряккяб вя системли характери, Азярбайжан Республикасы
Конститусийасында тясбит едилян щцгуги дювлят гуружулуьу идейасы цчцн бу принсипин реал олараг щяйата
кечирилмясинин бюйцк ящямиййяти, Азярбайжанын бейнялхалг бирлийя фяал шякилдя интеграсийасы, жинайятпросессуал ганунверижиликдя щяля дя мцяййян бошлугларын вя чатышмазлыгларын олмасы сябябиндян
мцтямади олараг тякмилляшдирилмяси мейлляри, бцтцн бу гейд олунан аспектляр проблемин елми
арашдырылмасы имканларынын щяля тцкянмядийини эюстярир.
Щцгуги (просессуал) фяалиййятин эениш вя чохшахяли нювляри арасында мящкямя експертизаларынын
ижрааты юз спесифик хцсусиййятляри иля сечилир. Мящкямя експертизасы хцсуси елми биликляр васитясиля просес
иштиракчыларынын щцгугларынын вя гануни мянафеляринин тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр.
Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 264.1-жи маддясиндя эюстярилдийи кими, «експертиза елм,
техника, инжясянят вя йа сянят сащясиндя, щабеля мцвафиг тядгигатын методикасы цзря хцсуси биликляр тяляб
едилдикдя жинайят тягиби цчцн ящямиййятли олан щалларын мцяййян едилмяси мягсядиля апарылыр».
ХХ ясрин 90-жы илляриндян башлайан щцгуги ислащатлар чярчивясиндя щяйата кечирилян тядбирляр
сырасында щцгуг системинин важиб истигамятляриндян олан дювлят мящкямя експертизасы фяалиййятинин
щцгуги, тяшкилати ясасларыны вя башлыжа истигамятлярини мцяййян едян «Дювлят мящкямя експертизасы
фяалиййяти щаггында» (ДМЕФЩ) Азярбайжан Республикасынын Гануну гябул едилмишдир. Гейд
олунмалыдыр ки, республикамыз МДБ юлкяляри арасында мящкямя експертизасынын щцгуги вя тяшкилати
ясасларыны мцяййян едян хцсуси гануну гябул едян илк юлкялярдян бири олмушдур.
Ядалят мцщакимяси чярчивясиндя елм, техника, сянят вя йа инжясянят сащясиндя хцсуси биликлярдян
истифадяйя тялябатын сцрятля артымы, бу эцн мящкямя експертизасынын вятяндашларын щцгуг вя
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азадлыгларынын вя дювлятин марагларынын мцдафиясинин мцстягил вя ян перспективли просессуал механизми
кими нязярдян кечирмяйя имкан верир. Щцгуги ислащатлар чярчивясиндя мцасир Азярбайжан
ганунверижилийиндя мящкямя експертизасы институтунун ролу да йцксялмишдир. Бу да тясадцфи дейилдир,
беля ки, аьыр вя хцсусиля аьыр жинайятлярин, гейри-мцяййянлик шяраитиндя тюрядилян бир чох жинайятлярин
ачылмасы вя истинтагы мящкямя експертизасы фяалиййяти олмадан демяк олар ки, мцмкцн дейилдир.
Жинайят, мцлки вя инзибати мящкямя ижрааты чярчивясиндя йериня йетирилмиш мящкямя експертизаларынын
нятижяляри обйектив, щяртяряфли вя там тядгигатлар ясасында просессуал нормалара жидди ямял олунмагла
алынан елми жящятдян ясасландырылмыш сцбутлардыр1.
Азярбайжан Республикасы конститусийасында бцтцн вятяндашларын ганун вя мящкямя гаршысында
бярабярлийи присипи тясбит олунмушдур. Щцгугун бир сащяси кими жинайят просессуал щцгуг щяр бир
дювлятин ясас гануну олан Конститусийанын ясас мцддяаларына ясасланмалы, онларын мащиййят вя
мязмунуну ачмалы, жинайят-просессуал фяалиййят сащясиндя онларын реаллашдырылмасы механизмлярини
ишляйиб щазырламалыдыр. Експертизаларын тяйини вя ижрааты гайдаларыны тянзимляйян жинайят-просессуал
ганунда, тягсирляндирилян шяхся вя онун мцдафиячисиня просесин мцхтялиф мярщяляляриндя, о жцмлядян
ибтидаи истинтагда мцдафия функсийаларыны щяйата кечирмякля баьлы кифайят гядяр эениш щцгуглар нязярдя
тутмушдур.
Гейд едяк ки, бир сыра МДБ юлкяляриндя дя мящкямя експертизасы фяалиййятини тянзимляйян
ганунларда мящкямя експертизасы ижраатынын ясас принсиплярини мцяййян едян мцстягил нормалар
нязярдя тутулмушдур.
Мясялян, Газахстан Республикасынын «Мящкямя експертизасы фяалиййяти щаггында» 20 йанвар
2010-жу ил тарихли Ганунунун 5-жи маддясиндя мящкямя експертизасы фяалиййятинин ашаьыдакы принсипляр
ясасында щяйата кечирилдийи эюстярилмишдир: 1) ганунчулуг; 2) инсан вя вятяндаш щцгугларына,
азадлыгларына вя гануни марагларына, щцгуги шяхслярин щцгугларына вя гануни марагларына ямял
олунмасы; 3) мящкямя експертинин мцстягиллийи; 4)мящкямя-експерт тядгигатларынын кечирилмяси заманы
елми-техники васитялярдян вя методлардан истифадянин мцмкцнлцйц; 5)мящкямя-експерт тядгигатларынын
обйективлийи, тамлыьы вя щяртяряфлилийи; 6)мящкямя експертинин пешя етикасына ямял олунмасы.
Украйна Республикасынын «Мящкямя експертизасы щаггында» 1994-жц ил тарихли Ганунун 3-жц
маддясиндя (мящкямя експертизасынын принсипляри») гейд олунур: «мящкямя експертизасы фяалиййяти
ганунчулуг, мцстягиллик, тядгигатын обйективлийи вя тамлыьы принсипляри ясасында апарылыр».
Молдова Республикасынын «Мящкямя експертизасы, елми-техники вя мящкямя-тибби тядгигатлар
щаггында» 2000-жи ил тарихли Ганунун 3-жц маддясиндя (мящкямя експертизасы фяалиййятинин принсипляри)
дя мящкямя експертизасы фяалиййятинин ганунчулуг, мцстягиллик тядгигатларын тамлыьы вя обйективлийи
принсипляриня ясасландыьы эюстярилир.
РФ-нын щазырда гцввядя олан 2001-жи ил тарихли «РФ-да дювлят мящкямя експертизасы фяалиййяти
щаггында» Ганунун 4-жц маддясиндя ися эюстярилмишдир: «Дювлят мящкямя експертизасы фяалиййяти
ганунчулуг, инсан вя вятяндаш щцгугларынын, азадлыгларынын, щцгуги шяхслярин щцгугларынын, щямчинин
експертин мцстягиллийи, елм вя техниканын мцасир наилиййятляриндян истифадя етмякля кечирилян
тядгигатларын тамлыьы, обйективлийи вя щяртяряфлийи принсипляриня ясасланыр».
РФ-нын Президенти тяряфиндян имзаланан вя Дювлят Думасында гябул едилдикдян сонра 2015-жи илдя
гцввяйя минмяси нязярдя тутулан «Мящкямя експертизасы фяалиййяти щаггында» Ганунун 6-жы
маддясиндя (мящкямя експертизасы фяалиййятинин принсипляри») гейд олунур: «Мящкямя експертизасы
фяалиййяти ашаьыдакы принсипляря ясасланыр: 1)ганунчулуьа ямял олунмасы; 2) инсан вя вятяндаш
щцгугларына, азадлыгларына вя гануни марагларына, щцгуги шяхслярин щцгугларына вя гануни
марагларына ямял олунмасы; 3)мящкямя експертинин мцстягиллийи; 4)мящкямя експертизасы
тядгигатларынын елми ясаслылыьы, обйективлийи, щяртяряфлилийи вя тамлыьы; 5)мящкямя-експерт тядгигатларынын
кечирилмяси заманы елми-техники васитялярдян вя методлардан истифадя едилмяси; 6)мящкямя експертинин
профессионал етикасына ямял олунмасы».
Харижи юлкялярин ганунверижилик тяжрцбяси, щабеля мцасир шяраитдя Азярбайжанда тяшяккцл тапмыш
щцгуг мцнасибятляри нязяря алынмагла щесаб едирик ки, «ДМЕФЩ» Ганунун 4-жц маддясиндя
мцяййян ялавялярин едилмяси, онун мязмунунда «инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын»
ифадяси явязиня, «инсан вя вятяндаш щцгугларына, азадлыгларына вя гануни марагларына, щцгуги шяхслярин
щцгугларына вя гануни марагларына ямял олунмасы» кими ифадяинин дахил едилмяси мягсядямцвафигдир.
«ДМЕФЩ» Ганунун 5-жи маддясиндя (мящкямя експертизасы апарыларкян инсан вя вятяндаш
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щцгугларына вя азадлыгларына ямял олунмасы) эюстярилир: «мящкямя експертизасы апарыларкян инсан вя
вятяндаш щцгугларына вя азадлыгларына ямял олунмалыдыр. Мящкямя експертизасы фяалиййяти нятижясиндя
щцгугларынын вя азадлыгларынын позулдуьуну щесаб едян шяхс, бу щярякятдян Азярбайжан Республикасы
ганунверижилийи иля нязярдя тутулмуш гайдада мящкямя експертизасы идарясинин рящбяриня вя йа
мящкямяйя шикайят едя биляр».
Дювлят мящкямя експертизасы фяалиййятинин щяйата кечирилмяси заманы йалныз Ганунла нязярдя
тутулмуш ясаслар вя щаллар мювжуд олдугда инсан вя вятяндаш щцгуглары (мцлкиййят, о жцмлядян ягли
мцлкиййят щцгугу, шяхси тохунулмазлыг щцгугу, шяряф вя ляйагятин мцдафияси щцгугу, мянзил
тохунулмазлыьы щцгугу вя с.) мящдудлашдырыла биляр ки, беля бир гануни мящдудлашдырмадан да физики вя
щцгуги шяхсляр мящкямя гайдасында шикайят веря билярляр1.
Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 268-жи маддясиндя експертизанын тяйин едилмяси вя апарылмасы
заманы шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин щцгуглары иля баьлы мцяддяалар юз яксини тапмышдыр. Беля ки,
ЖПМ-нин 281.1-жи маддясиня эюря, мцстянтигин гярарына ясасян експертизанын тяйин едилмяси вя
апарылмасы заманы шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс ашаьыдакы щцгуглара маликдир:
- протокол тяртиб едилмякля експертизанын апарылмасындан яввял онун тяйин едилмяси щаггында
мцстянтигин гярары иля таныш олмаг вя она мяхсус олан щцгугларын изащыны алмаг;
- експертя етираз етмяк;
- експерти онун эюстярдийи шяхсляр ичярисиндян тяйин едилмяси барядя вясатят вермяк;
- юз тяшяббцсц иля вя йа юз щесабына алтернатив експертиза апармаг вя онун ряйинин жинайят ишиня
ялавя едилмяси барядя вясатят вермяк;
- ряй алынмасы цчцн мцстянтиг тяряфиндян тяйин едилмиш експерт гаршысында ялавя суаллар гоймаг;
- мцстянтигин ижазяси иля експертизанын апарылмасында иштирак етмяк, бу заман тятбиг едилмиш
тядгигат цсулларынын мащиййятинин вя алынмыш нятижялярин изащыны експертдян тяляб етмяк вя експертя
изащлар вермяк;
- експертин ряйи мцстянтигя дахил олдуьу вахтдан ян эежи 10 (он) эцн мцддятиндя онунла таныш
олмаг, ялавя вя йа тякрар експертизанын апарылмасы щаггында вясатят вермяк;
- онун вясатяти цзря апарылан експертин диндирилмясиндя иштирак етмяк.
Эюрцндцйц кими, експертизанын тяйини едилмяси вя апарылмасы заманы шцбщяли вя тягсирляндирилян
шяхслярин просессуал ганунверижилик сявиййясиндя эениш щцгуглар даиряси нязярдя тутулмушдур.
ЖПМ-ин 268.1.6-жы маддясиндя шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхсин експертизанын апарылмасында
мцстянтигин ижазяси иля иштиракынын мцмкцнлцйц бирбаша эюстярилмишдир. Бу щалы гейд едяряк
Б.М.Ясэяров йазыр: «Шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин експертизанын апарылмасында иштиракынын ясас
мягсяди експертизанын предметиня, башга сюзля, тядгигаты цчцн експертиза формасында хцсуси биликлярин
тятбигини тяляб едян ишин щалларына даир изащлар вермякдир. Беля изащлар чох заман мящкямя-игтисади
(мящкямя мцщасибат, мящкямя малиййя-игтисад вя с.), мящкямя мцщяндис-техники (тикинти-техники,
йаньын-техники, автотехники, ямяк тящлцкясизлийи техникасы вя с.) експертизаларын кечирилмяси цчцн мцщцм
ящямиййят кясб едир. Бу експертизаларын апарылмасында шцбщяли вя йа тягсирляндилян шяхсин иштиракы вя
онларын изащлар вермяси експертя тядгигат обйектлярин йаранмасы шяраитини даща ятрафлы айдынлашдырмаьа,
експертизанын предметиня аид олан, лакин експертя тягдим олунмамыш мадди сцбутларын вя йа сянядлярин
мювжуд олмасы щаггында мялуматлары ялдя етмяйя вя с. имкан верир»2.
Просессуалист-алимляр експертизаларын тяйини вя ижрааты заманы шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхслярин
щцгугларынын тямининин хцсуси ящямиййят вя ролуну дяфялярля гейд етмишляр. Тяяссцф ки, мящкямя
тяжрцбясининин анализи бу мясялядя щяля дя мцяййян позунтуларын мювжуд олдуьуну эюстярир. Бир сыра
щалларда щцгуг-мцщафизя органларынын ямякдашлары цмумиййятля шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхсляри
експертизанын тяйини щаггында гярарла таныш етмир вя йа буну кющня тарихля едир, бунунла да
тягсирляндирилян вя шцбщяли шяхслярин щцгугларыны позур, онлары иряли сцрцлмцш иттищамдан мцдафия
олунмаг мягсядиля експертин хцсуси билийиндян истифадя имканындан мящрум едирляр.
Истинтаг вя мящкямя тяжрцбясинин юйрянилмяси вя тящлили ясасында експертизаларын тяйини, експерт
ряйинин гиймятляндирилмяси заманы бир сыра щалларда жинайят-просессуал ганунверижилийин позулмасына
йол верилдийини сюйлямяйя ясас верир.
Гейд едяк ки, беля бир вязиййят тякжя Азярбайжан цчцн характерик дейилдир. Мясялян,
О.В.Евстигнейев тяряфиндян гейд олунан мясялялярля баьлы Русийа Федерасийасынын мящкямя-истинтаг
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тяжрцбяси юйрянилмишдир.
Тящлил,
експертизанын тяйини щаггында гярарда експертиза ижраатынын
зярурилийинин кифайят дяряжядя ясасландырылмамасы вя йа цмумиййятля ясасландырылмамасы, суалларын
дцзэцн формуля едилмямяси вя саир кими фактларын мювжудлуьуну эюстярир. Юйрянилмиш жинайят ишляринин
15%-дя шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхслярин експертизанын тяйини вя йа онларын експерт ряйляри иля таныш
олма протоколлары олмамышдыр. Просессуал ганунверижилийин позулмасынын беля щалларынын мювжудлуьуну
вякилляр дя тясдиг едир. Сорьуйа жялб олунан вякиллярин 50%-и гейд едирляр ки, мцдафияни щяйата
кечиряркян онлар ибтидаи истинтагда експертизанын тяйини просесиндя иштирак етмирляр вя бунун сябябляри
олараг мцстянтиг експертизанын тяйининдя онлара реал иштирак имканыны тягдим етмядийини эюстярирляр1.
Бу шяраитдя ися щесаб едирик ки, тягсирляндирилян вя шцбщяли шяхслярин, еляжя дя жинайят просесинин диэяр
иштиракчыларынын ЖПМ, Конститусийа вя инсан щцгуглары вя ясас азадлыгларынын мцдафияси щаггында
Авропа конвенсийасынын мцддяалары иля нязярдя тутулмуш щцгуглар даща актив реаллашдырылмалыдыр2.
ЖПМ-дян фяргли олараг МПМ-дя зярярчякянин експертизанын тяйини щаггында гярарла таныш олма
щцгугу нязярдя тутулмамышдыр. Щесаб едирик ки, зярярчякянин, шащидин, мцлки иддиачынын вя мцлки
жавабдещин (онларын гануни нцмайяндяляринин) експертизанын тяйини щаггында гярарла таныш олма
щцгугунун мцлки просесдя дя нязярдя тутулмасы мягсядямцвафигдир. Беля ки, мцлки просессуал
ганунверижилийя беля бир норманын дахил едилмяси експерт гаршысында гойулан суалларын дягигляшдирилмяси
вя експерт гисминдя тяйин едилмиш шяхсин ишин нятижяляриндя мараглы олмасынын айдынлашдырылмасы цчцн
файдалы (ящямиййятли) ола биляр. Бу ися бир сыра щалларда адлары чякилян шяхсляр тяряфиндян ялавя вя йа
тякрар експертизаларын тяйини щаггында вясатятля мцражият етмя щалларындан гачмаьа имкан веря биляр.
Мащиййят етибариля, дювлят мящкямя експертизасы фяалиййятинин вязифяляри мцяййян мянада
ганунверижилийин просессуал сащяляринни вязифяляриня табедирляр. Чцнки ядалят мцщакимясиня кюмяк
эюстярмя юз юзлцйцндя дейил, йалныз жинайят, мцлки вя инзибати ишлярин арашдырылмасы, бахылмасы вя щялли
просесиндя мящкямяляр вя диэяр органлар тяряфиндян реализя олунан вязифяляр контекстиндя ящямиййят
кясб едир вя мяна дашыйыр. Просессуал ганунверижилийин ян цмуми шякилдя вязифясини вятяндашларын вя
тяшкилатларын (щцгуги шяхслярин) гясдляр вя ясассыз мящдудиййятлярдян мцдафияси, онларын позулмуш вя
йа мцбащися едилян щцгугларынын, азадлыгларынын вя гануни марагларынын горунмасы кими формуля
етмяк олар.
Бурадан ися беля чыхыр ки, дювлят мящкямя експертизасы фяалиййятинин принсипляри сон нятижядя дювлят
идаряляриндя мящкямя експертизаларынын тяшкили вя ижраатынын еля бир реъимини тямин етмяйя йюнялмишдир
ки, бу заман щяйата кечирилян бцтцн фяалиййят тякжя ядалят мцщакимясиня кюмяк етмяйя дейил, щям дя
жинайят-просессуал, мцлки-просессуал, инзибати-просессуал вя диэяр щцгуг мцнасибятляри субйектляринин
щцгугларынын вя гануни марагларынын мцдафияси вязифяляринин тямининя истигамятлянмишдир.
Дювлят мящкямя експертизасы фяалиййятинин принсипляри бу вязифяляри,
мящкямя експертизасы
идаряляриндя експертизаларын тяйини вя ижрааты йолу иля, щямчинин експертиза идаряляринин фяалиййятинин
тяшкилати, елми-методики, малиййя вя информасийа тяминаты васитясиля реаллашдырылыр3.
Ганунун диэяр нормаларында якс олунан мцддяалар кими, дювлят мящкямя експертизасы
фяалиййятинин принсипляри дя императив характерли олмагла юзцндя мящкямя експертизасы фяалиййятинин
бцтцн иштиракчылары цчцн зярури олан рящбяредижи мцддяалар дашыйыр.
Дювлят мящкямя експертизасы фяалиййятинин принсипляринин ясасында инсан щцгуглары сащясиндя
стандартлары мцяййян едян бейнялхалг-щцгуги актларын (Инсан щцгугларынын Цмумдцнйа
Бяйаннамяси, Мцлки вя сийаси щцгуглар щаггында Бейнялхалг Пакт, инсан щцгуглары вя ясас
азадлыгларынын мцдафияси щаггында Авропа Конвенсийасы вя с.), Азярбайжан Республикасынын
Конститусийасынын, просессуал мяжяллялярин (жинайят-просессуал, мцлки-просессуал, инзибати – просессуал),
диэяр ганунларын вя норматив-щцгуги актларын мцддяалары дурур.
Дювлят мящкямя експертизасы фяалиййятинин принсипляринин бир щиссяси Азярбайжан Республикасынын
Конститусийасында тясбит едилмиш мцддяаларын билаваситя ифадясидир (мясялян, ганунчулуг, инсан вя
вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын тямини принсипляри). Бу щалда сащяви нормалар, конститусион
нормалары тякрарлайараг, мящкямя експертизасы фяалиййятиня аидиййатда онларын мязмунуну
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конкретляшдирир, деталлашдырыр вя бу нормаларын реаллашдырылмасы механизмини мцяййян едир.
Мящкямя експертизасы фяалиййятинин принсипляринин бир гисми ися «Дювлят мящкямя експертизасы
фяалиййяти щаггында» Ганунда тясбит едилмишдир. Бу, ясасян дювлят мящкямя експертизасы фяалиййятинин
спесифик жящятлярини мцяййян едян принсиплярдир: експертин мцстягиллийи принсипи; елмин вя техниканын
мцасир наилиййятляриндян истифадя едилмякля щяйата кечирилян тядгигатларын обйективлийи, щяртяряфлилийи вя
тамлыьы принсипи.
Дювлят мящкямя експертизасы фяалиййятинин щяр бир принсипи мящкямя експертизасы фяалиййятинин бир
вя йа бир нечя тяряфини мцяййян едян мцстягил щцгуги мцддяа гисминдя чыхыш едир. Лакин бу о демяк
дейилдир ки, дювлят мящкямя експертизасы фяалиййятинин принсипляри там автоном олмагла бир-бириндян
асылы дейилляр. Дювлят мящкямя експертизасы фяалиййяти там, бцтюв систем олмагла ващид щцгуг сащяси
чярчивяси иля тянзимлянян, ейни бир щцгуг нормаларынын вя институтларынын мащиййят вя мязмунуну
мцяййян едян вя гаршылыглы ялагядя эютцрцлян принсиплярин мяжмусудур. Буна эюря дя дювлят мящкямя
експертизасы фяалиййятинин щятта бир принсипинин позулмасы, бир гайда олараг диэяр принсиплярин дя
позулмасына эятирир ки, бу да бцтцн дювлят мящкямя експертизасы фяалиййятинин принсипляри системиндя юз
мянфи нятижялярини эюстярир1.
Мящкямя експертизасы фяалиййятиндя инсан вя вятяндаш щцгугларынын, физики вя щцгуги шяхслярин
гануни марагларынын тямини шяртляриндян бири дя експертиза тядгигатларынын елми вя техники ян мцасир
наилиййятляри ясасында, елми жящятдян ясаслы методикаларын тятбиг едилмякля щяйата кечирилмясидир.
«Азярбайжан ядлиййясинин инкишафына даир 2009-2013-жц илляр цчцн Дювлят Програмы»нын щяйата
кечирилмяси цзря Тядбирляр Планынын билаваситя Мящкямя Експертизасы Мяркязиня щяср олунмуш 3.4-жц
бяндиндя дя «Мящкямя Експертизасы Мяркязинин жинайяткарлыгла мцбаризя ишиндя тющфясинин вя елми
потенсиалынын артырылмасы мягсядиля Мяркязин мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси, мцасир
елми-техники наилиййятлярдян эениш истифадя олунмагла експертизаларын нювляринин, кейфиййят вя
дягиглийинин артырылмасы» эюстярилир.
Сон иллярдя Мящкямя Експертизасы Мяркязиня алынмыш мцасир техники аваданлыглар чохдур вя бу
база мющкямлянмякдя давам едир. Ялдя олунан мцасир експерт технолоэийалары експерт
тядгигатларынын автоматлашдырылмасына, експерт субйективлийинин минимума ендирилмясиня, тядгигатларын
оператив, щяртяряфли вя там апарылараг ряйлярин мютябярлилийинин тямин едилмясиня, мцасир експерт иш
йеринин йарадылмасына хидмят едир. Бу эцн щямин аваданлыгларын васитяси иля яввялляр щялл олуна
билмяйян вя йа чятин щялл олунан експерт мясяляляринин щялли мцмкцн олмушдур.
Мящкямя Експертизасы Мяркязиндя артыг хейли вахтдыр ки, локал компцтер шякябяси йарадылмыш вя
Мяркяздя истифадя едилян компцрлярин Интернетя гошулмасы тямин едилмишдир. Мяркязин демяк олар ки,
щяр бир ямякдашы цчцн компцтерляр иш йеринин зярури атрибутуна, эцндялик фяалиййят заманы истифадя
едилян сямяряли васитяйя чеврилмишдир.
Щазырда Мящкямя Експертизасы Мяркязиндя компцтер- информасийа технолоэийаларынын тятбиги
сащясиндя мцяййян тяжрцбя топланмышдыр. Компцтерляр, елми-техники тяряггинин сон наилиййятляриня
ясасланан техники васитяляр вя гурьулар йол-няглиййат щадисяляри, маддялярин, материалларын вя
мямулатларын експертизасында, биоложи експертизаларын ижраатында хятшцнаслыг, сянядлярин техники
тядгигаты вя диэяр експертиза сащяляриндя бир сыра мцряккяб мясялялярин щяллиндя эениш истифадя едилир.
Ейни заманда, о да айдындыр ки, мящкямя експертизасы фяалиййятинин информасийа тяминатынын ян
мцщцм структур елементляриндян бири методики тяминатдыр. Методики тяминатын тякмилляшдирилмяси
експерт методикаларынын паспортлашдырылмасы, онларын каталогларынын йарадылмасы, компцтерляшдирилмяси,
сертификатлашдырылмасы иля баьлыдыр. Мювжуд олан експерт тядгигаты методикалары щаггында електрон
мялуматлар базасы йарадылдыьы щалда мящкямя експертизасы фяалиййятинин информасийа-аналитик
тяминатынын йцксяк кейфиййят сявиййясиня чатдырмаг мцмкцндцр. Бу бахымдан методикалар вя ян
мцряккяб експерт тядгигатлары нятижяляри цзря компцтерляшдирилмиш мялуматлар банкынын йарадылмасы да
Мяркязин перспектив инкишаф истигамятляри сырасындадыр.
Мяркяз ил ярзиндя 23 миндян чох мящкямя експертизасы апарыр, експерт тядгигатларынын йени
методикаларыны щазырлайыр вя тякмилляшдирир, мящкямя вя щцгуг-мцщафизя органларына елми-методик
кюмяк эюстярир, елми тядгигат вя експерт профилактикасыны щяйата кечирир. Елми-техники тяряггинин мцасир
наилиййятляриндян истифадя едилмясиня диггят артырылараг тядгигат цсуллары вя методлары да тякмилляшдирилир.
Сон иллярдя експертизаларын тядгигат даиряси эенишляндирилмиш, йени експертиза нювляри формалашмыш,
мящкямя-компцтер-техники, ягли мцлкиййят обйектляринин, мящкямя-контрафакт, мящкямя-лингвистик
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вя диэяр йени нюв експертизалар тяшкил едилмишдир. Щазырда Мяркяздя 20 нюв вя 41 ихтисас цзря мящкямя
експертизасы апарылыр.
Мящкямя експертизасы ижраатында инсан вя вятяндаш щцгугларынын тямини васитяляриндян бири дя
експертиза идаряляринин вя експертиза цзря фяалиййятин шяффафлыьынын даща да йцксялдилмясиндян ибарятдир.
Буна эюря дя «Ачыг Щюкумятин тяшвигиня даир 2012-2015-жи илляр цчцн Милли Фяалиййят Планы»нын ядлиййя
органларында ижрасы цзря Иш Планынын (2012-2013-жц илляр цзря) 7-жи бяндиндя «Мящкямя експертизасы
мяркязинин Интернет сящифясиндя «ИНАМ» бюлмяси йаратмаг» эюстярилмишдир.
Гейд едяк ки, Мяркязин Интернет сящифясиндя артыг беля бир бюлмя йарадылмыш, Мяркязин
фяалиййятинин айры-айры истигамятлярини якс етдирян бу електрон сящифянин тякмилляшдирилмяси, даща еффектив
тяшкили цзря тядбирляр дя эюрцлмякдядир.
Експертиза ижрааты заманы инсан щцгуг вя азадлыгларынын тямининдя юнямли ролу пешякар експерт
кадрлары ойнайыр. Буна эюря дя приоритет истигамятлярдян бири дя криминалистика вя мящкямя експертизасы
сащясиндя кадрларын щазырланмасыдыр. Бу мясялянин щцгуг елминин инкишафында мцщцм ящямиййят кясб
етмяси йягин ки, щеч кимдя шцбщя доьурмур. Бурада ян чох проблем йарадан мясяля юлкямиздя, диэяр
бюйцк юлкялярдян фяргли олараг, мящкямя експерт кадрлары щазырлайан хцсуси тящсил мцяссисясинин олмамасыдыр. Яслиндя, беля бир тящсил мцяссисясинин йарадылмасынын юзцнцн дя истяр сямярялилик бахымындан,
истярся дя кадрларын йерляшдирилмяси бахымындан проблемляри мювжуддур. Беля бир шяраитдя мящкямя
експерт кадрлары мцхтялиф база ихтисас тящсилиня малик олан кадрлар сырасындан хцсуси пешя щазырлыьы
кечмякля щазырлана биляр. Бу эцн Мящкямя експертизасы мяркязиндя кадрларын щазырланмасы цчцн айрыайры експерт ихтисаслары цзря нцмуняви щазырлыг програмлары ишлянилмишдир. Експертлярин щазырланмасы
цчцн даща бир ящямиййят кясб едян мясяля мютябярлилийи експерт практикасында тясдигини тапмыш тядгигат
методикаларынын паспортлашдырылмасыдыр. Щазырда щямин тядгигат методикаларынын ясас щиссяси
паспортлашдырылмыш вя онларын рейестри тяртиб олунмушдур. Тябии ки, йени методикалар ишлянилдикжя, щямин
просес давам етдириляжякдир.
Мцасир инкишафы шяртляндирян амиллярдян бири дя бейнялхалг ялагялярин гурулмасы вя габагжыл харижи
дювлятлярин тяжрцбясинин юйрянилмясидир. Билдийимиз кими, юлкямиз сийаси мцстягиллик газандыгдан сонра
дцнйа бирлийиня сцрятля интеграсийа едяряк, бир чох харижи дювлятлярля, щямчинин нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатларла сямяряли ялагяляр йаратмышдыр.
Мящкямя експертизасы сащясиндя бейнялхалг тяжрцбянин юйрянилмяси, тядгигат методикаларынын
стандартлашдырылмасы, щямчинин експертиза ряйляринин бейнялхалг алямдя танынмасы мягсяди иля
Азярбайжан Мящкямя Експертизасы Мяркязинин Авропа Мящкямя Експертизасы Институтлары Шябякясинин
(ЕНФСЫ) цзвлцйцня гябул едилмяси иля баьлы щямин тяшкилата мцражият едилмишдир. Гиймятляндирижи
групун мцсбят ряйи нязяря алынараг, Мящкямя Експертизасы Мяркязи 2011-жи ил 10 феврал тарихдя
ЕНФСЫ-нин цзвлцйцня гябул едилмишдир.
Беляликля, яминликля сюйляниля биляр ки, сон дюврлярдя мцщцм инкишаф аддымлары атмыш Мящкямя
Експертизасы Мяркязи мцстягил дювлятимизин щцгуг системинин инкишафында цзяриня дцшян вязифяляри
лайигинжя йериня йетирмякля, юлкямиздя ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясиндя, инсан вя вятяндаш
щцгуг вя азадлыгларынын горунмасында бундан сонра да фяал иштирак едяжякдир.
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UOT 94(479.24)
İLHAM ABBASOV,
Ədliyyə Akademiyasının baş müəllimi –
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru,
baş ədliyyə müşaviri,
prokurorluğun fəxri işçisi

TARİXDƏ ERMƏNİ MƏSƏLƏSİ VƏ TARİXİ AZƏRBAYCAN
TORPAQLARI HESABINA ERMƏNİ DÖVLƏTİNİN YARADILMASI
Müəllif məqaləni aktual bir məsələyə-tarixdə erməni məsələsinə həsr etmişdir.
İ.Abbasov məqalədə haqlı olaraq göstərir ki, məhz qədim Azərbaycan torpaqları-İrəvan xanlığı da daxil
olmaqla, erməni dövləti yaradılmışdır. Belə ki, Azərbaycan Milli İslam Şurasının 29 may 1918-ci il tarixli
qərarı ilə ermənilərin təklifi nəzərə alaraq, İrəvan xanlığının ərazisi ermənilərə güzəşt edilmiş və həmin
torpaqlarda daxil edilməklə ermənistan dövləti yaradılmışdır.
Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, ermənilər, millət, dövlətçilik, daşnaklar

Dünya xalqları içərisində ermənilərin xüsusi çəkisi az olmasına baxmayaraq, tarixdə erməni məsələsi
çox dolaşdırılmışdır. Əslində, bu məsələ ermənilərin özü tərəfindən qəsdən dolaşdırılmışdır.
Böyük rus alimi, jurnalist və tarixçi V.L.Velicko «Qafqaz. Rus işi və qəbilələrarası məsələlər»
əsərində göstərmişdir ki, böyük şair A.S.Puşkin ermənilərə nifrətini belə ifadə etmişdir: «Sən qulsan,
sən qorxaqsan, sən ermənisən».
V.L.Velicko daha sonra əsərində göstərir: «Qafqaz tatarları deyir: Erməninin yolunu işıqlandırmaq
üçün on barmağını şam kimi yandırsan da, o (erməni-İ.A) sənə sağ ol deməyəcəkdir» [2, səh.72].
Azərbaycan xalqının bir zərbi məsələsi var: «Ermənini qapında gör». Yəni bu o deməkdir ki,
erməni nökər kimi sənə sədaqətlə qulluq edəcək, lakin vəziyyət dəyişən kimi onun sifəti də dəyişəcək ,
o tama başqa adam olacaqdır.
Daha sonra V.L.Velicko yuxarıda qeyd edilən əsərində göstərir: «Ermənilər kimdir? Onların mənşəi
az aydınlaşdırılmışdır».
V.L.Velicko professor D.N.Anuçinə istinad edərək göstərir ki, ermənilərin böyük əksəriyyəti
qaraçılara qaynayıb qarışmışlar...Ermənilərin damarlarında hər cür qan vardır. V.L.Velicko,
həmçinin qeyd edir ki, ermənilər onları yəhudilərlə müqayisə edilməsini heç xoşlamırlar.
Həmin əsərində V.L.Veliçko azərbaycanlıları belə xarakterizə edir: «azərbaycanlıların qanı
şübhəsiz xeyirxahdır; onlar təbiətən rəhimdil, kişiyana, geniş qəlbli, əqli və əxlaqı inkişafa
qadirdirlər»[2, səh 65-67,155].
Əsl erməni xislətini ermənilərin özləri obyektiv göstərmişlər. Erməni tarixinin atası sayılan Movses
Xarenasi yazmışdır: «Mən xalqımızın daşürəkliyini və yekəxanalığını göstərmək istəyirəm. Erməni həqiqəti
inkar etməyi xoşlayır. Ermənilər böyük-böyük danışmağı xoşlayan, ikiüzlü millətdir» [1, səh.103-104].
Azərbaycan ikiyə parçalanmasını qəti olaraq rəsmiləşdirən Türkmənçay müqaviləsi bağlanandan (10
fevral 1828-ci il) dərhal sonra Paşkeviçin rəhbərliyi ilə Azərbyacana İrandan 40 min, Türkiyədən 90 min
erməni köçürülmüşdü. Birlikdə götürüldükdə 1828-1896-cı illərdə İrandan və Türkiyədən köçürülənlərin
sayı 2 milyon 200 mindən artıq olmuşdu. Onlardan 985 min 460 nəfəri Azərbaycanın qərb torpaqlarında,
qalan hisəsi isə Qarabağ və Yelizavetpol (Gəncə şəhəri-İ.A.) quberniyasında yerləşdirilmişdi. Ermənilər bu
yerlərdə məskunlaşandan sonra azərbaycanlıları sıxışdırmağa başlamış, onların çapqınçılıq və qəraətçilik
əməlləri adi hal almışdı. Ermənilərin dinc Azərbaycan əhalisinə qarşı kütləvi qırğınları Azərbaycan
türklərinin məhvinə yönəldilmişdi. Arxalarında da rus çarları, əsasən də Pyotr (I Pyotr-İ.A.) dururdu [1, səh.
103].
Ermənilər haqqında K.Marksın dediyi bu fikir çox maraqlıdır. O, demişdir: «Öz arvadlarını
yaşamaq və qazanc naminə başqa xalqların kişilərinin altına salan ilk millət erməni milləti olmuşdur».
F.Engels isə demişdir: «Korinfdə və hətta Hindistan məbədlərində qulluq edən ilk rəqqasələr
və fahişələr erməni kənizləri olmuşlar» [1, səh.105].
Erməni şairi Yegişe Çarensin bu sözlərində ermənilərə məxsus xarakterik xüsusiyyətləri daha kəsgin
ifşa edilmişdir: «Biz ermənilərdə ikiüzlülük ana bətnində ikən yaranır. Ermənilər rus çarlarının təşəbbüsü və
dəstəyi sayəsində Qərbi Azərbaycan torpaqlarında yaradılmış Ermənistan adlı dövləti də «Qədim
Ermənistan» adlandırmaqdan utanıb qızarmırlar». Məşhur rus yazıçısı və diplomantı A.S.Qriboyedovun
aşağıdakı sözləri ermənilərin xarakterini daha kəsgin ifşa etmişdir: «Bu ermənilər nə murdar adamlardır.
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Onlar həmişə qulağıma pıçıldayaraq deyirlər ki, ruslar onların havadarlarıdır. Sözdə belə deyir, ancaq
əslində, erməniləri təpik altına salmağa hazır olan farslara satılırlar» [1, səh.104].
Vaxtı ilə Azərbaycana səyahət etmiş böyük fransız yazıçısı Aleksandr Düma (ata) «Qafqaza
səyahət» kitabında göstərmişdir: «Ermənilər həmişə erməni dinindən fərqli dinə qulluq edən hökmdarların
hakimiyyəti altında olmuşlar. Nəticədə onlar öz fikirlərini, hissələrini və məramlarını gizlədən vücudlara,
habelə dələduzlara və fırdaqçılara çevrilmişlər» [1, səh.105].
1911-ci ildə böyük rus alimi və tədqiqatçısı Nikolay Şavrov ermənilər barəsində yazmışdır:
«Cənubi Qafqazda yaşayan 1 milyon 300 min ermənidən 1 milyondan çoxu yerli əhali deyil, ruslar
tərəfindən buraya köçürülənlərdir». Daha sonra Şavrovun yerli əhali hesab etdiyi 300 min erməni də I
Pyoturun dövründə Cənubi Qafqaza köçürülənlərdir [1, səh.106].
Ermənilərin tarixən dövlətçiliyi olmamışdır. «Большая советская энциклопедия»sının 2-ci cildində
göstərilir ki, erməni milləti «hay» sözündəndir, 1959-cu ildə əhalinin siyahıya alınmasına görə 88%-i keçmiş
Ermənistan SSR-də yaşamışlar. Həmin ensiklopediyada daha sonra göstərilir ki, ermənilər keçmiş SSRİ
ərazisindən kənarda 60-dan çox ölkədə, o cümlədən 1967-ci ilin məlumatına əsasən ABŞ-da 450 min, İranda
200 min, Fransada 200 min, Livanda 180 min, Türkiyədə 150 min, Suriyada 150 min, Argentinada 60 min,
İraqda 25 min, həmçinin, Braziliya, Kanada, Yunanıstanda, Uruqvayda, Avstraliyada, Bolqarıstanda, Rumuniyada, Hindistanda və başqa ölkələrdə yaşayırlar. Ümumiyyətlə xaricdə 1,8 milyon erməni yaşayır [3,
səh.215].
Milli-etnik ərazisi olmayan ermənilər isə fürsətdən istifadə edərək «Yersiz gəldi, yerli qaç»
prinsipinə əsasən köçürüldükləri qərbi Azərbaycanda dövlət yaratdılar. Bununla rus imperiyasının arzusu
həyata keçdi, yəni Azərbaycan türkləri ilə Anadolu türklərinin də əlaqəsi kəsildi. Bununla onu demək
istəyirik ki, çar Rusiyasından Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə bütün sahələrdə ağır bir miras qalmışdı.
Onların biri də «mübahisəli ərazilər»i idi. Ermənilər hara köçürülmüşdülərsə, oranı öz əraziləri hesab
edirdilər. Bununla birlikdə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İrəvan və Borçalı istisna olmaqla, Şimali
Azərbaycanın 114 min kvadrat kilometrə qədər ərazisinə nəzarət edirdi. Onun 16 min 592 kvadrat kilometri
«mübahisəli» ərazi idi [8, səh 14-15].
Hazırki Ermənistan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qədim Azərbaycan
torpaqları hesabına yaradılmışdır. Belə ki, 28 may 1918-ci ildə Tiflisdə Qafqaz Canişininin iqamətgahında
Azərbaycan Milli İslam Şurasının qərarı ilə «İstiqlal bəyannaməsi» qəbul edilərək, Şərqdə ilk demokratik
respublika-Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması elan edildikdən sonra Azərbaycan Milli İslam
Şurasının 26 üzvü 29 may 1918-ci ildə yenə Tiflisdə Qafqaz Canişininin iqamətgahına toplaşaraq Erməni
dövlətinin yaradılması ilə əlaqədar Azərbaycan Milli İslam Şurasının nümayəndəliyi ilə Erməni Milli Şurası
üzvlərinin Azərbaycan və Ermənistan ərazi sərhədləri barədə danışıqlarının nəticələri haqqında məsələ
müzakirə etmişlər. Məsələ barəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti müvəqqəti hökumətinin sədri, Milli
İslam Şurasının üzvü F.X.Xoyskinin məruzəsi dinləlilmişdir. F.X.Xoyski məruzəsini belə bir məlumatla
qutarır ki, Ermənistan federasiyası üçün siyasi mərkəz lazımdır, belə bir mərkəz Aleksandropol şəhəri
(Gümrü şəhəri-İ.A) Türkiyəyə keçdikdən sonra, yalnız İrəvan şəhəri ola bilər, ona görə də İrəvan şəhərinin
Ermənilərə güzəştə edilməsi qaçılmazdır. Məsələ barəsində Milli Şura üzvü Xəlil bəy Xasməmmədov
M.Y.Cəfərov, Şeyxülislamov (axırıncı «Hümmət» partiyası adından çıxış edir), M.Məhərrəmov (sosialist
müsəlman bloku adından) çıxış edərək İrəvanın Ermənilərə güzəştə gedilməsini tarixi zərurətdən irəli
gəlməsini qəbul edirlər. Səsvermə zamanı Milli İslam Şurasının 26 üzvündən 16 nəfəri təklifi leyhinə,
1nəfəri əleyhinə səs verməklə, 3 nəfər isə bitərəf qalır.
Daha sonra isə F.X.Xoyski kapituliyasiya yolu ilə Teymur bəy Makinskinin Azərbaycan Milli İslam
Şurasının tərkibinə daxil edilməsini təklif edir və həmin təklif Şura tərəfindən yekdilliklə qəbul edilir [4,
səh.130-131].
Azərbaycan Milli İslam Şurasının yuxarıda qəyd edilən məsələnin müzakirəsinə həsr olunmuş 3-cü–
29 may 1918-ci il tarixli iclas protokolunun giriş hissəsində göstərilir ki, Şuranın 26 üzvündən 19
nəfərihəmin iclasda iştirak etmişdir. Lakin protokolun 4-cü abzasında göstərilir ki, Şuranın 28 üzvündən 16
nəfəri İrəvanın Ermənilərə güzəştə gedilməsi lehinə səs vermiş, 1 nəfəri əleyhinə olmuş, 3 nəfər isə birətəf
qalmışdır. Lakin Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi elan edilməsi haqqında Azərbaycan Milli İslam
Şurasının 28 may 1918-ci il tarixli iclas protokolunda Milli İslam Şurasının tərkibinin 26 nəfərdən ibarət
olması göstərilmişdir [4, səh.123-127, 130-131].
Əgər hesab etsək ki, Azərbaycan Milli İslam Şurasının İrəvanın ermənilərə güzəştə
gedilməsinə cəmi 16 nəfər səs vermişdir, deməli səsvermədə qərar o zaman qanuni qəbul edilmiş hesab
edilərdi ki, iclasda iştirak edən üzvlərin ən azı 17 nəfəri lehinə səs versin, yalnız o zaman qəbul edilmiş
qərar leqitim (qanuni-İ.A.) hesab edilə bilərdi. Halbuki, həmin qərar qəbul edilərkən məsələnin lehinə
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cəmi 16 nəfər, 1 nəfər isə əleyhinə səs vermiş, 3 nəfər isə bitərəf qalmışdır. Protokolda isə iclasda cəmi
19 nəfər Şura üzvünün iştirak etməsi göstərilmişdir. Beləliklə, həmin məsələnin-İrəvanın ermənilərə
güzəştə gedilməsi haqda qərar qəbul edilərkən, əslində kvorun (yetərsay-İ.A.) olmamışdır.
Həmin Protokoldakı qeydlərin təhlili göstərir ki, Milli İslam Şurasının 26 üzvündən yalnız 19
üzvü iştirak etmiş, qərarın lehinə isə cəmi 16 nəfər səs vermişdir. Bu isə həmin iclasın kvorun olmadan
keçirilməsinə dəlalət edir.
Hazırda ermənilərin dünyanın 60-dan çox ölkəsində yaşamasını nəzərə alsaq, belə çıxır ki,
həmin ölkələrin hamısında Erməni dövləti yaradılmalıdır (?!).
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev demişdir: «Azərbaycan artıq o ölkədir
ki, öz torpağını işğalına dözməyəcəkdir. Azərbaycan artıq o ölkədir ki, öz iqtisadi, siyasi, hərbi
potensialından istifadə edib, istədiyinə nail olacaqdır... Dağlıq Qarabağ tarixi Azərbaycan torpağıdır.
Azərbaycan torpaqlarında ikinci erməni dövlətinin yaranmasına biz heç vaxt icazə verməyəcəyik» [5, səh.2].
Azərbaycan torpaqları hesabına Ermənistan dövlətinin yaradılması keçmiş İrəvan xanlığına
Azərbaycanlı nümayəndələri narahat olmağa başlamışlar. B.Rzayev Milli İslam Şurasında təmsil olunmuş
irəvanlılar adından demişdir: «Müstəqil Azərbaycan uğrunda çalışmaqla yanaşı, rica edirik, bizi-erməni
respublikası ərazisində qalanları da unutmayasınız» [4, səh.135].
1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycan Milli İslam Şurası «İstiqlal bəyannaməsi» ilə
Azərbaycanın Şimal torpaqlarında Azərbaycan Demokratik Respublikasının (Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti-İ.A) yarandığını elan etdi. Bu tarixi sənəddə Şərqi və Cənubi Zaqafqaziyanın
Azərbaycan torpaqları olduğu, Azərbaycan Demokratik Respublikasının qonşu xalqlar və dövlətlərlə
mehriban qonşuluq münasibətləri yaratmaq zərurəti təsbit olunmuşdu.
Çarizmdən miras qalmış inzibati-ərazi bölgüsünün əhalinin milli tərkibinə uyğun gəlməməsi
yeni yaranmış Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan respublikaları arasında sərhədlərin
müəyyənləşməsində kəsgin ziddiyyətlərin meydana çıxmasına səbəb oldu. Azərbaycan hökuməti işə
başladığı ilk günlərdə qonşulara müraciət edərək, sərhəd məsələsində mürəkkəb vəziyyətin
yaranmasının qarşısını almaq və mehriban qonşuluq münasibətləri bərqərar etmək məqsədi ilə
respublikaların ərazisini elan etməmişdən əvvəl üçtərəfli danışıqlarda bu məsələni müzakirə edib,
razılaşma əldə etməyi təklif edirdi [6, səh.45].
1980-cı ildə nəşr edilmiş «Azərbaycan Sovet ensiklopediyası»nın IV cildinin 79-cu səhifəsində
göstərilir: «Yerivan xanlığı (İrəvan xanlığı-İ.A.)- 18-ci əsrin ortalarında Zaqafqaziyada yaranmış fieodal
dövlətlərindən biri. Ararat düzənliyini, Sevan gölü (Göyçə gölü-İ.A.) hövzəsini və Araz çayından Cənubi
Qərbə uzanan ərazini əhatə edirdi. Xanlıq naiblərin idarə etdiyi 12 mahala bölünmüşdür. Xanın vəzir və
inzibati vəzifə daşıyan bir neçə mirzədən ibarət divanı vardı. Qoşuna xan özü başçılıq edirdi. Əhalisi, əsasən
ermənilər və azərbaycanlılardan ibarət idi: əkinçilik, bağçılıq, tərəvəzçilik və maldarlıqla məşğul olurdular...
Kəndlilər onlarca vergilər verir və müxtəlif mükəlləfiyətlər daşıyırdılar» [6, səh.79].
Həmin məlumatda daha sonra göstərilir ki, İrəvan xanlığına Həsənəli xan (1756-1764),
Hüseynəli xan (1764-1783), Qulaməli xan, Əliməhəmməd xan, Umma xan, Əliqulu xan, Məhəmməd
xan, bir sözlə Azərbaycanlı millətindən olan xanlar rəhbərlik etmişdir.
«Azərbaycan Sovet ensiklopediyası»nda daha sonra göstərilir ki, Türkmənçay müqaviləsinə (1828)
əsasən İrəvan xanlığının ərazisi Rusiyaya birləşdirildi [7, səh.79].
«Большая советская энциклопедия» kitabının 30-cu cildində Yerevanlı Mirzə Qədim MəmmədHüseyn oğlu (1825, Yerevan-1875, elə orada) haqqında məlumat verilməsinə baxmayaraq, həmin
külliyyatda İrəvan xanlığı haqqında heç bir məlumat verilməmişdir.
Bu qəsdən edilmişdir, yoxsa təsadüfdən?! Nərəzə alsaq ki, daşnaq S.Şaumyanın oğlu, tarix
elmləri doktoru L.S.Şaumyan həmin ensiklopediyanın Baş redaktorunun birinci müavini idi, bu
məlumatdan sonra isə birinci versiyanın doğruluğuna şübhə qalmır [9, səh.690].
XVIII yüzilliyin ortalarında Azərbaycan ərazisində yaranmış feodal dövlətlər müstəqil dövlətçilik
ənənələrini özündə ehtiva etmiş, XIX əsrin əvvəlinə, bəziləri isə 1828-ci ilə qədər mövcudluğunu qoruya
bilmiş, əksəriyyəti suverən xırda dövlətlər tariximizdə «Azərbaycan xanlıqları» adı ilə yaşamış, milli
salnaməmizdə, qan yaddaşında silinməz izlər buraxmışlar. Xanlıqlar sırasında öz fərdiliyi ilə sseçilən, Rusiya
imperiyasının işğalçı qüvvələrinin hücumlarına rəşadətlə müqavimət göstərmiş, sonda (4-cü hücumu zamanı)
xəyanətlə təslim edilmiş İrəvan xanlığıdır [10, səh.3].
Beləliklə, uzunmüddətli və məqsədli fəaliyyətlər, habelə 1918-ci ildə yaranmış əlverişli tarixi
şəraitin məntiqli nəticəsi tarixin özü qədər qədim Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan bir diyardakeçmiş İrəvan xanlığı ərazisində Ermənistan dövləti yaradıldı [10, səh.4-5].
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Армянский вопрос в истории и создание Армянское государство
в исторических землях Азербайджана
Резюме
Ильгам Аббасов, старший преподователь Академии Юстиции Министерства Юстиции –
доктор философии по праву, старший советник юстиции, почетный работник прокуратуры
Автор статью посвятил актуальной теме – армянскому вопросу в истории.
И.Г.Аббасов в статье справедливо указывает что, армянское государство создано с
включением именно исторических Азербайджанских земель - Ираванского ханства. Так как
принимая во внимание предложение армян с решением Азербайджанского Национального
Исламского Совета от 29 мая 1918 года, территорию Ираванского ханства уступили армянам,
включая эти земли было создано армянское государство.
Ключевые слова: Азербайджанская Народная Республика, армяне, нация, государственность,
дашнаки
Armenian question in the history and creation Armenian state
in the historical lands of Azerbaijan
Summary
Ilham Abbasov, the senior teacher of the Academy of Justice of the Ministry of Justice – doctor of
philosophy on law, the senior adviser of justice, the honourable prosecutor
The author devoted article to an actual topic – the Armenian question in the history.
I.G.Abbasov in article fairly specifies that, the Armenian state is created including a old Azerbaijani
lands - Iravansky khanate. As in view of the proposal of Armenians with the decision of the Azerbaijani
National Islamic Council in May 29, 1918, the territory of Iravansky khanate conceded to Armenians and
including also these lands was created the Armenian state.
Keywords: Azerbaijan Democratic Republic, Armenians, nation, statehood, dashnaki
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«ƏMƏLİYYAT-AXTARIŞ FƏALİYYƏTİ HAQQINDA» QANUNUNUN
10-CU MADDƏSİNİN BƏZİ MÜDDƏALARININ ŞƏRHİ HAQQINDA
Xülasə: Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə yanaşı, digər qanunları da cinayətprosessual hüququn mənbəyi qismində çıxış edir. Hüquq münasibətlərinin səmərəli şəkildə tənzim edilməsi
üçün Cinayət-Prosessual Məcəllədə digər qanunlara, digər qanunlarda isə Cinayət-Prosessual Məcəlləyə bir sıra
göndərici normalar təsbit edilmişdir. Vahid qanunvericilik sisteminin tərkib elementləri olduğu üçün, bu hüquqi
aktların birində hüquqi qeyri-müəyyənliyin mövcudluğu digərinin də normalarının düzgün dərk və tətbiq
edilməsinə mənfi təsir göstərir. Məqalədə «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunun bəzi problemli
müddəalarına diqqət yetirlir və bu problemlərin cinayət-prosessual hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsinə də
mənfi təsir göstərdiyi vurğulanır.
Açar sözlər: cinayət-prosessual qanunvericilik, sistem, mənbələr, hüquqi müəyyənlik prinsipi, doktrinal
təfsir.

Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» 28.09.1998-ci il tarixli Qanunu
cinayət-prosessual hüququn, eləcə də, cinayət-prosessual qanunvericiliyin mənbələrindən biridir. Bu Qanun,
Azərbaycan Respublikasının digər qanunları kimi cinayət-prosessual fəaliyyətin tənzim edilməsində
əhəmiyyət kəsb edir. Doğrudur, cinayət mühakimə icraatına dair normaların qüvvəsi baxımından AR CPMin 2.4-cü maddəsinə əsasən, digər qanunlardakı prosessual hüquq normaları AR CPM-in müddəalarına
uyğunlaşdırılmalıdır. Lakin bu, heç də o demək deyildir ki, Azərbaycan Respublikasının digər qanunları
cinayət-prosessual fəaliyyətin tənzim edilməsində az rol oynayır. Digər qanunların, o cümlədən, «Əməliyyataxtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunun əhəmiyyəti AR CPM-də müəyyən edilməmiş, anlayışların, tədbirlərin
və institutların izah edilməsində, tətbiqi əsaslarının və rejiminin təsbit edilməsində ifadə olunur. Azərbaycan
Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunu əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata
keçirilməsi ilə bağlı hüquqi münasibətləri tənzimləyir və əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqində hüquqi
təminatlar sistemi müəyyən edir (1, s. 54-55).
Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanununun cinayət-prosessual
hüquqi tənzimetmədə əhəmiyyətini başa düşmək üçün AR CPM-də bu Qanunla bağlı təsbit edilmiş göndərici
normalara diqqət yetirmək kifayətdir. Belə ki, AR CPM-in 137-ci maddəsinə əsasən, əməliyyat-axtarış
fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş materiallar «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun əldə olunduqda və bu Məcəllənin tələblərinə uyğun təqdim edildikdə və
yoxlanıldıqda, cinayət təqibi üzrə sübut kimi qəbul edilə bilər; 137-1.1-ci maddəsinə əsasən, kəşfiyyat və
əks-kəşfiyyat fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş məlumatlar, sənədlər və digər əşyalar «Əməliyyat-axtarış
fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun əldə olunduqda və bu Məcəllənin
tələblərinə uyğun təqdim edildikdə və yoxlanıldıqda, cinayət təqibi üzrə sübut kimi qəbul edilə bilər; 445.2ci maddəsinə əsasən, «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu
maddəsinin dördüncü hissəsində nəzərdə tutulmuş hallarda bu Məcəllənin 445.1-ci maddəsində göstərilən
əməliyyat-axtarış tədbirləri məhkəmənin qərarı olmadan, əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən
orqanın səlahiyyətli şəxsinin əsaslandırılmış qərarı ilə həyata keçirilə bilər. Bu halda əməliyyat-axtarış
fəaliyyətini həyata keçirən orqanın səlahiyyətli şəxsi müvafiq tədbir aparıldıqdan sonra 48 saat müddətində
əməliyyat-axtarış tədbirinin aparılması barədə əsaslandırılmış qərarı məhkəmə nəzarətini həyata keçirən
məhkəməyə və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora təqdim etməlidir və s.
Göründüyü kimi, AR CPM-in bir sıra maddələri cinayət-prosessual hüquq münasibətlərinin tənzim
edilməsi üçün məhz «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunun müddəalarına müraciət etməyi
şərtləndirir. AR CPM-in belə maddələrindən biri də 445.2-ci maddəsidir. Həmin maddə məhz «Əməliyyataxtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu maddəsinin dördüncü hissəsində
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nəzərdə tutulmuş hallara istinad etməklə əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanlara əslində
məhkəmə qərarı əsasında həyata keçirilməli olan əməliyyat-axtarış tədbirlərini məhkəmə qərarı olmadan da
həyata keçirmək hüququ verir. Ümumiyyətlə, AR CPM-in 445-ci maddəsi əməliyyat-axtarış fəaliyyəti
üzərində məhkəmə nəzarəti institutunun hüquqi əsaslarını və prosedurlarını müəyyən edir. Azərbaycan
Respublikasında əməliyyat-axtarış fəaliyyəti, eləcə də, onu həyata keçirən subyektlərin qərarları məhkəmə
nəzarətinin obyektləri kimi çıxış edir. Məhkəmə nəzarəti Azərbaycan Respublikası cinayət-prosessual
qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş tamamilə yeni institutlarından biridir. Bu institutun yaradılması zərurəti,
adətən, beynəlxalq hüquq aktlarının və ölkə Konstitusiyasının müddəaları ilə əlaqələndirilir. Məhkəmə
nəzarəti institutunun yaradılmasının zəruriliyi, həm də cinayət prosesinin məhkəməyədək mərhələsində
çəkişmə formasının təmin olunmasına xidmət edir. Məhkəmə nəzarəti əməliyyat-axtarış, təhqiqat və istintaq
orqanları üzərində məhkəmənin həyata keçirdiyi nəzarət funksiyasıdır (2, s. 339-340).
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin ««Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında»
Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinin 2-ci və 3-cü abzaslarının müddəalarının şərh edilməsi
haqqında» 06.01.2004-cü il tarixli Qərarında göstərilmişdir ki, məhkəmə nəzarəti nəinki cinayət təqibi
orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətləri (hərəkətsizliyi) və ya qərarlarından (o cümlədən, bəzi qətimkan
tədbirləri ilə bağlı qərarlardan) verilən şikayətlərə baxılması, həmçinin vətəndaşların konstitusion hüquq və
azadlıqlarını məhdudlaşdıran prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqi və ya məcburi istintaq
hərəkətlərinin, yaxud əməliyyat-axtarış tədbirlərinin keçirilməsinin razılaşdırılması formalarında həyata
keçirilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin «Azərbaycan Respublikası Ali
Məhkəməsinin Hərbi kollegiyasının 07.07.2011-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair» 17.04.2012-ci il tarixli Qərarında isə
göstərilmişdir ki, cinayət-prosessual qanunvericiliyində ədalət mühakiməsinin xüsusi forması kimi,
məhkəmə nəzarəti çıxış edir. Məhkəmə nəzarəti əməliyyat-axtarış, təhqiqat və istintaq orqanlarının cinayət
təqibi ilə bağlı fəaliyyəti üzərində məhkəmənin həyata keçirdiyi nəzarət funksiyasıdır. Bu funksiyanın
məqsədləri əməliyyat-axtarış, təhqiqat və istintaq orqanlarının fəaliyyətinin, onların həyata keçirdikləri ayrıayrı hərəkətlərin, qəbul etdikləri qərarların qanuniliyinin təmin olunmasından və cinayət təqibi ilə bağlı insan
və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının, qanuni maraqlarının əsassız və qanunsuz məhdudlaşdırılmasının istisna
edilməsindən və qorunmasından ibarətdir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin
«Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 449.2.3-cü maddəsinin şərh edilməsinə dair»
05.08.2009-cu il tarixli Qərarında göstərilmişdir ki, Cinayət-Prosessual Məcəllədə xüsusi icraatlar sırasında
məhkəmə nəzarətinin həyata keçirilməsinə dair icraat (442-454-cü maddələr) mövcuddur. Bu icraat cinayətprosessual qanunvericiliyi üçün tamamilə yeni olan məhkəməyə şikayət vermək institutudur. Bu institut
hüquq və azadlıqların pozulmasına dair məlumatlar olduğu halda cinayət təqibini həyata keçirən (əməliyyataxtarış, təhqiqat, istintaq, prokurorluq) orqanların vəzifəli şəxslərinin hərəkət və qərarlarının qanuniliyi
üzərində məhkəmə nəzarətini işə salır (3, s. 325-329).
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin istinad edilmiş qərarlarından da göründüyü kimi,
Konstitusiya Məhkəməsi əməliyyat-axtarış tədbirlərinin keçirilməsinin razılaşdırılmasını məhkəmə
nəzarətinin formalarından biri hesab edir, məhkəmə nəzarətinin əməliyyat-axtarış orqanlarının vəzifəli
şəxslərinin həm hərəkət, həm də qərarlarının qanuniliyi üzərində həyata keçirilməsini, o cümlədən, məhkəmə
nəzarətinin əməliyyat-axtarış orqanlarının fəaliyyətinin, onların həyata keçirdikləri ayrı-ayrı hərəkətlərin və
qəbul etdikləri qərarların qanuniliyinin təmin olunması məqsədilə həyata keçirilməsini təsdiq edir. Bundan
başqa, Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanununun «Əməliyyat-axtarış
fəaliyyətinə məhkəmə nəzarəti» adlanan 19-1-ci maddəsinə əsasən, əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə məhkəmə
nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada həyata
keçirilir.
Deməli, əməliyyat-axtarış fəaliyyəti üzərində məhkəmə nəzarətinə dair hüquq normalarına dəqiq riayət
edilməsi üçün AR CPM-in 445.2-ci maddəsi və həmin maddənin tərkib hissəsi kimi Azərbaycan
Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanununun 10-cu maddəsinin IV hissəsinin 1-ci
bəndi hüquq tətbiq edən subyekt tərəfindən birmənalı şəkildə başa düşülməlidir və qeyd edilmiş normalarda
hüquqi qeyri-müəyyənliyin mövcudluğu istisna edilməlidir. Lakin, təəssüf ki, tərəfimizdən aparılmış
tədqiqatlar göstərir ki, qeyd edilən normalar hüquqi qeyri-müəyyənlikdən xali deyildir. Biz, hesab edirik ki,
Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanununun 10-cu maddəsinin IV
hissəsinin 1-ci bəndi qüvvədə olan qanunvericilik konketstindən şərh edilə bilmir, başqa sözlə, həmin
normada hüquqi qeyri-müəyyənlik mövcuddur.
Azərbaycan Respublikasının «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanununun 10-cu maddəsinin IV
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hissəsinin 1-ci bəndinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş əsaslar
olduğu hallarda əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri hakimin qərarı olmadan şəxsiyyət əleyhinə ağır
cinayətlərin və ya xüsusi təhlükəli dövlət cinayətlərinin qarşısının alınması üçün telefon danışıqlarına qulaq
asa, poçt, teleqraf və digər göndərişlərini yoxlaya, texniki rabitə kanallarından və digər texniki vasitələrdən
informasiyanı çıxara, habelə insanları güdə bilərlər.
Qeyd edək ki, bu normada nəzərdə tutulmuş «şəxsiyyət əleyhinə ağır cinayətlər» müddəasının şərh
edilməsi çətinlik yaratmır, çünki Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan cinayət qanununda həm
cinayətin ağır cinayət hesab edilməsi meyarı, həm də hansı cinayətlərin şəxsiyyət əleyhinə cinayət hesab
edildiyinə dair dəqiq müddəalar nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsinin 15.4-cü maddəsinə əsasən, həmin Məcəllə ilə qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan törədilməsinə görə
nəzərdə tutulmuş azadlıqdan məhrum etmə cəzasının yuxarı həddi on iki ildən artıq olmayan əməllər ağır
cinayətlər hesab olunur. Bundan başqa, Cinayət Məcəlləsinin VIII Bölməsi şəxsiyyət əleyhinə olan
cinayətlərin sistemini müəyyən edir. Göründüyü kimi, hər iki meyarı cinayət qanununda dəqiq müəyyən
edildiyi üçün «şəxsiyyət əleyhinə ağır cinayətlər» müddəasının şərh edilməsi çətinlik yaratmır.
Bununla belə, «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanununun 10-cu maddəsinin IV hissəsinin 1-ci
bəndində nəzərdə tutulmuş «xüsusi təhlükəli dövlət cinayətləri» müddəasının şərh edilməsi kifayət qədər
problemlidir, çünki Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan cinayət qanununda nə cinayətin xüsusi
təhlükəli cinayət hesab edilməsi meyarı, nə də hansı cinayətlərin məhz «dövlət cinayəti» hesab edildiyinə
dair dəqiq müddəalar nəzərdə tutulmuşdur.
Qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasının hazırda qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsinin XI
Bölməsi «Dövlət hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlər» adlanır, bu amil, öz növbəsində, sual yaradır:
«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanununun 10-cu maddəsinin IV hissəsinin 1-ci bəndində nəzərdə
tutulmuş «dövlət cinayətləri» dedikdə, Cinayət Məcəlləsinin XI Bölməsində nəzərdə tutululmuş «dövlət
hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlər» başa düşülə bilərmi? Əgər başa düşülə bilərsə, bu zaman onlardan
hansılar «xüsusi təhlükəli» cinayətlər hesab edilməlidir?
Hesab edirik ki, yuxarıdakı sualların yaranma səbəbi «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunda
sovet dövrünün cinayət qanunun terminologiyasından istifadə edilməsidir. Məsələ burasındadır ki,
Azərbaycan Respublikasının 2000-ci ildə qüvvəyə minmiş yeni Cinayət Məcəlləsindən fərqli olaraq,
Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsində həm «dövləti cinayətlər», həm də «xüsusi
təhlükəli dövləti cinayətlər» kateqoriyalarından istifadə olunurdu. Aşkar görünür ki, «Əməliyyat-axtarış
fəaliyyəti haqqında» Qanunda məhz Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsinin
terminologiyasından istifadə edilmişdir, müstəqillikdən sonra qəbul edilmiş yeni cinayət qanununda hüquqi
terminologiyanın dəyişməsi nəticəsində isə, «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunda istifadə
edilmiş «xüsusi təhlükəli dövlət cinayətləri» termininin dəqiq başa düşülməsi kifayət qədər çətinləşmişdir.
Fikrimizcə, problemin yaranma səbəbini müəyyən etdikdən sonra, yuxarıda qoyulmuş konkret sualların
cavablandırılmasına cəhd göstərmək olar. Hesab edirik ki, ilk növbədə, Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli
Cinayət Məcəlləsində «xüsusi təhlükəli dövləti cinayətlər» kateqoriyası ilə əhatə olunan cinayətlərin
sisteminə nəzər salınmalıdır. Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsin Xüsusi hissəsinin I
Fəsli «Dövləti cinayətlər» adlanırdı. Məcəllənin özündə həmin Fəsil iki hissəyə bölünürdü – 1-ci hissə
«Xüsusi təhlükəli dövləti cinayətlər», 2-ci hissə isə «Sair dövləti cinayətlər» adlanırdı. «Əməliyyat-axtarış
fəaliyyəti haqqında» Qanununun 10-cu maddəsinin IV hissəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş «xüsusi
təhlükəli dövlət cinayətləri» müddəasının şərh edilməsi baxımından bizim üçün Azərbaycan SSR-in 1960-cı
il tarixli Cinayət Məcəlləsin Xüsusi hissəsinin I Fəslinin 1-ci hissəsi əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə onun
məzmununa diqqət yetirməyi məqsədəuyğun hesab edirik.
Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsin Xüsusi hissəsinin I Fəslinin «Xüsusi təhlükəli
dövləti cinayətlər» adlanan 1-ci hissəsi aşağıdakı cinayətləri özündə birləşdirirdi:
1) Vətənə xəyanət (Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsinin 57-ci maddəsi). Vətənə
xəyanət dedikdə, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi ərazi toxunulmazlığı və ya dövlət təhlükəsizliyi və
müdafiə qabiliyyəti zərərinə olaraq Azərbaycan Respublikası vətəndaşı tərəfindən qəsdən törədilən əməl:
düşmən tərəfinə keçmə, casusluq, dövlət sirrini və ya hərbi sirri xarici dövlətə vermə, xaricə qaçma və ya
xaricdən Azərbaycan Respublikasına qayıtmaqdan imtina etmə; Azərbaycan Respublikasına qarşı
düşmənçilik fəaliyyəti aparmaqda xarici dövlətə kömək etmə, habelə hakimiyyəti ələ keçirmək məqsədi ilə
sui-qəsd düzəltmə başa düşülürdü;
2) Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrindən və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində
nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrdən Azərbaycan xalqına və konstitusiyalı dövlət orqanlarına qarşı
istifadə etmə (Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsinin 57-1-ci maddəsi);
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3) Casusluq (Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsinin 58-ci maddəsi). Casusluq
dedikdə, dövlət sirri və ya hərbi sirr olan məlumatları xarici dövlətə, xarici təşkilata və ya onların
agenturasına vermə, habelə, vermək məqsədilə oğurlama və ya toplama, habelə xarici kəşfiyyatın tapşırığı ilə
Azərbaycan Respublikasının mənafeyi zərərinə olaraq istifadə etmək üçün sair məlumatları vemə və ya
toplama kimi hərəkətlərin əcnəbi vətəndaş tərəfindən və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs tərəfindən törədilməsi
başa düşülürdü;
4) Terror aktı. Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsinin 59-cu maddəsinin 1996-ci
ildə verilmiş sonuncu redaksiyasına görə, terror aktı dedikdə, dövlət və ya ictimai xadimi, yaxud hakimiyyət
nümayəndəsini, habelə xarici dövlətin nümayəndəsini siyasi niyyətlərlə öldürmə başa düşülürdü;
5) Xarici dövlət nümayəndəsi əleyhinə terror aktı (Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət
Məcəlləsinin 60-cı maddəsi). Xarici dövlət nümayəndəsi əleyhinə terror aktı dedikdə, müharibə fitnəkarlığı
və ya benəlxalq gərginlik yaratmaq məqsədilə xarici dövlət nümayəndəsini öldürmə başa düşülürdü;
6) Təxribat. Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsinin 61-ci maddəsinin 1984-cü ildə
verilmiş sonuncu redaksiyasına görə, təxribat dedikdə, dövləti zəiflətmək məqsədilə insanların kütləvi
surətdə qürülmasına, onlara bədən xəsarəti yetirilməsinə, yaxud onların səhhətinə başqa şəkildə zərər
vurulmasına, müəssisələrin, qurğuların, yolların, əlaqə və rabitə vasitələrinin, yaxud digər dövlət əmlakının
və ya ictimai əmlakın dağıdılmasına, yaxud zədələnməsinə yönəldilən partlayışlar, yanğınlar törətmə və ya
başqa hərəkətlər etmə, eləcə də eyni məqsədlərlə kütləvi surətdə zəhərləmə və ya insanlar və heyvanlar
arasında yoluxucu xəstəliklər yayma başa düşülürdü;
7) Ziyançılıq (Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsinin 62-ci maddəsi). Ziyançılıq
dedikdə, dövləti zəiflətmək məqsədilə sənayeni, nəqliyyatı, kənd təsərrüfatını, pul sistemini, ticarəti və ya
xalq təsərrüfatının sair sahələrini, habelə dövlət orqanlarının və ya ictimai təşkilatların fəaliyyətini
sarsıtmağa yönəldilən hərəkət və ya hərəkətsizliyin dövlət müəssisələrindən, idarələrindən, təşkilatlarından
və ya ictimai müəssisələrdən, idarələrdən, təşkilatlardan istifadə etmə və ya onların normal işinə mane olma
yolu ilə törədilməsi başa düşülürdü;
8) Dövlət quruluşunu zorakılıqla dəyişdirməyə, yaxud respublikanın ərazisini parçalamağa, habelə
azaltmağa yönələn çağırışlar (Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsinin 63-cü maddəsinin
1994-cü ildə verilmiş sonuncu redaksiyası);
9) Dövlət əleyhinə cinayətlər törətmək çağırışları (Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət
Məcəlləsinin 63-1-ci maddəsi). Dövlət əleyhinə cinayətlər törətmək törətmək çağırışları dedikdə, vətənə
xəyanət etməyə, terror təbdiri görməyə və ya təxribat törətməyə açıq çağırışlar başa düşülürdü;
10) Müharibə təbliğatı (Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsinin 64-cü maddəsi).
Müharibə təbliğatı dedikdə, hər hansı formada olursa-olsun müharibə təbliğatı aparma başa düşülürdü;
11) Xüsusi təhlükəli dövləti cinayətlər etməyə yönəldilmiş təşkilati fəaliyyət, habelə antisovet təşkilatda
iştirak etmə. Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsinin bu cinayəti nəzərdə tutan 65-ci
maddəsi 1996-cı ildə Cinayət Məcəlləsindən çıxarılmışdır;
12) Başqa zəhmətkeşlər dövləti əleyhinə törədilən xüsusi təhlükəli dövləti cinayətlər. Azərbaycan SSRin 1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsinin bu cinayəti nəzərdə tutan 66-cı maddəsi 1993-cü ildə Cinayət
Məcəlləsindən çıxarılmışdır (6, s. 652-658).
Beləliklə, Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsin Xüsusi hissəsinin I Fəslinin 1-ci
hissəsinə əsasən, «xüsusi təhlükəli dövləti cinayətləri» hesab edilən cinayətlərin sisteminə nəzər salmış
olduq. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsin Xüsusi
hissəsinin I Fəslinin 1-ci hissəsində faktiki olaraq, «xüsusi təhlükəli cinayət» kateqoriyasından istifadə
edilməsinə baxmayaraq, Cinayət Məcəlləsinin Ümumi hissənin müddəaları əsasında cinayətlər təhlükəlilik
dərəcəsinə görə və konkret meyarlar əsasında (məsələn, sanksiyanın ağırlıq dərəcsinə görə və s.) müxtəlif
kateqoriyalara (məsələn, az təhlükəli, çox təhlükəli, xüsusilə təhlükəli və s. cinayətlərə) bölünmürdü
(halbuki, həmin Məcəllədə «ağır cinayət» kateqoriyasına anlayış verilirdi). Başqa sözlə, Azərbaycan SSR-in
1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsində dövləti cinayətlərdən məhz hansılarının xüsusi təhlükəli dövləti
cinayətlərə aid edilməsi sırf qanunvericinin mülahizəsindən asılı olmuş və əvvəlcədən qanunda müəyyən
edilmiş konkret meyarlara əsaslanmamışdır.
İndi isə, əvvəldə qoyulmuş konkret suallara cavab verməyə çalışaq. Birinci sual belə idi ki, «Əməliyyataxtarış fəaliyyəti haqqında» Qanununun 10-cu maddəsinin IV hissəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş
«dövlət cinayətləri» dedikdə, Cinayət Məcəlləsinin XI Bölməsində nəzərdə tutululmuş «dövlət hakimiyyəti
əleyhinə olan cinayətlər» başa düşülə bilərmi? Fikrimizcə, Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət
Məcəlləsin Xüsusi hissəsinin I Fəslinin 1-ci hissəsinə əsasən, «xüsusi təhlükəli dövləti cinayətləri» hesab
edilən cinayətlərin sisteminə nəzər saldıqda, aşkar göründü ki, «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında»
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Qanununun 10-cu maddəsinin IV hissəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş «dövlət cinayətləri» kateqoriyası
ilə 2000-ci il tarixli Cinayət Məcəlləsinin XI Bölməsində nəzərdə tutululmuş «dövlət hakimiyyəti əleyhinə
olan cinayətlər» kateqoriyasını eyniləşdirmək mümkün deyildir, çünki zamanla Azərbaycan SSR-in 1960-cı
il tarixli Cinayət Məcəlləsin Xüsusi hissəsinin I Fəslinin 1-ci hissəsinə əsasən, «xüsusi təhlükəli dövləti
cinayətlər» hesab edilən cinayətlərin sistemi dəyişmiş, onlardan bəziləri dekriminallaşmış, bəziləri isə yeni
Cinayət Məcəlləsində başqa kateqoriyadan olan cinayət kimi nəzərdə tutulmuşdur. Bunun bariz nümunəsi
kimi, müharibə təbliğatı cinayətini göstərmək olar. Azərbaycan SSR-in 1960-cı il tarixli Cinayət
Məcəlləsinin Xüsusi hissəsinin I Fəslinin 1-ci hissəsinə əsasən, müharibə təbliğatı xüsusi təhlükəli dövləti
cinayət hesab edildiyi halda, 2000-ci il Cinayət Məcəlləsinə əsasən, həmin əməllər təcavüzkar müharibəni
başlamağa açıq çağırışlar cinayətinə daha çox uyğun gəlir, həmin cinayət isə, öz növbəsində, 2000-ci il
Cinayət Məcəlləsində «Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər»ə aid edilmişdir. Deməli, yeni cinayət
qanunvericiliyi ilə köhnə qanunvericilk arasında ciddi fərqlər səbəbindən «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti
haqqında» Qanununun 10-cu maddəsinin IV hissəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş və Azərbaycan SSRin 1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsin Xüsusi hissəsinin I Fəslinin terminologiyası əsasında istifadə edilmiş
«dövlət cinayətləri» terminini 2000-ci il tarixli Cinayət Məcəlləsinin XI Bölməsində nəzərdə tutululmuş
«dövlət hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlər»lə eyniləşdirə bilmərik. Qoyulmuş ikinci sual belə idi ki, əgər
bu kateqoriyalar eyniləşdirilə bilsəydi, bu zaman onlardan hansılar «xüsusi təhlükəli» cinayətlər hesab
edilməli idi? Bu suala cavab olaraq, qeyd etmək istərdik ki, əvvəldə də bildirdiyimiz kimi, Azərbaycan SSRin 1960-cı il tarixli Cinayət Məcəlləsində dövləti cinayətlərdən məhz hansılarının xüsusi təhlükəli dövləti
cinayətlərə aid edilməsi sırf qanunvericinin mülahizəsindən asılı olmuş və əvvəlcədən qanunda müəyyən
edilmiş konkret meyarlara əsaslanmamışdır. Odur ki, hətta «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında»
Qanununun 10-cu maddəsinin IV hissəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş və Azərbaycan SSR-in 1960-cı
il tarixli Cinayət Məcəlləsin Xüsusi hissəsinin I Fəslinin terminologiyası əsasında istifadə edilmiş «dövlət
cinayətləri» terminini 2000-ci il tarixli Cinayət Məcəlləsinin XI Bölməsində nəzərdə tutululmuş «dövlət
hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlər»lə eyniləşdirə bilsəydik də, biz, yeni cinayət qanununun müddəalarına
görə onlardan hansılarının «xüsusi təhlükəli» cinayət hesab edilməli olması sualını cavablandıra bilməzdik.
Göründüyü kimi, «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanununun 10-cu maddəsinin IV hissəsinin
1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş «xüsusi təhlükəli dövlət cinayətləri» müddəasını qüvvədə olan cinayət
qanunvericiliyinin müddəları kontekstindən şərh etmək mümkün deyildir. Belə olan təqdirdə, «Əməliyyataxtarış fəaliyyəti haqqında» Qanununun 10-cu maddəsinin IV hissəsinin 1-ci bəndinin qüvvədə olan cinayət
qanunvericiliyinə uğyunlaşdırılmalı olması zərurəti şübhə yaratmır. Zənnimizcə, qeyd edilən normadakı
hüquqi qeyri-müəyyənliyin hər hansı bir təfsir vasitəsilə aradan qaldırılması məqsədəuyğun deyil və yaxşı
olardı ki, qanunun bu ziddiyyətli norması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən
qanunvericilik qaydasında həll edilsin. Sonda problemin mümkün həlli yollarından biri kimi, «Əməliyyataxtarış fəaliyyəti haqqında» Qanununun 10-cu maddəsinin IV hissəsinin 1-ci bəndinin «Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş əsaslar olduğu hallarda əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin
subyektləri hakimin qərarı olmadan şəxsiyyət əleyhinə və ya dövlət hakimiyyəti əleyhinə ağır və ya xüsusilə
ağır cinayətlərin qarşısının alınması üçün telefon danışıqlarına qulaq asa, poçt, teleqraf və digər
göndərişlərini yoxlaya, texniki rabitə kanallarından və digər texniki vasitələrdən informasiyanı çıxara, habelə
insanları güdə bilərlər» kimi yeni redaksiyada verilməsini təklif edirik.
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2. Abbasova F.M. Cinayət prosesi. Xüsusi hissə. Dərslik. Bakı: Zərdabi LTD, 2014, 500 s.
3. Abdullayev F.S. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hüquqi mövqeləri. Bakı:
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О толковании некоторых положений статьи 10
закона «об оперативно-розыскной деятельности»
РЕЗЮМЕ
Наряду с Уголовно-процессуальным кодексом, иные законы Азербайджанской Республики,
также выступают в качестве источников уголовно-процессуального права. Для эффективного
правового регулирования правовых отношений Уголовно-процессуальный кодекс содержит в себе
ряд отправных норм к другим законам Азербайджанской Республики, иные законы, также содержат в
себе отправные нормы к Уголовно-процессуальному кодексу. Так как эти правовые акты являются
составными элементами единой системы, правовая неопределенность в нормах одного из них, также
негативно влияет на правильное применение норм других актов. В статье рассматриваются
некоторые проблемные положения Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и
подчеркивается, что эти проблемы негативно влияют на правовое регулирование уголовнопроцессуальных отношений.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, система, источники, принцип
правовой определенности, доктринальное толкование.

About interpretation of some provisions of article 10
of the law «about operational search activity»
SUMMARY
Along with the Code of criminal procedure, other laws of the Azerbaijan Republic, also act as sources
of the criminal procedure right. For effective legal regulation of legal relations the Code of criminal
procedure comprises a number of starting norms to other laws of the Azerbaijan Republic, other laws, also
comprise starting norms to the Code of criminal procedure. As these legal acts are components of uniform
system, legal uncertainty in norms of one of them, also negatively influences the correct application of
standards of other acts. In article some problem provisions of the Law «About operational search activity»
are considered and is emphasized that these problems negatively influence legal regulation of the criminal
procedure relations.
Keywords: criminal procedure legislation, system, sources, principle of legal definiteness, doctrinal
interpretation.
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TERRORÇULUĞA DAIR CINAYƏT IŞLƏRINDƏ
AYRI-AYRI İSTİNTAQ HƏRƏKƏTLƏRİNİN TAKTİKASI
Terror xarakterli cinayətlərlə əlaqədar keçirilən hadisə yerinə baxış kimi təxirəsalınmaz istintaq
hərəkətinin əhəmiyyəti, doğrudan da, danılmazdır. Belə ki, bu kateqoriya cinayət işləri üzrə müsbət nəticə
düzgün təşkil edilmiş və hadisə yerinə əsaslı surətdə keçirilmiş baxışdan asılıdır. Bu fikir tam həcmdə partlayıcı
maddə və partladıcı qurğu tətbiq etməklə törədilən terror aksiyaları ilə əlaqədar keçirilən hadisə yerinə baxış
istintaq hərəkətinə də şamil edilir.
Açar sözləri: terror, cinayət, istintaq, partlayış

Son zamanlar həm respublika, həm də beynəlxalq səviyyədə terrorizmlə bağlı cinayətlərin getdikcə
intensivləşməsi müşahidə olunur. Demək olar ki, hər gün dünyanın müxtəlif regionlarında müxtəlif üsullarla
törədilən terror aksiyaları haqqında xəbərlərin (radio, televiziya, qəzet və s. vasitəsi ilə) şahidi oluruq. Bu
baxımdan terrorizm cinayətlərinin istintaqında yaranan problemlər elmi tədqiqat obyekti kimi yüksələrək
böyük aktuallıq kəsb edir.
Terror xarakterli cinayətlərlə əlaqədar keçirilən hadisə yerinə baxış kimi təxirəsalınmaz istintaq
hərəkətinin əhəmiyyəti, doğrudan da, danılmazdır. Belə ki, bu kateqoriya cinayət işləri üzrə müsbət nəticə
düzgün təşkil edilmiş və hadisə yerinə əsaslı surətdə keçirilmiş baxışdan asılıdır. Bu fikir tam həcmdə
partlayıcı maddə və partladıcı qurğu tətbiq etməklə törədilən terror aksiyaları ilə əlaqədar keçirilən hadisə
yerinə baxış istintaq hərəkətinə də şamil edilir.
Azərbaycan Respublikasının məhkəmə-istintaq təcrübəsinin təhlili göstərir ki, terror aksiyaları əsasən 2
yerdə törədilir.
Birinci - iri şəhərlərdə əhalinin daha çox cəmləşdiyi yer olan nəqliyyat vasitələrində (hava, su,
dəmiryol, avtomobil nəqliyyatlarında və metropolitendə).
İkinci - milli-etnik münaqişə rayonlarına bilavasitə yaxın yerlərdə.
Birinci halda, öyrənilmiş cinayət işlərinin 67%-ində terrorçular tərəfindən qəsdin obyekti kimi dəmiryol
nəqliyyat vasitəsi seçilmişdir [3.s.136]
Burada olan sərnişin axınının intensivliyi, insanların sıx cəmləşməsi terror aksiyasını nəinki “səmərəli”
başa çatdırmaq, həm də onun nəticəsində heç bir günahı olmayan insanların kütləvi qırğını mümkün olur ki,
bununla da cəmiyyətdə vahimə amilinin təşəkkül tapmasına şərait yaratmaq, ölkə rəhbərliyinə qarşı narazılıq
bünövrəsini qoymaq imkanı əldə olunur. Son dövrlərdə Azərbaycan Respublikasında böyük əks-sədaya səbəb olmuş partlayıcı maddə və partladıcı qurğu tətbiq etməklə törədilən bəzi terror aksiyalarına nəzər salaq.
1 fevral 1994-cü ildə təqribən saat 2245-də Bakı dəmiryolu stansiyasında 660 №-li Bakı-Astara sərnişin
qatarının 24533 və 25159 saylı plaskart vaqonları arasında naməlum şəxslər tərəfindən partlayış
törədilmişdir. Bu terror aksiyası nəticəsində 3 nəfər ölmüş, çoxlu sayda insan müxtəlif dərəcəli bədən
xəsarəti almış, dövlətə külli miqdarda maddi ziyan dəymişdir.
19 mart 1994-cü ildə təqribən saat 1350-də Bakı metropoliteninin “20 yanvar” stansiyasında “Memar
Əcəmi” stansiyası istiqamətində hərəkət edən qatarda partlayış baş vermiş, bunun nəticəsində də insan
tələfatı olmuş, mülkiyyətə külli miqdarda maddi ziyan dəymişdir.
3 iyul 1994-cü ildə təqribən saat 825-də, Bakı metropoliteninin “Memar Əcəmi” - “Neftçilər” marşrutu
üzrə 27 №-li elektrik qatarı “28 may” - “Gənclik” stansiyaları arasında hərəkət edərkən 11040 №-li vaqonda
partlayış baş vermiş, 13 nəfər ölmüş, 31 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti almış, elektrik qatarının 5
vaqonu zədələnmişdir.
Kriminalistik ədəbiyyatlarda terror aksiyaları ilə əlaqədar cinayət işlərinin istintaqının aparılmasının
taktiki qaydaları kifayət qədər deyildir. Bu baxımdan bu kateqoriya işlər üzrə istintaqın nəticələrinin təhlili,
xarici ölkələrin təcrübəsi və xüsusi kriminalistika biliklərinin və s. sintezindən irəli gələrək partlayıcı maddə
və partladıcı qurğu tətbiq etməklə törədilən terror aksiyaları üzrə hadisə yerinə baxışın əsas taktiki
xüsusiyyətlərini açıqlamaq məqsədəuyğun sayılardı.
Partlayış haqqında müstəntiq (təhqiqatçı) məlumat alan kimi, hadisə yerinin təcrid olunması və
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qorunması üzrə təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirməlidir. Əgər partlayış nəqliyyat vasitəsində baş veribsə,
onun hərəkətinin dayandırılması, yaralıların hadisə yerindən çıxarılması, onlara lazımi təcili tibbi yardımın
göstərilməsi təşkil edilməlidir.
Lazımi texniki kriminalistik vasitələrlə silahlanmış müvafiq mütəxəssislərin iştirakı ilə hadisə yerinə
gələn müstəntiq partlayışa qədər mövcud halları müəyyən etmək məqsədilə:
- partlayışa qədər hadisə yerində olmuş bütün şəxslərin (sərnişinlərin) şəxsiyyətini aydınlaşdırır;
- cinayətdə şübhə edilən şəxslərin “isti izlərlə” vaxtında yaxalanması üçün tədbirlər həyata keçirir;
- hadisə yerində olan şəxslərlə hadisə barədə soraqlaşma aparır.
Əgər partlayış nəqliyyat vasitəsində baş veribsə, partlayışın bilavasitə baş verdiyi yerə qədər nəqliyyat
vasitəsinin keçdiyi marşrutun, marşrut boyu dəmiryolu stansiyalarının (hava limanının, yanacaqdoldurma
məntəqəsinin və s.) əməkdaşlarının şəxsiyyətlərini müəyyənləşdirərək, cinayətlə əlaqəsini yoxlamaq və s.
təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərini yerinə yetirmək lazımdır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, bilavasitə terror aksiyasından sonra krimina-listik şərait terrorçunun
şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək və onu “isti izlərlə” yaxalamaq üzrə təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata
keçirilməsini tələb edir. Bu-nun üçün partlayışa qədər hadisə yerində olmuş şəxslərin ifadələrini almaq vacib
şərtdir. Soraqlaşma yolu ilə partlayış baş verənədək həmin yerdə (partlayışın mərkəzində) olmuş şəxslərin
zahiri əlamətləri “şifahi portret” metodu əsasında sistemləşdirilməlidir (sonradan “fotorobot” tərtib etmək
məqsədilə). Bu, həm ehtimal olunan terrorçunun, həm də partlayış nəticəsində parçalanmış, eybəcərləşmiş
meyitlərin şəxsiyyətinin müəyyən olunmasına xidmət edər. Soraqlaşma zamanı əsas diqqət sərnişinlərin
(ehtimal terrorçunun) əlində, üzərində hər hansı əşyaların (çanta, bağlama və s.) olmasına yönəldilməli, bu
əşyaların həmin şəxslərdə hadisə yerinə gələrkən və oranı tərk edərkən olub-olmaması dəqiqləşdirilməlidir.
Hadisə yerinin müayinəsinə başlayarkən, müstəntiq əvvəlcədən xüsusi bilikli mütəxəssislərin:
mühəndis-kimyaçının, mühəndis-texnikin, ekspert-kriminalistin və s. iştirakını təmin etməlidir. Bu şəxslərin
köməkliyi sayəsində hadisə haqqında qabaqcadan diaqnostik xarakterli məlumatlar almaq müm-kündür.
Məsələn, baş vermiş partlayış terror aksiyasının nəticəsidir, yaxud bədbəxt hadisədir?
Terror aksiyası ilə əlaqədar hadisə yerinə baxışın keçirilməsinin taktiki cəhətdən 2 mərhələdə
aparılması tövsiyə edilir.
Birinci mərhələdə müstəntiq (təhqiqatçı) hadisə yerini, nəqliyyat vasitəsini, ətraf ərazini mühəndisistehkamçıların və partlayış-texniki mütəxəssislərin köməyi ilə “zərərsizləşdirir”. Belə ki, istintaq
təcrübəsindən məlumdur ki, terrorçular partladıcı qurğunu bir yerdə quraşdırmaqla, digər yerdə (həmin qurğu
müəyyən səbəblərdən işə düşməzsə, onu əvəz etmək məqsədilə) də partladıcı qurğu yerləşdirə bilərlər. Bəzən
isə terrorçular qəsdən “mina-tələlər” quraraq (hadisə yerində təkrar partlayış törətmək məqsədilə) partlayışın
labüdlüyünü təmin edirlər. Elə ona görə də müayinənin birinci mərhələsində hadisə yerinin tam
zərərsizləşdirilməsinə əmin olmaq vacib şərtlərdən biridir. Bu baxımdan partlayıcı maddə və partladıcı qurğu
tətbiq etməklə törədilən terror aksiyası üzrə hadisə yerinə baxışda iştirak edən müstəntiq, mütəxəssislər,
əməliyyat işçiləri, hal şahidləri və digər şəxslər fərdi mühafizə vasitələri (dəbilqə, qoruyucu gödəkçə və s.)
ilə təmin edilməlidir. Bu problemlə əlaqədar əgər terror aksiyası dəmiryolu nəqliyyatında (metropolitendə)
baş verərsə, nəinki hadisə yerinə baxış keçirilməli, eyni zamanda qatarın hərəkət marşrutu (stansiyalar,
dayanacaqlar və s.) yoxlanılmalıdır. Buna aşağıda göstərilən təcrübi misal bariz nümunə ola bilər.
3 iyul 1994-cü ildə Bakı metropoliteninin 27 saylı “Memar Əcəmi” - “Neftçilər” marşrutu üzrə hərəkət
edən qatarında törədilən terror aksiyası ilə əlaqədar əməliyyat-axtarış xidməti tərəfindən partlayışdan sonra
qatarın marşrutu boyu bütün ərazi yoxlanılmışdır. Yoxlama nəticəsində “28 May” metro stansiyası
yaxınlığında gizli saxlanc yerində “PMN” markalı 9 ədəd mina, “PNN” markalı 10 ədəd partladıcı, “GD”
tipli 7 ədəd detonator, “M” tipli artilleriya mərmisi partlayışını imitasiya edən şaşkalar, “RQ-42” tipli 1 ədəd
əl qumbarası aşkar edilmişdir. Bu hərbi arsenal partlatma vasitələri olub, terrorçular tərəfindən gələcəkdə
istifadə olunmaq (metropolitenə partlayıcı maddə və partladıcı qurğuların sonradan keçirilməsinin çətinləşə
bilməsi ehtimalını nəzərə alaraq) məqsədilə yerləşdirilmişdir.
Təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirildikdən sonra müstəntiq baxışın ikinci mərhələsinə başlayır.
Partlayıcı maddənin və partladıcı vasitənin növünün hazırlanma yerinin və üsulunun dəqiq müəyyən
edilməsi ibtidai istintaqın aparılma istiqamətinin planlaşdırılmasında istintaq orqanları üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir [2.s.11-13]. Bu baxımdan partlayıcı maddə və partladıcı qurğulardan istifadə etməklə
törədilən terror aksiyalarında hadisə yerinə düzgün baxışın keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Partlayışla əlaqədar olan hər bir hadisə, bu hadisənin baş vermə xüsusiyyətləri barədə müəyyən
məlumatların daşıyıcısı kimi çıxış edir. Partlayış məhsullarına əsasən istifadə edilmiş maddənin növü, onun
hazırlanma üsulu haqqında mühakimə yürütmək mümkündür.
Obyektlərdəki zədələrin yerləşməsinə və xarakterinə əsasən partlayış dalğasının istiqaməti, partlayıcı
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maddə və partladıcı qurğuların yeri müəyyən edilir. Metal qəlpələrin keyfiyyət tərkibi haqqında məlumat
olduqda partladıcı qurğunun örtüyü, onun növü, hazırlanma üsulu, partlayış məhsullarının miqdarına əsasən
isə istifadə olunmuş partlayıcı maddənin dağıtma gücü müəyyən edilir. Partlayış izləri hadisə yerində 3 qrupa
bölünür:
- partlayıcı maddə və partladıcı qurğuların qalıqları;
- ətraf obyektlərdə əks olunmuş partlayış izləri;
- partlayıcı maddə və partladıcı qurğuların partlaması nəticəsində əmələ gələn partlayış məhsulları.
1-ci qrup izlərə qəlpələr, bərkidici və s. detallar (onlar kifayət qədər yığıldıqda partladıcı qurğunun
bərpasına imkan verir) aiddir. Partladıcı qurğuların bərpa olunmuş gövdəsinə, daxili həcminə və partlayışın
gücünə əsasən partlayıcı maddənin miqdarı haqqında fikir yürütmək mümkündür.
Bu detalların və qəlpələrin üzərindəki trasoloji əlamətlər və onların hazırlanma xarakteri bu partladıcı
qurğunun hazırlandığı alət tipini və qurğunun növünü, həmçinin cinayətkarın “ixtisaslaşma səviyyəsi”ni
müəyyən etməyə imkan verir.
Partladıcı qurğunun xəsarətyetirici elementlərinin qalıqları onun hazırlandığı yer, əvvəllər hansı
əşyaların hissələri olması, bəzən isə törədilmiş partlayışın məqsədi haqqında məlumat daşıyır.
2-ci qrup izlərə isə ətraf obyektlər üzərindəki deformasiyalar (şəklini dəyişmələr), mikrostruktur
dəyişikliklər, mikrohissəciklər, müxtəlif zədələr və s. aiddir. Bu izlər partladıcı qurğuların tətbiqi nəticəsində
dağıdıcı (brizant) təsir kimi (istilik, akustik, seysmik, işıq, parçalayıcı və s. təsir) xarakterizə olunur.
3-cü qrup izlərə partlayış nəticəsində əmələ gələn partlayış məhsulları aiddir. Partlayıcı maddənin
partlayış məhsulları - bu, partlayış nəticəsində yaranan qazaoxşar və bərk maddələrin məcmusundan
ibarətdir. Bunlara aiddir:
- partlayıcı maddənin reaksiyaya girməmiş hissəcikləri və tozları;
- partlayıcı maddənin reaksiyaya girməmiş, özünün sabit formasını və ayrı-ayrı ilkin morfoloji
əlamətlərini saxlamış mikrohissəcikləri (məs.: rəngi);
- kondensasiya (maddənin qazvari halından maye və bərk halına keçməsi) olunmuş partlayış
məhsulları (partladıcı qurğunun bilavasitə yaxınlığında yerləşən predmetlər üzərində partladıcı qurğuların
fraqmentlərinin his və s. formada təzahürü);
- partladılmış partlayıcı maddə və partladıcı qurğunun qabının (paketinin) fraqmentləri.
Qeyd olunan izləri (məlumatları) yalnız hadisə yerinin və maddi sübutların düzgün və hərtərəfli müayinəsi vasitəsilə əldə etmək mümkündür. Partlayıcı maddənin və ya minaların tətbiqi ilə baş vermiş terror aksiyalarında partlayış haqqında məsələlərin əksəriyyəti laboratoriya şəraitində yüksək həssaslıqla, instrumental
fiziki-kimyəvi metodlardan istifadə etməklə, ekspertizalar aparmaqla həll edilir (kompleks məhkəməkimyəvi, partlayış-texniki, mühəndis-texniki, ballistik, metalşünaslıq, yanğın-texniki ekspertizalar).
Bunun üçün müstəntiq və ya təhqiqatçı hadisə yerindəki məlumatları (maddi və ideal izləri) dəqiqliklə
qeyd (fiksə) etməli, aşkar edilmiş maddi sübutları düzgün götürməyi və qablaşdırmağı bacarmalıdır.
Partlayışla əlaqədar terror aksiyası üzrə hadisə yerinə baxış mürəkkəb istintaq hərəkəti kimi
qiymətləndirilməlidir. Ona görə də hadisə yerinin müayinəsində partlayışı törədən maddələrin, predmetlərin,
kimyəvi birləşmələrin hissələrinin və izlərinin aşkar edilib götürülməsində kriminalist mütəxəssisin iştirakı
zəruridir. İstintaq və ekspertiza təcrübəsi göstərir ki, mütəxəssisin iştirakı olmadan hadisə yerinə baxış
zamanı partlayış yeri düzgün müəyyən edilmir, lazım olan yerdən mikrohissəciklər götürülmür, çox vaxt
hadisə ilə əlaqədar olmayan predmetlər götürülərək ekspertiza tədqiqatına göndərilir. Bu isə tədqiqat
prosesində müsbət nəticəyə gəlməyə, hərtərəfli, obyektiv tədqiqat aparılmasına maneçilik törədir.
Partlayıcı maddə və partladıcı qurğuların kriminalistik xarakteristikası üçün partlayış izlərini özündə
daşıyan üç əsas zona əhəmiyyət kəsb edir:
1-ci zona - 2-5 metr radius sahədə yerləşir (mərkəzi-partlayış yeri).
Bu zonada partlayışın dağıdıcı (brizant) və termiki təsirinin əlamətləri cəmlənmiş olur. Ətraf predmetlər
üzərinə partlayış məhsullarının izləri (his, müxtəlif ərimələr və s.), partlayıcı maddənin reaksiyaya
girməmiş mikrohissəcikləri və mikroizləri çökür. Bu zonada həmçinin partladıcı qurğuların fraqmentləri
aşkar edilə bilər.
2-ci zona - 5-20 metr radiusda yerləşir.
Bu zonada öz üzərində reaksiyaya girməmiş partlayıcı maddəni saxlayan iri və orta ölçülü qəlpələr, tam
qəlpə elementləri aşkar etmək mümkündür. Minaların fuqas təsiri nəticəsində isə bu zonada azdavamlı və ya
bərkidilməmiş predmetlərin forma və yer dəyişməsi, hissəvi dağılması müşahidə edilir.
3-cü zona - 20 metrdən 100-200 metrə kimi sahəni əhatə edir.
Bu zonada orta və xırda metal qəlpələr, qəlpə elementləri, hissəcikləri və bunlar üzərində reaksiyaya
girməmiş partlayıcı maddə izləri aşkar etmək mümkündür. Bu məsafədə partlayışın fuqas təsiri öz
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intensivliyini itirir, partlayışın zərbə dalğası açıq pəncərə şüşələrinin titrəməsi ilə müşayət olunur.
Hadisə yerinə baxışa başlamazdan əvvəl hadisə yerinin, predmetlərin, onların üzərindəki izlərin
istiqamətləndirici, icmal, mərkəz və müfəssəl üsullarla fotoşəkilləri çəkilməlidir. Foto çəkilişindən sonra
səthi hislənmiş və dağılmış predmetlər müayinə protokolunda dəqiqliklə qeyd edilməli, onların partlayışdan
sonrakı vəziyyəti və qarşılıqlı yerləşməsi aydın göstərilməlidir. Ən xırda detallara və kənar predmetlərə də
fikir verilməlidir. Belə xırda detallara partlayıcı qurğunun metal və karton hissəcikləri, məftil, elektrik
batareyası akkumlyatorunun hissələri, odkeçirici (bikford) qaytan və s. aiddir. Qeyd olunan bu hissələrin
aşkar edilməsi 1-ci növbədə hadisə vaxtı partlayıcı maddənin alışdırılması üçün hansı qurğudan istifadə
olunub-olunmamasını, partladıcı qurğunun partladılmasında müəyyən şəxsin iştirak edib-etməməsini
aydınlaşdırmağa imkan verir.
Partlayış nəticəsində hadisə yerindən götürülmüş predmetlərin, hissəciklərin və izlərin tədqiqatı
kompleks qaydada aparılır. Həmin tədqiqatda mütəxəssislərin iştirakı (ballist, kimyaçı, fizik, materialşünas
və s.) zəruridir.
Terror aksiyası ilə əlaqədar hadisə yerinə baxış zamanı əldə edilmiş hissəciklər partlayışın xarakteri,
istifadə olunan partlayıcı maddənin növü, onun hansı üsulla hazırlanması, mənbəyi haqqında məlumat əldə
etməyə imkan verir.
Məsələn, predmetlər üzərində ammonium şorası (ammiak selitrası) hissəcikləri tapıldıqda bu onu sübut
edir ki, terror aksiyası tərkibində ammonium şorası (ammiak selitrası) birləşmələri olan partlayıcı maddə ilə
törədilmişdir.
Əgər partlayış məhsulları içərisində ammonium şorası (ammiak selitrası) birləşmələri ilə yanaşı trotil
kimyəvi maddəsinin hissələri də tapılarsa, bu onu sübut edir ki, partlayış zamanı istehsalatda işlədilən
partlayıcı maddədən istifadə olunmuşdur.
Əgər partlayış məhsullarının tərkibində trotil, ammiak selitrası və heksogen və ya alüminium
maddəsinin hissəcikləri tapılarsa, bu, qayaların partladılmasında tətbiq olunan metallaşdırılmış partlayıcı
maddədən istifadə olunmasını sübut edir.
Əgər partlayış məhsullarının tərkibində “TEN” (tentaerit-tentanitrit birləşməsi) və heksogen maddəsinin
hissəcikləri aşkar edilərsə, bu partlayış zamanı hərbidə işlədilən partlayıcı maddədən istifadə olunmasını
göstərir [1,s.11-13].
Əgər partlayış məhsullarının tərkibində ammonium şorası (ammiak selitrası) aşkar edilərsə və partlayış
geniş sahədə yanğına səbəb olarsa, bu, istifadə edilmiş partlayıcı maddənin kustar üsulla hazırlandığını sübut
edir. Belə ki, geniş sahədə yanğın baş verməsini təmin etmək üçün həmin birləşməyə çox vaxt neft
məhsulları və kükürd əlavə edilir.
Hadisə yerindəki əşyaların üzərinə hopmuş hisin rənginə görə partladıcı maddənin yerləşdiyi nöqtəni
müəyyən etmək mümkündür. Belə ki, hisin əşya üzərinə intensiv hopması nəticəsində onun rəngi mərkəzdən
kənarlara doğru zəifləyir, yəni rəngi solğunlaşır.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, partlayış zamanı bəzi kimyəvi maddələr yandıqda hadisə yerindəki
əşyalar üzərində ya zəif hopmuş his izləri olur (məsələn, ammonium şorası və trotil birləşmələri), ya da
güclü partlayıcı maddənin təsirindən his izləri qalmaya da bilər (məs.: heksogen, oktagen, TEN və s.).
Partlayışla törədilən terror aktlarında cinayətin törədilmə üsulundan (odla, elektriklə, mexaniki) asılı
olaraq hadisə yerinə baxışda aşağıdakı halları nəzərə almaq lazımdır:
- odla törədilmiş partlayış zamanı partlayış nöqtəsindən 10-15 metr radiusda kənarları liflənmiş,
qaralmış odkeçirən qaytan (bikford) hissələri, yanmış kibrit, alışdırıcı detonator hissələri və əldəqayırma
partlayıcı qurğunun hissələri tapıla bilər;
- elektrik üsulu ilə törədilmiş partlayış nəticəsində hadisə yerindən elektrik naqilinin hissələri, elektrik
detonatorunun üzərində köndələn sıxılma izləri olan plastik tıxac, nazik lövhə, müxtəlif formalı metal
qırıntılar, akkumulyator və ya elektrik batareyası, izolə lentinin qırıqları və s. tapıla bilər. Həmin əşyalar
partlayış nöqtəsindən 20 m-ə qədər radiusda yayılır;
- mexaniki üsulla törədilən partlayış zamanı hadisə yerindən partla-dıcının lövhə hissələrindən
parçalar, vurucu mil, metal yay və s. tapıla bilər.
Partlayış elektrik və ya mexaniki üsulla törədilmişsə və hadisə yerindən saat mexanizminə oxşar qırıntılar tapılmışsa, bu onu göstərir ki, partlayış tədrici qurulma cihazlarının köməyi ilə hərəkətə gətirilmişdir.
Hadisə yerinə baxışda dağıntının sahəsindən asılı olaraq partlayıcı maddənin miqdarını və s.
xüsusiyyətləri müəyyən etmək mümkündür.
Məsələn, əgər hadisə yerində partlayış nöqtəsindən 5 metr radiusda karton, polietilen, plastik
hissəcikləri və s. tapılarsa, bu, onu sübut edir ki, partlayışda istifadə edilmiş partlayıcı maddə yumşaq
korpusda yerləşdirilmişdir.
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Əgər hadisə yerinin müayinəsində 10 metrə qədər radiusda yanıq izləri olan hissəciklər tapılarsa, bu onu
göstərir ki, partlayıcı maddə qeyri-tipik əşyanın, məsələn; elektrik fənərinin, avtoqələmin və s. içərisində
yerləşdirilmişdir.
Əgər 50-100 metr radiusda cırılmış, kənarları nazikləşmiş metal hissəciklər aşkar edilərsə, bu, onu
göstərir ki, partlayıcı maddə metal gövdəli cihazda yerləşdirilmiş vəziyyətdə olmuşdur.
Terror aksiyası zamanı meyit tapılarsa, onun partlayış nəticəsinə nisbətən (partlayışın episentrinə – yəni
mərkəzinə, dağılmış obyektlərlə qarşılıqlı yerləşməsinə) fotoşəkli çəkilməlidir. Baxış zamanı aşkar edilən
bütün əşyaların onların tapıldığı yer, qarşılıqlı vəziyyətləri, üzərindəki izlər hadisə törədilmiş yerin müayinə
protokolunda ətraflı əks olunmalı və işin materialları ilə birlikdə ekspertiza idarəsinə təqdim edilməlidir.
Hadisə yerində partlayış dalğasının istiqamətinə görə, şəxslər və ya meyitdə olan xəsarətləri müqayisə
etməklə müstəntiq, partlayışın əvvəlcədən planlaşdırılması, öz-özünə baş verməsi, yaxud bilavasitə
terrorçunun əlində partlaması haqqında fərziyyə yürüdə bilər.
Beləliklə, terror aksiyası ilə əlaqədar hadisə yerinə baxışın elmi-tədqiqat obyektinə çevrilməsi terrorizm
kimi təhlükəli cinayətlərin açılması, istintaqı və qarşısının alınması üzrə yeni kriminalistik tövsiyələrin
formalaşmasına xidmət etmiş olardı.
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Отдельные уголовные расследования тактика на терроризма
РЕЗЮМЕ
Важность осмотра места события в расследовании преступлений террористического характера,
безсомненна. Таким образом, положительный результат зависит в уголовных делах из этой категории
в должном образе организация и проведение тщательного осмотра места события. Эту идею
полностью можно связать в совершении террористических актов с применением взрывчатых веществ
и взрывных устройств.
Ключевые слова: террор, преступление, расследование, взрывы
Separate criminal investigation tactics on Terrorism
SUMMARY
Tactics of different investigatory works at legal proceeding against terrorism inspection of the place of
event is of urgent character in terror crimes. That is, the right conclusion of the criminal suit related to such
category of crimes is obtained by comprehensive and correctly organized inspection of the place of event.
This concerns inspection of the place of terror acts perpetrated with explosive substances and explosive
devices as well.
Keywords: terror, crime, investigation, еxplosions
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BÖYÜK İCTİMAİ TƏHLÜKƏ TÖRƏTMƏYƏN AŞKAR CİNAYƏTLƏR ÜZRƏ
MƏHKƏMƏYƏDƏK SADƏLƏŞDİRİLMİŞ İCRAATIN
MÜASİR PROBLEMLƏRİ
Annotasiya: Azərbaycan Respublikasında cinayət mühakimə icraatının sistemi ayrı-ayrı mərhələlərdən
ibarətdir. Cinayət prosesinin hər bir mərhələsi cinayət mühakimə icraatının ümumi vəzifələrinin həlli
istiqamətində özünə xas olan xüsusi vəzifələr sisteminə malikdir. Eyni zamanda, cinayət prosesinin hər bir
mərhələsi üçün qanun kokret prosessual forma müəyyən edir. Məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat növündə
təhqiqat cinayət mühakimə icraatının differensiyasiya edilmiş formasıdır. O, ibtidai istintaqı məcburi olmayan
cinayətlər üzrə bütün ibtidai araşdırmanı əhatə etmək qabiliyyətindədir. Bu xassəsi hesabına məhkəməyədək
sadələşdirilmiş icraat növündə təhqiqat ibtidai araşdırma mərhələsinin vəzifələrinin daha tez və daha az
prosessual vasitələrlə həll edilməsinə imkan verir. Məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat növündə təhqiqatın
əksər məsələləri qanunla ciddi tənzim edilsə də, hələ də, qanunda bu icraat növünün bir sıra məsələlərinə dair
qeyri-müəyyənlik mövcuddur. Müəllif təhqiqatın bu növünün prosessual xarakteristikasını vermiş və onun
müasir problemlərinə nəzər salmışdır.
Açar sözlər: cinayət mühakimə icraatı, mərhələlər, prosessual forma, differensasiya, sadələşdirmə.

Məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat növündə təhqiqat cinayət mühakimə icraatının differensiyasiya
edilmiş formasıdır. Bu tezisin mahiyyətini dərk etmək üçün, ilk növbədə, cinayət mühakimə icraatının
differensiasiyasının mahiyyəti izah edilməlidir. Ən ümumi şəkildə, cinayət prosesində differensiasiya
dedikdə, prosessual formanın vahidliyi tələbindən qanunla müəyyən edilmiş və ya qanunla yol verilən
«kənaraçıxmalar» başa düşülə bilər. Prosessual formanın vahidliyi cinayət prosesinin bütün işlər və bütün
şəxslər barəsində eyni prosessual qaydalarda aparılmalı olmasına dair tezisi ifadə edən kateqoriyadır. Bu
tezisin sistemyaradıcı əhəmiyyəti onun antitezisizinə nəzər salmaqla müəyyən edilə bilər. Belə ki, hər bir iş
üzrə icraatın fərqli prosessual qaydalarda həyata keçirilməli olması tesizi bütünlükdə cinayət prosesinin
vahid sistemini, onun prinsiplərinin ümumi hüquqi qüvvəsini, hüquq və azadlıqların bərabərliyi ideyasını
istisna etmiş olur ki, bu da dövlət fəaliyyətinin bütün bir hissəsini – hüquq-mühafizə və cinayət ədliyyəsini
tamamilə nizamsız, xaotik bir hadisəyə çevirir. Deməli, cinayət-prosessual formanın vahidliyi, ilk növbədə,
cinayət prosesinin özünün vahid sistemi ilə şərtlənir. Prosessual formanın vahidliyi tələbi həm normativ, həm
də doktrinal səviyyədə birmənalı olaraq qəbul edilsə də, o, cinayət prosesinin yeknəsəkliyi kimi başa
düşülməməlidir və vahid sistemin daxili qanunauyğunluqlarına zidd olmayan hallarda sistemin daha səmərəli
fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə prosessual formanın fərqləndirilməsinə yol verilməlidir. Başqa sözlə,
cinayət-prosessual formanın vahidliyi tezisi onun differensiyasiyası imkanlarını istisna etmir, əksinə belə
differensiyanın əsaslarını və hədlərini müəyyən etmək üçün qiymətləndirici kriteriya kimi çıxış edir.
Müasir cinayət ədliyyəsi sistemlərinin əksəriyyətində cinayət-prosessual hüquq münasibətlərinin tənzim
edilməsi, həmçinin, cinayət-prosessual hüququn tətbiq edilməsi vasitəsi kimi həm ayrı-ayrı prosessual hüquq
institutlarının prosessual formasının, həm də ayrı-ayrı icraat növlərinin differensiasiyadan geniş istifadə
edilir. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi «Cinayət ədalət mühakimə icraatının sadələşdirilməsinə dair» 17
sentyabr 1987-ci il tarixli, R (87) 18 saylı tövsiyə qəbul etmişdir. Bu tövsiyənin preambulasında qeyd olunur
ki, xırda cinayətlər üzrə işin halları yaxşı müəy¬yənləşdirildikdə və təqsirləndirilən şəxsin cinayəti törədən
şəxs olduğu açıq-aydın göründükdə, sadələşdirilmiş prosedur qaydaları tətbiq etmək olar. Tövsiyədən belə
nəticə çıxır ki, cinayət mühakimə icraatının sadələşdirilmiş qaydalar əsasında aparılmasına yalnız
təqsirləndirilən şəxsin razılığının olduğu halda yol verilə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra ölkələrin –
Fransanın CPM-nin 393-397-6-cı maddələrində, Almaniyanın CPM-nin 417- 420-ci maddələrində, o
cümlədən, MDB dövlətlərindən Moldovanın CPM-nin 513(1)-ci mad¬dəsində, Qazaxıstanın CPM-nin 190-1
– 190-4-maddə¬lərində, AR CPM-in də 214.4 və 293-297-ci maddələrində böyük ictimai təhlükə törətməyən
aşkar cinayətlər üzrə sadələşdirilmiş icraatın hüquqi əsasları və qaydaları müəy¬yən edilmişdir (2, s. 52).
Differensiasiya termini latın mənşəli differentia sözündən götürülmüş və hərfi mənası fərq deməkdir.
Həm cinayət-prosessual hüquq elminin, həm də cinayət hüququnun anlayış aparatında həmin termin öz
etimoloji mənasını saxlamaqla, cinayət mühakimə icraatında tətbiq edilən norma və qaydaların müxtəlif,
lakin qanuni əsaslarla fərqləndirilməsini ehtiva edir.
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Bu anlamda, ibtidai araşdırmanın differensiasiya edilmiş formaları kimi məhkəməyədək sadələşdirilmiş
icraat formasında təhqiqat və ibtidai istintaqın bir-birindən fərqləndirilməsi, həqiqtən də, qanunla nəzərdə
tutulduğu və cinayət mühakimə icraatının daha səmərəli fəaliyyətini təmin etmək məqsədi daşıdığına görə,
əminliklə deyə bilərik ki, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat növündə təhqiqat cinayət mühakimə
icraatının differensiyasiya edilmiş formasıdır. Hüquq ədəbiyyatında da məhkəməyədək sadələşdirilmiş
icraatın cinayət mühakimə icraatının xüsusiləşdirilmiş, yəni ümumidən fərqləndirilmiş, başqa sözlə, məhz
differensiasiya edilmiş forması olması xüsusilə vurğulanır: «Böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar
cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat şəklində təhqiqat CPM-də nəzərdə tutulmuş
xüsusiləşdirilmiş (sadələşdirilmiş) prosessual qaydada aparılır» (2, s. 53).
Bəs, cinayət mühakimə icraatının, daha dəqiq desək, məhkəməyədək icraatın differensiasiya edilmiş
forması kimi məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat növündə təhqiqatın mahiyyəti nədən ibarətdir? Şübhəsiz,
bu suala cavab vermək üçün, ümumiyyətlə, təhqiqatın mahiyyətinin nədən ibarət olması məsələsinin
izahından başlamaq lazımdır. Milli hüquq ədəbiyyatında qeyd edilir ki, təhqiqatın mahiyyəti cinayət qanunu
ilə cəzalandırılmalı olan əməlin üstünün açılmasında, yəni cinayət əməlinin, həmin əməli törətmiş şəxsin
təqsirliliyini və sübut edilməli olan digər halların müəyyən edilməsi üçün qanunla nəzərdə tutulmuş bütün
tədbirlərin həyata keçirilməsində ifadə olunur (1, s. 196).
Qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericiliyin normaları kontekstindən təhqiqatın mahiyyətini izah
etməyə cəhd edən prof. M.Ə. Cəfərquliyev qeyd edir ki, cinayət-prosessual qanunvericiliyə müvafiq olaraq,
təhqiqat cinayət işlərinin istintaqının ilk mərhələsidir. Təhqiqat ibtidai istintaqın qarşısında duran vəzifələrin
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsinə naminə onu cinayətin təzə izləri üzrə toplanmış, araşdırılmış və qeyd
olunmuş ilk materiallarla təmin edir. Eyni zamanda təhqiqat orqanları üzərinə, törədilmiş və ya hazırlanan
cinayətlərin əlamətlərini və həmin cinayətləri törətmiş şəxsləri tapmaq naminə tələb olunan əməliyyat-axtarış
tədbirləri görməklə yanaşı, cinayətlərin qarşısını almaq və kökünü kəsmək məqsədi ilə zəruri olan tədbirləri
görmək vəzifələri də düşür. Prof. M.Ə. Cəfərquliyevin təhqiqata verdiyi anlayışa görə, təhqiaqt cinayətin
izlərini müəyyən etmək, törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərin açılması və cinayətkarın aşkar edilməsi
üçün təxirəsalınmaz əməliyyat-axtarış tədbirləri aparmaq məqsədi ilə cinayət-prosessual qanunla müəyyən
edilmiş orqanlar və ya vəzifəli şəxslər tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətdir. Daha sonra, prof. M.Ə.
Cəfərquliyev AR CPM-in 214-cü maddəsinə istinad etməklə belə bir nəticəyə gəlir ki, ibtidai istintaq geniş
mənada iki formada – ibtidai istintaq və təhqiqat formasında aparılır. İbtidai istintaqın aparılmasını
nizamlayan cinayət-prosessual qanunvericiliyin normaları, kiçik istisnalarla, demək olar ki, eynilə təhqiqatın
gedişinə də nizamlayır. İbtidai istintaq dar mənada təhqiqat, amma geniş mənada həm təhqiqat, həm də
istintaq formasında aparılır. Prof. M.Ə. Cəfərquliyevin təbirincə desək, nə qədər ibtidai istintaqla təhqiqatın
qarşısında duran eyni olmasını sübuta yetirməyə çalışsaq da, amma onların arasında bir sıra fərqlərin də
olmasını inkar edə bilmərik (6, s. 388-389).
Bəzi məsələlərdə, xüsusilə də, təhqiqatın anlayışı ilə bağlı məsələdə prof. M.Ə. Cəfərquliyevin
fikirlərini müzakirəyə açıq hesab etsək də, onun, təhqiqatın ibtidai istintaqdan fərqli bir institut olması barədə
fikirləri tam doğrudur. Prof. M.Ə. Cəfərquliyevin təhqiqata verdiyi anlayışda müzakirəyə açıq olan məsələ
kimi isə, onun, anlayışda təhqiqatın prosessual vasitələrinə istinad etməməsini göstərmək istərdik. O, qeyd
edir ki, təhqiaqt cinayətin izlərini müəyyən etmək, törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərin açılması və
cinayətkarın aşkar edilməsi üçün təxirəsalınmaz əməliyyat-axtarış tədbirləri aparmaq məqsədi ilə həyata
keçirilən fəaliyyətdir. Göründüyü kimi, bu anlayışda təhqiqatın hüquqi vasitəsi kimi yalnız «əməliyyataxtarış tədbirləri»nin adı çəkilmişdir. Hesab edirik ki, bu yanaşma təhqiqatın prosessual təbiəti üzərinə kölgə
sala bilər və onu əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ilə eyniləşdirə bilər, çünki əməliyyat-axtarış tədbirləri məhz
əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin vasitələridir, prosessual fəaliyyətin vasitələri isə prosessual hərəkətlərdən –
istintaq hərəkətlərindən və digər prosessual hərəkətlərdən ibarət olmalıdır. Bu anlamda, milli hüquq
ədəbiyyatında təhqiqata verilmiş digər anlayışları daha uğurlu hesab etmək olar. Məsələn, «DİO-da təhqiqat»
fənni üzrə mühazirələr toplusunda təhqiqata verilmiş anlayışa əsasən, təhqiqat – cinayətin izlərini müəyyən
etmək, törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərin açılması və cinayətkarın aşkar edilməsi üçün təxirəsalınmaz
istintaq hərəkətləri aparmaq məqsədilə cinayət-prosessual qanunla müəyyən edilmiş orqanlar və vəzifəli
şəxslər tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətdir (7, s. 9).
Eləcə də, başqa bir milli əsərdə qeyd edildiyi kimi təhqiqat: «... başlanılmış cinayət işləri üzrə
təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin icraatı, yaxud böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər üzrə
məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat formasında, cinayət-prosessual qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş
qaydada, törədilmiş konkret cinayətlərin izlərinin müəyyən edilməsi və rəsmiləşdirilməsi üçün, cinayətlərin
açılması və cinayət törətmiş şəxslərin müəyyən edilərək ifşa olunmasının təmin edilməsi məqsədi ilə həyata
keçirilən cinayət-prosessual fəaliyyətdir» (8, s. 19-20).
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Böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat
formasında təhqiqat bütövlükdə ibtidai araşdırmanı nəzərdə tutur (5, s. 836).
Deməli, böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat
formasında təhqiqat təhqiqata xas olan və yuxarıda istinad edilmiş müəlliflər tərəfindən qeyd edilmiş
xüsusiyyətlər, vəzifələr və məqsədlərlə yanaşı, bütövlukdə ibtidai araşdırma mərhələsinin bütün vəzifələrini
öz üzərinə götürür və həmin vəzifələrin öhdəsindən daha sadə prosessual formada, daha qısa zaman ərzində
gəlmənin qaydasını ehtiva edir.
Azərbaycan Respublikasının cinayət mühakimə icraatında böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar
cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın prosessual xarakteristikasını vermək üçün aşağıdakı
suallara cavab vermək tələb olunur: Konkret olaraq hansı cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş
icraat şəklində təhqiqatın aparılması mümkündür? Cinayətlərin aşkar cinayət hesab edilməsi üçün onların
hansı meyarlara cavab verməsi tələb olunur? Böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə aparılan
təhqiqatın ibtidai istintaqı məcburi olan cinayət işləri üzrə təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərinin icraatı
şəklində aparılan təhqiqatdan fərqi vardırmı? Böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə
məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatı hansı orqanlar və vəzifəli şəxslər apara bilər?
Birinci suala cavab olaraq, qeyd edilməlidir ki, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat şəklində
təhqiqatın hansı cinayətlər üzrə aparılmasının mümkünlüyünü AR CPM-in 214.4-cü maddəsi müəyyən edir.
Bu maddənin müəyyən etdiyi böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərin sistemi yeni AR CPM-in qəbul
edilməsindən indiyə kimi üç dəfə əhəmiyyətli şəkildə dəyişikliyə məruz qalmışdır. Belə ki, ilk dəfə,
Azərbaycan Respublikasının 2 noyabr 2012-ci il tarixli 455-IVQD nömrəli Qanunu ilə AR CPM-in 214.4-cü
maddəsində «128-132» rəqəmləri «128-131» rəqəmləri ilə əvəz edilmiş, daha sonra Azərbaycan
Respublikasının 21 iyun 2013-cü il tarixli 694-IVQD nömrəli Qanunu ilə AR CPM-in 214.4-cü maddəsində
«174-176» rəqəmləri «174, 175» rəqəmləri ilə əvəz edilmiş, nəhayət, Azərbaycan Respublikasının 18 aprel
2014-cü il tarixli 941-IVQD nömrəli Qanunu ilə AR CPM-in 214.4-cü maddəsində «186.1, 187.1, 187.2,
196.1, 197.1 və 201.1-ci» sözləri «185.1, 186.1, 187.1, 187.2, 188, 197.1, 200.1, 201.1, 221.1, 256.1, 256.2,
258.1, 258.2, 259.1, 263.1 və 326-cı» sözləri ilə əvəz edilmişdir.
Hazırda AR CPM-in 214.4-cü maddəsinə əsasən, AR CM-in 127.1-ci (tövsifedici hallar olmadan qəsdən
sağlamlığa az ağır zərər vurma), 128-ci (qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma), 129-cu (qəflətən baş vermiş
güclü ruhi həyəcan vəziyyətində qəsdən sağlamlığa ağır və ya az ağır zərər vurma), 130-cu (zəruri müdafiə
həddini aşmaqla sağlamlığa ağır və ya cinayət törətmiş şəxsin tutulması üçün zəruri həddi aşmaqla sağlamlığa
ağır və ya az ağır zərər vurma), 131-ci (ehtiyatsızlıqdan sağlamlığa az ağır və ya ağır zərər vurma), 174-cü
(qanunsuz olaraq övladlığa götürmə), 175-ci (övladlığa götürmə sirrini yayma), 177.1-ci (tövsifedici əlamətlər
olmadan oğurluq), 185.1-ci (tövsifedici əlamətlər olmadan talama məqsədi olmadan qanunsuz olaraq avtomobil
və ya başqa nəqliyyat vasitəsi ələ keçirmə), 186.1-ci (tövsifedici əlamətlər olmadan əmlakı qəsdən məhv etmə
və ya zədələmə), 187.1-ci (zərər çəkmi şəxsə xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə - özgənin əmlakını
ehtiyatsızlıqdan məhv etmə və ya zədələmə), 187.2-ci (odla və ya başqa yüksək təhlükə mənbəyi ilə ehtiyatsız
davranma üzündən baş verdikdə və ya külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə - özgənin əmlakını
ehtiyatsızlıqdan məhv etmə və ya zədələmə), 188-ci (torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu pozma), 197.1-ci
(tövsifedici əlamətlər olmadan əmtəə nişanlarından qanunsuz istifadə etmə), 200.1-ci (tövsifedici əlamətlər
olmadan istehlakçıları aldatma və ya pis keyfiyyətli məhsul istehsal etmə), 201.1-ci (tövsifedici əlamətlər
olmadan əqdin bağlanmasına və ya onun bağlanmasından imtinaya məcbur etmə), 221.1-ci (tövsifedici
əlamətlər olmadan xuliqanlıq) , 256.1-ci (tövsifedici əlamətlər olmadan balıqları və başqa su heyvanlarını
tutma), 256.2-ci (tövsifedici əlamətlər olduqda balıqları və başqa su heyvanlarını tutma), 258.1-ci (tövsifedici
əlamətlər olmadan qanunsuz ov etmə), 258.2-ci (tövsifedici əlamətlər olduqda qanunsuz ov etmə), 259.1-ci
(tövsifedici əlamətlər olmadan qanunsuz ağac kəsmə), 263.1-ci (tövsifedici əlamətlər olmadan yol hərəkəti və
nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma) və 326-cı (rəsmi sənədləri, ştampları, möhürləri oğurlama
və ya məhv etmə) maddələri ilə nəzərdə tutulmuş böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə
məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat aparılır.
AR CPM-in 214.4-cü maddəsində sadalanan CM-in müvafiq maddələrində göstərilmiş cinayətlər üzrə
məhkəməyədək icraat formasında təhqiqat aparılmasının müəyyən edilməsi aşağıdakı əsaslara söykənir və
məqsədləri izləyir: həmin cinayətlərin böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər olması; həmin
cinayətlər üzrə, bir qayda olaraq, mürəkkəb istintaq hərəkətlərinin aparılması zərurətinin yaranmaması, yəni
sübut edilməli olan halların əksəriyyətinin icraat açılan anda müəyyən edilmiş olması; ibtidai istintaq
orqanlarının cinayət işləri ilə lüzumsuz yüklənməsinin qarşısının alınması; cinayət prosesi iştirakçılarının
prosessual hüquqlarının uzun müddətə məhdudlaşdırılmasının qarşısının alınması, icraat materiallarının daha
qısa müddət ərzində məhkəməyə göndərilməsinin və məhkəmə tərəfindən materiala mahiyyəti üzrə baxılaraq
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həll edilməsinin təmin olunması.
İkinci sualın cavabı Azərbaycaq Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin «Azərbaycan Respublikası
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 293.1-ci maddəsinin və 297.0.4-cü maddəsinin bəzi müddəalarının şərh
edilməsinə dair» 12 yanvar 2011-ci il tarixli Qərarında verilmişdir. Həmin Qərarda Konstitusiya Məhkəməsi
qeyd etmişdir ki, qanunverici təhqiqatı məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat şəklində aparılan böyük ictimai
təhlükə törətməyən cinayətləri digər kateqoriyadan olan cinayətlərdən ayırarkən onların dairəsini CPM-in
214.4-cü maddəsində konkretləşdirməklə kifayətlənmiş və fərqləndirici meyar kimi belə cinayətlərin aşkar
olması faktına üstünlük vermişdir. Bununla yanaşı, qanunverici qeyd edilən cinayətləri nə üçün böyük
ictimai təhlükə törətməyən cinayət hesab etməsini CM-in 15.2-ci maddəsində təsbit etmiş və onun
məzmununu açıqlamışdır. CPM-də aşkar cinayətlərə aid xüsusi anlayış verilmədiyindən, prosessual
normaların sistemli və məntiqi təhlili yolu ilə belə cinayətlərin əlamətlərinin müəyyən edilməsi nəzəri
cəhətdən mümkün və praktiki olaraq vacibdir. Müasir qanunvericilikdə törədilmiş əməl barədə ilkin
məlumatın məzmunundan asılı olaraq cinayətlər iki qrupa bölünür: 1) aşkar cinayətlərə – yəni ilkin
məlumatlarda təqsirkar məlum olan və aşkar şəraitdə törədilənlərə; 2) qeyri-aşkar cinayətlərə – yəni ilkin
məlumatlarda cinayətkar barədə belə məlumat olmayan və ya gizli törədilən. Aşkar cinayətlərin cinayəthüquqi qiymətləndirilməsi və onlara görə cinayət işinin başlanması, təhqiqatı və istintaqı, məhkəməyə
verilməsi və məhkəmə icraatı cinayətin xarakterindən və ictimai təhlükəlilik dərəcəsindən asılı olaraq
müxtəlif qanunverici yanaşmalarla xarakterizə olunur. Nəzərə alınmalıdır ki, CPM-ə görə ibtidai
araşdırmanın növü kimi təhqiqatın məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat forması ibtidai istintaqla eyni
ünsürlərə malikdir və ümumi prosessual qaydalara uyğun həyata keçirilir. Bu icraat aparılarkən ümumi
prosessual qaydalara riayət olunması cinayətlərin tez və vaxtında açılmasına, təqsirkar şəxslərin ifşasına və
cinayət qanununun düzgün tətbiqi vasitəsilə ədalətli cəzalandırmaqla məhkum olunmasına və nəticədə
cinayət mühakimə icraatının əsas vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə xidmət edir. Bununla yanaşı,
məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat şəklində təhqiqatı ibtidai istintaqdan fərqləndirən prosessual qaydalar
da mövcuddur. Bu qaydalar CPM-in 293-297-ci maddələrində müəyyən edilmişdir. Belə ki, təhqiqatın bu
növündə həyata keçirilən icraatın daha qısa müddəti nəzərdə tutulmuşdur (CPM-in 295.1-ci maddəsi).
Sadələşdirilmiş icraat zərər çəkmiş şəxsin, onun qanuni nümayəndəsinin və ya nümayəndəsinin yazılı şikayət
ərizəsi və ya şifahi şikayətin qəbul edilməsi barədə tərtib edilmiş protokol əsasında, törədilmiş cinayət barədə
məlumatları, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin konkret şəxs tərəfindən törədilməsini, bu əməlin
törədilməsini təsdiq edən sübutları göstərməklə açılır. (CPM-in 293.2, 292.3.3, 293.3.4 və 294.1.2-ci
maddələri). Bu icraatın nəticələrinə dair yekun protokol özündə həm təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb
edilməni, həm də ittihamı ehtiva edir (CPM-in 295 və 296-cı maddələri). CPM-in sadələşdirilmiş icraatla
bağlı qeyd olunan maddələrinin təhlili əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, CPM-in 214.4-cü
maddəsinə sadalanan böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlərin sübut edilməsi cinayət işindən
fərqli olaraq, bütün zəruri istintaq hərəkətləri icra edilmədən də həyata keçirilə bilər və bu, məhkəmə
baxışında iş üzrə qərar qəbul olunması ücün yetərli sayılır. Belə ki, CPM-in böyük ictimai təhlükə
törətməyən aşkar cinayətlər üzrə şikayətin verilməsi qaydasını tənzimləyən 293-cü maddəsindən aydın olur
ki, belə cinayət üzrə yazılı şikayət və ya şifahi şikayətin qəbul edilməsi barədə protokolda göstərilən
məlumatlara cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulan əməlin kim tərəfindən törədilməsi (şəxsin soyadı, adı,
atasının adı və yaşayış yeri) və əməlin məhz həmin şəxs tərəfindən törədilməsinin nə ilə təsdiq edildiyi,
cinayətin törədilmə hallarının hansı şahid ifadələri ilə, hansı sənədlərlə, habelə hansı digər sübutlarla təsdiq
edildiyi, cinayəti törətmiş şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması haqqında xahiş də daxildir. Bu
baxımdan cinayət əməlinin törədilməsi, onun törədilmə vaxtı, yeri və üsulu, dəymiş zərər və ən əsası isə
cinayəti törətmiş şəxsin ibtidai araşdırmadan əvvəl təqsirkar kimi zərər çəkmiş şəxsə məlum olması (müvafiq
sübutlar məcmusu da olmaqla) qanunverici tərəfindən aşkar cinayət kimi qəbul olunur. Eyni zamanda, nəzərə
alınmalıdır ki, CPM-in 139-cu maddəsində cinayət təqibi üzrə icraat zamanı sübutlarla sübut edilməli hallar
göstərilmişdir. Bu halların sırasına cinayət hadisəsinin baş vermə faktı və halları, şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxsin cinayət hadisəsi ilə əlaqəsi, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməldə cinayət
əlamətləri, əməlin törədilməsində şəxsin təqsirliliyi və s. daxildir. Təsadüfi deyil ki, qanunverici cinayət
mühakimə icraatının vəzifələrindən irəli gələrək CPM-də zərər çəkmiş şəxsin cinayət qanunu ilə nəzərdə
tutulmuş əməlin konkret şəxs tərəfindən törədilməsini təsdiq edən sübutları göstərmək vəzifəsini nəzərdə
tutmaqla yanaşı, belə icraat zamanı təhqiqatçının məhkəmə baxışının hərtərəfli, tam və obyektiv
aparılmasının təmin edilməsi məqsədilə təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərini həyata keçirmək səlahiyyətini
müəyyənləşdirmişdir (CPM-in 295.2, 295.3 və 295.4-cü maddələri).
Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında xüsusilə vurğulanmışdır ki, ibtidai araşdırmanın bu növündə də
cinayət təqibi üzrə toplanmış sübutlar tam, hərtərəfli və obyektiv yoxlanılması məqsədi ilə təhlil olunur və
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bir-biri ilə müqayisə edilməklə, onların mötəbərliyi müəyyənləşdirilir (CPM-in 138.1 və 144-cü maddələri).
Yalnız cinayət təqibi üzrə yekun və mötəbər nəticəyə gəlməyə imkan verən mümkün sübutların məcmusu
cinayət-prosessual qanunvericiliyinin tələbləri baxımından sübutların kifayət etməsi kimi qəbul olunur
(CPM-in 146-cı maddəsi). Cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş şəxs barəsində
məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat zamanı təhqiqatı aparan şəxs (təhqiqatçı, müstəntiq və ya ibtidai
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror) zərər çəkmiş şəxsin irəli sürdüyü sübutlarla
kifayətlənməməli, əksinə həm onları, həm də icraat zamanı əldə edilmiş digər sübutları CPM-in tələblərinə
uyğun olaraq qiymətləndirməlidir. Bu baxımdan bəzi aşkar cinayətlərlə bağlı toplanmış bütün sübutların
qiymətləndirilməsi zamanı zərər çəkən şəxslə cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulan əməli törətmiş şəxs arasında
əvvəl mövcud olmuş qarşılıqlı etimadın pozulması nəticəsində zərər çəkən şəxsin qərəzli mövqedə
dayanması halı da istisna edilməməlidir. Göstərilənləri nəzərə alaraq, Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu
hesab etmişdir ki, CPM-in 293.1-ci maddəsinin «böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayət» müddəası
həmin Məcəllənin 214.4-cü maddəsində göstərilən cinayətlərin ilkin dəlillərin (sübutların) məcmusu əsasında
məhz konkret şəxs tərəfindən aşkar şəraitdə törədilməsi kimi başa düşülməlidir. Konstitusiya Məhkəməsinin
nəzərdən keçirilən Qərarının 1-ci bəndi bə məhz bu mövqeyni rəsmiləşdirir: «Azərbaycan Respublikası
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 293.1-ci maddəsinin «böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayət»
müddəası həmin Məcəllənin 214.4-cü maddəsində göstərilən cinayətlərdən hər hansı birinin ilkin dəlillərin
(sübutların) məcmusu əsasında məhz konkret şəxs tərəfindən aşkar şəraitdə törədilməsi kimi başa
düşülməlidir».
Üçüncü suala cavab olaraq, qeyd edilməlidir ki, həqiqətən də, böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar
cinayətlər üzrə aparılan təhqiqatı ibtidai istintaqı məcburi olan cinayət işləri üzrə təxirəsalınmaz istintaq
hərəkətlərinin icraatı şəklində aparılan təhqiqatdan fərqləndirmək lazımdır. Bu iki təhqiqat növünün başlıca
fərqi ondan ibraətdir ki, böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə məhkəməyədək icraatda
sübutların toplanması, işin zəruri hallarının tam, obyektiv, hərtərəfli və təxirəsalınmadan araşdırılması CPMin 295-ci maddəsinə uyğun olaraq, cinayət işi başlanılmadan həyata keçirilir. Cinayət prosesinin qeyd olunan
mərhələsində cinayət törətmiş şəxsə ittiham elan olunmur. CPM-in 296-cı maddəsinə uyğun olaraq, ibtidai
araşdırmanın yekun sənədi kimi ittiham aktı deyil, yekun protokolu tərtib edilir.
Dördüncü suala cavab olaraq, qeyd edilməlidir ki, bu məsələ «Azərbaycan Respublikası CinayətProsessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri
haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun və həmin qanunla təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 avqust
2000-ci il tarixli Fərmanı rəhbər tutularaq həll edilir və hazırda böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar
cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat formasında təhqiqat aşağıdakı təhqiqat orqanları və
vəzifəli şəxslər tərəfindən aparılır: 1) predmet aidiyyəti üzrə: AR CPM-in 214.4-cü maddəsində nəzərdə
tutulmuş böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərin hamısı üzrə - Daxili İşlər Orqanları; 2) ərazi
aidiyyəti üzrə: AR CPM-in 214.4-cü maddəsində sadalanan cinayətlər hərbi hissələrin, hərbi idarələrin,
cəzaçəkmə müəssisələrinin, həbsdə saxlanılma yerlərinin, dəniz gəmilərinin yerləşdiyi ərazidə törədildikdə,
hərbi hissə komandirləri, hərbi idarə rəisləri, dəniz gəmilərinin kapitanları və digər müvəkkil edilmiş şəxslər.
Hesab edirik ki, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın prosessual xarakteristikasını verdikdən sonra,
onun bir sıra müasir problemlərinə də toxunmaq yerinə düşər. Əvvəldə qeyd etmişdik ki, böyük ictimai
təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın hüquqi tənzimlənməsi və
təcrübəsi ilə bağlı bir sıra problemlərin mövcud olduğu qənaətindəyik. Onlara sıra ilə diqqət yetirmək
istərdik. Birincisi, onu qeyd etmək istərdik ki, 18 aprel 2014-cü il tarixdə AR CPM-ə əlavə və dəyişikliklər
edilmiş və AR CPM-ə 293-1-ci maddə əlavə edilmişdir. Həmin maddədə böyük ictimai təhlükə törətməyən
aşkar cinayətlər üzrə məhməkəyədək sadələşdirilmiş icraatın aparılmasını istisna edən halların siyahısı
verilmişdir. Belə ki, AR CPM-in 293-1-ci maddəsinə əsasən, ibtidai araşdırmanın böyük ictimai təhlükə
törətməyən aşkar cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat şəklində aparılmasına aşağıdakı
hallarda yol verilmir: 1) cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməl yetkinlik yaşına çatmayan şəxs tərəfindən
törədildikdə; 2) cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş şəxs barəsində tibbi xarakterli məcburi
tədbirlərin tətbiq edilməsi üzrə icraat aparılmalı olduqda; 3) iki və daha çox cinayət törətmiş şəxsin törətdiyi
cinayətlərdən ən azı biri AR CPM-in 214.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmadıqda; 4) zərər çəkmiş və ya
təqsirləndirilən şəxs təhqiqatın sadələşdirilmiş icraat qaydasında aparılmasına etiraz etdikdə.
Bununla belə, AR CPM-in sistemli təhlili belə bir nəticə çıxarmağa əsas verir ki, AR CPM-in 214-cü
maddəsində sadalanan cinayət əməlləri cinayət törədərkən anlaqsız vəziyyətdə olmuş, yaxud cinayət
törətdikdən sonra psixi xəstəliyə tutulmuş şəxslər, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər, habelə CPM-in
215.3.2-ci maddəsində göstərildiyi kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan
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Respublikasının keçmiş prezidentinin və ya onun arvadnın (ərinin), Milli Məclisin deputatlarının, Baş
Nazirin, Azərbaycan Respublikası Ombudsmanının, Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvlərinin, hakimlərin,
prokurorluq orqanları əməkdaşlarının, Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik idarələrinin və
xarici dövlətlərin Azərbaycan Respublikasındakı diplomatik nümayəndəliklərinin əməkdaşlarının, habelə
ədliyyə, polis, təhlükəsizlik, miqrasiya, vergi və gömrük orqanları əməkdaşlarının cinayətləri üzrə
məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat formasında təhqiqat aparıla bilməz. Belə hallarda, həmçinin CPM-in
214.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətlər üzrə icraat ibtidai istintaqı məcburi olan cinayət işinin
icraatı ilə birləşdirildikdə, həmin cinayət əməlləri üzrə icraat ibtidai istintaq formasında aparılmalıdır.
Göründüyü kimi, AR CPM-ə əlavə edilmiş yeni maddədə ibtidai araşdırmanın böyük ictimai təhlükə
törətməyən aşkar cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat şəklində aparılmasına yol verilməyən
halların dairəsi tam göstərilməmişdir.
Bundan başqa, əvvəldə də, göstərmişdik ki, böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə
məhkəməyədək icraatın başlanılması üçün səbəb kimi zərər çəkmiş şəxsin, onun qanuni nümayəndəsi və
nümayəndəsinin şikayəti çıxış edir. AR CPM-in 293.1-ci maddəsində qeyd edir ki, böyük ictimai təhlükə
törətməyən aşkar cinayətlər üzrə şikayət zərər çəkmiş şəxs, onun qanuni nümayəndəsi və ya nümayəndəsi
tərəfindən bu Məcəllənin 214.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətlərə dair yazılı və ya şifahi formada
təhqiqatçıya, müstəntiqə və ya ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora verilir.
Hesab edirik ki, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın açılmasının səbəblərinin dairəsi daha da
dəqiqləşdirilməli və bu dəqiqləşməyə cinayət təqibinin növlərinə münasibətdə yanaşılmalıdır. Məsələ
burasındadır ki, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat şəklində təhqiqat Cinayət Məcəlləsinin həm ictimai
ittiham (məsələn, Cinayət Məcəlləsinin 221.1, 256.1, 256.2, 258.1, 258.2, 259.1-ci və s. maddələri)
qaydasında təqib olunan, həm də ictimai-xüsusi ittiham qaydasında təqib olunan (məsələn, Cinayət
Məcəlləsinin 127.1, 128, 129.2, 130.2, 131.1, 175, 177.1-ci və s. maddələri) maddələrində nəzərdə tutulmuş
cinayətlər barəsində həyata keçirilir. CPM-in 37.3-cü maddəsinə görə, ictimai xüsusi ittiham qaydasında
cinayət təqibi zərər çəkmiş şəxsin şikayəti əsasında və ya 37.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda
prokurorun təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. CPM-in 37.5-ci maddəsinə görə, ictimai xüsusi ittiham qaydasında
cinayət təqibi zərər çəkmiş şəxsin şikayəti olmadan prokuror tərəfindən törədilmiş cinayət dövlətin və ya
cəmiyyətin mənafeyinə toxunduqda, cinayət hakimiyyət nümayəndəsi və ya dövlət orqanlarının digər
vəzifəli şəxsləri tərəfindən, yaxud onlara qarşı törədildikdə, cinayət hamilə vəziyyətində olan qadın, qoca və
köməksiz vəziyyətdə olan şəxs barəsində törədildikdə, cinayət hədə-qorxu, məcburiyyət təsiri altında və ya
onu törətmiş şəxsdən asılı vəziyyətdə olan digər şəxs barəsində törədildikdə, cinayət fəaliyyət qabiliyyəti
olmayan və cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə imkan verən yaş həddinə çatmamış şəxs tərəfindən və ya ona
qarşı törədildikdə başlanıla bilər. Ona görə də, belə çıxır ki, AR CPM-in 214.4-cü maddəsində sadalanan və
ictimai-xüsusi ittiham qaydasında təqib olunan cinayətlər üzrə sadələşdirilmiş icraat yalnız zərər çəkmiş
şəxsin, onun qanunu nümayəndəsinin və ya nümayəndəsinin şikayəti, yaxud prokurorun təşəbbüsü ilə açıla
bilər. İctimai ittiham qaydasında cinayət təqibi fiziki və hüquqi şəxslərin (vəzifəli şəxslərin), kütləvi
informasiya vasitələrinin məlumatları, habelə törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərin o cümlədən belə
cinayətlər haqqında məlumatların məhkəmə və ya cinayət təqibi orqanı tərəfindən bilavasitə aşkar edilməsi
əsasında həyata keçirilə bilər. Ona görə də, AR CPM-in 214.4-cü maddəsində sadalanan və ictimai ittiham
qaydasında təqib olunan cinayətlər üzrə sadələşdirilmiş icraat zərər çəkmiş şəxsin, onun qanuni
nümayəndəsinin və ya nümayəndəsinin şikayəti olmadan da başlanıla bilər. Digər tərəfdən, CPM-in 106-cı
maddəsinə uyğun olaraq, zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi də CPM-in 214.4-cü maddəsində nəzərdə
tutulmuş cinayətlər haqqında şikayət vermək hüququna malikdir. Yuxarıda deyilənlər əsasında belə bir
nəticəyə gəlmək olar ki, əslində, böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə məhkəməyədək
sadələşdirilmiş icraatın başlanılması üçün səbəblər qismində zərər çəkmiş şəxsin, onun qanuni nümayəndəsinin, nümayəndəsinin və ya zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinin şikayəti, prokurorun təşəbbüsü, fiziki,
hüquqi (vəzifəli) şəxslərin, KİV-in məlumatları, cinayətin və ya cinayət haqqında məlumatların bilavasitə
aşkar edilməsi çıxış edir.
Nəhayət, böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş
icraatın əsas hüquqi tənzimetmə problemi kimi, AR CPM-də barəsində bu növdə təhqiqat həyata keçirilən
şəxsin prosessual statusunun müəyyən edilməməsidir. Bu hüquqi-qeyri müəyyənliyin mövcudluğu
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən də tanınmış və onun aradan qaldırılması üçün
Konstitusiya Məhkəməsi «Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 293.1-ci maddəsinin
və 297.0.4-cü maddəsinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair» 12 yanvar 2011-ci il tarixli Qərarında
«cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş şəxs» müddəası ilə bağlı aşağıdakıları qeyd etmişdir.
CPM-in 46.1-ci maddəsinə görə, ictimai ittiham və ictimai-xüsusi ittiham qaydasında cinayət təqibi üzrə
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cinayət işinin başlanması üçün müvafiq səbəb və əsaslar olmalıdır. Təhqiqatçı, müstəntiq və ya prokuror
hazırlanan, yaxud törədilən cinayətin əlamətlərini əks etdirən əməllər barədə məlumat aldıqda və ya cinayət
hadisəsini bilavasitə aşkar etdikdə bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada cinayətin izlərinin qorunması və
götürülməsi üçün tədbirlər görməli, həmçinin öz səlahiyyətləri daxilində dərhal təhqiqat və ya istintaq
aparmalıdırlar (CPM-in 38.1-ci maddəsi). Qeyd edilməlidir ki, qanunverici bəzi halları istisna etməklə
cinayət işinin başlanmasını ilkin yoxlama aparılması yolu ilə kifayət qədər əsasların mövcudluğundan asılı
etmiş, habelə cinayət işinin başlanmasından əvvəl hadisə yerinə baxış istisna olmaqla digər istintaq
hərəkətlərinin aparılmasını da qadağan etmişdir (CPM-in 207.1.2 və 207.4-cü maddələri). Bununla belə,
böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlərə dair cinayət üzrə təhqiqatçı cinayət işi başlamadan
sadələşdirilmiş icraat aça bilər (CPM-in 45.3 və 294.1.2-ci maddələri). CPM-in 207.1.2-ci maddəsinə görə
isə cinayət işinin başlanması üçün kifayət qədər əsaslar toplanması ilə əlaqədar aparılan ilkin yoxlama aşkar
cinayətlərlə bağlı olan məlumatlar haqqında tətbiq olunmur. Belə hal məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın
cinayət əlamətləri olduqda fakt üzrə deyil, cinayəti törətmiş şəxs barəsində həyata keçirildiyini ehtiva edir.
Lakin, CPM-in böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə məhkəməyədək sadələşdirilmiş
icraatın aparılmasını tənzimləyən müddəalarının təhlilindən görünür ki, ibtidai istintaq zamanı müvafiq
statusa (şübhəli və ya təqsirləndirilən) malik olan şəxsdən fərqli olaraq, sadələşdirilmiş icraatda cinayət
qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törədən şəxsin prosessual statusu aydın göstərilməmişdir. Bununla
əlaqədar, vurğulanmalıdır ki, CPM-də böyuk ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər üzrə məhkəməyədək
sadələşdirilmiş icraatın prosessual qaydalarının tənzimlənməsi cinayət mühakimə icraatının şəxsin ona qarşı
irəli sürülmüş ittihamdan müdafiəsinə zəmanət verən əsas konstitusiya prinsiplərinə uyğun həyata
keçirilməlidir. Konstitusiyada demokratik dövlətin təbiətini və mahiyyətini əks etdirən və cinayət mühakimə
icraatında insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təminatını nəzərdə tutan bir sıra prinsiplər təsbit
edilmişdir (Konstitusiyanın 25, 28, 32, 33, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 125 və 127-ci maddələri). Buna görə
təqsirləndirilən şəxsin, cinayət prosesinin digər iştirakçıları kimi, əsas hüquqlarının təmin edilməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb etdiyindən, belə hüquqların səmərəli həyata keçirilməsinin mümkünlüyü bütün cinayət
mühakimə icraatına və onun ayrı-ayrı mərhələlərinə aid olmalıdır. Nəzərə alınmalıdır ki, məhkəməyədək
sadələşdirilmiş icraat zamanı cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş şəxsin hüquqlarının təmin
edilməsi, ona qarşı irəli sürülmüş ittihamın mövcudluğundan, onun təqsirliliyinin sübuta yetirilməsinə
yönəlmiş müvafiq prosessual qərarların qəbul edilməsindən və xüsusən də, təxirəsalınmaz istintaq
hərəkətlərinin aparılmasından irəli gəlir. Bu zaman həmin şəxsin cinayət təqibi üzrə yalnız formal prosessual
vəziyyətinin deyil, həmçinin faktiki vəziyyətinin nəzərə alınması zərurəti yaranır. Oxşar hüquqi mövqe
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 17 iyun 2010-cu il tarixli qərarında ifadə olunmuşdur. Əks təqdirdə
belə vəziyyət şəxsin prosessual hüquqlarının pozulmasına şərait yaratmaqla (ittihamın sübut olunmasında
yaranan şübhələri digər sübutlarla aradan qaldırmaq mümkün olmadıqda, onlar şübhəli və ya təqsirləndirilən
şəxsin xeyrinə həll olunur (CPM-in 145.3-cü maddəsi), Konstitusiyanın 63-cü maddəsinin və CPM-in 21-ci
maddəsinin tələblərinin inkar edilməsinə gətirib çıxarardı. Belə ki, cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən
hər bir şəxs, onun təqsiri qanunla nəzərdə tutulan qaydada sübuta yetirilməyibsə və bu barədə məhkəmənin
qanuni qüvvəyə minmiş hökmü yoxdursa, təqsirsiz sayılır. Şəxsin təqsirli olduğuna əsaslı şübhələr varsa da,
onun təqsirli bilinməsinə yol verilmir (Konstitusiyanın 63-cü maddəsinin I və II hissələri). Böyük ictimai
təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə təhqiqatın nəticələrini əks etdirən prosessual sənəd məhkəməyədək
sadələşdirilmiş icraatın aparılması nəticələrinə dair tərtib olunmuş yekun protokuludur (CPM-in 296-cı
maddəsi). Cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulan əməli törədən şəxsi, əməlin törədildiyi yeri, vaxtı, üsulu,
motivi, nəticələri və digər mühüm halları, o cümlədən əməli törətmiş şəxsin təqsirliliyini də təsdiq edən
sübutları göstərən həmin prosessual sənəd məhkəmədə işə baxılmasına əsasdır (CPM-in 297.0.2-ci maddəsi).
Göstərilən sənəd sübutların məcmusu əsasında cinayət əməlinin məhz konkret şəxs tərəfindən törədildiyini
israr etdiyindən məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatda cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş
şəxs təqsirləndirilən şəxs statusuna malikdir. Bununla yanaşı, prokuror CPM-in 84.5.13 və 297.0.4-cü
maddələrində nəzərdə tutulmuş səlahiyyətindən istifadə edərək CPM-in 39-cu maddəsində nəzərdə tutulan və
cinayət təqibini istisna edən halları aşkarladıqda, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş şəxs,
yəni təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət təqibinə xitam verilməsi haqqında qərar qəbul edir. Bu baxımdan
CPM-in 297.0.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş «cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş şəxs»
müddəası təqsirləndirilən şəxs mənasını kəsb edir. Konstitusiya Məhkəməsinin nəzərdən keçirilən Qərarının
2-ci bəndində məhz bu yanaşma rəsmi status almışdır: «Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinin 297.0.4-cü maddəsinin «cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş şəxs» müddəası
məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat çərçivəsində həmin Məcəllənin 214.4-cü maddəsində göstərilən
cinayətlərdən hər hansı birini törətmiş təqsirləndirilən şəxsi nəzərdə tutur».
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Современные проблемы упрощенного досудебного производства по очевидным
преступлениям, не представляющим большой общественной опасности
АННОТАЦИЯ
Система уголовного производства Азербайджанской Республики состоит из отдельных стадий.
Каждая стадия уголовного процесса обладает системой специальных задач, которая в конечном
итоге направлена на разрешение общих задач уголовного судопроизводства. Вместе с тем, закон
определяет строгую процессуальную форму для каждой из стадий. Дознание в виде упрощенного
досудебного производства является дифференцированной формой уголовного судопроизводства. Оно
способно охватить всё предварительное расследование по преступлениям, предварительное
следствие которых не обязательно. За счет этой характеристики дознание в виде упрощенного
досудебного производства создает условие для решения задач предварительного расследования в
более короткие сроки и с более меньшими процессуальными средствами. Несмотря та то, что
основные вопросы дознания в виде упрощенного досудебного производства детально регулированы в
законе, некоторые моменты этого производства до сих пор не разрешены в законе до конца. Автор
дает процессуальную характеристику данного вида дознания и рассматривает некоторые
современные проблемы дознания в виде упрощенного досудебного производства.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, стадии, процессуальная форма, дифференциация, упрощение.
Modern problems of the simplified pre-judicial production
on the obvious crimes which are nоt constituting big public danger
ANNOTATION
The system of criminal proceedings of the Azerbaijan Republic consists of separate stages. Each stage
of criminal trial possesses system of special tasks which finally is directed on permission of the general
problems of criminal legal proceedings. At the same time, the law defines a strict procedural form for each of
stages. Inquiry in the form of the simplified pre-judicial production is the differentiated form of criminal
legal proceedings. It is capable to capture all preliminary investigation on crimes which preliminary
investigation is nоt obligatory. At the expense of this characteristic inquiry in the form of the simplified prejudicial production creates a condition for the solution of problems of preliminary investigation in shorter
terms and with more smaller procedural means. Without watching that that the main questions of inquiry in
the form of the simplified pre-judicial production are in details regulated in the law, some moments of this
production are still not resolved in the law up to the end. The author gives the procedural characteristic of
this type of inquiry and considers some modern problems of inquiry in the form of the simplified pre-judicial
production.
Key words: criminal legal proceedings, stages, procedural form, differentiation, simplification.
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ÇƏKİŞMƏ PRİNSİPİNİN MƏHKƏMƏ NİTQLƏRİNƏ TƏSİRİ BARƏDƏ
Xülasə: Çəkişmə prinsipi cinayət mühakimə icraatının tipini və formasını müəyyən edir. Bu prinsip
cinayət prosesində qarşı-qarşıya duran iki tərəfin hüquq bərabərliyi və işi həll edən məhkəmənin tərəfsizliyi
ideyasına əsaslanır. Çəkişmə prinsipi cinayət prosesində həll edilən hər bir məsələdə ittiham və müdafiə
tərəflərinin hüquqlarında balansın gözlənilməsini tələb edir. Digər prinsiplər kimi çəkişmə prinsipi də cinayətprosessual hüquq institutlarının, o cümlədən, məhkəmə nitqlərinin prosessual formasına öz təsirini göstərir.
Məqalədə çəkişmə prinsipinin məhkəmə nitqlərinə necə təsir göstərməsi məsələlərinə aydınlıq gətirilir.
Açar sözlər: cinayət mühakimə icraatı, tərəflər, çəkişmə, prinsip, məhkəmə nitqləri, bərabərlik.

AR Konstitusiyasının 127-ci maddəsinin VII hissəsinə əsasən, məhkəmə icraatı çəkişmə prinsipi
əsasında həyata keçirilir. Cinayət prosesində tərəflərin çəkişməsi prinsipi isə AR CPM-in 32-ci maddəsi ilə
təsbit edilmişdir. Həmin maddənin müddəalarına əsasən, Azərbaycan Respublikasında cinayət mühakimə
icraatı ittiham və müdafiə tərəfinin çəkişməsi əsasında həyata keçirilir. Yeri gəlmişkən, qeyd etmək istərdik
ki, AR Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu öz qərarlarında çəkişmə prinsipinin mahiyyəti ilə bağlı
dəfələrlə hüquqi mövqelər bildirmişdir. Məsələn, AR Konstitusiya Məhkəməsinin «AR CPM-in 420.3-cü
maddəsinə dair» 19 aprel 2002-ci il tarixli Qərarında qeyd edilir ki: «… çəkişmə hüququ çəkişən tərəflərin
mövqeyi və tələblərini əsaslandırmaq üçün bərabər vasitələr və imkanlardan istifadə etmək, digər tərəfin
mövqeyi və tələbləri ilə razı olmamaq hüququnun tanınmasını nəzərdə tutur … prosessual bərabərlik o
deməkdir ki, ittiham tərəfi cinayət təqibi ilə bağlı ittihamı sübuta yetirmək, müdafiə tərəfi isə ittihamı təkzib
etmək üçün məhkəmə prosesində eyni hüquqlara malikdir. Təqsirləndirilən şəxs (məhkum) kimi, zərər
çəkmiş də məhkəmə iclasında yaranan və hökmlə həllini tapan bütün məsələlərə, o cümlədən təqsirləndirilən
şəxsin əməlinin hüquqi tövsifinə və məhkəmənin yekun qərarına dair öz təkliflərini irəli sürə bilər …
Cinayət-Prosessual Məcəlləsində təqsirləndirilən şəxsin, sonra isə məhkumun cinayətin tövsifi və ona təyin
edilmiş cəzanın tətbiqi ilə bağlı heç bir məhdudiyyət qoyulmadan öz təkliflərinin irəli sürmək hüququnun
olması, zərər çəkmişin isə belə hüquqdan tam istifadə edə bilməməsi zərər çəkmişin Konstitusiyada təsbit
olunmuş məhkəmə müdafiəsi hüququnu əsassız olaraq məhdudlaşdırır, məhkəmə icraatının çəkişmə əsasında
həyata keçirilməsi, tərəflərin məhkəmə qarşısında bərabərlik prinsiplərini pozmuş olur» (4, s. 259-261).
AR Konstitusiya Məhkəməsinin «AR CPM-in 409-cu maddəsinin şərh edilməsinə dair» 19 iyul 2002-ci
il tarixli Qərarında göstərilir ki: «… qanunverici tərəfindən cinayət mühakimə icraatının çəkişmə prinsipinə
müvafiq olaraq həyata keçirilməsinin müəyyənləşdirilməsi, tərəflərin müəyyən hədlərdə prosessual müstəqilliyinin təmin olunmasına, onların prosessual mövqe və məqsədlərinin konkretləşdirilməsinə, həmçinin
prosessual funksiyaların tarazlaşdırılmasına yönəlmişdir … ittiham və müdafiə tərəflərinin çəkişməsi cinayət
mühakimə icraatının bütün mərhələlərini əhatə edir və məhkəmə tərəfindən qanuni, əsaslı və ədalətli hökm
çıxarılmasına şərait yaradır» (4, s. 261-262).
AR Konstitusiya Məhkəməsinin «Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun sorğusuna əsasən AR
CPM-in 43.1.1, 314.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş «dövlət ittihamçısı və xüsusi ittihamçı cinayət
təqibindən imtina etdikdə» müddəasının şərh edilməsinə dair» 15 fevral 2008-ci il tarixli Qərarında çəkişmə
prinsipinin mahiyyəti ilə əlaqədar aşağıdakı müddəalar yer almışdır: «… Konstitusiyanın və cinayətprosessual qanunvericiliyinin yuxarıdakı məsələləri tənzimləyən müddəalarının mənasına görə, cinayət işinin
həlli üzrə məhkəmənin və ittiham tərəfinin funksiyaları bir-birindən ciddi fərqlənir və onlardan hər biri
müvafiq subyektin üzərinə düşür … cinayət təqibinin başlanması, ittihamın irəli sürülməsi və məhkəmədə
müdafiəsi qanunda müəyyən edilən orqanlar və vəzifəli şəxslər, qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda isə,
həmçinin zərərçəkmiş tərəfindən həyata keçirilir … cinayət ədalət mühakiməsi vasitəsilə, çəkişmə və
tərəflərin hüquq bərabərliyi əsasında məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirən məhkəmə isə işin icraatı zamanı
ittiham və ya müdafiə tərəfinin prosessual səlahiyyətlərini öz üzərinə götürərək onlardan hər hansı birinin
tərəfində dayanmamalı, yaxud onları əvəz etməməli, bütün proses boyu obyektiv və qərəzsiz arbitr olaraq
qalmalıdır» (4, s. 262).
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Nəhayət, AR Konstitusiya Məhkəməsinin «Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Hərbi
Kollegiyasının 7 iyul 2011-ci il tarixli qərarının AR Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun
yoxlanılmasına dair» 17 aprel 2012-ci il tarixli Qərarında göstərilir ki: «… çəkişmə prinsipi cinayət
məhkəmə icraatının elə qurulmasını ehtiva edir ki, orada ədalət mühakiməsi (işin həll edilməsi) funksiyası
ittiham və müdafiə funksiyalarından tamamilə ayrılmış olsun. İşin həll edilməsi funksiyası məhkəməyə
aiddir. Məhkəmə işə ədalətlə və qərəzsiz baxılmasını təmin etməli, tərəflərə öz prosessual vəzifələrini həyata
keçirmək və mövqelərini müdafiə etmək üçün bərabər imkanlar yaratmalıdır. Çəkişmə yalnız bitərəf
məhkəmənin mövcudluğu halında mümkün olduğundan məhkəmənin tərəflərin prosessual funksiyalarını
(ittiham, yaxud müdafiə) öz üzərinə götürməsi yolverilməzdir … öz növbəsində, cinayət-prosessual
qanunvericiliyi çəkişmə prinsipinə əsaslanaraq cinayət prosesi subyektlərinin funksiyalarını bir-birindən
ayıraraq onların hüquqlarını və vəzifələrini dəqiq müəyyən etmişdir» (4, s. 263).
Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində tərəflərin çəkişməsinin normativ səviyyədə bir prinsip
kimi qəbul edilməsi Azərbaycan Respublikasının müstəqillik əldə etməsindən sonra qəbul edilmiş
Konstitusiya və Cinayət-Prosessual Məcəllə ilə bağlı olsa da, hələ sovetlər dönəmində cinayət-prosessual
hüququn doktrinasında çəkişmə, sovet cinayət prosesinin ayrı-ayrı prinsipləri sırasında nəzərdən keçirilirdi
(14, s. 103-104; 7, s. 3-9). Milli cinayət cinayət-prosessual hüquq elmində isə çəkişmə prinsipini sovet
cinayət mühakimə icraatı prinsipləri kontekstindən ən uğurlu şəkildə izah etmiş müəllif, şübhəsiz ki, prof.
C.H. Mövsümov olmuşdur. Prof. C.H.Mövsümov qeyd edirdi ki: «çəkişmə elə bir prosesdir ki, burada
prosessual funksiyalar, cinayət-prosessual fəaliyyətin subyektləri (tərəflər) arasında bölünmüş olur …
çəkişmə əsl demokratik prinsip olub, müttəhimin müdafiə hüququnun real həyata keçirilməsini təmin edir və
mühakimə icraatı qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsinə kömək edir … həmin prinsipə əsasən,
proses mübahisə və müzakirə şəraitində aparılır ki, bu da öz növbəsində məhkəmə qarşısında duran
vəzifələrin həyata keçirilməsinə təminat yaradır … bu prinsip özünün tam və aydın ifadəsini məhkəmə baxışı
mərhələsində tapır … tərəflər arasında gedən prosessual mübahisənin daha obyektiv, hərtərəfli və real olması
və bu çəkişmənin nəticələrinin məhkəmə üçün həqiqəti müəyyən etmək imkanı yaratmaq məqsədilə sovet
cinayət-prosessual qanunvericiliyi tərəflərin bərabər prosessual hüquqlara malik olmalarını təsbit etmişdir …
beləliklə, çəkişmə prinsipi sovet cinayət prosesinin və sosialist ədalət mühakiməsinin demokratik
əsaslarından biri olub müttəhimin hüquqlarının və qanuni mənafeyinin real həyata keçirilməsinin, işin
hallarının hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırılmasını, habelə məhkəmə hökmlərinin qanuni, əsaslı və ədalətli
olmasını təmin edir» (6, s. 60-61). Çəkişmə prinsipinin bu izahı, sonradan digər milli müəlliflər tərəfindən
həmin prinsipin yeni izah və anlayışlarının verilməsi zamanı metodoloji əsas kimi çıxış etmişdir. Hesab
edirik ki, prof. C.H. Mövsümovun «… həmin prinsipə əsasən, proses mübahisə və müzakirə şəraitində
aparılır …» sözləri məhkəmə nitqlərinin realizəsi zamanı çəkişmə prinsipinin nə qədər əhəmiyyət kəsb
etməsini əyani şəkildə sübut edir, çünki fikirlərinin şifahi şəkildə ifadə edilməsi imkanına malik olmayan
tərəflər mühakimə icraatının nə mübahisə, nə də müzakirə xarakterini təmin edə bilməzlər. Prof. C.H.
Mövsümovun çəkişmə prinsipinin cinayət mühakimə icraatına mübahisə və müzakirə xarakteri verməsinə
dair fikirləri müasir cinayət prosesi üçün də tamamilə aktualdır. Həqiqətən, cinayət mühakimə icraatı geniş
mənada iki əsas tezisin – şəxsin cinayət törətməkdə təqsirli olması (ittiham tezisi) və şəxsin cinayət
törətməkdə təqsirsiz olması (birinci tezisin anti-tezisi olan müdafiə tezisi), dar mənada isə, məhkəmədə həll
edilməli olan hər bir məsələyə dair bir-birinə alternativ olan tezislərin (məsələn, vəsatət təmin edilməlidir,
yaxud təmin edilməməlidir, təqsirləndirilən şəxs barəsində qətimkan tədbiri tətbiq edilməlidir, yaxud tətbiq
edilməməlidir və s.) qarşıdurmasından ibarətdir. İşi həll edən subyekt tərəfindən məhz bu tesizlərin hansının
həqiqətə uyğun hesab edilməsindən asılı olaraq iş üzrə icraat bu və ya digər nəticə (təqsirləndirilən şəxsin
məhkum edilməsi, yaxud ona bəraət verilməsi və s.) ilə yekunlaşır. Mübahisə istənilən hüquqi prosesin təməl
kateqoriyasıdır, hüquqi prosesdə mübahisə də hüquqi xarakter kəsb edir. Mübahisənin hüquqi xarakteri onun
həllinin də digər vasitələrlə deyil, məhz hüquqi vasitələrlə mümkünlüyünü şərtləndirir. İstənilən mübahisədə
bir tərəfin digərindən üstün olması əvvəlcədən mübahisənin taleyini həll etmiş olur, hüquqi mübahisədə isə
bu, yolverilməzdir. Yalnız bərabər hüquqi imkanlara malik olan tərəflər arasından həyata keçirilən hüquqi
mübahisə qanuni və həqiqətə uyğun olan qərarın qəbul edilməsinə xidmət edə bilər (10, s. 37; 12, s. 2-3). Bu
anlamda, prof. C.H.Mövsümovun çəkişmə prinsipinin təsiri altında cinayət prosesinin mübahisə xarakteri
alması barədə lakonik fikri, əslində, çəkişmə prinsipinin mahiyyətini tam olaraq aça bilir – çəkişmə
prinsipinin əsas tələbinə görə, hər bir tərəf məhkəmədə öz mövqeyini müdafiə etmək üçün bərabər hüquqlara
və imkanlara malik olmalıdır (AR CPM-in 32.2.2-ci maddəsi).
Prof. C.H. Mövsümovun çəkişmə prinsipinin cinayət mühakimə icraatına müzakirə xarakteri verməsi
fikri ilə tam razılaşmaq lazım gəlir. Həqiqətən də, çəkişmə prinsipi əsasında qurulmuş cinayət prosesində
ayrı-ayrı məsələlərin həlli üçün tərəflərin yalnız mübahisə etməsi tələb olunmur, bir sıra hallarda qarşı64

qarşıya duran tərəflər eyni bir məsələ barədə tamamilə eyni, yaxud bir-birinə zidd olmayan fərli fikirləri də
müdafiə edə bilərlər. Çəkişmə prinsipi əsasında qurulmuş cinayət prosesində tərəflərin müxtəlif məsələləri
müzakirə etməklə onların konkret həllini məhkəməyə təklif etmələri istisna olunmur. Bunun bariz nümunəsi
kimi AR CPM-in 141.2-ci maddəsində təsbit edilmiş prosessual qaydanı göstərmək olar. Həmin qaydaya
əsasən, cinayət prosesinin tərəfləri cinayət təqibi üzrə əhəmiyyət kəsb edən hər hansı halı tədqiq etmədən
onun mövcudluğu və ya müəyyən qiymət verilməsi barədə razılığa gələ bilərlər. Cinayət təqibi üzrə icraatın
materiallarında olan sübutlara əsasən məhkəmə bu halların mövcudluğu və ona verilmiş qiymətin qanunla
ziddiyyət yaratmadığını qəbul etdikdə, belə razılıq hökmün və ya digər qərarın əsası kimi qəbul edilə bilər.
Bir sıra hallarda, məhkəmənin qərar qəbul etməsi üçün tərəflərin mübahisə deyil, məhz müzakirə əsasında
hansısa ortaq mövqeyə gəlməsi daha səmərəli nəticələr verir. Məsələn, qüvvədə olan cinayət-prosessual
qanunvericiliyin bir sıra normalarına görə, məhkəmə bu və ya digər qərarın qəbul edilməsindən əvvəl
tərəflərin fikirlərini dinləməlidir. Məsələn, AR CPM-in 315.2-ci maddəsinə əsasən, zərər çəkmiş şəxs (xüsusi
ittihamçı) ictimai və ya ictimai-xüsusi ittiham qaydasında həyata keçirilməli cinayət təqibi üzrə məhkəmə
iclasına gəlmədikdə, məhkəmə cinayət prosesi tərəflərinin fikrini dinlədikdən sonra onun iştirakı olmadan
cinayət təqibi ilə bağlı bütün hallarının hərtərəfli, tam və obyektiv tədqiq edilməsinin, qanuni və əsaslı yekun
məhkəmə qərarının çıxarılmasının mümkünlüyü barədə məsələni həll edir. Eləcə də, AR CPM-in 317.1-ci
maddəsinə əsasən, qanunun müddəalarına uyğun olaraq məhkəmə iclasına çağırılmış şahid, ekspert və
mütəxəssisdən hər hansı biri məhkəmə iclasına gəlmədikdə, məhkəmə növbə ilə cinayət prosesi tərəflərindən
hər birinin fikrini dinlədikdən sonra məhkəmə baxışının davam etdirilməsi və ya onun təxirə salınması
haqqında qərar çıxarır. Başqa bir misal kimi, AR CPM-in 323.4-cü maddəsini göstərmək olar. Həmin
maddəyə əsasən, cinayət prosesi tərəflərinin hər hansı birinin verdiyi vəsatəti məhkəmə əvvəlcədən digər
tərəfin fikrini dinlədikdən sonra müzakirə etməlidir. Bu cür misalları davam etdirmək olar, lakin hesab edirik
ki, cinayət prosesində məsələlərin həlli üçün mübahisə ilə yanaşı, müzakirənin də əhəmiyyətli olduğunu
təsdiq etmək üçün onlar kifayətdir. Doğrudur, məhkəmədə əksər məsələlərin həlli üçün hakimin
(məhkəmənin) mövqeyi həlledicidir, lakin ədəbiyyatda, haqlı olaraq, qeyd edilir ki, çəkişmə prinsipi əsasında
qurulmuş cinayət prosesində məhkəmənin mövqeyinin formalaşması məhz cinayət prosesinin ittiham və
müdafiə tərəflərinin necə hərəkət etmələri çox əhəmiyyətlidir (13, s. 33).
Məhkəmə nitqlərinin realizəsi baxımından çəkişmə prinsipinin cinayət prosesinə mübahisə və müzakirə
xarakteri verməsinin əhəmiyyəti ondadır ki, bu zaman bərabər hüquqi imkanlara malik olan ittiham və
müdafiə tərəfi həyata keçirdiyi funksiyanın məzmunundan asılı olaraq, həm qarşı tərəfin irəli sürdüyü tezis
və arqumentləri mübahisələndirə bilir, həm də öz maraqları ilə ziddiyyət təşkil etməyən məsələlərə dair qarşı
tərəflə birlikdə müzakirələrdə iştirak edə bilir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, geniş mənada məhkəmə nitqi təkcə
çıxışlar, replikalar, son söz və s. nitqlər kimi deyil, həm də mühakimə icraatının bütün gedişatı ərzində
subyektin konkret məsələyə dair mövqeyinin ifadəsi vasitəsi kimi çıxış edir. Bu anlamda çəkişmə prinsipi
cinayət mühakimə icraatında iştirak edən subyektin şifahi şəkildə vəsatətlər vermək, şifahi şəkildə etirazlar
etmək, cinayət prosesini həyata keçirən orqanın, o cümlədən, məhkəmənin hərəkətlərinə öz etirazını
bildirmək, məhkəmə iclasında cinayət prosesinin digər iştirakçılarının verdiyi vəsatətlərə və təkliflərə,
habelə, məhkəmə tərəfindən həll edilməli olan məsələlərə dair öz fikrini bildirmək, digər tərəfin qanunsuz
hərəkətlərinə öz etirazını bildirmək və s. kimi hüquqlarının mövcudluğunu şərtləndirir və realizəsi təmin
edir. Sadalanan bütün hüquqların realizə forması məhkəmə baxışı zamanı tərəfin şifahi şəkildə öz dəlillərinin
gətirilməsini ehtiva edir, bu da öz növbəsində, birbaşa şəkildə və geniş mənada məhkəmə nitqinin realizə
vasitəsi kimi çıxış edir. Göründüyü kimi, çəkişmə prinsipi cinayət prosesinə mübahisə və müzakirə
əlamətləri verməklə tərəflərə məhkəmə nitqinin müvafiq realizə vasitələrinin verilməli olması tələbini
şərtləndirir və cinayət prosesinin çəkişmə prinsipi əsasında qurulması bu imkanların hər iki tərəf arasında
bərabər paylanmasını nəzərdə tutur.
Çəkişmə prinsipinin mahiyyətini izah etməyə çalışmış prof. M.Ə. Cəfərquliyev də çıxış nöqtəsi kimi,
prof. C.H. Mövsümovun fikirlərindən istifadə edir və bu fikirlərin inkişafı olaraq göstərir ki: «… Azərbaycan
Respublikasının yeni Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 32-ci maddəsində şərh olunan qaydalardan aydın olur
ki, yeni cinayət-prosessual qanunvericilik çəkişmə və tərəflərin bərabərliyinə, Konstitusiyanın 127-ci
maddəsinin inkişafı olaraq, müstəqil əhəmiyyət vermiş və onları mühakimə icraatının həyata keçirilməsinin
prinsipləri kimi nəzərə almışdır … çəkişmə və tərəflərin bərabərliyi prinsiplərinin məzmununun ünsürü kimi:
ittiham, müdafiə və işin həll edilməsi funksiyalarının bir-birindən ayrılması; məhkəmə araşdırılmasından
sübutların tədqiqi; sübutların tədqiqində iştirak; vəsatətlər verilməsi; iş üçün istənilən əhəmiyyətli məsələ
üzrə fikir söyləmək, çıxışlarda iştirak etməyə dair tərəflərin bərabər hüquqlarının mövcudluğu … və digər
hallar konkret olaraq yeni cinayət-prosessual qanunvericilikdə tam aydınlığı ilə şərh edilmişdir» (5, s. 129130). Göründüyü kimi, prof. M.Ə. Cəfərquliyev də çəkişmə prinsipinin əsas tələblərindən biri olan
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«tərəflərin hüquq bərabərliyi», yaxud «hüquqların balansı» konsepsiyasının mahiyyətini açarkən,
məhkəmədə şifahi şəkildə vəsatətlərin verilməsində, iş üçün istənilən əhəmiyyətli məsələ üzrə fikir
söyləməkdə və çıxışlarda iştirak etməkdə tərəflərin bərabər hüquqlarının mövcudluğunu məhz çəkişmə
prinsipinin tələbi kimi təqdim edir. Məhkəmədə şifahi şəkildə vəsatətlərin verilməsi, iş üçün istənilən
əhəmiyyətli məsələ üzrə fikir söyləmək və çıxışlarda iştirak etmək hüquqlarının realizə formasının məhz
məhkəmə nitqi olduğunu nəzərə alsaq, belə bir qənaətə gələ bilərik ki, məhkəmə nitqinə dair tərəflərin hüquq
bərabərliyi, yaxud tərəflərin hüquqlarının balansı tələbi çəkişmə prinsipinin tərkib hissəsi kimi çıxış edir.
Çəkişmə prinsipinin tərkib elementi kimi, tərəflərin hüquq bərabərliyi və ya tərəflərin hüquqlarının
balansı bir tərəfin malik olduğu bir hüquqa cavab olaraq qarşı tərəfin də ya həm forma, həm də məzmununa
görə həmin hüquqa tam uyğun gələn, ya da formasına görə fərqli olsa da, məzmunca eyni hüquqi imkanları
ehtiva edən hüquqa malik olmasını nəzərdə tutur. Çəkişmə prinsipinin tərəflərin hüquqlarının balansına dair
tələbini təmin etmək, bir qayda olaraq, məhkəməyədək icraatda daha çətin olur, çünki məhkəməyədək
icraatda ittiham tərəfinin iştirakçıları kimi dövlətin məcburiyyət xarakterli səlahiyyətlərinə malik olan
subyektlər (təhqiqatçı, müstəntiq, istintaq idarəsi rəisi, ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata
keçirən prokuror) çıxış edir. Belə olan təqdirdə, müdafiə tərəfindən çıxış edən müdafiəçiyə və ya bilavasitə
təqsirləndirilən şəxsə ittiham tərəfindən çıxış edən müstəntiqin və ya prokurorun hüquqları ilə həm forma,
həm də məzmununa görə bərabər hüquqların verilməsi praktiki olaraq mümkün deyil. Belə ki, hüquqların
balansı tələbini rəhbər tutaraq müdafiəçiyə də müstəntiqlə eyni hüquqi əsaslar və eyni prosedur formalar
daxilində istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi imkanının verilməsi real deyildir. Lakin hətta belə
şəraitdə də hüquqların balansını təmin etmək olur. Bunun üçün qanun mahiyyətcə eyni, lakin prosedur
formasına görə fərqli hüquqi vasitələrdən istifadə edir. Məsələn, müdafiəçi müstəntiq kimi istintaq
hərəkətləri apara bilməsə də, sübutların toplanmasına yönəlmiş digər prosessual hərəkətlər (məsələn,
arayışlar tələb edir, ayrı-ayrı şəxsləri sorğu-sual edir və s.) həyata keçirə bilir. Məhkəmə icraatında isə
ittiham tərəfindən çıxış edən subyektlər, o cümlədən dövlət ittihamçısının prosessual hüquqları ilə qarşı
tərəfin (müdafiə tərəfinin) prosessual hüquqlarını bərabərləşdirmək daha asandır (9, s. 65; 8, s. 412-413; 11,
s. 94). Xüsusilə də, məhkəmə nitqinin realizəsi ilə əlaqədar olaraq, məhkəmədə ittiham tərəfi ilə müdafiə
tərəfinin hüquqi imkanları demək olar ki, eynidir. Doğrudur, iki məsələdə bu bərabərliyin sona qədər
gözlənilmədiyini demək olar, amma bu qeyri-bərabərlik də şərtidir, çünki cinayət mühakimə icraatının öz
xarakteri və spesifikliyi ilə şərtlənmişdir. Burada söhbət, dövlət ittihamçısının ittiham aktını elan etməsindən
və təqsirləndirilən şəxsin son söz söyləməsindən gedir. Məsələ burasındadır ki, mahiyyətcə, işin həll
edilməsi üçün sübutların tədqiqindən ibarət olan məhkəmə istintaqı ittiham tərəfi subyektlərinin – dövlət
ittihamçısının və ya xüsusi ittihamçının (onun nümayəndəsinin) ittiham nitqi ilə başlanır. Doğrudur, dərhal
bildirmək lazımdır ki, burada ittiham nitqi ifadəsi şərti olaraq istifadə edilir, lakin hesab edirik ki, faktiki
olaraq, dövlət ittihamçsının və ya xüsusi ittihamçının məhkəmə istintaqının açılışı ilə bağlı yerinə yetirdikləri
hərəkətləri müəyyən mənada ittihamedici nitqinin söylənilməsi kimi də qiymətləndirmək olar. Bu, qanunun
öz ruhundan da irəli gəlir, belə ki, AR CPM-in 324.2-ci maddəsinə əsasən, məhkəmə istintaqı cinayət işinə
və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat materiallarına baxılması ilə əlaqədar – dövlət ittihamçısı
tərəfindən müvafiq olaraq ittiham aktının nəticəvi hissəsinin və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın
nəticələrinə dair yekun protokolunun ittihamın irəli sürülməsinə dair hissəsinin elan edilməsi ilə, xüsusi
ittiham qaydasında şikayətə baxılması ilə əlaqədar isə – xüsusi ittihamçı və ya onun nümayəndəsi tərəfindən
şikayətin elan edilməsi ilə başlanır. Göründüyü kimi, məhkəmə istintaqının başlanmasının hazırda mövcud
olan proseduru daxilində ittiham tərəfi subyektləri irəli sürülən ittihamın mahiyyəti və məzmununu elan
etməklə şifahi nitq vasitəsilə öz mövqelərini və ittiham tezisini bildirmiş olurlar, qanunvericilikdə müdafiə
tərəfi subyektlərinə müdafiə aktı və ya onun analoqu kimi çıxış edən hər hansı bir digər aktın tərtib və elan
edilməsi səlahiyyətinin verilməməsi səbəbindən isə, müdafiə tərəfi məhkəmə istintaqının əvvəlindən etibarən
ittiham tərəfinin elan etdiyi ittiham tezisinə cavab olaraq hər hansı bir müdafiə tezisi irəli sürmək imkanından
məhrum olur. Şərti olaraq, belə demək olar ki, müəyyən mənada bu qeyri-bərabərlik məhkəmə istintaqının
sonunda – təqsirləndirilən şəxsə son söz verildikdə kompensasiya edilir. Belə ki, təqsirləndirilən şəxs son söz
söyləmək hüququna malik olan yeganə subyektdir, təqsirləndirilən şəxsin son sözü hər hansı müddətlə
məhdudlaşdırılmır, təqsirləndirilən şəxsin son sözü ilə bağlı nə hər hansı bir sualın verilməsinə, nə də hər
hansı bir replikanın söylənməsinə yol verilmir. Təqsirləndirilən şəxsin son sözü, məhkəmənin mövqeyinin
formalaşmasına təsir göstərmək üçün həqiqətən də əhəmiyyətli və kifayət qədər təsirli bir vasitədir. Bununla
belə, belə bir imkana qarşı tərəfdən, məsələn, zərər çəkmiş şəxs malik deyildir. Göründüyü kimi, bu
məsələdə də ittiham və müdafiə tərəflərinin məhkəmə nitqləri ilə bağlı hüquqlarında faktiki disbalans
mövcuddur. Həm müdafiə aktının tərtib edilməsi və elan edilməsi məsələsinə, həm də təqsirləndirilən şəxsin
son sözü məsələsinə işin növbəti hissələrində daha ətraflı toxunulacağı üçün bu paraqrafda həmin məsələlərlə
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əlaqədar yuxarıdakı fikirləri bildirməklə kifayətlənmək istərdik.
Çəkişmə prinsipinin mahiyyətinin izahı ilə bağlı F.M. Abbasova da əhəmiyyətli tədqiqatlar aparmış və
çəkişmə prinsipinə müəllif anlayışı verməyə nail olmuşdur. F.M. Abbasova qeyd edir ki: «Cinayət
prosesində çəkişmə prinsipi – ittiham tərəfinin cinayət təqibi vəzifəsi, müdafiə tərəfinin müdafiə hüququ
əsasında məhkəmənin gələcəyi hüquqi nəticəyə birbaşa təsir göstərmək məqsədi ilə tərəflərin məhkəməyədək
icraat zamanı qarşılıqlı sübutedici və mövqeseçici, məhkəmə icraatı zamanı qarşılıqlı sübutedici və
təkzibedici fəaliyyətini, məhkəmənin isə ittiham və müdafiə funksiyalarını öz üzərinə götürmədən ədalət
mühakiməsini qərəzsiz, tərəflərin bərabər əsaslarla iştirakının təmin edildiyi şəraitdə həyata keçirilməsini
ifadə edən rəhbər müddəadır» (3, s. 117).
Göründüyü kimi, F.M. Abbasova çəkişmə prinsipinə anlayış verərkən tərəflərin məhkəməyədək icraat
zamanı qarşılıqlı sübutedici və mövqeseçici, məhkəmə icraatı zamanı isə qarşılıqlı sübutedici və təkzibedici
fəaliyyətinə istinad edir və bu zaman müvafiq prosessual fəaliyyətin ittiham tərəfinin cinayət təqibi vəzifəsi,
müdafiə tərəfinin isə müdafiə hüququ əsasında həyata keçirildiyini qeyd edir. Tədqiqat mövzusu
kontekstində çəkişmə prinsipinin bu cür izahı belə bir sual yarada bilər ki, məhkəmə nitqi ilə əlaqədar olan
prosessual vasitələr (məsələn, məhkəmə çıxışlarının edilməsi, replikaların söylənilməsi və s.) bir tərəf üçün
hüquq, digər tərəf üçün vəzifə kimi nəzərdən keçirilə bilərmi? Başqa sözlə, məhkəmədə çıxış etmək, replika
söyləmək və s. ittiham tərəfinin vəzifəsi və müdafiə tərəfinin hüququdurmu? F.M. Abbasova tərəfindən
verilən anlayışı rəhbər tutsaq, belə nəticə çıxarmaq olar ki, ittiham tərəfi cinayət prosesində cinayət təqibini
həyata keçirmək vəzifəsi daşıdığı üçün məhkəmədə çıxış etmək, replika söyləmək və məhkəmə nitqi ilə
əlaqədar olan digər hərəkətləri etmək də ittiham tərəfinin vəzifəsi, müdafiə tərəfi isə cinayət prosesində
müdafiə hüququna əsaslanmaqla fəaliyyət göstərdiyi üçün məhkəmədə çıxış etmək, replika söyləmək və
məhkəmə nitqi ilə əlaqədar olan digər hərəkətləri etmək müdafiə tərəfinin hüququdur. Halbuki, nəzərə almaq
lazımdır ki, «ittiham tərəfi» kifayət qədər geniş anlayış olub, özündə zərər çəkmiş şəxsi, mülki iddiaçını və s.
bu kimi subyektlərini birləşdirir və məhkəmədə çıxışlar etmək və replika söyləmək kimi hərəkətləri bu
subyektlərin üzərinə bir vəzifə kimi qoymaq onların prosessual hüquqi statusları ilə bir araya sığmır. Bəlkə
də, dövlət ittihamçısının cinayət mühakimə icraatında özünün şəxsi maraqları naminə deyil, ictimai və dövlət
maraqları, eləcə də, insan haqlarının təminatı baxımından şəxsiyyətin maraqları naminə çıxış etdiyi və onun
səlahiyyətlərinin ictimai-hakimiyyət xarakterli olması arqumentlərindən çıxış edərək cinayət prosesində
iştirak edən dövlət ittihamçısının ittiham nitqi ilə çıxış etmək, replika söyləmək və s. bunun kimi hərəkətləri
etməsini onun vəzifəsi kimi nəzərdən keçirmək olardı, lakin qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericiliyi
bu yanaşmanı da istisna edir. Məsələ burasındadır ki, qüvvədə olan AR CPM-in 84-cü maddəsində dövlət
ittihamçısının hüquqları (AR CPM-in 84.6.1-84.6.12-ci maddələri) və vəzifələri (AR CPM-in 84.7.1-84.7.3cü maddələri) konkret şəkildə bir-birindən fərqləndirilmişdir və AR CPM-in 84-cü maddəsinin müddəaları
sistemində «birinci və apellyasiya instansiyaları məhkəmələrində giriş, yekun nitqi və replika söyləmək,
kassasiya instansiyası məhkəməsində isə baxılan məsədə üzrə çıxış etmək» dövlət ittihamsıçısının məhz
hüquqları kimi göstərilmişdir. Qüvvədə olan qanunvericiliyin istinad edilmiş normasını rəhbər tutaraq, belə
hesab edirik ki, məhkəmə nitqi ilə bağlı səlahiyyətlərin həm ittiham tərəfinin, həm də müdafiə tərəfinin
hüququ kimi nəzərdən keçirilməsi çəkişmə prinsipi ilə ziddiyyət təşkil etmir, əksinə hər iki tərəfin məzmunca
eyni hüquqa malik olması çəkişmə prinsipinin tərkib elementi kimi tərəflərin hüquq bərabərliyi, yaxud başqa
sözlə desək, hüquqların balansını təmin edir.
İstifadə edilmiş ədəbiyyat:
1. Azərbaycan Respublikasının 12 noyabr 1995-ci il tarixli Konstitusiyası.
2. Azərbaycan Respublikasının 14 iyul 2000-ci il tarixli Cinayət-Prosessual Məcəlləsi.
3. Abbasova F.M. Cinayət prosesi. Dərslik. Ümumi hissə. Bakı: Zərdabi MMC LTD, 2012, 416 s.
4. Abdullayev F.S. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hüquqi mövqeləri. Bakı:
Zərdabi LTD MMC, 2013, 664 s.
5. Cəfərquliyev M.Ə. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesi. Dərslik. Bakı: Qanun, 2008, 768 s.
6. Mövsümov C.H. Sovet cinayət prosesi. Dərslik. Bakı: Maarif, 1989, 312 s.
7. Галкин В.М. Принцип состязательности в советском уголовном процессе. Автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. М., 1951, 23 c.
8. Гончар Е.А. Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве / Эволюция
российского права. Тезисы докладов 6 Всероссийской студенческой научной конференции.
67

Екатеринбург, 25-26 апреля 2008 г., с. 411-413.
9. Денисов Л.А. Баланс прав и обязанностей потерпевшего и обвиняемого – подозреваемого в
состязательном уголовном процессе // Суд и правосудие, 2006, № 1, с. 64-67.
10. Ефремова Н.П. Формулирование обвинительного тезиса в постановлении о привлечении в
качестве обвиняемого // Законодательство и практика, 2006, № 1, с. 37-40.
11. Корнакова С.В. Состязательность – условие равноправия сторон в уголовном судопроизводстве // Юридическая наука и правоохранительная практика, 2009, № 1 (7), с. 92-97.
12. Павлушина А.А. Спор – как базовая категория теории юрисдикционного процесса //
Арбитражный и гражданский процесс, 2002, № 7, с. 2-6.
13. Пиюк А. Позиция суда при состязательности сторон // Законность, 1998, № 10, с. 33-34.
14. Строгович М.С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. М.:
НКЮ СССР, 1939, 151 c.
О ВЛИЯНИИ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ
НА СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ
Резюме: Принцип состязательности определяет тип и форму уголовного судопроизводства. Этот
принцип основывается на идеях равенства двух, состязающихся в уголовном процессе, друг с другом
сторон и беспристрастности суда, разрешающего дело. Принцип состязательности требует соблюдения
баланса прав стороны обвинения и стороны защиты во всех вопросах, разрешаемых в уголовном
процессе. Как и другие принципы, принцип состязательности, также влияет на процессуальную форму
уголовно-процессуальных институтов, в том числе и на процессуальную форму судебных прений. В
статье рассматриваются вопросы влияния принципа состязательности на судебные прения.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, стороны, состязательность, принцип,
судебные прения, равенство.

ABOUT INFLUENCE OF THE PRINCIPLE
OF COMPETITIVENESS ON JUDICIAL DEBATE
Summary: The principle of competitiveness defines type and a form of criminal legal proceedings.
This principle is based on the ideas of equality of two competing in criminal trial, with each other the parties
and impartiality of the court allowing business. The principle of competitiveness demands observance of
balance of the rights of the party of charge and the party of protection in all questions resolved in criminal
trial. As well as other principles, the principle of competitiveness, also influences a procedural form of
criminal procedure institutes, including a procedural form of judicial debate. In article questions of influence
of the principle of competitiveness on judicial debate are considered.
Keywords: criminal legal proceedings, parties, competitiveness, principle, judicial debate, equality.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРИНУЖДЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ
Статья посвящена проблемам применения мер процессуального принуждения в порядке
оказания правовой помощи по уголовным делам.
Автор считает, процессуальное руководство выполнением процессуальных действий, в том
числе применением мер процессуального принуждения является формой осуществления прокурорского надзора. А прокурорский надзор предшествует судебному надзору и его условно можно
называть первой инстанцией в досудебном производстве.
Далее автор предлагает внесение соответствующих изменений в законодательство, определяющее направление деятельности и полномочия органов прокуратуры о процессуальном руководстве
и надзоре над выполнением запросов иностранных государств о проведении процессуальных
действий в порядке оказания правовой помощи между государствами. После внесения указанных
изменений, применение мер процессуального принуждения в рамках процессуальных действий,
выполненных в порядке оказания правовой помощи по уголовным делам между государствами
правовой помощи, охватывается процессуальным руководством, прокурорским надзором и судебным
надзором.
Ключевые слова: оказание правовой помощи, судебный надзор, судебный контроль, прокурорский надзор, процессуальное руководство, меры процессуального принуждения, процессуальные
действия

Азербайджанская Республика после вхождения в состав Совета Европы и подписания
Конвенции «О защите прав и основных свобод человека», в целях приведения осуществления прав и
свобод человека в соответствие с Конвенцией принял Конституционный Закон «О регулировании
осуществления прав и свобод человека в Азербайджанской Республике». Ст. 3 Конституционного
Закона предусматривает, что права и свободы человека могут ограничиваться только законом,
ограничения, вводимые в отношении прав и свобод человека, не должны менять сути данных прав и
свобод, должны быть направлены на законную цель и т.д. Далее Конституционный Закон в ст. 4
предъявляет специальные требования к ограничениям, вводимые в отношении задержания, ареста
лица или лишения его свободы.
Ст. 32 Конституции Азербайджанской Республики (далее Аз.Р) каждому гарантирует право на
личную неприкосновенность. Кроме случаев, предусмотренных законом, вмешательство в личную
жизнь запрещается. Конституция гарантирует защиту прав и свобод каждого в суде и каждый может
обжаловать в суд решения и действия (или бездействие) государственных органов, политических
партий, профессиональных союзов, других общественных объединений и должностных лиц. Эти
права относятся и лицам, в отношении которых применяются меры процессуального принуждения.
Меры процессуального принуждения затрагивают одно из наиболее важных конституционных прав
человека – право на личную свободу и личную неприкосновенность. Азербайджанское
законодательство не дает понятия «мер процессуального принуждения».
Смирнов А.В. считает, что к мерам принуждения относятся процессуальные действия и
решения, осуществляемые против воли заинтересованных лиц [1, с.232].
По мнению Васильевой Е.Г. под социальной обусловленностью уголовно-процессуального
принуждения в уголовном судопроизводстве следует понимать особые причины, которые объективно
обусловливают его необходимость для достижения поставленных перед уголовным судопроизводством целей [2, с.9].
Меры уголовно-процессуального принуждения – средства воздействия на участников
уголовного судопроизводства, ограничивающие их права и законные интересы, применяемые к ним
уполномоченными на то должностными лицами и государственными органами в соответствии с
уголовно-процессуальным законом для обеспечения установленного порядка уголовного
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судопроизводства [3, с.6].
Считаем, что меры уголовно-процессуального принуждения это меры государственного
воздействия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством средства ограничения
прав и свобод личности, применяемые государственными органами и должностными лицами при
наличии условий, оснований и в порядке, установленном законом, для пресечения, устранения
препятствий, создаваемых участниками судопроизводства при осуществлении уголовного
преследования.
Исходя из законодательства, регулирующего оказания взаимную правовую помощь по
уголовным делам, можно констатировать, что при выполнении отдельных процессуальных действий,
выполняемые в порядке оказания правовой помощи на основе запроса иностранного государства
могут применяться меры процессуального принуждения. В рамках оказания правовой помощи при
выполнении судебных поручений о проведении следственных действий и оперативно-розыскной
меры могут возникнуть необходимость принудительного применения меры процессуального
принуждения. Принудительность осуществления указанных процессуальных действий определяется
не поручением запрашивающей стороны, а органами запрашиваемой стороны, выполняющие
указанные запросы.
В ст. 488 Уголовно-процессуального Кодекса (далее УПК) Аз.Р правовая помощь по уголовным
делам регулируется Конституцией, УПК, законом Аз.Р «О правовой помощи по уголовным делам»
(далее закон), другими законодательными актами Аз.Р и поддерживаемыми Аз.Р международными
договорами. В случае отсутствия соответствующего договора об оказании правовой помощи между
Аз.Р и запрашивающим иностранным государством применяются положения УПК
и Закона.
Согласно ст. 2 Закона правовая помощь заключается в осуществлении соответствующих действий,
связанных с преступлением, расследуемым при представлении запроса соответствующим
компетентным органом или находящимся в судебном рассмотрении запрашивающего иностранного
государства и оказание правовой помощи состоит из действий, осуществляемых в порядке,
установленном законодательством Аз.Р: получения свидетельских показаний и объяснений;
представления судебных документов; при представлении запроса об оказании правовой помощи в
отношении преступления против воинской службы; осуществления обыска или изъятия и т.д.
В ст. 2.2 Закона указывается, что при отсутствии соответствующего договора об оказании
правовой помощи между Азербайджанской Республикой и запрашивающим иностранным
государством применяются положения настоящего Закона. Согласно ст.491.2 УПК при исполнении
запроса о правовой помощи по просьбе соответствующего органа запрашивающего иностранного
государства законодательство указанного государства может применяться в случае, если оно не
противоречит законодательству Аз.Р.
Анализ двусторонних договоров Аз.Р об оказании правовой помощи по уголовным делам
показывает, что при исполнении поручения об оказании правовой помощи учреждение юстиции, к
которому обращено поручение, применяет законодательство своего государства.
Согласно разделу четвертой УПК к мерам процессуального принуждения относятся задержание,
меры пресечения (арест; домашний арест; залог; подписка о невыезде;. личное поручительство;
поручительство организации; передача под надзор полиции; передача под надзор; передача под
наблюдение командования; отстранение от должности) другие меры процессуального принуждения в
уголовном процессе (привод и ременное отстранение от должности, наложение ареста на имущество;
денежное взыскание; обязательство о явке).
Согласно ст. 444 УПК Аз.Р, задержание; мера пресечения в виде ареста; мера пресечения в виде
отстранения обвиняемого от должности; помещение подозреваемого, обвиняемого или лица, которое
в силу своего психического состояния не может быть привлечено в качестве обвиняемого, в
медицинское учреждение для проведения судебно-психиатрической или судебно-медицинской
экспертизы, доставление лица в медицинское учреждение для проведения экспертизы или помещения
его в медицинское учреждение; изъятие образцов для исследования относятся к мерам
процессуального принуждения, применяемые по постановлению суда.
Анализ законодательства Аз.Р показывает, что меры процессуального принуждения применяется
судом или же следователем с последующим предоставлением лица в суд для проверки законности
применения мер процессуального принуждения. В исключительных случаях прокурор,
осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием сам выносит
постановление или соглашается постановлением следователя. Исходя из важности и обеспечения
прав человека, применение мер процессуального принуждения охватывается процессуальным
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руководством, прокурорским надзором и судебным надзором.
Статья 4. Закона Аз.Р «О прокуратуре» среди направлений деятельности прокуратуры
предусматривает осуществление процессуального руководства предварительным расследованием по
уголовному делу и обеспечение соблюдение законов; осуществление контроля за исполнением и
применением законов в деятельности органов дознания и оперативно-розыскных органов.
Ст.7.0.23 УПК Аз.Р прокурора определяет как лицо, которое в пределах своих полномочий в
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, осуществляет процессуальное руководство
предварительным расследованием уголовного дела либо поддерживает в суде в качестве
государственного обвинителя общественное или общественно-частное обвинение.
Согласно ст. 84.2.2 УПК Аз.Р прокурор осуществляет процессуальное руководство
предварительным расследованием по уголовному делу. Далее согласно ст. 84.5 УПК Аз.Р прокурор,
осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием и осуществляет
надзор за дознанием и предварительным следствием по уголовному делу. Ст.84.5.19 УПК Аз.Р,
исходя из важности, делает акцент на надзор прокурора за законностью осуществления дознавателем
или следователем задержания, принудительного доставления или иных мер процессуального
принуждения.
Как видно УПК Аз.Р выделяет процессуальное руководство предварительным следствием,
надзор за дознанием и предварительным следствием. УПК Аз.Р не раскрывает содержание термина
"процессуальное руководство".
Исходя из анализа УПК Аз.Р, можно констатировать, что
процессуальное руководство прокурором охватывает организацию досудебного расследования,
определение направлений расследования, координацию процессуальных действий, создание условий,
для работы следователей, обеспечение соблюдения требований законодательства и является формой
осуществления прокурорского надзора.
Под прокурорским надзором за исполнением законов органами дознания и предварительного
следствия понимается урегулированная нормами права деятельность уполномоченных прокуроров в
досудебных стадиях уголовного процесса, направленная на обеспечение законности при
осуществлении уголовного преследования [4, с. 99-100].
С учетом особой роли прокурора в досудебном производстве предметом прокурорского надзора
является законность всей процессуальной деятельности дознавателей и следователей при
расследовании преступлений [5, с. 291].
Некоторые ученые считают, что все полномочия прокурора связаны с осуществлением надзора.
Например, по мнению Н.С. Железняка, О.Г. Ивановой, независимо от формы его деятельности
(разрешает ли прокурор жалобу, проводит проверку или участвует в судебном заседании) прокурор
всегда является должностным лицом, осуществляющим надзор [6, с. 87].
В законодательстве отдельных государств используются термином «судебный контроль».
Сравнительный анализ законодательств отдельных стран показывает, что судебный контроль и
судебный надзор в стадии досудебного производства применяются как синонимы. Но, некоторые
ученые считают, что они отличаются по своей сущности. Поэтому считаем целесообразным,
выяснить соотношения этих понятий.
Считаем, что контроль связан с управленческими полномочиями и заключается в проверке
соответствия деятельности структурных подразделений нормативным актам и другим документам.
Контроль
связан с осуществлением административных функций и является формой
юридической деятельности, при которой уполномоченные органы и лица осуществляют на
подконтрольных объектах сбор и проверку информации о фактическом выполнении нормативных
предписаний, соблюдении требований нормативных и правовых актов и непосредственно принимают
меры, а надзор обеспечение законности и правопорядка путем выявления и устранения допущенных
нарушений закона, а также в их предупреждении, считает, что надзор в отличие от контроля не
содержит административных функций [7, с.6].
Беляев В.П. считает, что даже судебный надзор внутри судебной системы в целях устранения
судебных ошибок является судебным контролем. Вышестоящая судебная инстанция осуществляет
проверку всех видов судебных решений нижестоящих судов с целью исключения фактов их
необоснованности и незаконности, отменяет либо изменяет соответствующие судебные решения.
Анализ такой деятельности дает достаточные основания для вывода, что вышестоящий суд при
проверке законности и обоснованности вынесенных нижестоящим судом решений фактически
осуществляет не надзор, а контроль [7, с.11-12].
Ст. 442.1 УПК Аз.Р определяет, что судебный надзор осуществляет в рамках своих
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полномочий соответствующий суд первой инстанции по месту принудительного проведения
следственных действий, применения меры процессуального принуждения или осуществления
оперативно-розыскной меры.
Сравнительный анализ УПК РФ и Аз.Р показывает, что те действия, которые УПК РФ называет
судебным контролем, в УПК Аз.Р названы судебным надзором. Законодательство судебный надзор
ограничивает принудительным проведением следственных действий, применением мер процессуального принуждения или осуществлением оперативно-розыскной меры, т.е. досудебным
производством.
Судебный контроль в досудебном производстве направление деятельности суда в уголовном
процессе, представляющее собой совокупность предусмотренных законом полномочий по защите
(восстановлению) конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства
посредством принятия промежуточных судебных решений [8, с.6].
Возникает и вопрос о соотношении судебного надзора и прокурорского надзора в досудебном
производстве. Считаем, они дополняют друг друга и никак нельзя противопоставлять и приравнивать
друг другу. А.Джафаров считает, что «близость учреждений прокуратуры и судей не должна
подрывать беспристрастность последних. Прокуратуре надлежит наблюдать за этим как гаранту
соблюдения законности, скрупулезно соблюдая решения правосудия, за исполнением которых им
тоже часто
нужно наблюдать, за исключением обычного хода расследования. Безусловно,
справедливо и обратное: судьи должны уважать представителя общества, которое составляют члены
прокуратуры, и не вмешиваться в осуществление их функций» [9, c. 141-142]. Прокурорский надзор
предшествует судебному надзору и его условно можно называть первой инстанцией в досудебном
производстве, является формой осуществления процессуального руководства прокурора предварительным расследованием.
Токарева М.Е. и Халиулин А.Г. различие между судебным контролем и судебным надзором за
действиями органов расследования, ограничивающими права и свободы граждан, вовлеченных в
сферу уголовного судопроизводства, видят в том, что, осуществляя судебный контроль, суд не
санкционирует эти действия, а проверяет законность и обоснованность санкционированного
прокурором постановления органа расследования о применении меры процессуального
принуждения. Осуществляя судебный надзор, суд несет ответственность за законность и
обоснованность указанных действий, дозволяя органу расследования их производство путем дачи
санкции [10, c.51].
Новый УПК Аз.Р не определяет понятие «судебного надзора» и не включает в это понятие
надзор вышестоящих судебных инстанций.
Считаем, что прокурорский надзор за ходом дознания и предварительного следствия в
досудебном производстве осуществляется до передачи уголовного дела в суд, а судебный надзор
связан с проведением действий, ограничивающих права и свободы человека и гражданина и
соответственно по охвату является ограниченным, чем прокурорский надзор.
Контроль на азербайджанский язык переводится как надзор (nazarat) и проверка ( yoxlama). В
словаре Ожегова контроль объясняется как, надзор за кем-чем, над кем-чем, как проверка, т.е. как
постоянное наблюдение в целях проверки или надзора. А надзор как, орган, группа лиц для
наблюдения за кем-чем-нибуд, за соблюдением каких-нибудь правил [11].
Судебный контроль состоит исключительно в рассмотрении судом жалоб участников
уголовного процесса на действия (бездействие) и решения государственных органов и должностных
лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство [12, с.420].
Судебный надзор в досудебном производстве Аз.Р является ограниченным, чем прокурорский
надзор и осуществляется и над принудительным применением мер процессуального принуждения.
Исходя из юридического анализа понятий надзор и контроль, считаем, что суд в досудебном
производстве осуществляет не надзор, а контроль. Так как контроль в отличие от надзора связан с
осуществлением административных функций. Полномочия суда в досудебном производстве Аз.Р
называть судебным надзором, с одной стороны связан и применением слова надзор на
азербайджанском языке и для обозначения контроля и надзора. А с другой стороны отнесение
осуществления надзора за исполнением и применением закона к полномочию прокурора ст. 133
Конституции Аз.Р, оставляет перед выбором понятий для обозначения судебного контроля и
судебного надзора в досудебном производстве. Считаем, что исходя из проверочного и
административного характера сущности действий суда по судебному надзору по УПК Аз.Р, судебный
надзор в досудебном производстве следует называть судебным контролем (yoxlama -проверка).
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Исходя из вышеуказанных, приходим к выводу о том, запросы о проведении процессуальных
действий в порядке оказания правовой помощи между государствами, предусмотренными
международными договорами Аз.Р, органами прокуратуры, дознания и другими органами
предварительного расследования выполняются исходя из направлений деятельности этих органов. В
рамках национального уголовного процесса отдельные процессуальные действия и соответственно
меры процессуального принуждения применяются по возбужденному национальными органами
уголовного дела и процессуальное руководство, прокурорский надзор и судебный надзор проводятся
только по возбужденным на территории государства уголовным делам.
Действующее законодательство не предусматривает осуществление процессуального
руководства, прокурорского надзора и судебного надзора над выполнением мер процессуального
принуждения, проводимых в рамках исполнения запросов иностранных государств в порядке
оказания взаимной правовой помощи. Выполнение запросов о проведении процессуальных действий
и соответственно применение мер процессуального принуждения, без процессуального руководства,
прокурорского надзора и судебного надзора попросту невозможно и даже не стоит обсуждать
нарушение этим прав участников указанных действий. Поэтому для кодификации вопросов оказания
правовой помощи по уголовным делам, имплементации международных норм и усовершенствования
национального уголовно-процессуального законодательства, предлагаем внести соответствующие
изменения в направление деятельности и полномочия органов прокуратуры о процессуальном
руководстве и надзоре над выполнением запросов иностранных государств о проведении
процессуальных действий в порядке оказания правовой помощи между государствами.
Соответственно, требуется внесение изменений в ст. 7.0.23 УПК Аз.Р и следует ее изложить в
следующей редакции: прокурор—лицо, которое в пределах своих полномочий в порядке,
предусмотренном
настоящим
Кодексом,
осуществляет
процессуальное
руководство
предварительным расследованием уголовного дела и выполнением запросов иностранных
государств о проведении процессуальных действий в порядке оказания правовой помощи либо
поддерживает в суде в качестве государственного обвинителя общественное или общественночастное обвинение; а подпункт 2 ст. 4 Закона Аз.Р «О прокуратуре» с учетом внесения изменений
изложить в следующей редакции: «осуществляет процессуальное руководство предварительным
расследованием по уголовному делу, выполнением запросов иностранных государств о
проведении процессуальных действий в порядке оказания правовой помощи и обеспечивает
соблюдение законов».
Считаем, что после внесения указанных изменений в законодательство прокурор имеет право
осуществлять процессуальное руководство выполнением запросов иностранных государств о
проведении процессуальных действий в порядке оказания правовой помощи. Процессуальное
руководство прокурора
процессуальными действиями является формой осуществления
прокурорского надзора. Прокурорский надзор предшествует судебному надзору и его условно
можно называть первой инстанцией в досудебном производстве. Процессуальное руководство
проведением процессуальных действий по выполнению судебных запросов иностранных государств
в порядке оказания правовой помощи дает право
принудительного применения меры
процессуального принуждения и соответственно эти действия охватываются и прокурорским
надзором и судебным надзором.
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Some question of application of coercive procedural measures relating
to mutual legal assistance on criminal cases between the states
Summary
Article is devoted to problems of application of coercive procedural measures relating to legal
assistance on criminal cases.
The author considers that charge of the procedural aspects of the procedural acts including an
application of coercive procedural measures is a form of carrying out of public prosecutor's supervision.
Public prosecutor's supervision precedes judicial supervision and it is possible to call it the first instance in
the pre-trial proceedings conditionally.
Further the author offers entering of corresponding changes to the legislation, defining activity and
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powers of bodies of prosecutor's office about the charge of the procedural aspects and public prosecutor's
supervision over of governing the examination of official requests of the foreign states on executing
procedural actions relating to legal assistance cases between the states. After introduction of the specified
changes, an application of coercive procedural measures within the procedural actions governing the
examination of official requests of the foreign states on executing procedural actions relating to legal
assistance cases between the states is coved by the charge of the procedural aspects, public prosecutor's
supervision and judicial supervision.
Keywords: legal assistance, judicial supervision, judicial control, charging of the procedural aspects,
public prosecutor's supervision , procedural actions

Cinayət işləri üzrə dövlətlərarası qarşılıqlı hüquqi yardım çərçivəsində
prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiq edilməsinin bəzi məsələləri
Xülasə
Məqalə cinayət işləri üzrə hüquqi yardım göstərilməsi qaydasında prosessual məcburiyyət tədbirlərinin
təəbiqi problemlərinə həsr olunmuşdur.
Müəllif hesab edir ki, prosessual hərəkətlərin aparılmasına, o cümlədən prosessual məcburiyyət
tədbirlərinin tətbiqinə prosessual rəhbərlik prokuror nəzarətinin həyata keçirilməsi formasıdır. Prokuror
nəzarəti isə məhkəmə nəzarətindən əvvəl gəlir və onu şərti olaraq məhkəməyəqədər icraatda birinci
instansiya hesab etmək olar.
Sonra müəlif prokuroroluq orqanlarının fəaliyyət istiqamətlərini və səlahiyyətlərini müəyyən edən
qanunvericiliyə xarici dövlətlərin dövlətlərarası hüquqi yardım qaydasında prosessual hərəkətlərin yerinə
yetirilməsi barədə sorğularının yerinə yetirilməsinə prosessual rəhbərlik və nəzarət barədə müvafiq
dəyişikliklərin edilməsini təklif edir. Göstərilən dəyişikliklər edildikdən sonra dövlətlərarası hüquqi yardım
göstərilməsi qaydasında yerinə yetirilən prosessual hərəkətlər çərçivəsində prosessual məcburiyyət
tədbirlərinin tətbiq edilməsi prosessual rəhbərlik, prokuror nəzarəti və məhkəmə nəzarəti ilə əhatə olunur.
Açar sözlər: hüquqi yardım göstərilməsi, məhkəmə nəzarəti, məhkəmə yoxlaması, prokuror nəzarəti,
prosessual rəhbərlik, prosessual məcburiyyət tədbirləri, prosessual hərəkətlər
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ЩЦСЕЙНОВА КЮНЦЛ ЕЛМАН ГЫЗЫ
БДУ-нун Щцгуг факцлтясинин Ъинайят
просеси кафедрасынын досенти
САДЫХОВА ТЦРКАН ХЯГАНИ ГЫЗЫ
Ъинайят просеси кафедрасынын II курс маэистри

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЯЪНЯБИ ВЯТЯНДАШЫН
ЩЦГУГИ СТАТУСУНУН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Ачар сюзляр: яъняби вятяндашлар, мцдафия иддиасы, хцсусиййятляр, щцгуги статус, гануни мянафеляри.
Шяхсиййятин щцгуги статусунун ясасыны конститусион щцгуглар, азадлыглар, тяминатлар вя вязифяляр,
мязмунуну ися айры-айры сосиал груплара (тябягяляря) вя сон нятиъядя конкрет инсана мяхсус бцтцн
щцгуглар, азадлыглар, вязифяляр вя гануни мянафеляр тяшкил едир. Бу заман хцсуси вурьуламаг ваъибдир
ки, щцгуги статусун бу елементляри конкрет шяхся йалныз онун сосиал тябягялярин иштиракчысы олмасы
сябябиндян мяхсусдур. Щцгуглар, азадлыглар вя вязифяляр типик, цмуми характеря маликдир. Мясялян,
дювлят цмуми характерли гайда – щцгуг нормасы иля нязярдя тутулмамыш уникал вязифяни конкрет шяхсин,
фярдин цзяриня гойа билмяз. Дювлят тяряфиндян беля щярякят юзбашыналыг кими гиймятляндириля биляр[6].
Бизим фикримизъя, щазырда дювлятин яразисиндя олан ъямиййятин структурунда «яъняби вятяндашлар вя
вятяндашлыьы олмайан шяхсляр» айрыъа тябягя тяшкил едир.
Ганунлара вя мцгавиляляря ясасян, Азярбайъан Республикасынын яразисиндя олан яъняби
вятяндашлары щцгуги статусу бир-бириндян фярглянян бир нечя категорийайа айырмаг олар. Яънябилярин бу
категорийаларынын (нювляринин) фяргляндирилмяси онларын щцгуги статусундакы фяргляри мцяййян етмяк
цчцн зяруридир. Əcnəbilər — Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan və başqa dövlətin
vətəndaşlığına mənsub olan şəxslərdir.
Vətəndaşlığı olmayan şəxslər — Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan və başqa
dövlətin vətəndaşlığına mənsub olmayan şəxslərdir.
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan
Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazə almış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər
Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşayan hesab edilirlər.
Azərbaycan Respublikasına digər qanuni əsaslarla (turizm, şəxsi işi ilə bağlı, xidməti ezamiyyətə
gəlmiş və sair bu kimi müvəqqəti xarakter daşıyan hallarla əlaqədar gəlmiş, immiqrant statusu
olmayan) gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olan
hesab edilirlər.
Бунунла да вурьуланыр ки, яксяр мясяляляр цзря яъняби вятяндашларын вя апатридлярин щцгуги
статусунда фярг йохдур: онлар бярабяр щцгуглара, азадлыглара вя вязифяляря маликдир [3]. Яъняби
Азярбайъан Республикасынын яразисиндя гануни, йахуд ганунсуз шякилдя ола биляр. Айдындыр ки, гануни
ясаслар олмадан дювлятин яразисиндя олан яъняби вятяндаш онун щцгугларынын легал яъняби цчцн нязярдя
тутулмуш там щяъмдя танынмасына цмид едя билмяз. Буна бахмайараг, беля яъняби инсан олараг вя
тябии, айрылмаз щцгуглара вя азадлыглара малик олараг, щям олдуьу юлкяйя, щям дя вятяндашы олдуьу
дювлятя гаршы щцгуги мцдафия иддиасыны иряли сцря биляр.
Дювлятин яразисиндя ганунсуз сурятдя олан яънябиляри дювлятин яразисиня дахил олма цсулундан асылы
олараг, ики нювя айырмаг олар:
-гануни ясасларла эялмиш, лакин бу ясасын гцввяси битдикдян сонра (визанын мцддяти битдикдян,
мцвяггяти йашамаг цчцн иъазянин мцддяти битдикдян вя йа бу иъазянин ляьвиндян, йашамаг цчцн
иъазянин ляьвиндян вя с. сонра) эетмямиш яънябиляр;
-сярщяди ганунсуз кечмиш вя Азярбайъан Республикасынын яразисиня эялмиш яънябиляр.
Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası, bu Qanun, «Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında» Azərbaycan
Respublikasının Qanunu, «İmmiqrasiya haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu və bu
Qanunlara müvafiq qəbul edilən Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları, habelə
Azərbaycan Respublikasının iştirakçı olduğu beynəlxalq müqavilələri ilə müəyyən edilir.
Йашамаг цчцн иъазяйя вя йа мцвяггяти йашамаг цчцн иъазяйя вя йа визайа вя йа ганунла, йахуд
Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляси иля нязярдя тутулмуш, яъняби вятяндашын
Азярбайъан Республикасында олмаг (йашамаг) щцгугуну тясдигляйян диэяр сянядя малик шяхс (яъняби)
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Азярбайъан Республикасынын яразисиндя гануни сурятдя олан шяхс щесаб олунур.
Гцввядя олан ганунвериъилик яънябилярин ашаьыдакы категорийаларыны фяргляндирир:
-Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мцвяггяти олан яъняби вятяндашлар – Азярбайъан
Республикасына виза ясасында, йахуд виза алынмасыны тяляб етмяйян гайдада эялмиш вя йашамаг цчцн
иъазяси, йахуд мцвяггяти йашамаг цчцн иъазяси олмайан шяхсляр;
-Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мцвяггяти йашайан яъняби вятяндашлар – мцвяггяти
йашамаг цчцн иъазяси олан шяхсляр;
-Азярбайъан Республикасынын яразисиндя даими йашайан яъняби вятяндашлар – йашамаг цчцн иъазяси
олан шяхсляр.
Айдындыр ки, бу щалда ганунвериъи яъняби вятяндашларын нювляря легал тяснифатынын мейары гисминдя
Азярбайъан Республикасынын яразисиндя олманын щцгуги ясаслары вя мцддяти кими амиллярдян истифадя
етмишдир.
Азярбайъан Республикасынын яразисиндя олманын мягсядиндян асылы олараг, яъняби вятяндашлары
ашаьыдакы категорийалара айырмаг олар:
-дипломатик нцмайяндяликлярин ямякдашлары вя консуллуг идаряляринин ишчиляри, онларын аиля
цзвляри;
-бейнялхалг тяшкилатларын ямякдашлары;
-Азярбайъан Республикасында аккредитя олунмуш журналистляр;
-туристляр;
-дявятля шяхси мцддятли сяфяря эялянляр (ишэцзар мягсяд олмадан);
-яъняби ишчиляр.
Яъняби ишчинин анлайышы ганунда верилмишдир(Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мцвяггяти
олан вя мцяййян олунмуш гайдада ямяк фяалиййятини щяйата кечирян яъняби вятяндаш);
-фярди сащибкарлар.Азярбайъан Республикасында фярди сащибкар кими гейдиййата алынан, щцгуги
шяхс йаратмадан фяалиййят эюстярян яъняби вятяндашлар;
-Азярбайъан Республикасына эятирилян техники аваданлыьын гурашдырма ишлярини, сервис вя тяминат
хидмятини, щабеля тяминатдан сонра тямирини йериня йетирян хариъи щцгуги шяхслярин (истещсалчыларын,
йахуд тяъщизатчыларын) ишчиляри олан шяхсляр;
-Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын аиля цзвляри (арвады(яри), йахын гощумлары);
-тялябяляр вя шаэирдляр;
-ишэцзар сяфяря эялян шяхсляр (хариъи щцгуги шяхслярин нцмйаяндяляри, иш адамлары вя с.);
-йарадыъы сяфяря эялян шяхсляр (консерт програмы иля эялмиш артистляр, мцщазирячиляр вя с.);
-йарышлара эялмиш идман нцмайяндя щейятляринин цзвляри;
-Азярбайъан Республикасынын яразисиня йцк, йахуд сярнишин чатдырмыш дяниз вя щава эямиляринин
екипаж цзвляри, автоняглиййат васитяляринин сцрцъцляри.
Яъняби вятяндашларын тяснифатынын тягдим олунан ясасы кифайят гядяр шярти характер дашыйыр, чцнки
яънябинин Азярбайъан яразисиня сяфяринин мягсяди чох заман фярди характер дашыйыр. Мягсядлярин
бирляшмяси мцмкцндцр (мясялян, Азярбайъан Республикасы вятяндашынын аиля цзвц олан яъняби щям
аиляси иля бирляшмяк цчцн, щям дя йашамаг цчцн иъазя алмаг перспективи иля ямяк фяалиййятиня башламаг
мягсядиля эяля биляр).Буна бахмайараг, тяснифат зяруридир, чцнки чох заман щцгуги статусун
хцсусиййятляри Азярбайъан Республикасынын яразисиндя олманын мягсядиндян асылыдыр (мясялян,
дипломатларын вя онларын аиля цзвляринин, яъняби ишчилярин, тялябя вя шаэирдлярин вя с. щцгуг вя вязифяляри
юзцнямяхсуслуьу иля сечилир).
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, bu Qanun, Azərbaycan Respublikasının digər
qanunları və Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələri ilə digər qaydalar
müəyyən edilməyibsə, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikası vətəndaşları
ilə bərabər bütün hüquqlardan və azadlıqlardan istifadə edirlər və bütün vəzifələri yerinə yetirirlər [1].
Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi
Azərbaycan Respublikasının milli mənafeyinə zidd olmamalıdır. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan
şəxslər Azərbaycan Respublikasının, Konstitusiyasının, Azərbaycan Respublikasının qanunlarının və
digər qanunvericilik aktlarının tələblərinə riayət etməli, Azərbaycan xalqının adət və ənənələrinə
hörmət etməlidirlər.
Xarici dövlət onun ərazisində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının
həyata keçirilməsinə məhdudiyyət qoyduqda Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə Azərbaycan
Respublikasının ərazisində eyni məhdudiyyətlər həmin dövlətin vətəndaşları üçün müəyyən edilə bilər.
Belə qanun onun qəbul edilməsinə əsas olan hallar aradan qaldırıldıqda ləğv olunur.
Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər onların sosial və əmlak vəziyyəti, irqi və milli
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mənsubiyyəti, cinsi, dili, dinə münasibəti, fəaliyyətinin növü və xarakterindən və digər hallardan asılı
olmayaraq qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdirlər [5].
Azərbaycan Respublikası ərazisindəki əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquq və
azadlıqları yalnız Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 69-cu maddəsinin 2-ci hissəsində
müəyyən edilmiş qaydada məhdudlaşdırıla bilər.
Бизим фикримизъя, Азярбайъан Республикасынын яразисиндя олан, онларын «легал» мягсяди ясасында
мцяййян олунан яъняби вятяндашларын категорийаларынын йухарыда верилян сийащысына яънябилярин
ганунсуз мягсядляря малик ашаьыдакы категорийалары ялавя едилмялидир:
-ъинайят, йахуд башга ганунсуз фяалиййяти щяйата кечирмяк мягсяди иля эялмиш шяхсляр;
-хариъи дювлятин ядалят мцщакимясиндян эизлянян шяхсляр.
Ашаьыдакы амил хцсуси гейд олунмалыдыр. Яънябилярин йухарыда садаланан ики категорийасы арасында
Азярбайъан Республикасынын яразисиня гейри-легал йолла эялмиш шяхсляр цстцнлцк тяшкил едир. Лакин
сярщядин гануни йолла (сяфярин рясмян бяйан олунан гануни мягсяди иля пярдяляняряк) кечилмяси дя
истисна олунмур. Вя яксиня: бязян гануни мягсяд эцдян яънябиляр Азярбайъан Республикасынын
яразисиня ганунсуз йолла эялирляр.
Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasına müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün gələ bilər
və ya onun ərazisində müvəqqəti ola bilərlər.
Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti
orqanından icazə almalıdırlar [2].
Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq
üçün icazə aşağıdakı hallarda verilə bilər:
həmin şəxslər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə yaxın qohumluq münasibətlərində
olduqda;
həmin şəxslər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə nikaha daxil olduqda;
həmin şəxslər ölkə iqtisadiyyatına müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş
məbləğdə investisiya qoyduqda;
həmin şəxslər Azərbaycan Respublikasının banklarına müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyən edilmiş məbləğdə pul vəsaiti qoyduqda;
həmin şəxslər Azərbaycan Respublikasının ərazisində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada fərdi icazə aldıqda;
həmin şəxslər Azərbaycan Respublikasının təhsil müəssisələrində əyani təhsil aldıqda;
həmin şəxslər iqtisadiyyat, sənaye, müdafiə, elm, mədəniyyət, idman və digər sahələr üzrə yüksək
səviyyəli mütəxəssis olduqda ;
qanunla müəyyən edilmiş digər hallarda.
Aşağıdakı hallarda əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasında
müvəqqəti yaşamaq üçün icazə verilmir, əvvəl verilmiş icazə isə ləğv edilir:
onların Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşaması Azərbaycan Respublikasının dövlət
təhlükəsizliyinə və ya ictimai asayişə zərər vura biləcəyi hallarda;
həmin şəxslər Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazə almaq məqsədi ilə
saxta sənədlər və ya yalan məlumatlar təqdim etdikdə;
onların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri olmadıqda;
həmin şəxslər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilən təhlükəli yoluxucu
xəstəliklərin siyahısında nəzərdə tutulmuş xəstəlik virusu daşıyıcısı olduqda;
həmin şəxslər əvvəllər Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarıldıqda;
Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamağa icazə alınması üçün əsas olmuş
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə bağlanmış nikah etibarsız hesab edildikdə;
onlar xarici dövlətdə daimi yaşamaq üçün Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk etdikdə;
şəxsin Azərbaycan Respublikasında yaşaması arzuolunmaz hesab edildikdə;
qanunla müəyyən edilmiş digər hallarda.
Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazə bir ilədək müddətə verilir.
Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazə onu verən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən ləğv edilə və ya onun müddəti dörd dəfədən çox olmamaq şərti ilə uzadıla bilər.
Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verilməsi qaydaları müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
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Azı iki il Azərbaycan Respublikasında qanuni əsaslarla müvəqqəti yaşayan əcnəbilərə və
vətəndaşlığı olmayan şəxslərə «İmmiqrasiya haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq hüququ (immiqrant statusu)
verilə bilər.
Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və ya daimi yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan
şəxslər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınırlar.
Digər qanuni əsaslarla Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olan hesab edilirlər.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yaşayış və ya olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmalıdır və
onlar üçün müəyyən edilmiş müddətlər qurtardıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk
etməlidirlər.
Şəxsiyyətini müəyyən etmək mümkün olmayan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan insan alveri
qurbanlarına Azərbaycan Respublikasında yaşamaq hüququ verilə bilməz. Belə şəxslər Azərbaycan
Respublikasının hüdudlarından kənara inzibati qaydada çıxarılır.
Лакин бизим фикримизъя, ики ясас бюлэц мейары:Азярбайъан Республикасынын яразисиндя олманын
щцгуги ясаслары вя мцддяти вя Азярбайъан Республикасынын яразисиндя олманын мягсяди нязяря
алынмадан бу тяснифат мцстягил ящямиййят кясб етмир, цстялик мцяллиф юзц йахын хариъи юлкялярдян эялян
яъняби вятяндашларын щцгуги статусу иля галан яънябилярин статусу арасында фяргин силинмяси мейлинин
нязяря чарпдыьыны эюстярир.
Ейни заманда, ганунда шяхсин кючкцн статусу ала билмяйяъяйи шяртляр дягиг мцяййян олунур. Беля
шяртляря ашаьыдакылар аиддир: Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля ъинайят кими танынан
ямялин тюрядилмяси, яввялки йашайыш йерини тярк етдийи эцндян етибарян 12 ай ярзиндя статусун алынмасы
щаггында вясатятля мцраъият етмямя вя йа гачгын статусуну итирдийи эцндян етибарян бир ай ярзиндя
мцраъият етмямя. Игтисади сябябляр, епидемийалар, йахуд тябии вя техноэен характерли фювгяладя щаллар
мяъбури кючкцн статусу алмаг цчцн ясас щесаб олунмур. Вясатят миграсийа хидмяти органына, йахуд
ещтимал олунан мяскунлашма йери цзря миграсийа хидмятинин ярази органына вя йа олдуьу дювлятдя
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верилмялидир.Шяхсин мяъбури кючкцн кими танынмасы щаггында гярар миграсийа хидмятинин мцвафиг ярази
органы тяряфиндян вясатятин гейдиййата алындыьы эцндян етибарян цч ай ярзиндя гябул олунур. Статус 5 ил
мцддятиня верилир вя она ганунда садаланан тяминат вя эцзяштлярин верилмяси цчцн ясас йарадыр.
Ганунда щабеля мяъбури кючкцн статусунун итирилмясинин вя ондан мящрум едилмянин бцтцн
имканлары, еляъя дя йарадылан органларын мяъбури кючкцнляря йардым эюстярилмяси цзря иътимаи
тяшкилатларла гаршылыглы фяалиййяти тясбитини тапмышдыр. Статус алмыш шяхс гаршысында ющдяликлярин йериня
йетирилмяси иля баьлы бцтцн хярълярин малиййяляшмя мянбяйини бцдъя (миграсийа програмлары цчцн вясаит),
АР дювлятинин ещтийат фондундан мягсядли айырмалар, кюнцллц ианяляр, щабеля хариъи дювлятлярдян вя
бейнялхалг тяшкилатлардан алынан вясаит тяшкил едир [2].
Беляликля, мцхтялиф категорийалара аид яъняби вятяндашларын щцгуги статусу фярглидир. Онун
мязмуну бир сыра амиллярдян асылы олараг дяйишир [4]. Яъняби вятяндашларын щцгуги статусунун бу
хцсусиййятляринин сосиал-игтисади вя сийаси шяртлянмясинин, онларын ганунвериъиликдя тясбитинин щцгугитехники тякмиллик, ящатялилик вя дягиглик дяряъяси онларын щцгугларынын, азадлыгларынын вя гануни
мянафеляринин мцдафиясинин сявиййясини мцяййян едир.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы особенности правового статуса иностранного гражданина в
Азербайджанской Республике. А также рассмотрены
проблемы конституционно-правового
регулирования и реализации организационных гарантий прав и свобод иностранных граждан и лиц
без гражданства в нашей стране.
Ключевые слова: иностранные граждане, иск защиты, особенности, правовой статус,
обеспечение законных интересов.

SUMMARY
In the article the features of the legal status of foreign citizens in the Republic of Azerbaijan. As well as
the problems of constitutional and legal regulation and the implementation of organizational guarantees the
rights and freedoms of foreign citizens and stateless persons in the country.
Keywords: foreign citizens claim protection, especially, legal status, ensuring legitimate interests.
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САДЫГОВА СЕВИНЪ ВАГИФ ГЫЗЫ
БДУ-нун Ъинайят просеси кафедрасынын мцяллими
НАЬЫЙЕВА ИЛАЩЯ ТАЩИР ГЫЗЫ
Ъинайят просеси кафедрасынын
1 kurs маэистри

ЩЦГУГИ ЙАРДЫМ АЛМАГ ВЯ МЦДАФИЯ ЩЦГУГУНУН
ТЯМИН ЕДИЛМЯСИНИН ФОРМАЛАРЫ ВЯ ВАСИТЯЛЯРИ
Ачар сюзляр: щцгуги йардым, мцдафия, вясатят, ъинайят мцщакимя, истинтаг щярякяти
Тягсирляндирилян шяхс юз мцдафия щцгугуну юзц мцстягил вя йахуд мцдафиячи васитясиля щяйата
кечиря биляр. Тягсирляндирилян шяхс юз мцдафия щцгугуну мцстягил щяйата кечиряркян онун вязиййятиндя
мцмкцн дяряъядя Ъинайят Просессуал ганунвериъилийиндя мцдафиячи цчцн нязярдя тутулмуш бцтцн
щцгуглардан истифадя едя биляр. Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 91.4. маддясиндя дейилир ки, мцстянтиг,
прокурор вя йа мящкямя тягсирляндирилян шяхсин щцгугларыны тямин етмяли вя она ганунла гадаьан
едилмяйян бцтцн васитя вя цсуллардан истифадя етмякля мцдафия щцгугунун щяйата кечирилмясиня мане
олмамалы вя онун хащиши иля мцдафияйя щазырламаг цчцн кифайят гядяр вахт вермялидир. Щямин маддяйя
эюря тягсирляндирилян шяхс щябс алындыьы вя иттищам елан олундуьу андан мцдафиячяйя малик олмаг
щцгугуна маликдир. Ейни заманда тягсирляндирилян шяхс мцдафиячинин йардымындан пулсуз истифадя
етмяк щцгугуна да маликдир.
Азярбайъан Республикасынын Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 92-ъи маддясиндя эюстярилир ки,
«ъинайят просесиндя мцдафиячи гисминдя йалныз Азярбайъан Республикасы яразисиндя вякиллик фяалиййятини
щяйата кечирмяк щцгугуна малик олан вякил иштирак едя биляр. Мцдафиячи шцбщяли вя йа тягсирляндирилян
шяхсин шяхсиййяти вя онун иштиракы иля бахылан ъинайят ишинин характер иля ейнишдириля билмяз» (1).
Мцдафиячи – шцбщяли шяхсин, тягсирляндирилян шяхсин, щабеля мящкумун вя бяраят алмыш шяхсин
щцгугларыны вя гануни мянафейини мцдафия етмяк вя онлара щцгуги йардым эюстярмяк цчцн ганунла
мцяййян едилмиш гайдада ъинайят ишиндя иштирак етмяйя бурахылмыш шяхсдир.Тягсирляндирилян шяхсин
мцдафиячи тутмаг щцгугу Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 91-ъи маддясиня ясасян, тягсирляндирилян
шяхсин мцдафия щцгугундан тюрянир (1). Мцдафиячи тягсирляндирилян шяхсин гануни мянафейини ифадя едир,
ону мцдафия едир, тягсирляндирилян шяхсин щцгугларыны щяйата кечирмякдя она кюмяк едир.
Бу бахымдан мцдафиячинин ъинайят ишиндя мяъбури иштиракынын биринъи ясасы тягсирляндирилян шяхсин
мцдафиячийя малик олмаг истяйидир. Яэяр мцдафиячи тягсирляндирилян шяхс, шцбщя едилян шяхс тяряфиндян
дявят олунмамышса, онда онларын хащиши цзря мцдафиячинин иштиракы тящгигат апаран шяхс, мцстянтиг,
прокурор вя мящкямя тяряфиндян тямин олунур (4).
Мящкямя тяърцбясиндя бирбаша тясдиг олунур ки, Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 92.3
маддясиндя нязяря тутулан щалларда мцдафиячинин иштиракы мяъбуридир, йяни ганунда мцдафиячинин
мяъбури иштиракы цчцн нязярдя тутулан щалларда тягсирляндирилян шяхсин мцдафиячи тутмаь истяйи нязярдя
тутулмадыьына бахмайараг, ганунун системли тящлили беля гянаятя эятириб чыхарыр ки, ишдя мцдафиячинин
мяъбури иштиракынын башлыъа ясасыны тягсирляндирилян шяхсин мцдафиячи тутмаг истяйи тяшкил едир.
Тягсирляндирилян шяхсин мцдафиячийя малик олмаг щцгугунун мящдудлашдырылмасы щям Конститусийа,
щям дя сащя ганунвериъилийинин позулмасыдыр. Яэяр тягсирляндирилян шяхс мцдафиячинин щцгуги кюмяйини
зярури щесаб едирся, о, щямин кюмяйи щюкмцн иърасы мярщялясиндя дя ала биляр.
Просеси щяйата кечирян орган тягсирляндирилян шяхсин мцдафиячи тутмаг истяйини рядд етмяйя щаглы
дейилдир. Мцдафиячинин иштиракыны тямин етмяйя ня вахт хащиш етмясинин щялледиъи ящямиййяти йохдур.
Ясас одур ки, юзц цчцн щцгуги кюмяйи зярури щесаб етсин. Бу ися, просеси щяйата кечирян органы щямин
тяляби йериня йетирмяйя борълу едир.
Тягсирляндирилян шяхсин мцдафиячиси кими о вякилляр чыхыш едир ки, онларын пешякар тяърцбяси вя щцгуги
биликляри, мцдафия етдикляри шяхся даща йцксяк, ихтисаслашмыш кюмяк эюстярмяйя имкан вермиш олсун.
Вякил ейни заманда мараглары арасында зиддийят олан ики тягсирляндирилян шяхси мцдафия едя билмяз. Беля
зиддиййят олмадыгда ися о бир нечя шяхси мцдафия едя биляр. Мцдафиячи гисминдя щцгуг
мяслящятханасынын ордерини тягдим етмякля вякил бурахылыр. Мцдафиячи тягсирляндирилян шяхсин юзц, онун
йахынлары, гануни нцмайяндяляри, щабеля онун тапшырыьы иля диэяр шяхсляр тяряфиндян дявят олунурлар. Яэяр
шяхс мцдафиячи дявят етмямишся вя йа мадди вязиййяти буна имкан вермирся, лакин мцдафиячинин ишиндя
иштиракы барядя вясатят истинтаг апаран шяхс, прокурор, мящкямя тяряфиндян щцгуг мяслящятханасы
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васитяси иля тямин едилмялидир.
Бязи щалларда ганун мцдафиячинин мяъбури иштиракы щалларыны нязярдя тутур. Бу, мцдафиянин
тягсирляндирилян шяхсин юзц тяряфиндян щяйата кечирилмясинин чятинлийи вя йа мцмкцнсцзлцйц, йахуд
тяряфлярин бярабярлийинин вя чякишмя принсипинин ишин щалларынын щяртяряфли, там, обйектив олараг
арашдырылмасынын тямин едилмяси вя диэяр сябяблярля ялагядар ола биляр.
Ъинайят ишиндя вякилин мцтляг иштиракынын ашаьыдакы ясаслары вар. Бу ъцр ясас тягсирляндирилян шяхсин
мцдафиячидян истифадя етмяк арзусунун олмасы щесаб едилир. Мцдафиячи дявят олуна биляр, тяйин едиля
биляр, явяз олуна биляр. Яэяр мцдафиячи тягсирляндирилян шяхсин хащиши иля киминся тяряфиндян дявят
олунмайыбса мцстянтигин, мящкямянин кюмяйи иля дявят олуна биляр (2). Мцдафиячинин тяйин олунма
гярары йерли ганунлара вя бейнялхалг мцгавиляляря уйьун эялир. Щяр бир тягсирляндирилян шяхсин ихтийары
вардыр йа юзцнц шяхсян мцдафия етсин, йа юзц сечдийи мцдафиячи тяряфиндян, йа да кы, онун цчцн тяйин
олунмуш мцдафиячи тяряфиндян мцдафия олунмалыдыр. Бурадан айдын олур ки, мцдафиячи йалныз
тягсирляндирилян шяхсин арзусу иля ъинайят ишиндя иштирак едир.
Тягсирляндирилян шяхси мцдафиячидян мящрум етмяк конститусийа вя йерли ганунвериъилик актлары иля
ганун позунтусу щесаб едилир. Яэяр тягсирляндирилян шяхс вякилин йардымыны ваъиб щесаб едирся онда ону
айрылыгда вя щюкмцн иърасы мярщялясиндя алмаг щцгугуна маликдир. Мцстянтиг бу тялябя етираз едярся,
о, ганун позунтусуна йол верир вя бунун цчцн там мясулиййят дашыйыр. Просеси апаран орган
тягсирляндирилян шяхсин мцдафиячийя малик олмаг арзусуну эюзарды едя билмяз. Тягсирляндирилян шяхсин
мцдафиячийя малик олмаг щцгугу Азярбайъан Республикасынын Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 91.4ъц маддясиндя эюстярилмишдир.
Мцстянтиг, прокурор вя йа мящкямя тягсирляндирилян шяхсин щцгугларыны тямин етмяли вя она
ганунла гадаьан едилмяйян бцтцн васитя вя цсуллардан истифадя етмякля мцдафия щцгугуну щяйата
кечирмясиня мане олмамалы вя онун хащиши иля мцдафияйя щазырлыг цчцн кифайят гядяр вахт вермялидир.
Тягсирляндирилян шяхсин щансы мярщялядя мцдафиячинин иштиракыны тяляб етдийи ящямиййят кясб етмир.
Ясас одур ки, щцгуги йардымы тягсирляндирилян шяхс юзц цчцн ваъиб сайыр вя ону тямин етмяк
мцстянтигин, прокурорун вя мящкямянин вязифяси щесаб едилир. Вякилин тягсирляндирилян шяхсля тякликдя
эюрцшмяк, вясатят вермяк, ишин материаллары иля тякрар таныш олмагдан яввял дя мцстянтигин вя
прокурорун фяалиййятиндян вя гярарларындан шикайят вермяк щцгугу вар. Иш ялавя истинтага эюндярилдийи
вахт прокурорун вя мцстянтигин мцдафиячини ишдян кянарлашдырмаьа щцгугу йохдур (6).
Ишин сянядляри (материаллары) мцстянтигдя, прокурорда, щакимдя вя мящкямядя тягсирляндирилян
шяхсин юз мцдафиясини тякбашына щяйата кечирилмяси барядя шцбщя йараныр. Шцбщя тягсирляндирилян шяхсин
физики йа да психи чатышмамазлыьы, ишя етинадсыз мцнасибяти, тягсирляндирилян шяхсин инкишаф сявиййяси,
тягсирляндирилян шяхслярин мараглары арасында мцмкцн тоггцшмалар олдугда йараныр. Яэяр мцдафиячинин
иштиракы мцтляг ваъибдирся, амма мцяййян сябябляр цзря тягсирляндирилян шяхс тяряфиндян дявят
олунмайыбса, онда мцстянтиг, прокурор вя йахуд мящкямя мцдафиячи тяйин едилмяси цчцн тядбирляр
эюрмялидир.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, просесдя мцдафиячинин иштиракы бир гайда олараг мцдафия олунан
шяхсин арзусундан вя ирадясиндян асылыдыр. Шцбщяли, тягсирляндирилян шяхсин юзц тяряфиндян сечилмиш
мцдафиячинин ишдя иштирак етмяйя бурахылмасы барядя онларын хащишиндян имтина етмяйя , йахуд онларын
разылыьы олмадан, онларын ирадяси ялейщиня мцдафиячи тяйин етмяйя мцстянтиг вя мящкямя щаглы дейилдир.
Тягсирляндирилян шяхс тяряфиндян дявят олунмцш мцдафиячинин иштиракы узун мцддят ярзиндя мцмкцн
дейился, мцстянтиг, мящкямя тягсирляндирилян шяхся башга мцдафиячи ахтармаьы тяклиф етмяли вя йа
мцдафиячини вякилляр коллеэийасынын васитясиля тяйин етмялидир.
Мцдафиячийя малик олмаг шцбщяли шяхсин щцгугудур. Онлар мцдафиячинин хидмятиндян имтина
етмяйя дя щаглыдырлар вя бунун мцхтялиф сябябляри ола биляр: тягсирляндирилян шяхс юз щцгугларыны юзц
горуйа биляъяйи вя йа мящкямянин онун мцдафиясинин там тямин едяъяйи гянаятиня эялир. Беля имтинайа
мцстянтиг вя йа мящкямя тяряфиндян щяр щансы тясиря йол верилмядян, йалныз тягсирляндирилян шяхсин юз
тяшяббцсц иля йол верилир. Лакин йухарыда гейд етдийимиз щалларда тягсирляндирилян вя шцбщяли шяхслярин
мцдафиячидян имтина етмяси мцстянтиг вя мящкямя цчцн мяъбури дейил.
Мцдафиячи – ъинайят мцщакимя иъраатынын мцстягил субйектидир. Бунунла беля о тягсирляндирилян
шяхсля ялагядар, онун просессуал марагларынын тямсилчиси кими чыхыш едир. Мцдафиячинин просессуал
мцстягиллийи мцяййян мящдудиййятляря маликдир. Мцдафиячи ганун чярчивясиндя мцстягилдир, мцдафиянин
щяйата кечирилмяси метод вя формаларыны мцяййян едир. Онун мювгейи мцдафия етдийи шяхсин
мювгейиндян – яэяр бу мцдафия олунанын вязиййятиня мцсбят тясир едярся фяргляня биляр. Мцдафиячи
мцдафия олунанын шяхсин вязиййятини ъузи олса беля писляшдирян щярякятляр етмямялидир (3). Мцдафиячи
шцбщяли, тягсирляндирилян шяхсин мцдафиясини юз цзяриня эютцрдцкдян сонра бундан имтина едя билмяз.
Мцдафиячи тягсирляндирилян шяхсин мцдафиясини щяйата кечиряркян она мялум олан мялуматлары йаймаьа
щаглы дейилдир. О, мцдафиячи кими вязифялярини йериня йетиряркян она мялум олан вя йахуд шяхся диэяр
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щцгуги йардымын эюстярилмяси иля ялагядар мялум олан щалларла ялагядар диндириля билмяз.
Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал Мяъялляси мцдафиячинин щцгуг вя вязифялярини бцтцн
просес бойу цмуми шякилдя мцяййян едир. Орада дейилир ки, ишдя иштирак етмяйя бурахылан андан
мцдафиячи иттищам елан едилмясиндя, шцбщя едилян шяхсин, йахуд тягсирляндирилян шяхсин диндирилмясиндя,
щабеля онларын иштиракы иля кечирилян диэяр истинтаг щярякятляриндя иштирак етмяйя, шцбщяли шяхси тутма
протоколу иля, гятимкан тядбири тятбиг олунмасына даир гярарла, тящгигат вя йа ибтидаи истинтаг
гуртардыгдан сонра ися ишин бцтцн материаллары иля таныш олуб, ордан зярури мялуматлары эютцрмяйя,
дювлят тяшкилатларындан вя иътимаи тяшкилатлардан щцгуг мяслящятханасы васитяси иля арайыш, хасиййятнамя
вя с. сянядляр тяляб етмяйя, вясатят вермяйя, тящгигат апаран шяхсин, мцстянтигин, прокурорун,
мящкямянин щярякятляриндян вя гярарларындан шикайят етмяйя щаглыдыр. Мцдафиячи мцстянтиг тяряфиндян
апарылан мцхтялиф истинтаг щярякятляриндя актив иштирак едир: мцстянтигин иъазяси иля суаллар верир, истинтаг
ишляринин апарылмасы гайдасы, еляъя дя ялавя истинтагын апарылмасы иля баьлы вясатят верир, протоколларла
таныш олур. Бу вя йа диэяр истинтаг щярякятляринин апарылмасы иля баьлы мцдафиячи ян азы бир эцн яввял
хябярдар едилир. Хябярдар едилмиш мцдафиячинин эялмямяси истинтаг щярякятляринин апарылмасына мане
ола билмяз. Мцдафиячи йухарыда да гейд едилдийи кими диндирмя просесиндя иштирак едя биляр. Мцдафиячи
ахтарыш, эютцрмя кими истинтаг щярякятляриндя надир щалларда иштирак едир. Експертизанын апарылмасы
заманы да мцдафиячи эениш щцгуглара маликдир.
Цмумиййятля гейд олунанлара йекун вурараг эюстярмяк лазымдыр ки, мцдафиячи истинтаг
щярякятляриндя иштирак етмяк щцгугунда бу щалларда истифадя етмялидир: яэяр шцбщя етмяйя ясас варса ки,
мцдафия олунан истинтаг щярякятляринин апарылмасында юз гануни марагларыны мцстягил олараг мцдафия
едя билмяйяъяк; конкрет истинтаг щярякятинин апарылмасында тягсирляндирилян шяхс цчцн ихтисаслы
щцгугшцнасын щцгуги йардым зяруридирся; истинтаг щярякятляринин апарылмасында иштирак едян диэяр
тягсирляндирилян шяхсин, шащидин, зяряр чякмиш шяхсин, еляъя дя диэяр шяхслярин тясири алтына дцшмяк горхусу
варса вя бу мцдафия олунанын вязиййятинин писляшмясиня эятириб чыхарарса (5).
Ишдя иштирак етмяйя бурахылдыьы вахтдан етибарян мцдафиячи вясатят веря биляр. Вясатят – ибтидаи вя
мящкямя истинтагынын эедишиндя мейдана чыхан мясяляляр цзря мцяййян гярарын гябул едилмяси вя йа
стинтаг щярякятляринин апарылмасы хащиши иля истинтаг вя тящгигат органларына, еляъя дя мящкямяйя
ганунла нязярдя тутулмуш просессуал формада едилян мцраъиятдир.
Ибтидаи истинтагда мцдафиячи иш цчцн ящямиййятли олан бу вя йа мясяля иля баьлы сцбутларын ишя ялавя
олунмасы, еляъя дя истинтаг щярякятляринин апарылмасы барядя вясатят веря биляр. Вясатяти вермяздян яввял
мцдафиячи ону тягсирляндирилян шяхсля мцзакиря етмялидир. Вясатят веряркян тягсирляндирилян шяхс вя йа
онун мцдафиячиси ону ясасландырмалыдыр. Тягсирляндирилян шяхс мцдафиячи васитясиля истянилян вясатят, о
ъцмлядян ишин хитам олунмасы барядя вясатят иряли сцря биляр.
Пешя фяалиййятини щяйата кечиряркян вякил: ганунун тяляблярини иъра етмяли, мцдафия едилян вя йа
щцгуглары тямсил едилян шяхсин мянафелярини горумаг цчцн ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш бцтцн
цсуллардан истифадя етмялидир; вякил сиррини горумалы, вякил андына вя вякил етикасына риайят етмялидир;
щцгуги йардымын тяляблярини рящбяр тутмалыдыр; щцгуги йардымын эюстярилмяси цчцн мцраъият етмиш шяхсин
марагларына зидд вя щцгугларынын щяйата кечирилмясиня мане олан щяр щансы щярякяти, мцдафиячиси
олдуьу шяхсин мянафейиня зидд олараг онун тюрядилмиш ъинайятля ялагясини вя тягсирини тясдиг,
зярярчякмишля барышыьыны елан вя она гаршы галдырылмыш мцлки иддианы гябул етмямяли, мцдафиясиня
йюнялмиш шикайяти эери эютцрмямялидир; мянафейи тямсил едилян вя йа мцдафия едилян шяхсин иъазяси
олмадан щцгуги йардымын эюстярилмяси иля ялагядар вякиля мялум олан фактлары вя сянядляри, еляъя дя
мянявиййата, демократик ъямиййятдя иътимаи гайдайа вя йа дювлят тящлцкясизлийиня зийан вура билян
щямчинин йеткинлик йашына чатмамышларын мянафеляри вя йа тяряфлярин шяхси щяйатынын мцдафияси тяляб
дярся, беля мялуматлары йаймамалыдыр; вякил сирриндян юзцнцн шяхси вя йа башгасынын мянафейи цчцн
истифадя етмямялидир; вякил онун тяряфиндян гябул едилян мцдафия ющтялиъийиндян имтина етмямялидир.
Вякилин ганун позунтусуна йол вермяси нятиъясиндя мцдафия едилян вя йахуд тямсил едилян шяхсин
ямлакына билаваситя зяряр дяйярся, буна вякил мадди мясулиййят дашыйыр (6).
Вякилин щцгуги йардым эюстярдийи иш цзря мцдафиячиси олдуьу шяхс истисна олмагла гощцмлцг
мцнасибятляриндя олан диэяр шяхс иштирак етдикдя, щямин иш цзря о, щазырда вя йа яввяляр щцгуги йардым
эюстярмиш олдуьу шяхсин мянафейи иля щцгуги йардым цчцн мцраъият етмиш шяхсин мянафейи арасында
зиддийат олдугда, яввяляр иш цзря щаким, прокурор, мцстянтиг, тящгигат апаран шяхс, шащид, експерт,
тяръцмячи вя йа щал шащиди гисминдя иштирак етмиш олдугда бу иш цзря щцгуги йардым эюстяря билмяз;
Щцгуги йардымын эюстярилмяси цчцн мцраъият етмиш физики вя щцгуги шяхсляря мяхсус вя иддиа
обйекти олан ямлакын вя щцгугларын вякил тяряфиндян юз адына вя йа башга шяхсляр цчцн алынмасы вя
башга йолла ялдя едилмяси гадаьандыр.
Мцдафиячи ЪПМ иля нязярдя тутулмуш щалларда вя гайдада ашаъыдакы вязифяляри йериня йетирмялидир:
ъинайят просесиндя иштирак едяркян ганунун тяляблярини рящбяр тутмаг; шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхсин
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гануни мянафейинин мцдафиясини бцтцн гануни цсулларла щяйата кечирмяк; онун вязиййятиндя ишин
мцмкцн дяряъя хейриня баша чатдырылмасы цчцн мцдафия етдийи шяхся зярури щцгуги мяслящятляр вермяйя
вя йа мцдафия тяряфин сечдийи мювге цзря щярякят етмяк; вякил сиррини горумаг вя вякил адына риайят
етмяк; Ъинайят просесини щяйата кечирян органа мцдафиячи сялащиййятини тясдиг едян сянядляри тягдим
етмяк, ъинайят мцщакимя иърааты заманы вякил етикасына риайят етмяк; шцбщяли вя йа тягсирляндирилян
шяхся щцгуги йардым эюстярилмяси цчцн ъинайят просесини щяйата кечирян органын чаьырышы иля эялмяк;
мцдафия етдийи шяхсин гануни мянафейиня зидд олмадыгда щямин шяхсин разылыьы иля онда олан яшйа вя
сянядлярин ъинайят просесини щяйата кечирян органа тягдим етмяк; мящкямя иъласында сядрлик едянин
эюстяришляриня табе олмаг; мящкямя иъласында сядрлик едянин иъазяси олмадан фасиля елан едянядяк
мящкямянин иълас залыны тярк етмямяк; мящкямя иъласында гайдайа риайят етмяк; шяхси щяйатын
тохунулмазлыьына, аиля, дювлят, пешя, коммерсийа вя ганунла горунан диэяр сиррляря тохунан щаллар
барядя мялуматлары йаймамаг (1). Тягсирляндирилян шяхсин вя вякилин просессуал марагы бирдир:
иттищамдан мцдафия, яэяр бцна башга ъцр бахсаг онда вякилин фяалиййятинин дцзэцнлцйцнц
тягсирляндирилян шяхсин ялейщиня олдуьуну гябул етмяли олаъагык ки, бу да гятиййян йюлверилмяздир.
Вякил тягсирляндирилян шяхсин щцгугларыны вя ганунла горунан марагларыны тямин етмякля щям дя
дювлятин марглары наминя дя фяалиййят эюстярир ганунчулуьу мющкямляндирир, вятяндашлара тярбиййяви
тясир эюстярир.
Вякилин просессуал вязифяси бцтцнлцкля вякилляр коллеэийасынын вязифяляри иля цст цстя дцшцр. Щярчянд
ки, вякил мцдафиячи вякилляр коллеэийасынын цзвцдцр, лакин бу о демяк дейилдир ки, о мящкямядя
тягсирляндирилян шяхсин дейил, вякилляр коллеэийасын нцмайяндясидир. Вякилляр коллеэийасы ъинайят ишляри цзря
мящкямя бахышында иштирак етмир вя вякил-мцдафиячи иш цзря ъинайят-просессуал фяалиййятини вякилляр
коллеэийасынын органлары вя вязифяли шяхсляри иля разылашдырмыр.
Мцдафия бир чох чятинликлярля мцшаийят олунур. Шяхсин тягсирляндирилмяси о заман тябии щесаб едилир
ки, онун ъинайят тюрятмяси барядя ясас вар. Буна эюря дя, мцстянтигин вя прокурорун фяалиййяти
вятяндашлар тяряфиндян эениш дястяк вя разылыгла гаршыланыр. Вякиллярля ися якси баш верир. Ишдя вякилин
иштиракына ящалинин бязи щиссясинин бош бир шей бахыр, лакин мяъбуриййят гаршысында дюзцр, буна
бахмайараг ъидди гябул етмир (5). Она шцбщяли йанашыр, бязян ися инамсызлыг эюстярирляр. Онун ямяйиня
чохлары ъинайяткары ъязадан горумаг вя ъавабдещликдян кянарлашдырмайа ъящд кими бахырлар.
Икили вятяндашлыьы, диэяр дювлятляр гаршысында ющдяликляри олан, ганунла мцяййян едилмиш гайдада
фяалиййят габилиййятли олмайан вя йа мящдуд фяалиййят габилиййятли щесаб олунмуш, ганунвериъиликля
мцяййян едилмиш гайдада алынан тибби ряйя ясасян ягли вя физики гцсурларына эюря вякиллик фяалиййятини
щяйата кечирмяйя габил оламайан яввялляр щцгуг мцщафизя фяалиййяти иля бир арайа сыьмайан щярякятляря
эюря вязифясиндян азад едилмиш шяхсляр, гясдян аз аьыр, вя йа хцсусиля аьыр ъинайят тюрятмяйя эюря яввял
мящкум олунмуш барясиндя тибби характерли мяъбури тядбирлярин тятбиг едилмяси щаггында гануни
гцввяйя минмиш мящкямя гярары олан шяхсляр вякил ола билмязляр. Тяърцбясиз мцдафиячинин юз вязифясинин
ющдясиндян эяля билмямяси барядя шцбщя йаранарса да бу онун просеся бурахылмамасы цчцн ясас дейил
вя о, просеся тяърцбяли вякилин мцшаийяти иля чыхыр. Якс тягдирдя гануна зидд олараг мцдафияни йалныз
пешякар вякилляр йериня йетирир.
Тяърцбясиз мцдафиячиляринин ишдя иштиракы иля ялагядар онларын диндирилмяси имканы щаггында суал
йараныр. Ганунла мцяййян олунмуш гайдалара ясасян шащид гисминдя мцдафиячинин чаьырылмасы вя
диндирилмяси – тягсирляндирилян шяхсин мювъуд мцдафия щцгугудур. Бунунла беля тякъя ящалинин
мцдафиячийя олан инамыны йох, щям дя тягсирляндирилян шяхсин вякилляр коллеэийасынын тяркибиндя олан
мцдафиячисиня олан инамны да тямин етмяк тяляб олунур.
Ганун щакими, прокурору, мцстянтиги, тящгигат апаран шяхси мяъбур едир ки, тягсирляндирилян шяхсин
мясулиййятини аьырлашдыран вя йа йцнэцлляшдирян, бяраят газандыран вя иттищам едян щаллары мцяййян
етсинляр. Бунлардан фяргли олараг мцдафиячи йалныз мцдафияедиъи амиллярдян истифадя едир. Вякилин бурада
марагы вар. Мцдафия етдийи шяхсин ишинин уьурлу алынмасы онун нцфузуну артырыр, ондан мяслящят вя
щцгуги йардым алмаьа чалышан шяхслярин сайыны артырыр. Мящкямядян, прокурордан вя башга шяхслярдян
фяргли олараг мцдафиячи мцдафия етдийи шяхсля гощумлуг ялагясиндя олса да иши апара биляр.
Яввялъядян гейд етдийимиз кими, мцдафия олунанын шяхси азадлыьыны горумаг цчцн ъинайятдя
«иттищам едилян вя йа тягсирляндярилян шяхся мяслящят алмаг цчцн истядийи шяхси сечмяйя имкан верилир,
яэяр беля бир адам йохса онда бу ъцр адамы она мящкямя тяйин етмялидир.
Мцдафиячини сечмяк щцгцгц щяр шейдян яввял тягсирляндирилян шяхсин мцдафиячисиня олан инамыны
тямин етмякля изащ олунур. Ъинайят просессуал ганунвериъилийи «мцдафиячинин шяхсян дявят олунмасы
принсипини мющкямляндирир: бу вязифяляри щяйата кечирмяк цчцн бир чох зяманятляр гойулмушдур.
Тягсирляндирилян шяхся мцдафиячи сечмяк щцгугуну вя мцдафиячи дявят етмяк имканыны йаратмаг
мцстянтиг вя мящкямянин вязифясидир.
Мцдафиячи гисминдя сечилмиш вякил узун мцддят ярзиндя (щяр бир щалда беш эцндян артыг олмамаг
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шярти иля) ъинайят просесиндя нязярдя тутулмуш зярури истинтаг вя йа диэяр просессуал щярякятлярдя иштирак
етмяк цчцн эялмядикдя, ъинайят просесини щяйата кечирян орган ися бу щярякятлярин апарылмасыны артыг
тяхиря сала билмядикдя тящгигатчы, мцстянтиг, вя йа прокурор мцдафиячинин диэяр мцдафиячи иля явяз
едилмясини мцвафиг ярази цзря вякилляр гурумунун рящбяриндян тяляб етмяйя щаглыдыр (3).
Ганун бир тягсирляндирилян шяхси мцдафия едян вякиллярин сайыны мящдудлашдырмыр. Шцбщяли вя
тягсирляндирилян шяхсин бир нечя мцдафиячиси ола биляр. Мцдафиячинин иштиракы мяъбури олан просессуал
щярякятляр апарыларкян шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхсин мцдафиячиляриндян щяр щансынын иштирак етмямяси
бу щярякятлярин ганунсуз щесаб едилмясиня ясас ола билмяз.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам реализации в уголовном судопроизводстве гарантированного
Конституцией АР права граждан на получение квалифицированной юридической помощи.
Разграничиваются понятия «право на квалифицированную юридическую помощь», «право на
защиту» и «право пользоваться услугами защитника», а также формы и способы обеспечения права
на защиту.
Ключевые слова: правовая помощь, защита, ходатайство, судопроизводство, следственное
действие

SUMMARY
Article is devoted to the implementation in criminal proceedings guaranteed by the Constitution of the
Autonomous Republic of citizens' right to qualified legal assistance. Distinguishes between the "right to
qualified legal assistance", "right of defense" and "the right to use the services of counsel" as well as the
forms and methods to ensure the right to defense.
Keywords: legal assistance, protection, petition, litigation, investigative action

85

UOT 347.95 (479.24)
СУЛЕЙМАНОВА ТАМИЛЛА ЭЛЬХАН КЫЗЫ
докторант кафедры гражданского процесса и
коммерческого права юридического
факультета Бакинского ГосударственногоУниверситета

ПРАВО АПЕЛЛЯЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ
Статья посвящена одному из центральных тем науки гражданского процессуального права
апелляционной жалобе. Сделаны попытки обоснования необходимости законодательной рефлекции
по ряду важных вопросов таких как: субъекты права апелляционного обжалования, недопустимости
ограничения в его реализации и т.д.

Право на подачу апелляционной жалобы (9,с.26-34) является одной из конституционных
гарантий (1,ст.60). обеспечения доступности к правосудию по защите нарушенных или оспариваемых
прав и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц.
Спецификой данного вида жалобы состоит в том, что объектом обжалования выступает решение
(в том числе заочное решение) суда первой инстанции, не вступившее в законную силу (2,ст.357.1
ГПК АР). Из данного нормативного установления законодателя можно усмотреть обусловленность
обжалования указанного объекта двумя фактами: а) наличия решения и, б) невступление его в
законную силу. Причем решение может быть обжаловано как полностью, так и в части.
Субъектами права апелляционного обжалования являются лица, участвующие в деле (4,с.72110), в том числе,заявители и заинтересованные лица, в случаях, предусмотренных в ст. 357.1 ГПК
АР.
Состав лиц, участвующих в деле определены ст.46 ГПК АР. Анализ действующего гражданского
процессуального законодательства позволяет подразделить их на две группы: а) лица, имеющие
частно - правовую заинтересованность к исходу дела б) лица имеющие публичный интерес к исходу
дела.
К первой группе относятся:
А) стороны - истец и ответчик ;
Б)заявители и заинтересованные лица - по делам особого искового и особого производства, по
делам о несостоятельности (банкротстве) и иные лица, предусмотренные в ГПК АР и АПК АР;
В)третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора и третьи
лица не заявляющие их ;
Ко второй группе относятся:
А)прокурор - по делам, указанным в ст. 50 и в ст. 306 ГПК АР; из смыла законодательства
вытекает что, этим правом прокурор обладает в тех случаях, когда он участвовал в рассмотрении
дела в суде первой инстанции (357.2 ГПК АР).
Б)государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в
соответствии с законом в суд с исками или заявлениями в защиту публичных и чужих частных
интересов (ст.59 ГПК АР).
Особую группу субъектов права апелляционной жалобы составляют так называемые лица, не
привлеченные судом к участию в деле, однако, в отношении которых принято решение
затрагивающие их правовой интерес.
В апелляционном порядке могут быть обжалованы не все решения суда первой инстанции, а те
из них, которые не вступили в законную силу. Кроме того, системный и логический анализ
действующего гражданского процессуального законодательства позволяет сделать вывод о том, что
не может быть предметом апелляционного обжалования и заочное решение вынесенное в порядке
заочного производства, по той причине, что возникновение данного права поставлено в зависимость
от определенного законом обстоятельств и волеизъявления ответчика.
В юридической литературе данный подход законодателя рассматривается как восполнение
ограниченных диспозитивных правомочий ответчика в судебном разбирательстве (5,с.303; 8,с.399400). Статья 250 ГПК АР предусматривает два основания отмены заочного решения, если: а) неявка
ответчика в судебное заседание была вызвана ненадлежащим его извещением о времени и месте
судебного заседания т.е. вызванное неправомерным действием суда и, б) вызвано уважительными
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причинами, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду.
Таким образом ,ответчику представлено два пути обжалования решения суда (7,с.547) в то время
как, истцу доступен лишь второй путь. Представляется, что подход законодателя противоречит
принципу процессуального равноправия сторон. Право апелляционного обжалования истца в данном
случае, поставлено в зависимость от усмотрения ответчика.
Кроме того, законодателем не учитывается диспозитивные полномочия истца, которые
ущемляются повторным рассмотрением дела: затраты дополнительной силы, энергии, времени, а
также средств вызванных повторным рассмотрением дела в порядке общего искового производства.
При таком случае, обеспечение процессуального равноправия сторон видится в следующем.
В тех случаях, когда отмена заочного решения обусловлена неявкой ответчика в судебное
заседание по причине ненадлежащего его извещения о времени и месте судебного заседания,
компенсировать истцу все понесенные расходы связанные заочным производством и вынесением
заочного решения.
При наличии второго основания отмены, т.е. вызванное уважительными причинами, о которых
он не имел возможности своевременно сообщить суду, в целях обеспечения равноправного баланса
между сторонами, заявление ответчика приравнять к праву апелляционного обжалования решения
суда со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями. Данный вывод имеет обоснование
процессуальным правомочием суда апелляционной инстанции. В силу ст.365 ГПК АР к
апелляционному производству применяется положения указанного кодекса.
Апелляционная жалоба может быть подана как на все решение суда первой инстанции, так и на
его часть. Исходя из анализа ст.372.6 ГПК АР и ст.82 ГПК АР следует прийти к выводу, что
предметом апелляционного обжалования может быть и та часть решения, в которой излагаются
установленные судом обстоятельства. Поэтому, трудно согласится с законодательным ограничением
права апелляционного обжалования лиц, участвующих в деле, требование которых удовлетворено
судом по административно-экономическим спорам. Так, в соответствии со ст.81.2 АПК АР правом
апелляционной жалобы пользуются лица, требования которых не обеспечено судом.
Смысл такого законодательного подхода по данному вопросу ограничены пределами
резолютивной части решения. Вместе с тем, заинтересованное в исходе лицо, вправе обжаловать
решение суда и в части. Под частями судебного решения понимается не только резолютивная, но и
вводная,описательная и мотивировочная. Для заинтересованного в исходе дела лица, не безразлично
например, то как суд пришел к тому или иному выводу. Поэтому, думается, что ст.81.2 АПК АР
должна утратить юридическую силу.
ГПК АР устанавливает процессуальный срок на подачу апелляционной жалобы. Сфера действия
данного положения распространяется и на отношения, вытекающие из споров по административным
и экономическим спорам (81.3АПК АР). Срок для обжалования решения суда первой инстанции
составляет один месяц со дня официального его вручения заинтересованному лицу (ст.227.2 ГПК
АР).
Гражданском процессуальным законодательством регламентирован порядок подачи
апелляционной жалобы – она подается через суд, принявший решение по первой инстанции, который
объединяет жалобу с делом и препровождает в апелляционный суд.
Гражданский процессуальный закон обуславливает начальный момент течения срока
составлением решения в окончательной форме.
По общему правилу гражданского процессуального законодательства решение суда составляется
и объявляется участникам процесса непосредственно по завершению судебного разбирательства.
Возможность составления решения в окончательной форме, а следовательно, официального вручения
заинтересованным лицам, может сопровождаться исключительными обстоятельствами. В
соответствии со ст.227.2 ГПК АР в исключительных случаях, по особо сложным делам, составление
мотивированного решения должно быть завершено в десятидневный срок после объявления
резолютивной части решения. При таких обстоятельствах официально удостоверенная резолютивная
часть решения суда вручается лицам, участвующим в деле. Одновременно участникам процесса
объявляется, когда они могут получить решение, составленное в окончательной форме.
Официальное вручение резолютивной части решения после его объявления является новеллой
гражданского процессуального законодательства характеризующее демократизм гражданского
судопроизводства. Вместе с тем, она не влечет каких либо правовых последствий по исследуемому
вопросу, для участников процесса. Как было отмечено, закон связывает возникновение права на
апелляционное обжалование составлением и официальным вручением решения судом лицам,
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участвующим в деле. Далее, закон представляет суду дополнительное время для официального
вручения решения суда. Оно составляет три дня после составления решения в окончательной форме
(ст. 227.3 ГПК АР).
Таким образом, подсчет промежутка времени начала возникновения права на апелляционное
обжалования решения суда не всегда сопровождается одним месяцем как указано в законе.
Гражданский процессуальный закон не проводит разграничение исключительного и особо сложного
дела, с которым связывается возможность вынесения решения в окончательной форме. Такого
разграничения не проводит и судебная практика. Отсутствие законодательного разграничения дел по
сложности его характера чревато опасностью его произвольного толкования судом, что не всегда
оправдывает себя с позиции своевременности защиты.
Одним из гарантий реализации права на апелляционную жалобы является, представленное
законом возможность восстановления пропущенного срока на его подачу.
Срок может быть восстановлен при наличии следующих условий:
А) письменного обращения заинтересованного лица о восстановлении пропущенного срока с
указанием причин его пропуска;
Б) признания судом причины пропуска срока уважительным.
Гражданское процессуальное законодательство не определяет давность истечения времени
погашающее право на апелляционную жалобу, которая вызывает неопределенность в судебной
практике. Для сравнения отметим, что арбитражное процессуальное законодательство Российской
Федерации предельный срок по данному вопросу устанавливает шесть месяцев. Думается, что в
целях обеспечения стабильности судебных решений установление процессуальной давности на
восстановление срока апелляционного обжалования является необходимым.
Особое требование законодателя имеются к форме и содержанию апелляционной жалобы.
Последнее касается сущности апелляционной жалобы.
Существо апелляционной жалобы заключается в обосновании несогласия заинтересованного
лица с обжалуемым решением суда первой инстанции.Она касается фактических обстоятельств дела
и, как показывает судебная практика, вопроса применения права. По существу этим определяется
содержание жалобы и аргументация, приводимая в подтверждение оснований обжалования
судебного решения. Лицо, подающее жалобу, обязан подтвердить свою позицию по тем или иным
интересующим его вопросам на которых базируется его требования, а также дать анализ
доказательствам, использованным судом при постановлении решения. В случаях приложения к
жалобе дополнительных доказательств, то и они должны быть убедительно подтверждены для
апелляционного суда невозможностью их представления в суд рассматривающего дело по первой
инстанции по уважительным причинам.
Важное место в апелляционной жалобе занимают правовые аргументы со ссылкой на
соответствующие законы и иные нормативные правовые акты. Задача апелляционного суда состоит в
принятии решения, соответствующего сложившемуся в судебно практике пониманию и применению
судами норм права на основе единообразного их толкования. Поэтому при обжаловании решения в
части применения правовых норм доводы о неправильных выводах суда первой инстанции в этой
части весьма существенны.
Апелляционная жалоба содержит возражения на решение суда только в части тех требований,
которые были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, поскольку новые требования не
могут быть заявлены. В случае предъявления новых требований производство по апелляционной
жалобе в этой части не рассматривается (ст.372.4). Вместе с тем ст.259 ГПК регламентирующее
основания оставления заявления без рассмотрения не предусматривает в качестве условия положение
предусмотренное ст.372.4 ГПК АР. Однако, в целях обеспечения полноты правового регулирования
было бы целесообразным его закрепление в качестве одного из оснований оставления заявления без
рассмотрения и закрепления в ст.259 ГПК АР.
Апелляционная жалоба подается обязательно в письменной форме и подписывается лицом,
имеющим на то полномочие (6,с.513). В случае подписи апелляционной жалобы представителем в
доверенности, выданной на его имя таковое правомочие должно быть отдельно закреплено. В
противном случае суд апелляционной инстанции возвратит апелляционную жалобу по основаниям не
соблюдения процессуальной формы.
В целях обеспечения принципа процессуального равенства сторон, закон представляет лицам,
участвующим в деле, право направить отзыв на апелляционную жалобу, в которой излагается
возражения против него. В содержание отзыва входят доводы, основанные на аргументах,
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приведенных в жалобе. Хотя закон не содержит четкого предписания относительно представления
отзыва однако, в целях защиты своих прав и законных интересов данное действие представляется
целесообразным. Содержание отзыва законом не регламентировано ну, а представление
соответствующих мотивов будет способствовать правильному рассмотрению дела в апелляционной
инстанции.
Подписанный, уполномоченным на то лицом отзыв направляется в суд и лицам, участвующим в
деле. Он может быть представлен в суд непосредственно либо направлен заказным письмом с
уведомлением о вручении, с приложением документов, подтверждающих доводы против жалобы.
Итак, право на апелляционное обжалование является одним из гарантий обеспечения
Конституционных прав доступности к правосудию. Она реализуется посредством предусмотренного
гражданским процессуальным законодательством в процессуальной форме.
Гражданское процессуальное законодательство не определяет понятие субъектов права на
апелляционное обжалование. Она выводится способом логического суждения о лицах, участвующих
в деле, их, процессуальных прав и обязанностей, которые не всегда выдерживается законодателем.
Законодательный подход к праву апелляционного обжалования на заочное решение
неоправданно ограничивает (ущемляет) процессуальные права истца, представлением
дополнительных диспозитивных правомочий ответчику по пересмотру гражданского дела.
Реализация права апелляционной жалобы обусловлена составлением и официальным вручением
судом, заинтересованным в исходе дела лицам, решения в окончательной форме. При этом не
определяются правовые последствия официального вручения резолютивной части решения,
объявленного сразу по окончании судебного разбирательства. Данный вопрос требует специальной
научной разработки и законодательного внедрения.
Право апелляционного обжалования предполагает его реализацию в отношении всех частей
объекта обжалования, т.е. решения. Всякое законодательное ограничение на возможность его
реализации нарушает принцип процессуального равноправия сторон.
Исходя из этого представляется, что ст.81.2 АПК АР должна утратить юридическую силу.
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Xülasə
Məqalədə elm mülki prosessual hüquq-apellyasiya mərkəzi mövzularından birinə həsr olunmuşdur.
Apellyasiya şikayətini tərəflər, üçüncü şəxslər, xüsusi icraat işlərində ərizəçilər və maraqlı şəxslər və verə
bilər. Beləliklə, apellyasiya şikayəti hüququ iddiaçiya, cavabdehə, o cümlədən məhkəmədə birgə
iştirakçılara, üçüncü şəxslarə, ərizəçi və maraqlı şəxslərə, dövlət və yerli özünüidarə orqanlarına, bütün
təşkilatlara və başqa şəxslərin hüquqlarını müdafiə məqsədi ilə işdə iştirak edən şəxslər verilə bilər.
Summary
The article is devoted to one of the central themes of science civil procedural law appeal. Made
attempts to justify the need for legislative on several important issues such as the rights of the subjects of
appeal, the inadmissibility of restrictions in its implementation, etc.
89

UOT 343.2/7 (479.24)
ЪЯФЯРОВ ГЯЩРЯМАН ВАГИФ ОЬЛУ
БДУ-нун Ъинайят просеси кафедрасынын досент явязи
VЯLИYEVA ZИBEYDЯ ЙУСИФ ГЫЗЫ
Ъинайят просеси кафедрасынын 2 kurs маэистри

AİHM QƏRARLARI VƏ CPM-Ə ƏSASƏN HƏBS QƏTİMKAN TƏDBİRİ
Məqalədə insanların azadlıq hüququnun məhdudlaşdırılmasının əsaslarndan biri olan həbs-qətimkan
tədbirinin seçilməsi məsələsi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin presedentləri və Azərbaycan CinayətProsessual Məcəlləsinin mövqeyi baxımından araşdırılır.
Məqalədə, həbs-qətimkan tədbirinin seçilməsi, seçilmiş həbs-qətimkan tədbirinin uzadılmasının səbəb və
əsasları araşdırılmış, həbs-qətimkan tədbirinin müddəti məsələsi tədqiq edilmişdir. Bu məsələlər CinayətProsessual Məcəlləsi ilə Avropa İnsan Hüquqları Məhkməsinin presedentləri arasında olan oxşar və fərqli
cəhətlər qeyd edilməklə tədqiq edilmişdir
Ачар сюзляр: ибтидаи истинтаг, qяtimkan tяdbiri, cinayяt яmяli

Azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq tarixi kökə malik olan hüquqlardandır. Bir çox hüquqi sənədlərdə
azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ birlikdə götürülür. 1925-ci il tarixli Azadlıqlar haqqında Böyük
Xartiyanın (Manga Carta) 39-cu maddəsində qeyd edilirdi ki, heç bir azad insan onunla bərabərhüquqlu olan
insanların qanuni hökmündən və ya ölkə qanunlarından savayı heç bir əsasla tutulub həbs edilə, hüquq və
mülkiyyətindən məhrum oluna, qanundan kənar qoyula, sürgün edilə, hər hansı yolla cəmiyyətdəki
mövqeyindən məhrum edilə bilməz, eləcə də biz ona qarşı güc işlətməyəcəyik və başqalarını da buna məcbur
etməyəcəyik. Azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ bundan sonra qəbul edilən bir çox hüquqi sənədlərdə
öz əksini tapmışdır. [2. maddə 40]
Bu baxımdan müstəqil Azərbaycan da istisna deyil. Onu qeyd etmək yerinə düşər ki, bu hüquqlar 1995ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiyamızda ayrı-ayrı maddələrdə öz əksini tapmışdır. Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 28-ci maddəsinin birinci bəndinə əsasən hər kəsin azadlıq hüququ var. Konstitusiyamızda
öz əksini tapmış bu hüquq heç də mütləq hüquq deyil. Elə həmin maddənin özündə bu hüququn
məhdudlaşdırıla bilən hüquq olduğu qeyd edilir. Belə ki, həmin maddənin ikinci bəndində qeyd olunur ki,
azadlıq hüququ yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada tutulma, həbsəalma və ya azadlıqdan məhrumetmə
yolu ilə məhdudlaşdırıla bilər.[1 Maddə 28] Oxşar müddəa öz əksini, Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Prosessual Məcəlləsinin (bundan sonra CPM) 14.1-ci maddəsində də tapmışdır. Burada da qeyd edilir ki, hər
kəsin azadlıq hüququ yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda onun tutulması, həbsə alınması və
ya azadlıqdan məhrum edilməsi ilə məhdudlaşdırıla bilər.
Azərbaycan Respublikası 2001-ci il dekabr ayının 25-də «Avropa İnsan hüquqlarının və əsas
azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Konvensiyanı (bundan sonra AİHK) və onun 1, 4, 6, 7 saylı Protokollarını
ratifikasiya etmişdir. Həmin Konvensiyanın 5-ci maddəsinin 1-ci bəndində qeyd edilir ki, hər kəsin azadlıq
hüququ var və şəxs yalnız müstəsna hallarda azadlıqdan məhrum edilə bilər. Beləliklə, bu maddə azadlıq
hüququnun qeyri-məhdud şəkildə bəyan edilməsi ilə başlayır: «Hər kəsin azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq
hüququ vardır», sonra isə həmin hüquq müəyyən qədər məhdudlaşdırılır: «Heç kəs qanunla müəyyən
olunmuş hallardan və qaydadan başqa azadlıqdan məhrum edilə bilməz». Azadlıq hüququnun
məhdudlaşdırılması üçün əsaslardan biri də, hüquq pozuntusunun törədilməsində əsaslı şübhə ilə bağlı şəxsin
tutulması və ya həbsə alınmasıdır (c yarımbəndi). [4. Maddə 5]
Göründüyü kimi, azadlıq hüququnun məhdudlaşdırılmasının bir forması da şəxsin həbsə alınmasıdır.
Biz bu məqaladə cinayət prosesində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinin CPM və Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsinin (bundan sonra AİHM) presidentlərinin hüquqi mövqeyi baxımından araşdırmağa çalışacayıq.
İlk öncə qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan Respublikası CPM-nin 154.3-cü maddəsinə əsasən
prosessual məcburiyyət tədbiri olan həbs qətimkan tədbiri yalnız təqsirləndirilən şəxslər barəsində seçilə
bilər. Şübhəli şəxslər barəsində həbs qismində qətimkan tədbirinin seçilməsi qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmamışdır.
AİHM-nin mövqeyi bundan ibarətdir ki, hüquq pozuntusu törətməkdə şübhəli bilinən hər hansı şəxsə
qarşı cinayət işi qaldırmaq və ya həmin pozuntunun qarşısını almaq zərurəti hüquq pozuntusu törətməkdə
şübhəli bilinən şəxslərin həbs edilməsinə öncə haqq qazandıra bilər, lakin bu, həmin şəxsin həbsdə
saxlanmasının davam etməsi üçün yetərli olmayacaqdır. Avropa Məhkəməsi dəfələrlə bildirmişdir ki,
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şübhənin mövcudluğu həbsin zəruri şərti olsa da, müəyyən vaxt keçdikdən sonra həbsin müddətinin
uzadılması üçün kifayət etmir. [5]
AİHM hüquq pozuntusu törədilməsində əsaslı olaraq şübhəli bilinən şəxsin ibtidai həbs müddətinin
uzadılmasını mümkün edən dörd səbəbi göstərmişdir: şəxsin gizlənməsi təhlükəsi; iş üzrə həqiqətin aşkara
çıxarılması prosesinə şəxsin mane olması təhlükəsi; yeni cinayətlər törədilməsinin qarşısının alınması
zərurəti; ictimai asayişin qorunması; [6]
CPM-nin 155.3-cü maddəsinə əsasən həbs və ona alternativ qətimkan tədbirləri 2 (iki) ildən artıq
müddətə azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza təyin edilə bilən cinayətin törədilməsində ittiham olunan
şəxsə və CPM-nin 155.1.1 və 155.1.3-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hərəkətlərin qarşısını almaq üçün 2
(iki) ildən az müddətə azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza təyin edilə bilən cinayətin törədilməsində
ittiham olunan şəxsə tətbiq oluna bilər.
Hesab edirik ki, burada müddətin göstərilməsi AİHM-nin qərarlarında göstərilən mövqe ilə ziddiyyət
təşkil edir. Belə ki, AİHM öz qərarlarında dəfələrlə qeyd edib ki, cinayət üçün nəzərdə tutulan cəzanın
ağırlığı şəxs barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi üçün əsas ola bilməz. Qeyd etmək lazımdır ki,
Avropa Məhkəməsi hətta adam öldürmə ilə bağlı işlərdə uzun müddət həbsdə saxlanmanın əsassızlığını
müəyyən etmişdir.[7] Digər bir tərəfdən CPM-nin 155-ci maddəsi ilə 157-ci maddəsi arasında müəyyən
uğursuzluq vardır. Belə ki, CPM-nin 157-ci maddəsi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinin konkret
əsaslarını sadalayıb. CPM-nin 157-ci maddəsinə əsasən təqsirləndirilən şəxslər barəsində həbs qətimkan
tədbiri şəxsin aşağıdakı hərəkətlərin edilməsinə kifayət qədər əsas olduqda seçilə bilər: cinayət prosesini
həyata keçirən orqandan gizlənmək; cinayət prosesində iştirak edən şəxslərə qanunsuz təsir göstərməklə,
cinayət təqibi üzrə əhəmiyyət kəsb edən materialları gizlətməklə və ya saxtalaşdırmaqla ibtidai istintaqın və
ya məhkəmə baxışının normal gedişinə mane olmaq; cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli yenidən
törətmək və ya cəmiyyət üçün təhlükə yaratmaq;
Göründüyü kimi AİHM-nin öz qərarlarında şəxsin həbs edilməsi üçün göstərdiyi əsaslar, demək olar
ki, CPM-də də olduğu kimi əks olunub. Ancaq burada bir fərqli cəhəti qeyd etmək zəruridir. Göründüyü
kimi, AİHM-nin qərarlarında yuxarıda sadalanan hallar həbsdə saxlamağın uzadılması üçün şərt kimi irəli
sürülsə də, CPM-də bu həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi üçün şərt kimi irəli sürülüb. CPM-nin 159.1-ci
maddəsinə əsasən, cinayət işi üzrə məhkəməyədək icraat zamanı təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılması
müddəti işin mürəkkəbliyi ilə əlaqədar və cinayətin təsnifatlarına uyğun olaraq məhkəmə qərarı ilə artırıla
bilər. CPM-nin 162-ci maddəsinə əsasən, təqsirləndirilən şəxsin cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlinə
görə ittiham təsdiq edilmədikdə və ya məhkəmədə cinayət işi üzrə icraata xitam verildikdə, məhkəmə
tərəfindən təqsirləndirilən şəxs barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri dəyişdirildikdə və ya ləğv edildikdə,
habelə məhkuma təyin edilmiş cəza azadlıqdan məhrumetmə ilə bağlı olmadıqda və şəxsin həbsdə
saxlanılmasına zərurət olmadığı müəyyən edildikdə şəxs məhkəmənin qərarı ilə həbsdən azad edilməlidir.
AİHM dəfələrlə öz qərarlarında qeyd edib ki, əsaslı şübhəyə əsaslanan həbsə 5-ci maddənin 1-ci
bəndinin “c” yarımbəndi əsasında haqq qazandırmaq üçün istər tutma anında, istərsə də ərizəçi həbsdə
olduğu müddətdə polisin ittihamlar irəli sürmək üçün kifayət qədər sübutlar əldə etmiş olmasına ehtiyac
yoxdur. Avropa Məhkəməsi dəfələrlə bildirmişdir ki, şübhənin mövcudluğu həbsin zəruri şərti olsa da,
müəyyən vaxt keçdikdən sonra həbsin müddətinin uzadılması üçün kifayət etmir. Bunun səbəbi ondadır ki,
5-ci maddənin 3-cü bəndində məhkəməyə qədər azad edilmək hüququ aydın qeyd edilmişdir və azad edilmə
yalnız o halda həyata keçirilməyə bilər ki, azadlıq prezumpsiyasına baxmayaraq, azadlıqdan məhrum
edilmənin davam etməsinə əsas verən bir və ya bir neçə əlavə və əsaslı səbəblər aşkar edilmiş olsun.
AİHM-nin qərarlarında şəxsin həbsdə saxlanılmasının və CPM-də şəxs barəsində həbs qətimkan
tədbirinin seçilməsinin əsası kimi göstərilən səbəblər barədə qısa məlumat verək:
Şəxsin gizlənmə təhklükəsi ibtidai istintaqın normal gedişinə mane olan səbəblərdən biridir. Buna görə
də həm AİHM-nin qərarlarında həm də CPM-də bu şəxsin barəsində həbs qətimkan tədbiri seçmək və ya
həbs qətimkan tədbirini uzatmaq üçün əsaslardan biri kimi göstərilmişdir. AİHM-nin qərarlarında qeyd edilir
ki, hər bir halda gizlənmə təhlükəsinin dərəcəsini müəyyən etmək üçün konkret işə xas olan bütün amilləri
araşdırmaq zəruridir. Bununla belə AİHM-nin qərarlarında hüquq pozuntusu törətdiyi barədə ittiham irəli
sürüldükdən sonra və ya məhkəmə araşdırmasının keçirilməsi məqsədi ilə təhvil verilməsi barədə sorğu
göndərildikdən sonra şəxsin gizlənməsi; şəxsin həbsdə saxlanmasının onda xoşagəlməz hisslər doğurması;
onun gizlənməyi planlaşdırdığına dair konkret sübutların olması; onu digər ölkə ilə bağlayan və bunun
sayəsində gizlənməsini asanlaşdıran amillərin olması və ya məhkəmə araşdırmasının keçirildiyi ölkə ilə onu
bağlayan amillərin olmaması; eləcə də şəxsin bu və ya digər ölkə ilə əlaqələri ucbatından yarana bilən digər
problemlər şəxsin gizlənməsi təhlükəsi kimi gösrərilmişdir. AİHM-nin mövqeyi bundan ibarətdir ki, ədalət
mühakiməsindən yayınma təhlükəsini bütövlükdə nəzərdən keçirmək, yəni bütün müvafiq amilləri nəzərə
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almaq zəruridir. Avropa Məhkəməsi, sözsüz ki, ədalət mühakiməsindən yayınma təhlükəsinin mövcud olma
səbəblərinə dair hər hansı izahat vermədən standart ifadələrə əsaslanan bu və ya digər məhkəmə qərarını heç
bir halda yolverilən hesab etmir. [8]
İş üzrə həqiqətin aşkara çıxarılması prosesinə şəxsin mane olması təhlükəsi ədalət mühakiməsinin
həyata keçirilməsində iştirak edən bütün şəxslərdə haqlı narahatlıq doğurur. Buna görə də təəccüblü deyil ki,
ona bu və ya digər şəxsin azadlıqdan məhrum edilmə müddətinin uzadılmasının mümkün səbəbi kimi baxılır.
AİHM –nin qərarlarına əsasən, təqsirləndirilən şəxs həbsdən azad olunmasından aşağıdakı məqsədlər üçün
istifadə edə bilər: şahidlərin öz ifadələrindən imtina etmələri üçün onlara təzyiq göstərmək yolu ilə işinin
araşdırılmasına mane olmaq; istintaq altında olan digər şəxsləri xəbərdar etmək, cinayət iştirakçıları ilə gizli
sövdələşməyə girmək və cinayət işi üzrə araşdırmada ümumi mövqedən çıxış etmək barədə razılaşmaq;
sənədləri və digər maddi sübutları məhv etmək; istintaqa hər hansı digər üsullarla mane olmaq. Qərarlarda
qeyd edilir ki, bunların mümkünlüyü mücərrəd şəkildə nəzərə alınmamalıdır; azadlıqdan məhrum edilmiş
şəxsin onlardan istifadə edə biləcəyini təsdiq edən hər hansı konkret faktiki hallar mövcud olmalıdır. [9]
Yeni cinayətlər törədilməsinin qarşısının alınması zərurəti o hallarda azadlıqdan məhrum edilmə
müddətlərinin uzadılmasının hüquqauyğun əsası sayılır ki, bu zaman ciddi ittihamlar irəli sürülür, özü də
yeni hüquq pozuntularının törədiləcəyinə dair narahatlığın əsaslı olduğunu və nəzərdən keçirilən konkret işdə
görülən tədbirin zəruriliyini sübut etmək tələb olunur. Bu məsələlərə qiymət verərkən işin bütün hallarını,
xüsusən sözügedən şəxsin kimliyini və keçmişini nəzərə almaq lazımdır. Beləliklə, həmin şəxsin eyni və ya
analoji hüquq pozuntularına görə keçmişdə məhkum edilməsi faktı böyük əhəmiyyət daşıyacaqdır.
Araşdırmanın başlanmasından sözügedən şəxsə qarşı ittihamın irəli sürülməsinə qədər olan dövrdə törədilmiş
digər hüquq pozuntuları haqqında məlumatlar da mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Bu zərurət də mücərrəd
şəkildə nəzərə alınmamalı konkret faktiki hallarla əsaslandırılmalıdır.
AİHM-nin qərarlarında qeyd edilir ki, bu əsas yalnız o hallarda tətbiq edilə bilər ki, şəxsin həbsdən azad
edilməsinin həqiqətən konkret vaxtda ictimai asayişi pozacağı sübuta yetirilsin. Buna görə də, hökmün ağır
olacağını əsas gətirərək şəxsin həbsə alınmasına nail olmaq məqsədi ilə həmin əsasa istinad etmək olmaz.
Həmin əsasa bu və ya digər işdə araşdırılan hüquq pozuntusunun xarakterini əsas gətirməklə də istinad etmək
olmaz. [10] AİHM-nin qərarlarında hətta qəsdən adam öldürmə cinayəti törətmiş şəxs barəsində bu əsasla
həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi pozuntu kimi tanınmışdır. Digər tərəfdən Məhkəmə öz qərarlarında qeyd
etmişdir ki , həmin əsasa yalnız ictimai asayişə qarşı təhlükənin mövcud olduğu müddətdə istinad etmək olar.
Konkret hüquq pozuntusunun doğurduğu ilkin reaksiya zəiflədikdən sonra cəmiyyət tərəfindən bu və ya
digər hərəkətlərin edilməsi ehtimalı azalacaqdır.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, CPM-də həbs qətimkan tədbiri ilə bağlı AİHM-nin qərarlarında göstərilən
mütərəqqi müddəaların bir çoxu öz əksini tapsa da məhkəmələr tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar bir çox
hallarda əsaslandırılmamış, yalnız CPM-də göstərilən əsasları sadalanmaqla kifayətlənməklə qəbul edilir.
Belə ki bir çox qərarlarda, heç bir əlavə sübut gətirilmədən yalnız şəxsin törətdiyi cinayət əməlinin ictimai
təhlükəlilik dərəcəsini, xarakterini, onun istintaqın gedişinə, istintaqın tam, hərtərəfli, obyektiv aparılmasına
maneçilik göstərəcəyi ehtimalı olmasını nəzərə alaraq ibtidai istintaqın normal gedişinin təmin edilməsi
məqsədilə həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinə rast gəlmək olur. Həmçinin qətimkan tədbirinin uzadılması
zamanı da çox hallarda heç bir araşdırılma aparılmadan standart qərarlar qəbul edilir. Heç də təsadüfi deyil
ki, AİHM Azərbaycanla bağlı bir neçə işdə Konvensiyanın 5-ci maddəsinin pozuntusunu tanıyıb.
Heç də təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun “Təqsirləndirilən
şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı təqdimatlara baxılarkən məhkəmələr tərəfindən
qanunvericiliyin tətbiqi təcrübəsi haqqında” 3 noyabr 2009-cu il tarixli qərarında da qeyd edilir ki,
Məhkəmələr həbs qətimkan tədbiri seçərkən yalnız CPM-nin 155-ci maddəsində göstərilən prosessual
əsasları formal sadalamaqla kifayətlənməməli, hər bir əsasın konkret təqsirləndirilən şəxsə münasibətdə
mövcudluğunun nədən ibarət olmasını və cinayət işinin materialları ilə onların təsdiq edilib-edilməməsini
yoxlamalıdırlar. Bu zaman təqsirləndirilən şəxsin törətdiyi cinayətin xarakteri və ictimai təhlükəlilik
dərəcəsi, onun şəxsiyyətini səciyyələndirən məlumatlar, o cümlədən yaşı, ailə vəziyyəti, məşğulluq növü,
sağlamlığı və bu kimi digər hallar nəzərə alınmalıdır. [11]
AİHK-nın 5-ci maddənin 3-cü bəndi tələb edir ki, məhkəməyə qədər azadlıqdan məhrum edilmə
ağlabatan müddət həddini aşmamalıdır. Avropa Məhkəməsi dəfələrlə qərar çıxarmışdır ki, şəxsin uzun
müddət həbsdə saxlanılmasına yalnız o halda haqq qazandırıla bilər ki, təqsirsizlik prezumpsiyasına
baxmayaraq, işdə ictimai maraqların müdafiəsi tələbinin şəxsi azadlığa hörmət tələbindən üstün tutulmalı
olduğunu göstərən dəqiq əlamətlər olsun. Avropa Məhkəməsi həbsdə saxlanma müddətini tutulma anından
həbsdən azad edilmə anına qədər nəzərdən keçirir. Şəxs məhkəmə araşdırması müddətində həbsdə
saxlanmaqda davam edirsə, nəzərdən keçirilən müddət birinci instansiya məhkəməsinin hökmünün (bəraət
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və ya ittiham hökmünün) çıxarıldığı anadək davam edir.
Hansı müddətin ağlabatan müddət olduğunu müəyyən edərkən Məhkəmə ibtidai həbsin aşıla bilməyən
hər hansı maksimal müddət həddinin olması ilə bir dəfə də olsun razılaşmayıb. Çünki bu halda maksimal
müddət anlayışı mücərrəd şəkildə müəyyən edilmiş olardı, halbuki hökm çıxarılarkən hər bir işin bütün
xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. İstənilən müddət, hətta ən qısa olsa belə, əsaslandırılmalıdır. Avropa
Məhkəməsinin praktikası hər bir ayrıca işin konkret hallarının nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Belə
ki, müəyyən işlərdə bir ildən artıq olan müddətlər həddən artıq uzun hesab edilmiş, 2 ildən 3 ilədək
müddətlər həm yolverilən hesab edilmiş, həm də etiraza səbəb olmuşdur. 3 ildən 4 ilədək müddətlərdə də
analoji fikir ayrılıqları vardır. 5 ildən artıq müddətlərə həmişə əsassız müddətlər kimi baxılmışdır. [12]
CPM-ə gəldikdə ibtidai istintaq zamanı həbs qətimkan tədbirinin müddəti birbaşa göstərilmişdir. CPMnin 159-cu maddəsinə həbs qətimkan tədbirinin müddəti bir qayda olaraq 12 aydan artıq ola bilməz. 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
isə bu müddət 18 aydan artıq ola bilməz. Bu müddət CPM-nin 218-ci maddəsində göstərilən ibtidai istintaq
müddəti ilə üst-üstə düşür. CPM-nin 218.4-cü maddəsində göstərilir ki, təqsirləndirilən şəxsin və onun
müdafiəçisinin cinayət işinin materialları ilə tanış olma müddəti cinayət işi üzrə ibtidai istintaqın müddətinə
daxil deyil. Bu isə praktikada bir çox hallarda anlaşılmazlığa və şəxsin azadlıq hüququnun pozulmasına
səbəb olan hərəkətlərə gətirib çıxarırdı. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Məhkəməsinin “Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 158.3-cü maddəsinin bəzi
müddəalarının, 158.4 və 290.3-cü maddələrinin şərh edilməsinə dair” 10.10.2011-ci il tarixli qərarında bu
norma Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 28-ci maddəsinə və “İnsan hüquqlarının və əsas
azadlıqların müdafiəsi haqqında” Konvensiyanın 5-ci maddəsinə uyğun olmadığından qüvvədən düşmüş
hesab edilib. Təqsirləndirilən şəxsin və onun müdafiəçisinin cinayət işinin materialları ilə tanış olma
müddətində təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılması əsaslarının müəyyən edilməsi Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə tövsiyə olunmuşdur. [13]
Göründüyü kimi CPM-də şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı əsaslar, həbs
qətimkan tədbirinin müddəti ilə bağlı məsələlər formal olaraq AİHK və AİHM-nin qərarlarına uyğun olsa da
praktikada müəyyən çatışmazlıqlar mövcuddur. Ümid edirik ki, bu çatışmazlıqlar ölkədə davam edən
məhkəmə-hüquq islahatları nəticəsində tam olaraq aradan qaldırılacaq.
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Аннотация
В статье с позиций прецедентов Европейского Суда по Правам Человека и УголовноПроцессуального Кодекса Азербайджанской Республики исследуется вопрос избрания меры
пресечения арест, являющийся одним из оснований ограничения права человека на свободу.
В статье исследованы избрание меры пресечения арест, причины и основания продления
избранной меры пресечения арест, изучен вопрос о сроках меры пресечения арест. Эти вопросы
исследованы с указанием схожестей и различий между Уголовно-Процессуальным Кодексом
Азербайджанской Республики и прецедентами Европейского Суда по Правам Человека.
Ключевые слова: предварительное следствие, мера пресечения, уголовный поступок

Abstract
The article from the standpoint of precedents of the European Court of Human Rights and Criminal
Procedure Code of the Republic of Azerbaijan investigate the question of the arrest of a preventive measure,
which is one of the foundations of restrictions on the right to freedom. The article investigates the election
measure of restraint, reasons and grounds for extending the remand arrest, studied the timing of the measure
of restraint. These issues are investigated, indicating similarities and differences between the Criminal
Procedure Code of the Azerbaijan Republic and the precedents of the European Court of Human Rights.
Keywords: a preliminary investigation, a preventive measure, the criminal act
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UOT 343.137.2
ƏFSANƏ ŞİRƏLİYEVA
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzinin dissertantı

AZƏRBAYCAN CİNAYƏT PROSESİNDƏ MƏHKƏMƏ BAXIŞINDA
İCRAATIN SADƏLƏŞDİRİLMƏSİ PERSPEKTİVLƏRİ
Azərbaycan cinayət prosesində məhkəməyədək icraatın sürətləndirilməsi imkanı nəzərdə tutulsa da,
məhkəmə baxışından icraatın sadələşdirilmiş prosedur əsasında həyata keçirilməsi mümkün deyildir. Belə ki,
məhkəmə baxışının qaydaları həm cinayət işi üzrə, həm xüsusi ittiham qaydasında icraat, həm də
məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat üçün eynidir. İcraatın sürətləndirilməsinin forması kimi, icraatın
sadələşdirilməsi həm də məhkəmə mərhələsində nəzərdə tutulmalıdır. Bunun üçün xarici ölkələrdə bu institutun
hüquqi tənzimlənməsi təhlil olunmalıdır. Məqalədə bununla bağlı bir çox xarici ölkələrin təcrübəsi
ümumiləşdirilir.
Açar sözlər: təqsirin etirafı, ədalət mühakiməsi ilə sazış, diskresion səlahiyyət.

Cinayət təqibi üzrə icraatın sadələşdirilməsini zəruri edən faktorlar hər bir dövlətin özünün
cinayətkarlığa qaşı mübarizə funksiyasının daha səmərəli şəkildə həyata keçirmək üçün bu istiqamətdə
müvafiq tədbirlər həyata keçirməyi, milli qanunvericiliyini təkmilləşdirməyi zərurətə çevirmişdir. Məhz
bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik orqanı icraatın sadələşdirilməsi
istiqamətində mühüm tədbirlər görür. Bu istiqamətdə 18 aprel2014-cü ildə məhkəməyədək sadələşdirilmiş
icraatın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı cinayət-prosessual qanunvericiliyə mühüm əlavə və dəyişikliklər
etmişdir. Həmin tarixdə sadələşdirilmiş icraatın maddi əsasları, yəni sadələşdirilmiş icraatların həyata
keçirildiyi ictimai təhlükəli əməllərin dairəsi genişləndirilmiş, onun həyata keçirilməsi ilə bağlı qaydalarda
onun mahiyyətinə uyğun dəyişikliklər etmişdir.
Belə ki, göstərilən dəyişikliklərə görə, artıq məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat şəklində təhqiqat
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 127.1, 128-131, 174, 175, 177.1, 185.1, 186.1, 187.1, 187.2,
188, 197.1, 200.1, 201.1, 221.1, 256.1, 256.2, 258.1, 258.2, 259.1, 263.1 və 326-cı maddələri ilə nəzərdə
tutulmuş böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə aparılır.
Həmçinin, AR CPM-ə “Maddə 293-1. Böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə
məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın aparılmasını istisna edən hallar” adında yeni bir maddə əlavə olundu
ki, mahiyyət etibarilə burada qanunverici icraatın sadələşdirilməsinin mahiyyətini müəyyən etmək və bu
yöndə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi işini davam etdirməyə zəmin yaradır.
Bu dəyişikliklərin fundamental baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edəni AR CPM-in 293-1.0.4-cü
maddənin məzmunudur. Həmin maddəyə görə əgər zərər çəkmiş və ya təqsirləndirilən şəxs təhqiqatın
sadələşdirilmiş icraat qaydasında aparılmasına etiraz etdikdə icraat sadələşdirilmiş deyil, normal, adi icraat
şəklində həyata keçirilir. Fikrimizcə, bu əlavənin xüsusi əhəmiyyəti onunla bağlıdır ki, o, sadələşdirilmiş
icraatın məhz tərəflərin, ittiham və müdafiə tərəfinin məhkəməyədək razılaşmasının nəticəsi kimi
qiymətləndirməyə imkan verir. Başqa sözlə, əgər təqsirləndirilən şəxs müvafiq cinayət üzrə məhkəməyədək
icraatın qısaldılmış və ya sadələşdirilmiş şəkildə aparılmasına etiraz etmirsə, bu, “qui tacet consentire
videtur- susmaq razılığı ifadə edir” müddəasına əsasən onun bu icraata razılıq verdiyini ifadə edir. Nəticə
olaraq bu əlavə ilə qanunvericilik icraatın həyata keçirilməsi ilə bağlı tərəflərin razılığını qəbul etmiş olur ki,
bu da, özlüyündə həmin razılaşmanın daha təfərrüatı ilə hüquqi tənzimetməni zəruriliyi ortaya qoyur.
Qeyd edək ki, cinayət təqibi üzrə icraatın sadələşdirilməsinin davam etdirilməsi və onun
təkmilləşdirilməsi üçün müqayisəli hüquqşünaslıq çərçivəsinə xarici ölkələrin qanunvericiliyində məsələnin
hüquqi tənzimetmə qaydasını və bu formaların mahiyyətini nəzərdən keçirmək zəruridir.
Fikrimizcə, bu sahədə komparativistik tədqiqatlar aparılarkən bəzi ümumi müddəaları nəzərə almaq
zəruridir. Məlumdur ki, müasir dövrün əsas hüquq sistemləri olan roman-german və anqlo-sakson hüquq
sisteminin əsas fərqlərindən biri məhz məhkəmə baxışının xarakteri ilə bağlıdır. Anqlo-sakson hüquq
sistemindən fərqli olaraq roman-german hüquq sistemində məhkəmə prosesi inkvizitor xarakter daşıyır və
məhkəmənin əsas vəzifəsi cinayət işi üzrə həqiqəti ortaya çıxarmaqdır. Bu baxımdan cinayət mühakimə
icraatında mövcud olan bütün razılaşma və ya icraatın sadələşdirilməsi həmin müddəa ilə ziddiyyət təşkil
etməməlidir.
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Ona görə də, Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində icraatın sadələşdirilməsi modelləri daha
çox roman-german ənənələrinin mövcud olduğu dövlətlərin cinayət prosesinin nümunələri əsasında
təkmilləşdirilməlidir.
Qeyd olunanlarla yanaşı, bildirməliyik ki, icraatın sadələşdirilməsi formalarının daha çox
uyğunsuzluqları olan anqlo-sakson hüquq sisteminin nümunələrindən də bəhrələnmək olar.
Anqlo-sakson hüquq sisteminə malik olan ölkələrin cinayət prosesində icraatın sadələşdirilməsi
formalarını ən bariz nümunəsi təsirin etirafı barədə əqddir – plea bargaining. Bu institutun mahiyyəti ondan
ibarətdir ki, tərəflərdən birinin təşəbbüsü ilə təqsirləndirilən şəxs öz təqsirini etiraf edir, ittihamçı isə cinayət
təqibi ilə bağlı diskresion səlahiyyətlərindən istifadə edərək “bəzi ittihamların geri götürür; ittihamın
dəyişdirilməsi, təqsirləndirilən şəxs əvvəlcə nəzərdə tutulan cinayətdən daha az ağır cinayətə görə təqsirini
etiraf edir”. Milli müəlliflərdən A.R.Bağırov bu institut barədə fikirlərini ifadə edərkən göstərir ki,
Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan cinayət prosessual qanunvericiliyi şübhəli və ya təqsirləndirilən
şəxslə təqsirin etirafı haqqında sazişin bağlanmasıinstitutunu nəzərdə tutmur. Lakin Cinayət Məcəlləsində bu
institutun, əgər belə demək mümkündürsə, analoqu kimi könüllü gəlib təqsirini boynuna alma, cinayətin
açılmasına,onun digər iştirakçılarının ifşa edilməsinə, cinayət nəticəsində əldə edilmiş əmlakınaxtarışına və
tapılmasına fəal kömək etmə; cinayətin törədilməsindən bilavasitə sonrazərərçəkmişşəxsə tibbi və ya digər
yardım göstərilməsi, cinayət nəticəsində dəymiş maddi və mənəvi zərərin könüllü olaraq ödənilməsi və ya
aradan qaldırılması,zərərçəkmişşəxslə razılıq əldə etməyə cəhd edilməsi, zərərçəkmiş şəxsə dəymiş zərərin
azaldılmasına yönəldilmiş digər hərəkətlərin edilməsi halları cəzanıyüngülləşdirən hallar kimi təsbit
olunmuşdur. Həmçinin, CM-də ilk dəfə böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət törətmişşəxsin könüllü
gəlib təqsirini boynuna alması,cinayətin üstünün açılmasına fəal kömək etməsi, cinayət nəticəsində dəymiş
ziyanıödəməsi və ya vurulmuş zərəri başqa yolla aradan qaldırması cinayət məsuliyyətindənazad etmənin
əsaslarından biri kimi müəyyən edilmişdir.Ancaq plea bargaining institutunun mahiyyətinin və ABŞ və ya
kontinental ölkələrdə olduğu formada tətbiqi təcrübəsinin təhlilindən bu nəticəyə gəlinir ki, təqsirinetirafı
haqqında sazişin bağlanması istər nəzəri, istərsə də praktiki baxımdan cinayətmühakimə icraatının
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Cinayət ProsessualMəcəlləsi ilə müəyyən edilən vəzifələrinin,
əsas prinsiplərinin və sərtlərinin pozulması ilə müşayiət olunur(3,s.27). Müəllif özünün bu mövqeyini ardıcıl
şəkildə müdafiə edərək daha sonra bildirir ki, təqsirin etirafının digər sübutlarla təsdiq edilməməsi isin tam
və obyektivaraşdırılmadığını, bütün sübutların əldə edilmədiyini və düzgün qiymətləndirilmədiyini
göstərməklə yanaşı, araşdırmanın insanların konstitusion hüquq və azadlıqlarının,qanunvericiliyin
tələblərinin pozulması ilə həyata keçirildiyini təsdiq edir.Beləliklə, yuxarıda qeyd olunanlar təqsirin etirafı
haqqında sazişin bağlanmasıinstitutunun cinayət mühakimə icraatının cinayət təqibi ilə bağlı bütün halların
hərtərəfli,tam və obyektiv araşdırılması, cinayət törətmişşəxslərin ifşa və cinayət məsuliyyətinəcəlb edilməsi,
cinayət törətməkdə ittiham olunan şəxslərin təqsirini müəyyən edərəkonları cəzalandırmaq və təqsirsiz
şəxslərə bəraət vermək məqsədi ilə ədalətmühakiməsinin həyata keçirilməsi kimi vəzifələrinin yerinə
yetirilməsinə imkanvermədiyini, ibtidai istintaq mərhələsində vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadəyə əlavə
əsas olduğunu, zərərçəkmişlərin qanuni mənafelərinin pozulmasına, ədalətmühakiməsinin həyata keçirilməsi
zamanı aradan qaldırılması mümkün olmayanziddiyyətlərə və əsassız mürəkkəbliklərə gətirib cıxardığını
gostərir. Ayrı-ayrı ölkələrdə təqsirin etirafı əqdlərinin tətbiqi şərtlərinin qısaca nəzərdənkeçirilməsi göstərir
ki, əqdləşmə prosesində iştirakçılar bir çox hallarda əsl həqiqətin üzə çıxarılmasında deyil, daha çox öz
mənafeləri üçün işin həll edilməsində (işə baxılmanın tez qurtarması, iş yükünün azalması və s.)
maraqlıdırlar.Əqdləşmə prosesində hakim tərəfindən təqsirləndirilən şəxsin təqsirin etirafınınbütün
nəticələrini başa düşməsi və təzyiq, hədə-qorxu, güc və sair nəticəsində əldəedilmədiyi yoxlanılır ki, bununla
da şəxsin cinayətin törədilməsində təqsirinin sübutolunması məsələsi deyil, şəxsin təqsirin etirafının
mahiyyətini dərk edib-etməməsi kimiməsələlər öz həllini tapmış olur. Qeyd etmək lazımdır ki, təqsirin etirafı
ilə əlaqədarrazılaşma zamanı qanun pozuntusu hallarına yol verilməsi həmin etiraf sübutlarla
təsdiqedilmədiyi uçun cinayət törətmişşəxsin cinayət məsuliyyətindən kənarda qalmasına,cinayət törətməyən
şəxsin isə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına səbəb ola bilər(3, s.33-34).
Fikrimizcə, bu institutun milli qanunvericilikdə hüquqi tənzimlənməsinin perspektivləri məsələsini
təhlil etməzdən əvvəl məsələnin roman-german hüquq sisteminə malik olan bəzi ölkələrin cinayət prosessual
qanunvericiliyində necə tənzimlənməsini nəzərdən keçirək. Bu həm də ona görə vacibdir ki, həmin ölkələrə
cinayət prosesi inkvizitor xarakter daşıyır və məhkəmə iş üzrə həqiqəti müəyyən etmək vəzifəsinin
subyektidir. Bu baxımdan Azərbaycan cinayət prosesinə daha yaxın mövqe tutan Portuqaliya və İspaniya
cinayət-prosessual qanunvericiliyində sadələşdirilmiş icraatın (təqsirin etirafı barədə əqdin ekvivalenti kimi)
hüquqi tənzimlənməsini araşdırdıqda aşağıdakıları müşahidə etmək olar.
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İspaniya cinayət-prosessual məcəlləsinin 655, 694-700-cü maddələrində icraatın sadələşdirilməsi
“conformidad” “razılaşma” adı ilə mövcuddur. Conformidad proseduru çərçivəsində ittiham məhkəməyə 6
ilədək cəzanın təyin edilməsi barədə vəsatət göndərir. Əgər məhkəməyə vermə mərhələsində və ya məhkəmə
baxışının əvvəlində təqsirləndirilən şəxs formal olaraq cinayətin tövsifi və təklif olunan cəza tədbiri ilə
razılığını bildirdikdə, məhkəmə baxışı keçirmədən hökmü ilə tərəflərin razılaşdırdığı cəzanı təsdiqləyir.
1987-ci il Portuqaliya CPM-ində belə bir sadələşdirilmiş icraat “sumarissimo” adı ilə mövcuddur. Bu
institut yalnız bir ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzasının tətbiq olunduğu cinayətlər üzrə mövcud ola bilər.
Prokuror törədilən əmələ görə cərimə və ya azadlıqdan məhrumetmə ilə bağlı olmayan “təhlükəsizlik
tədbirləri”indən daha sərt cəza tətbiq etməyə layiq olmadığı qənaətinə gəldikdə o, işi vəsatətlə birgə
məhkəməyə sadələşdirilmiş şəkildə baxılması üçün göndərir. Vəsatətdə ittihamın irəli sürdüyü cəzanın növü
və miqdarı dəqiq göstərilməlidir. Bu institutun özünə məxsus cəhətlərindən biri məhkəmənin prokurorun
müvafiq vəsatətini təmin etməməklə bağlı qərar qəbul etmək səlahiyyətidir. Məhkəmə sadələşdirilmiş icraat
barədə vəsatəti təmin etmədikdə bunu öz qərarında əsaslandırmalıdır: əməlin prokuror tərəfindən tövsifi ilə
razılaşmaması; prokurorun gəldiyi nəticələrlə iş üzrə sübutların uyğun gəlməməsi və s. Vəsatətin təmin
edilməməsi üçün əsaslar yoxdursa, məhkəmə təqsirləndirilən şəxsi çağıraraq onun razılaşma ilə bağlı
mövqeyini müəyyənləşdirir, ona prokurorun təklif etdiyi cəza ilə razılaşmadıqda prosesin digər formada
həyata keçiriləcəyini izah edir. Əgər təqsirləndirilən şəxs prokurorun vəsatəti ilə razılaşırsa, məhkəmə işi
mahiyyəti üzrə araşdırmadan tərəflərin razılaşdığı cəzanı məhkəmə hökmü kimi qəbul edir. Tərəflərin bu
qərardan şikayət vermək hüququ da məhdudlaşdırılır. Başqa sözlə, İspaniyada mövcud olan conformidad və
Portuqaliyada olan sumarissimo institutları mahiyyət etibarilə eynilik təşkil edir. Yeganə fərq bu icraatın
hansı ictimai təhlükəli əməllə bağlı qəbul edilməsindədir(4, s.189-190).
Prosessual hüquq ədəbiyyatında roman-german hüquq sisteminin cinayət prosesinin sadələşdirilmiş
icraatı üçün, xüsusilə məhkəmə mərhələsi üçün xarakterik olan cəhətlər ümumiləşdirilir. Burada aşağıdakılar
daha çox diqqəti çəkir: Bu ölkələrdə a)icraatın sadələşdirilməsi əsasən ictimai təhlükəliliyi aşağı olan
cinayətlər üzrə həyata keçirilir; b)icraatın sadələşdirilmiş formada həyata keçirilməsi üçün zərərçəkmişin
razılığı tələb olunmur; c)icraatın sadələşdirilməsi üçün təqsirləndirilən şəxsin öz təqsirini etiraf etməsi zəruri
tələblərdən deyil; d)işə baxan məhkəmə ittiham hökmü ilə yanaşı, bəraət hökmü də çıxara bilir. Çünki
məhkəmə qərarı işdə olan sübutların məcmusuna əsaslanaraq öz daxili inamına görə qiymətləndirir ki, bu da
məhkəmənin öz təşəbbüsü ilə icraatı adi icraat formasında həyata keçirmək barədə səlahiyyətinin
mövcudluğuna dəlalət edir(5).
Azərbaycan Respublikasının Cinayət məcəlləsindən müddəalarından (bundan sonra AR CM) məlum
olduğu kimi, “könüllü gəlib təqsirini boynuna alma, cinayətin açılmasına, onun digər iştirakçılarının ifşa
edilməsinə, cinayət nəticəsində əldə edilmiş əmlakın axtarışına və tapılmasına fəal kömək etmə” qanunun
59.1.9-cü maddəsində cəzanı yüngülləşdirən hallardan biri kimi, həm də 72-ci maddədə cinayət
məsuliyyətindən azadetmənin əsaslarından biri olan səmimi peşmançılığın alternativ şərtlərindən biri kimi
nəzərdə tutulur. Burada zəruri şərtlərdən biri də, müvafiq halın ilk dəfə böyük ictimai təhlükə törətməyən
cinayətlə bağlı olmasıdır. Başqa sözlə, ittihamı irəli sürərkən ittihamın bu halı cəzanı yüngülləşdirən və ya
məsuliyyətdən azad edən hal kimi nəzərdən keçirəcəyi onun diskresion səlahiyyətinə aiddir. Belə bir
nəticəyə gəlmək üçün əsas AR CPM-in 40-cı maddəsidir. Həmin maddəyə görə məsuliyyətdən azadetmənin
əsaslarından biri olan AR CM-in 72-ci maddənin, səmimi peşmanlıqla bağlı cinayət məsuliyyətindən azad
etmə cinayət təqibini istisna edən hal deyil, onu həyata keçirilməməsinə imkan verən hallardan biridir.
Təqsirləndirilən şəxsin könüllü gəlib təqsirini boynuna alması, cinayətin açılmasına, onun digər
iştirakçılarının ifşa edilməsinə, cinayət nəticəsində əldə edilmiş əmlakın axtarışına və tapılmasına fəal kömək
etməsinin konkret olaraq məhz hansı cinayət-hüquqi nəticəyə gətirib çıxaracağı onun üçün müvafiq
hərəkətləri icra etmədən əvvəl ittihamla rəsmi şəkildə təsdiqlənmiş razılaşma ilə təsdiqlənə, bu, onun üçün
daha təminatlı şərtlər təsbit etmiş olacaqdır. Bu həm də cinayətkarlığa qarşı mübarizənin səmərəliliyini
artırar, təqsirləndirilən şəxsin ibtidai istintaqa köməyini keyfiyyəti daha da artmış olacaqdır.
Məhz qeyd olunanlar əsasında belə bir qənaətə gəlmək olar ki, plea bargaining institutunun ekvivalenti
kimi, icraatın sadələşdirilməsi proseduru, xüsusilə məhkəmə mərhələsində hüquqi nizamlanması zərurətdir
və roman-german hüquq sisteminə malik olan ölkələrin bu institutun hüquqi nizamlanması qaydalarını
ümumiləşdirməklə milli qanunvericiliyə resepsiya olunmalıdır.
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Перспективы упрощения процедур судебного заседания
по уголовному делу в уголовном процессе АР
Афсана Ширалиева
Докторант Центра Судебной Экспертизы
Не смотря что, возможностьупрощениядосудебного производствав уголовном процессе
Азербайджана зафиксировано, но в судебных стадиях такого нет. Так как,уголовные дела, материалы
упрощенного досудебного производства и жалобы в порядке частного обвинения рассматривается на
основе одних правил. Считается что, как форма ускорения уголовного процесса упрощения
производства должно урелигурованов УПК АР и в судебном стадии. С этой точка зрении
исследование этого института в уголовном судопроизводстве зарубежных стран иметь большое
значение.Встатьеобобщенопытзарубежныхстранвэтойобласти.
Ключевые слова: признании вины, Сделка с правосудием, дискреционные полномочие.

Prospects facilitation court hearing in a criminal case in the criminal process AR
Afsana Shiraliyeva
Ph.d. Student At The Center Of Forensic Expertise
Despite that, the ability to simplify the pre-trial proceedings in a criminal trial Azerbaijan recorded, but
there is no such judicial stages. Since criminal proceedings, trial proceedings and complaints in private
prosecution is considered based on certain rules. It is believed that, as a form of acceleration of the criminal
process to simplify production should regulate in the Code of Criminal Procedure and the court stage. From
this perspective, this research institute criminal proceedings in foreign countries make a big difference. The
article summarizes the experience of foreign countries in this field.
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ЪИНАЙЯТ МЦЩАКИМЯ ИЪРААТЫНДА МЯЩКЯМЯ МЯСРЯФЛЯРИ
Ачар сюзляр: просессуал мясряфляр, иддиа, тягсирляндирилян шяхс, мцщакимя иърааты, мцддятляр.
Ъинайят просесиндя физики вя щцгуги шяхслярин анлагсыз шяхсин билаваситя ъинайяти, йахуд иътимаи
тящлцкяли ямяли иля йетирилмиш ямлак зяряринин вя мяняви зийанын юдянилмяси, щабеля зярярчякянин дяфниня,
мцалиъясиня чякилян мясряфлярин, она сыьорта юдяниши, мцавинят, йахуд пенсийа гисминдя юдянилмиш
мябляьин, еляъя дя нцмайяндялик мясряфлярии дахил олмагла, тящгигатын, ибтидаи истинтагын иъраатында вя
мящкямядя иштиракла ялагядар чякилмиш мясряфлярин юдянилмяси щаггында мцлки иддиаларына бахылыр.
Мцлки иддиа тягсирляндирилян шяхся, йахуд тягсирляндирилян шяхсин щярякятляриня эюря мадди мясулиййят
дашыйан шяхсляря гаршы иряли сцрцлцр вя ъинайят иши иля бирликдя бахылыр.
Анлагсыз шяхсин ъинайяти, йахуд Азярбайъан Республикасынын Ъинайят Мяъяллясиндя нязярдя
тутулмуш ямяли нятиъясиндя зяряр йетирилмиш шяхс вя йа онун нцмайяндяси мящкямя истинтагы башланана
гядяр ъинайят ишинин галдырылдыьы андан етибарян истянилян вахт мцлки иддиа иряли сцрмяк щцгугуна
маликдир.
Иттищам щюкмц чыхарылдыгда, йахуд мцалиъяви характерли мяъбури тядбирин тятбиги щаггында гярар
гябул олундугда мящкямя мцлки иддийаны там, йахуд гисмян тямин едир вя йа ону тямин етмякдян
имтина едир (2).
Мцддятляр саат, сутка, ай, ил иля щесабланыр. Мцддятляр щесабланаркян мцддятин яввялинин
башландыьы саат вя сутка нязяря алынмыр. Бу гайда сахлама заманы мцддятлярин щесабланмасына аид
дейилдир. Мцддят щесабланаркян она гейри-иш вахты да дахил едилир. Мцддят сутка иля щесабланаркян
мцддятин сон суткасынын ийирми дюрдцнъц саатынын сонунда мцддят битир. Мцддят ай, йахуд ил иля
щесабландыгда мцддят сонунъу айын мцвафиг эцнцндя битир, щямин айын мцвафиг эцнц олмадыгда ися
мцддят щямин айын сонунъу эцнцндя битир. Сахлама, щябс, ев дустаглыьы вя тибби, йахуд хцсуси тялимтярбийя мцяссисясиндя сахланма заманы мцддятин щесабланмасы щаллары истисна олмагла, мцддятин
битмяси гейри-иш (истиращят, байрам) эцнцня дцшдцкдя ондан сонра эялян илк иш эцнц мцддятин сон эцнц
щесаб олунур.
Шяхс ъинайят тюрятмякдя шцбщяли шяхс гисминдя сахланылдыгда мцддят бу тядбирин фактики тятбиги
анындан (саатындан) етибарян щесабланыр. Шикайят, вясатят, йахуд башга сяняд мцддят битяня гядяр
почта тягдим олундугда, онлары гябул етмяк сялащиййятиня мяхсус шяхся верилдикдя, йахуд бяйан
олундугда, щябсдя сахланылан вя йа тибб мцяссисясиня йерляшдирилмиш шяхсляр цчцн ися шикайят, йахуд
башга сяняд мцддят битяня гядяр щябсдя сахланма йеринин, йахуд тибб мцяссисясинин мцдириййятиня
тягдим олундугда мцддят ютцрцлмцш щесаб олунмур. Просес иштиракчыларынын мцддят битдикдян сонра
щяйата кечирдийи просессуал щярякятляр етибарсыздыр. Мараглы шяхсин вясатяти цзря цзцрлц сябябдян
ютцрцлмцш мцддят тящгигатчынын, мцстянтигин, прокурорун, йахуд щакимин гярары иля бярпа олуна биляр
(3).
Шащидляря, йахуд експертляря вериляъяк, йахуд йериндя бахыш апарылмасы мясряфляринин юдяниши цчцн
зярури мябляьи мцвафиг хащишля мцраъият етмиш тяряф яввялъядян юдяйир. Бу хащиши щяр ики тяряф иряли
сцрдцкдя вя йа шащидлярин, експертлярин чаьырылмасы, йериндя бахыш мящкямянин тяшяббцсц иля щяйата
кечирилдикдя тяляб олунан мябляьи тяряфляр йарыбайары юдяйир.
Кючцрцлян мябляьи мящкямя хяръляринин юдянишиндян азад едилмиш тяряф юдямир. Шащидляря,
експертляря вя тяръцмячиляря дцшян мябляь мящкямя тяряфиндян онлар юз вязифялярини йериня йетирдикдян
сонра юдянилир. Шащидляря вя експертляря бу мябляь онун тяряфлярдян тутулуб-тутулмамасындан асылы
олмайараг юдянилир.
Бу тяряф дювлятин няфиня мящкямя хяръляринин юдянишиндян азад олунса да, мящкямя иш цзря
чякилмиш бцтцн мящкямя мясряфлярини диэяр тяряфдян хейриня гярар чыхарылмыш тяряфя йюнялдир. Иддиа
гисмян тямин олундугда мящкямя мясряфляри мящкямя тяряфиндян тямин олунмуш иддиа тялябляринин
мябляьиня мцтянасиб сурятдя иддиачыйа, иддиа тялябляринин иддиачынын тялябинин рядд олундуьу щиссясиня
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мцтянасиб сурятдя ъавабдещя йюнялдилир.
Йухары инстансийа мящкямяси иши йени бахыша вермядян яввялки гярары дяйишдирдикдя, йахуд йени
гярар чыхардыгда мцвафиг сурятдя мящкямя мясряфляринин бюлэцсцнц дя дяйишдирир.
Шикайятя бахылмасы иля баьлы мящкямя мясряфляри мящкямя шикайятин тямин едилмясиндян имтина
олунмасы щаггында гярар чыхардыгда мящкямя тяряфиндян вятяндашын цзяриня вя йа мящкямя онларын
щярякятляринин ганунсуз олдуьуну мцяййян етдикдя дювлят органынын, иътимаи тяшкилатын, йахуд вязифяли
шяхсин цзяриня гойула биляр.
Ъинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямялля зяряр чякмиш шяхся вурулмуш зийана эюря
компенсасийа гисминдя юдянилмиш мябляь зяряр чякмиш шяхся, мцлки иддиачыйа, онларын гануни
нцмайяндяляриня, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхся, пулсуз щцгуги йардым эюстярмиш мцдафиячийя,
тяръцмячийя чаьырыша вя эцндялик хяръляря эюря юдянилмиш мябляь, мцтяхяссися, експертя юдянилмяли
щаглар вя тяръцмячийя юдяниш щаггы кими верилмяли олан мябляь, мадди сцбутларын сахланмасы,
эюндярилмяси вя тядгиги цчцн чякилмиш хярълярин мябляьи, ъинайят иши цзря истинтаг експерименти вя йа
експертиза кечириляркян корланмыш вя йа мящв олмуш яшйаларын дяйяринин вя бу кими диэяр мясряфлярин
юдянилмясиня чякилмиш хярълярин мябляьи, ъинайят иши вя йа ъинайят тягиби иля баьлы диэяр материал цзря
иъраат апарылмасы цчцн зярури олан диэяр тядбирляря сярф олунмуш хярълярин мябляьи мящкямя тяряфиндян
мящкумун цзяриня гойула биляр вя мящкямянин гярары иля ондан тутулуб дювлят няфиня вя йа мцвафиг
хяръ чякмиш физики, йахуд щцгуги шяхсин щесабына кечириля биляр (1).
Мящкумун мящкямя мясряфлярини юдямяйя имканы олмадыгда, йахуд мящкямя мясряфлярини
юдямяси ющдясиндя олан шяхслярин мадди вязиййятиня ъидди хялял эятирярся, мящкямя мящкуму мящкямя
мясряфляринин тутулмасындан там вя йа гисмян азад едя биляр. Ъинайят тягиби цзря бир нечя шяхс мящкум
олунмушса, мящкямя мясряфляри мящкумларын щяр бириндян тягсирлилик дяряъяси, тяйин олунмуш ъязанын
ъиддилийи вя ямлак вязиййяти нязяря алынараг мящкямя тяряфиндян мцяййян олунмуш пай цзря
тутулмалыдыр.
Йеткинлик йашына чатмамыш шяхс мящкум олунаркян онун гануни нцмайяндяляринин бу шяхсин
давранышына зярури нязарят щяйата кечирилмядийиндян ъинайятин тюрядилмяси сцбута йетирилярся, мящкямя
мясряфляринин юдянилмяси онларын цзяриня гойула биляр. Хцсуси иттищам гайдасында тягиб олунан шяхся
бяраят верилдикдя вя йа хцсуси иттищамчы мящкямядя иттищамын мцдафиясиндян имтина етдикдя, мящкямя
ганунда нязярдя тутулмуш мящкямя мясряфлярини там вя йа гисмян хцсуси иттищамчынын цзяриня
гоймаьа щаглыдыр. Хцсуси иттищам гайдасында тягиб олунан шяхсля хцсуси иттищамчы арасында ялдя
олунмуш барышыг нятиъясиндя ъинайят тягибиня хитам верилдийи щалда, мящкямя щямин мясряфляри там вя
йа гисмян ъинайят просеси тяряфляриндян биринин вя йа щяр икисинин цзяриня гоймаьа щаглыдыр.
Щюкм гануни гцввяйя минянядяк мящкум юлдцкдя, онун вярясяляри мящкямя мясряфляри иля
ялагядар ющдяликляря ъавабдещлик дашымырлар. Мящкямя мясряфляринин тутулмасына даир мящкямя гярары
гануни гцввяйя миндийи эцндян 3 ил кечярся, мцддятин кечмяси иля ялагядар щямин мясряфлярин тутулмасы
щцгугуна хитам верилир. Эюстярилян мцддят кечдикдян сонра юдяниш кими тутулмуш мящкямя
мясряфляринин мябляьи эери гайтарылмыр.
Мящкямя нцмайяндянин йардымынын юдянилмяси цзря мясряфляри аьлабатан щяддя вя конкрет щаллар
нязяря алынмагла диэяр тяряфдян хейриня гярар чыхарылмыш тяряфя йюнялдир.
Мцяййян олунмуш гайдайа мцвафиг сурятдя вякилин щцгуги мяслящят йардымы хейриня гярар
чыхарылмыш тяряфя эюстярилдикдя щямин мябляь онун хейриня диэяр тяряфдян тутулур (4).
Мящкямя фактики вахт иткисиня эюря мябляьин диэяр тяряфин няфиня юдянилмясини ясассыз иддиа, йахуд
иддиайа гаршы мцбащися иряли сцрмцш вя йа ишин дцзэцн вя сцрятли бахышына вя щяллиня мцнтязям манечилик
эюстярян тяряфин цзяриня гойа биляр. Юдянишин мябляьи мящкямя тяряфиндян аьлабатан щяддя вя конкрет
щаллар нязяря алынмагла мцяййян олунур.
Иддиачы иддиадан имтина етдикдя онун чякдийи хяръляр ъавабдещ тяряфиндян юдянилмир. Лакин иддиачы
иддиа иряли сцрцлдцкдян сонра ъавабдещ тяряфиндян кюнцллц сурятдя тямин олунмасы сябябиндян юз
тялябляриндян имтина етдикдя мящкямя иддиачынын хащиши иля иддиачынын иш цзря чякдийи бцтцн мящкямя
мясряфлярини вя вякил йардымынын юдянилмяси мясряфлярини ъавабдещдян тутур.
Тяряфляр сцлщ сазиши баьлайаркян мящкямя мясряфляринин вя вякил йардымынын юдянилмяси
мясряфляринин бюлцшдцрцлмяси гайдасыны нязярдя тутмадыгда бу мясяляни мящкямя щялл едир.
Башга шяхслярин щцгугларынын вя ганунла горунан мянафеляринин мцдафияси цчцн мящкямяйя
мцраъият етмиш прокурорлуг органларынын, щабеля дювлят идаряетмя, щямкарлар иттифагы органларынын,
дювлят мцяссисяляринин, идаряляринин, тяшкилатларынын, коллектив тясяррцфатларын, диэяр тяшкилатларын, онларын
бирликляринин, диэяр иътимаи тяшкилатларын, йахуд айры-айры вятяндашларын иддиасынын тямин едилмясиндян
там, йахуд гисмян имтина олундугда ъавабдещин чякдийи мящкямя мясряфляри там, йахуд иддиачынын
иддиа тялябляринин имтина олунмуш щиссясиня мцтянасиб сурятдя бцдъя вясаити щесабына ъавабдещя
юдянилир.
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Мящкямянин ишя бахылмасы иля ялагядар чякдийи мясряфляр вя иддиачынын юдянишиндян азад олундуьу
дювлят рцсуму иддиа тялябляринин тямин олунмуш щиссясиня мцтянасиб сурятдя дювлятин няфиня
ъавабдещдян тутулур. Иддианын тямин едилмясиндян имтина олундугда ишя бахылмасы иля ялагядар
мящкямянин чякдийи мясряфляр дювлятин няфиня иддиачыдан тутулур. Иддиа гисмян тямин едилдикдя,
ъавабдещ ися мящкямя мясряфляринин юдянишиндян азад олундугда ишя бахылмасы иля ялагядар
мящкямянин чякдийи мясряфляр иддиа тялябляринин тямин едилмясиндян имтина олунмуш щиссясиня
мцтянасиб сурятдя мящкямя мясряфляринин юдянишиндян азад олунмамыш иддиачыдан дювлятин няфиня
тутулур.
Щяр ики тяряф мящкямя мясряфляринин юдянишиндян азад олундугда мящкямянин ишя бахылмасы иля
ялагядар чякдийи мясряфляр дювлят щесабына юдянилир.
Ишя бахыларкян, щабеля мящкямя гярарынын иърасы мярщялясиндя ющдясиня дцшян юдямялярин
юдянишиндян йайынан борълу барясиндя мящкямя тяряфиндян ахтарыш елан олуна биляр. Бу щалда да
мящкямя мясряфляри йараныр. Лакин онлар артыг тяряф дейилдир.Бу иъраатла баьлы бцтцн илкин мясряфляр
бцдъя вясаити щесабына юдянилир.
Сонрадан борълунун ашкар едилмяси вя мцвафиг сурятдя иддиачынын тялябляринин онун, щабеля
кредиторун мящкямя гярарынын иърасы щаггында иддиасынын там щяъмдя, йахуд гисмян тямин едилмяси
мящкямянин мящкямя мясряфляринин дювлятин няфиня ъавабдещдян тутулмасы щаггында гярардад
чыхармасы цчцн ясас тяшкил едир.
Мящкямя гярарынын иърасы иля баьлы мясряфляр борълунун ямлакынын сахланмасы вя дашынмасы,
експертлярин ямяйинин юдянилмяси, мящкямя иърачысынын мянсуб олдуьу мящкямянин сметасы цзря иъраат
йериня эедиши мясряфляриндян ибарятдир (2).
Сонрадан бу мясряфляр щакимин гярардады иля иъра олунан гярар цзря ондан ямлакын, йахуд пул
мябляьинин тутулуб-тутулмамасындан асылы олмайараг, борълудан дювлятин няфиня тутулмалыдыр.
Мящкямя мясряфляри иля баьлы мясяляляляря даир гярардаддан хцсуси шикайят, йахуд протест вериля биляр.
Ъинайят просесиндя эениш мянада просессуал мясряфляр ъинайят иши цзря иъраат заманы чякилян бцтцн
мясряфлярдир. Дювлят мясряфлярин хейли щиссясини юз цзяриня эютцряряк, бу иърааты щяйата кечирян дювлят
органларынын тяминатыны хязинядян юдяйир. Ъинайят иши цзря мясряфлярин йалныз нисбятян кичик олан бир
щиссяси мараглы шяхсляря дювлят вясаитиндян юдянилир, сонра ися мящкямянин ясасландырылмыш гярары цзря
ъинайят мцщакимя иъраатынын иштиракчыларындан тутулур. Проссесуал мясряфлярин мцщакимя иъраатынын
иштиракчыларындан тутулмасы ъинайят ишинин иъраатында олдуьу мящкямянин ясасландырылмыш гярары цзря
щяйата кечирилир. Бунлар бу анлайышын дар мянасында просессуал мясряфляр олуб, зярярчякяня, шащидя,
онларын гануни нцмайяндяляриня, експертя, мцтяхяссися (мясялян, педагога, психолога вя с.),
тяръцмячиляря, щал шащидляриня, щабеля ъинайят ишиндя шцбщяли шяхс, йахуд тягсирляндирилян шяхсля
(тягсирляндирилян шяхсляря щабеля тягсирляндирилян шяхсляр, мящкумлар вя бяраят алан шяхсляр аиддир)
мцгавиля цзря дейил, тящгигатчынын, мцстянтигин, йахуд мящкямянин тяйинаты цзря иштирак едян вякиля
юдянилян мцхтялиф мясряфлярдян ибарятдир.
Просессуал мясряфляря аид диэяр мясряфляр дедикдя тящгигат, истинтаг вя мящкямя органларынын иш
цзря иъраат заманы чякдикляри, тягсирляндирилян шяхсин тягсиринин сцбутларынын топланмасы вя тядгиги иля
билаваситя баьлы олан вя АР ЪПМ иля нязярдя тутулан мясряфляр баша дцшцлмялидир (1).
Юдянилмяли олан диэяр просессуал мясряфляря щабеля шцбщяли шяхсин, йахуд тягсирляндирилян шяхсин
ушаглары, щимайясиндя олан шяхсляр барясиндя щимайя тядбирляринин вя онун ямлакынын саламатлыьынын
тямин едилмяси тядбирляринин щяйата кечирилмяси цчцн чякилян мясряфляр аиддир. Беля тядбирляр мцгавиля
цзря щяйата кечириля биляр (мясялян, щябся алынмыш тягсирляндирилян шяхсин хцсуси евинин мцщафизяси).
Йухарыда эюстярилян шяхсляря просессуал мясряфлярин мябляьи тящгигатчынын, мцстянтигин,
прокурорун, йахуд щакимин гярары иля вя йа мящкямянин гярардады иля, йяни просессуал, йахуд истинтаг
щярякятляри вя бу шяхслярин чаьырышыны щяйата кечирян орган тяряфиндян юдянилир.
Ъинайят ишиня мящкямя бахышы заманы тягсирляндирилян шяхсдян (о ъцмлядян мцхтялиф сябяблярдян
ъязадан азад едилмиш тягсирляндирилян шяхсдян) вя онун гануни нцмайяндясиндян йухарыда эюстярилян
шяхсляря юдянилмиш мящкямя мясряфляринин тутулмасы, йахуд онларын бцдъя вясаити щесабына юдянилмяси
мясяляси щялл олунур. Бу мясяляни мящкямя щялл едир. Бу щцгуг нормасына эюря, шяхсин реабилитасийасы, о
ъцмлядян тягсирляндирилян шяхся бяраят верилмяси щалында просессуал мясряфляр бцдъя вясаити щесабына
юдянилир. Ганун щабеля анлагсыз вязиййятдя ганунла гадаьан олунан ямял тюрятмиш шяхсдян вя онун
нцмайяндясиндян просессуал мясряфлярин тутулмасыны нязярдя тутмур. Тягсирляндирилян шяхс даща яввял
мцдафиячидян имтина етдикдя, лакин онун имтинасы тямин олунмадыгда вя мцдафиячи истинтаг
органларынын, йахуд мящкямянин тяйинаты цзря иштирака давам етдикдя вякилин ямяйинин юдянилмяси
мясряфляри дя тягсирляндирилян шяхсдян тутулмур. Тяръцмячийя юдянилмиш мябляь, щабеля мящкямя
експертизасынын иърааты заманы хидмяти тапшырыг гайдасында юз вязифялярини йериня йетирян експертляря
юдянилмиш мябляь дя тягсирляндирилян шяхсдян тутулмур. Бундан башга, тутулмалы олдуьу шяхсин ифлас
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етмяси щалында просессуал мясряфляр бцдъя вясаити щесабына юдянилир (3). Бунун тягсирляндирилян шяхсин
щимайясиндя олан шяхслярин мадди вязиййятиня ящямиййятли тясир эюстярмясинин мцмкцнцлцйц щалында
мящкямя мящкуму проссесуал мясряфлярин юдянилмясиндян там, йахуд гисмян азад етмяк щцгугуна
маликдир.
Щюкм цзря бир нечя шяхс, о ъцмлядян яр вя арвад мящкум олундугда мящкямя онларын щяр
бириндян просессуал мясряфляри мяъму гайдада дейил, пайлы гайдада тутур. Бу заман тягсирляндирилян
шяхсин тягсиринин характери, ъинайятя эюря мясулиййят дяряъяси вя ямлак вязиййяти нязяря алыныр.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется проблема судебных издержек в уголовном судопроизводстве. Многие
считают, что судебные расходы и судебные издержки – понятия тождественные, но, на самом деле,
это не соответствует действительности. Возлагая на стороны обязанность по уплате издержек,
государство тем самым частично компенсирует затраты, вызванные необходимостью допроса
эксперта, свидетелей, а также в результате реальной потребности в услугах переводчика. Как
правило, размер данных выплат зависит от фактически осуществленных затрат в ходе рассмотрения
дела.
Ключевые слова: процессуальные издержки, иск, обвиняемый, сроки, судопроизводство.

SUMMARY
The article deals with the issue of legal costs in criminal proceedings. Many believe that legal fees
and litigation costs concepts are identical, but actually, this is not true. Laying on the parties the obligation to
pay costs, the state thus partially compensates for the expenses caused by the necessity of questioning of
expert witnesses, as well as in the actual need for the services of an interpreter. Typically, the size of the
payments depends on the actual costs in the course of proceedings.
Keywords: procedural costs, the suit, the defendant, timing, proceedings.
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UOT 343.1 (479.24)
ЪЯФЯРОВА САМИРЯ БЯХТИЙАР ГЫЗЫ
Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin
Cinayət prosesi kafedrasının маэистранты

CİNAYƏT İŞİNİN BAŞLANMASI MƏRHƏLƏSİNDƏ MƏHKƏMƏ NƏZARƏTİ
FUNKSİYASININ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ BARƏDƏ
Açar sözlər: cinayət prosesi, mərhələ, cinayət işinin başlanması, funksiyalar, məhkəmə nəzarəti.
Azərbaycan Respublikasında cinayət prosesi mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Cinayət prosesinin
qarşısında duran ümumi vəzifələr onun hər bir müstəqil mərhələsində xüsusi vəziflərərin həll edilməsi
vasitəsilə təmin edilir. Cinayət prosesinin mərhələləri dedikdə, cinayət prosesinin spesifik məqsədlər və
vəzifələr, iştirakçı dairəsi, müddətlər, hərəkət və hüquq münasibətləri, eləcə də sənədlər və qərarlarla
xarakterizə edilən zəruri hissələri başa düşülür. Cinayət prosesinin mərhələlərin üzvi əlaqədədir. Onlardan
daha əvvəldə gələni keyfiyyətsiz, səhv və əsassız həyata keçirilərsə, özündən sonrakı mərhələni ya
ümumiyyətlə lüzumsuz edir, ya da onun effektivliyini azaldır. Ənənəvi olaraq cinayət prosesinin mərhələləri
məcburi və müstəsna mərhələlərə bölünür. Hər bir material və ya cinayət işi mahiyyəti üzrə həll edilməsi
üçün məcburi mərhələləri ardıcıl olaraq keçməlidir. Material və ya cinayət işi üzrə icraata bu və ya digər
mərhələdə qanuni əsaslarla xitam verildikdə onun sonrakı mərhələlər üzrə hərəkəti dayanır. Məcburi (əsas)
mərhələlrin hər biri özündən əvvəlki üçün yoxlayıcı, özündən sonrakı üçün isə hazırlıq xarakteri daşıyır.
Müstəsna mərhələlər işin mahiyyəti üzrə həll edilməsi üçün deyil, iş həll edildikdən, çıxarılmış məhkəmə
hökmü və ya digər yekun qərarı qanuni qüvvəyə mindikdən sonra meydana çıxan mübahisələri həll etmək
üçün həyata keçirilir. Cinayət işinin başlanması cinayət prosesinin ilk mərhələsidir, hazırlanan və ya
törədilmiş cinayətlər haqqında məlumatların qəbul edilməsi, bu məlumatların yoxlanması, ilkin yoxlamanın
nəticələrindən asılı olaraq cinayət işinin başlanması və ya cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi
məsələlərinin həll edilməsindən ibarətdir. Cinayət işi həm fakt üzrə, həm də konkret şəxs və ya şəxslər
barəsində başlanıla bilər. Bu mərhələnin əhəmiyyəti ondadır ki, məhz cinayət işinin başlanması ilə prosessual
müddətlərin axımı başlanır və yalnız cinayət işi başlandıqdan sonra əksər prosessual hərəkətlərin həyata
keçirilməsinə yol verilir (1, s. 24-25).
Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericiliyinin XI bölməsində yeddi
fəsildən ibarət olan xüsusi icraatlar – məhkəmə nəzarətinin həyata keçirilməsi, hüquq və azadlıqların
pozulması ilə bağlı yeni hallar üzrə ic¬raat, yeni açılmış hallar üzrə icraat, anlaqsız vəziyyətdə ci¬na¬yət
törətmiş şəxslər barəsində tibbi xarakterli məcburi təd¬birlərin tətbiq edilməsi üzrə icraat, cinayəti
törətdikdən son¬ra psixi xəstəliyə tutulmuş şəxslər barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq
edilməsi üzrə icraat, cinayət işlərinə dair hüquqi yardım göstərilməsi üzrə icraat və hökm və ya məhkəmənin
digər yekun qərarının icrası qaydasında icraatlar nəzərdə tutulmuşdur. Bu xüsusi icraatlardan biri də
məhkəmə nəzarətinin həyata keçirilməsidir. Məhkəmə nəzarəti Azərbaycan Respublikası cinayət-prosessual
qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş tamamilə yeni institutlarından biridir. Bu institutun yaradılması zərurəti
adətən beynəlxalq hüquq aktlarının və ölkə Konstitusiyasının müddəaları ilə əlaqələndirilir. Məhkəmə
nəzarəti institutunun yaradılmasının zəruriliyi, həm də cinayət prosesinin məhkəməyədək mərhələsində
çəkişmə formasının təmin olunmasına xidmət edir. Məhkəmə nəzarəti əməliyyat-axtarış, təhqiqat və istintaq
orqanları üzərində məhkəmənin həyata keçirdiyi nəzarət funksiyasıdır (2, s. 339-340).
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin ««Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında»
Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinin 2-ci və 3-cü abzaslarının müddəalarının şərh edilməsi
haqqında» 06.01.2004-cü il tarixli Qərarında qeyd edilir ki, yeni Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin
müddəalarına müvafiq olaraq cinayət prosesində şəxsin hüquq və azadlıqlarının müvəqqəti
məhdudlaşdırılması ilə bağlı olan bütün məsələlər, o cümlədən həbsin tətbiqi və həbsdə saxlanılma ilə bağlı
məsələlər məhkəmə nəzarəti qaydasında həll edilir. Məhkəmə nəzarəti bu və ya digər ölçüdə məhkəmə
hakimiyyətinin həyata keçirilməsinin bütün formalarında mövcuddur. Lakin onun ibtidai istintaq
mərhələsində həyata keçirilməsi xüsusi səciyyəyə malikdir. O, nəinki cinayət təqibi orqanlarının vəzifəli
şəxslərinin hərəkətləri (hərəkətsizliyi) və ya qərarlarından (o cümlədən bəzi qətimkan tədbirləri ilə bağlı
qərarlardan) verilən şikayətlərə baxılması, həmçinin vətəndaşların konstitusiya hüquq və azadlıqlarını
məhdudlaşdıran prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqi və ya məcburi istintaq hərəkətlərinin, yaxud
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əməliyyat-axtarış tədbirlərinin keçirilməsinin razılaşdırılması formalarında həyata keçirilir. Məhkəmə
nəzarəti ideyasının mahiyyəti əsasən aşağıdakılardan ibarətdir: ibtidai istintaq mərhələsində insan hüquq və
azadlıqlarının (o cümlədən azadlıq hüququnun) məhdudlaşdırılması zamanı qanunçuluğa nəzarətin cinayət
prosesində tərəflərdən asılı olmayan hakimiyyət orqanı kimi məhz məhkəmə tərəfindən həyata keçirilməsi;
cinayət prosesində dövlət orqanlarının funksiyalarının dəqiq bölüşdürülməsi (cinayət təqibi orqanı
cinayətlərin ibtidai araşdırmasını aparır və zərurət yarandıqda təqsirləndirilən şəxsin həbs edilməsi
məsələsinə dair təşəbbüslə çıxış edir, məhkəmə isə müəyyən edilmiş proseduraya müvafiq olaraq hər hansı
şəxsə qarşı irəli sürülmüş ittihama baxır və ibtidai istintaqın gedişində insan hüquq və azadlıqlarının (o
cümlədən azadlıq hüququnun) məhdudlaşdırılmasına dair qərar çıxarır); konstitusiya hüquq və azadlıqlarının
(o cümlədən azadlıq hüququnun) məhdudlaşdırılması təhlükəsinə məruz qalan hər kəsin məhkəmə müdafiəsi
hüququndan tez və tam istifadə etmək hüququnun təmin edilməsi. Qərarda, həmçinin, qeyd edilir ki,
azadlığın hər cür məhdudlaşdırılmasının hakim nəzarətinə verilməsi şəxsin azadlığını əsassız qəsdlərdən
qorumağa yönəlmişdir və bunun qarşısının alınmasının əhəmiyyətli elementlərindən biridir. Məhkəmə
nəzarəti ibtidai istintaqın gedişində istənilən şəxsin özbaşınalıqdan müdafiəsinin, ədalət müdahiməsinin
səmərəliliyinin və ona olan inamın artırılmasının mühüm təminatıdır. Həbslə bağlı məhkəmənin qərarı
təqsirləndirilən və ya cinayətin törədilməsində şübhə edilən şəxsin qeyri-müəyyən vəziyyətinə hədd
müəyyən edir. Bu, nəinki həmin şəxs üçün, həm də «hüquqi müəyyənlik» anlayışı nöqteyi-nəzərindən
olduqca vacibdir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin «Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinin 449.2.3-cü maddəsinin şərh edilməsinə dair» 05.08.2009-cu il tarixli Qərarında qeyd edilir ki,
Cinayət-Prosessual Məcəllədə xüsusi icraatlar sırasında məhkəmə nəzarətinin həyata keçirilməsinə dair
icraat (442-454-cü maddələr) mövcuddur. Bu icraat cinayət-prosessual qanunvericiliyi üçün tamamilə yeni
olan məhkəməyə şikayət vermək institutudur. Bu institut hüquq və azadlıqların pozulmasına dair məlumatlar
olduğu halda cinayət təqibini həyata keçirən (əməliyyat-axtarış, təhqiqat, istintaq, prokurorluq) orqanların
vəzifəli şəxslərinin hərəkət və qərarlarının qanuniliyi üzərində məhkəmə nəzarətini işə salır. Məhkəmə
nəzarəti icraatında məhkəmə əsasən iki vəzifə icra edir: cinayət təqibi üzrə müvəkkil edilmiş orqanlar və
vəzifəli şəxslər tərəfindən edilən ayrı-ayrı hərəkətlərin və qəbul olunan qərarların qanuniliyinin təmin
olunması; cinayət prosesi iştirakçılarının hüquq və azadlıqlarının qorunması (əsassız və qanunsuz
məhdudlaşdırılmasının istisna edilməsi, hüquqların pozulmasına son qoyulması və pozulmuş hüquqların
bərpası). Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 449.2.3-cü maddəsinin müddəasına görə qərarın qəbul edilməsi və
ya hərəkətin aparılması nəticəsində hüquq və azadlıqları pozulan digər şəxslərin də müstəntiqin və ibtidai
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun hərəkətlərindən məhkəmə nəzarəti qaydasında
şikayət vermək hüquqları vardır. Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 122.1 və 449.2-ci maddələri ilə cinayət
prosesini həyata keçirən orqanın prosessual hərəkətlərindən və ya qərarlarından şikayət vermək hüququ olan
şəxslərin ümumi dairəsi müəyyən edilmiş, habelə məhkəməyə şikayət vermək hüququnun subyektləri
dairəsinə cinayət prosesinin iştirakçıları və cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslər aid olunmuşdur.
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 449.2.3-cü maddəsində məhkəmə nəzarəti qaydasında cinayət prosesini
həyata keçirən orqanın prosessual hərəkətlərindən və ya qərarlarından şikayət vermək hüququnun subyektləri
sırasına aid olunan «qərarın qəbul edilməsi və ya hərəkətin aparılması nəticəsində hüquq və azadlıqları
pozulan digər şəxslər»in müəyyənləşdirilməsi məsələsində həm Cinayət-Prosessual Məcəllənin 122.1-ci
maddəsinin, həm də «Cinayət prosesinin iştirakçıları»na aid olan şəxslərin kimdən ibarət olmasından bəhs
edən (Cinayət-Prosessual Məcəllənin ikinci bölməsinin) müddəaları nəzərə alınmalıdır. Lakin bununla
yanaşı, göstərilməlidir ki, Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 449.2-ci maddəsinin mənasına görə təhqiqatçının,
müstəntiqin, ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun prosessual hərəkətlərindən
(hərəkətsizliyindən) və qərarlarından cinayət prosesinin iştirakçıları, habelə onların müvafiq olaraq
müdafiəçisi və ya qanuni nümayəndəsi o hissədə şikayət verə bilərlər ki, prosessual hərəkətlər və qəbul
olunmuş prosessual qərarlar həmin cinayət prosesi iştirakçılarının hüquqlarına və qanuni maraqlarına
toxunsun. Əgər bu və ya digər şəxs cinayət prosesinin iştirakçısı deyildirsə, onun müvafiq cinayət məhkəmə
icraatında məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayət vermək hüququ tanına bilməz. Təsadüfi deyildir ki,
məhkəmə iclasının hazırlıq mərhələsində şikayətin məhkəmə aidiyyətini aydınlaşdırmaq, bu şikayətin lazımi
şəxs tərəfindən verilməsinin, Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 449-cu maddəsinə uyğun olaraq şikayətin
predmetinin, həmin şikayətin tərkibində onun araşdırılması üçün lazımi məlumatların mövcudluğunun
müəyyənləşdirilməsi zəruridir. Ümumiyyətlə isə qeyd olunmalıdır ki, Cinayət-Prosessual Məcəllənin 449.2ci maddəsində göstərilən şəxslər hər bir halda Cinayət-Prosessual Məcəllənin 449.3-cü maddəsində nəzərdə
tutulmuş məsələlərlə bağlı cinayət prosesini həyata keçirən orqanın prosessual hərəkətlərindən və ya
qərarlarından məhkəməyə şikayət vermək hüququna malikdirlər. Bununla belə, qanunla müəyyən olunmuş
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qaydada cinayət prosesi iştirakçısıının hüquqlarına və qanuni maraqlarına toxunan hərəkətlərdən və
qərarlardan məhkəməyə şikayət vermək hüququnun tanınmasında məhkəmələr müvafiq şəxsin formal hüquqi
vəziyyətindən başqa, həmçinin onun faktiki vəziyyətini və belə vəziyyətdə onun hansı hüquqlara malik
olması məsələsini də nəzərə almalıdırlar.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin «Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin
Hərbi kollegiyasının 07.07. 2011-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və
qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair» 17.04.2012-ci il tarixli Qərarında isə göstərilmişdir ki,
cinayət-prosessual qanunvericiliyində ədalət mühakiməsinin xüsusi forması kimi, məhkəmə nəzarəti çıxış
edir. Məhkəmə nəzarəti əməliyyat-axtarış, təhqiqat və istintaq orqanlarının cinayət təqibi ilə bağlı fəaliyyəti
üzərində məhkəmənin həyata keçirdiyi nəzarət funksiyasıdır. Bu funksiyanın məqsədləri əməliyyat-axtarış,
təhqiqat və istintaq orqanlarının fəaliyyətinin, onların həyata keçirdikləri ayrı-ayrı hərəkətlərin, qəbul
etdikləri qərarların qanuniliyinin təmin olunmasından və cinayət təqibi ilə bağlı insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının, qanuni maraqlarının əsassız və qanunsuz məhdudlaşdırılmasının istisna edilməsindən və
qorunmasından ibarətdir.
Cinayət işinin başlanması mərhələsinə münasibətdə məhkəmə nəzarətindən cinayət prosesini həyata
keçirən orqanın prosessual hərəkətlərindən və ya qərarlarından məhkəməyə şikayət verilməsi kontekstindən
danışmaq mümkündür. Məhkəmə nəzarəti digər predmetlər üzrə cinayət mühakimə icraatının ibtidai
araşdırma mərhələsində həyata keçirilir. Bununla belə, AR CPM-in 449-cu maddəsinin məzmunundan belə
qənaətə gəlmək olar ki, cinayət işinin başlanması mərhələsində qərarın qəbul edilməsi və ya hərəkətin
aparılması nəticəsində hüquq və azadlıqları pozulan şəxslər tərəfindən məhkəmə nəzarətini həyata keçirən
məhkəməyə ilkin yoxlamanın həyata keçirilməsi ilə bağlı təhqiqatçının (onun səlahiyyətlərini həyata keçirən
şəxsin), tutulmanı həyata keçirən şəxsin, müstəntiqin, ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata
keçirən prokurorun prosessual hərəkətlərindən və ya qərarlarından şikayət verilə bilər.
Lakin məhkəmə nəzarətini həyata keçirən məhkəməyə şikayət verilə bilən hərəkət və qərarların siyahısı
qanunla müəyyən edilmişdir və bu siyahı qapalıdır. Bununla bağlı ədəbiyyatda qeyd edilmişdi ki, AR CPMin 449.3-cü maddəsində barəsində şikayət verilə bilən hərəkət və qərarlarının dairəsi qüsurlu müəyyən
edilmişdir. Maddədəki qüsur həmin siyahıya AR CPM-lə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada məhkəməyə
barəsində şikayət verlməsi mümkün olan hərəkət və qərarların dairəsinin tam daxil edilməməsi və
ümumiyyətlə, barəsində məhkəməyə şikayət verilə biləcək qərar və hərəkətlərin dairəsini qəti müəyyən
edilməsi ilə cinayət prosesini həyata keçirən orqanların hərəkət və qərarlarından şikayət vermək hüququnun
məhdudlaşdırması ilə əsaslandırılmışdı. Cinayət prosesinin iştirakçısı qismində tanınmanın rədd edilməsi,
habelə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi barədə vəsatətin və ya xahişin rədd edilməsi hallarında da AR
CPM hüquqları pozulmuş şəxslərə məhkəyə şikayət etmək hüquq versə də, 449.3-cü maddədə adı çəkilən
hallar kənarda qalmışdır. Həmçinin qeyd edilirdi ki, cinayət prosesini həyata keçirən orqanların hərəkət və
qərarlarından məhkəməyə şikayət verilməsi institutu hüquq və azadlıqların məhkəmə təminatı hüququ ilə
şərtlənir. Bu hüquq həm beynəlxalq hüquqi prinsip kimi (10 dekabr 1948-ci il tarixli Ümumdünya insan
hüquqları Bəyannaməsinin 8-ci maddəsi), həm də AR Konstitusiyasında tanınmış (60-cı maddə) və milli
qanunlarla tənzim edilən (AR-in «Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən
(hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikayət edilməsi haqqında» 11 iyun 1999-cu il tarixli Qanunun 1-ci maddəsi)
hüquq kimi nə barəsində şikayət verilə biləcək dövlət orqanlarının dairəsini, nə də onların hərəkətlərinin və
ya hərəkətsizliklərinin dairəsini məhdudlaşdırmır. Belə demək olarsa, AR CPM-in 449.3-cü maddəsi,
barəsində şikayət verilə bilən qərar və hərəkətlərin dairəsini qəti müəyyən etməklə AR Konstitusiyasının
tələblərini pozmuş olur (6, s. 84-85).
Hesab edirik ki, baxılan məsələ ilə bağlı qüvvədə olan qanunvericiliyin müəddəalarından çıxış etmək
məqsədəuyğundur və AR CPM-in 449.3-cü maddəsini rəhbər tuturaq belə nəticə çıxarmaq olar ki, cinayət
işinin başlanması mərhələsində həyata keçirilən ilkin yoxlama ilə əlaqədar olaraq aşağıdakı hərəkətlərdən və
qərarlardan məhkəmə nəzarətini həyata keçirən məhkəməyə şikayət vermək mümükündür: 1) cinayət
haqqında ərizənin qəbul edilməsindən imtina edilməsi; 2) tutma (xatırladaq ki, AR CPM-in 148.4-cü
maddəsinə əsasən, şəxs cinayət işinin başlanması anına qədər də tutula bilər); 3) tutulmuş şəxsin
hüquqlarının pozulması; 4) cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi.
Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində cinayət işinin başlanması
haqqında qərardan məhkəmə nəzarətini həyata keçirən məhkəməyə şikayət verilməsi hüququ nəzərdə
tutulmamışdır. Lakin yeni cinayət-prosessual qanunvericilikdə cinayət prosesini həyata keçirən orqanın
prosessual hərəkətlərinin və ya qərarlarının qanuniliyinin yoxlanılmasının hüquqi tənzimlənməsinə daha
detallı yer verilmişdir. Belə ki, cinayət prosesini həyata keçirən orqanın prosessual hərəkətlərindən və ya
qərarlarından şikayətə onun daxil olduğu andan on gün müddətində baxılmalıdır. Bu zaman məhkəmənin
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iclası qapalı xarakter daşımalı və məsələyə hakim tərəfindən təkbaşına baxılmalıdır. Eyni zamanda
məsələnin baxılması üzrə məhkəmə iclasında şikayət vermiş şəxs və onun qanuni nümayəndəsi, hərəkəti və
ya qərarı barəsində şikayət verilmiş şəxs və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror
və ya yuxarı prokuror iştirak etmək hüququna malikdirlər.
Əgər məhkəmə nəzarətini həyata keçirən məhkəməyə cinayət prosesini həyata keçirən orqanın
prosessual hərəkətlərindən və ya qərarlarından şikayət verilmişdirsə, hətta şikayətin baxılması müddəti və
yeri haqqında vaxtında məlumatlandırılmış şəxslərin məhkəmə iclasına gəlməməsi də cinayət prosesini
həyata keçirən orqanın prosessual hərəkətlərinin və ya qərarlarının qanuniliyinin yoxlanılması üzrə məhkəmə
iclasının keçirilməsinə mane ola bilməz.
Məhkəmə nəzarətini həyata keçirən hakimin onun üzərinə qoyulmuş funksiyanın daha səmərəli şəkildə
həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə qanunla həmin hakimə ifadələri şikayəti təsdiq və ya təkzib edən
şəxsləri məhkəmə iclasına çağırmaq və onları dindirmək, şikayətin əsaslılığının yoxlanılması üçün zəruri
olan sənəd və maddi sübutları tələb etmək hüququ verilmişdir. Cinayət prosesini həyata keçirən orqanın
prosessual hərəkətlərinin və ya qərarlarının qanuniliyinin yoxlanılması üzrə məhkəmə iclası başlananadək
məhkəmə ona təqdim olunmuş bütün materialları əvvəlcədən öyrənməlidir.
Şikayətə baxılması və həll edilməsi üzrə məhkəmə iclası hakim tərəfindən açılır, o, hansı şikayətə
baxıldığını elan edir, məhkəmə iclası iştirakçılarının səlahiyyətlərini yoxlayır, onlara hüquq və vəzifələrini
izah edir. Daha sonra şikayət vermiş şəxs öz şikayətini şifahi şəkildə əsaslandırmalı, hakimin və məhkəmə
iclasının digər iştirakçılarının suallarına cavab verməlidir. Məhkəmə iclasında şikayətlə əlaqədar qanuni
mənafeyinə toxunulan şəxslər, habelə onların müdafiəçiləri və ya nümayəndələri iştirak etdikdə, onlara
izahat vermək və etirazlarını bildirmək imkanı yaradılır.
Hansı orqanın qərarından və ya hərəkətindən şikayət verilməsindən asılı olmayaraq, məhkəmədə
cinayət təqibini həyata keçirən orqanı ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun
təmsil etməsi daha məqsədə uyğun olardı. Bunun üçün prokuror məhkəməyə getməzdən əvvəl şikayətə səbəb
olmuş hərəkət və ya qərarı özü bir daha öyrənməli, yoxlamalı, həmin hərəkət və ya qərarın prokuror
nəzarətindən kənarda qalma səbəblərini müəyyən etməlidir. Məhkəmə iclasında iştirak edərkən isə prokuror
öz yekun sözündə məhkəməyə şikayətin təmin və ya rədd edilməsini təklif edir.
Şikayətin məzmunundan asılı olaraq, o, tam və ya qismən təmin edilə, eləcə də, rədd edilə bilər.
Şikayətin həlli forması qərarın qəbul edilməsidir. Hakim qərarı qanunun tələbi və özünün daxili inamı
əsasında çıxarır və məhkəmə iclasında iştirak edən şəxslərə dərhal elan edir.
Cinayət prosesini həyata keçirən orqanın prosessual hərəkətlərinin və ya qərarlarının qanuniliyinin
yoxlanılmasının nəticələrinə dair hakim ya barəsində şikayət verilmiş hərəkətin və ya qərarın qanuni hesab
edilməsi barədə, yaxud da barəsində şikayət verilmiş hərəkətin və ya qərarın qanunsuz hesab edilməsi və bu
qərarın ləğv edilməsi barədə qərar çıxarır. Şikayət edilmiş hərəkət və ya qərar qanunsuz hesab edildikdə,
hakimin qərarına əsasən ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror və ya yuxarı
prokuror şikayət vermiş şəxsin hüquq və azadlıqlarının yol verilmiş pozuntularına son qoyulması, pozulmuş
hüquq və azadlıqların bərpa edilməsi üçün təxirəsalınmaz zəruri tədbirlər görməli, şəxsin hüquq və
azadlıqlarının pozulmasına yol vermiş vəzifəli şəxsə qarşı tabeçilik qaydasında yuxarı orqanın rəhbəri
təqsirli şəxsin məsuliyyəti barədə məsələni həll etməlidir. Belə qərarla, həmçinin, şikayət vermiş şəxsə
vurulmuş ziyanın ödənilməsini tələb etmək hüququ verilir.
Hakimin qərarında (həm hərəkət və ya qərarın qanuni hesab edilməsi barədə, həm də hərəkət və ya
qərarın qanunsuz hesab edilməsi və qərarın ləğv edilməsi) aşağıdakılar göstərilməlidir:
1) qərarın tərtib edildiyi vaxt və yer;
2) hakimin soyadı, adı və atasının adı, vəzifəsi;
3) şikayət vermiş şəxsin soyadı, adı və atasının adı;
4) hərəkətindən və ya qərarından şikayət verilən şəxsin soyadı, adı və atasının adı, vəzifəsi;
5) məhkəmə iclasında iştirak edən prokurorun soyadı, adı və atasının adı, vəzifəsi;
6) verilmiş şikayətin mahiyyəti;
7) hakim tərəfindən qəbul edilmiş qərarın motivlərinin əsaslandırılması, belə qərarın qəbul edilməsi ilə
əlaqədar qeyd edilməli olan digər mühüm hallar;
8) hakimin qərarının icra edilməsi həvalə edilən vəzifəli şəxs və ya orqan;
9) məhkəmənin möhürü ilə təsdiq edilmiş hakimin imzası.
Bu qərarlardan hər hansı biri çıxarıldıqda, onun surəti qərar çıxarıldıqdan sonra üç gün müddətində
şikayəti vermiş şəxsə və hərəkətindən və ya qərarından şikayət verilən şəxsə, eləcə də ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora və ya yuxarı prokurora, habelə şəxsin hüquq və azadlıqlarının
pozulmasına yol vermiş vəzifəli şəxsə qarşı tabeçilik qaydasında yuxarı orqanın rəhbərinə göndərilir.
106

İstifadə edilmiş ədəbiyyat:
1. Abbasova F.M. Cinayət prosesi. Ümumi hissə. Dərslik. Bakı: Zərdabi LTD, 2012, 416 s.
2. Abbasova F.M. Cinayət prosesi. Xüsusi hissə. Dərslik. Bakı: Zərdabi LTD, 2014, 500 s.
3. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin ««Azərbaycan Respublikası CinayətProsessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri
haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinin 2-ci və 3-cü abzaslarının müddəalarının
şərh edilməsi haqqında» 06.01.2004-cü il tarixli Qərarı.
4. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin «Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinin 449.2.3-cü maddəsinin şərh edilməsinə dair» 05.08.2009-cu il tarixli Qərarı.
5. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin «Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin
Hərbi kollegiyasının 07.07.2011-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və
qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair» 17.04.2012-ci il tarixli Qərarı.
6. Xəlilov F.Y. İbtidai araşdırmada cinayət təqibi üzrə fəaliyyətə məhkəmə nəzarətinin bəzi məsələləri
// Qanun, 2008, № 5, s. 79-86.
Об осуществлении функции судебного контроля на стадии
возбуждения уголовного дела
РЕЗЮМЕ
Возбуждение уголовного дела является одной из основных стадий уголовного процесса. На этой
стадии решается вопрос об основаниях продолжения уголовно-процессуальной деятельности.
Проблема обеспечения прав личности, также актуальна на стадии возбуждения уголовного дела. В
связи с этим, на этой стадии осуществляются (надзорные) контрольные процессуальные функции.
Суд, также является субъектом, имеющим контрольные полномочия на этой стадии уголовного
процесса. Статья посвящена отдельным вопросам осуществления функции судебного контроля на
стадии возбуждения уголовного дела.
Ключевые слова: уголовный процесс, стадия, возбуждение уголовного дела, функции, судебный
контроль.

About implementation of function of judicial control at a stage of
initiation of legal proceedings
SUMMARY
Initiation of legal proceedings is one of the main stages of criminal trial. At this stage the issue of the
bases of continuation of criminal procedure activity is resolved. The problem of ensuring the rights of the
personality, is also actual at a stage of initiation of legal proceedings. In this regard, at this stage
(supervising) control procedural functions are carried out. The court, is also the subject having control
powers at this stage of criminal trial. Article is devoted to single questions of implementation of function of
judicial control at a stage of initiation of legal proceedings.
Keywords: criminal trial, stage, initiation of legal proceedings, functions, judicial control.
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İNTERPOL TERRORÇULARIN BEYNƏLXALQ AXTARIŞINI
ƏLAQƏLƏNDİRƏN BAŞLICA ORQAN KİMİ VƏ ONUN
ƏSAS FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ
İnterpol özünə 190 üzv dövləti daxil etməklə dünyanın ən böyük beynəlxalq polis təşkilatıdır. Təşkilatın
idarəedici orqanları Baş Assambleya və İcra Komitəsidir. Baş Assambleya-ali idarəedici orqan olub, üzv
dövlətlərin təyin etdikləri nümayəndələrdən ibarətdir və o, hər il yığışaraq siyasət, iş metodları, proqramlar,
fəaliyyət istiqamətləri barədə bütün mühüm qərarları qəbul edir. İcra Komitəsi Baş Assambleya tərəfindən
seçilir və ona təşkilatın Prezidenti rəhbərlik edir. O, təşkilatın işinə bələdçilik etməklə istiqamət verir və hər il
Assembleya tərəfindən qəbul olunan qərarların icrasına nəzarətlə məşğuldur.
Açar sözlər: beynəlxalq, interpol, axtarış, cinayət

İnnterpolu yaratmaq ideyası 1914-cü ildə Monakoda baş tutan birinci Beynəlxalq Cinayət Polisi
Konqresində irəli sürülmüşdü. Bu il yüzilliyini qeyd edən təşkilatın əhəmiyyəti cinayətkarlığın milli
sərhədləri aşdığı bir dövrdə daha da artmışdı. Təşkilatın rəsmi adı "İCPO-İnterpol" dur və burada "İCPO"
abbreviaturası Beynəlxalq Cinayət Polisi Təşkilatı, "İnterpol" isə beynəlxalq polis mənasını verir. İnterpol
özünə 190 üzv dövləti daxil etməklə dünyanın ən böyük beynəlxalq polis təşkilatıdır. Təşkilatın idarəedici
orqanları Baş Assambleya və İcra Komitəsidir. Baş Assambleya-ali idarəedici orqan olub, üzv dövlətlərin
təyin etdikləri nümayəndələrdən ibarətdir və o, hər il yığışaraq siyasət, iş metodları, proqramlar, fəaliyyət
istiqamətləri barədə bütün mühüm qərarları qəbul edir. İcra Komitəsi Baş Assambleya tərəfindən seçilir və
ona təşkilatın Prezidenti rəhbərlik edir. O, təşkilatın işinə bələdçilik etməklə istiqamət verir və hər il
Assembleya tərəfindən qəbul olunan qərarların icrasına nəzarətlə məşğuldur.
İnterpolun başlıca vəzifələri onun Nizamnaməsinin 2-ci maddəsində belə göstərilir: 1) İştirakçı
ölkələrin milli qanunvericiliyinə və İnsan hüquqları haqqında Ümumdünya Bəyannaməsinin ruhuna müvafiq
olaraq bütün maraqlı cinayət polisi orqanlarının əməkdaşlığını təmin etmək; 2) Ümumi təhlükəli
cinayətkarlıqla mübarizə işinin səmərəsini daha da artırmağa xidmət göstərən bütün zəruri institutları
yaratmaq və inkişaf etdirmək. Nizamnamənin 3-cü maddəsinə görə, İnterpol siyasi, dini, hərbi və irqi
xarakterli işlərə qarışa və yaxud onunla məşğul ola bilməz. İnterpol çərçivəsində beynəlxalq polis
əməkdaşlığı bu təşkilatın üzvü olan ölkələrin suverenliyinə, hüquq bərabərliyinə hörmət prinsipləri, digər
hüquq-mühafizə xidmətləri ilə əməkdaşlıq və dəqiq iş metodları şəraitində həyata keçirilir. Onun diqqət
mərkəzində saxladığı məsələlər kimi aşağıdakıları qeyd etmək olar: 1) dünya miqyasında polis qurumlarını
dəstəkləmək, polisin öz işini effektiv yerinə yetirməsi üçün vacib olan vasitə və xidmətlərə çıxışını təmin
etmək. Bunun üçün məqsədyönlü treyninqlər keçirilir, ekspert-axtarış dəstəyi, əhəmiyyətli məlumat və
təhlükəsiz kommunikasiya kanalları formalaşdırılır; 2) bitərəflik - hətta diplomatik əlaqələrdə olmayan
dövlətlər arasında belə beynəlxalq polis əməkdaşlığı həvəsləndirilir və bu proses dövlətlərin milli hüquq
sistemləri çərçivəsində, həm də Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin müddəaları nəzərə alınmaqla
həyata keçirilir; 3) qlobal miqyasda mövcudluq - təşkilatın Baş Qərargahı Fransanın Leon şəhərində yerləşir
və ilin 365 günü, günün isə 24 saatı fəaliyyətdədir. İnterpolun həmçinin dünya üzrə 7 regional ofisi, BMT və
Avropa Birliyində nümayəndəliyi mövcuddur. 190 üzv dövlətin hər birində yerli ixtisaslaşmış hüquqmühafizə orqanları işçilərindən ibarət Milli Mərkəzi Büro vardır.
İnterpol çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlıq bir sıra xüsusi prinsiplər çərçivəsində həyata keçirilir.
Onlara aiddir:
1) Bu əməkdaşlıq təkcə Milli Mərkəzi Büro vasitəsilə deyil, həmçinin ölkədə cinayətkarlıqla mübarizə
aparan digər orqan və təşkilatlar səviyyəsində aparılır. Başqa sözlə desək, öz adından və ya inzibati
statusundan asılı olmayaraq cinayət təqibi ilə məşğul olan istənilən orqan bu əməkdaşlıqdan faydalana bilər;
2) Dövlətlərin əməkdaşlığı möhkəm beynəlxalq-hüquqi və təşkilati əsaslar üzərində qurulmalıdır.
İnterpolun Nizamnaməsi bu məqsədlə bütün sutka fasiləsiz fəaliyyət göstərən MMB-lərin yaradılmasını,
onların fəaliyyət mexanizmi və prosedurunu nəzərdə tutur;
3) Bu əməkdaşlıqda iştirak edən hər bir polis orqanı kooperasiya üzrə tərəfdaşlarından və Baş
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Katiblikdən onun ünvanına daxil olan bütün sorğuları, ayrıca tapşırıq və xahişləri dəqiqliklə yerinə
yetirilməlidirlər;
4) Qeyd edilən əməkdaşlıq yalnız beynəlxalq miqyasda ümumi cinayət məsuliyyətinə səbəb olan
cinayət işləri üzrə həyata keçirilməlidir. Nizamnamənin 3-cü maddəsinə əsasən, siyasi, dini, hərbi və ya irqi
xarakterli işlərdə köməkdən çəkinməyi tələb edir. Lakin İnterpolun siyasi məsələlərdən kənarda durması
əsasən, formal deklarativ səciyyə daşıyır;
5) İnterpola üzv dövlətlərin polis orqanlarının cəza fəaliyyətini həyata keçirməsi ilə bu əməkdaşlıq
bitməməlidir. Onlar həm də hüquq pozuntularının xəbərdar edilməsi, cinayət məsuliyyətinin və cəzadan
qaçmağın mümkünsüzlüyü sahəsində tərbiyə işlərinin aparılmasında aktiv iştirak etməlidir;
6) Təşkilat səviyyəsində əməkdaşlıq yalnız İnterpolun Nizamnaməsi və Reqlamentləri ilə deyil, habelə
cinayət, cinayət-prosesual, cəza-icra hüquq normaları ilə reqlamentləşdirilməlidir.
Yuxarıda qeyd etdik ki, İnterpol beynəlxalq terrorizm də daxil olmaqla, bir sıra beynəlxalq cinayətlərlə
mübarizə aparan mərkəzi orqandır. İlk növbədə, beynəlxalq cinayət anlayışını araşdırmağımız vacibdir.
Beynəlxalq aləmdə "ümumcinayət məsuliyyətinə" səbəb olan cinayətlərin vahid siyahısı mövcud deyildir.
Belə cinayətlərin böyük əksəriyyətini dünya ictimaiyyəti üçün təhlükəliliyi dövlətlərarası çoxtərəfli sazişlərlə
təsdiqlənmiş "konvension cinayətlər" tutur. Belə müqavilələrə misal olaraq 1961-ci il "Narkotik vasitələr
haqqında" Cenevrə konvensiyasını, 1929-cu il tarixli "Pul saxtakarlığı ilə mübarizə haqqında" Cenevrə
konvensiyasını, "Terrorizmə qarşı mübarizə haqqında" və s. beynəlxalq konvensiyalar göstərilə bilər.
Təcrübədə İnterpolun maraq dairəsinə daxil olan cinayətlərin sferası daha genişdir. Belə ki, o habelə bir neçə
digər növ cinayətlərlə mübarizə tədbirləri görür: oğurluq və incəsənət nümunələrinin, maşınların və digər
predmetlərin qanunsuz satışı və s. Sözsüz ki, bu cinayətlər İnterpolun maraq obyektinə o zaman çevrilir ki,
onda beynəlxalq element olsun. Məsələn, bir ölkədə oğurlanıb, digərinə daşınıb və üçüncüdə satılıb.
İnterpolun konkret cinayəti beynəlxalq cinayət kimi qiymətləndirməsi onun baş verməsinin faktiki
hallarından, yaxud zərərli nəticələrinin baş verdiyi yerdən(törədildiyi dövlətin sərhədlərindən kənarda) asılı
ola bilər. Təşkilatın 50 illiyinə həsr olunmuş rəsmi mətbuat nümunəsində belə cinayətlərin
özünəməxsusluğunun onun müəyyən xarakterik xüsusiyyətlərə malik olmasında ifadə olunduğu qeyd
olunmuşdur.Onlar aşağıdakılardır:
1) törədilmiş cinayətin növü;
2) cinayətin birdən artıq dövlətin daxili maraqları üçün təhlükə kəsb etməsi;
3) cinayətkarın və ya onun köməkçilərindən heç olmasa birinin xarakterik xüsusiyyəti kimi xarici
ölkələrin ərazisinə getməsi;
4) cinayətkarın və ya onun köməkçilərinin davranışı.
İnterpolun 1986-cı il tarixli "Beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə" təlimatına və beynəlxalq terrorizm
problemi ilə əlaqədar qəbul etdiyi digər sənədlərə müvafiq olaraq, terrorizmlə mübarizə üç əsas söykənir:
1) yalnız dövlət cinayətin siyasi xarakter daşıyıb-daşımadığına qərar verə bilər;
2) terrorizmin xəbərdarlığı məsələsində heç nə İnterpol vasitəsilə əməkdaşlığı məhdudlaşdırmır;
3) terrorizmə qarşı mübarizənin təşkilində ən vacib kriteriyalar kimi cinayətkarların məqsədləri ilə
qurbanlar və müvafiq olaraq, terror aktının baş verdiyi yer arasında səbəb-nəticə əlaqəsinin olub-olmaması
çıxış edir.
İnterpol həm də mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotiklərin, habelə silah və döyüş sursatının qanunsuz
dövriyyəsi ilə əlaqədar cinayətlər çərçivəsində terrorizm ilə bağlı məsələlərlə məşğul olur.
Cinayətkarlar üçün milli sərhədlər əhəmiyyətsizləşdiyinə görə neqativ hallara effektiv və vaxtında
cavab verməyin ən vacib şərtlərindən biri məlumat mübadiləsidir. Qeyd edildiyi kimi, ilin 365 günü, günün
24 saatı fəaliyyət göstərən I -24/7 adlanan bu xidmət bütün üzv dövlətlərin hüquqmühafizə orqanlarına təcili
məlumatları digər əməkdaşlarına ötürmək, təhqiqatçılara istənilən vaxt təşkilatın kriminal məlumat
bazasından istifadə etməyə imkan verir. Səlahiyyətli şəxslər şübhəli və axtarılan cinayətkarlar, itirilmiş və
oğurlanmış səyahət sənədləri, avtomobillər, əl-barmaq izləri və digər informasiyaları axtara və çarpaz
yoxlaya bilərlər. Hal-hazırda əsas diqqət 190 ölkənin Milli Mərkəzi Bürolarında quraşdırılmış bu məlumat
mübadiləsinə girişin sərhədyanı zonalarda fəaliyyət göstərən gömrük və immiqrasiya xidməti rəsmilərinə də
çatdırılması üzərində mərkəzləşib. Beynəlxalq polis təhqiqatlarının uğuru üçün açar amillərdən biri də bütün
ölkələrin göndərdiyi məlumatlardan təşkil olunan daim yenilənən qlobal informasiya bazalarına çıxışın təmin
edilməsidir. Ballistik İnformasiya Şəbəkəsini (İBİN) çıxmaq şərtilə digər bazalara daxil olma istənilən vaxt
mümkündür.
Ümumilikdə götürdükdə, İnterpolun iki əsas fəaliyyət istiqamətini ayırmaq olar:
I. İlk növbədə, cinayət qeydiyyatı işi ilə məşğul olur. Beynəlxalq cinayətlərin açılmasında, beynəlxalq
terrorçuların axtarışı və tutulmasında ümumqəbulolunmuş və daha effektiv vasitə olmaqla, Baş Katib həm
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cinayətkarların, həm də cinayətlərin bir neçə növünün identifikasiyası məqsədilə xüsusi metodika üzrə
cinayətlərin qeydiyyatını təşkil edir. Demoqrafik məlumatlar, obyektin zahiri görünüşü, cinayətin edilmə
üsulu (modus operandi), insanın xüsusi əlamətləri, yerişi, vərdişləri, davranışı və s. əsas identifikasiya
xüsusiyyətləri hesab olunur. Cinayət qeydiyyatı iki başlıca növə ayrılır: ümumi və xüsusi. Ümumi
qeydiyyatın obyekti kimi "beynəlxalqlıq" elementinə malik olan beynəlxalq cinayət və cinayətkarlar
haqqında məlumatlar çıxış edirsə, xüsusi qeydiyyatda cinayətkarların barmaq izləri və şəkilləri fiksə edilir.
Cinayət qeydiyyatının hər iki növü üzrə kartotekalar tutulur. Məlumat bazalarına aşağıdakılar aiddir:
1) nominal informasiya-bazası (əlifba qeydiyyatı) cinayət əməllərində şübhəli bilinən bütün məşhur
cinayətkarların həyatları (demoqrafik məlumatlar, peşələri və s.), şəkilləri, əl-barmaq izləri daxil olmaqla,
məşhur beynəlxalq cinayətkarlar, itmiş şəxslər, meyidlər haqqında 155 mindən artıq qeydi birləşdirir;
2) eyni qrup və ayrıca qrup cinayətlərin adları və törədilmə üsullarının yazıldığı bir neçə kartotekadan
ibarət olan cinayətlərin və onların edilmə üsullarının məlumat bazası;
3) elan və xəbərdarlıqlar- bu sistem polislərə ədalət mühakiməsindən gizlənən qaçaqlar, şübhəli
bilinən terrorçular, təhlükəli cinayətkarlar, itmiş silah və şəxslər barədə xəbərdarlıq verir. 2013-cü ildə 8000i axtarılan şəxslər barədə qırmızı qeydlər olmaqla, 13000-dən artıq qeyd buraxılmışdır. Qeydlər Milli
Mərkəzi Büroların və ya səlahiyyətli qurumların tələbi ilə Baş Katiblik tərəfindən təşkilatın dörd rəsmi
dilindən (ərəb, ingilis, fransız, ispan) istənilən birində nəşr olunur. Qeydlər özlüyündə bir neçə yerə bölünür:
a) qırmızı qeyd - milli və ya beynəlxalq ədalət mühakiməsi orqanları tərəfindən axtarılan şəxslərin
ekstradisiya və ya digər hüquqauyğun məqsədlər üçün yerinin müəəyyənləşdirilməsi və həbsi üçün; b) göy
qeyd - cinayətlə əlaqədar şübhəlinin şəxsiyyəti, yeri və fəaliyyəti ilə bağlı əlavə məlumatların toplanması
üçün; c) yaşıl qeyd- cinayət törətmiş və çox güman ki ,digər ölkələrdə də bu cür əməllər etmək niyyəti olan
adamlar barədə; ç) sarı qeyd-itmiş şəxslərin, xüsusilə də yetkinlik yaşına çatmayanların yerinin
müəəyyənləşdirilməsi və ya öz kimliyini tanımaq iqtidarında olmayanların şəxsiyyətinin tanınması üçün; d)
qara qeyd-şəxsiyyəti müəəyyənləşdirilməmiş meyidlər barədə informasiya axtarmaq üçün; e) narıncı qeyd cəmiyyətin təhlükəsizliyinə ciddi və qaçılmaz zərər vura biləcək şəxslər, hadisələr, predmetlər, proseslər
barədə xəbərdarlıq üçün; ə) bənövşəyi qeyd- cinayətkarlar tərəfindən istifadə edilən hərəkət üsulları,
gizlətmə metodları və vasitələri barədə məlumat axtarmaq üçün; f) İnterpol- BMT Təhlükəsizlik şurasının
xüsusi qeydi- Təhlükəsizlik Şurasının sanksiya komitələrinin predmeti olan şəxs və qruplar üçün istifadə
olunur. Bu qeydlərin subyekti olan istənilən şəxs təqsiri sübut edilməyənə qədər günahsız sayılır;
4) oğurlanmış və itirilmiş səyahət sənədləri- 167 ölkə tərəfindən itmiş və ya oğurlanmış elan olunmuş
qırx milyondan artıq səyahət sənədləri barədə məlumatları birləşdirir. Yalnız sənədin istehsal olunduğu ölkə
onun barədə məlumatı bazaya daxil edə bilər. Bu məlumat bazası Milli Mərkəzi Bürolara və immiqrasiya,
sərhəd xidməti kimi orqanlara şübhəli səyahət sənədinin həqiqiliyinə saniyələr ərzində əmin olmağa imkan
verir. 2013-cü ildə bu xidmətdən 800 milyondan çox dəfə istifadə olunmuş və onların 67 minində müsbət
nəticələr əldə edilmişdir. Saxta sənədlərdən istifadə edən cinayətkarları aeroporta və ya sərhədə çatmamışdan
əvvəl dayandıra bilmək üçün İnterpol İ-Checkit sistemi yaratmışdır. Bu, özəl sektorunda fəaliyyət göstərən
səyahət, hotel, bank sahəsində fəaliyyət göstərən əməkdaşlara müştərilərin sənədlərini təyyarə bileti sifariş
edəndə, hoteldə yer bronu zamanı, bankda hesab açarkən yoxlamağa imkan verəcək. Şübhələr doğrulduğu
halda lazımi tədbirləri görmək üçün məlumatlar hüquqmühafizə orqanlarına ötürüləcək;
5) uşaq cinsi istismarına dair şəkillər- qırxdan artıq ölkədən olan 3000-dən artıq qurban və 1900-dən
çox cinayətkar bu məlumat bazasından istifadə olunmaqla tapılmışdır;
6) əl-barmaq izləri- Avtomatik əl-barmaq izlərini müəyyənləşdirmə sistemi (AFİS) 180 ölkə tərəfindən
təqdim olunmuş 198 mindən artıq barmaq izləri yığımını birləşdirir. Barmaq izləri hər bir insan üçün unikal,
təkrarolunmaz olduğundan və həyatı boyu dəyişmədiyindən fərdin kimliyini qısa zaman kəsiyində və
effektiv müəyyənləşdirməkdə mühüm rol oynayır. Eyni zamanda, cinayət yerində toplanmış əl-barmaq izləri
müxtəlif cinayətləri törətmiş şəxsin eyniliyini aydınlaşdırmaqda və şübhəliləri tapmaqda kömək edir.
Hüquqmühafizə orqanları əməkdaşları ya elektron cihazlardan, ya da mürəkkəb və kağıza köçürməklə xüsusi
skanerlərdən istifadə edərək məlumatı uyğun elektron formatda saxlaya bilərlər. Sonradan informasiya
İnterpolun Baş Katibliyinə göndərilir və onlar Standart və Texnologiyalar Milli İnstitutu (NİST) tərəfindən
qəbul edilmiş nümunədə saxlanılır, mübadilə olunur. İnterpol əl-barmaq izləri Birliyi üzv ölkələri uzaqdan
barmaq izi axtarışı verməyə və avtomatik cavab almağa imkan verən yeni AFİS darvazası xidməti ilə təmin
edir. 2010-cu ildə isə ovuc, həmçinin latent ovuc izlərini axtarmağa və yığmağa qadir yeni AFİS
implementasiya olundu. Milli barmaq izləri Bürolarının başçıları, İnterpol nümayəndələri, özəl şirkətlər hər
iki ildən bir baş tutan Beynəlxalq Barmaq İzləri simpoziumunda iştirak edir və bu, müxtəlif ölkələrdən olan
ekspertlərə ən yaxşı təcrübələri, nailiyyətləri öyrənməyə və bölüşməyə imkan verir. Habelə, AFİS
ekspertlərinin işçi qrupu yaradılmışdır ki, bu da ildə iki dəfə baş tutan forum olaraq bu sahədə yeni
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texnologiya, identifikasiya prosesini müzakirə edir;
7) DNT (dezoksiribonuklein turşusu) məlumat bazası - 2002-ci ilə yaradılmış bu baza 69 ölkədən olan
140 mindən artıq nəticəni birləşdirir. Eyni cinsdən olan əkizlər istisna olmaqla, hər bir şəxsin DNT-si
unikaldır və genetik olaraq valideynlərdən övladlara ötürülür. Onun köməyilə cinayətlərin üstünü açmaq,
itkin düşmüş, fəlakət qurbanı olmuş insanların kimliyini aydınlaşdırmaq mümkündür. Qandan, saçdan, bədən
mayelərindən toplanan DNT nümunələrindən müqayisəli tədqiqat üçün istifadə etməkdə birinci addım hadisə
yerindən götürülmüş və şübhəlidən alınmış nəticələri əldə etməkdir. Üzv dövlətlər DNT darvazası adlanan
xidmətə profil məlumatlarının daxil edilməsinə, digər dövlətlərin ona daxil olmasına və milli
qanunvericiliklərinə uyğun olaraq məhv edilməsinə nəzarət edirlər;
8) odlu silahların məlumat bazası. Hər il dünyada odlu silahla 245 mindən çox qətl hadisəsi törədilir ki,
bunlar da bu silahlar vasitəsilə baş verən cinayətlərin yalnız bir qismini təşkil edir. İnterpolun Odlu Silahların
Arayış Cədvəli (Firearms Reference Table) onun səlahiyyətli istifadəçiləri üçün əlçatan olan interaktiv
internet saytıdır. Bu sayt odlu silahları müəyyənləşdirmək, təsvir etmək üçün standartlaşdırılmış
metodologiyadan istifadə edir və təhqiqatçıya imkan verir ki, onun detalları barədə- marka, seriya nömrəsi,
model, kalibr haqqında düzgün informasiya alsın. Bu məlumatlar odlu silah ekspertlərinin məsləhəti ilə
müntəzəm olaraq yenilənir. Təşkilat habelə, hüquqmühafizə orqanlarının aşkarladığı yeni odlu silah
nümunələri barədə onların informasiya daxil etməsini dəstəkləyir. İFRT ibarətdir: a) 250 mindən artıq odlu
silah barədə arayış; b) 57 mindən artıq odlu silah şəkil; c) əmtəə nişanları, ştamplama və ya qravyur üsulları,
digər fərqləndirmə əlamətləri daxil olmaqla, odlu silahlar barədə əlavə məlumatlar; ç) odlu silahın tərkib
hissələri, yardımçı aksesuarları, funksiya və prosesləri barədə minlərlə əhəmiyyətli terminlər və izahlar; d)
abbreviaturalar; e) şirkətin tarixi; ə) istehsalçı kodları. İFRT arayış vasitəsi olduğu üçün onun köməyilə heç
bir məlumat paylaşılmır. Habelə, saytın istifadəçiləri həvəsləndirilir ki, onlar hər hansı bir məlum odlu silah
barədə məlumatı İFRTdə tapa bilmədikləri halda bu barədə İnterpola informasiya versinlər. Bu könüllü
proses özündə odlu silah barədə detallı məlumatlar daxil olmaqla, onun müxəlif bucaqlardan çəkilmiş
mərkəz və müfəssəl şəkillərinin yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. İnterpol Ballistik İnformasiya Şəbəkəsi
(Ballistic İnformation Network) dünyada yeganə geniş miqyaslı ballistik məlumatları bölüşən beynəlxalq
şəbəkədir və 190 üzv dövlət üçün əlçatandır. İNTERPOL Qanunsuz Silahların qeydiyyatı və izlərin
İdarəetmə Sistemi (İllicit Arms Records and tracing Management System- iARMS) qanunsuz odlu silahlara,
o cümlədən, cinayət aktına cəlb olunmuş qanuni silahlara dair beynəlxalq hərəkatla əlaqədar hüquqmühafizə
orqanları arasında təhqiqat sahəsində əməkdaşlığı və informasiya mübadiləsini təmin edən müasir vasitədir.
Bu, kiçik və yüngül silahların qanunsuz alqı-satqısına qarşı mübarizənin üzvi tərkib hissəsidir və itirilmiş,
oğurlanmış, qanunsuz dövriyyənin, ya da qaçaqmalçılığın predmeti olmuş odlu silahlar barədə müraciət
etməni, sorğu verməni təmin edən mərkəzləşdirilmiş sistemdir. Silahın qanunsuz sayıldığı hallara əsasən
daxil edilir: a) tapıldığı zaman ərazi yurisdiksiyası altında olduğu dövlətin qanunlarına müvafiq olaraq
qanunsuz sayıldıqda; b) BMT-nin nizamnaməsinə uyğun olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi
silah embarqosu qaydalarının pozulması ilə müşayiət olunan daşınma zamanı; c) istehsal və ya yığılmanın
baş tutduğu dövlətin səlahiyyətli orqanının icazəsi və ya lisenziyası olmadan istehsal olunduqda, yığıldıqda;
ç) səlahiyyətli milli orqanın tələb etdiyi qaydada icazə və ya lisenziya olmadan daşındıqda; d) Beynəlxalq
İzləmə Aktına uyğun olaraq nişanlanmadıqda;
9) oğurlanmış incəsənət əsərlərinin məlumat bazası- bu sahədə ilk qeyd 1947-ci ildə nəşr olunmuşdur
və o vaxtdan bəri həm cəmiyyət, həm də hüquqmühafizə orqanları əməkdaşları üçün açıq olan böyük uçot
sistemi yaradılmışdır. Hər kəs son oğurlanmış, artıq tapılmış, tapılmış, lakin artıq sahibləri tərəfindən iddia
olunmayan incəsənət nümunələrinin siyahısı ilə tanış ola bilər. Bu bazanın yaradılması zamanı həmçinin
BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (UNESKO), Beynəlxalq Muzeylər Şurası (ICOM), BMT-nin
narkotik və cinayətlərə dair təşkilatı (UNODC), Dünya Gömrük Təşkilatı (WCO) kimi beynəlxalq
qurumlarla əməkdaşlıq edilmişdir. Baza qlobal miqyasda oğurlanmış elan olunmuş 43 minədək incəsənət və
mədəni irs nümunələrini özündə birləşdirir;
10) oğurlanmış nəqliyyat vasitələrinin məlumat bazası- qlobal miqyasda oğurlanmış elan olunmuş 7.2
milyondan artıq nəqliyyat vasitəsi barədə məlumatı birləşdirir və onun köməyi ilə 2013-cü ildə 117 min
oğurlanmış avtomobilin müəyyənləşdirilməsinə nail olunmuşdur. Nəqliyyat vasitələri ilə bağlı cinayətlər
dünyanın bütün regionlarını əhatə edir və mütəşəkkil cinayətkarlıq, terrorizmlə sıx əlaqəlidir. Onlar yalnız
şəxsi məqsədlər üçün deyil, eyni zamanda digər cinayətləri maliyyələşdirmək üçün və ya hər hansı partlayıcı
maddəni daşıma niyyətilə oğurlana bilər.
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Интерпол, как международный основной орган, который
соединяет часть и основной деятельности розыск террористов
А.А.Гасымов, Ф.З.Салдиева
РЕЗЮМЕ
Интерпол, c ее 190 стран-членами – крупнейшая мире международная полицейская организация.
Руководящие органы Генеральная Ассамблея и Исполнительный комитет. Высшим орган –
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Генеральная Ассамблея, состоит из делегатов, назначаемых государствами-членами, и он каждый год
принимает важные решения в области политики, бизнес-методов, программ. Исполнительный
комитет избирается Генеральной Ассамблеей и возглавляется Президентом организации. Он дает
указания, чтобы направлять работу организации и стремится к реализации решений, принятых
Ассамблеей каждый год.
Ключевые слова: международный, интерпол, розыск, преступление

INTERPOL as the leading organ to coordinate international
search of terrorists and its major directions
A.A.Gasimov, F.Z.Saldiyeva
SUMMARY
INTERPOL with its membership of 190 countries is the world’s largest police organization. The
General Assembly and Executive Committee General Assembly – ENTERPOL’s supreme governing body is
composed of delegates appointed by each member country. It meets annually to take all important decisions
related to policy, resources, working methods, finances, activities and programs. Executive Committee is
elected by the General Assembly is headed by the President of the Organization. It provides guidance and
direction to the Organization and oversees the implementation of decisions made at the annual General
Assembly.
Keywords: international, interpol, search, crime
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UOT 347.9
MƏHARƏT HÜSEYNLİ
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin disertantı
HÖKM ANLAYIŞI VƏ ONUN HÜQUQİ VƏ SOSİAL ƏHƏMİYYƏTİ
Hökmü xarakterizə edən ən mühüm cəhət onun konkret iş üzrə qanun qüvvəsinə malik olmasıdır. Belə ki,
məhkəmə tərəfindən çıxarılan hökm apellyasiya şikayətinin müddətləri keçdikdən, yaxud apellyasiya şikayəti
verilə bilməyən işlər üzrə isə elan edildiyi vaxtdan etibarən qanuni qüvvə almış hesab edilir. Daha dəqiq desək,
hökm artıq konkret iş üçün məcburi qüvvə alır ki, bu da ümumiyyətlə, qanunun ən mühüm əlamətlərindən
biridir.
Açar sözlər: hökm, məhkəmə, qanun, appellyasiya şikayəti

Qanunla müəyyən edildiyi kimi cinayət cəzası yalnız məhkəmənin hökmü ilə tətbiq edilə bilər. Buradan
aydın olur ki, cinayət prosesinin ən mühüm məsələsi-şəxsin təqsirkar olub-olmaması məhkəmənin hökmü ilə
həll edilir. Hüquq ədəbiyyatında hökmün anlayışı aşağıdakı kimi müəyyən olunur: hökm, məhkəmə iclasında
təqsirləndirilən şəxsin təqsirliliyi və yaxud təqsirsizliyi haqqında təqsirlilik sübut edildiyi halda isə cəzanın
tətbiq olunması haqqında məhkəmə tərəfindən çıxarılmış qərardır.1
Bəzi müəlliflər isə hökmün anlayışını müəyyən edərkən məhz onun prosessual akt olmasını qeyd edərək
göstərirlər ki, hökm təhqiqat və ya ibtidai istintaqda elan edilmiş və məhkəmə istintaqından yoxlanmış
ittiham üzrə təqsirləndirilən şəxsin təqsirli və ya təqsirsiz olması haqqında məhkəmə iclasının məhkəmə
tərəfindən dövlət adından çıxarılan, qanuna və məhkəmədə baxılmış sübutlara əsaslanan prosessual aktdır.2
Hökm elə bir prosessual aktdır ki, onun vasitəsi ilə dövlət məhkəmənin şəxsində edilmiş cinayət
əməlinə və onu törədən şəxsə qarşı öz münasibətini bildirir. Hökm dövlət adından çıxarılır. Məhkəmə hökmü
dövlət adından çıxarmaqla bir növ dövlətin cinayətə və onu etmiş şəxsi münasibətini ifadə edir. Dövlət
məhkəmə hökmünün köməyi ilə cəmiyyəti və vətəndaşları cinayətkar qəsdlərdən mühafizə edir. Dövlət adından hökmün çıxarılması həmin aktın nüfuzunu və ədalət mühakiməsinin düzgün həyata keçirilməsində
hakimlərin məsuliyyətini bir daha artırır.
Bu münasibət isə ya ittihamedici hökmlərdə müəyyən edilmiş cəzada, yaxud da bəraətverici hökmlərdə
göstərilən bəraətdə istifadə olunur.
Hökmü xarakterizə edən ən mühüm cəhət onun konkret iş üzrə qanun qüvvəsinə malik olmasıdır. Belə
ki, məhkəmə tərəfindən çıxarılan hökm apellyasiya şikayətinin müddətləri keçdikdən, yaxud apellyasiya
şikayəti verilə bilməyən işlər üzrə isə elan edildiyi vaxtdan etibarən qanuni qüvvə almış hesab edilir. Daha
dəqiq desək, hökm artıq konkret iş üçün məcburi qüvvə alır ki, bu da ümumiyyətlə, qanunun ən mühüm
əlamətlərindən biridir. Lakin deyilənlərdən heç də o nəticə çıxarmaq olmaz ki, məhkəmə tərəfindən çıxarılan
hökm bütün hallarda qanuni qüvvəyə malik olur. Bunun üçün hökmün aşağıdakı tələbləri ödəməsi zəruridir:
hökm qanuni, əsaslı, motivli, ədalətli və inandırıcı olmalıdır. Yalnız göstərilən tələblər məcmu halda mövcud
olduqda hökm konkret iş üçün qanuni hesab edilə bilər.
Hökmün qanuni olması o deməkdir ki, o məhz qanun əsasında və onun bütün tələblərinə riayət
edilməklə çıxarılmalıdır. Hökmün çıxarılmasında qanunçuluq prinsipinə əməl olunmaması onun ləğv edilməsinə səbəb olur3. Bununla bərabər hökmün qanuni olması üçün təkcə cinayət və cinayət-prosessual qanunlara
riayət edilməsi kifayət deyildir. Belə ki, zəruri hallarda mülki, inzibati,əmək hüquqi və s. hüquq normalarına
da düzgün riayət olunmalıdır. Hökmün qanuni olması anlayışı barədə hüquq ədəbiyyatında mahiyyətcə birbirinə zidd olmasa da, müəyyən qədər fərqlənən fikirlər vardır.
Bir qrup müəlliflər hökmün qanuniliyi deyildikdə onun bilavasitə çıxarılması zamanı maddi və
prosessual qanunların tələblərinə düzgün əməl olunmamasını nəzərdə tuturlar.4
Digər qrup müəlliflər isə hökmün qanuniliyi dedikdə təkcə onun bilavasitə çıxarılması prosesində deyil,
habelə təhqiqat ibtidai istintaq və məhkəmə baxışı zamanı qanunlara düzgün əməl olunmasını da nəzərdə

1

С.М.Строгович. Курс Советского уголовного процесса. том. II П, М, 1970 с-323.״Уголовный процесс ״под ред.
М.Н.Телнова. М. 1969 с-332. Советский уголовный процесс. Под. Ред. Проф. О.С.Карева М.1975 с-353.
2 Ъ.Мювсумов. Ъинайят просеси. Бакы. 1989, сящ.-24.
3
Р.Г.Искендеров. "Судебный приговор и социальные аспекты" М., 1990, с-112.
4
М.С.Строгович. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров. М. 1956. с-65.
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tuturlar.1 Təcrübəyə müraciət edək: Vətəndaş A. təqsirləndirilən şəxs sifəti ilə cəlb edilərkən onun 18 yaşı
tamam olmamasına baxmayaraq o, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərkən işdə müdafiəçi iştirak
etməmişdir. Məhkəmə baxışında da bu cəhət nəzərə alınmamışdır. Lakin məhkəmə baxışında iştirak edən
müdafiəçinin şikayəti əsasında bu işə kassasiya qaydasında yeni yeni CPM-də apellyasiya baxılmış və iş
yenidən istintaqa qaytarılmışdır.
Kassasiya instansiyası məhkəməsinin bu barədə qərarında göstərilmişdir ki, ibtidai istintaqda təqsir
olunan şəxsin müdafiə hüququ pozulduğuna görə hökm qanuni hesab edilə bilməz.2
Göründüyü kimi iş üzrə ibtidai istintaqda cinayət prosessual qanunlarının pozulması da hökmün qanuni
olmaması kimi qiymətləndirilir.
Beləliklə, hökmün qanuniliyi dedikdə təkcə onun çıxarılması zamanı deyil, habelə həmin vaxta qədər
cinayət prosesinin bütün mərhələlərində (istintaq və məhkəmə baxışı) maddi prosessual qanunulara düzgün
əməl olunması nəzərdə tutulmalıdır.
Hökmün qanuniliyi anlayışına cinayət əməlinin düzgün müəyyən edilməsi də aiddir.3
Hökmdə cəzanın düzgün müəyyən edilməməsi onun qanunsuz hesab edilməsinə və ya
dəyişdirilməməsinə səbəb olur.
Bəzi hallarda rayon məhkəmələrinin çıxardıqları hökmlərdə müəyyən edilən cəza əməlin ictimai
təhlükəlilik dərəcəsindən aşağı olur. Əlbəttə, belə hallarda hökm qanunsuz hesab edilməlidir. Təcrübəyə
müraciət edək: həddi-bülüğa çatmamış B. dalaşma zamanı vətəndaş S.-ni bıçaqla vuraraq ona həyat üçün
təhlükəli olan bədən xəsarəti yetirmihdir. Rayon məhkəməsi B.-ni Azərbaycan Respublikası CM-nin 102-ci
maddəsinin 1-ci hissəsi ilə təqsirkar bilərək onu 3 il azadlıqdan məhrum etmiş, eyni zamanda həmin
məcəllənin 41-ci maddəsini tətbiq edərək təqsirləndirilən şəxsi 3 il müddətinə azadlıqdan şərti məhkum
etmək cəzası ilə cəzalandırmışdır.
Hökmdə verilən şikayətə əsasən Azərbaycan Respublikası Ali məhkəməsinin cinayət işləri üzrə
məhkəmə kollegiyası xalq məhkəməsinin verdiyi cəzanı yüngül hesab etmiş, hökmü ləğv edərək işi yenidən
baxılmağa göndərmişdir. Yeni tərkibdə işə baxılaraq təqsirləndirilən şəxs 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum
etmə ilə cəzalandırılmışdır.4
Göstərilən misallardan aydın olur ki, cəzanın istər əməlin ictimai təhlüləlik dərəcəsindən yüksək və ya
istərsə də aşağı olması hökmün qeyri-qanuni olması kimi qiymətləndirilir.
Hökmün qanuni olması üçün təkcə maddi və prosessual qanunlara riayət olunması kifayət deyildir,
hökm həm də əsaslı olmalıdır. Məhkəmə hökmü çıxararkən o, həmin hökmün təkcə qanuni çıxarılması ilə
kifayətlənməməlidir. Hökm eyni zamanda əsaslı olmalıdır ki, ətrafdakılar da daxilən həmin hökmlə razılaşıb,
onun doğrudan da düzgün çıxarılmamasına inansınlar.
Hökmün əsasılılığı konkret cinayət işi üzrə məhkəmələrin gəldiyi nəticələrin iş üzrə faktiki hallarda
uyğun gəlməsi deməkdir.
Məhkəmələrdə əməlin düzgün olmayan tövsifinə və işin vəziyyətini, təqsirkarların şəxsiyyətini nəzərə
almadan cəza tə'yininə yol verilməməlidir. Törədilmiş əməl cinayət qanununa müvafiq olaraq, bu əmələ görə
məs'uliyyət müəyyən edən maddə ilə dəqiq tövsif edilməli və bu tələbdən kənara çıxmağa yol
verilməməlidir.5 Hüquq ədəbiyyatında isə hökmün əsaslı olması anlayışı daha da geniş şərh edilir. Bir qrup
müəlliflər hökmün əsaslılığını izah edərək göstərirlər ki, hökmün əsasını təşkil edən faktlar özləri tam,
hərtərəfli və dəqiq əsaslandırılmalıdır.
Digər müəlliflər belə bir əlaməti əsas götürürlər ki, hökmün əsaslılığı iş üzrə halların tam tədqiq
olunmamasını tələb edir.
Başqa bir qrup müəlliflər isə hökmün əsaslılığı anlayışına sübutların toplanması, yoxlanması və
qiymətləndirilməsi, habelə hökmün motivinin tam və məntiqli olmasını daxil edirlər.6
Göstərilən fikirlər mahiyyətcə bir-birini inkar etməyib yalnız hökmün əsaslılığını tam əhatə etmək
baxımından fərqlənir. Əlbəttə, hökmün əsaslı olmasını təkcə onun əsasını təşkil edən faktların
düzgünlüyündə görmək kifayət deyildir.
İstintaq, təhqiqat və məhkəmə hərəkətlərinin protokolları səliqəsiz, natamam, hadisənin ardıcıllığı,
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1989. с. 249-250.
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Бакы шящяри, Низами район мящкямясинин архиви иш №-1-103 (1999-ъу ил).
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А.С.Кобликов. Судебный приговор.М. 1966 с-8; Уголовный процесс. Под ред. А.С.Кобликова М.,1999 с.261.
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С.Г.Мирецкий. Приговор суда. М., 1989, с-84.
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gediş nöqteyi-nəzəri ilə tərtib edilmədiyindən və eyni zamanda protokollarda dindirilən şəxslərin adları,
soyadları, atalarının adları və həmçinin ləqəbləri düzgün yazılmadığına görə ləğvinə səbəb olur.
Buna aşağıdakı misalı göstərmək olar:
A.B.Həsənov və Z.İ.Vəliyev Azərbaycan Respublikası CM-nin 207-ci maddəsinin 2-ci hissəsi ilə
məhkum edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi cinayət işləri üzrə məhkəmə kollegiyasının 1998-ci il 22
mart tarixli qərarı ilə hökm dəyişiklik edilmədən saxlanılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Ali məhkəməsinin sədri protestində bu iş üzrə ibtidai və məhkəmə
istintaqında prosessual qanun pozuntularına yol verildiyini göstərib, hökmün və onunla əlaqədar olan qərarın
ləğv edilib, işin təkrar istintaqa qaytarılmasını xahiş etmişlər Həsənov və Vəliyev ona görə məhkum
edilmişlər ki, onlar 1997-ciildə (28 noyabr) saat 16 radələrində avtobusda xuliqanlıq edərək Kərimova
Rəfiqə Mirzə qızını heç bir səbəb olmadan nalayiq sözlərlə təhqir etmiş və döymüşdürlər.
Məhkəmə iclası protokolundan aydın olmuşdur ki, məhkəmə iclasından istintaq Həsənov və Hüseynov
haqqında aparılmışdır. Belə ki, zərərçəkmiş Kərimova Rəfiqə Mirzə qızı məhkəmə iclasında göstərmişdir ki,
onu avtobusda təhqir edib sonra da döyənlər Həsənov və Hüseynov olmuşdur. Bundan əlavə hətta məhkəmə
iclasında dindirilən şahidlər də müqəssir haqqında ifadə verərkən, Kərimovanı söyüb döyənlərin birinin
soyadının Hüseynov olmasını göstərmişdir. Bunlara baxmayaraq sonradan məhkəmə iclası protokolunun bir
neçə yerində Hüseynov sayadı pozularaq Vəliyev yazılmışdırsa, yenə də şahidlərin və həmçinin zərər çəkmiş
şəxsin ifadələrinin digər yerlərində müqəssirlərin sayadları Həsənov və Hüseynov göstərilmişdir.
Beləliklə, Azərbaycan Respublikası CPM-in tələbləri pozulmuşdur.1
Bu cür vəziyyətdə hökm və onunla əlaqədar olan qərar ləğv edilməyə bilməzdi. Ümumiyyətlə, hökmün
əsasını təşkil edən sübutların toplanması, yoxlanması və qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar olan məsələlər
bütünlüklə onun əsaslılığını təşkil edir. Bununla belə hökmün əsaslılığı anlayışını həddən artıq
genişləndirmək də düzgün deyil. Bəzən hüquq ədəbiyyatında cinayətin ictimai-siyasi cəhətdən qiymətləndirilməsi, habelə tətbiq olunan cəzanın ədalətliliyi də hökmün əsaslılığı kimi qiymətləndirilir.
Prof. M.S.Stroqoviç bu fikirlə razılaşmayaraq göstərir ki, belə olduqda hökmün qanuniliyi və
əsaslılığı anlayışları arasındakı fərq aradan qalxmış olur.2
Hökmün əsasını təşkil edən sübutlar yalnız məhkəmə baxışının predmetinə çevrilmiş sübutlar ola
bilərlər. Bu barədə Azərbaycan Respublikası CM-nin 349-cu maddəsində deyilir; "Məhkəmənin gəldiyi
nəticələr yalnız məhkəmə istintaqında tədqiq edilmiş sübutlara əsaslanır". Təqsirləndirilən şəxsin, zərər
çəkmiş şəxsin, şahidlərin təhqiqat və ibtidai istintaq zamanı verdikləri ifadələr habelə həmin mərhələdə
toplanmış digər sübutlar yalnız məhkəmə tərəfindən yoxlanıldıqda və qiymətləndirildikdən sonra hökmün
əsasına daxil edilə bilərdər. Bu cinayət prosesinin bilavasitəlik prinsipindən irəli gəlir.
Yuxarıda hökmün qanuniliyi və əsaslılığı ayrılıqda təhlil edilir. Bununla belə həmin anlayışları birbirindən təcrid etmək düzgün deyildir. Belə ki, qanunilik və əsaslılıq məhkəmə hökmünün vahid
keyfiyyətinin iki tərəfidir. Bu tələblərdən hər hansı birinin ödənilməməsi hökmün ləğv olunmasına səbəb
olur.
Hökm o zaman əsaslı hesab edilir ki, iş üzrə faktiki hallar məhkəmənin gəldiyi nəticələrə uyğun gəlsin.
Bu öz növbəsində o deməkdir ki, əgər iş üzrə obyektiv həqiqət müəyyən edilmişdirsə deməli prosessual
normalara əməl olunması prinsipi tə'min edilmişdir. İş üzrə faktiki hallar yalnız qanunda nəzərdə tutulan
üsullarla müəyyən edildikdə sübut etmə qüvvəsinə malik olur. Hökmün qanunilik və əsaslılıq prinsiplərinin
vəhdəti də məhz burada təzahür edir.
Hökm qarşısında qoyulan tələblərdən biri onun motivli olmasıdır. Bu o deməkdir ki, məhkəmə
müəyyən etdiyi faktlar və həmin faktlar üzrə gəldiyi nəticələri məhz nəyə görə həmin faktları müəyyən
etdiyini və çıxardığı nəticələrin motivini hökmdə əks etdirməlidir.3
Beləliklə, şəxsin təqsirkar olub-olmaması barədə məhkəmənin çıxardığı nəticə konkret sübutlara
əsaslanmışdır ki, bu da hökmün motivliyini ifadə edir. Bu baxımdan hökmdə nə üçün bir qrup sübutların
məhkəmə tərəfindən qəbul edilməsi, digərlərinin isə rədd edilməsi öz əksini tapmışdır. Hökmün motivliliyi
onun əsaslılığının ifadəsidir. Belə ki, hökmü çıxaran məhkəmə öz daxili inamına əsasən iş üzrə elə bir
nəticəyə gəlir ki, həmin nəticənin doğruğuluğuna qəti olaraq əmin olur. Lakuin məhkəmənin bu inamı özü də
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məhkəmə baxışında araşdırılan mə'lumatlarla təsdiq olunmalıdır. Deyilənlərdən o nəticə çıxır ki, hökmün
motivliliyi məhkəmənin şəxsin təqsirli və ya təqsirsiz olmaması haqqında inamının prosessual cəhətdən
əsaslandırılması deməkdir.
Hökmün motivliliyi ilə onun əsaslılığı arasında sıx əlaqə vardır.
Təsadüfi deyildirki, bəzi müəlliflər hökmün motivliyini onun əsaslılığının "zahiri ifadəsi" adlandırırlar.1
Lakin bundan fərqli olaraq E.Kultsova hökmün əsaslılığı və motivliliyi anlayışlarını eyniləşdirir.2
Hökmün motivliliyi onu əsaslı olması ilə nə qədər bağlı olsa da bu anlayışları eyniləşdirmək düzgün
deyildir. Təkcə onu göstərmək kifayətdir ki, motiv hökmün əsaslılığını ifadə etmə vasitəsidir. Deməli, əsasın
mövcud olması hələ ki, motivin mövcudluğu demək deyildir. Ola bilər ki, hökmün əsası olsun, lakin o
motivlə düzgün ifadə olunmasın. Eləbu cəhətə görə də hökmün əsası və motivi anlayışları
eyniləşdirilməlidir.
Ədalət mühakiməsinin mühüm aktı olmaq etibarı ilə məhkəmənin hökmü hər şeydən əvvəl siyasi və
tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edir. Hökmün siyasi əhəmiyyəti onunla izah edilir ki, burada məhkəmə edilmiş
cinayət əməlini siyasi və hüquqi cəhətdən qiymətləndirir. Məhz hansı əməlin cinayətə aid olduğu onun
dövlətimizin ictimai, iqtisadi və siyasi quruluşuna nə kimi zərər vurduğu hökmə müəyyən edilir. Beləliklə,
hökm təqsirkarın əməlini siyasi cəhətdən qiymətləndirərək təqsirkara öz həqiqi təsviri dairəsində müvafiq
cəza müəyyən edir. Məhz bu cəzanın növü və həcmi, habelə onun konkret hala nə qaydada tətbiq edilməsi
dövlətin həmin cinayət əməlini nə dərəcədə ictimai təhlükəli hesab etdiyini göstərir. Bundan əlavə hökmdə
müəyyən edilən cəza ədalət mühakiməsinin demokratik təbiətini və humanistlik prinsipini bir daha nümayiş
etdirir. Çünki hökmdə təqsirkara nisbətən yüngül cəza verilməsinin də gz əksini tapar.
Məhkəmənin hökmü yalnız haqqında hökm çıxarılmış şəxs üçün məcburi tədbir olmayıb, eyni zamanda
digər şəxslərə də tərbiyəvi tə'sir edir. Onların ictimai təhlükəli əməlləri etməkdən çəkindirir. Məhkəmənin
hökmü vətəndaşları vətənə və xalqa sədaqət ruhunda, qanunları düzgün və qəti surətdə yerinə yetirmək
ruhunda tərbiyələndirir.
Hökmün əhəmiyyətinin mühüm bir cəhəti də ondan ibarətdir ki, vətəndaşları cinayətkarlığa qarşı
mübarizəyə səfərbər edir. Hökm vasitəsilə vətəndaşlar məhkəmə tərəfindən müqəssirin etdiyi əməlin və onun
şəxsiyyətinin necə qiymətləndirilməsinin şahidi olurlar. Bu da onlarda qanun pozqunluğu hallarına
dözülməzlik hissləri tərbiyə edir. Nəticə etibarı ilə bu hislər cinayətkarlığa qarşı mübarizədə özünü göstərir.
Hökmün əhəmiyyəti bir də onunla xarakterizə olunur ki, o təqsirkarı islah və ya yenidən tərbiyə etmək
məqsədini güdür. Hökmə müəyyən edilən cəzanın məqsədi haqqında qanunun göstərişi də bunu sübut edir.
Azərbaycan Respublikası CM-nin 41-ci maddəsində deyilir: "Cəza sosial ədalətin bərpası, məhkumun islah
edilməsi və həm məhkumlar, həm də başqa şəxslər tərəfindən yeni cinayətlərin törədilməsinin qarşısını
almaq məqsədi ilə tətbiq edilir;
Hökmün əhəmiyyəti barədə deyilənlərə yekun vuraraq o nəticəyə gəlmək olar ki, məhkəmə hökmü
cinayət etmiş şəxsə öz həqiqi təqsiri dairəsində cəza müəyyən etməklə onu tərbiyə və islah etməkdə habelə
vətəndaşların ədalət məhkəməsinin demokratikliyi və humanistliyi barədə möhkəm inam yaradılmasında
həlledici rol oynayır.
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Понятие приговора, юридическая и социальная сущность
РЕЗЮМЕ
Основная причина характеризующая приговора является ее овладение юридической силой по
конкретному делу. Так как приговор, внесенный судом по истечению срока претензии или же не
имеющие апелляционные претензии вступает в юридическую силу с момента его внесения.
Точнее, приговор вступает в силу по конкретному делу. И это является одним из основных
признаков этого дела.
Ключевые слова: приговор, суд, закон, апелляционные претензии

Huseinly Meharet Edalet oglu
Doctor of the Expertise Institute
Definition, legal and social importance of judgment
SUMMARY
The supreme feature stipulated for judgment is that it possesses the legal force on specific case.
Inasmuch as, adoption of judgment by the court shall assume the legal force as of expiring the appeal
duration, or the time that the cases, which are not able to appealed is declared. More precisely, the judgment
is generally prime character for the law by virtue of the obligatory force for the case.
Key words: definition, judgment, law, appealed is declared
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VERBAL MƏLUMAT MƏNBƏYİ OLAN ÜZLƏŞDİRMƏNİN
PROSESSUAL ASPEKTLƏRİ
Müasir hüquq ədəbiyyatında üzləşdirmə istintaq hərəkətinə münasibət birmənalı olmasa da, hazırda
qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericilikdə o, sübutların yoxlanması və əldə edilməsi vasitəsi kimi
nəzərdə tutulmuşdur. Odur ki, bu istintaq hərəkətinin səmərəli və ya səmərəsiz olmasına dair ədəbiyyatda
aparılan mübahisələrə geniş diqqət ayırmadan, sadəcə, bu mübahisənin qarşılıqlı arqumentlərinə nəzər
salmaqla, bilavasitə Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 235-ci maddəsinin izahına
keçməyi məqsədəuyğun hesab edirik.
Üzləşdirmə istintaq hərəkətinin səmərəli olub-olmamasına dair mübahisənin əsas arqumentlərini həm
Azərbaycanın, həm də Rusiyanın hüquq ictimaiyyəti arasında kifayət qədər nüfuzlu olan «Российская
юстиция» jurnalında iki müəllif (üzləşdirmənin bir istintaq hərəkəti kimi özünü doğrultmadığını hesab edən
S. Jeltobryuxov və əsl peşəkarların əlində üzləşdirmənin kifayət qədər effektiv istintaq hərəkəti olduğunu
hesab edən N. Kitaev) arasında aparılan qiyabi polemika timsalında müəyyən etmək olar. Belə ki,
üzləşdirmənin səmərəsiz istintaq hərəkəti olduğunu əsaslandırmağa çalışan S. Jeltrobyuxov müasir dövrdə
yalan danışmaq istəyən insanların heç nəyin qarşısında durmayacağını, hüquq mühafizə orqanlarına yalan
demiş şəxslərin digərləri ilə üzləşdikləri zaman da asanlıqla yalan deyəcəklərini, üzləşdirmə istintaq
hərəkətindən hüquq-mühafizə orqanlarının sui-istifadə etmə imkanları (burada ittiham şahidlərinin yalandan
üzə durma fatkları nəzərdə tutulur) kimi arqumentlərə istinad etmişdir. N. Kitayev isə, bu fikirlərin dərc
olunduğundan bir neçə ay sonra eyni jurnalda qeyd edilən arqumentləri təkzib etməyə çalışaraq, üzləşdirmə
istintaq hərəkətinin xüsusi psixoloji təsir əhəmiyyəti üzərində durmuş və onun həqiqətin müəyyən edilməsi
prosesindəki rolunun danılmaz oduğunu bildirmişdir. Sonuncu müəlliflə həm də ona görə razılaşmaq lazım
gəlir ki, o, üzləşdirmə istintaq hərəkətinə yalnız formal olaraq prosessual hərəkət kimi yanaşmanın doğru
olmadığını qeyd edir. Həqiqətən də, üzləşdirmə zamanı yalan ifadələrini müdafiə etməyə davam etsə belə,
ifadəsi yoxlanılan şəxsin qarşı tərəfin ifadələrinə verilən psixoloji reaksiyaları (mimik ifadələr, əl-qol
hərəkətləri, səs tembrinin dəyişməsi, ümumi əhval-ruhiyyədəki dəyişikliklər və s.) özü təcrübəli müstəntiqlər
üçün kifayət qədər əhəmiyyətli kriminalistik biliklərdir. Əgər formal cəhətdən bu reaksiyalar üzləşdirmə
protokolunda yazılmırsa, bu onların əhəmiyyətini azaltmağa əsas vermir (45, s. 56; 56, s. 24-26).
Üzləşdirmə istintaq hərəkətinin prosessual-hüquqi məsələləri Azərbaycan Respublikası CinayətProsessual Məcəlləsinin 235-ci maddəsinin müddəaları ilə tənzimlənir. Həmin maddənin təhlili və bu
maddənin tətbiqi təcrübəsinin öyrənilməsi onun müddəalarının əsasən qənaətbəxş olması barədə nəticə
çıxarmağa imkan verir, lakin, həmçinin, qeyd edilməlidir ki, adı çəkilən maddənin bəzi müddəalarının doğru
dərk edilməsi və qanuna uyğun şəkildə tətbiq edilməsi üçün onların doktrinal qaydada şərh edilməsinə
ehtiyac duyulur. Odur ki, dissertasiya işinin cari hissəsində tədqiqatı Azərbaycan Respublikası CinayətProsessual Məcəlləsinin 235-ci maddəsinin doktrinal şərhi üzərində qurmağı məqsədəuyğun hesab edirik.
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 235.1-ci maddəsinə əsasən, ifadələrində əhəmiyyətli ziddiyyətlər olduqda, müstəntiq əvvəl dindirilmiş iki şəxs arasında üzləşdirmə aparmaq hüququna
malikdir. Bu müddəanın şərhi zamanı, ilk növbədə, onu qeyd etmək lazımdır ki, maddədə üzləşdirmə
aparmaq hüququna malik olan subyekt kimi yalnız müstəntiqin adının çəkilməsinə baxmayaraq, cinayət
prosesində üzləşdirməni həm təhqiqatçı (Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 86.4.2-ci
maddəsinə əsasən, təhqiqatçının qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada … üzləşdirmə … kimi
istintaq hərəkətlərini aparmaq hüququ var), həm də ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən
prokuror (Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 84.5.16-cı maddəsinə əsasən, ibtidai
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun cinayət işi üzrə müvafiq qərarları şəxsən
qəbul etmək, ayrı-ayrı istintaq və digər prosessual hərəkətləri həyata keçirmək hüququ var) da apara bilər.
Daha sonra maddədə üzləşdirmənin həyata keçirməsi üçün faktiki əsasın nədən ibarət olması barədə
göstəriş diqqəti cəlb edir – əvvəllər dindirilmiş iki şəxsin ifadələri arasında əhəmiyyətli ziddiyyətin olması.
Müddəanın bu hissəsinin birmənalı şərh edilməsi müəyyən çətinliklər yaradır, çünki bu halda
qanunvericilikdə qiymətləndirici kateqoriyadan – «əhəmiyyətli ziddiyyət» terminindən istifadə edilmişdir.
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İki şəxsin ifadəsi arasında ziddiyyətin nədən ibarət olmasına asanlıqla anlayış vermək mümkündür –
ziddiyyət iki mülahizə arasındakı elə qarşılıqlı münasibətdir ki, bu zaman bu fikirlərin hər ikisi bir-birininin
həqiqiliyini qarşılıqlı şəkildə istisna edir. Bu zaman fikirlər arasındakı ziddiyyət əlaqəsi quruluşuna görə həm
kontradiktor, həm də kontrar əlaqə kimi təzahür oluna bilər. Kontradiktor ziddiyyət əlaqəsi zamanı iki
mülahizə bir-birini həm məzmununa görə, həm də mahiyyətinə görə istisna etmək xüsusiyyətinə malik olur
(məsələn, ifadələrin birində göstərilir ki, zərər çəkmişə zərbəni A. endirmişdir, digərində isə, göstərilir ki,
zərər çəkmişə zərbəni A. endirməmişdir). Kontrar ziddiyyət əlaqəsi zamanı isə, iki mülahizə mahiyyətcə birbirini istisna etsə də, məzmunca digərinin təkzib edilməsindən ibarət olmur (məsələn, ifadələrin birində
göstərilir ki, zərər çəkmişə zərbəni A. endirmişdir, digərində isə, göstərilir ki, zərər çəkmişə zərbəni B.
endirmişdir).
Lakin ifadələr arasındakı ziddiyyətin əhəmiyyətililk dərəcəsinə anlayış vermək bir o qədər də asan
deyildir. Milli hüquq ədəbiyyatında ifadələr arasındakı ziddiyyətin əhəmiyyətinin müəyyən edilməsi
kriteriyası kimi ifadələrdəki ziddiyyətin sübut edilməli olan hallara, eləcə də, mövcud sübutlara düzgün
qiymət verilməsinə kömək edən hallara aid olması göstərilir (10, s. 679). Bu yanaşma ilə ümumilikdə
razılaşmaq mümkündür. Hər bir halda, nəzərə almaq lazımdır ki, iki ifadə arasındakı ziddiyyətin əhəmiyyətli
olub-olmaması həmin ifadələri sübut kimi qiymətləndirmək səlahiyyətinə malik olan subyektin mülahizəsi
ilə həll edilir.
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 235.1-ci maddəsi kimlərin üzləşdirilə
bilməsi sualına da elə formada cavab verir ki, normanın tətbiqi təcrübəsində müəyyən anlaşılmazlıqlar
yarana bilər. Belə ki, maddədə «əvvəl dindirilmiş iki şəxs» ifadəsindən istifadə edilməsi (əvvəlki cinayətprosessual qanunvericilik üzləşdirilə bilən subyektlərin konrket prosessual statuslarını sadalayırdı – işin I
fəslində bu barədə qeyd edilmişdir) bəzi müəlliflərə ekspertlər arasında da üzləşdirmənin aparılmasının
mümkünlüyü barədə fikirlər bildirməyə zəmin yaratmışdır. Həmin müəlliflərin arqumentlərinə görə: «…
cinayət-prosessual qanunvericilik ekspertlər arasında üzləşdirməni qadağan etmir … Cinayət-Prosessual
Məcəllənin 272-ci və 332-ci maddələrinə görə, ekspert müstəntiq tərəfindən ibtidai araşdırma zamanı, habelə
məhkəmə iclasında dindirilə bilər … Ekspertlərin dindirilməsində məqsəd onların rəyləri arasındakı
ziddiyyətləri aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Bu, o deməkdir ki, ekspertlərin rəyləri arasında ziddiyyətlərin
aradan qaldırılması məqsədi ilə onlar arasında üzləşdirmə aparıla bilər» (10, s. 679).
Fikirlərinə hörmətlə yanaşsaq da, hesab edirik ki, mülahizələrinə istinad edilmiş müəlliflər kollektivinin
yanaşması ilə aşağıdakı səbəblərə görə razılaşmaq mümkün deyil. Hər şeydən əvvəl, qeyd etmək istərdik ki,
cinayət-prosessual qanunvericiliyin ekspertlər arasında üzləşdirməni qadağan etməməsi heç də inandırıcı
arqument deyil. Cinayət-prosessual qanunvericilik heç bir subyekt arasında üzləşdirmə aparmanı qadağan
edən norma nəzərdə tutmur. Məyər, bu, o deməkdir ki, cinayət prosesində istənilən subyektlər arasında,
məsələn, tərcüməçilər, mütəxəssislər və s. arasında da üzləşdirmə aparmaq olar?
Nəzərə almaq lazımdır ki, üzləşdirmə bir istintaq hərəkəti kimi sübut növü hesab edilən ifadələr arasındakı ziddiyyətlərin araşdırılması (başqa sözlə, məhz sübut hesab edilən ifadələrin yoxlanması) məqsədi daşıyır, ekspert ifadələri isə, qüvvədə olan Cinayət-Prosessual Məcəlləsində müstəqil sübut növü hesab edilmir.
Qanunvericiliyin konsepsiyasına əsasən, eksertin ifadələri onun rəyinin izahından başqa bir şey deyildir.
Ekspertlərin dindirilməsində məqsədin onların rəyləri arasındakı ziddiyyətləri aradan qaldırmaqdan
ibarət olması barədə fikir də cinayət-prosessual qanunvericiliyin müddəaları ilə uzlaşmır. Ekspertin cinayət
prosesində nə üçün dindirildiyinə Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 272.1-ci
maddəsində dəqiq və birmənalı olaraq cavab verilir: «ekspertin rəyi kifayət qədər aydın olmadıqda və ya
həmin rəydə əlavə tədqiqatlar aparılmasını tələb etməyən boşluqlar olduqda, hebelə ekspertin tətbiq etdiyi
üsulları və ya terminləri dəqiqləşdirmək zərurəti yarandıqda müstəntiq eksperti dindirmək hüququna
malikdir». Göründüyü kimi, qanunda ekspertin dindirilməsi məqsədləri arasında iki ekspert rəyi arasındakı
ziddiyyətin aradan qaldırılmasından dolayısı ilə də bəhs olunmur.
Ekspertlərin rəyləri arasında ziddiyyətlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə onlar arasında üzləşdirmə
aparılmasının mümkünlüyü barədə fikir də, eynilə, qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunvericiliyin
müddəaları ilə uzlaşmır. Məsələ burasındadır ki, söhbət eyni məsələyə dair artıq verilmiş iki ekspert rəyindən
gedirsə, deməli onlardan biri ilkin, digəri isə təkrar ekseprtizanın rəyidir. Bu, o deməkdir ki, təkrar ekseprtiza
təyin etməklə cinayət prosesini aparan orqan ilkin ekspert rəyinə aralıq (yekun olmayan) qiymət vermişdir –
ya onu kifayət qədər əsaslı hesab etməmiş, yaxud da həmin rəy cinayət prosesini həyata keçirən orqanda
şübhə doğurmuşdur və s. (Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 267.2-ci maddəsi).
İlkin və təkrar ekspert rəyləri arasında ziddiyyətin olması tamamilə normal bir haldır və cinayət prosesini
həyata keçirən orqan bu ziddiyyətlərin aradan qaldırılması (rəylərdən birinin digərinə uyğunlaşdırılması)
vəzifəsi daşımır. O, sadəcə olaraq, onları müqayisə etməli və daha mötəbər olanını iş üzrə qəbul edəcək
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qərarın əsasına qoymalıdır.
Qeyd edilənlər əsasında belə bir nəticə formulə etmək istərdik ki, üzləşdirmə yalnız ifadələri müstəqil
sübut növü hesab edilən şəxslər – şübhəli şəxs, təqsirləndirilən şəxs, zərər çəkmiş şəxs və şahid arasında
aparıla bilər. Cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslər statusunda çıxış edənlər və cinayət prosesini
həyata keçirən orqanların nə özləri arasında, nə də üzləşdirilməsinə yol verilən şəxslərlə (yuxarıda
sadalananlar nəzərdə tutulur) üzləşdirilməsi aparıla bilməz.
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 235.1-ci maddəsində üzləşdirmənin iki nəfər
arasında aparılması barədə düzünə göstəriş nəzərdə tutulduğu üçün, əminliklə qeyd etmək olar ki, iki
nəfərdən artıq şəxsin eyni zamanda bir istintaq hərəkəti daxilində üzləşdirilməsinə yol verilmir. Lakin
fikrimizcə, eyni şəxslərin təkrar üzləşdirilməsinə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Təkrar üzləşdirmə üçün eyni
şəxslərin təkrar dindirilmələr zamanı onlar tərəfindən yeni, lakin bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən hallar
haqqında məlumatların verilməsi, təkrar dindirmə zamanı əvvəllər verilmiş ifadələrdə dəyişikliklərin
edilməsi və s. bu kimi hallar faktiki əsas rolu oynaya bilər.
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 235.1-ci maddəsində üzləşdirmə aparmanın
digər əsas şərti üzləşdiriləcək şəxslərin mütləq artıq dindirilmiş olmasıdır. Bu zaman üzləşdiriləcək şəxslərin
hər ikisinin artıq dindirilmiş olması vacibdir. Bu zaman şəxslərin əvvəllər dindirilmiş olması dedikdə,
üzləşdiriləcək subyektlərin eyni hallar barədə ifadə vermiş olmaları başa düşülməlidir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, üzləşdirmə zamanı da müstəntiq dindirilən şəxslərə suallar verə bilər. Mümkündür ki, taktiki
mülahizələrə görə müstəntiqlər iki şəxsi əvvəlcə bilərəkdən formal olaraq (başqa sözlə, səthi) dindirdikdən
sonra, işin mahiyyəti üzrə əhəmiyyətli olan əsas sualları üzləşdirmə istintaq hərəkətinə saxlamaq istəsinlər.
Üstəlik, nəzərə almaq lazımdır ki, əvvəllər verilmiş ifadələr yalnız üzləşdirmədə ifadələr veriləndən sonra
elan edilə bilər. Bu, o deməkdir ki, üzləşdiririlən şəxslər qarşı tərəfin əvvəllər nə kimi ifadə verdiyindən,
faktiki olaraq, xəbərdar olmaq imkanına malik ola bilmir. Məhz bu amil üzləşdirmə zamanı dindirmənin
yaratdığı psixoloji fonun hesabına daha mötəbər məlumatlar əldə etməni təmin edir və taktiki cəhətdən
məqbul hesab edilir. Bununla belə, üzləşdirilən şəxslərin əvvəllər «səthi» dindirilmiş olması prosessual
aspektdən problemlər yarada bilər, zira səthi ifadələrdə əhəmiyyətli ziddiyyətlərin olmayacağı böyük ehtimal
doğurduğuna görə üzləşdirmə istintaq hərəkətinin həyata keçirildiyi anda bu istintaq hərəkəti üçün faktiki
əsasın mövcud olub-olmaması mübahisələndirilə bilər.
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 235.2-ci maddəsinin müddəalarına əsasən,
üzləşdirmə şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin iştirakı ilə aparıldıqda, müstəntiq həmin istintaq hərəkətinin
aparılmasında həmçinin onun müdafiəçisinin iştirakını əvvəlcədən təmin etməlidir. Bu müddəada düzünə
göstəriş nəzərdə tutulduğu üçün onun şərhi ilə bağlı yalnız bir sual yarana bilər ki, şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxs üzləşdirmə zamanı müdafiəçinin yardımından (iştirak etməsindən) imtina etmək
hüququna malikdirmi, yoxsa yox? Bu sualı cavablandırarkən, nəzərə almaq lazımdır ki, həm şübhəli şəxsin,
həm də təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçidən imtina etmək hüququ vardır (Cinayət-Prosessual Məcəllənin
90.7.7-ci və 91.5.7-ci maddələri).
Ümumi qaydalara əsasən, məhkəməyədək icraatda şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçidən
imtina etməsi protokolda göstərilməlidir, eləcə də, məhkəməyədək icraatda təhqiqatçı, müstəntiq və ya
prokuror müdafiəçidən imtinanı yalnız o halda qəbul edir ki, şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs bu barədə
ərizəni öz təşəbbüsü ilə könüllü və müdafiəçinin və ya müdafiəçi qismində təyin olunacaq vəkilin iştirakı ilə
vermiş olsun (Cinayət-Prosessual Məcəllənin 92.12-ci maddəsi). Həmçinin, nəzərə alınmalıdır ki, cinayət
prosesində müdafiəçidən imtina edilməsi heç də bütün hallarda qəbul edilmir. Belə ki, Cinayət-Prosessual
Məcəllənin 92.13-cü 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. Deməli, sadalanan hallardan azı birinin mövcud olduğu təqdirdə məhkəməyədək
icraat zamanı cinayət təqibini həyata keçirən orqan tərəfindən müdafiəçidən imtinanın qəbul edilməsi və ya
şəxsin müdafiəçi ilə təmin edilməməsi cinayət-prosessual hüquq normalarının kobud pozuntu kimi qəbul
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edilməlidir. Qoyulmuş sualın cavablandırılmasında Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi
Plenumunun «Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 92.12-ci maddəsinin bəzi
müddəalarının şərh edilməsinə dair» 20 may 2011-ci il tarixli Qərarı da mütləq nəzərə alınmalıdır. Həmin
Qərara görə, Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 92.3-cü maddəsinə əsasən, şübhəli
və ya təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçi ilə məcburi təmin olunması cinayət prosesini həyata keçirən
orqanların mülahizəsindən asılı deyildir. Müdafiəçinin məcburi iştirakı Azərbaycan Respublikası CinayətProsessual Məcəlləsinin 92.3.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin tələb etdiyi
halda, 92.3.2-92.3.13-cü maddələrində göstərilən hallarda isə şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin tələb edibetməməsindən asılı olmayaraq cinayət prosesini həyata keçirən orqanlar tərəfindən təmin edilməlidir. Ədalət
mühakiməsinin maraqları tələb etdiyi hallarda cinayət prosesini həyata keçirən orqanlar cinayət işinin və ya
məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat materiallarının konkret hallarını nəzərə alaraq (cinayətin xarakterini və
ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, təyin edilə biləcək cəzanın ağırlığını, işin mürəkkəbliyini və s.) Azərbaycan
Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 92.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmayan hallarda da şübhəli
və ya təqsirləndirilən şəxsə müdafiəçi təyin edə bilərlər. Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinin 92.12-ci maddəsində nəzərdə tutulan müdafiəçidən imtina etməsi qaydası həmin Məcəllənin
92.3.1, 92.3.6, 92.3.7, 92.3.9-92.3.11-ci maddələrinə müvafiq olaraq şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsə
təyin edilmiş müdafiəçidən, habelə ədalət mühakiməsinin maraqları tələb etdiyinə görə cinayət prosesi
həyata keçirən orqanın mülahizəsi əsasında təyin edilmiş müdafiəçidən imtina etməsi hallarına şamil olunur.
Deməli, Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 235.2-ci maddəsi kontekstindən
əgər iş üzrə müdafiəçinin iştirakının məcburi hesab edildiyi hallar mövcud deyildirsə, şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxs üzləşdirmə istintaq hərəkətində müdafiəçinin iştirakından imtina edə bilər. Lakin bu hal,
müstəntiqi qabaqcadan müdafiəçinin iştirakını üzləşdirmədə təmin etmək vəzifəsindən azad etmir. Şübhəli
və ya təqsirləndirilən şəxs yalnız üzləşdirmədə faktiki iştirakı mümkün olan (yəni artıq lazımi vaxtda
üzləşdirmə keçiriləcək yerə gəlmiş) müdafiəçidən imtina edə bilər.
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 235.3-cü maddəsi bilavasitə üzləşdirməyə
başlamazdan əvvəl həyata keçirilməli olan hərəkətləri nəzərdə tutur. Həmin maddəyə əsasən, üzləşdirmənin
əvvəlində aralarında üzləşdirmə aparılan şəxslərin bir-birini tanıması və onların münasibətləri dəqiqləşdirilir.
Şahidlər ifadə verməkdən imtinaya, ifadə verməkdən boyun qaçırmağa və bilə-bilə yalan ifadə verməyə görə
cinayət məsuliyyəti haqqında, habelə özünün və yaxın qohumlarının əleyhinə ifadə verməmək hüququ barədə xəbərdar olunurlar. Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 235.3-cü maddəsinin şərh
edilməsi ilə bağlı bir məqama diqqət yetirmək lazımdır ki, maddədə yalnız şahidlərə müvafiq xəbərdarlıqların edilməli olması barədə göstəriş nəzərdə tutulmuşdur və bu qanunun boşluğu kimi qiymətləndirilməlidir.
Məlumdur ki, üzləşdirmə istintaq hərəkətində zərər çəkmiş şəxslər də iştirak edə bilərlər və bu zaman onlar
da ifadə verməkdən imtina, ifadə verməkdən boyun qaçırma və bilə-bilə yalan ifadə vermə əməllərinə görə
məsuliyyət daşıdıqları üçün, həmçinin, özünün və yaxın qohumlarının əleyhinə ifadə verməmək hüququndan
istifadə etdikləri üçün, onlara da üzləşdirmədən əvvəl müvafiq xəbərdarlıqlar edilməlidir.
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 235.4-cü maddəsinə əsasən, üzləşdirməyə
çağırılmış şəxslərə aydınlaşdırılması üçün üzləşdirmənin aparıldığı işin halları üzrə növbə ilə ifadə vermək
təklif olunur. Bundan sonra müstəntiq suallar verir. Üzləşdirməyə dəvət olunmuş şəxslər müstəntiqin icazəsi
ilə bir-birinə suallar verməklə dindirilmədə iştirak edə bilərlər. Milli hüquq ədəbiyyatında haqlı olaraq, qeyd
edilir ki, qanunverici kimin birinci ifadə verməsini və kimə birinci sual verilməsini müəyyən etmir. Üzləşdirməyə çağırılmış şəxslərin dindirmə ardıcıllığını (hansı şəxslərin arasında dindirmə aparılmasının məqsədəuyğunluğunu), habelə sualların ardıcıllığını ibtidai araşdırmanı aparan şəxs müəyyən edir (10, s. 680).
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 235.5-ci maddəsinə görə, üzləşdirmə
iştirakçılarının əvvəlki dindirmələrdə verdikləri ifadələrin səsləndirilməsinə onların üzləşdirmə zamanı ifadə
verməsindən və həmin ifadələrin protokola daxil edilməsindən sonra icazə verilir. Bu müddəanın şərhi ilə
bağlı yaranan əsas sual üzləşdirmə zamanı ifadə verməkdən imtina edən şəxsin əvvəlki ifadələrinin elan
edilməsinə yol verilib-verilməməsidir? Qeyd edək ki, hüquq ədəbiyyatında bu sualın cavabına (yol verilir və
ya yol verilmir) iki tamamilə bir-birinə zidd olan yanaşma mövcuddur. Bir qrup müəllif birmənalı olaraq
qeyd edir ki, üzləşdirmə iştirakçılarından hər hansı biri ifadə verməkdən imtina edərsə, əvvəlki ifadəsinin
məzmununun elan edilməsi yolverilməzdir. Belə halda üzləşdirmənin aparılması təxirə salınmalı, yaxud
onun aparılmasından imtina edilməlidir. Üzləşdirmədə ifadə verməzdən öncə, əvvəllər verilmiş ifadənin elan
edilməsi yönəldici sual kimi qiymətləndirilir və üzləşdirmənin nəticələrinin sübut kimi qəbul edilməsini
qeyri-mümkün edir (10, s. 680).
Digər qrup müəllif isə, əksinə, belə hesab edir ki, üzləşdirmədə iştirakçılardan birinin ifadə verməkdən
imtina etməsi onun daha əvvəl verilmiş ifadələrinin elan edilməsi üçün faktiki əsasdır (istinad edilən
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müəlliflər rus müəllifləri olduğu üçün onlar Rusiya Federasiyası Cinayət-Prosessual Məcəlləsnin 192-ci
maddəsinin 4-cü hissəsinə istinad etməklə, bunun hüquqi əsasının da olduğunu əsaslandıra bilirlər) (57, s.
41- 42; 94, s. 142, 144; 78, s. 65).
Bu yanaşmanı dəsdəkləyən müəlliflərin fikrinə görə, üzləşdirmə zatən, ilk növbədə, əvvəllər verilmiş
iki ifadənin bir-biri ilə qarşılaşdırılmasından və yalnız bundan sonra yeni halların müəyyən edilməsindən
ibarətdir, digər tərəfdən üzləşdirmədə üzləşən şəxslərin sadəcə olaraq iştirakı zəruri psixoloji fonun
yaranması üçün kifayət etmək iqtidarındadır. Belə olan halda, üzləşdirilən hər iki şəxsin istintaq hərəkətində
şəxsən iştirak etməsi şərti ilə onlardan birinin ifadə verməkdən imtina etməsi onun əvvəllər verilmiş
ifadəsinin elan edilməmisinə və qarşı tərəfin bu ifadəyə göstərəcəyi reaksiyanı müşahidə etməyə mane
olmur. Hüquq ədəbiyyatında, haqlı olaraq, təcrübədən götürülmüş bir sıra istintaq şəraitlərinin timsalında,
üzləşdirmədə ifadə verməkdən imtina edən şəxsin ifadələrinin elan edilməsi yolu qarşı tərəfin də iş üçün
əhəmiyyətli olan yeni məlumatlar bildirilməsinə nail olunduğu göstərilmişdir. Məsələn, iştirakçılıqla cinayət
törətmiş A. və B. nin işi üzrə A. ilk dindirmədən etibarən özünün və B. nin cinayət törətməsini etiraf etmiş,
onların cinayəti necə törətmələrini detallı şəkildə ifadəsində göstərmişdir. B. isə, əksinə dindirmələr zamanı
özünün və A. nın təqsirini qəti olaraq inkar etmişdir. İfadələri alındıqdan sonra A. və B. üzləşdirilmişdir.
Üzləşdirmə zamanı A. etirafedici ifadələr verdiyinə görə B. dən utanaraq ifadə verməkdən imtina etmişdir.
Bu zaman müstəntiq onun əvvəllər verdiyi ifadələri elan etmişdir. B. əməllərinin bütün detalları ilə hüquq
mühafizə orqanlarına məlum olduğu görüb, öz təqsirini etiraf edərək ifadə verməyə razılıq vermişdir. Model
kimi götürülmüş başqa bir situasiyada isə, təqsirləndirilən şəxs A. üzləşdirmə istintaq hərəkətinin gedişatını
pozmaq məqsədilə suallardan yayınmış, işə aidiyyəti olan hallar barədə danışmağa cəhd etmiş və sonda
tamamilə susaraq istintaqa mane olmağa çalışmışdır. Bu halda da müstəntiq tərəfindən təqsirləndirilən şəxsin
əvvəllər verdiyi ifadələrin video yazısının nümayiş etdirilməsi üzləşdirilmək üçün dəvət edilmiş şahid
tərəfindən əsaslandırılmış şəkildə təqsirləndirilən şəxsin dəlillərini təkzib etməyə imkan vermişdir (74, s. 90;
55, s. 112-113; 53, s. 38-40).
Biz də, ikinci qrup müəllifin dəstəklədiyi yanaşmanın daha məqsədəuyğun olduğunu hesab edirik.
Həqiqətən də, artıq ilkin ifadələrini vermiş şəxsin üzləşdirmədə nədənsə (yeri gəlmişkən ifadə verməkdən
imtinanın səbəbləri tamamilə müxtəlif, bəzən isə hüquqa zidd təsir, pulla ələ alma və s. ola bilər) ifadə
verməkdən imtina etməsinə görə bütün istintaq hərəkətini təxirə salmaq mənasız olardı.
Yuxarıda qeyd edilmiş arqumentləri və Rusiya Federasiyasının cinayət-prosessual qanunvericiliyində
tətbiq edilmiş müsbət təcrübəni nəzərə alaraq, təklif edirik ki, Azərbaycan Respublikasının CinayətProsessual Məcəlləsinin 235.5-ci maddəsində əvvəllər verilmiş ifadələrin elan edilməsi əsaslarının dairəsi
genişləndirilsin və həmin maddədə «daxil edilməsindən» sözlərindən sonra «və ya iştirakçılardan birinin
ifadə verməkdən imtina etməsindən» sözləri əlavə edilsin.
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 235.6-cı maddəsinə əsasən həmin
Məcəllənin 228 (burada yetkinlik yaşına çatmayan şahidin, zərər çəkmiş şəxsin, şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxsin üzləşdirilməsi nəzərdə tutulur – müəllif) və 229-cu (burada isə, lal, kar, kor və ya
digər ağır xəstəlikdən əzab çəkən şəxslərin üzləşdirilməsi nəzərdə tutulur – müəllif) maddələrində nəzərdə
tutulmuş hallarda üzləşdirmənin aparılmasında müəllim, həkim, tərcüməçi və dindirilən şəxsin qanuni
nümayəndəsi və nümayəndəsi iştirak edə bilərlər. Milli hüquq ədəbiyyatında qeyd edilir ki, üzləşdirmənin
aparılmasında müstəntiqin icazəsi ilə ekspert də iştirak edə bilər (10, s. 680).
Fikrimizcə, bu fikirlə razılaşmaq mümkün deyil, çünki cinayət prosesində ekspretin iştirak etməsinin
təyinatı tamamilə fərqlidir. Ekspert – elm, texnika, incəsənət və digər peşə sahəsində xüsusi biliklərdən
istifadə etməklə rəy verməyə qadir olan şəxsdir. Burada məntiqi vurğu rəy vermənin üzərinə düşür. Ekspertin
cinayət prosesində iştirakı ekspert rəyinin verilməsi ilə əlaqədardır. Əgər söhbət digər istintaq hərəkətlərində
elm, texnika, incəsənət və digər peşə sahəsində xüsusi bilik və bacarığından istifadə etməklə cinayət
prosesini həyata keçirən orqana kömək göstərən subyektdən gedirsə, bu, ekspert yox, mütəxəssisdir. Odur ki,
üzləşdirmə zamanı ekspertin deyil, mütəxəssisin iştirakından danışmaq daha məqsədəuyğundur.
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 235.7-ci maddəsinə əsasən, müstəntiq
üzləşdirməni video və kino çəkilişdən və ya digər yazan texniki vasitələrdən istifadə etməkla həyata
keçirmək hüququna malikdir. Nə nəzəriyyədə, nə də təcrübədə bu müddəanın başa düşülməsi və tətbiq
edilməsi çətinlik yaratmadığına görə, onu geniş şərh etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan Respublikası
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 235.8-ci maddəsinə görə isə, üzləşdirmənin aparılması barədə müstəntiq
protokol tərtib edir və protokolda aşağıdakı məlumatları göstərir:
1) üzləşdirmənin aparıldığı tarix, vaxt və yer;
2) müstəntiqin soyadı, adı və atasının adı, vəzifəsi;
3) üzləşdirmə iştirakçılarının soyadı, adı və atasının adı, habelə, onların doğulduğu il, ay, gün və yer;
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vətəndaşlığı, təhsili, ailə vəziyyəti, iş yeri, məşğuliyyət növü və ya vəzifəsi, faktiki yaşadığı və qeydiyyatda
olduğu yer;
4) üzləşdirmə iştirakçılarına onların hüquq, vəzifə və məsuliyyətinin izah edilməsi barədə qeyd;
5) üzləşdirmənin xüsusiyyətləri, xüsusən üzləşdirmə zamanı video və kino çəkilişdən və ya digər yazan
texniki vasitələrdən istifadə edilməsi barədə qeyd;
6) üzləşdirmə iştirakçılarına verilmiş suallar və bu suallara onların cavabları, habelə işin hallarının
mahiyyəti barədə onların ifadələri.
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 235.9-cu maddəsinə əsasən, müstəntiq
üzləşdirmə iştirakçılarını üzləşdirmə protokolunun məzmunu ilə tanış edir. Dindirilən, habelə üzləşdirmədə
iştirak edən şəxslər protokola əlavə və düzəlişlərin edilməsini tələb etmək hüququna malikdirlər. Üzləşdirmə
protokolu müstəntiq, habelə dindirilən şəxs və üzləşdirmədə iştirak edən şəxslər tərəfindən imzalanır.
Dindirilən hər bir şəxs öz ifadələrini və protokolun hər səhifəsini imzalayır, 235.10-cu maddəsinə əsasən isə,
üzləşdirmə zamanı video və kino çəkilişdən və ya digər yazan texniki vasitələrdən istifadə edildikdə,
müvafiq yazı, çəkiliş lentləri, yaxud başqa məlumat daşıyıcıları protokola əlavə olunur.
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Процессуальные аспекты очной ставки, являющейся
источником вербальной информации
В статье проведен сравнительный анализ очной ставки, являющейся одним из источников
вербальной информации в современной правовой литературе, ее отношение к следственным
действиям, в том числе ее роль при получении и проверке доказательств, а также тактические и
процессуальные основы очной ставки.
Ключевые слова: криминалистика, уголовный процесс, вербальность, криминалистическое
доказательное значение
Prosedural aspects of confrontation that is a verbal data souce
In the article, approach to investigation action of confrontation that is a verbal data source in modern
law literature, its role in obtaining and control of proofs, as well as tactical and procedural bases of
confrontation are analyzed.
Key words: criminalistics, criminal process, verbality, criminalistic proving importance.
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Linqvistikada bir çox dilçi alimlərin gəldiyi bir nəticə vardır ki, təkcə fonetika, morfologiya və sintaksis
səviyyəsində qapanıb qalmaqla müasir dövrün dilçilikdə yaranan tələblərini ödəmək olmaz. Müasir dünya,
hazırki inkişaf dilə və dilçiliyə yeni yanaşma, yeni istiqamətli araşdırmalar tələb edir.
Dilçiliklə psixologiyanın müştərək problemlərinin olması isə təsadüfi deyil. Nitqin yaranma mexanizmi,
fikirdən sözə keçmədə baş verən proseslər, həmçinin bu proseslərin əsas mərhələləri müasir elmi səviyyədə
araşdırılmaqdadır.
Mətnin yaranma mexanizminin psixolinqvistik əsasları generativ qrammatika anlayışı ilə əlaqəlidir. Generativ qrammatika modelləri sintaksisin izahına xidmət edir. Generativ transformasiya qrammatikalarında
cümlənin dərinlik strukturu ilə səthi strukturu arasında münasibət daha geniş anlamda götürülür. Nitq və
təfəkkür, dil sistemi və nitq, təfəkkürün nitqdə reallaşması mexanizmi də bu qəbildən olan problemlərdəndir.
Mətnin yaradılması və başa düşülməsi prosesinin özünəməxsusluğunu linqvistik nöqteyi-nəzərdən
tədqiq etməyə çalışırıq. Bununla belə, anlamanın yaradılması, əslində yalnız dildən istifadə deyildir. Burada
psixi, koqnitiv, emosional, sosial və digər amilləri nəzərə almamaq səhv olardı. Biliklərin müasir
mərhələsində, buna görə də bizə daha məqsədəuyğun görünür ki, müxtəlif elmlərdən məlumatlar yığılsın,
müxtəlif sahələrdə artıq məlum olan bilgilərlər vahid sistemdə toplansın və sanki mətnin yaranmasının
inteqratıv modelinin yaradılması üçün vacib olan bütün zəruri olanlar əldə edilsin. Eyni zamanda,
ekstralinqvistik mənbələrdən alınmış bütün informasiyanı minimuma endirməyə və ya heç olmasa, linqvistik
nöqteyi-nəzərdən başa düşməyə cəhd etmək lazımdır. Bunun üçün ən azı səthi formada mövcud olan
modellər nəzərdən keçirilməli, qarşı-qarşıya qoyulmalı, mətnin yaradılmasını və anlaşıqlı olmasını adekvat
təqdim etmək üçün həmin modellərin mövqeyi müəyyənləşdirilməlidir.
Dil araşdırmalarının məhz bu niyyətlərini həyata keçirmək üçün psixologiya intent analiz metodunu
təqdim edir.
İntent-analiz psixoloji lüğətlərdə “intensiya”(latın sözüdür-diqqət, can atma) bu və ya digər əşyaya
şüurun yönəlməsidir. İntensiya insanın məqsədi, intent analiz –məqsədi müəyyən etmək üçün nitqin
tədqiqidir.
İntent analiz-mətnin psixoloji tədqiqatı metodlarından biridir. Bu isə əsasən ekspertlər tərəfindən
natiqlərin konkret mətnlə ifadə olunmuş kütləvi çıxışlarında nitq istiqamətlərinin məzmununun bütöv və ya
intentiv olaraq qiymətləndirmək məqsədi daşıyır.
İntensiya mövzusu hələ keçən əsrdə elmi dairələrdə geniş müzakirə olunmuşdur. Öz tədqiqatlarında
F.Brentano psixologiya sisteminin əsasına “şüurun intensional aktları” haqqında bilgiləri daxil etmişdir. Bu
mövzunun dərindən araşdırmasını E.Qusserlem aparmışdır. O öz nəzəriyyəsində intensiya anlayışı qoymuş
və şüurun intensional istiqamətlərinin formalarını nəzərdən keçirmişdir. V.V.Petrovun fikirlərinə görə fenomenologiyanın mərkəzində qərarlaşan intensionallıq problemi həmçinin dilin evolyusiyasına və yaranmasına, eləcə də denotativ və kontativ funksiyalarına birbaşa aiddir.(4)( Azərbaycan linqvistikasında geniş yer
almasa da, xarici dilçilikdə bu mövzu həqiqətən artıq mövqe qazanmış mövzulardandır). C.Serl və bir sıra
digər alimlər nitq aktları nəzəriyyəsidə nitqin intensionallığını əsas anlayışlardan biri kimi istifadə edir.(5)
İntent analiz nitqin intensional qatında saxlanan məqsəddə, nitqin əsasında qərarlaşaraq sözlərdə əksini
tapan məzmununun tədqiqatını dərindən aparmaq imkanı verir. Uşakov qeyd edir ki, subyektin intensiyasının
aydınlaşmasının əsasında fərd tərəfindən təqdim olunmuş nitqin şüuru məzmununun xarakteristikasına keçid
etmək olar. İntent analiz proseduru mətnin psixoloji məzmununu model terminlərinə görə müəyyən etməyi
nəzərdə tutur.(6) Bu ona gətirib çıxarır ki, nə dərəcədə ekspertlərin yararlandığı terminlər, nəzəri
konstruksiyalar, sxemlər şüurda əks olunan fakt və halların mətn vasitəsi ilə təsəvvür yaratmasına nail ola
bilir. (Auditoriya intuativ olaraq mətnin müəllifinin dünyagörüşünü, əhval-ruhiyyəsini, psixoloji durumunu
tuta bilir). Adresat şəxsi həyat təcrübəsindən, özü üçün müəyyən etdiyi “həqiqətlərdən” interpretasiya edərək
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mətnin məzmununu həzm edir. Məhz bu səbəbdən bir çox hallarda müəllif üçün auditoriyanın reaksiyası,
verdiyi təpgi gözlənilməz olur. (12)
İntent analiz metodu-müqayisədə mətnin psixoloji məzmununun araşdırılmasında yeni yanaşmadı.
Nitqin ümumi mənasına görə intentiv tədqiqat psixosemantika kimi qiymətləndirilir. Bununla bağlı
problemlər növbəti sualları daxil edir. Müəllifin psixoloji vəziyyətinin nə kimi cizgiləri mövcuddur? Hansı
yolla insan dəyişkən subyektiv hallarının ifadəsi üçün özündə obyektiv və statistik varlığı əks etdirən dili
istifadə edir? Nitq fəaliyyətinin hansı tərəfləri bu vəziyyəti ifadə etmək üçün danışana birinci növbədə
gərəklidir? Mətn müəllifinin öz subyektiv durumunu adekvat və tam verballaşdırmaq üçün bacarıqlarını
məhdudlaşdıran hansı şərtlər var?
Anlaşma fəaliyyətinin formasının necə olmasına baxmayaraq, onun normal yerinə yetirilməsi üçün
yaddaş mexanizmləri zəruridir. Çünki, hər hansı bir nitqi təqdim etmək üçün mütləq yaddaş mexanizmləri
hərəkətə gətirilir. Məhz burada müxtəlif tipli təfəkkür proseslərinin baş verməsində olan fərqlər özünü
göstərməsi mümkündür, çünki bəzi adamlar üçün təcrübənin yaddaşdan əldə edilməsi ondan obrazların və
ümumiyyətlə, əyani təsəvvürlərin çıxarılmasından ibarətdir, başqaları üçün isə bu artıq verballaşdırılmış
materialın əldə edilməsi, üçüncü qrup üçün isə bizim təsəvvürün daxili “ekranına” özünəməxsus “kinofilmin
tam hissələrinin çıxarılmasıdır.
Bu üsullar ona gətirib çıxarır ki, bu zaman mətnin düşünülmüş məzmunu yaranır. Həmin mətn periodik
mərhələlərlə beynimizə həkk olur, epizod, hadisə, vəziyyət, təzahür haqda tam təsəvvür şəklində mövcud
olur.
Mətnin anlaşılması, mətnin məqsədi, əməliyyatlarının xarakteri, predmeti, vasitələri və nəticələri ilə
müəyyən edilir. Fikrimizcə, bu nöqteyi-nəzərdən də mətnin anlaşılması fəaliyyətinə yanaşmaq və onun
məqsədlərini, intensionallığını, əməliyyatların tipini, mətn aktlarında istifadə olunan dil vasitələrini və
həmçinin, fəaliyyətin nəticəsini aşkar etməyə çalışmaq lazımdır. Bu zaman fəaliyyətin nəticəsini yalnız bizi,
ilk növbədə, maraqlandıran mətn deyilişi formasında deyil, həmçinin mətn və ya mətn formasında aşkar
etmək istəyirik.
Mətnə təkcə cümlələr çoxluğu kimi baxmaq düzgün deyil. Mətn mürəkkəb bir sistem olduğu üçün,
onun mənası və qavranması da mürəkkəb bir prosesdir. Mətnin yaradılması prosesində fərdin həm psixiki,
həm də kommunikativ fəaliyyəti öz əksini tapır. Deməli mətnin semantikasında idraki-koqnitiv və
kommunikativ aspektlər durur. Məhz buna görə də idraki-koqnitiv və kommunikativ aspektlər insanın dil
fəaliyyətinin strukturuna daxil olmalıdır. Bu iki aspekt arasında qırılmaz bağlılıq onların qarşılıqlı
münasıbətlərini şərtləndirir. Lakin mətnin yaradılmasında kommunikativ komponent daha aparıcıdır. Nəzərə
almaq lazımdır ki, mətnin semantik strukturunun müxtəlif dil daşıyıcılarının şüurunda inikası üst-üstə
düşmür. Buna görə də, araşdırma prosesində mətni təşkil edən dil vahidlərinin semantikasında müxtəlif
komponentlər-həm dil daşıyıcılarının əksəriyyəti tərəfindən dərk edilən, həm də daha az dərəcədə ümumi
olanlar müəyyənləşdirilməlidir. Mənanın özü də bir qədər fərqli şəkildə izah olunur. Məna dedikdə, həm
kommunikasiya aktının iştirakçıları tərəfindən, həm də onun şahidləri tərəfindən eyni dərəcədə qavranılan
parametrlər toplusu başa düşülür. Humbolt qeyd edir ki, nitqi başa düşmə prosesi şz xarakterinə görə nitqfikri ifadə etmədən haç də az aktiv deyildir. (3)
Mətnlər dünyada, yaxud sosial-mədəni kontekstdə nəyi isə göstərmək üçün işlənir. Mətn əşyalar, yaxud
insanlar, onların xüsusiyyətləri, münasibətləri, hadisə və hərəkətləri haqqında təsəvvür verə bilər. Bütün
bunlar hamısı konkret kontekstdə, situasiyaya əsaslanır.
Baxmayaraq ki, biz belə hesab edirik ki, mətnin başa düşülməsi fəaliyyətinin strukturu bütün tamlığı ilə
təmsil edilməlidir, yəni yuxarıda göstərilən bütün komponentlər nəzərə alınmalıdır, bizim fikrimizcə, onların
hamısı bərabər səviyyədə ətraflı təsvir edilməməlidir, çünki bunların hamısı linqvistik nöqteyi-nəzərdən
mənaca başa düşülə bilməz. Məsələn, aydındır ki, danışan şəxsin fəaliyyət motivləri, ehtiyacları, emosiyaları
haqda ətraflı təsəvvürlər və eyni ilə müxtəlif illokutiv aktların konkret məqsədləri haqda təsəvvür bizim
təsvirə daxil olmur və lazım olduqda xüsusi ədəbiyyatdan götürülür.
Digər tərəfdən mətn fəaliyyətinin strukturuna olan diferensial yanaşma linqvistikanın özünün payına
nəyin düşdüyünü müəyyən etməyə imkan verir. Mətn aktları ilə məşğul olarkən biz dil ilə əlaqədar olan
hadisələri, mətnə malik olmağa, məxsusi dil biliklərinin saxlanması, əldə edilməsi və xarici deyimlərin
tərkibində onların istifadə edilməsinə aid olan qabiliyyətləri öyrənməyə çalışırıq.
Mətnin yaranması, başa düşülməsi fikri, əlbəttə, ya dar, ya da daha geniş xarakter daşıya bilər. Mətnnitq fəaliyyəti öyrənilərkən biz mətnin əsaslarına, onun verbala qədərki mərhələlərinə müraciət edirik.
Mətnin yaranma-başa düşülmə fəaliyyəti anlayışının özü isə bizim tərəfimizdən mətnin təşkili və qəbul
edilməsi, danışma prosesləri və onların tam tsiklində qulaq asmağa aid olan bütün hadisələrin qeyd edilməsi
üçün ümumi və növ anlayışı kimi istifadə edilir. Lakin, mətn fəaliyyətinin tərkibində biz yalnız əsas
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prosesləri öyrənirik. Bizim üçün insanın mətn fəaliyyətini təmin edən dil qabiliyyəti və mətndə hansı
biliklərin, hisslərin, emosiyaların əks olunmasını bilmək vacibdir. Göstərilən proseslərin xüsusi fəaliyyət
növü kimi təyin edilməsi həmçinin onların başa düşülməsini genişləndirir, çünki təhlilə elə kateqoriyalar
daxil edilir ki, bunlar istənilən fəaliyyətin xarakteristikasında istifadə edilir.
Əgər biz ana dilimizdə kifayət qədər yaxşı danışırıqsa, əziyyət çəkmədən cümlənin mənasını başa
düşəcəyik. Biz onu təşkil edən sözlərin mənasını və onların sintaktik münasibətlərinə uyğun olaraq bu sözləri
necə uyğunlaşdırmağı bilirik. Lakin bu cümlənin mənasını, yəni onun ifadə etdiyi propazisiyanı anlaya
bilirikmi? Əlbəttə yox. Bu sadəcə cümlədir. Propozisional təqdimetmə əsasında əqli modelin qurulması
yalnız propozisional təqdimatın formalaşdırılması ilə müqayisədə əlavə koqnitiv səylər tələb edir və bu fərq
modelin propazisiyaya nisbətən daha yaxşı saxlanacağını əvvəlcədən görməyə imkan verir. Həqiqətən model
mətnin hərfi mənasının çərçivələri xaricinə çıxır, çünki modeldə əqli nəticələr, aktivləşdirilmiş sxemlər və
siqnallar göstərilir, cümlənin mənası model üzrə bərpa edilə bilməz. Ekspermental tədqiqatlar bu qənaətləri
təsdiq etmişdir.
Hər bir ictimai xadimin ictimai diqqətin obyekti olmadan özündə müəyyən xarakterləri əks etdirən
obrazı formalaşır. Ekspert intent analiz metodundan istifadə edərkən mətnin məzmunu ilə bərabər, əldə etdiyi
mətnin arxasında insanı “görmək” bacarığından bərabər istifadə edir.
Belə bir deyim var ki, gözlər ürəyin aynasıdır. Əslində isə nitqin ürəyin, daha doğrusu isə psixikanın
aynası olduğunu qeyd etmək düzgün olardı. Nitqdə danışanın daxili aləmi ifadə olunur. Hansı ki, burada həm
də danışanın fikirləri, bilikləri, bildikləri, emosiyaları, qiymətləndirməsi, hadisələrə və insanlara münasibəti
də əks olunur. Psixikanın nitqdə təzahürünü öyrənərkən, elm nitqin məhsulu olan psixoloji mətnin anlayış,
məna dərk etmə kimi faktorlarını da araşdırmaya daxil edir. Onlar elmin müxtəlif sahələrində -semiotikada,
semantikada, psixosemantikada, informasiya nəzəriyyəsində, dilin fəlsəfəsində istifadə olunur. Elmlərin bu
mövqedən öyrənilməsi əhatəcə çox genişdir. Müəllifləri də problemin nitqdə ifadə olunmuş psixoloji aspekti
maraqlandırır. Yaranan bu fundamental problemlə bağlı növbəti suallar meydana çıxır:
-Danışanın psixoloji vəziyyətində hansı əsas cizgilər mövcuddur ki, onlar nitqdə də əksini tapır?
-İnsan özündə obyektiv və statistik dəyişkənlik daşıyan müxtəlif subyektiv hallarını (təəssüf, fikir,
emosiya) ifadə etmək üçün dildən necə istifadə edir?
-Danışan şəxsə öz hazırki durumunu ifadə etmək üçün nitq mexanizminin hansı tərəfləri ilk növbədə
gərəklidir?
-Hansı şərtlər öz subyektiv vəziyyətini adekvat və tam verballaşdırmaq üçün danışanın bacarığını
məhdudlaşdırır.
-Hansı şərtlər dinləyicini danışanı adekvat və tam başa düşmək üçün imkanlarını məhdudlaşdırır?
Yetgin insanlarda daxildən gələn impulslar nitqin məqsədli və aydın təqdim etməklə həyata keçməsində
öz əhəmiyyətini saxlayır. Nitqin yaranmasının bütün hallarında psixiki vəziyyətdən nitq formalarına aparan
ümumi energetik xətt hərəkət edir. Bu məqam üçün “intensional istiqamət”, “məqsəd”, “intensiya”
terminlərindən istifadə etmək məqsədəuyğundur. Alimlərin fikirlərinə görə danışan subyektin intensiyası
onun nitq məzmununun psixoloji dərinliyində təzahür edir. Ünsiyyət zamanı danışanın başa düşülməsi onun
nitqinin məhz intensional əsasını qəbul etməklə bağlıdır. İntensionallıq bir çox hallarda danışanın məqsədli
yönümü ilə üst-üstə düşür. Bu isə nitqin sosial funksiyası ilə bağlı olub, ətrafdakılara təsir yaratmaqdan irəli
gəlir. Bu yanaşma 2 əsas xətti birləşdirir:
a) insan şüurunun intensional istiqamətli xarakteristikası;
b) və bunun nitq prosesində təzahürü.
Bu iki xətt tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur.
Nitq işlətmələrinin intensional istiqamətinin xarakteristikası üçün linqvistlər danışan tərəfindən istifadə
olunan konkret dil formalarına istinad edirlər. (Məsələn: “mən vəsiət edirəm”, “mən günahkar sayıram və s.)
Eyni zamanda bu hal da geniş yayılmışdır ki, danışanın intensional yönümü konkret və birmənalı dil
ifadəsinə malik deyildir, sürüşkən və ümumi formalardan ibarətdir. Belə situasiyalar mövcuddur ki, eyni
deyim tamamilə müxtəlif intensiyalar ifadə edə bilir. İntensional dil-nitq formaları tez-tez qeyri-dəqiq, real
obyekt və hadisələrə “bağlanmamış” ola bilər. Oxşar-şərti formalardan anlama və istifadə etmə bu dilin elə
bir tərəfidir ki, yalnız həyati təcrübədə öyrənmək olar. Bununla belə istifadə olunmuş nitq materialının məna
sürüşkənliyi və anlamanın nisbiliyi deyimin intensionallığının əsas cizgisi olaraq qalır. Danışanın natamam
anlaşılması, sözlərin yanlış izahı, ümumi qəbul edilmədə görünür kifayət qədər adi və yayılmış haldır.
Mətnlərin psixologiyada mövcud olan analiz işləmələrinə nəzər salaq. N.İ.Jinkinin qənaətinə görə hər
bir mətndə obyektin yaxud predmetin həqiqətdən qaynaqlanan təsviri mövcud olur. Bu nəzərdə tutulan
predmetin əlamətlərini açıqlayan predikatların köməyi ilə təsvir olunur.(17)
Uyğun informasiyanın görünən təqdimatı əsərin mənalarının faktiki quruculuğunu görməyə, mətn
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müəllifinin fikirlərinin gedişatını izləməyə imkan verir.
T.M.Dridze mətnin analizinə sosiologiyanın problemlərindən istiqamət alaraq oradakı mövzu tərkibli
mənanı qeyd etməklə yanaşmağı təklif edir. Mətnin analiz sxeminə nəzər salaq:
1-ci dərəcəli predikatlıq daşıyır-məlumatın məqsədinin ortaya çıxrılması əsasdır.
2-dərəcəli predikatlıq daşıyır-ümumi məzmunun əsas elementlərinin ortaya çıxarılması
3-cü dərəcəli predikarlıq daşıyır-ümumi məzmunun elementləri.(9)
Təqdim olunan tədqiqatda qarşıya çıxan əsas məsələ nitqin intensional istiqamətini xüsusi xarakterizə
etmək üçün psixoloji metodunun işlənilməsidir. Belə düşünürük ki, bu gün üçün bu cür metod tədqiqatçı
tərəfindən danışanın intensiyasını qiymətləndirən subyektiv elementlər təşkil etməlidir. Dinləyici üçün
danışanın intensiyasını anlamaq ilk növbədə danışanın məqsədidir. Buna görə də o özünə gərəkli və tanış
olan dil vasitələrindən istifadə etməklə, nitqinin düzgün anlaşılacağına, gözlədiyi nəticə alacağına ümid edir.
Nitq intensiyalarının ortaya çıxarılması və identifikasiya edilməsi mətndəki müxtəlif tematikaları və
istiqamətləri qeyd etməyə və xarakterizə etməyə imkan verir. Bu əsasda onların sayca qiymətləndirilməsi
mümkündür. Eyni zamanda biz mətndə ifadə olunan intensiyanın tam aydın olmayacağı ehtimalını da
unutmamalıyıq. Bu səbəbdən də biz tədqiqat işimizə
“dumanlı” anlaşılma mümkünlüyünü də
qiymətləndirmə dərəcəsi kimi daxil etməyi gərəkli sayırıq.
Bu sahə ilə məşğul olan alimlər nitqin ümumi mənasına görə intensional istiqamətinin tədqiqini
psixosemantika kimi qiymətləndirirlər.
İntent analiz daha çox siyasi mətnlər üzərində aparılır. Belə ki, bu analiz metodu psixologiya ilə bağlı
olduğu üçün konfliktli və siyasi krizisli situasiyaların analizində, eləcə də siyasi diskussiyanın iştirakçılarının
interpretasiyasında daha əhəmiyyətlidir. Metodun məğzi intensiyanın müəyyən olunmasındadı. Siyasətçinin
nitqində, xüsusilə bu hazırlıqsız olarsa, həqiqi fikirlər, fikirləri mənimsəmə, bilgilər, emosiyalar, qiymətvermələr, insanlara və hadisələrə münasibət öz real əksini tapır. İntent analizin köməyi ilə tədqiqatçılar siyasi
nitqdə müəllifin “daxili”-şəxsi və koqnitiv vəziyyətini qiymətləndirməyə cəhd edirlər. Təbii ki, siyasətçinin
daxilini, həqiqi fikirlərini bilmək istəmək, əhəmiyyətli olduğu qədər maraqlıdır. Beləki, əksər hallarda
siyasətçilər bizə xüsusi hazırlıqlı, mükəmməl imicli fiqurlar təsiri bağışlayırlar.
Nitqin xüsusiliyi yalnız onunla bağlı deyildir ki, burada şəxsiyyətin daxili vəziyyəti əks olunur. Eləcə
də şəxsin mümkün fəaliyyət istiqamətində hərəkətverici gücün müəyyən olunmasındadı. Faktiki intensiyadanışan və ya dinləyən tərəfindən müəyyən gizli, yaxud açıq, dərk olunan, yaxud dərk olunmamış
məqsəddir. Ünsiyyət prosesində dinləyicilər danışanı məhz nitqin intensional əsaslarına görə anlaya bilirlər.
İntent analizin aparılması zamanı təkcə intensiyanı seçmək yox, eyni zamanda nitq aktının daha yüksək
tezliklə istifadə olunan formalarını analiz etmək vacibdir. Lokutiv forma-hadisələr və hərəkətlər haqda
məlumat verir. İllokutiv-obyektin mətndə danışanlar haqqında məqsədinə diqqət yönəldir, perlakutiv hansısa
bir nəticə bəyan edir.
İntensiya kontekstdə yalnız situasiyanın özündə meydana çıxır. Biz insanın bizi hədələmək, tərifləmək,
xəbərdar etmək və s. niyyətlərini onun özünün deməməsindən də işlətdiyi sözlərdən, cümlə quruculuğundan
da başa düşürük. Məsələn, qarşımızdakı bizə demir “mən səni hədələyirəm”. Qarşımızdakı bizə deyir ki,
“bütün bu xəbərdarlıqları nəzərə almasan, mən sənin haqqında ölçü götürəcəm”, Yaxud bizə deyilmir ki,
“mən səni tərifləyirəm”. Bizə deyilir ki, “mən sənin işlərini bəyənirəm və ümid edirəm ki, gələcəkdə daha
yaxşı calışacaqsan”.
Müəyyən olunmuş intensiyalarda onun müxtəlif aspektləri vurğulanır. Q.P.Qraysın məntiqi
müəyyənləşdirməsinə görə intensiya deyimdə hansısa subyektiv mənanı çatdırmaq məqsədi ilə danışanın
nəsə xüsusi bir şey bildirməsidir. E.Koşmider intensiyanı “fikirdəki niyyət” kimi izah etməklə, onu qeyd
olunanlara qarşı-qarşıya qoyur. O.S.Axmanova qənaətini ona gətirir ki, intensiya deyimin potensial və virtual
məzmunu kimi başa düşülür. (8)
Nitqin psixologiyasında intensiya birinci etapda deyimin yaranması kimi başa düşülür. (16). Bunun
ardınca isə mövzunu yaradan motiv (səbəb), daxili nitq və sonra nitqin həyata keçməsi gəlir.
Nitq öncə insanın beynində müəyyən mücərrəd quraşdırmalar şəklində təzahür edir, ancaq sonralar
leksik materialla doldurulur: deyilişin formalaşdırılması ardıcıllığı sintaktik özəyin yaranması ilə başlanan və
sintaktik vahidin ayrı-ayrı mövqelərinin sözlərlə və ya, daha dəqiq desək, isim və fel qrupları ilə
doldurulması ilə başa çatan bir ardıcıllıq kimi fiksasiya yerinə yetirir. Deyilişin yaradılmasının mərhələli
ardıcıllığı belədir:
deyilişin qrammatik-semantik tərəfinin proqramlaşdırılması;
deyilişin və sözlərin seçilməsinin qrammatik realizasiyası;
deyiliş komponentlərinin (sintaqmların) proqramlaşdırılması;
səslərin seçilməsı;
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səsləndirmə (16)
Əgər deyimlərin hər birinin ümumi məqsədlərinə görə klassifikasiyasını düzgün aparsaq, bu
məqsədlərin hər birini danışanın ümumiləşdirilmiş intensiyası ilə-məlumat vermə, nəsə haqqında bildirmə,
nəyəsə qarşı hazırlamaq kimi uyğunlaşdırmaq olar. Lakin tədqiqatçılar əsasən intensiyanın bu cür abstrakt
düşünülməsi üzərində dayanmırlar. Onlar kommunikativ intensiyanı detallı şəkildə analiz edirlər.
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РЕЗЮМЕ
Основная задача данного исследования – разработка психолингвистического метода,
позволяющего характеризовать специально интенциональную направленность речи. Мы полагаем,
что на сегодняшний день такой метод должен содержать элемент субъективного оценивания
интенций говорящего исследователем. Понятность для слушающих интенций говорящего является
целью последнего, поэтому он использует такие известные ему языковые средства, которые, как он
полагает, дадут желаемый результат: его поймут. Экспертное выявление и идентификация речевых
интенций позволяет очертить их круг в текстах разной тематики и направленности, т.е. качественно
охарактеризовать.
Ключевые слова: интент, лингвистика, психологический, текст, исследование, метод, речь,
психолингвистика.
SUMMARY
The main objective of this study-is the development of psycholinguistic method to characterize
specifically the intentional orientation speech. We believe that today, this method must contain the subjective
evaluation elements of the speakers intentions by the researcher. Intelligibility for the listeners intention of
the speaker is the aim of the latter, so he uses such language means known to him? Which he believes will
give the desired result: he will be understood. Expert identification and voice identification allows to outline
their intentions in terms of texts on different subjects and direction, that means to characterize qualitatively.
Keywords: intent, linguistics, psychological, text, research, method, speech, psycholinguistic
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ЯЛИ МЯЛИКОВ
Сянядлярин мящкямя-техники експертизалары
шюбясинин ряиси, щцгуг елмляри цзря фялсяфя доктору
АЙСЕЛ АСЛАНОВА
Сянядлярин мящкямя-техники експертизалары
шюбясинин eksperti II дяряжяли яdliyyя qulluqcusu

МЦАСИР ИНфОРМАСИЙА-КОМПЦТЕР ТЕХНОЛОЭИЙАЛАРЫНДАН
ИСТИФАДЯ ЕТМЯКЛЯ ЩАЗЫРЛАНАН СЯНЯДЛЯРИН
КРИМИНАЛИСТИК ТЯДГИГАТЫНЫН БЯЗИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Мягаля мцасир информасийа-компцтер технолоэийалары тятбиг едилмякля щазырланан сянядляри н
криминалистик тядгигатынын бязи аспектляриня щяср олунмушдур. Мягалядя гейд олунан техники-программ
васитяляринин кюмяйи иля щазырланмыш сянядлярдян истифадя едилмякля тюрядилян жинайятлярин бир сыра цмуми
жящятляри эюстярилмиш. Сон иллярдя сянядлярин мящкямя-техники експертизасынын тядгигат обйектляри сырасында
компцтер сянядляриня даща чох раст эялиндийи гейд едилмишдир. Мцасир информасийа-компцтер
васитяляриндян, щабеля полиграфийа технолоэийаларындан истифадя етмякля щазырланмыш сянядлярин
криминалистик тядгигаты эедишиндя щялл едилян мясяляляр (суаллар) системляшдирилмишдир. Мягалядя щямчинин
компцтерлярин чап гурьуларындан (принтерлярдян) истифадя етмякля сянядлярин сахталашдырылмасынын ясас
цсуллары эюстярилмишдир.

Азярбайжанда ижтимаи мцнасибятлярин демократикляшмяси дярин сосиал, игтисади вя щцгуги
дяйишикликляри вя ислащатлары шяртляндирмякля ижтимаи фяалиййятин бцтцн сащяляриня жидди тясир етмишдир.
Йени сосиал-игтисади мцнасибятлярин, базар игтисадиййатынын тяшяккцлц жинайяткарлыьын характериндя,
вязиййяти вя динамикасында мцяййянин дяйишмялярин баш вермясини доьурмуш, жинайяткарлыьын
структурунда криминал ямяллярин йени форма вя нювляри йер алмыш, жинайяткар фяалиййятин щяйата
кечирилмясинин ян щийляэяр вя елми-техники тяряггянин наилиййятляриня ясасланан цсуллары йаранмышдыр.
Жинайяткарлыгла мцбаризя – дювлятин ян мцщцм вязифяляриндян биридир, чцнки жямиййят бу вязифяни
щялл едилмядян там вя щяртяряфли инкишаф едя билмяз. Бцтцн ижтимаи-сийаси вя игтисади гурулушларда,
бцтцн дюврлярдя сосиал сосиал-игтисади дурумдан вя инкишаф сявиййясиндян асылы олмайараг бцтцн
юлкялярдя жинайяткарлыг щямишя ижтимаи инкишафы мания тюрядян амил гисминдя чыхыш етмишдир. Мцасир
шяраитлярдя ися жинайяткарлыг кейфиййятжя, форма, мязмун вя нюв бахымындан жидди дяйишикликляря
уьрамыш, криминал ямяллярин ижтимаи тящлцкялилийи йцксялмишдир. Жинайяткарлыьын структурунда пешякар
жинайяткарлыьын, мцтяшяккил криминал дястяляр тяряфиндян тюрядилян жинайятлярин, трансмилли жинайяткарлыьын хцсуси чякисинин артмасы мейли мцшащидя олунмагдадыр. Жинайяткарлар даща пешякарлашмыш вя
даща щийляэяр олмуш, мцасир елми-техники васитяляри сцрятля мянимсямяйя вя онлардан юз жинайяткар
ниййятлярини щяйата кечирмяк цчцн даща фяал шякилдя истифадя етмяйя башламышлар.
Гейд олунан амилляр якс тядбирляр кейфиййятиндя жинайяткарлыгла мцбаризя тяжрцбясиня планлы вя
ардыжыл шякилдя йени елми-нязяри вя методики йанашмаларын тятбигини, ян йени техники васитялярин вя методларын тятбиги иля йанашы, сцбутларын тядгигинин яняняви методларынын вя методикаларынын тякмилляшдирилмясини, експертизалары щяйата кечирян структурларын ямякдашларынын пешякарлыг сявиййясинин даима
артырылмасыны, мцасир тялябляря жаваб верян експерт кадрларынын щазырланмасы зярурилийини шяртляндирир(1,
с.3-4).
Жинайятлярин истинтагы эедишиндя гаршыйа чыхан ясас вязифялярдян бири сцбут мянбяляринин мцяййян
олунмасындан ибарятдир. Тябии ки, жинайятлярин тюрядилмяси цчцн мцасир техники васитялярдян истифадя
едилдийи шяраитдя щцгуг-мцщафизя органлары, експертиза идаряляри гаршысында сцбутетмя мянбяляринин
мцяййян едилмясиня истигамятлянян методларын, цсул вя васитялярин тякмилляшдирилмяси вязифяси дурур.
Мялум олдуьу кими, игтисади фяалиййят сащясиндя (верэи, банк системи вя с.) жинайятлярин
щазырланмасы, щяйата кечирилмяси вя эизлядилмясиндя жинайяткарлар изляр вя изгойан обйектляр щаггында
мцяййян информасийа мянбяйи, мялумат дашыйыжысы олан ян мцхтялиф сянядлярдян1 истифадя едирляр. Бир

1

В.А.Образтсов, дцзэцн олараг криминалистик бахымдан сяняди, хцсуси олараг фикся олунмуш информасийанын
материал дашыйыжысы кими характеризя едир вя криминалистик тядгигатын бу обйектинин юзцнямяхсуслуьуну
шяртляндирян бир нечя амили хцсуси олараг гейд едир: 1)бцтцн щалларда сяняд - мягсядйюнлц инсан фяалиййятинин,
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сыра щалларда онлар тяряфиндян сцрцжцлцк вясигяляри, автомобиллярин техники паспортлары, тящсил щаггында
дипломлар, гиймятли каьызлар, пул нишанлары вя с. сахталашдырылыр(3, с.146). Н.А.Селиванов вя
В.А.Снетков да бу щалы гейд едирляр вя эюстярирляр ки, сон иллярдя сахталашдырылмыш сянядлярин вя сахта
пул яскиназларынын щазырланмасы цчцн компцтерлярин чап гурьуларындан (принтерлярдян) истифадя щаллары
хейли артмышдыр(4, с.231).
Тяжрцбя эюстярир ки, бязи щалларда сянядляр йа там, йа да гисмян сахталашдырылыр. Беля ки, компцтер
техникасындан, чохалдыжы апаратлардан истифадя олунараг бланк формалары щазырланыр, шяхсиййяти тясдиг
едян сянядлярдя фотошякил дяйишдирилир, имза, мющцр вя штамп яксляри компцтер-информасийа
технолоэийаларындан, рягямсял техникадан истифадя едилмякля башга сянядляря кючцрцлцр.
Мцасир информасийа-компцтер технолоэийалары васитясиля
щазырланмыш (сахталашдырылмыш)
сянядлярдян истифадя иля баьлы жинайяткар гясдлярин бязи цмуми жящятляри олараг ашаьыдакылар эюстяриля
биляр:
- бу нюв жинайятлярин глобал характери, дцнйанын бцтцн юлкяляриндя эениш йайылмасы;
- криминал ямяллярин ясасян рягямсал техника, компцтер-информасийа технолоэийалары иля иш тяжрцбясиня вя бажарыгларына малик олан шяхсляр, мцтяшккил жинайяткар дястяляр тяряфиндян тюрядилмяси;
- жинайяткар гясдин мягсяди гисминдя мадди файданын ялдя едилмясинин чыхыш етмяси(5, с.5-6).
Бу шяраитлярдя жинайятлярин ачылмасы вя истинтагы бир чох жящятдян бу фяалиййятин техникикриминалистик тяминаты дяряжясиндян, щабеля мящкямя експертизаларынын ижрааты заманы ялдя едилмиш
сцбутедижи информасийадан истифадя имканларындан асылыдыр. Бу заман о да гейд едилмялидир ки, сон
иллярдя жинайятлярин, хцсусян дя игтисади фяалиййят сащясиндя тюрядилян жинайятлярин ящямиййятли щиссяси
сянядлярин техники сахталашдырылмасы иля бу вя йа диэяр дяряжядя баьлыдыр. Експерт тяжрцбясинин тящлили вя
цмумиляшдирилмяси дя сон иллярдя мящкямяляр вя истинтаг органлары тяряфиндян сянядлярин техники
експертизасы тяйини щалларынын артдыьыны эюстярир.
Артыг хейли вахтдыр ки, компцтерляр бцтцн сащялярдя йазы макиналарыны сыхышдырыб чыхармыш вя
мцхтялиф тяйинатлы мятн информасийасынын щазырланмасы вя чапы цчцн ясас техники васитя ролуну
ойнамаьа башламышдыр.
Гейд едилмялидир ки, щазырда идаря вя тяшкилатларда сянядлярин щазырланмасы просесиндя хейли
сайда цмуми вя хцсуси ейниляшдирижи хассяляр (яламятляр) комплекси иля характеризя олунан макина
машынларындан практики олараг истифадя едилмир. Бу эцн беля бир техники васитя гисминдя компцтерляр
вя онларын чап гурьулары олан принтерляр, офис комбайнлары 1 тятбиг олунур.
Йазы макиналары иля мцгайисядя компцтерлярин имканлары гат-гат эенишдир. Хцсуси програмлар
бюйцк щяжмдя информасийаны йаратмаьа, компцтерин йаддашында истяр мятн, истярся дя мцхтялиф график
формаларда (фотошякилляр, схемляр вя с.) вя комбинасийаларда сахламаьа имкан верир.
Компцтер техникасындан истифадя заманы сянядлярин мятнляри илкин олараг хцсуси програмларда –
мятн редакторларында щазырланыр.
Мцасир програм тяминатынын тягдим етдийи имканлардан истифадя мцхтялиф щяжмли вя структурлу
мятнляри щазырламаьа, юлчцляри дяйишян мцхтялиф шртифлярин тятбиги иля тяртиб едилмиш мятнляри компцтеря
дахил етмяйя вя чапа вермяйя имкан йарадыр. Мятн мялуматларынын иллцстрасийасына зярурят йарандыьы
заман она фотошякилляр, аппликасийалар, схемляр вя саир дахил етмя дя мцмкцндцр.
Мятн редакторларында електрон сянядин щазырланмасы заманы мцасир компцтерлярин програм
тяминатындан, онун тягдим етдийи мцхтялиф сервис функсийаларындан йарарланмаг олар. Практики олараг
бцтцн мцасир редакторлар мятнин електрон корректясиня, грамматиканын вя орфографийанын
йохланылмасына, щямчинин автоматик вя йа диалог реъиминдя сящвлярин корректясиня имкан верир.
Бундан башга, мятн редакторлары (програмлары), сянядлярин, мяктубларын вя саирянин щазырланмасы
цчцн шаблонлара маликдирляр. Буна эюря дя компцтердя щазырланмыш мятнляр бир гайда олараг даща
савадлы тяртиб едилир, айры-айры категорийалы сяняд нювляриня иряли сцрцлян тялябляря уйьун олараг
щазырланыр. Бир сюзля сянядин щяммцяллифляриндян бири гисминдя мцяййян мянада компцтер дя (онун
програм тяминаты) чыхыш едир(3, с.123-124).
Компцтердя щазырланан вя онун йаддашында електрон сянядляр (файллар) шяклиндя сахланылан

онун мцяллифинин - ижрачысынын аьлынын, билийинин вя ялляринин йарадыъылыг мящсулудур; 2)бу фяалиййят, ятраф алямин щярщансы елементинин, фрагментинин вя йа ня ися щаггында мцяййян мялуматларын, айры-айры вя йа бязян комплекс
щалда якс етдирмяйя, тясбит етмяйя йюнялмишдир; 3)бу мцхтялиф цсулларла, бу вя йа диэяр дяряжядя хцсуси биликлярин,
бажарыгларын, техники васитялярин тятбиги ясасында едилир; 4)якс олунан обйектин тясбити (ифадяси), бунун цчцн йарарлы
олан, хцсуси олараг сечилмиш вя йа щазырланмыш материалда щяйата кечирилир (2, с.195).
1
Офис комбайнлары юзцндя конструктив олараг сканери, чап гурьусуну, телефону вя факсы вя с. бирляшдирир.
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сянядлярин каьыз сурятляринин алынмасы цчцн хцсуси чап гурьуларындан – принтерлярдян истифадя едилир.
Принтерлярин универсаллыьы, сцрятлилийи вя диэяр хцсусиййятляри онлардан ижтимаи тяжрцбянин ян
мцхтялиф сащяляриндя эениш истифадяни шяртляндирмишдир(6, с.22).
Щесаблама техникасынын вя рягямсал електрониканын уьурлары щесабына щазырда щярфлярин вя диэяр
ишарялярин шяклини (конфигурасийасыны) якс етдирян шрифтлярин юзц дя ящямиййятли дяйишикликляря уьрамышдыр.
Хцсуси щалда, аналог якслярдян шрифтлярин айры-айры елементлярини синтезляшдирян дискрет тясвирляря кечид
баш вермиш, мцасир чап гурьуларында литер (аналог) чапы практики олараг там шякилдя дискрет чапла
явязлянмишдир(7, с.4).
Компцтер-информасийа технолоэийалары оператив полиграфийа методларынын вя васитяляринин
инкишафына да ящямиййятли тясир етмишдир. Бу мянада, щятта 50 иля йахын вахт кечмясиня бахмайараг
С.Д.Павленконун фикирляри щяля дя юз актуаллыьыны итирмямишдир. Беля ки, мцяллиф йазырды:
«Цмумйайылмыш чап нювляри (йцксяк, дярин вя с.) иля мцгайисядя оператив полиграфийанын цстцнлцйц,
щямчинин чап формаларынын щазырланмасы цчцн зярури олан материалларын ялдя едилмясинин, ев
шяраитляриндя сянядлярин щазырланмасынын мцмкцнлцйц, сянядлярин сахталашдырылмасы иля мяшьул олан
жинайяткарлары да юзцня жялб етмяйя башламышдыр»(8, с.3).
Артыг гейд етдийимиз кими, диэяр техники васитялярдян (мясялян, йазы макинасындан) фяргли олараг
компцтер техникасындан истифадя едиляркян сянядляр илкин олараг компцтерин мятн редактору васитясиля
щазырланыр, онун цзяриндя зярури дяйишикликляр едилир, грамматик, орфографик вя цслуб бахымындан
йохланылыр вя бундан сонра чапа – принтеря верилир. Йяни бу щалда компцтерин програм тяминатынын
имканларындан истифадя едилир. Беля бир фяалиййятин нятижяси гисминдя чыхыш едян електрон сяняд, бир
гайда олараг уйьун компцтерин йаддашында галыр вя йа диэяр машын дашыйыжысына (СД диск, флеш карт вя
с.) кючцрцлцр. Бу сянядин каьыз сурятинин алынмасы цчцн чап гурьуларындан истифадя едилир. Бу гурьулар
да юз нювбясиндя юзцнямяхсус яламятлярля, мцяййян ямялиййатларын ижра имканлары иля характеризя
олунурлар. Бу ися чапын яламятляри щаггында информасийа мянбялярининин дашыйыжысы олан сянядлярин
юзляринин, истярся дя сянядлярин тяртибинин щяйата кечирилдийи гурьуларын имканлары, техники хцсусиййятляри
щаггында информасийа мянбяляринин тядгигинин зярурилийини шяртляндирир. Ейни заманда гейд едилмялидир
ки, машын дашыйыжылардан (дисклярдян, флешкартлардан) истифадя етмякля електрон сяняди истянилян принтердя
вя истянилян йердя чап етмяк чятин дейилдир. Демяли, сянядин щазырландыьы компцтерля, онун сурятинин
чыхарылдыьы принтер арасында ялагянин мювжудлуьу зярури дейилдир(3, с.147).
Сахталашдырылмыш сянядлярдян истифадя иля мцшайият олунан жинайятлярин истинтагы хцсусиййятляриндян
бири дя сцбутетмя предметиня дахил олан щалларын айдынлашдырылмасы заманы хцсуси биликляри тятбиги
зярурилийи иля баьлыдыр. Истинтаг гаршысында сянядин сахталашдырылмасы фактынын, щабеля бу тип (сахта)
сянядин реквизитляринин щазырланмасында истифадя едилян техники васитялярин вя програм тяминатынын
мцяййян едилмяси иля баьлы мясяляляр комплекси йараныр. Бу мясялялярин щялли ясасян сянядлярин техникикриминалистик експертизасынын тяйини вя апарылмасы васитясиля щяйата кечирилир.
Ян мцасир оператив полиграфийа вя сурятчыхарма васитяляринин, йени йазы материалларынын эениш
тятбиги, мцхтялиф сянядлярин айры-айры реквизитляринин щазырланмасы цчцн габагжыл технолоэийалардан
истифадя едилмяси, жинайятлярин ачылмасы вя истинтагында сянядлярин техники-криминалистик експертизасынын
ролуну вя ящямиййятини хейли артырмышдыр. Щазырда бу експертиза ян мцряккяб криминалистик експертиза
нювляриндян бириня чеврилмишдир(1, с.4-5).
Сянядлярин мящкямя-техники експертизасы сянядин щансы цсулла щазырланмасынын, мязмунунун
дяйишдирилмяси цсулунун, сянядин илкин вязиййятинин вя щазырланма вахтынын, бу заман истифадя едилян
техники васитялярин, алятлярин, лявазиматларын вя материалларын мцяййян едилмяси, щямчинин сянядин
ижрачысынын ейниляшдирилмяси мягсяди иля апарылыр(9, с.23).
Сянядлярин мящкямя-техники експертизасы чярчивясиндя сянядлярин бланкларынын; мющцр, штамп вя
штемпеллярин; сянядлярин яввялки мязмунларынын дяйишдирилмя фактынын; сянядлярин эюрцнмяйян вя йа зяиф
эюрцнян мятнляринин; сянядин щиссяляринин хронолоъи ардыжыллыьынын вя онларын щазырланма вахтынын;
компцтерлярин чап мящсулларынын; зядялянмиш (кясилмиш, йанмыш вя с.) сянядлярин; имзаларын (техники
нюгтейи-нязярдян), щабеля пул вя гиймятли каьызларын; касса гябзляринин; компостер ишаряляринин;
сянядин материалларынын; йазы алятинин вя с. криминалистик тядгигаты щяйата кечирилир.
Б.Ялийев сянядлярин мящкямя-техники експертизасынын ясас нювлярини: 1)сянядлярин реквизитляринин
експертизасы; 2) чап формалары вя гурьуларынын яксляринин експертизасы; 3)сяняд материалларынын експертизасы кими груплар цзря тяснифляшдирмякля йанашы, бу нюв експертизаларын чап гурьуларында ижра олунмуш
мятнлярин, полиграфийа мямулатларынын тядгиги кими нювдахили групларыны да фяргляндирир(10, с.92).
К.Г.Сарыжалинскайа сянядлярин мящкямя-техники експертизасынын тядгигат обйектляри сырасында
диэярляри иля йанашы, щямчинин компцтер сянядлярини, репрографийа гурьуларыны, йазы макиналарыны вя
принтерляри, принтерляр цчцн картижи вя с. дя эюстярир. Бу заман мцяллиф, сянядлярин мящкямя-техники
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експертизасынын вязифяляриндян биринин дя сянядин материалынын вя йа онун ижра едилдийи техники васитянин
груп мянсубиййятинин вя фярди ейнилийинин мцяййян едилмясиндян ибарят олдуьуну гейд едир(11, с.7879).
Гейд едяк ки, сон иллярдя мцасир техники васитялярин кюмяйи иля ижра едилмиш сянядлярин техники –
криминалистик експертизасынын елми-нязяри вя методики ясасларынын йарадылмасы мясяляляриня
криминалистлярин диггяти хейли артмышдыр. Мцасир полиграфийа васитяляриндян вя компцтер-информасийа
технолоэийаларындан истифадя етмякля щазырланмыш сянядлярин техники-криминалистик експертизасынын
тяшяккцлц вя инкишафына ящямиййятли тющфяни С.Б.Шашкин вермишдир. Мцяллиф тяряфиндян докторлуг
диссертасийасында тяклиф олунмуш
консепсийада гейд олунан техники васитялярин кюмяйи иля
щазырланмыш сянядлярин криминалистик тядгигиня ващид методолоъи, елми-нязяри вя методики йанашманын
ишляниб щазырланмасынын ясас истигамятляри вя мцддяалары якс олунмушдур( 12 ).
Мцасир чап гурьуларынын криминалистик диагностикасы вя ейниляшдирилмясинин инкишафында, сянядлярин
техники-криминалистик експертизасынын бу нювцнцн елми-нязяри, тяшкилати-техники вя методолоъи
ясасларынын йарадылмасында А.В.Гортински, Н.А.Иванов, В.М.Палий, А.В.Пахомов, Т.Б.Черткова кими
криминалист-алимлярин ролу да хцсуси олараг гейд едилмялидир(7; 13, с.71-75; 14, с.75-83; 15, с.30-35; 16,
с.63-68; 17; 18, с.16-19).
Инсан фяалиййятинин практики олараг бцтцн сащяляриня, о жцмлядян гануназидд фяалиййят сферасына
компцтер технолоэийаларынын сцрятля нцфуз етмяси, рягямсал чап техникасынын ян мцхтялиф нювляринин
йаранмасы вя даим тякмилляшмяси, жинайяткарлар тяряфиндян сахта сянядлярин щазырланмасы цчцн
мцасир елми-техники наилиййятлярдян фяал шякилдя истифадя едилмяси, бцтцн бу амилляр сянядлярин техники
криминалистик тядгигатынын йени методларынын вя методикаларынын ишляниб щазырланмасыны, янянявилярин
ися ясаслы шякилдя тякмилляшдирилмясини тяляб едир(5, с.3-4). Мясялян, мющцр вя штамп яксляринин,
сянядлярин бланкларынын сахталашдырылмасы мцяййян техники чятинликляр иля баьлы олдуьундан онлара ХХ
ясрин 70-80-жы иллярин експерт тяжрцбясиндя аз-аз щалларда раст эялмяк олурду. Бундан башга, 20-30 ил
яввял мющцр вя йа штамп яксляринин ейниляшдирижи криминалистик тядгигаты експерт-сянядшцнасларда
жидди чятинликляр вя мцряккябликляр доьурмурду. Щазырда ися бу сащядя вязиййят дяйишмишдир ки, бу да
ясасян елми-техники тяряггидян иряли эялян йени техники васитялярин, компцтер техникасынын, лазер
принтерляринин, сканерлярин, мцасир чохалдыжы апаратларын, оператив полиграфийа техникасынын эениш
йайылмасы иля баьлыдыр. Бу щалларда сахталашдырма фактларынын тяйини експертдян йцксяк пешякарлыг,
мцасир техники васитяляр, сянядлярин щазырланмасы вя сахталашдырылмасынын мцасир технолоэийалары
сащясиндя дярин биликляр тяляб едир(19, с.529-532).
В.А.Палийин гейд етдийи кими, мцасир
техники васитялярин, чап гурьуларынын, программ
тяминатынын тякмилляшдирилмяси, онларын мцряккяблийи, мадди сцбут кейфиййятиндя жинайят мцщакимя
ижрааты сферасына жялб олунан вя мцасир техники васитялярин кюмяйи иля щазырланан сянядлярин
криминалистик тядгигатына цмуми методики йанашмаларын йенилянмяси вя йа ящямиййятли дяряжядя
дяйишдирилмяси зярурилийини доьурмушдур(20, с.4).
Компцтерлярин мятн редакторларында щазырланан вя принтерлярдя чап олунан мятнляр щаггында
данышаркян М.Й.Сегай гейд едирди: «принтерлярин вя онларын чап мящсулларынын эениш синфини ящатя едян
експерт методикаларынын йарадылмасы цзря бюйцк иш щяля гаршыдадыр»(6, с.23).
Компцтерлярин чап мящсуллары олан сянядлярдян истифадя етмякля тюрядилян жинайятлярин истинтагы
заманы сянядлярин мящкямя-техники експертиза ижрааты васитясиля сянядин щазырландыьы мятн редактору,
конкрет чап гурьусу, онун иш реъими, техники вязиййяти вя с. мцяййян едиля биляр.
Принтерлярдян истифадя етмякля щазырланан сянядлярин техники-криминалистик експертизасы ижраатынын
вязифяляриня принтерин диагностикасы вя ейниляшдирилмяси, щабеля сянядин щазырланмасы анында принтерин
ишини идаря едян компцтерин програм тяминатынын диагностикасы дахилдир(21, с.27-28).
Мцасир информасийа-компцтер, полиграфийа технолоэийаларындан истифадя етмякля щазырланмыш
сянядлярин криминалистик тядгигаты заманы ишин щалларындан вя тядгигат обйектляринин характериндян асылы
олараг ашаьыдакы кими суаллар гойула биляр:
- тядгигата эюндярилян сянядлярин бланклары щансы чап цсулу иля щазырланмышдыр?
- сянядлярин бланклары щазырланаркян чап формаларындан истифадя олунмушдурму, яэяр олунмушдурса, щансындан?
- сянядлярин бланклары щазырланаркян нечя нюв шрифтлярдян йыьылмыш мятнлярдян истифадя олунмушдур?
- тядгиг олунан имза, мющцр (штамп, штемпел) якси щяр щяр щансы бир имзадан, мющцр (штамп,
штемпел) яксиндян компцтер-техники васитялярин кюмяйи иля кючцрцлмцшдцрмц?
- мятнин чап олунмасы цчцн тятбиг олунан чап гурьусунун конструктив хцсусиййятляри нядяр
ибарятдир?
- сянядин сурятинин чыхарылмасы цчцн истифадя олунан репрографийа аппараты щансы моделя, маркайа,
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нювя аиддир?
- сянядин щазырланмасында истифадя едилян мятн редакторунун хцсусиййятляри, сяжиййяви жящятляри,
ясас яламятляри нядян ибарятдир?
- мятнин чап олунмасы цчцн истифадя олунан принтер щансы типя, маркайа вя моделя аиддир?;
- тягдим олунан принтер мятнинин мязмунунда дяйишикликляр олунмушдурму, яэяр олунмушдурса,
онун илкин мязмуну нежя олмушдур?
- тягдим олунан принтер мятнини ижра едянин вярдиши, бажарыг сявиййяси нежядир?
- принтердя чап едилдикдян сонра сяняддя щяр щансы бир дяйишикликляр едилмишдирми, яэяр едилмишдирся,
онда тягдим едилян сянядя ялавя олунмуш гейдин мцддятини мцяййянляшдирмяк мцмкцндцрмц, бу
сянядин илкин (ялавядян яввялки) вязиййяти нежя олмушдур вя компцтерин йаддашында сянядин илкин
вариантыны тапмаг мцмкцндцрмц ?
- тягдим олунан принтер мятн нцмуняляри тягдим олунмуш щансы принтер васитясиля ижра едилмишдир?
- тягдим олунан принтер мятни ижра олундуьу заман щярфдашыйыжылар дяйишдирилмишдирми?
- тягдим олунан принтер мятнляри ейни чап програмында (мятн редакторунда) щазырланмышдырмы?
- принтер мятнляринин ижрасы заманы ейни рянэляйижидян (картриждян) истифадя олунмушдурму?(9,
с.29).
Компцтерлярдян истифадя етмякля щазырланмыш сянядлярин криминалистик тядгиги цзря мящкямя
експертизасы тяжрцбясинин тящлили ясасында компцтерлярин чап гурьуларындан (о жцмлядян лазер
принтерляриндян) истифадя етмякля сянядлярин сахталашдырылмасынын бир нечя цсулуну фяргляндирмяк олар:
1. Сяняд компцтердя «йыьылыр» вя йа планшет сканерля сканлашдырылыр, сонра ися тяйинаты цзря тягдим
едилмяси цчцн бцтцн реквизитлярин вя мцдафия васитяляринин имитасийа едилмяси иля бцтювлцкдя принтердя
чап едилир(мясялян сахта пул яскиназлары, сахталашдырылмыш малиййя-мцщасибат сянядляри вя с.).
2. Сянядин ориъиналы сканлашдырылыр, сонра ися цзяриндя щеч бир ямялиййат апарылмадан компцтерин
тясвирлярин редактору програмында (мясялян, Fine Reader), Copy дцймясини басмагла (Canon
Canoscan IDE 60) лазер принтериндя чапа чыхарылыр. Бу заман ориъиналын бцтцн реквизитляри тамамиля
сахланылыр, йяни сянядин юзцнямяхсус сурятинин чыхарылмасы щяйата кечирилир.
3. Щягиги сянядя мцяййян мязмунлу мятнляр ялавя едилир, онун сканлашдырылмасы апарылыр вя артыг
сахталашдырылмыш, мязмуну тящриф олунмуш сяняд лазер принтериндя чап едилир.
4. Щягиги сянядин айры-айры реквизитляринин сканлашдырылмасы (мясялян, мющцр яксинин, имзанын),
сонра онларын мятн редакторуна (мясялян, Microsoft Word) кючцрцлмяси, ишлянилмяси вя йалныз
бундан сонра лазер принтериндя чапы щяйата кечирилир( 22 ).
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SUMMARY
The present article is dedicated to some aspects of criminal research of documents prepared
applying modern information-computer technologies. A number of general peculiarities of crimes
committed using documents prepared applying technical-program means have been introduced in the
Article. It has been stated that computer documents are widely met within the research subjects of
documents court-technical expertise. Matters (questions) settled through the run of documents
research prepared through applying modern information-computer means, as well as polygraphic
technology was systematized. Main methods how to falsify documents using computer’s print devices
(printers) were stated in the article as well.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена некоторым аспектам криминалистического исследования документов,
подготовляемых с применением современных информационно-компьютерных технологий. Указаны
некоторые общие черты преступлений, совершаемых с использованием документов, подготовленных
с помощью технико-програмных средств. Указано, что в последние годы среди объектов
исследования судебно-технической экспертизы документов больше всего встречаются компьютерные
документы. Были систематизированы вопросы решаемые в ходе криминалистического исследования
документов, подготовляемых с использованием современных информационно-компьютерных
средств, а также полиграфических технологий. В статье также указаны основные способы
фальсификации документов с использованием установок печати (принтеров) компьютеров.
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ХЯТТ ЯЛАМЯТЛЯРИНИН ТЯЩЛИЛИ ЯСАСЫНДА АНОНИМИН
ШЯХСИЙЙЯТИНИН ПСИХОФИЗИОЛОЖИ ЪИЗЭИЛЯРИНИН MЦƏYYƏN ЕДИЛМЯСИ
Жинайяткарын шяхси кейфиййятляринин, груп мянсубиййятинин мцяййянляшдирилмясинин вя мцхтялиф
аспектляринин юйрянилмясиня заман-заман бир чох эюркямли дцнйа алимляри юз ясярляриндя вя
тяжрцбяляриндя бюйцк диггят йетирмишляр. Бунунла беля хяттин информатив яламятляриня gюrя шяхси
хассялярин ашкар едилмяси ясасында щяйата кечириля билян imzasiz сянядлярин мцяллифи вя icraчысынын
mцяyyяn олунмасы вя ахтарышы цзря мцстянтиглярин вя ямялиййат ишчиляринин фяалиййятиня даир мясяляляр
щцгуг ядябиййатларында вя криминалистикада лазымынжа эениш ишыгландырылмамышдыр. иmzasыz sяnяdin
icraчысынын психолоъи статусунун тяйини бунлардыр - жинсинин, йашынын, миллийятинин, сянятинин, психи
яйилмялярин вя с. тяйини психолоэийа, физиолоэийа, эенетика вя хятшцнаслыг сащяляринин елми информасийасына
ясасланараг imzasiz sяnяdin мцяллифляринин ахтарышы иля мяшьул олан щцгуг-мцщафизя органларынын
ямялиййат ишчиляринин гаршысында актуал вя важиб мясяля кими дуран, комплекс криминалистик тядгигатдыр.
Бу проблемин елми щазырланмасынын вя мцвафиг методиканын йарадылмасынын актуаллыьы илк нювбядя
тяжрцбянин мараглары иля вя експеримент апармагла шяртляндирилир.
Щярдян шяхсиййятямяхсус кейфиййятлярин mцяyyяn едилмяси вя онун ейниляшдирилмяси анлайышлары
бирмяналы шярщ едилир. Бу онунла шяртляндирилир ки, чох вахт щям щяр ики просесин нятижяляринин цст-цстя
дцшмяси, щям дя шяхсиййятин mцяyyяn едилмяси, ейниляшдирилмяси вя обйектляринин цст-цстя дцшмяси иля
мцшащидя олунур. Щалбуки, эюстярилян анлайышлар кими цмуми вя гисмян нисбятдядирляр, мцхтялиф тябиятя
маликдирляр. Цмумиййятля шяхсин mцяyyяn едилмяси вя ейниляшдирилмяси просеси чохпиллялидир вя мцхтялиф
формаларда реализя олуна биляр: ахтарыш, йахалама, таныма, експертиза вя с. Шяхсиййятин криминалистик
тяйининин нязяриййясиня, елмин mцяyyяn инкишафы мярщялясиндя мейдана эялян вя mцяyyяn едилян шяхсин
информасийа хассялярини якс етдирян хцсусиййятлярини, онун щаггында информасийа сахлайан мадди излярин
йаранмасыны, елми-техники цсул вя васитялярин кюмяйи иля mцяyyяn едилян шяхс щаггында информасийанын
алынмасыны изащ едян системляшдирилмиш билик мяжмусу; онун моделинин йыьылмыш информасийа ясасында
гурулушу вя шяхсиййятин mцяyyяn едилмяси цзря ахтарыш тядбирляринин тяшкили кими бахмаг олар [1, 2].
Сюзцн щягиги мянасында шяхсиййятин криминалистик mцяyyяn едилмяси щцгуг-мцщафизя органларынын
фяалиййятидир ки, онун эедишиндя криминалистик васитя, цсул вя йоллары истифадя етмякля, жинайятин истинтагы
вя ачылмасы цчцн ящямиййятли олан, ахтарылан шяхсин яламят вя хассяляри щаггында информасийанын ашкар
едилмяси, тясбит едилмяси, тядгигаты вя онун сурятинин моделляшдирилмяси баш верир, mцяyyяn едилмяси
цчцн ися ямялиййат тядбирляри вя истинтаг ишляри апарылыр.
Шяхсиййятин криминалистик mцяyyяn едилмяси щадисялярин эедиши иля шяртлянир. Мцстянтигин вя йа
ямялиййат ишчисинин сярянжамы йахуд мцшащидяси алтында mцяyyяn едилмяли олан шяхслярин
мювжудлуьунда щяйата кечирилян шяхсиййятин криминалистик mцяyyяn едилмяси щадисялярин стасионар
эедишидир. Щадисялярин ахтарыш эедиши, тяйини субйектляринин сярянжамында mцяyyяn едилмяли олан шяхсин
олмамасы вя онун ахтарышыны тяшкил етмяйин важиб олмасы щалыдыр. imzasiz sяnяdin icraчысынын ахтарыш
цсулу йяни бу мясялянин расионал щялли цчцн лазым олан цсул вя васитялярин мяжмусу, ямялиййат ишчиси
тяряфиндян «Ямялиййат-Ахтарыш Фяалиййяти Щаггында» Азярбайжан Республикасы ганунунун 5, 6, 7, 8,
вя 9-жу маддяляриня жидди мцвафиг олараг mцяyyяn едилир [3]. Тяжрцбядя щцгуг-мцщафизя органларынын
ямякдашларына чох вахт цсулларын бцтцн комплексини истифадя едилмяси вя ейни заманда бцтцн
истигамятляр цзря ахтарыш апарылмасы лазым олур. Бу заман анонимин mцяyyяn едилмясинин вя ахтарышынын
мцхтялиф мярщяляляриндя бу вя йа диэяр цсул цстцнлцк тяшкил едя биляр, галанлары ися кюмякчи олар. Йени
алынмыш ямялиййат мялуматларындан асылы олараг ахтарышын цстцнлцк тяшкил едян цсулу дяйишиля биляр.
Информасийа аспектиндя обйект щаггында мялумат дашыйан яламятлярин ашкар едилмяси, тяркибиндя
мяна интерпретасийасынын тясириня дцшян мялуматлары олан, сигналлар сечимидир. Яламятлярин информасийалылыьы онларын ашкар едилмясиня шцурлу фяалиййят васитясиля реализя олунан обйектив зямин йарадыр.
Анонимин ашкар едилмяси цзря еффектив ахтарыш ишляри цчцн, онун шяхсиййятини эюстяря биляжяк бюйцк
сайда яламятлярин тящлил едилмяси лазымдыр. Беляликля гейд етмяк лазымдыр ки, охшарлыг вя ейнилик
мейарларынын ашкар едилмяси, тящлил вя мцгайися йолу иля мцмкцндцр:

Иmzasыz сянядлярин йайылмасы факты иля баьлы щаллар (йери, вахты, йайма цсулу, йайылан
сянядлярин нювц вя мигдары, йайылманын вахташырлылыьы, иштиракчыларын мцмкцн сайы вя с.);

Иmzasыz sяnяdin мцяллифинин эцман едилян симасы (шяxsiyyяtя mяxsus хцсусиййятляри, харижи
яламяти, тяхмини йашы, жинси, тящсилинин сявиййяси вя профили, ишлядийи вя йа охудуьу йер, йашадыьы йер,
миллиййяти, кечмишдя екстремист ифадялярин мцмкцнлцйц, лабиллийи вя с.);

сянядлярин щазырланма вя чохалдылма цсуллары;
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хяттин, йазы макинасынын вя йа башга чап едян гурьунун шрифтинин характерик хцсусиййятляри
(хяттин дцстуру, мятнин топографик йерляшдирилмяси, шрифтин гцсурлары принтерин фярди хцсусиййятляри вя с.);

мятнин мязмуну (sяnяdin мювзусу, башлыг, характерик сюзляр вя сюз бирляшмяляри, сяняддя
имза вя с.).
Криминалистик нюгтейи-нязяриндян анонимин ахтарышынын ардыжыллыьы ашаьыдакы кими тягдим олуна
биляр. Ахтарыш истигамятляринин вя ахтарылан шяхсин сонрадан ейниляшдирилмясиндя лазым олан яламятлярин
ашкар едилмяси цчцн апарылан тядбирлярин илк мярщяляляриндян бири mяxsus олан групун mцяyyяn
едилмясидир. Сонунжу мягсяд ися охшарлыьын mцяyyяn едилмясиня эятириб чыхарыр. Ялйазма sяnяdin
icraчысынын груп мянсубиййятини mцяyyяn етмяк цзря ахтарыш заманы апарылан тядгигат бир гайда олараг
онун эяляжяк ейниляшдирилмяси мясялясини изляйир. Субйектин груп мянсубиййяти онун яламятляр мяжмусу
иля mцяyyяn груп ижрачыларыны характеризя едян яламятлярин цст-цстя дцшмяси иля mцяyyяn едилир. Цмуми
яламятлярля бирляшян сечилмиш груп щяжм цзря ня гядяр балажа олса, конкрет шяхсин ейниляшдирилмяси
мясяляси бир о гядяр тез щялл олуна биляр.
Тябии ки, диагностик яламятляри кими груп мянсубиййятини mцяyyяn едян яламятляр дя конкрет
инсаны дейил, цмуми хцсусиййятляря малик ахтарылан шяхсин яламятляри иля цст-цстя дцшян бир груп шяхсляри
сечмяйя имкан верир ки, онларын арасында да чох эцман ки, ахтарылан шяхс вардыр. Груп мянсубиййятини
mцяyyяn едян яламятляря конкрет шяхсляри бу вя йа диэяр дяряжядя характеризя едян хяттин щяр бир
хцсусиййятини аид етмяк олар. В.С.Мерлинин гейд етдийи кими, mцяyyяn груп инсанлар цчцн цмуми,
ганунауйьун вя типик щяйат шяраити шяxsiyyяtя mяxsus хцсусиййятляри еляжя дя типик хассяляри
формалашдырыр [4, 5]. Mцяyyяn типик яламятляр шяхсиййят цчцн, ейни заманда mцяyyяn сосиал груп вя
бцтювлцкдя сосиал мцщит цчцн дя типик олур. Башга сюзля десяк хятдя вя йазы нитгиндя ики жцр
хцсусиййятляр якс олунур ки, бунлар ялйазма icraçisinin шяхсиййятини характеризя едян хцсусиййятляр вя
ижрачыны ящатя едян сосиал мцщити характеризя едян хцсусиййятлярдир.
Биринжи груп хцсусиййятляря аид едилир: жинси мянсубиййяти, миллийяти, тящсили, тяхмини йаш групу,
шяxsiyyяtя mяxsus хцсусиййятляри, сяняти, ихтисасы, йашадыьы вя ишлядийи йер, аиля вязиййяти, мцмкцн партийа
мянсубиййяти, сосиал вязиййяти, психолоъи хцсусиййятляри вя с.
Икинжи груп хцсусиййятляря ися анонимин кечмишдя вя щал-щазырда билаваситя цнсиййятдя олдуьу
инсанлар щаггында информасийа, еляжя дя жямиййят вя йа онун бир щиссяси щаггында информасийа аид
едилир. Б.Г.Ананйевин гейд етдийи кими, ахырынжы mцяyyяn бцтюв щяйат тярзини, йяни гаршылыглы тясир
эюстярян жящятлярин комплексини юзцня дахил едир (игтисади, сийаси, щцгуги, идеолоъи, сосиал-психолоъи вя с).
Имзасыз сяnяdin ижрачысыны вя ону ящатя едян сосиал мцщити характеризя едян яламятляр хятдя йазынын
граматик, лексик, цслуб хцсусиййятляриндя, Sяnяdin мязмунунда, йяни криминалистик ящямиййятли
информасийасы олан яламятлярдя якс олунур [6, 7].
Щяр бир шяхсин конкретлийи вя онун тарихин бир щиссяси олмасы сябябиндян, йазынын яламятляри вя
Sяnяdin мязмуну да щямин шяхс вя онун щиссяси олдуьу тарихи просес мярщяляси щаггында
информасийаны юзцндя дашыйыр. Онлар шяхсин психофизиолоъи вязиййяти, тящсили, йашы, сяняти вя с. щаггында;
нцмуняви йазы, бцтцн йазанлар цчцн мцтляг олан орфографик вя пунктуасийа гайдалары щаггында; вахт
иля шяртлянян лцьят дяйишикликляри: тарихилик, архаизм вя неолоэизм щаггында; Sяnяdin йазылыш дюврцндя
конкрет тязащцр вя щадисялярин мювжуд олмасы щаггында сцбутдурлар.
Беляликля, ялйазма сянядляриндя щансыса гейри-mцяyyяn шяхсин вя гейри-mцяyyяn жямиййятин
яламятляри дейил, конкрет ижрачынын вя конкрет жямиййятин яламятляри якс олунур ки, бу заман хятдян вя
йазы нитгиндян ялдя олунмуш информасийа ясасында анонимин шяхсиййяти щаггында ики ясас фярди,
тякраролунмаз йазы-нитг xцsusiyyяtlяrinin мяжмусунун дашыйыжысы кими, еляжя дя mцяyyяn сосиалдемографик нцмайяндяси кими ещтимал едиля биляр [6, 7].
Тяжрцбядян мялумдур ки, йайылан imzasiz сянядлярин ящямиййятли щиссяси тящриф олунмамыш вя йа аз
тящриф олунмуш ял иля курсив шяклиндя йазылмыш хятля ижра олунур ки, беля щалларда да чох вахт мятнин
мцяллифи вя ижрачысы ейни шяхс олур. Бунунла беля, imzasiz сяnяdin мцяллифи вя ижрачысы мцхтялиф адамлар
олдуьу щаллара да раст эялинир. Беля ки, чох вахт imzasiz сянядлярин ижрачылары мцхтялиф щийляляря ял атырлар.
Она gюrя дя imzasiz sяnяdin тядгигиндя онун гейри-ади ижрасынын мцмкцн яламятлярини ашкар етмяк
важибдир. Беля сянядлярин щазырланмасында ижрачылар юз хятлярини тящриф етмяйя жящд эюстярирляр, щярдян
юзлярини йенийетмя кими гялямя веряряк ашаьы вярдишли йазыйа мцражият едирляр, сол ял иля ижра едирляр,
мейлини вя щярфлярин конструксийасыны дяйиширляр, башга шяхсин хяттиня охшатмаьа чалышырлар вя с. йазы цчцн
гейри-ади материал вя йазы алятиндян истифадя едирляр. Онлар гясдян ади ифадя тярзини дяйишдиря билярляр,
биля-биля синтаксис вя орфографик сящвляря йол верярляр. Щягиги сималарыны вя йашадыьы йери эизлятмяк цчцн
сянядлярдя юзляри щаггында кцтляви информасийа мянбяляриндян эютцрцлмцш мялуматлары беля веря
билирляр.
Иmzasыz сянядлярин щазырланмасында инжя щийля цзяриндя гурулмуш цсуллардан истифадя олунмасы вя
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ижрачы тяряфиндян хяттин чох ясаслы тящриф едилмяси чох вахт хятлярин тутушдурулмасы йолу иля анонимин
шяхсиййятинин mцяyyяn едилмяси цзря ахтарыш тядбирляринин апарылмасына имкан вермир. Беля щалларда, илк
мярщялядя хяттин тящлили вя sяnяdin мязмунунун тящлили йолу иля mцяyyяn едилмиш яламятлярин ясасында
анонимин эцман едилян психофизиолоъи вя шяxsiyyяtя mяxsus кейфиййятляринин юйрянмя цсулу сечилир.
Беляликля сечилмиш бу яламятляря gюrя ямялиййат ишчиси дяриндян юйрянилмяси лазым олан шяхсляр даирясини
сечяряк, ахтарыш обйектинин фярдиляшдирилмясиндя диггятини жямляшдирир. Бу заман истифадя олунан цсуллар
даиряси конкрет ямялиййат щадисясиндян асылы олажагдыр.
Иmzasыz сянядлярин мцяллифляринин вя ижрачыларынын ахтарышы ишин жящятляриндян вя ямялиййат ишчисинин
усталыьындан асылы олараг бир сыра хцсусиййятляря малик ола биляр. Мцхтялиф анкет мялуматлары цзря (чох
вахт шяхси ишляр) ахтарыш заманы ямялиййат ишчилярини ялйазма icraчысынын жинси, доьулдуьу ил вя йер,
миллийяти, тящсили, иш йери, вязифяси, йер дяйишмяси (жоьрафи вя вязифя), йашадыьы йер, Sяnяdin йарадылмасына
билаваситя ялагяси олан шяхслярля цнсиййяти вя гощумлар щаггында информасийа марагландырыр. Ахтарыш
хястялийин тарихиндя олан, тибби мялуматлар цзря апарылырса ямялиййат ишчилярини психи вя соматик (бядян
хястялийи, сцмцк хястялийи) хястяликлярин мювжудлуьу, антропометрик мялуматлар (бой, чяки, эюзцнцн
рянэи вя с.) марагландырыр. Ахтарышы ижтимаиййяти жялб етмякля апармаг цчцн, инсаны коллективдян сорьу
йолу иля сечмяйя имкан верян, шянлик (гашгабаглылыг), цнсцййят (адамайовушмамазлыг), сябирлилик
(гярарсызлыг), хырдачылыг (интизамсызлыг), агрессивлик, лабиллик вя с. кими шяхсиййят жизэиляринин эениш
спектринин mцяyyяn едилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Садаланан психофизиолоъи хцсусиййятляр бу вя
йа диэяр дяряжядя експерт-хятшцнасларын апардыглары тядгигатларын нятижясиндян истифадя етмякля дя
mцяyyяn едиля биляр. Ахтарышын мцвяффягиййяти чох вахт хяттин сечилмиш характерик яламятляринин сайындан
вя онларын фярдилийиндян асылыдыр.
Анкетя хястялик тарихиня дахил олан вя йа sяnяdin йарадылмасы йерини вя вахтыны эюстярян
мялуматлар, ахтарышла мяшьул олан ямялиййат ишчилярини вя ейниляшдирмя иля диагностик мясялялярин щялли
мягсяди иля сянядляри тядгиг едян експертляри марагландыран практики мялуматларын мяжмусуну тяшкил
едир.
Бязян олур ки, анонимин симасыны mцяyyяn етмяк цчцн лазым олан хятт яламятляри, ижрачынын
обйектив ашкар едилмясинин мцмкцнлцйцнцн олмасына бахмайараг, бу вя йа диэяр сябяблярдян ашкар
олунмурлар. Щятта Р.С.Белкин вя А.И.Винберг дя гейд едирдиляр ки, криминалистик тядгигат обйектляринин
ашкар едилмяси ганунауйьунлуьу, щяр бир обйектив ганунауйьунлуг мейили кими юзцнц эюстярир. Хяттин
информатив яламятляринин ашкара чыхмасы мцмкцнлцйц ашаьыдакы щалларда реализя едилмямиш гала биляр:
- яламятлярин якс олунма просеси бу вя йа башга шяртлярин тясири алтында она mə xsus
ганунауйьунлугдан кянара чыхма иля кечмишдир;
- яламятлярин ахтарышы хяттин бцтцн хцсусиййятляри цзря дейил, онларын, тядгиг олунан сяняддя цзя
чыхмайан вя йа чох зяив чыхан, бир щиссяси цзря апарылмышдыр;
- яламятлярин ахтарышы елмин мцасир инкишафынын сявиййясиня жаваб вермяйян методика цзря
апарылмышдыр;
- яламятлярин ахтарышыны щяйата кечирян ямялиййат ахтарыжы ямякдашы, юзцнцн сялащиййятсизлийи,
профессионал щазырсызлыьы вя йа башга субйектив сябяляря эюrя онлары ашкара чыхара билмямишдир [8, 9].
Ахырынжы щал индивидин психолоъи xцsusiyyяtlяrinin спесифик мяжмусунун mцяyyяn едилмясинин
важиблийи щаггында фикря сювг едир ки, бунларын билийи дя щцгуг-мцщафизя органларынын ямякдашларынын
imzasiz sяnяdin icraчысынын ейниляшдирмяси вя mцяyyяn етмяси цзря ишини йцнэцлляшдиря биляр. Фикримизжя
ахтарыш заманы ямялиййат ишчисиня кюмяк едя билян анонимин психолоъи шяxsiyyяtя mяxsus хцсусиййятляри
нязяря чарпажаг олмалы, ятрафдакылар цчцн эюрцнмяли, диэяр шяхси хассялярдян йахшы фярглянмялидир.
Онларын дайаныглыьы вя харижи «айдынлашдырылмасы» зяманят вермялидир ки, ямялиййат ишчиси ижтимаиййят
нцмайяндяляриня кюмяк цчцн мцражият етдикдя, онлары дцзэцн истигамятляня билсинляр вя щцгугмцщафизя органларына лазым олан инфоормасийаны веря билсинляр. Ахтарыш цчцн гейд олунмуш психолоъи
яламятлярин, психологларын юз тядгигатларында mцяyyяn етдикляри шяxsiyyяtя mяxsus хассяляринин сийащысы
иля баш-баша олмасы ящямиййятлидир.
Русийа вя Газахстанда чохиллик експериментал иш нятижясиндя тядгигатчы експерт хятшцнасларын бири
тяряфиндян «Хятт яламятляринин тящлили ясасында шяхсиййятин психолоъи жизэиляринин mцяyyяn едилмяси цзря
методики тювсиййяляр» формалашдырылмышдыр [10]. Тювсийялярин щазырланмасында експериментал йолла
алынмыш, шяхслярин хятляринин сярбяст нцмуняляри еляжя дя Русийа вя Газахстанын бир сыра щцгуг-мцщафизя
органларынын ахтарыш бюлмяляриндя сахланылан курсив шяклиндя ижра олунмуш аноним материалларын
(ялйазмаларын) тядгигаты апарылмышдыр. Эюстярилян методики тювсийяляр хятт яламятляри цзря шяхсин
психофизиолоъи хассяляринин mцяyyяn едилмясиня йюнялдилмишдир. Онларын мяншяйи ижрачынын психофизиолоъи
хцсусиййятляри иля дцз гаршылыглы ялагядя олан, индивидин хятдя якс олунан бязи дайаныглы яламятлярини
mцяyyяn етмяйя; mцяyyяn едилмяси imzasiz сянядлярин xяttя gюrя ижрачыларынын ахтарышы тяшкилинин
138

еффективлийини йцксялдя билян, шяхсин психолоъи хцсусиййятляриня айдын тяснифатлашдырма вермяйя; тящлилин
ясасында хяттин яламятляр комплексини гейд етмяйя вя imzasiz sяnяdin icraчысынын психолоъи портретини
тяртиб етмяйя имкан верир. Дцшцнцрям ки, вятянимиздя дя беля методиканын йа да тювсийянин
йарадылмасы вя бу методикайа gюrя ашкар едилмиш график хцсусиййятляр, йазы нитги яламятляри вя ямялиййат
йолу ил вя с. mцяyyяn едилмиш комплекс жящятлярля щцгугазидд imzasiz сянядлярин ижрасында шцбщяли
шяхсляр даирясини даралтмаьа кюмяк едяр.
Иmzasыz сянядлярдя олан, хяттин яламятляриня gюrя онларын ижрачыларынын психофизиолоъи вя шяxsiyyяtя
mяxsus хцсусиййятлярин mцяyyяn едилмяси, ахтарыжылар, експерт-хятшцнас вя психолоъи хидмятлярин
мцтяхяссисляри цчцн, ядябиййатын йарадылмасы щаггында чохсайлы тяклифляр иряли сцрцлян, комплекс
криминалистик хятшцнаслыг методикасынын тяркиб щиссясиня дахил ола биляр.
Комплекс криминалистик методика, нязяримизжя, анонимлярин физики вя психи ахтарышыны обйективляшдирмяйя вя интенсивляшдирмяйя ашаьыдакыларын щесабына кюмяк елямялидир:

ижрачынын цмумфизики хассяляринин mцяyyяn едилмяси - жинс, йаш, бой, бядян гурулушу типи,
йазынын эюрмя-щярякят апаратынын хцсусиййяти, инкишаф дяряжяси вя с;

ижрачынын субйектив психофизиолоъи кейфиййятляринин ашкар едилмяси - али синир фяалиййятинин типи,
хасиййятин хцсусиййятляри (дягиглик, фяаллыг, инадкарлыг, сялигялилик, пинтилик, гочаглыг, горхаглыг вя с.),
темперамент типи (тцндмяжаз, дирибаш, меланхолик, сойугганлы), ясяб просесляринин характеристикасы
(тясирлянмя, дайаныглыг, тямкинлик вя с.), иш габилиййяти (иш тярзи, ишя мцнасибяти, мцнасибятлярдя даимилик,
комбинасийа бажарыьы вя с.);

ижрачы щаггында сосиал-демографик мялуматларын mцяyyяn едилмяси - миллийяти (ана дили),
йашадыьы бюлэя, тящсил сявиййяси вя с.;

ялйазма icraчысынын вярдишляринин mцяyyяn едилмяси (профессионал, чертйоъ, компйутер вя с.);

ялйазманын ижра олунмасы вахты шяхсин гейри-ади психофизиолоъи вя патолоъи вязиййятинин ашкар
едилмяси (эцжлц рущи наращатлыг, щяйажан, стресс, психолоъи йорьунлуг, физики йорулма, алкогол вя
наркотик сярхошлуг, абистиненсийа вя с.).
Йухарыда гейд олунанларла йанашы методикалар сырасына баш верян дяйишикликляри нязяря алмагла
йенидян ишлянмиш олан методикалары вя тяряфимиздян щазырланмагда олан ялйазма мятнлярин icraчысынын
психофизиолоъи вя шяxsiyyяtя mяxsus кейфиййятляринин mцяyyяn олунмасы методикасыны да эяляжякдя дахил
етмяк олар.
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
1. Поврезнюк Г.И. Концептуальные основы криминалистического установления личности:
Монография. - Алматы, 2002.
2. Аубакиров А.Ф., Алесковский С.Ю. Создание методики установления психологического
портрета по признакам почерка. - Алматы, 1997.
3. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Qanun – 2011. Səh, 9-14
4. Мерлин В.С. Принципы психологической характеристики типов личности. Теоретические
проблемы психологии личности. - М., 1974.
5. Pulver M. Simbolik der Handschrift. - Leipzig, 1940.
6. Савкин А.Ф. Идентификация автора анонимного документа по письменной речи: Диссерт.
канд. юридич. наук. - М., 1974.
7. Алесковский С.Ю. О возможностях психолого-почерковедческой диагностики. - Алма-Ата,
1993.
8. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. - М., 1973.
9. Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Рожанец Р.В. Методика многостороннего исследования
личности. - М., 1976.
10. Алесковский С.Ю. Графологический метод в оперативно-розыскной деятельности // В кн.:
Проблемы формирования уголовно-розыскного права. Вып. 5. – М., 2002. – с. 19-26.
SUMMARY
Determining of the psychophysiological character of the anonymous personality
on the basis of analysis of their manuscript features
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In the article ascertainment of individual peculiarities, group belonging of personality of the doer of the
anonymously written document are analyzed. Also urgency of the determining the psychophisiological
individuality of the anonym according to his handwriting is dealt with.
Besides, works and experiences of several scholars are used and various quotations are cited within the
article.
Key words: personal belonging, psychophisiological, anonymous, sectional belonging.
РЕЗЮМЕ
Определение психологических черт анонимной личности на основе
анализа признаков почерка
В статье обсуждается актуальность определения группы принадлежности качеств, свойственных
личности исполнителя рукописи, исполненной анонимно, и психофизиологических качеств анонима
по почерку.
Вместе с тем использованы опыт и труды мировых учёных, а также приведены цитаты.
Ключевые слова: свойственные личности, психофизиологический, анонимный, группа
принадлежности.
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KRİMINALİSTİK EYNİLƏŞDİRİCİ TƏDQİQAT ZAMANI DANIŞAN ŞƏXSİN, YAZI
QURĞUSUNUN VƏ AKUSTİK ŞƏRAİTİN EYNİLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİNİN
HƏLLİNDƏ EKSPERİMENTAL NÜMUNƏLƏRƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR
Audio-video yazıların kriminalistik ekspertizasında eyniləşdirmə məsələlərinin həllində müqayisəedici
nümunələrin hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Belə nümunələrin hazırlanması zamanı audiovideo yazıların kriminalistik ekspertiza sahəsində təcrübəsi olan mütəxəssislərin iştirakı yaxşı olardı. Bu
mümkün olmadıqda nümunələri hazırlayan hakim və ya müstəntiq bu sahədə müəyyən biliklərə malik
olmalıdır.
Eyniləşdirmə məsələsində ekspertlər qarşısında daha çox qoyulan suallar danışan şəxsin və yazı
qurğusunun eyniləşdirilməsi məsələləridir. Yazı qurğusunun eyniləşdirilməsi məqsədi ilə müqayisəedici
nümunələrin hazırlanması o qədər də çətinlik yaratmır. Belə ki, eyniləşdirilməsi tələb olunan yazı qurğusu
vasitəsi ilə eyni cür cərəyan qida mənbəyi ilə təchiz olunmuş şəkildə və eyni formatda eksperimental
materialın yazılması yazı qurğusunun eyniləşdirilməsi üçün kifayət edir. Bu zaman əsas diqqəti yazı
qurğusuna məxsus keçid prosesləri üçün xarakterik siqnalların qeydə alınmasına yönəltmək lazımdır.
Mübahisəli fonoqramda danışanın şifahi nitqinə görə eyniləşdirilməsi məsələsində isə nümunələrin
hazırlanmasında bir çox faktorlar nəzərə alınmalıdır.
Тягдим олунан нцмунялярин кейфиййятиня гойулан ясас тяляб онун тядгиг олунан обйектя
уйьунлуьудур. Сяс вя нитг нцмуняляриnin щазырланмасына даир бир сыра тювсийяляр ишлянмишдир. Лакин,
шяхсин сяс вя нитгя эюря експерт ейниляшдирилмяси цчцн мцгайисяедижи материалын эютцрцлмясинин цмуми
гябул едилмиш гайдалары щялялик йалныз emprik шякилдя формуля едилмишдир. Бцтцн щаллар цчцн йарарлы олан
беля гайдаларын щазырланмасы чятин вя мясулиййятли мясялядир. Беля ки, нцмунялярин щазырланмасы заманы
тядгигата тягдим едилмиш иш цзря мадди сцбут олан йазынын- mübahisəli fonoqramın щазырландыьы ишин
конкрет щалларынын вя истинтаг ситуасийаларынын нязяря алынмасы важибдир.
Eyniləşdirilməsi tələb olunan шяхсин müqayisəedici danışıq materialının- müqayisəedici фонограмын
щазырланмасы заманы нцмунялярин эютцрцлмяси планыны щазырламаг цчцн яввялжядян mübahisəli
фонограма диггятля гулаг асmaq, онун щазырландыьы вязиййят вя шяраити мцяййян еtmək lazımdır.
Нитг нцмуняляринин мцгайисяедижи тядгигат цчцн йарарлылыьыны, онларын mübahisəli fonoqrama
уйьун олмасыны тямин етмяк мягсядиля мцгайисяедижи материалы аналоъи техники вя акустик şəraitdə
эютцрмяк лазымдыр. Нитг сигналынын йазы хцсусиййяти микрофонун сяс мянбяйиня нисбятян
йерляшмясиндян, отаьын акустикасындан вя йазыны мцшайият едян акустик кцйлярдян асылыдыр. Нцмуняни
mübahisəli фонограмın йазыlmasında истифадя олунан qurğu васитясиля эютцрмяк мягсядяуйьундур.
Анжаг бу мцмкцн дейилдирся, онда yazılışı щямин тип qurğusu васитясиля апармаг нятижяйя мцсбят тясир
едир. Яэяр фонограм телефон данышыьындан ибарятдирся, онда нцмуняляри дя телефон вя телефон адаптерини
тятбиг етмякля щазырламаг арзуолунандыр. Сясйазма шяртляриня риайят олунмамасы юйрянилян яламятлярин
спектрал вя просодик тяркибинин тящриф олунмаmaсына, бу да юз нювбясиндя, ейниляшдирижи яламятлярин
азалмасына эятириб чыхарыр. Məsələn, yazma traktı orta spektrə nəzərəçarpacaq təsir göstərir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, orta spektrin dəyişməsi formant tezliklərinin sürüşməsinə səbəb olur.
Müxtəlif spontanlıq dərəcəsinə malik danışıq tempin, əsas tonun dəyişməsinə səbəb olur, eləcə də
tələffüz zamanı ağızın orta açılma dərəcəsinə öz təsirini göstərir. Tələffüz zamanı ağızın açılma dərəcəsi isə
birinci formantı (F1) müəyyən edir. Məsələn, telefon danışığı zamanı qadınlar üçün səsin orta əsas tonu
üzbəüz danışığa nisbətən 38 Hs, kişilər üçün isə 21 Hs yüksəlir.
Yazı qurğusunun texniki xüsusiyyətləri və yazma formatı eyniləşdirici əlamətlərin təhrif olunmasına və
dəqiq müəyyən edilməsinə öz təsirini göstərir. Aşağıdakı şəkillərdə Wav formatda yazan “ГНОМ» və MP3
formatda yazan “GENİX” rəqəmsal diktofonları vasitəsi ilə yazılmış eyni fonoqramın inteqral spektrlərinin
müqayisəsi və hər iki fonoqramdan seçilmiş “Liza” sözünün melodik əyrilərinin təsvirləri gəstərilmişdir:
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Wav formatda yazan “ГНОМ» və MP3 formatda yazan “GENİX” rəqəmsal diktofonları
vasitəsi ilə yazılmış eyni fonoqramın inteqral spektrlərinin müqayisəsi

“ГНОМ» rəqəmsal diktofonu vasitəsi ilə Wav formatda yazılmış “Liza” sözünün melodik əyrisi

“GENİX» rəqəmsal diktofonu vasitəsi ilə MP3 formatda yazılmış “Liza” sözünün melodik əyrisi
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Təsvirlərdə melodik əyrilərin trayektoriyalarının aydınlığının fərqliliyi özünü göstərir.
Техники хцсусиййятлярля бярабяр, müqayisəedici və mübahisəli fonoqramlarda diktorların ünsiyyət
xüsusiyyətləri də nəzərə alınmalıdır.
Мцгайисяедижи тядгигат цчцн
нцмунялярин эютцрцлмясиня щазырлыг просесиндя nümunəni
hazırlayacaq şəxs щансы ифадя вя сюзлярин йазılmasının лазым олдуьуну, бу щалın щансы психолоъи
вязиййятdə вя щансы цсулла (йохланылан шяхсля психолоъи цнсиййятин мцяййян едилмяси, суалларын дягиг
ифадя едилмяси, сющбятин мязмунунун планлашдырылмасы ) тямин едилмясини мцяййянляшдирмялидир.
Yoxlanılan şəxsin emosional-psixoloji vəziyyətinin mübahisəli fonoqramdakı müqayisə olunan diktorun
uyğun emosional-psixoloji vəziyyətinə gətirilməsi üçün şəxsin konstutision hüquq və azadlıqlarını
pozmamaq şərti ilə müxtəlif fəndlərdən istifadə edilməlidir.
Експериментал йазы просесиндя нитг нцмуняляринин сечилмясинин мцхтялиф форма вя цсулларындан
истифадя олунур:
Монолог - дикторун mübahisəli фонограмын мязмуну иля баьлы даншыьы кими йазылыр.
Диалог - мцстянтигин суалларынын вя йохланылан шяхсин жавабларынын йазысы кими формалашдырылыр. Йазы
просесиндя йохланылан шяхсин нитгини кясмяк лазым дейил. Она, мювзудан узаглашса беля, юз фикирлярини
сярбяст демяк имканы вермяк лазымдыр.
Мяtнин охунмасы – mübahisəli fonoqrama uyğun вя йа мязмунуна эюря йахын олан мятнин
охунмасыдыр. Охунан нитг иля spontan нитг арасындакы фярги арадан галдырмаг цчцн мцстянтиг (щаким)
тяряфиндян щазырланмыш мятнин фрагментляриниn дяфялярля (5-10 дяфя) тякрарланмасы тювсийя олунур.
Тякрарлама – nümunəni hazırlayan şəxs тяряфиндян щазырланмыш мятнин тякрар йазылмасыдыр. Щямин
нитг йазылaрı мцгайися цчцн йазылан шяхсляр цчцн ясас кими эютцрцлцр. Бунунла беля, нцмуняляри
эютцрян şəxsin эюстяриши иля ейни мятн мцхтялиф вариантларда, мясялян, арамла, сцрятля, яли аьыза
гоймагла вя с. тяляффцз олуна биляр.
Danışıq zamanı nitqin сцрятиня, мяналылыьына, мцяййян емосийаларын, тоналлыьын ямяля эялмясиня
эюря йохланылан шяхсин нитгинин ясас материала уйьун олмасына çalışmaq lazımdır. Буna йохланылан шяхсля
сющбяти просесиндя йазы цчцн мятнин йахшы тяртиб олунмасы, адекват психолоъи шяртлярин йарадылмасы иля
наил olmaq олar.
Мцгайися материалларынын уйьунлуьуна тясир едян ящямиййятли амил йохланылан шяхс тяряфиндян
експерти чашдырмаг мягсядиля нитгин гясдян тящриф олunмамасыдыр. Она эюря дя бу жцр тяшяббцсляри
нейтраллашдырмаьа чалышмаq lazımdır.
Фонетик тящрифлярин сечилмяси цсуллары мцхтялифдир və дили билмякдян, нитги мяшг етдирмякдян, еляжя
дя йохланылан шяхсин щазырлыьындан асылыдыр. Даща асан модификасийайа нитгин динамиклийи вя üслубу,
фикрин ифадя формасы, сюзлярин сечилмяси вя жцмлялярин гурулмасы мяруз галыр. Артикулйасийа, аксент,
нитгин бярабярлийи вя онун сцряти кими ейниляшдирижи яламятляр дя чох асанлыгла тящриф олуна билир. Ясас
тонун йцксяклийини, сяслянмянин чаларларlılığını, сясин тамлыьыны вя ритмиклийини (фазалылыг, эярэинлийин адят
едилмиш дяряжяси) isə узун мцддятя тящриф етмяк чятиндир.
Mцгайисяедижи материал hazırlanarkən йохланылан шяхсин сясини тящриф етмяsi вя юзцнямяхсус
олмайан формада данышмаьа жящд эюстярməsi щисс olunduqda, бу мягсядин щяйата кечирилмясини
чятинляшдирян шяраит йаратмаьа чалышılмалыдыр. Bu məqsədlə узунмцддятли сярбяст данышыğın yazılması
арзуолунан нятижяйя эятириб чыхара биляр. Бязян тящриф жящдлярини йохланылан шяхсин сясини tanıyan, данышыг
формасыны йахшы билян шащидляр дя мцяййян едя билирляр. Сяс вя нитг нцмуняляринин эютцрцлмясиндя сясин
тящриф едилмяси жящдляри истинтаг протоколунда якс олунмалыдыр.
Эютцрцлмцш нцмунялярин чатышмазлыглары мцстянтиг тяряфиндян щямишя мцяййян едиля билмир. Чох
вахт йалныз експерт тядгигаты просесиндя эюндярилян нцмунялярин мцгайисянин тялябляриня уйьун
олмамасы вя експерт гаршысында гойулан суалын мцвяффягиййятля щялл олунмасы цчцн щансы ялавя
нцмунялярин зярурилийи ашкар едилир.
Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, eкспертиза цчцн материалларын щазырланмасы кими мцряккяб
просесляря мящкямя фоноскопийасы цзря мцтяхяссисляри жялб етмяк məqsədəuyğundur. Беля мцтяхяссисляр
мцстянтигя щям тяляб олунан сяс вя нитг нцмуняляри сечилмясиндя кюмяк едя биляр, щям дя (тядгиг
олунан йазыны динлядикдян сонра) нцмунялярин щазырланмасы шяраитиня даир конкрет мяслящятляр веря
билярляр.
Beləliklə, müqayisəedici fonoqramların əldə edilməsi zamanı aşağıdakı qaydalara əməl edilməsi tövsiyə
olunur:
- mübahisəli fonoqramla ətraflı tanış olunmalıdır. Müqayisəedi fonoqramın hazırlanması zamanı səsinin
yazıldığı güman olunan şəxslə söhbəti elə səmtə yönəltmək lazımdır ki, danışığın heç olmasa bir hissəsinin
məzmunu mübahisəli fonoqramdakı danışığın məzmununa yaxın və ya eyni olmalıdır;
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- müqayisəedici fonoqram mübahisəli fonoqramın yazıldığı yazı qurğusu ilə, bu mümkün olmadıqda
isə daha keyfiyyətli yazı qurğusu ilə yazılmalıdır. Əgər mübahisəli fonoqram rəqəmsal fayl şəklində
yazılmışdırsa, müqayisəedici fonoqram WAV formatda qeydə alınmalıdır;
- müqayisəedici fonoqramın yazılması imkan qədər mübahisəli fonoqramın yazıldığı akustik şəraitə
yaxın olmalıdır.
- əgər mübahisəli fonoqram telefon kanalı vasitəsi ilə yazılmışdırsa, müqayisəedici fonoqramın
hazırlanmasında da telefon kanalından istifadə olunmalıdır. Lakin bir telefon kanalının digəri (məsələn, şəhər
avtomatik telefon stansiyası kanalı ilə daxili avtomatik stansiya kanalının) ilə əvəz olunması yolverilməzdir.
- mübahisəli fonoqramın keyfiyyətindən asılı olaraq müqayisəedici fonoqramın davametmə müddəti 312 dəqiqə olması və danışıq materialının 3 növ nitqdən – monoloqdan, dialoqdan və mətnin oxunmasından
ibarət olması məqsədəuyğundur.
Магнит йазысынын сахланмасы вя дашынмасы заманы дяйишиклийя мяруз галмамасы цчцн мцяййян
гайдалара риайят етмяк лазымдыр:
- касетляри полиетилен пакетляря гойулмуш картон вя йа пластмас габларда шагули вязиййятдя
сахламаг лазымдыр;
- сахлама йериндя температур -100Ж-дян ашаьы, +350Ж-дян йухары олмамалыдыр, магнит йазысыны
чох истийя мяруз гоймаг олмаз (эцняш шцалары вя с.), нисби рцтубят 45-75 % олмалыдыр; яэяр магнит ленти
чох гуру йердя сахланылмышса, онун еластиклийини бярпа етмяк лазымдыр ки, бундан ютрц ону бир мцддят
тювсийя олунан рцтубят шяраитиндя сахламаг вя бундан сонра йазы вя йа сяси сясляндирмяк цчцн истифадя
етмяк олар;
- магнит лентини магнитафонда сахламаг олмаз. Беля ки, ишлядийи заман бу жищаз гызыр вя тез дя
сойумур, ордан чыхан истилийин тясири иля магнит ленти гуруйур вя деформасийа олунур;
- магнит йазысынын сахланмасы вя дашынмасы заманы ону даими вя дяйишкян магнит сащяляриндян
(жищазлар, електромоторлар, трансформаторлар, аерапортда метал яшйаларынын ашкар едилдийи пунктлардан
вя с.) горумаг лазымдыр; магнит лентини дашымаг цчцн гутуйа гоймаг, сонра ону магнит сащяляринин
тясиринин гаршысыны алмаг цчцн назик фалга (алйцминиум вя йа диэяр металдан олан) иля бцкмяк лазымдыр.
Фонограмын сахландыьы вя дашындыьы вахт дяйишдирилмясинин гаршысыны алмаг, еляжя дя магнит
йазысынын дяйишдирилмямяси цчцн касети мющцрлянмиш габда сахламаг мягсядямцвафигдир.
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UOT 343.14
MÜBARİZ MİRZƏYEV
Ballistik və trasoloji ekspertizalar
şöbəsinin aparıcı eksperti

HADİSƏ YERİNDƏ AŞKAR EDİLƏN AYAQQABI YOLU VƏ TƏK-TƏK
İZLƏRİN KRİMİNALİSTİK ƏHƏMİYYƏTİ
Cinayətin müvəffəqiyyətlə araşdırılması və təhqiqi üçün ilkin (operativ) və subutverici məlumatın əldə
olunması nöqteyi-nəzərindən ayaqqabı izlərinin ekspertizası aktual və əhəmiyyətlidir. Bu ekspertizanın
tədqiqat obyekti hadisə yerində aşkar edilən və götürülən ayaqqabı izləridir.
İnsanın ayaqqabı izləri özündə baş vermiş hadisənin müxtəlif vəziyyətləri, eləcə də onu qoymuş şəxsin
səciyyəvi əlamətləri haqqında məlumatı fiksə edir. Lakin təcrübə təhlili göstərir ki, hazırda bu izlərin
kriminalistik cəhətdən kifayət qədər qiymətləndirilməməsi qeyd olunur. Belə ki, hadisə yerindən götürülmüş
bütün izlərin ümumi həcmində ayaqqabı izləri 5-6% təşkil edir. Bu zaman götürülmüş izlərin böyük
əksəriyyəti tək-tək izlər olur. Bir sıra hallarda ayrılıqda götürülmüş izdən fərqli olaraq daha çox informativ
olan ayaqqabı izlərinin yolunun fiksə və tədqiq edilməsi imkanı olur. Mütəxəssis kriminalistlər bu vəziyyəti
nəzərə almadan heç bir əsas olmadan onun aşkar edilməsi zamanı öz vəzifə dairələrini kiçildirlər: əsas iş
daha qabarıq ifadə olunmuş izlərin fiksə edilməsi və götürülməsindən ibarət olur. Ayaq izləri yollarının bütün
əlamətlər kompleksi, bir qayda olaraq, aşkar və fiksə edilmir, lakin məhz bu əlamətlər kompleksi əsasında bir
tərəfdən şübhə altına alınan şəxslərin dairəsini kifayət qədər daraltmaq, digər tərəfdən axtarılan cinayətkarın
mümkün «portretini» yaratmaq olar. Bu zaman hadisə yerinə baxış protokolunda iz yollarının ölçülməsinin
ayrı-ayrı nəticələri öz əksini tapır ki, bu izlərə görə ayaqqabı izləri qoymuş şəxsin səciyyəvi xüsusiyyətləri
barədə hətta təxmini də olsa mühakimə yürütmək demək olar ki, mümkün deyildir. Bununla da əməliyyataxtarış versiyalarının irəli sürülməsi və yoxlanılmasında, qaynar izlərə görə cinayətkarın axtarışına, təcili
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin planlaşdırılmasına dəyərli kömək göstərilməsi imkanı əldən çıxır.
İz yolları insanın sağ və sol ayaq ayaqqabları ilə ardıcıl olaraq qoyulmuş izlərin fasiləsiz sırasıdır. İz
yollarının uzunluğu müxtəlif ola bilər. Bu yol nə qədər uzun olarsa, ona görə şəxsin əlamətlərinin müəyyən
edilməsi üçün daha çox imkan olur. 7-8 addıma uyğun uzunluqda iz yolu minimal (belə müayinənin aparılması
imkanına görə) sayılır.
İz yolunda aşağıdakı elementləri ayırmaq vacibdir (şək.1).

Şəkil 1. Ayaq izləri yolunun elementləri
AB – hərəkətin istiqaməti xətti; AB – düz addımın uzunluğu; BV – sol addımın uzunluğu; VQ –
addımın eni; α – sol pəncənin qoyulma bucağı; β – sağ pəncənin qoyulma bucağı.
1) hərəkətin istiqaməti xəttini;
2) yeriş xəttini;
3) sağ (sol) ayaq addımının uzunluğunu;
4) ayaqların qoyulma enini;
50 sağ (sol) pəncənin dönmə bucağını.
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Hərəkətin istiqaməti xəttini insanın yeriməsi prosesində onun yerdəyişmə istiqamətini göstərir.
Yeriş xətti ayaqqabı izlərində dabanların arxa kəsiklərinin əksolunma mərkəzlərini birləşdirən sınıq
xəttdir.1 Bu xəttə görə yeriş və ya qaçış zamanı bədənin ağırlıq mərkəzinin yerdəyişməsi baş verir ki, onun
konfiqurasiyası əsasında bu yerdəyişmənin xüsusiyyətlərini söyləmək olar.
Addımın uzunluğu bu irəliyə atılan ayağın hərəkəti ölçüsüdür. Sağ və sol ayaq addımının uzunluğu
ayırd edilir. Onların göstəriciləri müxtəlif ola bilər.
Addımın uzunluğunun kəmiyyət ifadəsi haqqında 2 fikir mövcuddur. Birinci fikrə əsasən sağ (sol) ayaq
addımının uzunluğu ardıcıl olaraq sağ və sol ayaq izlərində dabanların arxa (onlar aydın olmadıqda ön)
kəsiklərinin əksolunma mərkəzləri arasında ən qısa yoldur. İkinci fikir ondan ibarətdir ki, addımın uzunluğu
kimi ayaqların hərəkəti zamanı insanın yerini dəyişdiyi hərəkətin istiqamət xətti boyu olan məsafədir.
Addımın uzunluğunun birinci kəmiyyət ölçüsü daha əsaslandırılmış və qəbulediləndir, ona görə ki,
birinci, məhz o iz yollarında fiksə olunmuş aşağı ətrafların hərəkətinin dinamik strukturunu səciyyələndirir,
ikinci, o, iz yollarında ikinci ölçüyə nisbətən daha böyük dəqiqliklə ölçülə bilər.
Addımın uzunluğu insanın hərəkət sürətindən, onun boyu, yaşı, cinsi və digər xüsusiyyətlərdən asılıdır.
Ayaqların qoyulma eni yeriş və ya qaçış prosesində insanın ayaqlarının köndələn qoyulmasını müəyyən
edən məsafədir.
Ayaqların qoyulma eninə insanın özünəməxsus yerişi ilə ifadə olunan anatomik xüsusiyyətləri ilə
yanaşı həm də şəxsən daşıdığı yük və onun peşəsi təsir edə bilər.
Pəncənin dönmə bucağı sağ və sol ayaq pəncələrinin izqəbuledən səthlərlə təmas anında olan
vəziyyətini əks etdirir. Hər bir ayağın özünün dönmə bucağı var. O, aşağıdakı kimi ola bilər (şək. 2):

a)

b)

c)

Şəkil 2. Pəncələrin dönmə bucağının növləri
a) müsbət (yeriş zamanı pəncələrin burunları xaricə çevrilmişdir);
b) sıfır (pəncə izlərinin ox xətləri hərəkət istiqaməti xəttinə paraleldir);
c) mənfi (yeriş zamanı pəncələrin burunları daxilə çevrilmişdir).
Pəncənin dönmə bucağı nəinki konkret şəxsin yerişinin xüsusiyyətlərini səciyyələndirir, həmçinin onun
cinsi (kişilərdə adətən qadınlara nisbətən böyükdür), aşağı ətrafların keçirilmiş xəstəlikləri haqqında
informasiya verə bilər.
İnsanın ayaqqabı izləri aşağıdakı kompleks əlamətlərdən ibarətdir:
a) iz yollarının elementləri (bu elementlər iz yollarında fiksə olunmuş insanın yerişinin xüsusiyyətlərini
səciyyələndirir və funksional elementlər adlanır);
b) ayrı-ayrı izlərdə əks olunan və pəncələrin anatomik quruluşunu səciyyələndirən ayaq əlamətləri
(anatomik əlamətlər).
Funksional əlamətlərə insan ayaqqabısının iz yollarının aşağıdakı elementlərinin kəmiyyət göstəriciləri
aiddir:
a) sağ və sol ayaq addımının uzunluğu;
b) pəncənin dönmə bucağı;
c) ayaqların qoyulma eni.
Bundan əlavə funksional əlamətlərə eləcə də aiddir:
a) hərəkət və yeriş istiqaməti xətlərinin forması;
b) bədənin ağırlığının paylanma xarakteri (böyük ölçülü izlərdə müşahidə olunur və bərabər, sağtərəfli
və soltərəfli ola bilər);
c) yeriş zamanı pəncənin əyilməsinin olması (yalnız böyük həcmli izlərdə olur);
ç) «aparılan» və «aparıcı» addımın olması və onların fərqlənmə dərəcəsi (insanlarda, bir qayda olaraq,
sağ addım soldan uzun olur);
d) pəncənin qoyulma xarakteri (pəncənin dayaq səthi üzərinə qoyulması zamanı müxtəlif insanlarda
daha çox güc daban, ayaq altının daxili və ya xarici kənarına düşür). Bu əlaməti sağ və sol ayaq izlərində əks
olunmuş ayaqaltının maksimal sürtünmə sahələrinin yerləşməsinə görə, böyük həcmli izlərdə isə, bundan
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əlavə həm də ayaqaltının xarici, yaxud daxili kənarının əksdə əmələ gəlmiş ən böyük dərinləşmənin
olmasına görə müəyyən etmək olar.
Anatomik əlamətlərin siyahısı iz yollarının yalın ayaqlar və corab geyilmiş ayaqlar tərəfindən
qoyulmasından asılıdır.
Ayaqqabı izlərinə görə pəncənin uzunluğu və müəyyən dərəcədə onun eni haqqında mühakimə
yürütmək olar (bəzən yalnız təxmini).
İz yollarının qeyd olunan əlamətlərinin məcmuyu şəxsin ayrı-ayrı səciyyəvi əlamətləri haqqında ehtimal
edilən mühakimə çıxarmağa və bununla da onu digər şübhəli bilinən şəxslərin sırasından ayırmağa imkan
verir. Belə ki, bu əlamətlərin keyfiyyət və kəmiyyət ifadəsinə görə bütövlükdə təxmini olaraq şəxsin
aşağıdakı səciyyəvi əlamətlərini təyin etmək olar:
a) cins, yaş, boyu, çəkisi;
b) onda ayaqların funksiyasında anomaliyaların olması;
c) peşəsi;
ç) onda xüsusi idman hazırlığının olmasını.
Şəxsin cinsini addımın uzunluğu, pəncənin dönmə bucağının ölçüsü, eləcə də izlərdə əmələ gələn
ayaqqabı tipinin təhlili əsasında müəyyən etmək olar. Belə ki, orta boylu kişinin addımının uzunluğu yeriş
zamanı orta hesabla 70-85 sm təşkil edir. Qadınlarda bu göstərici 20-25 sm az olur.
Hərəkət tempini artırdıqda addımların uzunluğu artır. Bir qayda olaraq, yavaş qaçış zamanı kişilərdə
addımların uzunluğu 85-100 sm, sürətli qaçışda 150 sm və daha artıq ola bilir. Qeyd olunan ölçünü həm
məhdud uzunluqlu iz yollarının (yaxud ayrı-ayrı, ardıcıl yerləşməyən ayaq izlərinin), həm də kifayət
uzunluqlu iz yollarının müayinəsi zamanı əldə etmək vacibdir. Kişilərdə pəncənin dönmə bucağı orta hesabla
18-25°, qadınlarda – 12-20°-dır.
Ayaqqabı tipinə görə kişi, qadın və uşaq olmaqla bölünür. Onun tipini izdə əks olunmuş ayaqaltı və
onun ayrı-ayrı hissələrinin konstruksiyası, forması, ölçüsü və şəklinə görə təyin edirlər.
İnsanın yaşı ilə onun addımının uzunluğu və ayaq pəncələri arasında müəyyən asılılıq mövcuddur.
Yeniyetmə yaşında addımın uzunluğu pəncənin uzunluğundan 2,75 dəfə, yuxarı yaşlarda isə 3 və daha çox
artıqdır.
Pəncənin uzunluğu və insanın boyu arasında da asılılıq mövcuddur. Belə ki, kişilərdə pəncənin altının
uzunluğu onun boyunun 15,8%-nə, qadınlarda – 15,5%-nə bərabərdir. İzə görə pəncənin uzunluğunu təyin
etdikdə nəzərə almaq lazımdır ki, uzunburun çəkmələrdə ayaqaltının uzunluğu pəncənin uzunluğunu 3-4 sm
keçə bilər. Qalan hallarda qeyd olunan artım 1-2,5 sm həddində olur və ayaqaltının ayaqqabının yuxarı
hissəsi ilə bitişdirilmə qaydasından asılıdır. Məsələn, rantotikilmə qaydası ilə ayaqaltı bitişdirilən kişi
ayaqqabısı üçün belə artım 1,2-1,3 sm, yapışqanlı formada – 0,75-0,35 sm, vint və ya şpilka-mismar
bitişdirilmədə 1-1,1 sm təşkil edir.
Əgər ayaqqabının ayaqaltısı izdə boylama oxa görə aydın görünmürsə, o zaman miqyaslı fotoşəklə görə
fikrən çatışmayan hissəni bərpa etmək və bunu nəzərə almaqla verilmiş şəklə görə izin ümumi uzunluğunu
ölçmək məqsədəuyğundur.
İnsanın təxmini çəkisi haqqında yumşaq qrunt və ya qar üzərində qalmış izlərin dərinliyinə görə fikir
söyləmək olar. Bu zaman onun ağır yük daşıyıb-daşımamasını müəyyən etmək lazımdır ki, belə olduqda
ayaqların atılma eni daha böyük olur və pəncənin dönmə bucağı azalır.
Ayaqların funksiyası ilə bağlı anomaliyaları addımın uzunluğunun həddindən artıq uzun olması və ya
ayaqlardan birinin izinin daha dərin olması, eləcə də pəncənin ayrı-ayrı hissələrinin amputasiyası, onun
deformasiyası və s. əlamətlərin olmasına görə müəyyən etmək olar. Pəncələrdən birinin qeyri-adi dərəcədə
böyük dönmə bucağının olması da ayaqda olan qüsuru göstərir.
Ayaqların qoyulma eni və pəncənin dönmə bucağına görə şəxsin peşəsi haqqında təxmini fikir
yürütmək olar. Belə ki, ayaqların geniş atılması dənizçilər və yükdaşıyanlar üçün xasdır.
Xüsusi idman hazırlığının olmasını uzunluğuna görə böyük olan tullanma, həmçinin pəncənin böyük
dönmə bucağı əsasında müəyyən etmək olar (gimnastlar və akrobatlarda).
Hadisə yerində aşkar edilmiş ayaqların iz yollarına görə şəxsin xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi
üçün mütəxəssis-kriminalistlər bütün imkanlardan istifadə etməlidirlər.
İnsanın ayaqqabısının iz yollarına görə müəyyən edilir:
– cinayətkarın hərəkət istiqaməti (yaxınlaşma və uzaqlaşma yolları);
– cinayətin törədilməsində iştirak edən şəxslərin sayı;
– cinayətkarın hərəkət sürəti (yavaş, sürətli addım, qaçış);
– cinayətkar hansı hərəkətləri törətmişdir;
– cinayətkarın ayaqqabısının növü, bunun üçün izlərin forma və ölçüsü, izdə əks olunmuş ayaqaltının
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konstruksiyası, onun bərkidilmə qaydası və şəklinin xarakteri nəzərə alınır;
– ayaqqabının ölçüsü2. Ayaqqabının ölçüsünü bütöv izə görə təyin etmək üçün aşağıdakı metodika
tətbiq edilir. Adi burunlu izin ümumi uzunluğundan 10 mm, uzunburun izlərin 15 mm çıxılır. Alınmış nəticə
ayaqqabı döşəməsinin uzunluğu və metrik sistemdə ayaqqabının nömrəsidir. Ayaqqabı nömrəsinin
ştrixkütləvi sistemə keçirilməsi üçün ayaqqabı altının uzunluğunu göstərən rəqəmi 6,67 əmsalına bölmək
lazımdır. Əgər ayaqqabı altının uzunluğu tam əks olunmayıbsa, görünən hissənin enini 2,7-ə, yaxud daban
hissənin enini 3,9-a vurmaq lazımdır;
– izin əmələgəlmə müddəti, bunu onların əmələ gəlməsi vaxtı baş verən dəyişikliklər göstərir.
(Məsələn, əgər izlərdə su və ya qar varsa, o zaman onlar yağıntılar düşənə qədər əmələ gəlmişlər, əzilmiş ot
3-4 saatdan sonra qalxır və başqaları).
Ayrı-ayrı hallarda (insanın yerişində aydın görünən çatışmazlıq olduqda) iz yollarına görə konkret şəxsi
müəyyənləşdirmək olur. Lakin insanı onun iz yollarına görə identifləşdirmə hazırda problem məsələ olaraq
qalmaqdadır.
İnsanın ayaqqabı izləri görünən, eləcə də görünməyən, səthi və həcmli ola bilər. Hadisə yerinə baxış
keçirərkən digər izlərlə müqayisədə ayaqqabı izlərinin aşkar olunması və götürülməsi müəyyən
xüsusiyyətlərə malikdir.
Bir qayda olaraq, belə izlərin aşkar olunması üçün hadisə yerinə baxışın ilk dəqiqələrindən diqqət
yetirmək lazımdır, belə ki, bu faktın nəzərə alınmaması onların məhvinə gətirib çıxara bilər. Bu məqsədlə
cinayətkarın hadisə yerinə yaxınlaşma və oradan uzaqlaşma yolları, dəfedilən maneələr, tamlığı pozulmuş
obyektlərin yaxınlığında olan ərazi və tikili sahələri, cinayətkarın daha çox ehtimal edilən hərəkəti yolları
daha diqqətlə baxılmalıdır.
Otaqda ayaqqabı izləri ilə iş təcrübəsinin təhlili hadisə yerinə baxışın ənənəvi qaydasını dəyişməyə
imkan verir. Hadisə yerinə baxışı əraziyə ümumi baxış və şəklinin çəkilməsindən deyil, döşəməyə baxış və
cinayətkarın olduğu ehtimal edilən yerlərdə görünməyən ayaqqabı izlərini aşkar etmək məqsədilə döşəmənin
daktiloskopik tozlarla işlənməsidir.
Ayaqqabı izləri aşkar edildikdə, ilk növbədə cinayt hadisəsi ilə əlaqəsini müəyyənləşdirmək lazımdır,
belə ki, onların heç də hamısı cinayətkara məxsus olmaya bilər. Aşkar edilən izlərin araşdırılan hadisəyə
aidiyyatın müəyyən etmək üçün onlara ciddi baxış keçirilməlidir. Bu zaman hadisə yerinə baxış gedişində
izlərin əmələgəlmə müddətinə, onların qarşılıqlı yerləşməsi və əşyalara nisbətən vəziyyətinə, hadisə yerinin
şəraiti və digər vəziyyətlərə diqqət vermək lazımdır.
Ayaqqabı izlərinə belə baxış izlərin mümkün əmələgəlmə mexanizmini, onların xüsusiyyətlərini hansı
izlərin götürülməsinin və bu zaman hansı fiksasiya üsullarından istifadə edilməsinin məqsədəuyğunluğunu
müəyyən etmək məqsədi güdür. Hadisə yerində aşkar edilmiş izləri müxtəlif zədələnmələrdən qorumaq
lazımdır.

Şəkil 3. Ayaqqabı izinin ölçülməsi
AB – izin ümumi uzunluğu, VQ – ayaqaltı hissənin uzunluğu; QD – orta hissənin uzunluğu; DJ –
daban hissənin uzunluğu; MN – orta hissənin eni; EL – daban hissənin eni

2

Hazırda dünyada ayaqqabının ölçüsünü ölçmək üçün 3 növlü ölçü şkalasından istifadə olunur. Birinci – metrik, sm-lə
ölçülür (ayaqqabı aralarında 0,5 sm fərq olmaqla, kişi ayaqqabısı 24,5 sm-dən 30,5 sm-ə qədər, qadın ayaqqabısı 21,5
sm-dən 27,5 sm-ə qədər. Keçə ayaqqabı: kişi – 26-35 ölçüdə, qadın 23-27 ölçüdə). İkinci – ştrixmasla ölçülür fransız –
12-dən 48-ə qədər və üçüncü – ingilis 0-13 ölçüdə. Ayaqqabı altlığında ölçünün müxtəlif işarələri ola bilər ki, bu da
istehsalçı ölkədən asılıdır.
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Səthi ayaqqabı izlərinin aşkar edilməsi, fiksasiyası və götürülməsi əl izlərində olduğu kimidir.
Daktiloskopiyada olduğu kimi burada da vizual, fiziki üsullar tətbiq edilir. Həcmli ayaqqabı izləri
modelləşdirmə üsulu ilə fiksə olunur (bir qayda olaraq, gipsdən istifadə etməklə).
Tək ayaqqabı izini aşkar etdikdə aşağıdakılar təyin edilir (şək.3).
– izin uzunluğu;
– ayaqaltı hissənin uzunluğunu, enini;
– orta hissənin uzunluğunu və enişi;
– dabanın uzunluğunu və enini.
Sürüşmə izlərində ayaqqabı altının xarici quruluşunun əlamətləri tras şəklində əks olunur ki, onun da
eni və dərinliyi çox zaman ayaqqabı altında olan relyef çıxıntılarının eni və dərinliyinə bərabər olur.
Hadisə yerində aşkar edilmiş insan ayağının iz yolları (eləcə də ona daxil olan ayrı-ayrı izlər) bir və ya
bir neçə üsullarla fiksə olunur:
a) fotoşəklin çəkilməsi;
b) sxematik təsvir;
c) hadisə yerinə baxış protokolunda təsvir.
Bundan əlavə, iz yolunda daha aydın ifadə olunmuş ayaqqabı izi seçilir və ondan gips və ya yapışdırıcı
kütlələrin köməyi ilə slepki hazırlanır, səthi izlər isə surətçıxarılan material üzərinə keçirilir.
Fotoşəklin çəkilməsi ilə aşağıdakı vəzifələr həll olunur:
1. İzlərin aşkar olunma və qarşılıqlı yerləşmə yeri həkk olunur;
2. İzlərin fotoşəkli əldə edilir ki, sonra onlar laborator müayinə üçün istifadə oluna bilər.
İnsanın ayaqqabı izinin yolunu xətti panoram çəkilişi ilə fiksə etmək məqsədəuyğundur (şək.4).

Şəkil 4. İnsanın ayaqqabı izinin xətti panoram çəkilişi
Bu zaman çəkilişdən əvvəl iz yoluna paralel olaraq üzərində aydın görünən metrik ölçüləri olan ölçü
lenti yerləşdirilir. Belə şəkil nəinki iz yolunun ümumi görünüşünü göstərir, həmçinin həm onu təşkil edən
ayrı-ayrı izlərin ölçü xarakteristikaları haqqında, həm də sağ (sol) ayaqların addımının uzunluğu və onların
qoyulma eni haqqında fikir yürütməyə imkan verir. Bununla yanaşı yolda əks olunan sağ və sol ayaqların
ayrı-ayrı ayaqqabı izlərinin miqyas şəkillərinin də çəkilməsi tövsiyə olunur.
Hazırda adi 35 mm-lik fotoaparatlar «Zenit-E», «Zenit-TTL» və digərləri ilə yanaşı, müasir rəqəmsal
kameralar, məsələn, «EC-300» də istifadə olunur. Geniş formatlı fotokamera «Polaroid CU-5» istifadə
etməklə də yaxşı nəticələr əldə etmək olar. Bu kamera 83 mm (108 mm ölçüdə ağ-qara, yaxud rəngli şəkillər,
eləcə də 665 mm) 105 mm plyonkaya neqativlər əldə etməyə imkan verir.
İz yolunun sxematik təsviri miqyaslı və sərbəst ola bilər. Adətən iz yollarının elementlərinin kəmiyyət
göstəricilərinin, eləcə də ayrı-ayrı izlərin qeyd olunması tövsiyə edilən yerlərdə sərbəst sxematik çəkilmə
həyata keçirilir.
Belə təsvir hadisə yerinə baxış protokoluna əlavə edilir və köməkçi əhəmiyyətə malikdir.
Hadisə yerinə baxış protokolunda yolun və onu təşkil edən izlərin elementlərinin ölçmə məlumatları ilə
yanaşı, həmçinin izlərin yolunun keçdiyi hadisə yeri və səthinin sahəsi, onun istiqaməti, uzunluğu, onu təşkil edən
izlərin xarakteri və növü, onlarda əks olunan xüsusiyyətlər təsvir edilir.
Elementlərin ölçülməsini imkan daxilində uzunluğu ən az 7-8 addıma bərabər olan ayaqqabı izləri
yolunun düz sahəsində aparmaq tövsiyə olunur. Ayaqqabı altının iz yolunun elementlərinin ənənəvi ölçülmə
qaydası tətbiq edilir. Bunun üçün ayaqqabı dabanlarının təsvirlərinin mərkəzindən insanın sol və sağ ayağına
uyğun olaraq 2 ip çəkilir, onlar arasında da bir ip hərəkətin istiqamətini göstərən xətt çəkilir. Bundan əlavə,
sağ və sol ayaq izlərinin ox xətləri arasından həmçinin hərəkət istiqamətinin xətti ilə kəsişməyə qədər ip
çəkilir. Qeyd olunan hazırlıq quruluşlarını başa çatdıraraq iz yolunun müvafiq elementlərinin xətti və bucaq
ölçmələrini həyata keçirirlər. Ölçmələrin miqdarı iz yolunun uzunluğu ilə müəyyən edilir. Belə ki, bu yol
kifayət qədər uzun olduqda ən az yolun müxtəlif hissələrində hər elementin 3 ölçməsi aparılmalıdır. Daha
yüksək ölçmə dəqiqliyinə nail olmaq məqsədilə belə sahələr 3-dən az olmamalıdır. Uzunluğuna görə kiçik iz
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yolunda müəyyən xətalara yol verməmək üçün sağ və sol ayağın hər addımının uzunluğunu, eləcə də hər
pəncənin dönmə bucağını ölçmək məqsədəuyğundur. Bu zaman ayaqların qoyulma eni iz yolunun müxtəlif
sahələrində 3 dəfədən az olmayaraq ölçülür.
İz yolunun hər bir elementinin son kəmiyyət ifadəsi bu elementin bütün alınmış ölçülərinin maksimal
yayınma qiyməti göstərilməklə ortaarifmetik rəqəmdir. Bu zaman hadisə yerinə baxış protokoluna bütün
ölçmələrin məlumatları (hər bir elementin maksimal yayınma qiyməti göstərilməklə ortaarifmetik göstərici də
daxil olmaqla) daxil edilir. İz yoluna daxil olan digər ayaqqabı izləri də ölçülməlidir; yadda saxlamaq lazımdır
ki, qrunt üzərində qalmış izlər (xüsusilə gilli) şişmə və ya qruntun çökməsi nəticəsində öz ölçülərinə görə 1,5-3
sm arta və yaxud azala bilər.
İnsan ayağının iz yolunun elementlərini daha səmərəli və dəqiq ölçmək üçün xüsusi qurğudan istifadə
etmək olar (şək.5).

Şəkil 5. İnsan ayağının iz yolunun elementlərinin ölçülməsi üçün qurğunun sxemi
Hadisə yerinə baxış protokolunda fotoşəklin çəkilməsi, sxematik təsvirlə yanaşı ayaqqabı izlərinin fiksə
edilməsi üçün eləcə də aşağıdakılar tətbiq edilir:
– səthi izlərin daktiloskopik lövhəyə, rezin-jelatin izin surətinin çıxarılması lövhəsinə, fiksə olunmuş
fotokağıza, rezinə, digər əl altında olan surət çıxaran materialların üzərinə köçürülməsi;
– həcmli izlərdən qəliblərin hazırlanması.
Ovulan qrunt üzərində (məsələn, qum) həcmli izlərdə hazırlanarkən onu bərkitmək lazımdır. Bu
məqsədlə istifadə olunur:
1) 10 q selluloid + 90 q aseton;
2) 5 q kanifoli + 95 q spirt;
3) saç üçün lak;
4) kerosin;
5) 6 q şellak + 100 q spirt;
6) kimyəvi reaktiv-fiksator – asetonda 6-7%-li perxlorvinil qətranı (onunla işləndikdən sonra izi ondan
qəlib hazırlanmadan da götürmək olar).
Adətən həcmli ayaqqabı izlərindən qəlibləri gipsin köməyi ilə hazırlanır. Bir izə 500-600 q gips sərf
olunur. Məhlul hazırlamaq üçün 1 hissə su və 1-2 hissə gips götürülür. İridənəvər qruntda olan izlərdən
qəliblər hazırlamaq üçün qatı konsistensiyalı, xırdadənəvər qruntda isə – daha duru məhluldan istifadə edilir.
Məhlula mis kuporosu (CuSO4), yaxud duz (NaCl – gipsin kütləsinin 1,5%-i) əlavə edildikdə tez bərkiyir.
Gipsin tökülməsi zamanı üzərinə birka yapışdırılmış karkas istifadə olunur (şək.6).

Şəkil 6. Ayaqqabı izinin gips qəlib elementləri
1 – gipsin birinci təbəqəsi, 2 – karkas,
3 – girsin ikinci təbəqəsi, 4 – birka
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Birkanın üzərində qeyd olunur: ayaqqabı izinin götürüldüyü yer, gün, ay, il, müstəntiq və mütəxəssisin
imzaları.
Görünməyən səthi ayaqqabı izləri ilə iş təcrübəsi göstərdi ki, onlar əl izlərinin aşkar edilməsi üçün
istifadə edilən tozların köməyi ilə aşkar edilə bilər. Onlardan tünd-qəhvəyi rəngli ferrit-barium tozu daha
effektivdir, bu, ona həm açıq, həm də tünd rəngli izdaşıyıcıları ilə yaxşı kontrastlıq təşkil etməyə imkan verir.
Bu tozla iş zamanı həm fleys fırçası, həm də maqnit fırçası istifadə olunur. Axırıncı halda ferrit-barium tozu
10:1 nisbətində polad (dəmir) hissəcikləri ilə qarışdırılır. Ferrit-barium tozu ayaqqabı izini rənglənmiş taxta
döşəmə, kafel, şüşə və s. üzərində yaxşı aşkar edir. Aşkar edilmiş izlər açıq rəngli daktolövhəyə köçürülür.
İzlərin bu kateqoriyasında ayaqqabı altının istifadə prosesində qazanılmış istehsalat xarakterli əlamətləri əks
etdirən mikrorelyef təsvir olunur.
Götürülmüş izlər daşınma prosesində onların zədələnməsinin qarşısını alan tədbirlər gözlənilməklə
qablaşdırılır.
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SAİT VƏ SAMİT SƏSLƏRİN FORMANT STRUKTURLARINA ƏHATƏ
OLUNDUQLARI FONEMLƏRİN TƏSİRİ
Fonoskopik ekspertizada səsə və nitqə görə danışanın eyniləşdirilməsində formantların müqayisəsi
metodundan geniş istifadə olunur. Formant dedikdə, danışıq siqnalının spektrində vokal traktın ölçülərinə
uyğun əsas akustik rezonanslar- enerji maksimumları başa düşülür. Bu enerji maksimumlarına uyğun
tezliklər formant tezlikləri adlanır.
Tədqiq olunan sait və ya samit səslərin spektrində qeydə alınan enerji maksimumun vokal traktı
xarakterizə edən “həqiqi” formant və ya yazı qurğusuna, akustik şəraitə uyğun enerji maksimumu olmasını
fərqləndirmək ekspertdən xüsusi bacarıq tələb edir. Təəssüf ki, bəzən kifayət qədər təcrübəyə malik
ekspertlər də “həqiqi” formantın müəyyən edilməsində səhvə yol verirlər. Bundan başqa, formant tezliyinin
dəqiq ölçülməsi, trayektoriyanın müəyyən olunması da spektral analizdə vacib şərtlərdəndir. Formant analizi
zamanı formantların müqayisəsində daha bir çətinlik ekspert-fonoskopistin sait və samit səslərin bir-birinə
təsirini nəzərə almadıqda yaranır. Təqdim olunmuş fonoqramda eyni samit səslərlə əhatə olunmuş sait səsin
olduğu fraqmentləri seçmək mümkün olmadıqda eyni kanustruksiyalı saitlərin seçilməsi zərurəti yaranır ki,
bu da ekspert-fonoskopistlərin tədqiq etdiyi danışıq dilinin fonetikasını dərindən bilməsini tələb edir. Tədqiq
olunan formantın həqiqi formant olduğunu bilmək üçün ekspert-fonoskopistdən akustikanı dərindən bilməsi
əsas şərtdir. Məqalədə əsas məqsəd sait və samit səslərin bir-birinə təsirini və bu halların spektrdə özünü
necə göstərməsini ifadə etməkdir.
Səslərin akustik xarakteristikaları
Məlumdur ki, azərbaycan dilində 9 sait səs var. Lakin hər bir sait sözdə yerinə, sərt və ya yumşaq
samitlə qonuşluğuna görə müxtəlif çalarlığa malik olur. Eyni sait səsin müxtəlif çalarlığa malik olmasına
saitin burun samiti ilə qonşu olub-olmaması da təsir göstərir. Saitin müxtəlif çalarlılığa malik olmasını
aşağıdakı kimi izah etmək olar:
İstənilən səs ekskursiya, təmkin və rekursiya kimi üç fazadan ibarət olur. Birinci fazada tələffüz
orqanları tələffüz ediləcək səs üçün lazım olan vəziyyəti alır, bu faza ekskursiya adlanır. Təmkin adlanan
ikinci fazada tələffüz orqanları bu vəziyyətdə bir müddət qalır, rekursiya adlanan üçüncü fazada isə tələffüz
orqanları artikulyar parçanın sonudursa, sakit vəziyyətə keçid halı, növbəti səs varsa, həmin səsin
ekskursiyasına keçid halı alur. Bir fazadan başqasına keçid zamanı fazaların üst-üstə düşməsi ilə izah olunan
keçid səsləri yaranır.
Davamlıq müddətinə görə saitlərin bu tərkib hissələri müxtəlifdir. Buna səbəb saitlərin müxtəlifliyi və
saitin əhatə olunduğu samitin incə və ya qalın olmasıdır. Əgər sait sərt samitdən sonra gəlirsə, stasionar hissə
nisbətən uzun olur. Əgər sait yumşaq samitdən sonra gəlirsə, birinci faza stasionar hissənin qısalması
hesabına uzanır.
Saitin formant strukturu səsin yaranmasında iştirak edən rezonans boşluğunun həcmindən və
konfiqurasiyasından asılıdır.
İlk iki formant linqvistik fərqləndirmə üçün əhəmiyyətlidir. Birinci formant (F1) nə qədər yüksəkdirsə,
səs o qədər açıqdır. İkinci formantın (F2) tezliyi nə qədər yüksəkdirsə, sait o qədər dilin önündə səslənir.
Dodaqlanma formant strukturunda birinci formantın enməsinə səbəb olur. F3, F4 və daha yüksək formantlar
saitlərin tələffüzündə individual fərqləri xarakterizə edir. Spektrin aşağı tezlik oblastında əsas tona uyğun
piklər əmələ gəlir. Kişi səsi üçün əsas ton 100 - 250 hs, qadın səsi üçün isə 200-400 hs intervalında dəyişir.
Samitlərin əlavə rəngi
İstənilən halda samitlərdə küydən başqa bu və ya digər dərəcədə ton da var. Ton, samit səslərin
tələffüzündə əlavə rezonator kimi iştirak edən ağız boşluğunun formasından və deşiyin ölçülərindən asılıdır.
Beləliklə, eyni bir samit müxtəlif rənglərə malik ola bilər.
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Azərbaycan dilində dodaqlanan [o, u, ö, ü ] kimi saitlərdən əvvəl gələn samitin tələffüzü zamanı
(məsələn: “söz” sözündə [s] səsinin) dodaqlar irəli uzanır və dairələnir. Bu zaman dodaqlanmayan saitdən
əvvəl gələn eyni [s] samitinin (məsələn: “saz” sözündə) tələffüzünə nəzərən rezonatorun forması və deşiyin
ölçüsü dəyişir – ağız boşluğu uzanır, onun deşiyi kiçilir. Bu rəng lavizaliyzasiya və ya dodaqlanma adlanır.
Digər rəng, məsələn, həmin [z] samitinin tələffüzündə dilin söykənəjəyinin arxa hissəsinin ortasının
bərk damağa yaxınlaşması zamanı (məsələn: zil sözündə) yaranır. Bu rəng palatalizasiya və ya yumşalma
adlanır.
Əgər samitin tələffüzü zamanı dilin söykənəcəyinin arxa tərəfinin yumşaq damağa qalxır və onu arxaya
itələyirsə, onda samit velyarizasiya adlanan əlavə rəng alur (məsələn: “lap” sözündə [l] samtinin
tələffüzündə). Eyni samitdə iki rəngin olması da mümkündür.
Samit səslərin saitlərə təsiri
Nitq axınında fonem kifayət qədər dəyişikliyə məruz qalır. Qeyd etdiyimiz kimi, hər bir sait və ya samit
səs ekskursiya, təmkin və rekursiya kimi 3 fazadan - akustik nöqteyi-nəzərdən keçid elementdən, stasionar
elementdən və yenidən başqa səsə keçid elementindən ibarətdir. Səslərin sürətlə dəyişməsi zamanı bir səsin
keçid elementinin özündən sonra gələn səsin keçid elementi ilə üst-üstə düşməsi (rekursiya ilə ekskursiyanın
üst-üstə düşməsi) baş verir. Nəticədə, keçid fazanın, bəzən isə stasionar fazanın dəyişməsi baş verir. Bu hal
özünü daha çox sait səslərin incə samitlərlə qonşuluğunda özünü göstərir.
 əgər saitdən əvvəl sərt dilarxası samit gəlirsə, sait daha çox irəli çəkilir;
 arxa sıra saitdən əvvəl sərt dilarxası samit gəlirsə, sait irəli çəkilir;
 əgər saitdən əvvəl sərt diş samiti gəlirsə, saitin azacıq dodaqlanması müşahidə olunur;
 əgər saitdən əvvəl velyarizə olunmuş samit gəlirsə, sait kifayət qədər arxaya çəkilir, dilin ucu
yuvacığa qalxir. Sait iki velyarizə olunmuş samitin arasında olduqda daha çox arxaya çəkilir;
 əgər saitdən əvvəl istənilən yumşaq samit gəlirsə, saitin tələffüzü zamanı dilin söykənəcəyi irəli
çəkilir və qalxır. Əgər samit dodaq samiti deyilsə, özünün səslənməsinin əvvəlində (i) elementi alır, yəni
diftonq xarakteri alır. Əgər sait iki yumşaq samitin arasında yerləşirsə, o öz keyfiyyətini təkcə keçid
elemtntlərdə deyil, stasionar hissədə də dəyişdirərək daha açıq səsə çevrilir. Həmin konstruksiyada arxa sıra
sait olduqda isə o irəli çəkilir;
 əgər saitdən əvvəl burun samiti gəlirsə, burun rezonansı saitə rəng verərək onu nazallaşdırır. Əgər
sait iki burun samitinin arasında olarsa, sait stasionar hissə də daxil olmaqla tam nazallaşacaq.
Sait və samit səslərin qeyd olunan fonetik xüsusiyyətlərini ekspert-fonoskopist dərindən bilməlidir və
həqiqi formantın, eləcə də uyğun konstruksiyaların seçilməsində bunları mütləq nəzərə almalıdır. Formant
tezliyi əsas ton tezliyinin periodu çərçivəsində daha aydın görünür və ümumiyyətlə, “həqiqi” formant
trayektoriyasını tədricən dəyişir.
Şəkil 1 və 2-də uyğun olaraq hər iki tərəfdən burun [n] samiti ilə əhatə olunmuş “nan” sözündə [a]
saitinin və sağ tərəfdən burun [n] samiti ilə əhatə olunmuş “san” sözündə [a] saitinin formant trayektoriyaları
göstərilmişdir.
Şəkil 3 və 4-də isə “dad” və “tat” sözlərində [a] saitinin formant trayektoriyaları göstərilmişdir.
Göründüyü kimi, “nan” sözündə birinci formant görünmür, [a] saiti tam nazallaşmış, “san” sözündə isə “tad”
və “dad” sözlərindən fərqli olaraq [a] saiti qismən nazallaşmışdır.
Beləliklə, formant analizi zamanı ekspert-fonoskopist çalışmalıdır ki, elə fraqment tapsın ki, müqayisə
olunan saitlərin sağı və solu eyni samitlərlə əhatə olunsun. Bu mümkün olmadıqda isə, elə fraqment tapmaq
lazımdır ki, müqayisə olunan saitlər uyğun fonetik konstruksiyalarda olsunlar.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ
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ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
В статье рассмотрены некоторые научно-теоретические, организационно-методические,
тактико-криминалистические и процессуальные аспекты использования специальных знаний при
расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ. Отмечены основные направления совершенствования форм использования специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений данной категории.
Ключевые слова: Наркомания, наркотизм, криминалистическое исследования наркотических средств и психотропных веществ, незаконный оборот наркотических средств, задачи,
решаемые в рамках криминалистической экспертизы наркотических средств и психотропных
веществ
Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ продолжает
оставаться одной из наиболее важных проблем современности. Преступления в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ, безусловно, представляют повышенную
опасность для современного общества (5, с.3-4). Как правильно отмечает М.Л.Прохорова, среди всех
негативных социальных явлений, характерных для современного общества, наркомания и наркотизм
занимает одно из ведущих мест. Так как, наркомания и наркотизм создает реальные предпосылки для
физического и нравственного вырождения человечества(9, с.12). Наркомания способствует
распространению СПИДА, гепатита, венерических заболеваний и др. Расширение наркобизнеса
влечет за собой увеличение числа краж, грабежей, разбойных нападений, убийств. Проблема
наркомании и наркотизма тесно и напрямую связана с проблемой организованной преступной
деятельностью (8, с.3-6).
Проблема наркомании и наркотизма в Азербайджане, а также в других странах мира
приобретает все более широкие масштабы. В течение последнего десятилетия наблюдался
стабильный рост преступлений, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ. Так, по данным МВД Азербайджанской Республики (АР), количество зарегистрированных
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 2005 году составило 2114, а в 2010 году
– 3161 (прирост составил 49.5%). К уголовной ответственности за наркопреступления в 2010 году
было привлечено 2662 граждан. Резко увеличивается число лиц, допускающих немедицинское
употребление наркотических средств и психотропных веществ. Так, если в 2000 году в
наркологической службе было зарегистрировано 14111 таких лиц, то 2010 году их количество
составило 25005. Отмечается устойчивая тенденция к росту случаев совершения наркоманами
тяжких и особо тяжких преступлений.
В Уголовном Кодексе АР, введенном с 1 сентября 2000 года, определяется уголовная
ответственность за незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо
сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст.234 УК АР). Уголовно наказуемыми, в
соответствии с новым законодательством, являются такие деяния, как хищение либо вымогательство
наркотических средств и психотропных веществ (ст.235), склонение к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ (ст.236), незаконное культивирование запрещенных к
возделыванию наркотикосодержащих растений (ст.237), организация либо содержание притонов для
потребления наркотических средств либо психотропных веществ (ст.238), незаконная выдача либо
подделка рецептов либо иных документов, дающих право на получение наркотических или
психотропных веществ (ст.239), незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в
целях сбыта (ст.240). Таким образом, новый Уголовный Кодекс АР предусматривает целый ряд
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Расследование этих преступлений представляет повышенную сложность, поскольку совершаются
они, в основном, организованным преступными группами. Все это подчеркивает необходимость
повышения качественного уровня расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом
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наркотических средств и психотропных веществ.
Изучение судебно-следственной и экспертной практики показывает, что не все следователи и
оперативные сотрудники в полной мере привлекают специалистов и научно-технические средства в
процессе раскрытия и расследования преступлений по делам данной категории. Многие следователи и
оперативные сотрудники, не умеют самостоятельно правильно применять техникокриминалистические средства в ходе поиска, обнаружения, фиксации и изъятия материальных следов
преступления. При этом, самостоятельное применение ими специальных знаний как правило
приводит к порче или уничтожению материальных следов преступления. Сложившаяся ситуация
требует постоянного совершенствования процесса использования специальных знаний в ходе
предварительного расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
Для повышения возможностей использования специальных знаний в расследовании наркопреступлений необходимы научно-обоснованные рекомендации по использованию современных
достижений научно-технического прогресса.
Тактико-криминалистические и процессуальные вопросы, касающиеся использования
специальных знаний и расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ, нашли отражение в ряде монографических и диссертационных исследований. В последние
годы вопросам использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, посвящены диссертационные исследовании Г.В.Вершицкой, О.А.Есиной, С.А.Лубина, Т.Б.Куликовой, В.В.Клевцова, А.П.Когосова и др. ( 2- 7).
В этих и других монографических работах многие важные научно-теоретические и тактикопроцессуальные вопросы получили свое надлежащее исследование. Вместе с тем, количество
совершаемых преступлений, изощренность способов их сокрытия, появления новых видов
наркотических средств и психотропных веществ, требуют разработки криминалистических
рекомендаций по использованию специальных знаний при расследовании преступлений данной
категории, совершенствования существующих и разработки новых методик криминалистического
исследования наркотических средств и психотропных веществ. Как правильно отмечает К.В.Бугаев,
«без надлежащих современных технических средств и без соответствующего правового (нормативная
база), методического (обеспечение отвечающими уровню развития технических средств методиками
их применения) и организационного (соответствующая структурная и кадровая организация процесса
исследования) сопровождения, говорить о «возможностях» данного вида исследований не
приходится – они, в таком случае, носят декларативный характер не будучи соответствующим
образом подкреплены. Только при наличии достаточно эффективного соответствующего обеспечения
в указанном аспекте возможно говорить о полной реализации потенциала рассматриваемых
исследований»( 1 ).
Считаем, что для совершенствование форм использования специальных знаний при
расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, разработки на этой основе криминалистических рекомендаций, а также
предложений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего использование специальных знаний при расследовании преступлений данной категории,
необходимо постановка и решения следующих задач, имеющих научно-теоретический, тактикокриминалистический, организационно-технический, методический и процессуальный характер:
1)выявить возможные формы использования специальных знаний при расследовании преступлений о
незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ и определить
доказательственное значение их результатов в расследовании этих преступлений; 2)обосновать
виды и формы использования специальных знаний, а также установить их место и роль в раскрытии,
расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, выработать криминалистические рекомендации по их оптимальному
использованию; 3)установить факторы, оказывающие негативное влияние на процесс реализации
специальных знаний в ходе проведения отдельных следственных действий, оперативно-розыскных и
организационных мероприятий, а также в ходе предварительного и экспертного исследования;
4)определить и систематизировать криминалистически значимые признаки наркотических средств и
психотропных веществ, выделить оснований для единой криминалистической классификации
наркотических средств и психотропных веществ; 5)раскрыть уголовно-процессуальные и техникокриминалистические особенности проведения предварительного и экспертного исследования
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наркотических средств и психотропных веществ; 6)выявить особенности назначения и проведения
экспертиз по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ;
7)исследовать процессуальные, организационные и методические проблем проведения
криминалистического исследования наркотических средств и психотропных веществ; 8)разработать
организационно-методические и тактико-процессуальные рекомендации по криминалистическому
исследованию отдельных видов наркотических средств и психотропных веществ.
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XÜLASƏ
Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayətlərin
istintaqında xüsusi biliklərdən istifadənin bəzi məsələləri
Məqalədə narkotik vasitələr və psixotrop maddələr ilə bağlı cinayətlərin istintaqında xüsusi biliklərin
tətbiqinin bəzi elmi-nəzəri, təşkilatı-metodiki, taktiki-kriminalistik və prossesual aspektləri nəzərdən
keçirilmişdir. Həmin kateqoriyalı cinayətlərin açılmasında və istintaqında xüsusi biliklərdən istifadənin
təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri göstərilmişdir.
Açar sözlər: Narkomaniya, narkotizm, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin kriminalistik
tədqiqatı, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin
kriminalistik ekspertizasının həll etdiyi məsələlər
SUMMARY
Some problems in using expertise in the investigation of crimes related
to trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances
The article deals with some scientific-theoretical, methodical as well as tactical forensic and procedural
aspects in using expertise in the investigation of crimes related to trafficking of narcotic drugs and
psychotropic substances. The key areas of improvement in using expertise in the detection and investigation
of crimes in this category were highlighted.
Key words: Drug addiction, narcotism, forensic expertise, investigation of crimes related to trafficking
of narcotic drugs and psychotropic substances, drug trafficking, tasks solving within the bounds of forensic
expertise
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СОЙУГ АТЫЖЫ СИЛАЩЫН ЯЛАМЯТЛЯР СИСТЕМИ
Биз сойуг атыжы силащын нювляря, йарымнювляря вя саиря бюлцнмясинин мцряккяб системи иля
гаршылашдыьымыза эюря биз бир чох потенсиал тярифляр (нювцн, йарымнювцн вя саиря тярифляри) барясиндя
даныша билярик.
Жинсин яламятляри бцтцн нювляр цчцн жинси олажаг, нювцн яламятляри бцтцн йарымнювляря хас
олажаг, йарымнювцн яламятляри ися щяр типи сяжиййяляндиряжяк. Мцвафиг олараг предметлярин синфинин тяриф
едилмяси заманы санки сойуг атыжы силащын щамысы цчцн ян ящямиййятли олан яламятляри садалайырыг. Груп
мянсубиййятиндян асылы олмайараг (синиф, жинс, нюв вя саиря яламятляри) сойуг атыжы силащын бцтцн
яламятлярини юлкя криминалистик ядябиййатында тарихян мцяййян олунмуш ясаслары истифадя етмякля вя
цмуми гябул олунмуш терминолоэийаны сахламагла тяснифляшдирмяк олар (1-4). Бу заман обйектин
мцмкцн олан хассясини вя онун потенсиал хцсусиййятлярини нязяря алмаг лазымдыр.
«Цмумкриминалистик» яламятляр системинин кифайят гядяр там ишлянмясиня вя мцхтялиф обйектлярин
криминалистик тядгигатынын ясас мягсядляриня жаваб вермясиня бахмайараг, о, илк нювбядя ейниляшмя
характерли експертизаларын щяйата кечирилмяси заманы истифадя цчцн йюнялдилмишдир. Сойуг атыжы силащын
експертизаларынын щяйата кечирилмя заманы щялл едилян мясялялярин яксяриййяти ися гейри-ейниляшдирмя
харакетриня маликдир вя онун щялли заман илк нювбядя бу вя йа диэяр тядгиг олунан обйектин
конструксийасы иля ясасландырылан гурулуш вя хцсусиййят юзялликлярини нязяря алмаг лазымдыр. Бунунла
ялагядар бизим цчцн цмуми вя хцсуси, груп вя фярди категорийалара аид яламятляр даща ящямиййятли
олажагдыр. Бу заман груп яламятляри даща чох ящямиййят кясб едяжяк. Бу яламятляри нязяря алараг,
сойуг атыжы силащ яламятляринин юз системини формалашдырмаг жящдини етмяк олар. Бу яламятляр системи
тядгиг олунан обйектин мцяййян груп силаща аид олмасы щаггында мясялянин щялл едилмяси заман
нязяря алынмалыдыр.
Бу системин гурулушу заман биз А.С. Подшибйакин тяряфиндян щазырланмыш вя онунла сойуг силащын
яламятляр системинин ясасына гойулмуш нязяри мцддяалара ясасланмалыйыг (5-6).
Сойуг атыжы силащын яламятляринин системиня дахил олажаг яламятляри «груп мянсубиййятиня» эюря
синиф, жинс, нюв вя йарымнюв яламятляриня бюлмяк олар. Юз нювбясиндя бу групларын бу вя йа диэяр йолла
конструксийа иля ялагядар олан яламятлярини шярти олараг ясас (мцяййян едян) вя ялавя (факултатив)
яламятляря бюлмяк олар. Яламятлярин бу жцр бюлэцсц, даща дягиг десяк, сойуг атыжы силащын нювляриндя
вя йарымнювляриндя изляняжякдир.
Сойуг атыжы силащын бу вя йа диэяр сявиййядя конструксийа иля ялагядар олан синиф яламятлярини
цмумиляшдирмяк (ясас вя ялавя яламятляри бирляшдиряряк) вя ашаьыдакы шякилдя тягдим етмяк олар.
Атыжы силащын яламятляри (синиф кими)
1) Конструксийанын мящведижи елементляринин вя йа мярминин атылмасыны тямин едян конструктив
елементляринин мювжудлуьу.
2) Силащын вя йа онун мярмиляринин атылмасы цчцн биокимйяви, механики енеръинин вя газларын
дахили енеръисинин истифадяси.
3) Тяк инсан тяряфиндян истифадя проссесиндя тятбигини тямин едян юлчцляри.
Конструксийа иля ялагядар олан яламятлярин мяжмусу сойуг атыжы силащын мцхтялиф нювляри цчцн
ашаьыдакы шякилдя ола биляр.
Билаваситя атылан сойуг атыжы силащын яламятляри (жинс кими).
1) Конструксийанын мящведижи елементляринин тийяляр, ужлуглар, вуружу щиссяляр вя йа сятщляр
шяклиндя олмасы.
2) Щядяфин мящв едилмяси цчцн инсанын биокимйяви енеръисинин билаваситя истифадяси.
Атыжы гурьуларын яламятляри (жинс кими)
1) Щядяфин мясафядян
елементлярин мювжудлуьу.

вурулмасы цчцн мярмилярин
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истифадясини тямин едян конструктив

2) Атма мярмилярин вя онларла ялагядар олан яшйаларын истифадяси.
3) Мярминин кинетик енеръисиня трансормасийа едян инсанын топладыьы потенсиал енеръинин истифадяси.
Атыжы механизмлярин яламятляри (жинс кими)
1) Щядяфин мясафядян вурулмасыны тямин едян бир-бириляриня нисбятян щярякятли олан конструктив
елементлярин мювжудлуьу.
2) Щядяфин вурулмасы цчцн атыжы мярмилярин истифадя олунмасы.
3) Механики енеръинин вя йа газларын дахили енеръисинин истифадяси.
Сойуг атыжы силащ нювляринин конструксийа иля ясасландырылан вя бу силащын експерт тядгигаты заманы
мцтляг нязяря алынмалы олан яламятляри ашаьыдакы шякилдя формалашдырыла биляр.
Билаваситя атылан сойуг атыжы силащ нювляринин яламятляри
Тийяли сойуг атыжы силащын ясас яламятляри:
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин форма вя юлчцляри;
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин мющкямлийи;
- тийянин олмасы;
- тийянин вя йа йалныз тийя аьзынын, йахуд йалныз аьыз вя йа ужунун олмасы;
- тийянин бярклийи;
- предметин чякиси.
Тийяли сойуг атыжы силащын ялавя яламятляри:
- тийя аьызларынын вя йа аьызла кцпцн бирляшмя бужаьы;
- тийянин аьырлыг мяркязинин йерляшмяси;
- мящдудлашдырыжынын олмасы;
- конструксийаны аьырлашдыран вя йа йцнэцлляшдирян хцсуси елементлярин олмасы;
- тийянин узунлуг вя енинин нисбяти;
- дястяйин мювжудлуьу;
- предметин баллистик хцсусиййятлярини артыран (учушу сабитляшдирян) конструктив елементлярин
олмасы.
Саплы сойуг атыжы силащын ясас яламятляри:
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин форма вя юлчцляри;
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин мющкямлийи; эюзя чарпан ужлуьун
мювжудлуьу;
- ужлуьун зядяляйижи елементиндя тийянин олмасы;
- сапын олмасы;
- ужлуьун узунлуьунун вя сапын нисбяти;
- ужлуьун зядяляйижи елементинин бярклийи;
- предметин чякиси.
Саплы сойуг атыжы силащын ялавя яламятляри:
- ужлуьун сапа бяркидилмя цсулу;
- баллистик хцсусиййятляри йахшылашдыран конструксийа елементляринин мювжудлуьу;
- ужлуьун тийяляринин олмасы.
Вуружу мящведижи елементли сойуг атыжы силащын ясас яламятляри:
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин формасы;
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин мющкямлийи;
- вуружу мящведижи елементинин вя йа констурксийанын зярбя щиссясинин мювжудлуьу;
- мящведижи елементин бярклийи;
- предметин чякиси.
Вуружу мящведижи елементи иля сойуг атыжы силащын ялавя яламятляри:
- мящведижи елементлярин мювжудлуьу вя формасы;
- дястяйин вя йа асгынын мювжудлуьу.
Комбиняедилмиш сойуг атыжы силащын ясас яламятляри:
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин форма вя юлчцляри;
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин мющкямлийи;
- конструксийанын мящведижи елементляринин мювжудлуьу;
- мящведижи елементлярин бярклийи;
- предметин чякиси.
Комбиняедилмиш сойуг атыжы силащын ялавя яламятлярини формалашдырмаг мянасыздыр, чцнки онлар
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комбинасийа едилян предметин ялавя яламятляриня уйьун олажагдыр.
Маскаланмыш сойуг атыжы силащын ясас яламятляри:
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин форма вя юлчцляри;
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин мющкямлийи.
Маскаланмыш сойуг атыжы силащын ялавя яламятляри, щяр конкрет щалда, бу силащын бу вя йа диэяр яшйа
кими маскланан йарымнювцнцн яламятляриня уйьун олажагдыр.
Щямчинин, гейд етмяк лазымдыр ки, бу силащ маскалайыжы обйектин ясас вя ялавя яламятляриня малик
ола биляр.
Атыжы гурьу нювляринин яламятляри
Линэли атыжы гурьунун ясас яламятляри:
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин форма вя юлчцляри;
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин мющкямлийи;
- предмети сахламаг вя мярмини атмаг цчцн линэ голунун мювжудлуьу;
- атма мярминин сахланылмасы цчцн конструксийа щиссясинин мювжудлуьу.
Линэли атыжы гурьунун бцтцн нювляри цчцн цмуми ялавя яламятляр мювжуд дейилдир.
Гайышлы атыжы гурьунун ясас яламятляри:
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин форма вя юлчцляри;
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин мющкямлийи;
- гайышын мювжудлуьу, атма мярми цчцн орта щиссядя эенишлянян (тор вя йа кисяжик шяклиндя) ипин вя
йа атма мярминин бяркидилмяси цчцн гурьусу олан гайышлар (ипляр) системинин мювжудлуьу.
Гайышлы атыжы гурьунун ялавя яламятляри:
- гайышда, ипдя бармаг цчцн (орта вя йа шящадят) ойуьун (вя йа дялийин, дешийин) мювжудлуьу;
- гайышын эенишляндийи йериндя мярми цчцн йерин мювжудлуьу.
Атыжы механизмлярин нювляринин яламятляри
Киришли-гювслц атыжы механизмин ясас яламятляри:
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин форма вя юлчцляри;
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин мющкямлийи;
- дартылмайан киришин вя эярилян гювсцн олмасы;
- киришин дартылма гцввяси (йайларда атыжы шяхсин гулаьынын вя йа бурнунун йанында яли иля сахладыьы,
арбалетдя ися тятикля сахланылан ан) вя йа блок системи вя мцряккяб, гарышыг гювслц йайларын вя
арбалетлярин максимал дартылма гцввяси;
- атяш ачылан заман предметин сахланмасыны тямин едян конструксийа механизмляринин мювжудлуьу;
- киришин дартылма мясафясинин бюйцклцйц.
Киришли-гювслц атыжы механизмин ялавя яламятляри:
- блокларын вя аралыг линэлярин мювжудлуьу;
- икигат киришин олмасы;
- нишанаалма гурьуларынын мювжудлуьу;
- силащын долдурулмасыны асанлашдыран гурьуларын олмасы;
- атма мярмиляр цчцн сандыьын мювжудлуьу.
Кириш олан сойуг атыжы силащын ясас яламятляри:
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин форма вя юлчцляри;
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин мющкямлийи;
- мющкям киришин мювжудлуьу (щюрмя), киришин дартылма гцввяси (ял иля вя йа тятикля атыжынын
синясиндя, гулаьынын йанында сахланылан ан);
- кириш цчцн еластик олмайан гювсцн вя йа диэяр бяркитмянин мювжудлуьу; атыш щяйата кечириляркян
предмети сахламаг цчцн гурьунун мювжудлуьу;
- киришин дартылма мясафясинин бюйцклцйц.
Кириши олан сойуг атыжы силащын ялавя яламятляри:
- нишанаалма гурьуларынын мювжудлуьу;
- мярминин истигамятляндирижиляринин олмасы;
- тятийин мювжудлуьу.
Гювслц сойуг атыжы силащын ясас яламятляри:
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин форма вя юлчцляри;
- предметин цмумиликдя вя онун айры-айры щиссяляринин мющкямлийи;
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- фиксасийа едян вя итяляйяни олан йайын мювжудлуьу;
- гювсцн сыхылма гцввяси;
- атыш ачылан анда предмети сахламаг цчцн гурьунун мювжудлуьу.
Гювслц сойуг атыжы силащын ясас яламятляри:
- нишаналма гурьуларынын мювжудлуьу;
- атма мярмиляр цчцн сандыгчанын олмасы.
Комбиняедилмиш вя маскаланмыш атыжы механизмлярин цмуми вя ялавя яламятлярини формалашдырмаг
имкансыздыр, чцнки бу заман щяр шей бир нечя нюв обйектин яламятляринин бир обйектдя бирляшмясиндян
асылы олажагдыр. Атыжы механызмлярин бу нювляринин ясас вя ялавя яламятляринин мяжмусу щяр бир щал цзря
айрыжа мцяййянляшдирилмяли вя гиймятляндирилмялидир.
Биринжи фясилдя мцзакиря едилмиш сойуг атыжы силащын конструксийасынын хцсусиййятляриня ясасланараг
силащын бу йарымнювляринин сойуг атыжы силаща аидиййятини шяртляндирян конструктив яламятлярини гысажа
ифадя етмяк олар.
Тийяли атыжы силащын йарымнювляринин яламятляри
Атма бычагларын ясас яламятляри:
- дцз вя йа яйри формада тякаьызлы тийянин олмасы;
- тийянин предметин узунуна хяттиндян йухарыда вя йа онун цзяриндя йерляшян ити ужа малик олмасы;
- тийянин узунлуьу 40 мм-дян 330 мм гядяр олмалы;
- дястяйя йахын щиссядя тийянин галынлыьы 2,5 мм аз олмалы;
- тийянин бярклийи 40 ЩРЖ аз олмалы;
- предметин чякиси 40 грамдан аз олмалы.
Атма бычагларын ялавя яламятляри:
- тийя иля бцтюв шякилдя щазырланмыш вя йа даьылмайа гаршы йцксяк давамлылыьы олан материаллардан
щазырланмыш дястяйин вя йа гювзцн олмасы;
- учушу сабитляшдирян конструктив елементлярин олмасы;
- бычаьын аьырлыг мяркязини дяйишдирян конструктив елементлярин олмасы.
Атма хянжярлярин ясас яламятляри:
- узунсов цчбужаглы, ромбшякилли, дяфняйарпаглы, нештяряохшар вя иланшякилли формада олан тийянин
вя йа ики тийянин олмасы;
- тийяни ямяля эятирян ики симметрик аьыза малик олмасы;
- тийянин узунлуьу 40 мм-дян 200 мм гядяр олмалы;
- дястяйя йахын щиссядя тийянин (тийялярин) галынлыьы 2,5 мм олмалы;
- тийянин бярклийи 40 ЩРЖ аз олмамалы вя даща артыг олмалы;
- предметин чякиси 40 грамдан аз олмамалы.
Атма хянжярлярин ялавя яламятляри:
- тийя иля бцтюв шякилдя щазырланмыш вя йа даьылмайа гаршы йцксяк давамлылыьы олан материаллардан
щазырланмыш дястяйин вя йа гювзцн олмасы;
- икинжи тийянин олмасы;
- учушу стабилляшдирян конструктив елементлярин олмасы;
- хянжярин аьырлыг мяркязини дяйишдирян конструктив елементлярин олмасы.
Атма балталарын ясас яламятляри:
- 100 мм-дян 200 мм гядяр узунлугда дямир парчасынын олмасы;
- тийянин (тийялярин) трапесийайа охшар, айаохшар вя цчбужаг формада дямир парчасына малик
олмасы;
- тийянин (тийялярин) биртяряфли вя йа икитяряфли итилянмядян ямяля эялмиш аьыза малик олмасы;
- тийянин (тийялярин) галынлыьы дястяйя йахын щиссясиндя 3,5 мм аз олмамалы;
- тийянин бярклийи 30 ЩРЖ аз олмамалы;
- 500-550 мм-дян артыг олмайан узунлугда дцз вя йа чох жузи яйилмиш балта сапынын (дястянин)
олмасы;
- дямир парчасынын чякиси 250 грамдан аз олмамалы.
Атма балталарын ялавя яламятляри: сапын бяркидилмя цсулу.
Атма охларын ясас яламятляри:
- охун харижи эюрцнцшц ромбшякилли вя йа учбужаглы формададыр вя йа кичик низя вя йа цчбашлы яса
шяклиндядир;
- предметин цмуми узунлуьу 50 мм-дян 250 мм гядяр олмалы;
- предметин диаметри 5 мм-дян 15 мм гядяр олмалы;
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- предметин бир вя йа цч ити ужа малик мящведижи елементя малик олмасы;
- мящведижи елементин бярклийи 40 ЩРЖ аз олмамалы;
- предметлярин чякиси 60 грамдан аз олмамалы.
Атма охларын ялавя яламятляри:
- ики бир-бириня якс йерляшян мящведижи елементин олмасы;
- конструксийанын аеродинамикасыны йахшылашдыран конструктив елементлярин (учуш стабилляшдирижиляринин – йелпяк, фырча, ляляк вя с.) олмасы; предметин атылан анда сахланылмасына хидмят едян
конструксийанын хцсуси елементинин мювжудлуьу.
Атма дисклярин ясас елементляри:
- бцтювлцкдя предметин вя онун тийясинин дяйирми формасы;
- тийянин предметин чевряси бойунжа йерляшян аьыза малик олмасы;
- предметин диаметри 40 мм-дян 5000 мм гядяр олмалы;
- тийянин ясасында галынлыьы 2,5 мм аз олмамалы;
- тийянин бярклийи 40 ЩРЖ аз олмамалы;
- предметин чякиси 60 грамдан аз олмамалы.
Бу силащын ялавя яламяти гисминдя конструксийанын мяркязи щиссясиндя щяр ики тяряфя ачыг дешийин
олмасыны гейд етмяк олар.
Атма улдузларын ясас яламятляри:
- тяк ясаслы вя мцхтялиф тяряфляря истигамятлянмиш мцхтялиф формалы цч вя даща чох тийянин олмасы;
- тийялярин ити аьызлы олмасы;
- бир-бириня якс йерляшян тийялярин ити аьызлары арасында мясафя 60 мм-дян аз олмамалы;
- тийялярин ясаса йахын щиссядя галынлыьы 2,5 мм-дян аз олмамалы;
- предметин чякиси 40 аз олмамалы.
Атма улдузларын ялавя яламятляри:
- тийялярин биртяряфли вя йа икитяряфли итилямя иля ямяля эялмиш аьызлара малик олмасы;
- мяркязи щиссядя дялийин вя йа дийиржякли бирляшмянин олмасы;
- зядяляйижи елментлярин мцтянасиблийи;
- мящведижи елементлярин бярабяр узунлуда олмасы.
Саплы сойуг атыжы силащын йарымнювляринин яламятляри.
Мызрагларын (атма низялярин) ясас яламятляри:
- узунсов цчбужаглы, дяфня йарпаглы, сюйцд йарпаглы, ромбшякилли, пирамида шякилли, конус шякилли
формада вя 700 мм-дян артыг олмайан узунлугда пяря малик олан ашкар эюрцнян ужлуьун олмасы;
- ужлуьун пяринин ити аьызлы олмасы;
- ужлуьун пяринин ясасында галынлыьы 2,5 мм-дян аз олмамалы;
- ужлуьун сапа бяркидилмяси цчцн конструктив елементинин олмасы;
- 850 мм-дян 1300 мм гядяр узунлугда сапын олмасы;
- предметин чякиси 250 грамдан аз олмамасы.
Ялавя яламятляри:
- ужлуьун сапа бяркидилмяси цсулу;
- ужлуьун пяринин дишляря малик олмасы;
- силащын учушуну стабилляшдирян конструктив елементлярин олмасы;
- ужлуьун пяринин тийяляря малик олмасы.
Жеридлярин ясас яламятляри:
- пирамида шякилли, узунсов пирамида шякилли, узунсов цчбужаглы, ромбшякилли вя конус шякилли
формада вя 120 мм-дян артыг олмайан узунлугда пярли ужлуьун олмасы;
- ужлуьун пяринин ити аьызлы олмасы;
- ужлуьун пяринин ясас щиссядя галынлыьы 2,5 мм-дян аз олмамасы;
- ужлуьун сапа бяркидилмяси цчцн конструктив елементин олмасы;
- 700 мм-дян 850 мм гядяр узунлугда сапын олмасы;
- предметин чякисинин 200 грамдан аз олмамасы.
Ялавя яламятляри:
- ужлуьун сапа бяркидилмяси цсулу;
- ужлуьун пяринин тийяляря малик олмасы;
- сапын ужунда силащын гайтарылмасы цчцн лазым олан ипин олмасы;
- стабилляшдирижи ляляйин олмамасы.
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Зярбя иля мящведижи елементя малик сойуг атыжы силащын йарымнювляринин яламятляри
Атма ямудларын ясас елементляри:
- дястякля бцтюв олараг щазырланмыш йумру, овал вя йа «ий шякилли» формада зярбя иля мящведижи
елементинин олмасы;
- предметин узунлуьунун 300 мм-дян аз олмамасы;
- предметин чякисинин 400 грамдан аз олмамасы.
Ялавя яламятляри:
- зярбя иля мящведижи елементин вуран щиссясиндя дишляринин олмасы.
Бумерангларын ясас яламятляри:
- мящведижии елементин формасы иля уйьун эялян яшйанын ораьаохшар, хачаохшар, гювсшякилли, Лшякилли формасынын олмасы;
- предметин бир-бириня якс йерляшян ужлары арасында мясафя 300 мм-дян аз олмамалы;
- предметин чякиси 250-350 грамдан аз олмамалы.
Бумерангларын ялавя яламятляри йохдур.
Боласларын ясас яламятляри:
- мящведижи елементляр гисминдя чыхыш едян ики вя даща чох йцкцн олмасы;
- бир вя йа даща чох еластик елементин олмасы;
- йцклярин цмуми чякисинин 250 грамдан аз олмамасы.
Тядгигат просесиндя сойуг атыжы силащын бу йарымнювляринин ялавя яламятляри мцяййянляшдирмямишдир.
Билаваситя юзц атылан комбиняедилмиш сойуг атыжы силащын айры-айры йарымнювляринин яламятляри
Комбиняедилмиш атма бычагларын вя хянжярлярин ясас яламятляри:
- цмуми ясаса малик вя йа ясас тийянин «будаглары» олан гейри-мцтянасиб йерляшян ики вя даща
артыг 130 мм гыса олмайан тийялярин олмасы;
- тийялярин аьызларынын олмасы;
- тийялярин бязиляриндя ити аьызларын олмасы;
- тийялярин дястяйя йахын щиссядя галынлыьынын 2,5 мм-дян аз олмамасы;
- тийялярин бярклийинин 40 ЩРЖ артыг олмасы;
- дястяйиннин мювжудлуьу;
- предметин чякисинин 200 грамдан аз олмамасы.
Комбиняедилмиш атма бычагларын вя хянжярлярин ялавя яламятляри:
- тийянин формасы;
- тийя аьызларынын итилик дяряжяси;
- дястянин форма вя юлчцсц.
Комбиняедилмиш атма балталарын ясас яламятляри:
- аьызлы цч вя даща артыг тийянин мювжудлуьу;
- силащын цмуми узунлуьунун 300 мм-дян аз олмамасы;
- тийялярин дястяйя йахын щиссядя галынлыьынын 2,5 мм-дян аз олмамасы;
- тийялярин узунлуьу 80 мм аз дейил;
- тийялярин дабана йахын щиссядя 40 ЩРЖ-дян аз олмамасы;
- аналоъи функсийаны йериня йетирян дястяйин вя йа деталын мювжудлуьу;
- предметин чякисинин 200 грамдан аз олмамасы.
Комбиняедилмиш атыжы балталарын ялавя яламятляри:
- тийянин формасы;
- тийя аьзынын итилик дяряжяси;
- дястянин (балта сапынын) форма вя юлчцсц.
Сонрадан билаваситя юзц атылан комбиняедилмиш сойуг атыжы силащын айры-айры йарымнювляринин ясас
яламятляри сийащысына тийя аьызларынын итилик дяряжяси вя зярбя иля мящведижи елементлярин ен кясийинин
сащяси кими яламятляр дя дахил ола биляр. Бу яламятлярин дахил едилмяси йалныз онларын щядляри експеримент
ясасында мцяййян олундугдан сонра мцмкцн олажагдыр.
Атыжы васитялярин йарымнювляринин яламятляри
Сапандларын ясас яламятляри:
- «дюйцш» вязиййятиндя конструксийасынын цмуми узунлуьу 550 мм-дян аз олмайараг гайышын
(ипин) мяркязиндя вя йа дястяйин цзяриня бяркидилмиш «гамакын» («кичик тор йеллянжяйин») олмасы.
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Ялавя яламятляри:
- гамакын конструксийа вя формасы;
- гайышлы сапандларын ужларында бармаг цчцн илэяклярин олмасы.
Низяатан алятлярин ясас яламятляри:
- конструксийасынын цмуми узунлуьу 100 мм-дян аз вя галынлыьы ися 20 мм-дян аз олмайараг
(линэли низяатан алятляр цчцн) истигамятляндирижи дястяйин вя сюйкяйин вя йа тутужунун олмасы;
- бири мызраьын вя йа низянин сапы цчцн, диэяри ися атан шяхсин яли цчцн ики илэяйи тяшкил едян вя
цмуми узунлуьу 400 ммдян аз олмайараг гайышлар системинин олмасы.
Ялавя яламятляри: линэли низяатан алятлярин сюйкяйинин вя истигамятляндирижисинин конфигурасийасы вя
гайышлы низяатан алятлярдя дцйцнлярин баьланмасы цсулу.
Киришли-гювслц сойуг атыжы силащларын йарымнювляринин яламятляри
Йайларын ясас яламятляри:
- 1000 мм-дян артыг узунлугда эярилмиш, еластик гювсцн (сегментяохшар, кцнжлц, икитяряфя габарыг
вя йа сигмайаохшар формада) олмасы;
- орта щиссядя узунлуьу 2,5 мм-дян артыг дартылмайан киришин олмасы;
- киришин дарты эцжцнцн 15 кГ-дян аз олмамасы (компауд вя «классик» мцряккяб-гарышыг йайларда
максимал дарты эцжцдцр);
- киришин минимал дартылма мясафясинин 300 мм-дян аз олмамасы;
- дястяйин ич тяряфиндян киришядяк мясафянин 120-150 мм-дян артыг олмасы.
Ялавя яламятляри:
- нишанаалма механизмлярин олмасы;
- атяш просесини йцнэцлляшдирян механизмлярин мювжудлуьу.
Арбалетлярин ясас яламятляри:
- гундагда щоризонтал вя йа вертикал мцстявидя бяркидилмиш 300 мм-дян гыса олмайан
сегментяохшар, икитяряфя габарыг, сигмайаохшар вя йа В-шякилли формада еластик гювсцн (вя йа ики
гювсцн) олмасы;
- диаметри 2 мм-дян гыса олмайан дартылмайан киришин олмасы;
- киришин дарты эцжцнцн 30 кГ-дян аз олмамасы (компауд арбалетляри цчцн максимал дарты
эцжцдцр);
- тятик механизминин мювжудлуьу;
- киришин дартылма мясафяси эярилмиш гювсцн узунлуьунун 1/2 вя йа 1/3 щиссясини тяшкил етмялидир,
гювсцн мяркязиндян мясафя «дурьун» киришдян тятик механизминин илишэи деталына гядяр олан мясафядян
2 вя йа 3 дяфя кичик олмалыдыр;
- «мярми» цчцн истигамятляндирижинин олмасы.
Ялавя яламятляри:
- тятик механизминин конструксийасы;
- гундаьын формасы;
- нишанаалма механизминин вя кириши дарты механизминин олмасы;
- «мярми» цчцн истигамятляндирижинин конструксийа;
- гювсцн конструксийасы.
Киришли сойуг атыжы силащын йарымнювляринин яламятляри
Йай-сапандларын ясас яламятляри:
- диаметри 5-6 мм-дян кичик олмайан еластик киришин олмасы;
- узунлуьу 1000 мм-дян артыг яйилмиш, еластик олмайан гювсцн олмасы;
- киришин дартылма мясафясинин 400 мм-дян аз олмамасы;
- киришин дарты эцжцнцн 20 кГ-дян аз олмамасы.
Арбалет-сапандларын ясас яламятляри:
- диаметри 5 мм-дян кичик олмайан еластик киришин олмасы;
- узунлуьу 300 мм-дян артыг гювсцн олмасы;
- гундаьын мювжудлуьу;
- тятик механизминин олмасы; «мярми» цчцн истигамятляндирижинин олмасы;
- киришин дартылма мясафясинин 400 мм-дян аз олмамасы;
- киришин дарты эцжцнцн 20 кГ-дян аз олмамасы.
Ялавя яламятляри:
- «мярми» цчцн итяляйи]инин олмасы;
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- нишаналма механизминин мювжудлуьу.
Сапандларын ясас яламятляри:
мярми цчцн тутужу иля бирликдя еластик киришин олмасы;
- узунлуьу 60 мм-дян гыса олмайан гювсцн олмасы;
- дястянин олмасы;
- гювсляр арасында мясафянин 80 мм-дян аз олмамасы;
- киришин узунлуьунун 150 мм-дян аз олмамасы;
- киришин дартылма мясафясинын 400 мм-дян гыса олмамасы;
- киришин дартылма эцжцнцн 20 кГ-дян аз олмамасы.
Сапандларын ялавя яламятляри:
- нишан алманын мювжудлуьу;
- биляк цчцн сюйкяйин олмасы.
Конструксийа иля бвьлы йухарыда изащ олунан яламятлярдян башга, яксяр щалларда бирбаша
предметлярин конструксийасы иля ялагяли олмайан вя йалныз тядгиг олунан предметин бюйцк
фярдиляшдирилмяси цчцн ящямиййят кясб едян яламятлярин даща бир групуну айырмаг лазымдыр. Юз
нювбясиндя бу «фярдиляшдирижи» (фярди) яламятляри цч група бюлмяк олар:
1) предметин щазырланма просеси иля баьлы олан яламятляр (алятлярин изляри, маркалама нишанлары,
жищаз дамьалары вя с.).
2) предметин истисмар просеси иля баьлы олан яламятляр (тийя цзяриндяки дишляр, дястяйин чатлары, тямир
изляри вя с.)
3) предметин бядии ишлянмя вя график нишанларла баьлы олан яламятляри (силащын деталлары цзяриндя
декоратив орнаментляр, деталларын цзяриня якс етдирилмиш сащиби вя йа устанын ады вя с.)
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YOL-NƏQLİYYAT HADISƏLƏRININ EKSPERTIZASINDA
VIDEOMATERIALLARIN TƏDQIQINƏ DAIR
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin sayının artması fonunda yol nəqliyyat hadisələrinin qeydə alındığı
videofonoqramların və ya videoyazıların tədqiqi, hadisənin baş vermə səbəbinin, hadisənin xronologiyasının
müəyyən olunması yol nəqliyyat hadisəsi ekspertizası qarşısında qoyulmuş sualların həllində mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Belə video yazıların kriminalistik tədqiqatını aktuallaşdıran məsələlərdən biri də
müşahidə və izləmə kameralarının çoxalması, nəqliyyat vasitələrində yerləşdirilən videoregisrtratorların
qiymətinin əlçatan olması nəticəsində bu yazı qurğuları vasitəsilə qeydə alınmış audio-videomaterialların
daha çox sayda ekspertiza obyekti kimi təqdim olunmasıdır.
Avtotexniki ekspertiza qarşısında qoyulmuş suallara videomateriallara əsasən verilən cavablar şahid
ifadələrinə, nəqliyyat vasitələrinin izinə görə (əgər qalmışdırsa) və hadisə yerinin müayinəsi nəticəsində
çəkilmiş sxem əsasında verilən cavablardan daha əsaslı və mötəbərdir. Çünki, videomateriala əsasən təkcə
nəqliyyat hadisəsinin baş vermə anını deyil, hadisənin baş vermə xoronologiyasını da izləmək mümkündür.
Hadisə anında hadisənin iştirakçısı olan və olmayan nəqliyyat vasitələrinin yerinin və ölçülərinin, müxtəlif
obyektlərdən olan məsafələrin, hadisə anında işıqforun rənginin müəyyən olunması, eləcə də hadisə
iştirakçılarından biri piyada olduqda onun sürətinin və istiqamətinin müəyyən olunması avto texniki
ekspertiza qarşısında qoyulmuş sualların həllində böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Lakin, hərəkətdə və ya dayanmış vəziyyətdə, eləcə də yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olan və ya
həmin nəqliyyat vasitələrinə nisbətən müəyyən sürətə malik nəqliyyat vasitəsində quraşdırılmış yazma
qurğusu vasitəsi ilə qeydə alınmış videomaterialların tədqiqi müxtəlif metodiki yanaşmalar tələb edir və
müxtəlif formatlı belə videomaterialların tədqiqi ekspertlərdən yüksək peşəkarlıq tələb edir. Bəzən isə belə
məsələlərin həlli kompleks yanaşma tələb edir ki, bu zaman da video ekspertiza və kompyuter texniki
ekspertiza üzrə ekspertlərin də cəlb olunması lazım gəlir. Yazma qurğusunun yazma və yaddaşda saxlama
xüsusiyyətlərini bilməyən şəxsin məlumata baxma və ya məlumatı götürmə cəhdi məlumatın zədələnməsinə
və ya silinməsinə gətirib çıxara bilər.
Məsələn, videoregistrator yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olan nəqliyyat vasitələrindən hər hansı
birinin üzərindədirsə və hadisə nəticəsində yazı qurğusunun elektrik qida mənbəyi kəsilmişdirsə yazı
qurğusu hadisə anında yazdığı informasiyanı yaddaş qurğusuna fayl şəklində yazmağa imkan tapmamış ola
bilər. Belə yazı qurğularının xüsusiyyətlərini bilmədən onun işə salınması işin hallarının müəyyən edilməsi
üçün ən çox lazım olan hadisə anının çəkilişinin bərpası mümkün olmayan silinməsinə gətirə bilər.
Avtomobil videoregistratoru kompakt rəqəmsal audio-video yazma qurğusudur. Bu qurğular audiovideo siqnalları rəqəmsal formaya çevirir, kodlaşdırır, sıxır və məlumat daşıyıcısına (yaddaş qurğusuna)
yazır. Belə registratorlara CL-071 DV-B (CMOS), H-198 HD7201 DVR027, ACV Qx2, MiCancoder Mi96HD DVR-96HD və s. kimi qurğular aiddir.
Əksər videoregistratorlar dövrü (tsiklik) yazma rejimində işləyirlər. Videofayllar yaddaş məkanında
olan boş ünvana bir-birinin ardınca yazılır, boş ünvan olmadıqda birinci yazılan fayl silinir və onun yerinə
yeni fayl yazılır. Faylın ölçüsü registrator vasitəsi ilə tənzimlənir və adətən bir neçə dəqiqəyə bərabər
kəsilməz yazılışın müddəti ilə müəyyən olunur.
Beləliklə, istənilən vaxt yaddaşda onun həcminə bərabər yazılar arxivi saxlanılır. Avtomobilin işə
salınması ilə yazma rejimində işləyən registratorlar avtomobil işə düşən kimi yazılaçaq fayl üçün ayrılmış
ünvana informasiya yazmağa başlayır. Lakin, faylların yazılması barədə çədvəldə fayl haqqında qeyd həmin
fayl üçün ayrılmış həcm tam dolduqda və ya yazılış dayandırıldıqda əmələ gəlir. Yəni, audio-video
məlumatlar tam yazılmayana kimi fayl formal olaraq hələ olmur. Videoregistratorun olduğu nəqliyyat
vasitəsinin avto qəzası zamanı elektrik qidalanması kəsildikdə son anlarin videogörüntüləri çəkilməsinə
baxmayaraq faylların yazılması barədə çədvəldə fayl haqqında məlumat olmur. Videoregistratorun yenidən
işə salınması son görüntülərin yazılması üçün ayrılmış ünvana yeni faylın yazılmasına səbəb olur. Nəticədə
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yol nəqliyyat hadisəsinin baş verdiyi anın görüntüləri dönməz olaraq silinir.
Beləliklə, videoregistratorun və yaddaş qurğususnun tədqiqi zamanı informasiyanın zədələnmədən,
dəyişdirilmədən, silinmədən əldə olunmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu növ yazı qurğularından video
texniki və avto texniki ekspertizanın obyekti olan məlumatın dəyişdirilmədən götürülməsini informasiya
texnalogiyaları sahəsində xüsusi biliyə malik olan kompyuter texniki eskpertizasını aparan ekspertlər həyata
keçirməli və bu zaman yeni informasiya yazılmasını qadağan edən xüsusi proqram və ya çihaz stendlərdən
istifadə olunmalıdır.
Zədələnmiş faylların bərpası məsələsi də vacib məsələlərdəndir. Bu məqsədlə fayyların struktur analizi
üçün nəzərdə tutulmuş və hazırda Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə ekspertizası
mərkəzində audio-video yazıların tədqiqində müvəffəqiyyətlə istifadə olunan “DUMP” proqram vasitəsindən
istifadə olunmalıdır.
Başqa bir məsələdə - videokadrda görünən zaman ölçüsünün real zamana uyğun gəlib-gəlməməsini
müəyyən etmək üçün, eləcə də videofonoqramın həqiqiliyini müəyyən etmək üçün video ekspertiza üzrə
mütəxəssisin cəlb olunması vacib məsələdir. Məsələ burasındadır ki, videogörüntüdə görünən zaman qeyd
çox vaxt həqiqi zaman intervalını əks etdirmir (bu yazma qurğusunun istifadəçi tərəfindən seçilmiş iş
prinsipindən və ya qurğunun standarta uyğun gəlməməsi səbəbindən də ola bilər) və aydındır ki, nəqliyyat
vasitəsinin bu zamana əsasən hesablanmış V = S : t sürəti real sürəti əks etdirməyəcəkdir.
Beləliklə, bir çox hallarda videoyazıya görə zamanın müəyyən olunması dərin tədqiqat tələb edir və bu
tədqiqatda video üzrə ekspert iştirak etməlidir.
Təqdim olunmuş videomateriallarda obyektin öz ölçüsü qədər məsafəni qət etdiyi zamana görə, məlum
iki hərəkətsiz obyekt arasındakı məsafəni qət etdiyi zamana görə, hərəkət edən obyektin uzunluğu qədər
məsafəni qət etdiyi zamana görə sürətinin müəyyən olunması zamanı müxtəlif metodikalardan istifadə
olunur. Əgər zamanı dəqiq müəyyən etmək mümkündürsə, bu metodikalara əsasən obyektin sürətinin
müəyyən olunması o qədər də çətinlik yaratmır və bu tədqiqatı yol nəqliyyat hadisələrinin ekspertizasını
aparan ekspertlər də yerinə yetirə bilərlər. Videomateriala əsasən məsafənin və istiqamətin müəyyən
olunması məsələlərinin həllində «Kinovea» və «Fotomodeller» proqram vasitələrinin imkanlarından istifadə
etmək bu məsələlərin həllində çox faydalı olardı.
«Kinovea» proqramı vasitəsi ilə müxtəlif obyektlərin hərəkət istiqamətləri arasında bucağı, obyektlər
arasında məsafəni müəyyən etmək, videomaterialda əks olunmuş hadisəni ardıcıl kadrlarda izləmək, “öz”
saniyəölçənini videoya daxil etməklə həqiqi zamanı ölçmək mümkündür.
Videokadrdakı təsvirin keyfiyyətinin nisbətən yaxşılaşdırılması və kadrdakı konkret obyektin ölçüsünün
böyüdülməsi, 3 ölçülü və 2 ölçülü koordinan sistemlərin qurulması da bu proqramın funksiyasına daxildir.
Ekspert rəyinin tərtibi zamanı «Kinovea» proqram vasitəsinin imkanlarından istifadə etməklə ekspert
vaxtına qənaət etməklə yanaşı, rəyin aydın və başadüşülən olmasını da təmin etmiş olar.
Aşağıdakı şəkillərdə «Kinovea» proqram vasitəsinin bəzi imkanlarını göstərilmişdir:
İstifadəsi nisbətən mürəkkəb, lakin imkanları daha geniş olan «Fotomodeller» proqram vasitəsi ilə
ekspert tədqiqatına təqdim olunan foto və ya videomateriala görə qeydə alınmış obyektin ölçülərini və ya iki
cisim arasındakı məsafəni çox böyük dəqiqliklə müəyyən etmək mümkündür. Yol nəqliyyat hadisələri
zamanı hadisənin baş vermə halının araşdırılmasında obyektin sürətinin və məsafənin dəqiq müəyyən
olunması çox böyük əhəmiyyət kəsb etdiyindən, alınmış nəticənin dəqiqliyini və mötəbərliyini artırmaq
məqsədi ilə bu proqram vasitəsindən istifadə etmək məqsədəuyğun olardı.
«Fotomodeller» proqram vasitəsi ilə təqdim olunmuş foto və ya videomaterialın qeydə alındığı
qurğunun koordinatlarını da müəyyən etmək mümkündür. Proqramın qeyd olunan imkanları şəxsin
hərəkətinə və xarici görünüşünə gərə antropometrik ölçülərinin, diaqnostik əlamətlərinin müəyyən
olunmasına şərait yaradır.
Ümumiləşdirərək qeyd etmək lazımdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin qeydə alındığı videoyazıların
tədqiqi yeni metodikanın hazırlanmasını tələb edir. Hazırlanacaq metodikada yol nəqliyyat ekspertizası
qarşısında qoyulmuş sualların həllində 4.2 və 16.1 ixtisasları üzrə ixtisaslaşmış ekspertlərin həll etdiyi
məsələlər konkretləşdirilməlidir.
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В статье проанализирована основная нормативно-правовая база Судебно-правового совета в
Республике Азербайджан, которая опирается на законодательные акты Европейского Союза.
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В результате проводимых правовых реформ после принятия первой Конституции
Азербайджанской Республики, одним из ключевых вопросов находящимся под пристальным
вниманием государства является принятие новых нормативно-правовых актов, их применение и
усовершенствование законодательной базы во всех сферах государственной власти [1]. Ускоренная
интеграция в мировое сообщество и развитие национальных правовых отраслей под взаимодействием
международного права еще раз обусловили необходимость принятия новых законов. При
осуществлении государственной власти несомненно, возникла необходимость в принятии
нормативно-правовых актов для формирования судебной власти как независимой ветви власти.
Одним из основных законодательных актов о формировании судейского корпуса,
осуществлении и обеспечении независимости судебной власти также является Закон
Азербайджанской Республики «О Судебно-правовом совете» (далее – Закон), принятый 28 декабря
2004 года [2]. Данный Закон состоит из 24 статей и принят в связи с исполнением Азербайджаном
своих обязательств перед Советом Европы. Он имеет важное значение, являясь составной частью
законодательных судебно-правовых реформ. В целом, только лишь факт принятия настоящего Закона
стал шагом вперед в сфере создания органа самоуправления в судебной власти.
Проанализировав содержание статьи 1 Закона становится очевидным, что Судебно-правовой
совет является органом, осуществляющим: обеспечение организации судебной системы и
независимости судей в Азербайджанской Республике; организицию избрания на вакантные
должности судей кандидатов, не являющихся судьями; оценку деятельности судей; изменение их
места работы; продвижение по службе; привлечение к административной ответственнсти, а также
другие вопросы, связанные с судами и судьями. В соответствие со статьей 4 Закона, Судебноправовой совет является постоянно действующим независимым органом и не зависит
организационно, финансово, а также каким-либо иным образом от органов законодательной,
исполнительной и судебной власти, органов местного самоуправления, а также юридических и
физических лиц. Также Судебно-правовой совет осуществляет взаимодействие с органами
законодательной, исполнительной и судебной власти Коллегией адвокатов Азербайджанской
Республики, научными организациями.
Нормы Закона четко устанавливают место Судебно-правового совета при формировании и
осуществлении правосудия, определяются границы его полномочий. Самостоятельность Судебноправового совета «.... от органов законодательной, исполнительной и судебной власти, местного
самоуправления, а также юридических и физических лиц» являясь показателем его независимости,
опирается на правовые основы деятельности этого органа.
Судебно-правовой совет строит свою деятельность на основе принципов независимости,
законности, коллегиальности, беспристрастности и объективности. Правовые основы его
деятельности составляют Конституция Азербайджанской Республики, международные договоры, к
которым присоединилась Азербайджанская Республика, Закон Азербайджанской Республики «О
Судебно-правовом совете», Закон Азербайджанской Республики «О судах и судьях» [3] и другие
нормативно-правовые акты Азербайджанской Республики.
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Поскольку Закон в целом является нормативной базой, регулирующей правовую деятельность
Судебно-правового совета особое значение придается составу основных задач. Согласно статье 11
Закона, Судебно-правовой совет в целом осуществляет следующие задачи:
- вносит предложения соответствующему органу исполнительной власти Азербайджанской
Республики по организации судов (месторасположение, территориальная юрисдикция и общее
количество судей);
- организует работу по избранию кандидатов на должность судьи;
- оценивает деятельность судей и работу председателей судов, заместителей председателей и
председателей судебных коллегий, связанную с организацией судебной деятельности;
- обсуждает вопросы об изменении места работы судей, продвижению, продлению срока
полномочий, о назначении из числа судей председателей, заместителей председаталей судов,
председателей судебных коллегий Азербайджанской Республики, за исключением председателей
Верховного Суда Азербайджанской Республики, судов апеляционной инстанции, Верховного Суда
Нахичеванской Автономной Республики, судей судов по тяжким преступлениям, а также
освобождению от занимаемых должностей этих лиц или перевода на другую должность;
- осуществляет меры по повышению квалификации судей, подготовки кандидатов на замещение
вакантных должностей судьи;
- осуществляет материальное обеспечение судей, направленных на первичные курсы
долгосрочного обучения;
- осуществляет меры по обеспечению независимости судей и недопущение внешнего
вмещательства в деятельность судов;
- осуществляет информационно-правовое обеспечение деятельности суда;
- вносит предложения по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности
судов;
- утверждает Кодекс судейской этики;
- утверждает образцы удостоверений судей;
- рассматривает вопросы награждения, премирования и административной ответственности
судей;
- рассматривает обращения о прекращении полномочий и привлечения судей к уголовной
ответственности;
- рассматривает заявления и жалобы, в том числе жалобы на решения Комитета по избранию
судей;
- осуществляет другие полномочия, установленные законодательством.
Соблюдение предусмотренных законодательством обязанностей также дает возможность четко
определить границы правового статуса судебно-правового совета. Так, перечень обязанностей
данного ведомства, определяет правовые критерии его деятельности, и в целом еще раз усиливает
роль и значение Судебно-правового совета в формировании судебной деятельности.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в плоскости защиты прав и свобод
человека, Судебно-правовой совет своей деятельностью реализовывает гарантию, установленную
законодательством в осуществлении правосудия согласно международным стандартам и
формирования этой системы.
В соответствии с частью I статьи 128 Конституции Азербайджанской Республики судьи
неприкосновенны. Судьи не могут быть задержаны или заключены под стражу, за исключением
случаев, когда их застали при совершении преступления; подвергаться обыску, личному досмотру;
против них нельзя возбудить уголовное дело без согласия Судебно-правового совета. Законом
предусмотрено, что уголовное преследование члена Судебно-правового совета, и в связи с этим
прекращение его полномочий и последующее восстановление этих полномочий осуществляется
согласно статье 101 закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях» в установленном
порядке. Так, вышеупомянутая норма предусматривает положения о неприкосновенности судей.
Согласно требованию законодательства, для приостановления неприкосновенности судьи,
пойманного при совершении уголовного преступления, после выполнения вышеуказанных
требований, необходимо получить согласие Судебно-правового совета. В зависимости от этого
заключения принимается одно из последующих решений. При наличии согласия Судебно-правового
совета уголовное преследование в отношении судьи, пойманного при совершении преступления
продолжается в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Азербайджанской
Республики. При отсутствии подобного согласия судья, пойманный при совершении уголовного
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преступления немедленно освобождается.
Круг прав, закрепленных законодательством, дают возможность каждому члену совета
построить свою деятельность в рамках законов и реализовать правовой потенциал при разработке
принимаемых решений. Если обратить внимание, то можно увидеть, что права члена совета
сочетаются с правами судей, осуществляющих правосудие.
Осуществление, отмеченных прав также создает взаимные обязательства членов совета,
определенных в следующем порядке:
- в своей деятельности руководствоваться Конституцией Азербайджанской Республики,
настоящим законом, Законом
Азербайджанской Республики «О судах и судьях» и другими
нормативно-правовыми актами Азербайджанской Республики;
- беспристрастное рассмотрение вопросов на заседаниях Судебно-правового совета;
- не пропускать заседания Судебно-правового совета без уважительных на то причин;
- участвовать в голосовании по рассматриваемым вопросам в Судебно-правовом совете или
выразить особое письменное мнение;
- не совершать действия или выступления, порочащие имя члена Судебно-правового совета;
- не выражать свое мнение по существу до принятия решения по вопросам, рассматриваемым в
Судебно-правовом совете;
- не нарушать требования, предусмотренные в статье 7 настоящего закона.
Еще раз отметим, что статья 7 Закона запрещает членам Судебно-правового Совета заниматься
предпринимательством, коммерческой, а также религиозной деятельностью.
Судебно-правовой совет осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний,
которые предусматривают создание аппарата Судебно-правового совета для
разрешения
организационных вопросов, относящихся к подготовке заседаний, ведения протоколов заседаний
совета, а также для разрешения других вопросов, относящихся к выполнению Судебно-правовым
советом своих функций.
В соответствии со статьей 29.2. Закона, статус
Аппарата Судебно-правового совета
приравнивается к статусу аппарата Верховного суда Азербайджанской Республики. Деятельность
аппарата регулируется на основании Положения, утвержденного Судебно-правовым советом
(Дополнения из Положения).
Осуществление своей деятельности Судебно-правовым советом вне зависимости от
законодательной и исполнительной власти соответствует сущности классического разделения власти.
Считаем, что с законодательной точки-зрения это правильный подход, однако, ветви власти будучи
самостоятельными, также действуют и в единстве при осуществлении государственной власти.
Полагаем, что независимость органов власти, также зависит от взаимоотношений сферы
деятельности, но считаем, что взаимоотношения не должны превращаться в прямое вмешательство.
Такие взаимоотношения внешне могут казаться относительной зависимостью.
Для обеспечения фактической независимости Судебно-правового совета есть необходимость в
усовершенствовании законодательства. Так, только 9 из 15 членов Совета, которые входят в его
состав, по должности являются судьями. Верно требование о том, чтобы все члены Совета являлись
судьями, предусмотрено непосредственно законом. Кроме того, девять членов совета не относятся к
представителям органов судебной власти. Они назначены Милли Меджлисом, органами
исполнительной власти, Коллегии Адвокатов и генеральной прокуратуры.
Согласно пункту 1.3. Европейской Хартии, по поводу рассмотрения любого решения по выбору,
назначению, карьерному росту или прекращению полномочий судьи, Положение предусматривает
вмешательство независимой инстанции исполнительной власти и законодательной власти, в рамках
которой заседает по меньшей мере половина судей, избранных по методу широкого представления в
судебной власти [4].
Значит, между рекомендацией Хартии и нормативными требованиями законодательства
возникают несоответствия, еще раз подчеркиваем, что органы самоуправления судебной власти
должны сочетать свою деятельность с полномочиями других ветвей власти, однако, это единство не
должно бросать тень на их независимость.
Мы уже отметили, что статья 27 Закона закрепляет права и обязанности членов Судебноправового совета. В части 27.1.6 статьи закрепляется право члена совета «выражать мнение по
решениям, подлежащим принятию Судебно-правовым советом, в то время как в части 27.2.6 статьи
определено обязательство не выражать свое мнение по существу до принятия решения по вопросам,
рассматриваемым в Судебно-правовом совете.
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В общей сложности права и обязанности субъекта должны быть взаимными. Однако, как видно
из текста статьи, существует противоречие между конкретным правом и обязаннстью члена совета.
Интересно, какое мнение обязан выражать член совета, осуществляющий обязанность «не выражать
свое мнение по существу до принятия решения по вопросам, рассматриваемым в Судебно-правовом
совете» «касательно решения которое будет принято в Судебно-правовом совете»? Иными словами,
насколько приемлемо озвучивание членом совета мнения, не относящееся к сути и содержанию
принятого решения? Такой подход, в целом является ситуацией, препятствующей деятельности члена
совета с правовой точки-зрения (что приравнивается к деятельности судьи), также не дает
возможность члену совета предоставить независимое заключение. Предусмотрение такой
обязанности приводит к возникновению ограничений активному участию члена совета в разрешении
всех вопросов, отнесенных к компетенции Судебно-правового совета. Считаем, что это противоречие
должно быть устранено, более целесообразно внести изменения в текст законодательной нормы.
Согласно закону одной из обязанностей члена совета является «беспристрастный подход на
основе права и справедливости к вопросам, рассматриваемым на заседаниях Судебно-правового
совета». Беспристрастный подход к каждому вопросу, рассматриваемому на заседаниях Судебноправового совета, является одним из основных принципов деятельности Судебно-правового совета,
предусмотренных законодательством. Беспристрастный подход на основе права обуславливается
самостоятельсностью членов Судебно-правового совета, их подчинении Конституции и законам
Азербайджанской Республики. Т.е. член совета должен строить свою деятельность в соответствии с
требованиями положений Конституции и законов.
Однако «беспристрастный подход на основе права» члена совета, по нашему мнению, является
выражением, которое создает некоторую неопределенность. Верно, что Судебно-правовой совет как
орган, осуществляющий функции самоуправления судебной власти, в конечном итоге служит
осуществлению правосудия. При беспристрастном подходе рассматриваемым вопросам не
определено на основе каких критериев осуществляется подход предусматривающий
«справедливость».
«Беспристрасный подход на основе справедливости» включает в себя справедливость законов,
на которые опирается член совета. Считаем, что здесь и законы должны быть справедливыми, и
применяющий их член совета тоже должен быть справедливым человеком – это единство обеспечит
беспристрастный подход.
Н. Туси, говоря о добродетели справедливости, пишет о необходимости быть справедливым по
отношению к своим близким, а затем к населению города. Природа справедливости требует, чтобы
тщательность в награждении и наказании не была односторонней, нельзя допускать
несправедливость [5, с.107-109]. Далее философ отмечает, что поскольку справедливость обозначает
равенство, а две стороны являются равенством большего и меньшего, следовательно, обе стороны
справедливости являются «тиранией» [5, с. 113].
В международных рекомендациях также широко комментируется беспристрастность правосудия
и особенно учитывается недопуск вмешательства в обеспечении независимости судебной власти.
Принимая во внимание, что во Всеобщей декларации о правах человека предусмотрено право на
справедливое и открытое судебное разбирательство со стороны независимого и беспристрастного
суда [6], резолюциями ООН от 29 ноября 1985 года и 13 декабря 1985 года были одобрены
«Основные принципы независимости судебных органов» [7]. В них к положениям, связанным с
независимостью и беспристрастностью судов особо подчеркивается, что судебные органы решают
переданные им дела беспристрастно, на основе фактов и в соответствии с законом, без каких-либо
ограничений, неправомерного влияния, побуждения, давления, угроз или вмешательства, прямого
или косвенного, с чьей бы то ни было стороны и по каким бы то ни было причинам (пункт 2).
Судьи должны вести себя так, чтобы обеспечить уважение к своей должности и сохранить
беспристрастность и независимость судебных органов (пункт 8) [7].
Это означает, что согласно рекомендациям, сохранение независимости и беспристрастности
судебных органов также зависит от поведения судей. Азербайджанский законодатель учел данную
рекомендацию и недопущение действий и выступлений, способных порочить авторитет члена
Судебно-правового совета, было определено в качестве обязанности.
В Бангалорских принципах поведения судей в связи с объективностью и беспристрастностью
предусматривается, что объективность судьи является обязательным условием надлежащего
исполнения им своих обязанностей [8]. Она проявляется не только в содержании выносимого
решения, но и во всех процессуальных действиях, сопровождающих его принятие.
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В комментариях к Бангалорским принципам поведения судей отмечается, что независимость и
беспристрастность представляют собой раздельные и отличающиеся друг от друга понятия. Однако
они связаны как взаимно усиливающие друг друга характеристики судебной власти [8 ст.53].
В комментариях также подробно описаны требований касательно беспристрасности.
Отмечается, что согласно мнению Европейского суда по правам человека, требование о
беспристрасности включает в себя два аспекта. Во-первых, суд должен быть субъективно
беспристрастен, то есть ни один член суда не должен иметь личной предвзятости или предубеждения.
При этом личная беспристрастность предполагается, пока не получено данных о противоположном.
Если нет никаких доказательств, подтверждающих обратное, предполагается личная предвзятость.
Во-вторых, суд должен быть беспристрастным с объективной точки зрения, то есть обеспечивать
достаточные гарантии, исключающие всякое законное сомнение в этом отношении. В соответствии с
этими критериями, необходимо определить, имеются ли, помимо поведения судьи, поддающиеся
проверке факты, которые могут вызвать сомнения относительно его беспристрастности [8, ст.53].
Вышеизложенные рекомендации как основные принципы судебной власти, имеют конституционное значение.
Одним из основных документов, связанных с судебной властью в Европе
является
Рекомендация Комитета министров Совета Европы №R(94)12 «О независимости, эффективности
работы и роли судей» [9]. В данной рекомендации особо подчеркивается: «Судьи должны быть
независимыми при принятии решений и должны иметь возможность действовать без каких-либо
ограничений, неправомерного влияния, побуждения, давления, угроз или вмешательства, прямого
или косвенного, с чьей бы то ни было стороны и по каким бы то ни было причинам. Законом должно
быть предусмотрено наказание за попытки оказать влияние на судью. Судьи должны обладать
полной свободой для вынесения беспристрастного решения по делу, в соответствии с их верой и на
основе констатации фактов, а также согласно верховенству закона. Судьи не могут быть принуждены
дать отчёт по сути дела лицам, не имеющим отношения к судебной системе».
В Европейской Хартии «О статусе Судей», принятой в 1998 году в Лиссабоне, статус судей
определен как - обеспечение независимости и беспристрастности судов и каждого судьи,
обеспечивающих защиту прав человека [4].
Учитывая рекомендации международного законодательства можно сделать вывод, что
необходимо, чтобы член совета и законы были едино справедливыми и равновесие в справедливости
не должно быть нарушено ни в коем случае. Чтобы не допускать возникновение спора, считаем, что в
части, в которой закреплены обязанности члена совета удалив из текста слова «на основе права и
справедливости», более целесообразно сформулировать данный пункт как «беспристрастный подход
к вопросам, рассматриваемым на заседаниях Судебно-правового совета».
Таким образом, можно отметить, что Закон Азербайджанской Республики «О Судебно-правовом
совете», принятый в связи с выполнением обязательств перед Советом Европы является одним из
законодательных актов, имеющих важное значение в формировании судейского корпуса,
осуществляющего судебную власть, управлении судебной властью и обеспечении независимости
судей. Закон являясь составной частью результата реформ, осуществляемых в сфере
законодательства при проведении в стране судебно-правовых реформ, занимает важное место в
создании органа самоуправления судебной власти.
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European Union has been analyzed in the article. The perspectives of its development within the
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Akademiyasının baş müəllimi,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

BEYNƏLXALQ CİNAYƏT MƏHKƏMƏSİNİN TƏRKİBİ,
STRUKTURU VƏ YURİSDİKSİYASI
Müasir beynəlxalq hüququn yaranması və inkişafı nəticəsində beynəlxalq cinayət hüququ beynəlxalq
hüququn ayrıca bir institutu kimi formalaşdı. Demək olar ki, Beynəlxalq cinayət hüququ beynəlxalq
cinayətlərin qarşısının alınmasında və cinayətkarların cəzalandırılmasında beynəlxalq hüquqa mühüm töhfə
verdi. Bunu beynəlxalq cinayətlərə görə fiziki şəxslərin məsuliyyətini müəyyən edən və ad hoc qaydasında
fəaliyyət göstərən Nürnberq, Tokio, Yuqoslaviya və Ruanda beynəlxalq cinayət tribunallarının
nümunələrində görmək mümkündür. Beynəlxalq cinayətlərə görə mühakimə orqanı kimi tanınmış bu
tribunalların fəaliyyəti
günümüzə qədər həm tənqid olunmuş, həm də təqdirəlayiq hal kimi
dəyərləndirilmişdir. Hətta uzun zaman müzakirələr aparılmış bu bu tribunalları əvəz edə biləcək daimi
fəaliyyət göstərən məhkəmə orqanının yaradılması aktuallaşmışdı. Fikir ayrılıqlarına baxmayaraq nəhayət ki,
belə bir orqan- Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi yaradıldı, strukturu və tərkibi formalaşdı. O zaman Çin,
Rusiya və ABŞ Nizamnaməni təsdiqləməkdən imtina etmişdirlər. ABŞ isə lap uzağa gedərək ölkə xaricində
xidmət edən hərbi heyətin siyasi motivlərlə həbs edilmə və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməyə qarşı
müdafiəsiz olduğunu iddia etməklə (halbuki, Roma Statutda BCM-in səlahiyyətlərini şüurlu şəkildə həmin
ölkələrin özlərinə tabe edən təminatlar var), bir çox dövlətlərə Birləşmiş Ştatlar vətəndaşlarını heç vaxt
BCM-yə təslim etməyəcəklərinə söz verdikləri dırnaqarası 98-ci maddə razılaşmalarını imzalamaqda təzyiq
göstərmişdir [1., s.151].
Demək olar ki, cəmiyyətdə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi ilə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin
tərkibi, strukturu, yurisdiksiyası və fəaliyyəti haqqında yetərli məlumat olmadığından hər hansı müqayisə
apara bilmirlər. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Respublikasının Ermənistanla ərazi mübahisələri var
(Ermənistan Azərbaycanın 20 faizdən artıq torpağını işğal edib), eyni zamanda işğal olunmuş ərazilərdə dinc
mülki əhali işgəncələrə məruz qalmış, girov götürülmüş, öldürülmüşdür, bu halda hər iki məhkəmənin
yurisdiksiyası və fəaliyyəti ölkə ictimaiyyəti üçün çox aktualdır. Bu səbəbdən bunların müqayisəli təhlilinin
aparılması və yurisdiksiyası haqqında geniş məlumatların verilməsi zəruridir.
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin (BCM) Roma Statutuna uyğun olaraq Məhkəmənin yurisdiksiyası
“bütünlükdə beynəlxalq ictimaiyyətin narahatlığına səbəb olan təhlükəlilik dərəcəsinə görə mövcud
cinayətlərlə məhdudlaşır (5.1-ci maddə) və hazırda üç cinayət növünü əhatə edir: soyqırım, müharibə
cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlər [1., 154].
Tərifi Roma Statutunun 6-cı maddəsində verilən soyqırımı cinayəti özündə “milli, etnik, irqi və ya dini
qrupu bütövlükdə və ya qismən məhv etmək niyyətilə törədilən” çoxsaylı hərəkətləri ifadə edir ki, bura belə
bir qrupun üzvlərini qətlə yetirmək, onlara ciddi zehni və ya bədən xəsarətləri yetirmək, eləcə də uşaqların
bir qrupdan digərinə zorla köçürülməsi daxildir. Mənası 7-ci maddədə əks olunan insanlıq əleyhinə
cinayətlər “hər hansı mülki əhaliyə qarşı yönəlmiş genişmiqyaslı və ya sistematik hücumun bir hissəsi olaraq
törədilən” fəaliyyəti nəzərdə tutur və özündə adamöldürmə, kölə vəziyyətinə salma, deportasiya, işgəncə,
təcavüz və deportasiyanı ehtiva edir. 8-ci maddədə tərifi verilən müharibə cinayətləri isə “planın və ya
siyasətin bir hissəsi olaraq və ya belə cinayətlərin geniş miqyasda törədilməsinin bir hissəsi kimi
törədildikdə” Cenevrə Konvensiyasının və beynəlxalq silahlı münaqişələrdə tətbiq edilən digər adət və
ənənələrin, qanunların kobud surətdə pozulmasını, o cümlədən Cenevrə Konvensiyasının (daxili
münaqişələrdə tətbiq edilən) ciddi pozulmasını əhatə edir.
Roma Statutu həmçinin 5.2-ci maddəyə uyğun olaraq ondan əvvəl mövcud olan və ad hoc qaydasında
fəaliyyət göstərən tribunallardan fərqli olaraq Məhkəmə üçün dördüncü beynəlxalq cinayət olan təcavüz
cinayəti ilə əlaqədar yurisdiksiya həyata keçirilməsini təmin edir. Bu cinayətə tərifin verilməsində razılaşma
2010-cu ildə Uqandanın paytaxtı Kampalada xüsusi konfransda əldə edildi, halbuki Məhkəmə ən azı 30 üzv
dövlətin Nizamnaməyə müvafiq düzəlişi təsdiqləməsi (indiyə kimi yeddisi təsdiqləyib) və Məhkəmənin bu
cinayətlə bağlı öz yurisdiksiyasını aktivləşdirməsinə (bu qərar 2017-ci ildən tez qəbul edilməyəcək) üzv
dövlətlərin ən azı üçdə ikisinin razılığı olmadan yurisdiksiyanı həyata keçirilməsi mümkün olmayacaq [1.,
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Məhkəmənin yurisdiksiyası yalnız fiziki şəxslərə şamil olunur, belə ki dövlətlər və korporasiyalar kimi
hüquqi şəxslər üzərində yurisdiksiyası yoxdur. O cümlədən Roma Statutu qüvvəyə minməmişdən əvvəl
törədilmiş hər hansı cinayətlə bağlı yurisdiksiya həyata keçirə bilməz, buna görə də yalnız 1 iyul 2002-ci ilə
qədər törədilmiş olduğu iddia olunan cinayətkar fəaliyyətlərə baxa bilər. Bu tarixdən sonra Statutu
təsdiqləyən dövlət Məhkəmənin yurisdiksiyasına yalnız Nizamnamənin həmin dövlətdə qüvvəyə minəcəyi
tarixdən başlayaraq tabe olacaq. Təəssüf hissilə qeyd etməliyik ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi zamanı baş vermiş müharibə cinayətləri, Xocalı soyqırımı cinayəti Beynəlxalq cinayət
məhkəməsində araşdırıla bilməz. Roma Statutuna görə bu hadisələr Statutun qəbulundan əvvəl baş verdiyi
üçün məhkəmədə baxıla bilməz.
1998-ci il tarixli Roma Statutuna əsasən yaradılan BCM-nin əsası, Statutun qüvvəyə minməsi üçün
zəruri olan 60 ratifikasiya əldə edildikdən sonra 2002-ci il iyulunda qoyulmuşdur. BCM-nin ilk hakimləri və
ilk prokuroru 2003-cü ildə təyin edilmişdir, buna görə də məhkəmə 10 il ərzində fəaliyyətdə olmuşdur.
Hazırda Roma Statutuna tərəfdaş olan 122 dövlət var və onlar məhkəmənin yurisdiksiyasına tabedir.
Məhkəmə dörd əsas orqandan: Ədliyyə Bölmələri; Prokurorluq; Məhkəmənin, öz heyəti tərəfindən
seçilən üç hakimindən təşkil olunan və BCM-nin ümumi administrasiyasına görə məsuliyyət daşıyan Sədrlik
(Prokurorluqdan əlavə); və Məhkəmə administrasiyasının qeyri-ədliyyə istiqamətlərinə görə cavabdeh olan
Reyestrdən ibarətdir [2., 350].
Roma Statutu BCM-ni təsis etməklə həmçinin, üzərində Məhkəmənin yurisdiksiyasının olduğu cinayət
qurbanlarına və onların ailələrinə yardım məqsədli maliyyə layihələrinə kömək etmək məqsədilə Qurbanlar
üçün Etimad Fondunu da yaratdı. Məhkəməni bütövlükdə idarə edən Üzv Dövlətlərin Assambleyasıdır
(ÜDA), bu, Roma Statutuna tərəfdaş olan hər bir dövlətin bir nümayəndəsindən ibarət olan idarəedici
nəzarətçi və qanunverici orqandır.
Məhkəmənin tərkibi iddiayaqədərki Bölmə, İddia Bölməsi və Apelyasiya Bölməsi üçün təyin edilən 18
tam iş vaxtlı hakimdən ibarətdir. Hakimlər ÜDA-da olan nümayəndələr tərəfindən seçilir və doqquz il
fəaliyyət göstərirlər. BƏM-dəki (Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi) həmkarlarından fərqli olaraq onların
yenidən seçilmə hüququ yoxdur. Seçkidə namizədlik iki yolla, ya BƏM-in namizədliyi irəli sürmə
prosesində olduğu kimi Daimi Arbitraj Məhkəməsinin müvafiq milli qrupu tərəfindən, ya da üzv dövlətdə
şəxslərin müvafiq yüksək ədliyyə vəzifələrinə təyin edilməsi üçün tətbiq olunan prosedura riayət etməklə bu
dövlət tərəfindən irəli sürülür. BƏM-də olduğu kimi BCM-də də ardıcıllığın təmin edilməsi məqsədilə
seçkilər hər üç ildən bir Məhkəmənin üçdə birinin, yəni altı hakiminin seçilməsilə şahmat qaydasında
keçirilir.
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin (BƏM) Statutu ilə müqayisədə Roma Statutu BCM-də hakimlik
vəzifələrinə dair namizədlərə olan tələbləri daha geniş şəkildə müəyyən edir. “Yüksək əxlaq nümunəsi”
olmaq, “qərəzsizlik və bütövlük” keyfiyyətlərini daşımaq və “ən yüksək ədliyyə vəzifəsinə təyin olunma
üçün öz müvafiq Dövlətlərində” (Maddə 36.3.a) ixtisaslı olmaq kimi Məhkəmə hakimlərinə olan tələblərdən
əlavə Roma Statutu həmçinin məhkəmənin bütövlükdə həm cinayət, həm də beynəlxalq hüquqda təcrübəyə
malik olmasını təmin etmək üçün səy göstərir. Üzv dövlətlər o cümlədən “qadınlara və uşaqlara qarşı
zorakılıq da daxil olmaqla digər bu kimi spesifik məsələlərdə hüquqi təcrübəsi olan hakimlərin cəlb edilməsi
zərurətini nəzərə almağa” (Maddə 36.8.b) istiqamətlənmişdirlər [3., 155].
BƏM-in Statutu kimi Roma Statutu da həmçinin üzv dövlətləri bütövlükdə məhkəmənin “dünyanın
prinsipal hüquqi sistemlərinin” nümayəndəsi olmasını təmin etməyə yönləndirir və eləcə də “bərabərhüquqlu
coğrafi nümayəndəliyi” əks etdirir. Bu tələbin yerinə yetirilməsində Üzv Dövlətlər Assambleyası qərara
gəlmişdir ki, üzv dövlətlər BMT-nin dörd qruplaşması: Afrika, Latın Amerikası və Karib hövzəsi, Qərbi
Avropa və Digər Dövlətlər (bura Avstraliya, Kanada və Yeni Zelandiya daxildir) regional qruplarının hər
birindən ən azı üç hakim, Asiya və Şərqi Avropanın hər birindən isə iki hakim seçməlidir. Bu zaman qruplar
arasında bölünməli olan beş “artıq” oturacaq qalır. Bütün hakimlər milli məsubiyyəti müxtəlif olmalıdır.
Bununla yanaşı, Roma Statutu Məhkəmənin gender balansını qorumağa səy göstərir. Üzv dövlətlərdən
həmçinin “qadın və kişi hakimlərin ədalətli təmsilçiliyi” zərurətinin nəzərə alınması tələb olunur və ÜDA ən
azı altı hakimin, yəni Məhkəmənin üçdə birinin qadın olması şərtini irəli sürmüşdür. Hazırda BCM on qadın
və yeddi kişi hakimdən təşkil olunub. Qadın təmsilçiliyinin bu səviyyəsi BƏM-dəki bu səviyyə ilə
müqayisədə qat-qat üstündür.
Məhkəmə üzərində iştirakçılığı həvəsləndirmək (xüsusilə də təyin edilən qadın hakimlərin sayı ilə
əlaqədar) və BCM hakimlərinin malik olduğu güman edilən peşə kvalifikasiyalarını və təcrübəni daha
yüksək dəqiqliklə müəyyənləşdirmək üçün göstərilən səylərə baxmayaraq seçki prosesi BƏM-də olduğu
kimi siyasi təsirlərə məruz qalır. Buna bəlkə də yalnız dövlətlərin hər iki prosedurun – namizədliyi irəli
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sürmə və seçkinin səmərəliliyini təmin etdiyi halda arxalanmaq olar.
Üzv dövlətlərin nümayəndələri tərəfindən doqquz il müddətinə seçilən prokurorun rəhbərliyi altında
Prokurorluq BCM-in yurisdiksiyası ilə üst-üstə düşən cinayətlərin araşdırılması və şəxslərin cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməsinə görə cavabdehdir. Məhkəmənin hazırkı prokuroru Qambiyadan olan Fatu
Bensudadır. O, buna qədər Məhkəmənin birinci prokuroru, Argentinadan olan Luis Moreno-Okamponun
müavini kimi fəaliyyət göstərmiş və 2012-ci ilin iyununda vəzifəyə təyin olunmuşdur.
Prokurorluq tərəfindən aparılan istintaq araşdırmalarına Roma Statutunun 13-cü maddəsinə uyğun
olaraq üç üsuldan biri ilə başlana bilər. Birinci üsulda Statutu tərəfdaş olan dövlətlər, müvafiq hadisənin üzv
dövlətin ərazisində baş verdiyi və ya dövlətin bir və ya daha çox vətəndaşına təsirini göstərdiyi halda
üzərində BCM-in yurisdiksiyası olan bir və ya daha çox cinayətin törədilməsini aşkarcasına özündə əks
etdirən hər hansı situasiyanı Prokurorun diqqətinə çatdıra bilər. Hərçənd ilkin olaraq bu müddəanın, başqa
dövlətə təsir edən cinayətləri işarələmək məqsədilə bir və ya daha çox dövlət tərəfindən tətbiq ediləcəyi
güman edilirdi, əslində isə Uqanda, Konqo Demokratik Respublikası, Mərkəzi Afrika Respublikası və Mali
kimi bir sıra ölkələr iddia edilən və onların müvafiq ərazilərində baş vermiş cinayətkar fəaliyyətin
araşdırılmasına istinad edərək işi öz boynuna götürmüşdü [1., 154]. Roma Statutuna tərəfdaş olmayan dövlət
eləcə də öz ərazisində baş vermiş və ya onun bir vətəndaşı ilə əlaqəli olan cinayətlərlə bağlı Məhkəmənin
yurisdiksiyasını qəbul etmək imkanına malikdir. Bu başlığa əsasən, Statuta tərəfdaş olmayan dövlətlərin
vətəndaşları tərəfdaş olan dövlətin ərazisində müvafiq cinayətlərdən birini törətməkdə ittiham olunduqda
onların BCM-ə yönləndirilməsi də mümkündür [4., 132].. Halbuki, praktiki olaraq bu imkan yuxarıda təsvir
edilən, müvafiq dövlətlərin üzərinə cinayətləri özlərinin araşdırmaları və məsuliyyətə cəlb etmələri yükünü
qoyan ardıcıllıq prinsipi ilə mühüm dərəcədə azalır.
İkincisi, BMT Xartiyasının 7-ci Başlığına əsasən Təhlükəsizlik Şurası göstərilən cinayətlərdən bir və ya
daha çoxunu aşkarcasına özündə əks etdirən hər hansı situasiyanın beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə təhlükə
törətdiyi hesab edildikdə bu situsiyanın araşdırılması üçün müraciət edə bilər. Şura indiyə kimi belə
səlahiyyətdən iki dəfə: 2005-ci ildə Sudanla və Darfurdakı vəziyyətlə; və 2011-ci ildə Liviya ilə əlaqədar
istifadə edib. İşə baxılma üçün belə müraciətlər olduqda əlaqədar dövlətin Roma Nizamnaməsini təsdiqləyibtəsdiqləməməsi əhəmiyyət kəsb etmir. Nə Sudan, nə də Liviya belə etməyib. Bu yaxınlarda isə hərbi
cinayətlərin törədilib-törədilmədiyini araşdırmaq məqsədilə Təhlükəsizlik Şurasının Suriyadakı vəziyyəti
baxılma üçün Məhkəməyə təqdim etməsi çağırışları səslənib.
Üçüncüsü, prokuror törədilmiş olduğu iddia edilən cinayətlər barədə etibarlı məlumatlar əldə etmişdirsə
və şüurlu şəkildə istintaqı əsaslandırılmış hesab edirsə istintaq araşdırmalarına başlanması qərarını özü verə
bilər. Lakin belə araşdırmaya başlamazdan əvvəl prokuror ilk öncə Məhkəmənin İddiayaqədərki Bölməsinin
palatalarından birinin razılığını almalıdır. Buna qədərki prokuror Luis Moreno-Okampo 2007-2008-ci illərdə
Keniyada və 2010-cu ildə Fil Dişi Sahilində törədilmiş seçkisonrası vəhşiliklərlə bağlı araşdırmalara öz
təşəbbüsü ilə başlamışdır (əvvəlcə müvafiq palatanın razılığını almaqla).
Təhlükəsizlik Şurası istintaqın başlanmasını təmin etməyə qadir olduğu kimi həm də istintaqı dayandıra
bilər. Roma Statutunun 16-cı maddəsinə uyğun olaraq Şura hər hansı araşdırmanı və ya şəxsin məhkəməyə
verilməsini bir il müddətinə dayandırmaq üçün bu dayandırmanın yenilənmə vaxtını göstərməməklə BCMnə sorğu göndərə bilər. Təhlükəsizlik Şurasında belə səlahiyyətlərin mükafatlandırılması Statuta dair bir
qütbdə Təhlükəsizlik Şurasının beş daimi üzvünün üçü –həm BCM-yə baxılma üçün iş təqdim olunduğu
hallarda, həm də BCM-in araşdırmalarının qarşısının alınmasında Şuranın aparıcı rol oynamasının tərəfdarı
olan Çin, Rusiya və ABŞ-ın, digər qütbdə isə Statuta Qoşulmayanlar Hərəkatının üzvlərinin də daxil olduğu
və Təhlükəsizlik Şurasının bu prosesə müdaxilə etməməsinin lehinə olan dövlətlərin arasında danışıqlar
aparıldığı vaxtda əldə edilən kompromisin nəticəsi idi.
Bu kompromis şübhəsiz ki, Statutun qəbulunun təmin edilməsinə imkan yaratsa da, praktiki olaraq
problemlərə yol açmışdır. Bunun nəticəsi idi ki, Çin, Rusiya və ABŞ Statutu təsdiqləməkdən imtina
etmişdirlər.
BCM heç bir hüquq-mühafizə orqanına malik deyil, buna görə də xüsusilə şübhəli şəxslərin
saxlanılması və ardıcıl olaraq onların azadlıqdan məhrum edilməsi məsələlərində dövlət hakimiyyət
orqanlarının yardımına etibar edir (5). Roma Nizamnaməsinə uyğun olaraq üzv dövlətlər Məhkəmənin öz
yurisdiksiyasına daxil olan cinayətləri araşdırmasında və məsuliyyətə cəlb etməsində onunla tam əməkdaşlıq
etməyə borcludurlar və həmin dövlətlər bundan imtina etdikdə, BCM ÜDA qarşısında məsələ qaldıra bilər.
Məhkəmə ona Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təqdim olunan işə baxdıqda, bütün BMT üzvləri Statuta
tərəfdaş olub-olmamaqlarından asılı olmayaraq əməkdaşlıq etməyə borcludur.
Hazırda Prokurorluq səkkiz dövlətdə: Mərkəzi Afrika Respublikası, Fil Dişi Sahili, Konqo Demokratik
Respublikası, Keniya, Liviya, Mali, Sudan (Darfurla əlaqədar) və Uqandada törədilmiş olduğu iddia edilən
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cinayətlər üzrə təhqiqatlar aparır. Bununla yanaşı prokuror araşdırmaların zəruri olub-olmadığını müəyyən
etmək məqsədilə: Əfqanıstan, Komor adaları, Honduras və Cənubi Koreyada (orada Şimali Koreya
tərəfindən törədildiyi iddia olunan cinayətlərlə bağlı) törədilmiş olduğu iddia edilən cinayətlər haqqında
məlumatların ibtidai təhlilini həyata keçirir və həmçinin, Kolumbiya, Gürcüstan, Qvineya və Nigeriyada
həqiqi məhkəmə icraatının aparılıb-aparılmadığını qiymətləndirir. Prokurorluq özünün ilk hökmünü BCM-in
təsis edilməsindən demək olar ki, 10 il keçdikdən sonra, Konqo Demokratik Respublikasının lideri Tomas
Lubanqaya Konqonun şimal-şərqində yerləşən İturi regionunda silahlı münaqişə zamanı uşaqların əsgər kimi
istismarına görə 14 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzası verilərkən çıxardı. Hökmdən sonradan
apelyasiyaya verildi [1., 155].
Əvvəldə qeyd etmişdik ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin fəaliyyətində müsbət amillərlə yanaşı
tənqidi məqamlar da az deyil. Buna şərait yaradan amillərdən biri məhz güc faktoru, güc hakimiyyətidir, ki,
məhkəmə onlara təsir etməkdə çətinlik çəkir. Belə ki, beynəlxalq sferada bir çox cinayətlər törədilir ki, güclü
dövlətlər həmin cinayətlərin baş verməsinə gizli dəstək verirlər və bunun daha geniş miqyasada yayılmasına
əməkdaşlıq şəraitində imkan verirlər ki, belə hallarda bu cinayətlərin olunmasına və cinayətkarların
cəzalandırılması mümkün olmur. Misal olaraq göstərmək olar ki, bu günə qədər BCM-nin bütün istintaq
araşdırmaları Afrika dövlətləri ilə əlaqədar olmuşdur, bu da bəzi narazı müşahidəçilərin təşkilata “Avropanın
Afrika üzrə Cinayət Məhkəməsi” adını verməsinə gətirib çıxarmışdır. Çoxlarına görə bu, bəyan edilən
neytrallığına baxmayaraq beynəlxalq hüququn bitərəf fəaliyyət göstərməyə qadir olmamasına başqa bir
nümunədir, belə ki, daha güclü dövlətlər və onların vətəndaşları və ya güclü müttəfiqləri olan dövlətlər
araşdırmalardan yaxa qurtardığı halda, yalnız ən yoxsul və ən zəif dövlətlər təhqiqatlara və cinayət
məsuliyyətinə cəlb etməyə məruz qalır. Digərləri bunula razılaşmır və Məhkəmənin baxdığı əksər işlərin
Afrika millətlərilə əlaqədar olmasında təəccüblü heç nə görmədiklərini bildirirlər, belə ki, məhz həmin
ölkələr yoxsullaşmanın yüksək səviyyəsi ucbatından ədliyyə sisteminin tam funksiyalı olmaması
tendensiyasını yaradır və çox güman ki, bununla da BCM-in onları cinayətlərdə mühakimə etməsinə səbəb
olurlar. Həmçinin vurğulandı ki, çox Afrikalı Məhkəmənin göstərdiyi səylərə yardımçı olublar və artıq qeyd
edildiyi kimi dörd Afrika dövləti öz ərazilərində törədilmiş cinayətlərlə əlaqədar özləri Məhkəməyə müaricət
ünvanlayıblar – hərçənd etiraf etmək lazımdır ki, bu müraciətlərin bəzilərinin siyasi motivli olması və
müəyyən edilmiş növbəti daxili gündəmə qədər BCM-i manipulyasiya etmək məqsədli olmasına dair
ittihamlar irəli sürülmüşdü. Bundan əlavə, hətta BCM-in Afrikadakı fəaliyyətini dəstəkləyənlər də
Məhkəmənin baxdığı işlərin sözügedən qitədə ifrat dərəcədə cəmləşməsinin əslində diktatorlara və siyasi
elitaya BCM-ni mahiyyət etibarilə qərəzsiz və ya hətta neo-imperialist kimi sərgiləməyə imkan yaratmaqla
onların dəyirmanına su tökməsindən narahatdırlar.
Şübhəsiz, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Afrika ilə bağlı narahatlığı dərk etməsi Sudanla
münasibətdə adı çəkilən məhkəmənin fəaliyyəti və tədbirləri nəticəsində bu məsələnin 2005-ci ildə BMT
Təhlükəsizlik Şurasına müzakirə mövzusu kimi göndərilməsi bu problemi daha da gərginləşdirmişdir. Bu
məsələ həmçinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ilə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi arasındakı
münasibətlərin problemli təbiətini də ön plana çəkmişdir. 2009-cu ilin mart ayında Sudanın digər dövlət
rəsmiləri ilə yanaşı prezident Ömər Əl-Bəşirin də həbs edilməsinə dair Məhkəmənin qərarı, nəinki məsələni
ölkənin daxili işlərinə icazəsiz müdaxilə kimi səciyyələndirən Sudan Höküməti tərəfindən etirazlara səbəb
oldu (Sudan Roma Nizamnaməsinə tərəfdaş deyil), həm də Afrika İttifaqı (Aİ) bunu Darfurdakı münaqişənin
sülh yolu ilə həllinə Məhkəmənin vasitəçilik cəhdlərinə zərbə vuracaq addım kimi qiymətləndirərək
məsələyə etirazını bildirdi [1., 156]. Aİ-ni xüsusilə özündən çıxaran fakt 16-cı maddəyə görə öz
səlahiyyətlərindən istifadə edərək BCM-in Sudan prezidentinə qarşı apardığı məhkəmə icraatında 12 ay
müddətinə qalmaqla bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasına ünvanladığı sorğunu sonuncunun cavablandırmaması
oldu. Nəticə etibarilə Aİ öz üzv dövlətlərini prezidentin həbsinin təmin edilməsində BCM ilə əməkdaşlıq
etməməyə təlimatlandırdı, prezident isə bir çox Afrika dövlətlərinə səfər edib və indiyə qədər həmin
dövlətlərin heç biri həbs qərarının icra edilməsinə razı olmayıb.
Əl-Bəşirin işi Aİ-ni araşdırma və ya məhkəmə icraatının dayandırılmasına görə BCM-ə sifariş verməsi
üçün Baş Assambleyaya icazə vermək məqsədilə 16-cı maddəyə düzəliş edilməsi çağırışını etməyə də sövq
etdi. Bu da, belə müraciətin sifariş edilməsi sorğusunun qəbulundan altı aylıq bir dövr keçdikdən sonra BMT
Təhlükəsizlik Şurasının hərəkətsizliyi şərtilə mümkün idi. Belə düzəlişin qəbulunun faktiki qeyri-mümkün
olmasına baxmayaraq (xüsusilə də Roma Statutuna tərəfdaş dövlətlərin ən azı səkkizdə yeddisinin təsdiqinin
tələb olunduğu halda), BMT Təhlükəsizlik Şurasının fəaliyyətsizliyinə Aİ üzvlərinin həddən artıq məyus
olmalarını bildirmək təklif edildi. Sözügedən iş Məhkəmənin ədalətin qərəzsiz surətdə tənzimləyicisi
olmaqdan çox uzaq olmaqla, həqiqətdə veto hüququnu nəzərə aldıqda BMT Təhlükəsizlik Şurasına daimi
beş üzvün təsiri mənasına gələn Şuranın ifrat həddə təsirinə məruz qalmasına aid çoxlarının şübhələrini
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təsdiqləyərək Afrikada BCM-in nüfuzunu xeyli ləkələdi. Veto hüququnun mövcudluğu əlbəttə ki, həm də o
deməkdir ki, daimi beşliyin heç birinə qarşı bu ölkələrin ərazisində törədilən mümkün cinayətlərə görə:
məsələn, Tibetdə həyata keçirilən əməllərə görə Çinə və ya Rusiya qüvvələrinin Çeçenistanda törətdiklərinə
görə ona qarşı Şura tərəfindən BCM-də iddia qaldırıla bilməz.
Prezident Əl-Bəşir heç də hazırda BCM-in haqqında həbs qərarı çıxardığı yeganə Afrika ölkə başçısı
deyil. 2013-cü ilin mart ayında Keniyanın prezidenti seçilmiş Uhuru Kenyatta Keniyada 2007-ci il
seçkilərindən sonra baş vermiş vəhşiliklərlə əlaqədar insanlıq əleyhinə cinayətlər törətməkdə 2011-ci ildə
təqsirli bilinərək Məhkəmə tərəfindən haqqında iddia açılmışdı.
Son olaraq bir faktı da vurğulamaq lazımdır. Yuxarıdan göründüyü kimi, Məhkəmə özünün ilk
hökmünü fəaliyyətə başladıqdan yalnız 10 il sonra çıxarmışdır. YBCT və RBCT-in presedentləri dəqiqdirsə,
hökmlərin icrasının təmin edilməsinə ayrılan vaxt həmişə vacib və olduqca dəyərli olacaqdır. Ayındır ki,
yalnız ən pis şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər, lakin istehza doğuran odur ki, bu onlara:
qalmaq üçün rahat şərait, səlahiyyətli hüquqi təmsilçilik və ölüm cəzasının qeyri-mümkünlüyü kimi mühüm
imtiyazlar bəxş edəcək. Bundan əlavə, BCM-in həyata keçirilmiş və ya göz yumulmuş dəhşətli aktların dərc
edilməsi kimi əhəmiyyətli və təhsil xarakterli funksiyası olsa da, bu iki arzuolunmaz nəticə ilə sonuclana
bilər. Birincisi, mətbu orqanlar ağır cinayətlərə qeyri-adekvat cavab olmaqla müharibə cinayətlərinin dəhşəti
ilə yorucu təsir göstərir. İkincisi isə odur ki, şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi müharibənin yerləyeksan etdiyi ərazilərdə sülh razılaşmasına nail olunmasını təhlükə altında qoya bilər[1., 155-157].
Bu problemlərin tanınması bir tərəfdən beynəlxalq cinayətlərdə təqsirləndirilən şəxslərin öz ölkələrində
məhkəmə qarşısına çıxarıldığı “qarışıq tribunal”ların təşkil olunmasına gətirib çıxardı, ancaq məhkəmədə
həm dövlətin öz hakimləri, həm də milli və beynəlxalq cinayət qanunvericiliyini tətbiq edən xarici hakimlər
iştirak etməli idilər. Belə qarışıq tribunallar Kamboca, Syerra-Leone, Şərqi Timor, Bosniya-Herseqovina və
Livanda fəaliyyət göstərmişdirlər.
Nəhayət, müasir dünyada son 60 ilə qədər insan hüquqlarının təmin olunması dövlətlərin əsas
öhdəliklərindən olsa da bu öhdəliklər bəzən arzuolunan səviyyədə yerinə yetirilməmiş, bəzən insan
hüquqlarının qorunmasını bəyan edən tərəflər bu hüquqları pozan siyasi rejimlərə gizli dəstək vermişçlər.
Dövlətlər bəzi hüquqları xüsusi irəli çəkdikləri halda, digərlərinin rolunu azaltmaları və ya əhəmiyyət
verməmələrinə görə ideoloji üstünlüklər baxımından fərqləndikləri üçün ayrı-ayrı hüquqların mühafizəsi
ləkəli, onların icrası isə qeyri-bərabər olaraq qalsa da, indi belə hüquqların müdafiəsi çoxsaylı qlobal və
regional konvensiyalarla qorunur. Xüsusilə də, aralarındakı şübhədoğurmayan qarşılıqlı asılılığa
baxmayaraq, bir tərəfdən mülki və siyasi, digər tərəfdənsə sosial və iqtisadi hüquqların arasında bolgülərə
yol verilir. İkinci Dünya müharibəsindən bəri insan hüquqlarına verilən və artmaqda olan bu əhəmiyyət o
mənanı ifadə edirdi ki, artıq fərdlər bəzi məsələlərdə, beynəlxalq hüquqla onlara verilən hüquqlardan
yararlanmağa qadir olan və həmin qanunların kobud surətdə pozulmasına görə cinayət məsuliyyətinə
cəlbetməyə cavabdeh olan beynəlxalq hüquqi rejimin tabeliyində fəaliyyət göstərirlər.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ədəbiyyat:
Wade Mansell and Karen Openshaw: İnternational Law (a critical introduction). Oxford and Portland
Oregon 2013 s. 151
Robertson G. Crimes against Humanity: the Struggle for Global Justice. New York, New Press, 2006,
758 p.
Батырь В.А. Проблемы имплементации Римского статута Международногo Уголовного суда. М.,
2001,
Международный уголовный суд. (сборник документов), Казань: Центр инновационных
технологий, 2004
Byron Ch. War Crimes and Crimes against Humanity in the Rome Statute of the International Criminal
Court. Manchester, Manchester Univ. Press, 2009
Internatиonal Crиmes, peace and human rиghts: the role of the Ыnternatиonal Crиmиnal Court /Dиnah
Shelton, edиtor and contrиbutor, Transnatиonal Publиshers, Ыnc. Ardsley, New-York, 2000
www.un.org/icc/
www.un.org/иcty/
www.iccnow.org
www.ictr.org

179

РЕЗЮМЕ
Состав, структура и юрисдикция Международного Уголовного Суда, его деятельность в целом
являются одним из вопросов, которые представляют интерес как для государств, так и физических
лиц. Международное сообщество имеет достаточную информацию о деятельности международных
уголовных трибуналов в Нюрнберге, Токио, Югославии и Руанде, наказывающие физических лиц за
совершение международных преступлений и действующие в порядке ad hoc. В отличие от них,
Международный уголовный суд, который был представлен международному сообществу в более
совершенной форме и действует на постоянной основе, является той структурой, с помощью которой
государства надеются на
предупреждение международных преступлений. Учитывая это, научная
статья посвящена изучению состава, структуры и юрисдикции Международного уголовного суда и
проведению сравнительного анализа.

RESUME
Composition, structure, jurisdiction and generally operation of the International Criminal Court are
several matters of those which cause the interest of States and individuals. The international community has
sufficient information regarding the operation of such international criminal tribunals as for Nuremberg,
Tokyo, Yugoslavia and Rwanda punishing individuals for international crimes and operating in ad hoc order.
Unlike the aforementioned tribunals however International Criminal Court, appearing before the world
community more advanced and operating permanently, is an entity approached by States more reassuringly
in deterring international crimes. In respect of this, the scientific article is made to encompass composition,
structure and jurisdiction of the International Criminal Court, with a comparative analysis carried out.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА
НА СВОБОДУ СОВЕСТИ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ И
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Посягательства на свободу совести относятся к тем немногим преступлениям, которые
представляют больше трудностей как с точки зрения их правильной принципиальной оценки, так и с
точки зрения их расположения не только в общей системе преступлений, но и в ряду тех немногих
преступлений, которые на протяжении истории чаще и быстрее меняли свой характер, объем и
содержание. И назывались они в разные времена в юридической литературе по-разному. Разница
была не только в названии, но и в подсудности религиозных преступлений, и в их наказании. Тогда
как первоначально они были подсудны только духовному суду и наказывались церковными
наказаниями, в Средневековье - и духовному, и светскому суду и облагались, соответственно,
наказаниями как церковными, так и светскими, к концу XIX века религиозные преступления всецело
подсудны уголовному суду и караются на общем основании наказаниями уголовными.
Ответственность за религиозные преступления в уголовно-правовой доктрине обуславливалась
изменчивостью уголовно-правовой конструкции их в разные эпохи, принципа, лежащего в основе их
теоретического построения и развивающимися церковно-политическими отношениями. Со временем
из перворазрядных преступлений, потрясающих основные устои общества государства, религиозные
преступления были низведены в ранг обычных посягательств против благ и интересов частных лиц.
Все эти обстоятельства непосредственно влияли на определение границ и основ наказуемости
религиозных посягательств в учении юриспруденции.
Если исходить из того, что «наука уголовного права, в смысле более или менее целостной
системы знаний, возникла лишь в XVIII столетии» (7, с.12), то мы должны рассматривать
интересующий нас вопрос именно с этого периода, когда в теории уголовного права уже были
установлены основные начала карательной деятельности государства (7, с.32). Однако без изучения
произошедших преобразований невозможно «пролить свет на природу и объем юридических
определений о преступлениях против религии в разные периоды истории и указать причины
видоизменяемости круга последних. Без этого не может быть и речи об изучении развития какоголибо правового института» (13, с.3). Подходы ученых к данной проблеме были разными.
Проф. В.Н.Ширяев считал, что: «Более или менее близкий к истине ответ на основные для
уголовно-юридической конструкции преступного деяния вопросы: каково содержание данной группы
преступлений и в чем именно состоит то благо или интерес, на который направляется посягательство,
может быть получен лишь при изучении норм уголовного законодательства в тесной связи с теми
условиями, на почве которых эти нормы выросли (13, с.3). Проф. Л.С. Белогриц-Котляревский
подходил к исследованию указанной проблемы через изучение отношения государства к религиозной
свободе. По его мнению, понятие и объем религиозных посягательств определяются, с одной
стороны, отношением государства к свободе совести, а с другой – взглядом на объект посягательства
(2, с.486). Проф. А. Попов рассматривал преобразование юридической конструкции этих деяний в
неразрывной связи с процессом постепенного перемещения преступлений религиозных и против
нравственности из сферы суда церковного в суд уголовный. По его взгляду, именно под влиянием
изменения подсудности указанных категорий преступных деяний «должно было совершиться их
уголовно-юридическое преобразование» (8, с.1-2), то есть он подходил к освещению проблемы не
только с точки зрения материального права, но, главным образом, со стороны процессуальной. По
мнению проф. С.В. Познышева, исследование вопроса о религиозных преступлениях, сводится к
тому, чтобы 1) установить общий принцип, который определял бы допустима ли и, если допустима,
то в каком объеме, охрана религии посредством уголовных кар, - тем самым, должны определяться в
общих чертах те деяния, которые должны считаться религиозными преступлениями; 2) изучить
юридическую природу религиозных преступлений, с определением относящихся к данной группе
видов и с анализом каждого из этих видов; 3) осветить установленными в исследовании принципами
действующее право и выработать систему идеальных уголовно-правовых норм, отвечающих
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наличным общественным условиям (7, с.1-29). В качестве главного фактора, оказывавшего влияние
на правовую природу религиозных преступлений, В. Рохланд признавал отношение государства к
церкви, считая, что вне этих отношений она не может даже понята, ибо от того или другого
взаимоотношения между государством и церковью зависит большая или меньшая свобода
религиозных вероучений и религиозных культов, а вместе с тем, следовательно, и вся система
религиозных деликтов и положение их в действующем праве (9, с.6).
Говоря об исторических основах преобразований религиозных деликтов в посягательства на
свободу совести, мы подчеркиваем, что ими были, прежде всего, церковно-политические отношения,
развивающиеся на протяжении веков. Проф. В.Н. Ширяев выделает следующие наиболее яркие и
характерные периоды этих отношений, повлиявшие на формирование уголовно-правовой
конструкции религиозных преступлений, а, следовательно, и на становление ответственности за них:
эпоха византинизма, эпоха франкской монархии, эпоха иерократии, эпоха Реформации и
Просвещения (13, с.6).
Появление в уголовно-правовом обороте религиозных деликтов, как самостоятельной группы
уголовно-наказуемых деяний, стало возможным только с возникновением известного религиозного
вероучения и с развитием религиозных интересов народа – с одной стороны, с другой стороны –
признанием за этим вероучением или этим религиозным интересом государством такого значения,
что они берутся им под особую охрану, подкрепленную угрозой наказания за посягательство на них.
Наступление этих условий для Римской империи связано с признанием христианства и
провозглашением его господствующей религией (13, с.9-10). Не ограничиваясь формальным
провозглашением господствующего значения за христианством, законодатель облекает в форму
закона его отдельные догматы. Всякое отклонение от них – ересь, деяние уголовно-наказуемое.
Проф. Франц фон-Лист по этому поводу пишет: «С тех пор, как христианство было объявлено в
Римской империи государственной религией (379 г.), она охраняется строгими уголовными
постановлениями. Вероотступничество и ересь становятся политическими преступлениями, и
таковым же признается с 425 г. и обращение в язычество (11, с.105).
В исследовании проф. Л.С. Белогриц-Котляревского круг преступлений против религии по
римскому праву сведен к следующим деяниям: 1) уклонение от государственного культа
(идолослужение, апостасия и отпадение от христианского культа, ересь, схизма и анабаптизм –
рассматривается или как ересь, или как схизма), 2) прозелитизм или обращение последователей
государственного культа в чужую религию; 3) богохуление; 4) клятвопреступление; 5) нарушение
богослужения; 6) нарушение права убежища; 7) святотатство; 8) осквернение трупов и гробниц; 9)
волшебство и предсказательство (1, с.47-71).
В эпоху франкской монархии (V-IX века н.э.) система церковно-политических отношений
весьма сходна с византийской. Здесь, как и в Римской империи, христианская церковь получает
характер привилегированного принудительного учреждения (13, с. 57).Наибольшая опасность
христианству угрожала со стороны язычества, поэтому деяния данной группы являлись строго
наказуемыми в глазах как духовной, так и светской власти. Особенно богато предписаниями против
язычества англосаксонское право(13, с. 59-61). Насмешка и нападение на христианское учение, также
защита иудейской веры словом особенно жестоко карались Вестготской правдой(VII в.) (1, с.108109). Усиленную ответственность вызывало нарушение церковного мира, которое заключалось в
посягательстве на целость и неприкосновенность церковных зданий, на принадлежащее церкви
имущество или же на находящихся в церкви лиц; насильственное вторжение в церкви считалось
также нарушением мира (1, с.67). Наиболее тяжким случаем нарушения церковного мира считался
случай, сопровождавшийся прерыванием богослужения. Виновные в этом преступлении в Германии
подвергались изгнанию, телесному наказанию, а в том случае, когда нарушение богослужения
соединялось с причинением оскорбления священнослужителям - смертной казни (1, с.122). К
преступлениям против религии в этот период также относились преступная божба (злоупотребление
торжественным уверением с произнесением имени Бога) и клятва (противорелигиозное пожелание
зла, несчастья), которые карались штрафом, телесными наказаниями или тюремным заключением.
Клятвопреступление (ложная клятва) каралось отсечением руки. Наиболее суровая ответственность
за клятвопреступление – смертная казнь была установлена в Lex Saxonum (Саксонском Зерцале) (1,
с.115-116). В германском праве как самостоятельное посягательство рассматривалась и лжеприсяга
(ложная присяга перед судом). Наказание лжеприсяги зависело от того, была ли она дана в
гражданском или в уголовном деле; в первом случае виновный, кроме возмещения вреда и инфамии,
карался отсечением двух пальцев, которыми он клялся; во втором же случае виновный, если его
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ложное показание влекло за собою осуждение кого-либо к уголовному наказанию, карался по
принципу талиона (1, 117-122). Германцы, всякое нарушение покоя усопших рассматривали как
дерзкое надругательство над священными верованиями. Так, в Вестготском праве (VII в.), праве
Фризов (VIII в.), Баварском праве (VII—VIII вв.), праве Алеманов (VI-VIII в.) виновным в этих
деяниях предусматривались пени в пользу его наследников, а при отсутствии таковых – казне,
причем преступнику в последнем случае могло назначаться и телесное наказание, вина же раба
каралась сожжением, которому также предшествовало телесное наказание (1, с.88-91).
Обзор законодательного материала рассмотренной эпохи свидетельствует, что законодательные
определения, касающиеся религиозной жизни и интересов народа, носят довольно случайный,
отрывочный характер, трудно укладываемый в какую-либо систему; что определения эти имели в
виду охрану христианской религии, как определенного вероучения, причем, сообразно с уровнем
развития и понимания христианского вероучения, а они направлялись, главным образом, на охрану
внешней обрядовой стороны религии, что, наконец, часть деяний, имевших характер религиозных
деликтов, имела в основе своей запреты и повеления, возникшие вместе с принятием христианства,
состав же другой части деликтов образовался путем сообщения религиозного характера институтам,
сложившимся еще в языческую эпоху под влиянием стремления к миру (13, с.70-72). Об этой эпохе
известный исследователь западных традиций права проф. Гарольд Дж. Берман писал:
«Относительное отсутствие универсального уголовного права и господство местных обычаев только
подчеркивают тот факт, что преступление чаще всего считалось проступком перед другими людьми и
одновременно перед Богом, а не проступком перед какой-то всеобъемлющей политической единицей,
будь то церковь или государство» (3, с.179).
Новая теология отразилась в новой системе уголовного права, созданной канонистами в XI-XII
веках. В этот период было впервые проведено четкое процессуальное различие между грехом и
преступлением. Это произошло отчасти потому, что церковной иерархии удалось изъять у светских
властей юрисдикцию над грехами, что, кстати, изменило смысл слова «светский» («secular»). Любое
деяние, подлежащее наказанию королевскими или «мирскими» должностными лицами, должно было
отныне караться как нарушение светского закона, а не как грех, то есть не как нарушение закона
Бога. Однако вопиющее нарушение принципа разделения церковной и светской юрисдикции
содержалось в законе, применявшемся к еретикам. В XII-XIII веках ересь, которая ранее была только
духовным проступком и наказывалась анафемой, стала и правонарушением, караемым как измена.
Впервые для ее выявления стала применяться инквизиционная процедура и за нее впервые стала
назначаться смертная казнь. Сутью проступка являлось отступление от догм католической церкви (3,
с.183-184). «Известный декорум соблюдался, - отмечает проф. М.П. Чубинский, - ибо в конце
приговора, сопровождавшего передачу, обыкновенно духовный суд рекомендовал светскому судье не
предавать виновного смерти или изувечению, но это приглашение было лишь формальностью. На
практике приглашение духовного суда наказать как можно мягче, без пролития крови, обычно прямо
понималось, как приглашение сжечь виновного живым на костре». Так церковь преодолевала свое
отвращение к пролитию крови, участвуя в нем лишь косвенно. Это была та самая «аномалия», из-за
которой в XVI веке разрушилась вся модель (12, с.113).
В законодательном сборнике, известном с XV века под названием «Corpus juris canonici»,
существенная часть содержания которого относится к периоду расцвета иерократической системы,
заключаются не только нормы, регулирующие церковный строй и церковное управление, но и нормы,
не имеющие непосредственного отношения к церковной жизни; так, в частности, в «Corpus juris
canonici» имеются отделы, посвященные уголовному праву. Конечно, тут предусмотрены, главным
образом, те преступные деяния, которые представлялись особо важными в глазах церкви, то есть
деяния, заключающие в себе элемент греха (13, с. 76). Относительно этого проф. М.П. Чубинский
пишет: «…влияние канонических идей на дальнейшее развитие уголовного права было настолько
серьезным, что некоторые исследователи по отношению, например, к германскому праву, считают
это влияние едва ли не более существенным, чем влияние рецепции римского права» (12, с.110).
Вместе с тем каноническое право, а также рецепцированное римское право, способствовавшее также
усилению грубости нравов и жестокости наказаний, вызвав научную обработку права, помогли более
глубокому выяснению природы и состава отдельных преступлений (1, с.110).
Шагом по пути разрыва с господствующей церковью стала схизма. Под церковной схизмой
понимался церковный раскол. Виновным в схизме могло быть только лицо, ранее принадлежавшее
господствующей церкви, затем отколовшееся от нее и основавшее новую церковь (13, с. 89-90).
Всякая попытка приобрести духовное благо (церковные должности, духовный сан, богато
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обеспеченные приходы и т.д.) или предоставить его взамен за благо земное рассматривалось как
преступление под названием симония (13, с.95-102). В каноническом праве понятие богохуления
родственно с понятием обиды, где в одном титуле под заглавием «поношение» предусматриваются
два деяния: оскорбление папского престола или личности папы и оскорбление Божества, святых и
особенно Девы Марии. Виновный в богохулении подвергался покаянию; в случае же отказа от его
выполнения ему запрещался вход в церковь и он лишался права на церковное погребение. К
богохулению приравнивалось клятвопреступление (нарушение обязательной клятвы, данной по
поводу какого-либо обещания, обязательства) и клятва «per capillum Dei vel caput». Ответственности
подвергались, кроме непосредственно виновных, епископы, не принявшие мер против
богохульников, а недоносителям грозил суд Высшего Судьи. Гадание и волшебство представлялись в
глазах церкви остатком язычества, бороться с которым было одной из важнейших обязанностей
клира. Ответственности подвергались как сами предсказатели и гадатели, так и лица, к ним
обращавшиеся (13, с.102).
С начала XIV века могущество церковной мировой империи клонится к упадку. В результате
реформации церковно-политической системы к началу XVIII века в европейских государствах
принуждение в делах веры несколько смягчилось и изменился источник его происхождения.
Преследование религиозных деликтов становится самостоятельной государственной задачей, а не
обязанностью, порученной папством (13, с.108-117).
Конструкция религиозных деликтов в своих основных чертах сложилась в уголовно-правовой
доктрине XVI-XVII веков. Для общего определения всех посягательств, где, так или иначе,
затрагивались религиозные интересы, употреблялся, как и в греко-римском праве, термин
«sacrilegium» (святотатство), который применялся к самым разнообразным случаям. Для определения
же деликтов религиозных в собственном смысле служил термин «crimen laesae Majetatis Divinae»
(преступления, наносящие оскорбление Величию Божьему). Эта категория деликтов представлялась
одной из самых тяжких и наиболее важных, так как здесь затрагивались интересы не человеческие, а
интересы самого Бога и божественной религии. В виду этого среди религиозных деликтов по
важности первое место отводилось blasphemiae (богохулению). Подобно богохульству ересь также
составляла вид «crimen laesae Majetatis Divinae». Сообразно с важностью посягательства ересь влекла
за собой ряд карательных средств, начиная со смертной казни посредством сожжения и кончая
лишением свободы и т.д. В тесной связи с ересью стояли апостасия, схизма и симония. К «crimen
laesae Majetatis Divinae» относится также волшебство или ведовство. Деяние это выражается в весьма
многочисленных и самых разнообразных формах, которые, однако, могут быть сведены к трем
главным группам: divinatoria (гадание), amatoria (ворожба) и venefica (ведовство). Наиболее тяжкой и
опасной считалась третья группа преступлений (13, с. 154).
Первый законодательный памятник, назначивший наказание за ведовство в виде сожжения на
костре – Саксонское зерцало (XIII в.). За ним следует Швабское зерцало (XIII в.), затем Гамбургское
право (XIII в.). Последующие памятники – Бамбергский (1507 г.) и Бранденбургский (1517 г.)
судебники, относя данное преступление к видам ереси ввели различие между вредоносным
волшебством и безвредным. Первое наказывалось смертной казнью через сожжение, как и ересь, а
второе – произвольными наказаниями по усмотрению судьи. Это положение буквально перешло и в
Каролину (1533 г.). Позже Курсаксонский устав (1572 г.) разделил волшебство на два вида –
основанное на союзе с дьяволом и без такового; первое наказывалось сожжением, независимо от
вреда, второе – смертной казнью мечом при условии наличности вреда, причем величина последнего
несущественна. Точно также были уклонения и в способе исполнения наказания: виновные в
волшебстве не всегда сжигались заживо; нередко, особенно в XVII столетии, их предварительно
подвергали обезглавливанию или удушению и затем уже жгли их тела; иногда смертная казнь
совершалась посредством утопления. Смертной казни нередко предшествовали членовредительные
наказания, рвание щипцами грудей, отсечение рук и т.п.(1, с.149-153) Таковы были наказания за
преступления, созданные невежеством и непомерным ханжеством средних веков.
Три главнейших религиозных деликта средневековья: богохуление, ересь и ведовство стояли
между собой в особо близкой связи; еретики постоянно обвинялись и в богохульстве, колдунам и
ведьмам приписывались еретические взгляды и произнесение хульных слов по отношению к
божеству; вот почему доктрина устанавливала особо еретические виды как ведовства, так и
богохульства. При рассмотрении богохуления было указано, какие случаи клятвы подходят под
понятие богохульства. От клятвы богохульной, запрещенной следует отличать клятвопреступление –
лжесвидетельство, тяжесть которого зависит от того, по чьему предложению была принесена
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присяга: судьи противной стороны или добровольно.
Согласно с господствующим в доктрине воззрением субъектом клятвопреступления мог быть
только христианин; неверные, в случае нарушения ими присяги, данной согласно с законами своей
религии, в делах со своими единоверцами могли быть наказаны своими судьями, на основании своих
законов, если они нарушили присягу, данную, согласно с законом их религии. Тем не менее, и
христианин, и иудей подлежали ответственности.
Нарушение
присяги
оправдывало
заблуждение.
Доктрина
извиняла
учинение
клятвопреступления, как скоро соблюдение присяги грозило опасностью для собственных благ
личных или имущественных или для интересов близких лиц, как скоро оно было невозможно или
затруднительно и, наконец, когда сама присяга дана была под насилием психическим или
физическим. В качестве наказания за лжесвидетельство упоминаются разнообразные меры; идея
возмездия нашла здесь весьма определённое выражение в назначении клятвопреступнику того же
наказания, какому подвергнулось бы лицо, против которого клятвопреступник ложно
свидетельствовал, если бы его показание было принято; практиковалось также прокалывание языка,
произносившего лживую присягу и отсечение пальцев, которыми он клялся и другие меры (13, с. 160168). К рассматриваемой группе преступлений относились также деликты, нарушающие мир
церковный и покой усопших. Общее понятие церковного мира служило основанием для трех
деликтов: turbatio sacrorum (нарушение богослужебного порядка), нарушение права церковного
убежища и, специального деликта «crimen fractae pacisre ligiosae» (нарушение религиозного мира).
Нарушение
богослужебного
порядка,
сопровождавшееся
нанесением
оскорблений
священнослужителям или не сопровождавшееся, предусматривало не стеснение свободы культа
отдельной личности или группы верующих, как было в греко-римском праве, а стеснение свободы
церкви, оскорбительное отношение к церкви, к совершаемым в церкви богослужебным актам и к
служителям церкви; turbatio sacrorum понималось как церковное бесчинство. Нарушение
богослужебного порядка близко соприкасалось с нарушением религиозного мира и могло переходить
в это последнее деяние при соответствующем изменении воли виновника, особенно если виновник
был иноверец. Обособление деликтов подобного рода, нарушающих мир не внутри церкви, а мир
между церковный должно было обнаружиться с момента появления наряду с римско-католическим
других вероисповеданий, законно признанных и законно существующих. Но те законодательные
акты, которыми определялось государственно-правовое положение новых церквей, не касались
уголовно-правовой стороны вопроса и случаи нарушения религиозного мира подводились под более
общее понятие Land friedens bruch (нарушение общественного порядка), нарушение богослужебного
порядка, богохульства, насилия, самоуправства и т.п. Следует отметить, что до-реформационная
доктрина стояла на принципе охраны церковного мира вообще и не проводила строгого
разграничения между случаями нарушений церковного мира, богослужебного порядка и права
церковного убежища. Ответственность нарушителей права церковного убежища заключалась в
смертной казни и конфискации имущества.
Вопрос о покое усопших разрабатывался доктриной, главным образом, на почве определений
римского права. Деяние это, в тесном смысле слова, признавалось имеющим религиозный характер.
Главное внимание доктрина уделяла не нарушению покоя усопших в собственном смысле, а случаям
ограбления трупов, проводя между этими деяниями различия.
Эпоха возрождения принесла с собой некоторое ослабление духовного гнета, но этой
сравнительной свободой в области духовных запросов могла безопасно пользоваться только
незначительная часть верхов общества и только в силу фактически допущенной уступки духу
времени, а отнюдь не в силу признанного за ними законного права (5, с.19-20).
Эпоха Реформации, по сути, была эпохой подведения итогов прошлому. В ней мы не видели
каких-либо новых начал, которые шли бы вразрез с прежними, но эти старые принципы развились,
окрепли и обрели более определенные и устойчивые формы. Уголовно-правовая доктрина
переработала казуистический материал греко-римского, канонического и местного национального
права и создала конструкцию религиозных деликтов, дожившую в некоторых своих чертах до начала
XX века.
В этом отношении справедливо замечание Рохланда о незначительности следов, оставленных
реформацией, в области уголовного права: насколько выдающимся является значение реформации
для религии, настолько-же для религии оно ничтожно в отношении переработки конструкции
религиозных деликтов. Это влияние очень хорошо может быть прослежено путем сличения двух
родственных по духу кодексов, из которых один – «Bambergensis» появился до реформации (1507 г.),
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а другой – «Carolina» (1532 г.) после нее. При этом сравнении оказывается, что не только характер, но
и объем религиозных деликтов является совершенно сходным; единственное отклонение – это
отсутствие специальных определений о ереси, но этот пробел отнюдь не означает, что ересь была
вычеркнута совершенно из круга преступных деяний; вопрос об отношении к ереси и к еретикам был
предоставлен компетенции местных законодательств (9, с. 132). Как пишет проф. Л.С. БелогрицКотляревский, «Каролина совершенно умалчивает о ереси, как преступлении, под влиянием
реформации: против значительной части нации, впавшей в ересь, нельзя было применять уголовную
репрессию; бессилие судов было сознано и так как представлялось сомнительным, как на будущее
время поступать с ересью, то и сочли наилучшим о ней не упоминать. Вышедший в 1540 г. эдикт
Карла V, предоставив преследования ереси светскому суду, увеличил размеры последних;
обличенные в ереси мужчины по-прежнему сжигались, а женщины, по крайней мере, в Нидерландах,
закапывались заживо в землю. Только со времени Аугсбургского мира 1555 г. и особенно
Вестфальского мира 1648 г., признавших равные права протестантов с католиками, положение дел
стало изменяться и преследование ереси с течением времени исчезает» (1, с.139).
Реформация, как известно, не обеспечила религиозной свободы, выход из невыносимого
положения виделся, в первую очередь, в разработке вопроса о религиозной свободе. Теоретически
обоснованные и развитые в этот период начала религиозной свободы получили дальнейшую
обработку и практическое осуществление в XVIII веке. В итоге, на почве учений школы
естественного права, вырабатывается представление о двух ценностях: о религии вообще, как об
одном из устоев государственного и общественного строя, и об прирожденном и неотчуждаемом
праве индивида на свободное религиозное самоопределение (13, с. 202-205).
Эпоху Просвещения по отношению к религиозным деликтам можно с полным основанием
назвать эпохой секуляризации. Процесс секуляризации, выразившийся как в сокращении количества
религиозных деликтов, так и в умалении значения их среди других преступных деяний, произошел
под влиянием учений, выдвинутых еще религиозными и политическими движениями XVI и XVII
веков, но достигший наибольшего расцвета в течение XVIII века в учениях школы естественного
права. В своем дальнейшем развитии идеи этой школы легли одинаково в основу двух совершенно
противоположных направлений государственной жизни: просвещенного абсолютизма с его опекой
личности и авторитарным управлением совестью и умом «добрых подданных» и
конституционализма с его защитой политических прав личности против абсолютизма власти (13,
с.188).
В уголовном судебнике Австрии (1707 г.) Иосифа I волшебство прямо называется как
преступление, совершаемое с явною или тайною помощью дьявола, причем назначаются разные
наказания: сожжение заживо или сожжение трупов после обезглавливания; в зависимости от тяжести
преступления, величины вреда, степени раскаяния и т.п., - обезглавливание, штрафы,
сопровождаемые изгнанием, публичные работы; практика, впрочем, редко применяла сожжение
заживо. Только при Марии Терезе указами 1740 и 1766 гг. был положен конец преследованию ведьм
в Австрии (1, с. 160-161). В Пруссии и других немецких протестантских государствах случаи
сожжения ведьм исчезли после указа Фридриха I в 1706 г., упорнее сохранялись процессы против
ведьм в католических государствах Германии.
Австрийский «Кодекс Иосифа» 1787 г. и сменивший его Кодекс 1803 г. в вопросе о религиозных
деликтах стояли всецело на почве просвещенного абсолютизма; религия пользовалась охраной, как
известный моральный устой общественной жизни. Наказаниями облагались распространение
лжеучений, склонение к отпадению от христианства. За проклятие и божбу Иосиф II установил
заключение в дом умалишенных Ответственность за «Religionsstorüng» (деяние, ведущее к
безнравственности и образованию сект) определялась в зависимости от того, сопровождалось ли оно
публичным соблазном, совращением, общей опасностью или нет.
Прусское Уложение 1794 г. наказывает образование сект. Другой законодательный памятник Allgem, сыгравший, по словам Блунчли, для германской нации роль «Великой хартии вольностей» в
области религиозной свободы, наряду с деяниями, объектом которых действительно является
религиозное общество, предусматривал деяния, имеющие в виду посягательство на религию, как на
основу государственного и общественного быта (13, с.213-214). В противоположность этим
законодательным памятникам, сложившимся под непосредственным влиянием идей просвещенного
абсолютизма, уголовное законодательство Франции (Сodepenal) встало на защиту прав и
конституционных принципов, провозглашенных в Декларации прав человека и гражданина (1789 г.).
Установив начало свободы религиозного самоопределения, законодатель вычеркнул из списка
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наказуемых деяний богохульство, ересь, волшебство и т.п. и вместо них создал ряд запретов,
ограждающих свободное отправление культа; каждому гражданину гарантируется свобода
вероисповедания, согласно его личным убеждениям. Результатом конструкции, усвоенной
французским правом, явилось, в сущности, полное исчезновение религиозных деликтов в прежнем
смысле и замена их посягательствами на религиозную свободу (13, с. 215-216). На этот же путь
вступили бельгийский, испанский, нидерландский, итальянский и норвежский кодексы, которые
конструируют религиозные деликты, как посягательство на религиозную свободу (13, с. 325-326).
Последствием же конструкции, выросшей на почве просвещенного абсолютизма, было значительное
сокращение прежнего обширного круга религиозных деликтов. В самостоятельной группе
религиозных деликтов остались только богохуление, понимаемое в широком смысле, как выражение
презрения к предметам религиозного почитания, нарушение богослужебного порядка в смысле
неуместного поведения при отправлении богослужения. Вся остальная масса святотатственных
деликтов или исчезла совершенно из уголовных кодексов, или, изменив свою оболочку, рассыпалась
по другим отделам кодексов. Волшебство, занимавшее раньше центральное место в среде
религиозных деликтов, вымерло как самостоятельное деяние; отдельные действия, которые
охватывались этим понятием, стали подводиться под понятие богохуления, отравления
богослужения, мошенничества и суеверия. Важнейшее религиозное преступление – ересь
совершенно вычеркивается из списка наказуемых деяний; остается наказуемым лишь основание
религиозных сект, признаваемых опасными с общественной точки зрения. Таким образом, область
религиозных деликтов в эту эпоху сбросила с себя, присущую ей прежде, теократическую окраску;
охрана религии осталась, но только как полезного и необходимого для государства института (13, с.
216-217). Как отмечает проф. Франц фон-Лист: «Для него религия это «вожжи», посредством
которых государство правит своими подданными» (11, с. 106).
Государственная власть дорожила религией как мощной нравственной силой, как необходимой
опорой государственного и общественного быта. Эта моральная ценность религии заставила
законодателя отрешиться от прежнего взгляда на религиозные деликты и признать объектом их не ту
или иную догму, а религию вообще, как один из основных устоев государственной жизни. Развитие и
укрепление этого взгляда, помимо указанной конструкции, содействовали возникновению еще и
другой конструкции, которая видела в религиозных деликтах посягательство на право свободного
религиозного самоопределения человека и на право чести отдельных религиозных обществ. Таким
образом, плодом просветительной эпохи явились взгляды, по которым сущность религиозных
деликтов заключалась или в посягательстве на религию, или в посягательстве на честь религиозного
общества, или, наконец, в посягательстве на право религиозной свободы. Все эти взгляды нашли
свое выражение в новых западных кодексах и в более или менее целостном виде сохранились до
начала XX столетия (13, с. 398).
Оценивая результаты применения в уголовном праве принципа религиозной свободы, А.Ф.
Кистяковский сводит их к следующим положениям.
1) Западноевропейские кодексы отказались от абсолютной ортодоксии. «Они провозгласили, что
каждая религиозная община, признавая внутри себя и для себя свое вероучение истинным, должна
считать, однако же, своей обязанностью не препятствовать общинам других вероисповеданий
держаться того же мнения относительно своей религии».
2) Они «отказались от учения о неверотерпимости, предоставив каждому вероучению, каждой
секте право беспрепятственно исповедовать свою веру, публично отправлять богослужение и
всенародно его проповедовать под охраною общих законов».
3) Они «отказались от монопольного прозелитизма, предоставив каждому вероисповеданию
право принимать в свои недра иноверцев и конкурировать в привлечении своих последователей».
4) Они, наконец, «отказались от миссии мстить за оскорбление Бога, поставив под защиту закона
верования каждого признанного культа от обиды и оскорбления, от стеснения и материального
нападения.
В силу этого в новейших уголовных кодексах мы не встречаем преступлений прежнего времени:
богохульства, в его прежней форме, ересей, отступления от веры, колдовства, святотатства, в смысле
религиозного преступления, и лжеприсяги» (8, с.457).
Итак, с конца XIX столетия западноевропейская юриспруденция, а равно и русские
криминалисты в основу юридического построения религиозных посягательств кладут принцип
религиозной свободы; расширяя ее рамки, тем самым, они суживают сферу религиозных
посягательств. В результате объем религиозной свободы становится одним из условий,
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определяющих объем религиозных посягательств.
Другой важной составляющей основы построения юриспруденцией наказуемости религиозных
преступлений является учение уголовной доктрины об объекте религиозных деликтов. Это учение в
разные времена и у различных криминалистов не было одинаковым. В западноевропейском праве и
доктрине последовательно сменилось несколько воззрений на существо и характер религиозных
преступлений. В процессе преобразований, изложенных нами выше, менялись понятие и объем
религиозных посягательств, которые определялись, с одной стороны, отношением государства к
свободе совести, а с другой – взглядом на объект посягательства. Об этом, проф. Л.С. БелогрицКотляревский пишет: «В средние века государство, состоя в тесном союзе с церковью, признавало
необходимым обеспечение охраной весь строй религиозных убеждений, который церковь объявила
единственно истинным; отсюда принцип абсолютной ортодоксии, а вместе с ним крайняя
нетерпимость к уклонениям от церковных учений и монополии прозелитизма, то есть права
исключительной пропаганды ортодоксальной церкви. Это отношение государства к религиозной
свободе под влиянием учений целого ряда мыслителей, боровшихся за свободу совести, с конца
XVIII столетия сменяется другим, при котором вместо абсолютной ортодоксии и нетерпимости в
делах веры выдвигается сперва принцип покровительства господствующей церкви с обеспечением за
ней исключительного права прозелитизма среди всех иноверцев, а местами и права публичного
отправления культа и только терпимости других признанных церквей, а затем в текущем столетии –
принципом права религиозной свободы всех и каждого, не посягающего на общественный порядок.
В XIX веке приобретает господство третья теория, которая на место идеи нарушения прав
третьих лиц ставит идею нарушения прав всего общества и, таким образом, преступления против
религии из частных возводит на степень общественных. Согласно этой теории, нашедшей себе
впервые выражение в австрийском уложении 1787 года и затем в учениях Титтмана, Россгирта,
Мартина, Вехтера и особенно Миттермайера, Геппа и Вальберга, посягательства против религии
заключают в себе нападение не только на права религиозных обществ, оскорбляемых в их
религиозных чувствах, но и на религиозные основы общежития; объектом преступления поэтому
здесь являются не одни только права отдельных лиц или церковных общин на религиозную свободу,
но и сама религия, как жизненное условие, как основа всякого общежития. Отсюда к преступлениям
против религии относятся и такие деяния, которые, не содержа в себе никакого нарушения прав
третьих лиц, представляют открытое нападение на общие необходимые религиозные основания
общества» (1, с.486-487).
Такого же мнения придерживались и многие криминалисты начала и первой половины XIX
столетия, в частности проф. А.Ф. Бернер, отмечавший: «Бесспорно, что посягательство на религию и
нравы вообще не составляет преступления. Ежели бы государство вздумало наказывать безразлично
все правонарушения, а равно и все простые безнравственности и антирелигиозные поступки, то это
свидетельствовало бы только о весьма малой степени его развития. На этой точке зрения стояли
восточные государства, которые оставались постоянно в периоде ребячества и которые поэтому
перепутывали право и мораль с религией. Но и самое образованное государство должно опираться
более или менее значительно на религию и нравы. В такой же степени и оскорбление религии и
нравов является посягательством на государство, на основы общественного порядка, а,
следовательно, преступлением» (4, с.310).
Таким образом, германская юридическая доктрина в лице большинства своих представителей,
склоняется к той мысли, что уголовная наказуемость религиозных деликтов определяется значением
религии, как фактора государственной жизни. Этот взгляд высказывают и русские криминалисты:
Л.С. Белогриц-Котляревский, Н.С. Таганцев, Н.Д. Сергеевский, А.Ф. Кистяковский (8, с. 461-462).
«Уголовные законы, - пишет проф. Н.С.Таганцев, - могут и должны ограждать церковь, как
общество верующих, ограждать ее мирное, незыблемое существование. Закон может преследовать за
оказание публичного неуважения к догматам и обрядам религии, так как этим нарушаются права
личности, может наказывать за нарушение благочиния в церквях и молитвенных домах, за
препятствие свободному отправлению богослужения, за другие посягательства на законы о
веротерпимости; но во всех этих случаях объектом будет не вера или религия, а отдельный
верующий, или церковь, как особая форма общения граждан, признанная и охраняемая
государством» (10, с.520). Еще определённее выражается по этому поводу проф. А.Ф. Кистяковский:
«Так как всякое вероисповедание, - пишет он, - и всякая религиозная община имеют право на
существование и на свободное отправление своих религиозных обрядов, то вообще всякое реальное
насилие, или всякое действительное оскорбление религиозной общины, или частного человека,
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отправляющего обряды своей веры, будет преступлением. Здесь объектом преступления является не
религиозное верование и не предмет этого верования, а неприкосновенность права каждого человека
свободно и ненарушимо исповедовать и проявлять ту религию, к которой он и принадлежит» (6,
с.284).
Как видим, тогда как западные криминалисты, говоря об объекте религиозных посягательств,
видят его в религии, поскольку она является известного рода интересом, сплачивающим воедино
целые группы лиц и, как таковая, требует себе правозащиты, русские криминалисты имеют в виду
субъект религиозной свободы с неприкосновенностью этого последнего права под угрозой
уголовного наказания. Но эти две формулировки не только не противоречат одна другой, но даже и
не составляют противоположности. Настаивая на публично-правовом характере религиозных
посягательств, западные криминалисты говорят и о религиозном интересе, и о значении религии в
ряду других государственных интересов. Напротив, русские криминалисты, ратуя за расширение
предела веротерпимости, имеют в виду то значение, какое религия, или точнее, ее беспрепятственное
отправление (т.е. религиозная свобода) имеет для каждого индивидуума. Одни признают уголовную
правозащиту религии необходимой потому, что этого требуют интересы государства, другие же
потому, что этого требуют интересы индивидуума. Но это двойная необходимость не раздваивает
объекта религиозных посягательств, ибо отвлеченный религиозный интерес государства в
конкретной форме является как интерес отдельных индивидуумов, а неприкосновенность их
верований и свободное отправление ими их религиозных обязанностей есть то самое в чем
заинтересовано государство. Отсюда следует, что если объектом преступления вообще является
какое-нибудь юридическое благо или правоохраняемый интерес, то объектом религиозных
посягательств является религиозная свобода, неприкосновенность тех прав, какие входят в это
понятие. А так как религиозная свобода есть институт не частноправовой, а публично-правовой, то и
религиозные посягательства не составляют квалификации каких-нибудь преступлений против
личности, а являются особой, самостоятельной группой деликтов. Вот к чему приходит в XIX
столетии юриспруденция по вопросу о наказуемости религиозных преступлений (8, с.464-466).
Несмотря на все разнообразие систем религиозных деликтов и конструкций их, все они могут
быть разбиты на три главные группы, различаясь между собой по непосредственному объекту их
посягательства, причем объектом первой категории является религия, как таковая, объектом второй –
религиозная свобода, и объектом третьей – особое чувство благоговения, которым, по мотивам
религиозного характера, окружаются усопшие и места их упокоения. В качестве примера мы
предпочитаем рассмотреть, хотя бы в общих чертах, постановления Общегерманского уголовного
уложения 1871 г., как такие, которые, во-первых, ближе стоят к защищаемой нами теории, и, вовторых, научно более разработаны (1, с.304).
В XIX столетии на первый план выдвигается нарушение религиозного мира. И Имперское
Уголовное Уложение в своем 11-м разделе говорит уже не о религиозных преступлениях, а о
проступках «которые относятся к религии». Его постановления распадаются на две группы:
1) Уголовно-правовая охрана распространяется, прежде всего, на религиозную свободу
(религиозный мир), то есть на свободное проявление религиозного убеждения в пределах
существующих религиозных общин; воспрепятствование их церковной службе (§ 167), публичное
поношение общины, ее учреждений или обрядов (§ 166 п.2), совершение оскорбительного бесчинства
в местах, предназначенных для религиозных собраний (§ 166 п.3), облагаются наказанием.
Служители религии не пользуются особой охраной. Похищение или повреждение вещей,
посвященных церковной службе, повреждение предметов культа наказывается строже, чем такие же
проступки по отношению к другим вещам. (§ 243, п.1, § 304)
2) Независимо от всякой общественно-религиозной основы охраняется религиозное чувство
отдельного лица, т.е. «душевно отмеченное» понимание мирового порядка (§ 103, I 2), стоящего над
человеком; облагаются наказанием богохуление (§ 166 п.1), нарушение покоя мертвых и осквернение
гробниц (§ 168), повреждение могильных памятников (§ 304). Многие писатели причисляют сюда
также поношение памяти умершего (§ 189). Кладбища находятся под охраной §§ 166 и 167. (11,
с.106-107)
Из вышеизложенного, прежде всего, бросается в глаза немногочисленность преступлений
против религии. Совокупность преступлений в различных западноевропейских уголовных кодексах
того времени, примерно такая же. Это немногочисленность, по мнению проф. А. Попова,
обуславливается тем, что западноевропейскими конституциями проводится принцип религиозной
свободы. Каждому гражданину, принадлежащему к покровительствуемой или терпимой религиозной
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общине, предоставлено право свободно исповедовать свою веру и беспрепятственно совершать
богослужение по обрядам своей веры. Уголовные кодексы и охраняют эти права, подвергая
наказанию всех тех, кто нарушил бы право свободы совести или право свободы культа. Таким
образом, провозглашение конституциями религиозной свободы в той широкой конструкции, какую
ей дала доктрина, повело к ограничению объема преступлений против религии. По своему существу
это не религиозные преступления, а именно, посягательства на права религиозной свободы, которой
предоставляется уголовная правозащита (8, с. 470).
Резюмируя отношение уголовной доктрины к религиозным посягательствам, можно сказать, что
1) юриспруденция отстаивает права религиозной свободы – свободу совести и свободу культа.
Преступления, которые существуют благодаря лишь отсутствию той религиозной свободы, о которой
она трактует, не должны иметь места в уголовном кодексе. Из преступлений, касающихся религии,
должны быть сохранены только те, коими охраняются права религиозной свободы. Охрана этих прав
покоится на том значении, какое имеет религия, как один из элементов государственного общежития.
2) Уголовные западноевропейские кодексы в pendant (дополнении) к доктрине знают лишь немногие
из религиозных посягательств и притом только те, коими дается правозащита религиозной свободе
(8, с.470-471).
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Xülasə
Məqalədə, VII- XIX əsrlərdə Qərbi Avropa dövlətlərinin cinayət-hüquq doktrinalarının və qanunverici
abidələrinin ən mühüm müddəalarının təhlili və bir sıra alimlərin tədqiqatlarının öyrənilməsi əsasında vicdan
azadlığına hücumlara görə məsuliyyətin müəyyən edilməsində əsas tendensiyalardan bəhs olunur. İlkin və
dövləti qəsdlərin fərdi şəxslərin rifah və maraqlarına qarşı adi cinayətlərə çevrilmə prosesi tədqiq edilir.
Müxtəlif tarixi dövrlərdə dini-hüquq pozuntuları sistemi və onların cəzaya layiq görülməsi hüququnun
məğzində duran prinsiplər nəzərdən keçirilir. Müəllifə görə, cinayət-hüquq doktrinasında dini hücumlara
görə məsuliyyət müxtəlif dövrlərdə onların cinayət-hüquq konstruksiyalarının dəyişkənliyi, onların nəzəri
quruluşunun əsasında duran prinsiplər və inkişaf edən kilsə-dövlət münasibətləri ilə şərtlənir. Məqalədə,
həmçinin dini hücumların obyektinin müəyyən edilməsində Qərbi Avropa və rus kriminalistlərinin mövqeyi
müqayisə və təhlil olunur. Sonda, cinayət-hüquq doktrinalarının dini hücumlara münasibətindən bəhs edilir.
Açar sözlər: vicdan azadlığı, din azadlığı, dini-hüquqi pozuntular, cinayət-hüquq doktrinası, cinayəthüquq konstruksiyası, qəsd, hərəkət, cəza, cinayət məsuliyyəti, cinayət-hüquq müdafiəsi
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Resume
In the article, on the basis of the analysis of the major provisions of the criminal-legal doctrine and
legislative documents of the West European states, the researches of a number of scientists, the author
investigates the main tendencies in development of the responsibility for infringement of the freedom of
conscience in the period of VII-XIX centuries. The article includes study of the process of transformation of
the religious crimes from the first-rate and state ones to the usual encroachments against the benefits and
interests of individuals. Under consideration are the systems of religious delicts during the different historical
periods and the principles lying at the heart of construction of jurisprudence of their punishability. It is
established that responsibility for religious encroachments in the criminal-legal doctrine has been caused by
variability of the criminal-legal construction of them during different epochs, the principle which is the
cornerstone of their theoretical constructions, and the developing church and political relations. The author
makes comparative analysis of the positions of the West European and Russian criminalists on definition of
the object of religious encroachments
Keywords: freedom of conscience, religious freedom, religious delicts, criminal-legal doctrine,
criminal-legal construction, act, encroachment, punishment, criminal liability, criminal-legal protection
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О СВОБОДЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
О комплексном межотраслевом характере института свободы передвижения в российском праве
свидетельствует даже самый беглый обзор основных внутригосударственных и международноправовых нормативных актов, в которых получило своё закрепление соответствующее субъективное
право. Так, наиболее ранним по времени законом, специально посвященным гарантиям права
российских граждан на свободу передвижения, являлся Закон Российской Федерации от 25.06.1993
№ 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от
28.12.2013 № 387-ФЗ)1.
Среди международно-правовых актов, действующих в Российской Федерации и являющихся в
соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ составной частью ее правовой системы, следует в первую
очередь выделить Римскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, закрепляющую
данное право в ст. 22. Свобода передвижений для дипломатических работников гарантирована ст. 34
Венской конвенции о консульских сношениях3. В числе актов, содержащих в себе нормы
международного права, посвященные свободе передвижения, следует также упомянуть некоторые
соглашения Российской Федерации с иностранными государствами, а именно: Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной
стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны (заключено
на о. Корфу 24.06.1994)4, Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от
24.01.2006 «Об обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств участников Союзного государства»5, Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными
Штатами Америки об упрощении визовых формальностей для граждан Российской Федерации и
граждан Соединенных Штатов Америки (Заключено в г. Москве и г. Вашингтоне 01.11.2011 19.11.2011)6 и некоторые другие акты.
Право на свободу передвижения закреплено в ст. 27 Конституции РФ и некоторых федеральных
конституционных законах, в том числе ст. 43 Федерального конституционного закона от 28.06.2004
№ 5-ФКЗ «О референдуме в Российской Федерации» (в ред. Федерального конституционного закона
от 24.04.2008 № 1-ФКЗ)7. Одновременно порядок и условия ограничения права на свободу
передвижения регламентированы, в частности, ст. 11 Федерального конституционного закона от
30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (в ред. Федерального конституционного закона
№ 1-ФКЗ от 07.03.2005)8 и в ст. 7 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О
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военном положении» (в ред. Федерального конституционного закона от 28.12.2010 № 8-ФКЗ)1.
Конституционное право на свободу передвижения развивается также в ряде кодифицированных
законодательных актов, в частности в ст. 150 ГК РФ2, ст. 96 УИК РФ3 и ст. 5 УПК РФ4.
Применительно к отдельным категориям граждан и иных физических лиц оно конкретизируется в ст.
11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 390-ФЗ от 28.12.2013)5, ст. 6
Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (в ред. Федерального
закона от 03.02.2014 № 7-ФЗ)6, ст. 14 Федерального закона от 07.02.2014 № 3-ФЗ «О полиции» (в ред.
ред. Федерального закона от 03.02.2014 № 7-ФЗ)7 и ряде других нормативно-правовых актов.
Таким образом, уже из этого (далеко, впрочем, не полного) перечня нормативно-правовых актов
становится очевидным, что институт свободы передвижения включает в себя нормы самой различной
отраслевой принадлежности. При этом нормативное ядро рассматриваемого института образуют, на
наш взгляд, международно-правовые и конституционно-правовые нормы. В данной связи возникает
вопрос об их соотношении по юридической силе, в настоящее время не имеющий вполне
удовлетворительного решения. С одной стороны, ч. 4 ст. 15 Конституции РФ устанавливает принцип
примата международно-правовых актов, что позволяет ряду ученых говорить о безусловном примате
указанных актов над всеми без исключения актами национального законодательства, в том числе и
Конституцией РФ8. С другой стороны, многие авторы полагают, что примат международного права
не распространяется на конституционно-правовые акты Российской Федерации, обладающие
большей юридической силой9.
Нам представляется, что наиболее приемлемое и корректное с юридической точки зрения
решение данной проблемы состоит в том, что приматом над актами национального
конституционного права обладают не все международно-правовые акты, а лишь те, которые
устанавливают гарантии признания и защиты основных прав и свобод человека и гражданина (в том
числе и права на свободу передвижения). Учитывая сказанное мы можем, следовательно, согласится
с утверждением, согласно которому «в сфере международной политики, межгосударственных
взаимоотношений следует руководствоваться идеей незыблемости суверенитета как базового
принципа, закрепленного Конституцией. Однако во всем, что касается прав и свобод человека и
гражданина, суверенитет отдельно взятого государства должен согласовываться с международным
правом и – через посредство последнего – с “естественным” правом, выступающим первичным
источником прав и свобод человека и гражданина»10.
Такой вывод напрашивается не только из упомянутой выше ч. 4 ст. 15, но и из ч. 1 ст. 55
Конституции РФ, согласно которой перечисление в ней основных прав и свобод не должно
толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод, закрепление
которых в актах международного права, следовательно, предполагает примат этих актов и
содержащихся в них норм над нормами конституционного права того или иного государства, в том
числе и Российской Федерации. Разумеется, речь идет не о любых международно-правовых нормах, а
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лишь о тех, которые закрепляют общепринятые международно-правовые стандарты в той или иной
области (в нашем случае – в области свободы передвижения), принятие которых является
обязательным для любого члена международного сообщества.
Даже самый беглый анализ норм действующего российского законодательства,
устанавливающих право на свободу передвижения позволяют убедиться в том, что в этих нормах
получают свою реализацию международно-правовые стандарты. Право на свободу передвижения
закреплено в ст. 27 Конституции Российской Федерации 1993 г., в соответствии с которой каждый,
кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться,
выбирать место пребывания и жительства (ч. 1), каждый может свободно выезжать за пределы
Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно
возвращаться в Российскую Федерацию (ч. 2). Закрепленное в Конституции Российской Федерации
право на свободу передвижения в свою очередь вытекает из основополагающих международных
актов о правах человека. Так, в соответствии со ст. 13 Всеобщей декларации прав человека, принятой
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. каждый имеет право свободно передвигаться и
выбирать себе место жительства в пределах каждого государства, а также имеет право покидать
любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну1.
То же самое установлено в ст. 12 Международного пакта о гражданских и политических правах,
принятого Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г., но имеется дополнение о том, что право
на свободу передвижения не может быть «объектом никаких ограничений, кроме тех, которые
предусмотрены законом, необходимы для охраны государственной безопасности, общественного
порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод других и совместимы с
признаваемыми в настоящем Пакте другими правами» и о том, что «Никто не может быть
произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну»2.
В соответствии ст. 2 Протокола № 4 от 20 марта 1952 г. к Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод каждый, кто на законных основаниях находится на территории какоголибо государства, имеет в пределах этой территории право на свободу передвижения и свободу
выбора места жительства (п. 1). Каждый имеет право покидать любую страну, включая свою
собственную (п. 2). Пользование этими правами не подлежит никаким ограничениям, кроме тех,
которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах
национальной безопасности или общественного спокойствия, для поддержания общественного
порядка, предотвращения преступлений, охраны здоровья или нравственности или для защиты прав и
свобод других лиц (п. 2). Права, признанные в п. 1, могут также, в определенных районах, подлежать
ограничениям, вводимым в соответствии с законом и обоснованным общественными интересами в
демократическом обществе (п. 4)3.
Еще до вступления в силу действующей Конституции был принят и действует до сих пор с
некоторыми изменениями и дополнениями Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации»4. Этот закон в то время был принят в целях
реализации положений ст. 42 Конституции Российской Федерации – России 1978 г., в редакции
Закона Российской Федерации от 21 апреля 1992 г. № 2708-I5, принятого в свою очередь в связи с
принятием Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. Декларации прав и свобод человека и
гражданина6.
В новой редакции ст. 42 Конституции Российской Федерации – России 1978 г. и в ст. 12
Декларации прав и свобод человека и гражданина было установлено, что: «Каждый имеет право на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации.
Гражданин Российской Федерации имеет право свободно выезжать за ее пределы и беспрепятственно
возвращаться.
Ограничение этих прав допускается только на основании закона. Закон Российской Федерации
1

Международные акты о правах человека. Сборник документов / сост. В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. М.,
2000. С. 41.
2
Там же. С. 57.
3
Там же. С. 554.
4
ВСНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.
5
ВСНД и ВС РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865.
6
ВСНД и ВС РСФСР. 1992. № 20. Ст. 1084.
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«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации» в настоящее время является основным
законодательным актом, направленным на реализацию положений ч. 1 ст. 27 Конституции
Российской Федерации. Поскольку данный закон был принят и действовал до вступления в силу
Конституции Российской Федерации 1993 г., то согласно п. 2 раздела второго Конституции
Российской Федерации «Заключительные и переходные положения» он применяется в части не
противоречащей Конституции Российской Федерации. Основным законодательным актом,
направленным на реализацию ч. 2 ст. 27 Конституции Российской Федерации является Федеральный
закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию»1.
Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации в ст. 1 Закона Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»
закрепляется следующим образом: «В соответствии с Конституцией Российской Федерации и
международными актами о правах человека каждый гражданин Российской Федерации имеет право
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации.
Ограничение права граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации допускается только на основании
закона. Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и законно находящиеся на ее
территории, имеют право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации».
В преамбуле Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» дублируются положения ч. 2 ст. 27 Конституции Российской Федерации. В
ст. 2 данного закона установлено, что гражданин Российской Федерации не может быть ограничен в
праве на выезд из Российской Федерации иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренным
данным законом; он не может быть лишен права на въезд в Российскую Федерацию; выезд
гражданина Российской Федерации из Российской Федерации не влечет для него, его супруга или
близких родственников каких-либо ограничений прав, гарантированных законодательством
Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации.
Таким образом, на основании всего сказанного мы можем убедиться в том, что нормы
международного права, закрепляющие основные стандарты в области свободы передвижения
являются приоритетными для национального законодательства (в частности, законодательства
Российской Федерации) и находят в нем полноценную и всестороннюю реализацию. Представляется
целесообразным отметить, что аналогичная ситуация характерна не только для законодательства
Российской Федерации, но и для законодательств некоторых других стран постсоветского
пространства, в частности для украинского законодательства.
Право на свободу передвижения, существенно ограниченное в советское время, в постсоветских
государствах закреплено на конституционном уровне, а порядок реализации этого права
регулируется отдельными законами. Так, нормативной основой института права на свободу
передвижения в украинской национальной правовой системе являются положения Конституции
Украины, ст. 33 которой гарантирует право на свободу передвижения и выбор места жительства для
каждого, кто на законных основаниях пребывает на территории страны2.
В законодательстве обеих стран в настоящее время предусмотрен институт регистрации по
месту жительства или месту пребывания. В России вопросы регистрации регулируются Законом
Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»3 с
дальнейшими изменениями и дополнениями.
В Украине действует Закон Украины от 11 декабря 2003 г. № 1382-IV «О свободе передвижения
и свободном выборе места жительства в Украине»4 с дальнейшими изменениями и дополнениями.

1

СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029.
Конституцiя Украïни // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141.
3
ВСНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.
4
ВВР. 2004. № 15. Ст. 232.
2
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Как видно, украинский закон о свободе передвижения принят на 10 лет позднее, чем российский. В
России уже с 1993 г. прописка была заменена регистрацией. В Украине же до вступления в действие
указанного закона продолжал действовать институт прописки, о чем свидетельствует ст. 16 Закона
Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине», в которой
указано, что «Местожительство лица, которое на день вступления в силу этого Закона подтверждалось пропиской или было соответственно зарегистрировано, считается зарегистрированным».
По российскому законодательству регистрация гражданина Российской Федерации по месту
пребывания или жительства – это постановка гражданина Российской Федерации на
регистрационный учет по месту пребывания или жительства, то есть фиксация в установленном
порядке органом регистрационного учета сведений о месте пребывания или жительства гражданина
Российской Федерации и о его нахождении в данном месте пребывания или жительства (ст. 2 Закона
Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», разъясняющая понятия,
используемые в данном законе). По украинскому законодательству регистрация – это внесение
информации в Единый государственный демографический реестр о месте жительства или месте
пребывания лица с указанием адреса, по которому с лицом может вестись официальная переписка
или вручение официальной корреспонденции (ст. 3 Закона Украины «О свободе передвижения и
свободном выборе места жительства в Украине», определяющая термины данного закона, в редакции
Закона Украины от 20 ноября 2012 г. № 5492-VI1).
Как видно, российское законодательство обходит стороной вопрос о том, с какой целью
производится регистрации. Украинское законодательство такую цель предусматривает, ею является
наличие адреса для официальной переписки или вручения официальной корреспонденции. Такая
позиция украинского законодателя представляется разумной. Если, например, гражданину по месту
регистрации выслана судебная повестка, он не сможет сослаться на отсутствие его по месту
регистрации.
Правда, в ст. 3 Закона Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»
указана цель регистрационного учета граждан Российской Федерации, но она сформулирована в
самом общем виде как обеспечение необходимых условий для реализации гражданином Российской
Федерации его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражданами,
государством и обществом.
В соответствующих статьях обоих рассматриваемых законов разъясняются понятия места
пребывания и места жительства. В украинском законодательстве эти понятия определяются
предельно кратко и отличаются друг от друга только сроками. Так, под местом пребывания
понимается административно-территориальная единица, на территории которой лицо проживает
сроком менее шести месяцев в год, а под местом жительства – административно-территориальная
единица, на территории которой лицо проживает сроком свыше шести месяцев в год.
В российском законодательстве данные понятия определяются значительно шире, что
представляется более обоснованным. Под местом пребывания понимаются гостиница, санаторий, дом
отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или другое подобное
учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде
лишения свободы или принудительных работ, либо не являющееся местом жительства гражданина
Российской Федерации жилое помещение, в которых он проживает временно.
Под местом жительства понимаются жилой дом, квартира, комната, жилое помещение
специализированного жилищного фонда (служебное жилое помещение, жилое помещение в
общежитии, жилое помещение маневренного фонда, жилое помещение в доме системы социального
обслуживания населения и другие) либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или
преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору
найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.
Местом жительства гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу Российской
Федерации, ведущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющего места, где он
постоянно или преимущественно проживает, в соответствии с Законом Российской Федерации «О
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праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» может быть признано одно из поселений, находящихся в
муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий данного гражданина.
В обоих рассматриваемых законах установлена обязанность граждан зарегистрироваться по
месту пребывания или жительства. В ст. 6 Закона Украины «О свободе передвижения и свободном
выборе места жительства в Украине» установлено, что гражданин Украины, а также иностранец или
лицо без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях, обязаны
зарегистрироваться на протяжении десяти дней по прибытии на новое место жительства. В Законе
Российской Федерации «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине»
срок, в который гражданин обязан зарегистрироваться по месту жительства, не указан. Он установлен
в Правилах регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц,
ответственных за регистрацию, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 июля 1995 г. № 7131 и составляет 7 дней (п. 16).
В ст. 8 Закона Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»
перечислены основания ограничения права граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. В ней
установлено, что данное право в соответствии с законами Российской Федерации может быть
ограничено: в пограничной полосе, в закрытых военных городках, в закрытых административнотерриториальных образованиях, в зонах экологического бедствия, на отдельных территориях и в
населенных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режимы проживания населения
и хозяйственной деятельности; на территориях, где введено чрезвычайное или военное положение.
В Законе Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине»
отдельно предусмотрены ограничения свободы передвижения (ст. 12) и ограничения свободы выбора
места жительства (ст. 13), причем эти ограничения разделены в отношении отдельных местностей и
отдельных лиц. На первый взгляд, ограничений свободы передвижения и выбора места жительства по
украинскому законодательству предусмотрено значительно больше. Однако анализ этих двух статей
дает основания полагать, что подобные ограничения имеются и законодательстве России, однако
предусмотрены они не в Законе Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», а
в других законах.
Так, например, в ст. 12 Закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места
жительства в Украине» установлено, что свобода передвижения ограничивается в отношении лиц, к
которым в соответствии с процессуальным законодательству применены предупредительные меры,
связанные с ограничением или лишением свободы. В российском законодательстве аналогичные
ограничения установлены в уголовно-процессуальном законодательстве и в Законе Российской
Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» не дублируются.
В целом можно сделать вывод, что как в России, так и в Украине право на свободу передвижения и выбора места пребывания и жительства тесно связано с институтом регистрации по месту пребывания или жительства, который представляет собой несколько модернизированный вариант института прописки, существовавшего в советское время. Базовые законы России и Украины о свободе передвижения в пределах указанных стран во многом схожи между собой и отличаются лишь более детальным разъяснением понятий места пребывания и места жительства в российском законодательстве с одной стороны, и более детальным описанием ограничений свободы передвижения и выбора места жительства в украинском законодательстве с другой стороны. Кроме того, в украинском
законодательстве более четко определены цели регистрации по месту пребывания или жительства.
Таким образом, проведенный сравнительный анализ позволяет нам констатировать содержательную близость норм законодательства различных стран (в данном случае Российской Федерации и
Республики Украины) в части, касающейся права на свободу передвижение. Естественно, такую
близость нельзя объяснить влиянием советского социалистического права, к которому генетически
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СЗ РФ. 1995 . № 30. Ст. 2939.
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восходят национальные правовые системы республик бывшего Советского Союза ввиду отсутствия в
советском законодательстве развитого института права на свободу передвижения.
Нельзя также, на наш взгляд, объяснять данный факт и взаимовлиянием российского и
украинского законодательств, хотя случаи подобного взаимовлияния на постсоветском правовом
пространстве также являются нередкими. Примером тому может служить, на наш взгляд,
Гражданский кодекс Республики Беларусь, почти дословно воспроизводящий содержание ГК РФ1.
Так, в частности, в число предусмотренных ст. 17 ГК РБ правомочий, составляющих содержание
гражданской правоспособности физического лица, входит право самостоятельно избирать место
жительства, причем аналогичный перечень прав и практически в той же последовательности
содержится в ст. 18 ГК РФ. Отметим также, что и Конституция РБ (при всей специфике последней,
обусловленной особенностями формы белорусского государства и, прежде всего, политического
режима), тем не менее, содержит тот же набор прав и свобод человека, что и Конституция РФ,
включая и право на свободу передвижения и выбора места жительства, закрепленное в ст. 30
Конституции РБ2. Указанные тенденции в целом определяются унификацией российского и
белорусского законодательств, предусмотренной, в числе прочего, ст. 20 Договора между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь о создании союзного государства от 8. 12. 1999 г3.
Однако, как уже было сказано, в рассматриваемом случае речи о прямом влиянии законодательства Российской Федерации на украинское национальное законодательство идти не может,
учитывая как достаточно существенное различие социально-политических условий, так и
особенности правовых систем России и Украины (а также периодически возникающую
напряженность в отношениях между ними). Исходя из этого, логично напрашивается вывод о том,
что отмеченная выше близость в правовом регулировании российского и украинского
законодательств обусловлена именно влиянием норм международного права и прежде всего
закрепленными в этих нормах международно-правовыми стандартами.
Этот вывод представляется нам тем более правильным, что ст. 9 Конституции Украины, равно
как и ст. 15 Конституции РФ признает нормы международного права неотъемлемой частью
национального законодательства, исходя из принципа примата норм международного права над
национально-правовыми нормами4. Соответственно мы можем сделать вывод, что для любой
национальной правовой системы (в том числе и правовой системы Российской Федерации) на
современном этапе её развития именно международно-правовые нормы образуют в институте права
на свободу передвижения тот фундамент, на котором выстаиваются все прочие правовые нормы
различной отраслевой принадлежности. При этом, учитывая приоритет международно-правовых
норм по их юридической силе, мы можем говорить о том, что нормы национального
законодательства не могут противоречить основным международно-правовым стандартам,
существующим в данной области. Все это, как представляется, способствует унификации
национальных законодательств различных стран в части, касающейся права на свободу
передвижения, и формированию единых принципов, на которые опираются различные правовые
системы, в том числе, разумеется, и правовая система России.
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См.: Гражданский кодекс Республики Беларусь. Принят Палатой представителей 28.10.1998 г. Одобрен Советом Республики 19.11.1998 г. // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1999. № 7-9. Ст. 101.
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Конституция Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 1.
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СЗ РФ. 2000. № 7. Ст. 786.
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О принципе примата норм международного права применительно к российскому конституционному
законодательству, где данный принцип выражен более отчетливо, см.: Воронин М.В. Международное и
внутригосударственное право в контексте системных связей // Международное частное и публичное право.
2013. № 4; Разумов Ю.А. Место норм международного права в правовой системе Российской Федерации //
Международное право и международные организации. 2013. № 2; Шматова Е.С. Правовая система: вопросы
теории и методологии // История государства и права. 2013. № 20; Исполинов А.С. Статус международных
договоров в национальном праве: некоторые теоретические и практические аспекты
// Российский
юридический журнал. 2014. № 1; Осминин Б.И. Конституционные принципы и взаимодействие
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ,ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 1301 УК РТ.
Субъективная сторона преступления - это внутренняя психическая деятельность человека. Ей посвятили
свои научные труды также отечественные ученые, как Солиев К.Х, Шарипов Т.Ш., Гаффорова Н.А.,
Хусейнов С.Х., Гоибов Р.Д. и другие.
В состав субъективной стороны входит вина, мотив, цель и эмоциональное состояние. В теории
уголовного права под субъективной стороной преступления обычно понимается психическое отношение
виновного к совершаемому им общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом в
качестве преступления. Значение субъективной стороны состоит в том, что она дает возможность
точно квалифицировать преступления, отграничивать сходные составы друг от друга, индивидуализировать ответственность.
Анализируемое преступление совершается исключительно умышленно. Согласно национальному законодательству, это означает, что при совершении сделки в отношении человека виновный
обладает неповрежденным сознанием и свободной волей, осознает общественную опасность своих
действий и, несмотря на это осознание, без давления со стороны третьих сил выполняет
соответствующие действия.
Содержание субъективной стороны преступления раскрывается с помощью тесно связанных между
собой признаков: вина, мотив, цель, эмоциональное состояние среди которых
вина является
обязательным признаком, а мотив и цель - факультативными.
Вина - психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к совершаемому им
общественно опасному деянию, в котором проявляется антисоциальная, асоциальная либо недостаточно
выраженная социальная установка этого лица относительно важнейших ценностей общества.
Закон различает две формы психического отношения к содеянному и его последствиям: умысел
(прямой и косвенный) и неосторожность (легкомыслие и небрежность). В основе выделения различных
форм вины лежит различная интенсивность протекания волевых и интеллектуальных процессов.
Основной состав торговли людьми по своей конструкции является формальным, а как известно, в
преступлениях с формальным составом субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла.
При этом интеллектуальный компонент умысла характеризуется одним элементом, а именно,
осознанием лицом общественно опасного характера своего деяния, а волевой - желанием его совершить.
Так, лицо при торговле людьми осознает общественно опасный характер своих действий (покупает,
продает, вербует, перевозит, передает, укрывает или получает человека) и желает их совершения.
Осознание виновным общественной опасности торговли людьми предполагает фактическое понимание
характера и социальной значимости тех общественных отношений, на которые он посягает, а также
понимание содержания своих действий и фактических обстоятельств совершенного деяния (место, время,
способ, орудия и т.д.).
Умысел при торговле людьми в основном является заранее обдуманным. А.И. Милевский
указывает, что внезапно возникший умысел не типичен для торговли несовершеннолетними [1, с. 2].
Специальная цель эксплуатации человека теперь распространяется не только на вербовку, перевозку,
передачу, укрывательство или получение, соответственно такие деяния, как купля-продажа, а также
иные сделки в отношении человека, которые могут быть совершены и в иных целях, но, полагаем,
обязательно с прямым умыслом. Внезапно возникший умысел имеет место в том случае, если лицо
приводит свое намерение в исполнение под воздействием внешних факторов.
Особенностью субъективной стороны преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 3 ст. 1301
УК Республики Таджикистан, является наличие двойной формы вины. Лицо умышленно совершает
одно из деяний, перечисленных в диспозиции части первой или второй данной нормы, которые по
неосторожности влекут смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие
последствия.
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Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления «торговля людьми» в
случае совершения таких деяний, как вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение
является цель эксплуатации. В ст. 1301 УК Республики Таджикистан дается определение
эксплуатации человека, под которой понимаются использование занятия проституцией другими
лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние.
Что касается совершения акта купли-продажи или иных сделок, то их совершение возможно и с
иными целями. Форма вины применительно к составам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 1301
УК Республики Таджикистан — прямой умысел. О прямом умысле свидетельствует и анализ
конструкции состава преступления, который является формальным. Как отмечает А.В. Наумов,
«преступления с формальным составом, т.е., в состав которых не входит определенное преступное
последствие, могут быть совершены только с прямым умыслом» [2, с.57]. Подобные преступления не
могут совершаться с косвенным умыслом, волевое содержание которого в виде сознательного
допущения закон связывает исключительно с общественно опасными последствиями, входящими в
объективную сторону только материальных составов.
Вина в виде легкомыслия будет иметь место в случае, когда преступник предвидел возможность
наступления последствий в виде смерти потерпевшего, но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывал на их предотвращение, например, если потерпевшего укрывали в подвале
несколько дней, резкое понижение температуры привело к переохлаждению, вследствие чего наступила
тяжелая болезнь и смерть.
Небрежность как вид неосторожной вины характеризуется тем, что лицо не предвидело
возможность наступления смерти потерпевшего, хотя при необходимой внимательности и
предусмотрительности должно было и могло предвидеть такое последствие: например, смерть в
результате случайного выстрела, произошедшего в процессе демонстрации оружия потерпевшему от
торговли людьми. При применении насилия (ч.2 ст. 1301УК Республики Таджикистан) лицо может как
желать, так и сознательно допускать наступление тяжких последствий, то есть действовать либо с
прямым, либо с косвенным умыслом, в последнем случае ему важно не столько причинить конкретный вред здоровью, сколько добиться от потерпевшего повиновения.
По времени возникновения выделяется умысел заранее обдуманный и внезапно возникший. Такие виды
умысла имеют значение для решения вопроса о степени виновности и поэтому должны учитываться
при разрешении уголовных дел, но никаких особых форм вины создавать не могут. По общему правилу
преступления, совершенные с заранее обдуманным умыслом, опаснее, чем совершенные с внезапно
возникшим умыслом. Как показало изучение уголовных дел, умысел при торговле людьми в большей
части носит характер заранее обдуманного, т.е. лицо предварительно обдумывает все основные моменты
предполагаемого преступного деяния. Между моментом возникновения умысла на совершение
преступления и самим преступлением должен быть определенный временной промежуток. Думается, что
возможен случай совершения торговли людьми и при внезапно возникшем умысле, например, продажа
ребенка родителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
Рассматривая характеристику субъективной стороны состава преступления, нельзя не остановиться на мотиве
совершения преступления. В психологии под мотивом, как правило, понимают то, что обусловливает стремление
человека к данной, а не к какой-нибудь иной цели [3, с. 179]. В уголовно-правовой литературе имеются различные
определения мотива преступного поведения человека. Так, А.А. Пионтковский определял мотив как побуждение,
которым руководствовалось лицо, совершая преступление [4, с. 290].
Мотив, в отличие от цели, не предусмотрен в качестве обязательного признака субъективной стороны
основного состава торговли людьми. С.Х. Хусейнов определяет мотив как внутренние побуждения,
вызывающие у лица решимость совершить преступление, и которыми оно руководствовалось при его
совершении [5, с. 120]. Однако, несмотря на некоторые различия даваемых определений, под мотивом всегда
понимается внутреннее побуждение к преступному поведению.
С мотивом преступления неразрывно связана цель преступления. Цель преступления - это
идеальный образ желаемого будущего результата, к которому стремится преступник, совершая
преступление.
В психологии цель понимается как будущее, которого желает человек и которого он стремиться достичь.
Она объединяет представление о желаемом будущем и активную устремленность к нему. В преступлении
цель - это мысленная модель будущего результата, к достижению которого стремиться лицо при совершении
преступления.
Указание законодателя на специальную цель — эксплуатация человека, означает, что при ее отсутствии
нет состава рассматриваемого преступления. Таким образом, цель влияет на квалификацию деяния по ст. 1301
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УК Республики Таджикистан, отграничивает его от иных составов преступления.
При попытке правильного уяснения содержания ч. 1 ст. 1301 УК Республикии Таджикисан возникает
вопрос, является ли цель эксплуатации необходимым признаком только вербовки, перевозки, передачи,
укрывательства или получения, или такая цель - необходимый признак всех форм совершения
этого преступления, т.е. и купли-продажи. Предусмотренная в п. «д» ч. 2 ст. 1301 УК РТ цель изъятия у
потерпевшего органов или тканей является обязательным признаком состава преступления.
Применительно к рассматриваемой норме цель изъятия органов или тканей у потерпевшего для
трансплантации отражает намерение виновных без согласия объекта торговли людьми осуществить
хирургическое вмешательство в его организм для забора органов и других анатомических материалов
(кожа, костный мозг, кровь, и т.д.) либо совершить указанные действия с согласия лица, полученного
в результате обмана (обещаний трудоустроить за рубежом, оказать помощь в получении вида на
жительство, заплатить за орган солидную сумму, заверений, что здоровью и жизни не угрожает
опасность).
Отдельные авторы придерживаются такой позиции, что указание на цель эксплуатации относится
только к действиям, совершаемым в форме вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или
получения, и к купле-продаже отношения не имеет [6, с.179]. По мнению Е. Евстифеевой, излишним
является указание на специальную цель эксплуатации, «поскольку у посредника сделки либо
продавца в отдельных случаях такая цель может отсутствовать». Представляется, что указание на
специальную цель позволяет отграничить торговлю людьми от иных деяний, преступлениями не
являющимися, например, деятельности агентств по трудоустройству [7, с. 37].
Исходя из диспозиции ст. 1301 УК РТ следует, что цель эксплуатации присуща и купле-продаже.
Законодатель сначала называет уголовно-наказуемое деяние - торговля людьми, а затем, поставив после
этих слов запятую, поясняет, что входит в это понятие, то есть использует способ перечисления. При
перечислении каких-либо существительных поставленный в конце предложения причастный оборот
относится к каждому из слов, входящих в приведенный список. Употребление в уголовном законе
разделительного союза «либо» после слов купля-продажа означает лишь, что состав торговли людьми по
своей конструкции является альтернативным, т. е. для привлечения лица к уголовной ответственности
достаточно выполнить лишь одно из перечисленных деяний, преследующих цель эксплуатации.
При купле-продаже цель эксплуатации должна присутствовать как у продавца, так и у покупателя. Она
может отсутствовать у пособника, так как при соучастии допускается, что отдельные соучастники могут и
не преследовать тех же целей, что и исполнитель [8, с. 333]. В этой связи уместно привести
высказывание А.И. Милевского о том, что посредником -пособником является лицо, которое, действуя по
поручению продавца или покупателя, непосредственно выполняет отведенное только ему поручение.
Несмотря на внешнюю совместность действий с торговцами, у него отсутствует умысел на
достижение единой преступной цели с той стороной, от имени которой он выступает [9, с.101].
Нельзя не отметить, что действующий уголовный закон фактически ограничил применение ст. 1301
УК РТ только в отношении тех случаев торговли людьми, за исключением несовершеннолетними,
которые совершаются в целях их эксплуатации.
Однако в большинстве случаев купля-продажа несовершеннолетнего осуществляется с целью его
последующего усыновления, однако такие действия не подпадают под признаки преступления,
предусмотренного ст. 1301 УК РТ, так как не охватываются понятием эксплуатация, а квалифицируется
такие действия по ст.167 УК РТ.
Для того, чтобы наиболее полно охватить уголовным законом все общественно-опасные деяния,
связанные с торговлей несовершеннолетними, мы предлагаем в самостоятельной статье (ст. 167 УК РТ)
повысить уголовное наказание за основной состав от восьми и выше лет лишения свободы. Тем самым
возможно будет и привлечение к уголовной ответственности за приготовление к торговле детьми, например
при заключении договора с беременной женщиной о купле-продаже ее будущего ребенка.
При такой формулировке к уголовной ответственности будут привлекаться не только лица,
преследующие специальную цель эксплуатации несовершеннолетнего, которая в настоящее время
ограничивает применение ст. 167 УК РТ, но и другие лица, действующие с иными целями.
Субъектом торговли людьми в соответствии со ст. 23 УК РТ признается физическое вменяемое
лицо, достигшее возраста, установленного уголовным законом - 16 лет, виновное в его совершении.
Субъектом торговли людьми, как и любого другого преступления, не признаются юридические лица, то
есть предприятия, учреждения, организации и т.д. Хотя следует отметить, что в науке уголовного права
издавна ведется дискуссия о возможности признания юридического лица субъектом преступления. Так,
категорически против возможности привлечения к уголовной ответственности юридических лиц
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высказывались как представители науки советского периода, так и современные авторы [10, с. 206]. Напротив,
ряд авторов являются сторонниками применения уголовной ответственности к юридическим лицам при
наличии определенных условий. Например, С.Г. Келина, обуславливает необходимость установления
уголовной ответственности юридических лиц тяжестью последствий, причиненных их деятельностью,
трудностями установления конкретного виновного лица. В этой части необходимо подчеркнуть, что
международное право призывает государства принимать меры для установления ответственности
юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, в том числе связанных с торговлей людьми.
При этом ответственность может быть уголовной, гражданско-правовой или административной [11, с. 52].
Субъектом преступления может быть как гражданин Таджикистана, так и иностранный
гражданин, а также лицо без гражданства.
Устанавливая возраст уголовной ответственности, законодатель учитывает уровень
психофизиологической зрелости человека. Лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, должно
осознавать характер и значение совершаемых им действий (интеллектуальный момент), а также руководить
ими (волевой момент). Такая способность наступает с достижением определенного возраста, указанного
в ст. 23 УК РТ, поэтому субъектом преступления, предусмотренного ст. 1301 УК РТ, может быть
физическое вменяемое лицо, достигшее 16 -летнего возраста.
Нельзя согласиться с точкой зрения, в соответствии с которой субъектом рассматриваемого
преступления (в частности покупателем) может быть лицо, старше 18 лет [12, с. 173], поскольку по
достижению шестнадцатилетнего возраста лицо вполне способно осознавать фактический характер и
общественную опасность торговли людьми.
Зачастую при торговле несовершеннолетними в качестве субъекта преступления выступают лица, в
ведении или под контролем которых они находятся. К их числу относятся родители, усыновители, опекуны,
попечители, работники медицинских и детских учреждений, они обладают дополнительными, по сравнению с
иными лицами, возможностями для совершения преступных действий. Все это повышает степень
общественной опасности содеянного, поэтому уголовная ответственность лиц, на которых возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего или надзору за ним, должна быть более строгой. В связи с
этим предлагается в качестве квалифицированного состава торговли несовершеннолетними предусмотреть
совершение указанных действий перечисленными выше лицами. В результате незаконных действий по
купле-продаже или совершении иных сделок в отношении несовершеннолетнего, прежде всего,
нарушается право потерпевшего на личную свободу. В этой связи представляется, что состав
преступления, предусматривающий уголовную ответственность за торговлю несовершеннолетними
детьми (ст.167 УК РТ), следует поместить в группу преступлений против личной свободы человека.
Таким образом, предлагаем включить в главу 17 УК РТ «Преступления против свободы, чести и
достоинства личности» общую норму об ответственности за торговлю людьми и установить
повышенную уголовную ответственность за торговлю несовершеннолетними как квалифицирующий
признак.
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Характеристика субъективных признаков преступления,
предусмотренного статьей 1301 УК Республики Таджикистан.
АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена одной из актуальной проблеме мирового сообщества, торговля людьми и его
субъективных признаков. Значение субъективной стороны состоит в том, что она дает возможность
точно квалифицировать преступления, отграничивать сходные составы друг от друга,
индивидуализировать ответственность. Содержание субъективной стороны преступления раскрывается с
помощью тесно связанных между собой признаков: вина, мотив, цель, эмоциональное состояние среди
которых вина является обязательным признаком.
Ключевые слова: преступление, вина, торговля людьми, состав преступление, уголовной
ответственность, субъект преступление, субъективные признаки, уголовный закон,
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ПОЛНОМОЧИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ И СРЕДСТВО
ДАВЛЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ
Автор посвятил статью на исследование полномочие и юридического характера решений Комитета
Министров. Вместе с тем, автор исследовал надзорный механизм ведущего органа Совета ЕвропыКомитета Министров по исполнению постановлений Европейского Суда по правам человека.
Исследовав отдельные Резолюции и Рекомендательные акты Комитета Министров, автор приходит
к выводу, что эти решения служат имплементации Европейской Конвенции по защите прав и основных
свобод человека в национальное законодательство государств-участников.
Ключевые слова: Комитет Министров Совета Европы, Европейский Суд по правам человека,
постановление, резолюция, рекомендация, имплементация.

После ратификации Европейской Конвенции «О защите прав и основных свобод человека» оно
имплементирована в законодательство Азербайджанской Республики. Подписывая этого международного договора Азербайджанская Республика приняла юрисдикцию Европейского Суда по правам
человека. Несмотря на то что Конвенция принята в середине прошлого века, это документ до сих пор
сохраняет свою актуальность. Этому способствует интерпретация норм Конвенции со стороны
Европейского Суда во время рассмотрения жалоб о нарушении прав человека, Дополнительные
Протоколы к Конвенции, Резолюции и Рекомендательные акты Комитета Министров.
Комитет Министров играет особую роль в процессе надзора за исполнением решений Европейского Суда. Должное исполнение решение Европейского Суда служат имплементации Европейской
Конвенции в национальную правовую систему государств-участников. Осуществляя надзор за
исполнением решений Европейского Суда по правам человека, Комитет Министров помогает
государств-членов Совета Европы правильно применять Конвенции – в соответствии с правовыми
позициями Европейского Суда.
В соответствии с частью 2 статьи 46 Конвенции окончательное постановление Европейского
Суда направляется Комитету Министров, который осуществляет надзор за его исполнением [1, стр.
29]. Это положение содержано и в Правиле 77.3 Регламента Европейского Суда [2, стр. 46].
Согласно Уставу Совета Европы Комитет министров является органом, действующим от имени
Совета Европы в соответствии со статьями 15 и 16. Каждый Государство член Совета Европы имеет
одного представителя в Комитете Министров и каждый представитель наделен одним голосом.
Представителями в Комитете являются министры иностранных дел. В случае, если министр
иностранных дел не имеет возможности присутствовать на заседании или в силу иных обстоятельств,
когда это целесообразно, для участия в работе Комитета место министра может быть назначено
замещающее его лицо, которое, по мере возможности, должно обладать статусом члена
Правительством своей страны.
Комитет Министров вправе принимать некоторые виды актов. В соответствие со статьей 15. b
Устава Совет Европы заключения Комитета Министров в надлежащих случаях могут быть сделаны в
форме рекомендаций правительствам Членам и Комитет Министров может запрашивать правительство Члена о ходе выполнения таких рекомендаций. На основе статьи 16 того же Устава, Комитет
Министров принимает решения, имеющие обязательный характер, по любому вопросу, касающемуся
внутренний организации и порядка работы Совета Европы [3, стр. 4].
Как видно, Комитет Министров принимает два вида актов:
- рекомендации и резолюции направленные Государств-участников;
- внутри организационные решение.
В соответствии с дополняющий контрольную систему Конвенции Протоколом № 14 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, от 13 мая 2004 года, если в соответствии с пунктом 3
статьи 46 Конвенции Комитет Министров полагает, что контролю за исполнением окончательного
постановления Суда по делу препятствует проблема толкования этого постановления, он может
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обратиться в Суд с тем, чтобы тот высказался по поводу этому вопросу толкования. Решение об
обращении в Суд принимается большинством в две трети голосов представителей, имеющих право
заседать в Комитете Министров. Решение об обращении в Суд по вопросу толкования может быть
принято в любой момент при осуществлении контроля Комитетом Министров за исполнением
постановлений Суда. [4, стр. 4].
Протокол № 14 дает еще одно полномочие Комитету Министров согласно который, если в
соответствии с пунктом 4 статьи 46 Конвенции Комитет Министров полагает, что Государствоответчик отказывается исполнить окончательное постановление Суда по делу, стороной которого оно
является, Комитет может после извещения этого Государства-ответчика решением, обратиться в Суд
по вопросу о соблюдении этим Государством-ответчиком своего обязательства. Процедура по
вопросу о нарушении Государством-ответчиком своих обязательств инициируется лишь при наличии
исключительных обстоятельств. Эта процедура не может быть начата до того, пока Государствоответчик не получит извещение о намерении Комитета начать такую процедуру. Извещение
Государства-ответчика должно быть осуществлено не позднее чем за шесть месяцев до начала
процедуры, если только Комитет не примет иное решение, и принимается в форме промежуточной
резолюции.
Отношение Европейского Суда с государствами участниками Конвенции строена на основе
принципа субсидиарность. Этот принцип означает, что, подача жалобы в Европейский Суд является
лишь вспомогательным, дополнительным средством для защиты нарушенных прав и свобод человека
в пределах национальных правовых систем, чьи законодательные, исполнительные и судебные
органы власти несут первоочередные обязательства по защите прав своих граждан. Не случайно что,
с Протоколом № 15 вносящий изменения в Конвенции от 24 июня 2013 года, в Преамбуле Конвенции
добавлено новый абзац в которой содержано: «подтверждая, что в соответствии с принципом
субсидиарности Высокие Договаривающиеся Стороны несут основную ответственность за
обеспечение прав и свобод, гарантированных Конвенцией и Протоколами к ней и пользуются при
этом свободой усмотрения, надзор в отношении реализации которой осуществляется Европейским
Судом по правам человека, созданном на основании данной Конвенции» [5, стр. 1].
Комитет министров в своем Рекомендации «О повышении эффективности внутренних средств
правовой защиты» принятой 12 мая 2004 года, принимая во внимание субсидиарный характер
контролирующего механизма Конвенции, что подразумевает, в соответствии со статьей 1 Конвенции,
что право и свободы ею гарантированные, должны быть защищены, прежде всего на национальном
уровне и соблюдаться прежде всего национальными властями, рекомендовал государствамучастникам обратить особое внимание на существование эффективных внутренних средств правовой
защиты [6, стр. 1-2].
Учитывая субсидиарный характер механизма надзора, установленного Конвенцией и делая
акцент на заинтересованности в оказании помощи соответствующему государству обозначить
проблемы, лежащие в основе нарушения и необходимые меры исполнения, Комитет Министров в
приоритетном порядке осуществляет контроль за исполнением тех постановлений, в которых Суд
установил наличие того, что он признает в качестве системной проблемы в соответствии с
Резолюцией Комитета Министров Совета Европы Reс (2004)3 о постановлениях Суда, которые
выявляют проблемы системного характера, лежащие в основе нарушений прав человека [7, стр. 1].
В соответствие с Регламентом Комитета министров, если в постановлении, направленном в
Комитет Министров в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Конвенции, Суд пришел к выводу о том,
что имело место нарушение Конвенции или Протоколов к ней, и (или) Суд присудил справедливую
компенсацию пострадавшему лицу на основании статьи 41 Конвенции, Комитет Министров
предлагает Государству-ответчику проинформировать его о принятых мерах или мерах, которые
Государство-ответчик намеревается принять в целях выполнения данного постановления, учитывая
обязательство исполнить такое постановление в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Конвенции.
В своем рекомендации принятой 6 февраля 2008 года, на 1017-й встрече заместителей
министров, Комитет Министров подчеркивает юридическую обязанность Высоких Договаривающихся Сторон на основании статьи 46 Европейской Конвенции исполнять окончательное
постановление Европейского Суда по делам, котором они являются сторонами и повторяет, что
постановления, в которых Суд признает нарушение, налагают на государство обязательство:
-выплатить сумму, присужденные Судом, по справедливой компенсации;
-принять, если приемлемо, меры индивидуального характера, с целю прекращения нарушения,
признанного Судом, и насколько это возможно, восстановить ситуацию, которая имела место до
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нарушения Конвенции;
-принять, если приемлемо, меры общего характера, чтобы прекратить или предотвратить в
будущем нарушения, подобные тем, которые были выявлены постановлениями Суда [8, стр. 1].
В рамках контроля за исполнением постановления Государством-ответчиком в соответствии с
пунктом 2 статьи 46 Конвенции Комитет Министров рассматривает следующие вопросы: была ли
выплачена справедливая компенсация, присужденная Судом, включающая проценты, начисленные за
просрочку платежа; в случае необходимости, учитывая свободу усмотрения Государства-ответчика в
выборе средств, необходимых для исполнения постановления Суда:
- были ли приняты меры индивидуального характера в целях прекращения нарушения прав
человека и было ли пострадавшее лицо, насколько это возможно, возвращено в положение, в котором
оно пребывало до того, как произошло нарушение Конвенции . В своем Рекомендации от 19 января
2000 года, имея в виду, что практика Комитета министров по осуществлению контроля за
выполнением решений Суда показывает, что в определенных обстоятельствах пересмотр дел или
возобновление производство по делу оказывается самыми эффективными, если не единственными
мерами для достижения restitutio in inteqrum- восстановление ситуации существующего до нарушения
[9, стр. 1];
- были ли приняты меры общего характера в целях предупреждения новых нарушений прав
человека, аналогичных нарушению (нарушениям), установленному по делу, или в целях прекращения
длящегося нарушения прав человека. В своем Рекомендации от 12 мая 2004 года, Комитет
Министров напоминая, что, согласно статье 46.1 Конвенции Высокие Договаривающиеся Стороны
обязуются исполнять окончательное постановление Европейского Суда по правам человека, по делам
в которых они являются сторонами, констатирует, тем не менее, необходимость приложения
дальнейших усилий со стороны Государств – членов Совета Европы для использования всех
возможностей, заложенных в Конвенции, путем, в частности приведения национальных стандартов в
соответствии с таковыми стандартами, установленными Конвенцией, в свете прецедентного право
Европейского Суда [10, стр. 1-2].
Контроль за исполнением постановлений Европейского Суда по правам человека и условий
мировых соглашений осуществляется Комитетом Министров, как правило, посредством специальных
заседаний, посвященных правам человека, при этом повестка дня этих заседаний доступна
общественности. [11, стр. 1].
Заседания, посвященные контролю над исполнением решений Европейского Суда проводятся,
как правила, каждые два месяца, та есть шесть раз в год, за исключением случаев, требующих
немедленного вмешательство Комитета. В этом случае дела включаются в повестку дня регулярных
заседаний. Дело остается в повестке дня Комитета до тех пор, пока государство-ответчик не сообщит,
что необходимые меры были приняты и Комитет не убедится в достаточности этих мер. Любая
информация и документы, представленные государством-ответчиком Комитету Министров в этом
контексте, открыты для публики. В ходе контроля за исполнением постановления Суда или условий
мирового соглашения Комитет Министров может принимать промежуточные резолюции, в
частности, в целях предоставления информации о ходе такого исполнения или, в соответствующих
случаях, выражения озабоченности и (или) высказывания предложений в отношении такого
исполнения. Установив, что соответствующее Государство-ответчик приняло все необходимые меры
для исполнения постановления Суда или что условия мирового соглашения выполнены, Комитет
Министров принимает резолюцию, констатирующую, что он выполнил свои функции,
предусмотренные пунктом 2 статьи 46 или пунктом 4 статьи 39 Конвенции.
До тех пор, пока соответствующее Государство-ответчик не предоставит информацию
относительно выплаты справедливой компенсации, присужденной Судом, или относительно
принятия возможных мер индивидуального характера, дело включается в повестку дня каждого
заседания Комитета Министров, посвященного правам человека, если только Комитет Министров не
примет иное решение. Если соответствующее Государство-ответчик уведомляет Комитет Министров
о том, что оно еще не может сообщить о принятии мер общего характера, необходимых для
обеспечения исполнения постановления Суда, дело снова включается в повестку дня заседания
Комитета Министров не позднее шести месяцев после этого, если Комитет Министров не примет
иное решение; такое же правило применяется в случае истечения этого срока и в отношении каждого
последующего срока.
Дебаты, проходящие во время специальных заседаний Комитета министров по правам человека,
являются своеобразным «средством давления» на государства. В ходе дебатов представители
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государств делают заявления о принятых мерах по исполнению постановлений Европейского суда.
Департамент готовит различные документы, основной из которых – повестка дня с аннотациями –
содержит информацию о ситуации, в связи с которой Суд признал нарушение, анализ принятых мер,
предложения по мерам, которые необходимо принять для исполнения постановлений Суда [12, стр.
17].
Принимая во внимание вышесказанное, можно сделать вывод, что Комитет Министров Совет
Европы учитывая прецедентную практику Европейского Суда по правам человека, проверяет
информацию предоставленную правительством государство-ответчика об индивидуальных мерах по
устранению последствий нарушений, совершенных в отношении заявителей, которое были
установлены в этих делах и восстановление по мере возможности ситуацию существующего до
нарушения. Вместе с тем, Комитет Министров осуществляет контроль за исполнением настоящих
постановлений до тех пор, пока не будут приняты все необходимые меры общего характера и не
будет установлена их эффективность в предотвращении новых подобных нарушений.
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AVROPA ŞURASININ NAZİRLƏR KOMİTƏSİNİN SƏLAHİYYƏTLƏRİ
VƏ AVROPA ŞURASINA ÜZV - DÖVLƏTLƏRƏ TƏSİRİ YOLLARI
XÜLASƏ
Müəllif məqaləni Avropa Şurasının aparıcı orqanı olan Nazirlər Komitəsinin səlahiyyətlərinin
öyrənilməsinə, qəbul etdiyi aktların hüquqi təbiətinə və İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin
qərarlarının Üzv Dövlətlərdə icrasına nəzarət mexanizminə həsr etmişdir.
Nazirlər Komitəsinin ayrı-ayrı Qətnamələrini və üzv-dövlətlərə Tövsiyyələrini araşdıraraq, müəllif bu
qərarların İnsan Hüquq və Əsas Azadlıqlarının Müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının İştirakçıdövlətlərin milli qanunvericilik sisteminə implementasiya olunmasına xidmət etdiyi qənaətinə gəlmişdir.
Açar sözlər: Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi, İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi, qərar,
qətnamə, tövsiyyə, implementasiya.

POWER OF COMMITTEE OF MINISTERS OF THE COUNCIL OF EUROPE AND MEANS
OF PRESSURE ON THE STATE PARTIES OF THE COUNCIL OF EUROPE
RESUME
The author devoted article on research power, legal character of decisions and supervising the
mechanism on performance of resolutions of the European Court of Human Rights - the leading body of the
Council of Europe of Committee of Ministers.
After investigation separate Resolutions and Recommendatory acts of Committee of Ministers, the
author comes to the conclusion that these decisions serves on implementation of the European Convention
on protection of the rights and fundamental freedom (freedoms) of the person on the national legislation of
the State Parties.
Keywords: Committee of Ministers of the Council of Europe, European Court of Human Rights,
judgment, resolution, recommendation, implementation.
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COMPARATIVE ANALYSIS ON APPROXIMATION OF THE LEGISLATION OF THE
REPUBLIC OF AZERBAIJAN TO THE LEGISLATION OF EUROPEAN UNION
The Article mainly encompasses comparative analisys of EU and Azerbaijan legislation on food security
issues and the protection of consumers, fundamental challanges on this field and the ways of thier reconciliation.
Keywords: EU Directives, quality, sanitary, veterinary and fit-sanitary standards.
Brief overview of the food legislation of Azerbaijan
Main principles and objectives in the field of food safety
The effective legislation of the Republic of Azerbaijan has inherited the basic principles concerning food
safety from the legislation of the Soviet Union. The food safety in Azerbaijani legislation is mainly regulated by
the Law on Foodstuffs No.759-IQ of 18.11.1999 (hereinafter the Law) and other relative normative acts. This
Law established the legal basis for management of quality, manufacturing and organization of the foodstuffs and
provision of the food safety of the population. The Law also provides for the general legal basis of food safety
and principles of foodstuff labeling, packaging, storage, transportation and sale.
Thus, the legislation of the Azerbaijan Republic on food products consist of the Law on Foodstuffs,
legislative acts adopted in accordance with this Law as well as other relevant legislative acts.
Article 5 of the Law on Foodstuffs for that standardization in quality assurance and safety of food products
shall be performed by application of technical, environmental, sanitary, veterinary and fit-sanitary standards,
norms, rules and requirements setting requirements for the quality and security of products specified, provisions
of their manufacturing, transportation, storage, packaging, labeling and sales.
Standards and requirements for raw materials used in food products, for equipment and other items used in
their production, as well as their improvements shall be developed by dedicated entities and shall enter into force
upon relevant approvals and state registration.
According to the Article 8 of the Law on Foodstuffs functions of state control over the quality and safety of
food products during their production, trade, preparation, storage, import, export and handling shall be
performed by the relevant executive authorities within their competences.
The Law provides for the objectives of the state in food safety which consists of the following:
 Implementation of state policy in increasing of food products manufacturing and regulation of food
market;
 Development and provision of implementation of relevant state programs on population food security;
 Development of state reserves on food products, organization of their formation, storage, consumption
and regulation;
 Preparation of food balances, reflecting the production, consumption and turnover of food products,
used for consumption and as raw materials and forecasting of food supply to population;
 Regulation of food supply to population in the event of food crisis and emergencies, including the
standard of distribution and other regimes of special supply;
 Adoption of standard and regulatory acts in regulation of food market and provision of quality and
safety of food products;
 Coordination of operations of state authorities and municipalities in supply of food products to
population;
 Performance of other activities in provision of food security of population.
Thus, the legislation of the Republic of Azerbaijan establishes only general requirements and system for the
food safety which are mainly incompatible with the requirements and system of the European Union. The compliance in this field should be attained thought the adoption and application of the principles established by
relevant Acts of the European Union.
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As a guaranty for the quality and safety of foodstuff, the Law on Foodstuff requires their undergoing through
different certification phases. According to Article 6 of this Law, in order to be sold or consumed on the
territory of Azerbaijan all foodstuff, either imported or locally produced, shall obtain the following certificates: (i) hygienic of the Ministry of Health, (ii) phytosanitary and veterinary certificates of the Ministry of
Agriculture, (iii) certificate of conformity of the State Agency for Standardization, Metrology and Patents,
certificate of quality for the export of fish and other sea foods to the EU countries.
Brief overview of EU food law
Food safety
The EU legislation concerning food safety was developed in the aftermath of recent food-related crisis.
The aim of the EU legislator was, therefore, to built food policy around high food safety standards that will provide protection of health of consumers. This was emphasized in the White Paper on food safety (COM
(1999) 719 final). In particular, it was stated that there is a need for a policy underpinned by a sound scientific
basis and up-to-date legislation. The EU legislator regards that the general overhaul of EU legislation is designed to restore consumer confidence in the wake of recent food-related crises.
Furthermore, the EU aimed to implement a comprehensive, integrated "farm to table" approach. On the
basis of the approach, it is considered that the legislation must cover all aspects of the food production chain:
primary production, processing, transport, distribution through to the sale or supply of food and feed. At all
stages of this chain, the legal responsibility for ensuring the safety of foodstuffs rests with the operator. A
similar system should apply to feed business operators.
In general, the main objective of the European Union's food safety policy is to protect consumer health
and interests while guaranteeing the smooth operation of the single market. In order to achieve this objective,
the EU ensures that control standards are established and adhered to as regards food and food product hygiene, animal health and welfare, plant health and preventing the risk of contamination from external substances. The food safety legislation establishes rules on appropriate labeling for these foodstuffs and food
products.
The general principles of EU food law were laid down with Regulation (EC) No 178/2002 of the
European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and
requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in
matters of food safety. The Regulation aims at:
a) the protection of human life and health, and protection of consumers' interests, with due regard for the
protection of animal health and welfare, plant health and the environment,
b) EU-wide free movement of human food and animal feed and
c) Consideration of existing or planned international standards.
The basic principles of EU food law are: (a) the Precautionary principle, (b) Risk analysis and (c)
Trace-ability. The establishment of a Food Safety Authority is also an essential factor in the creation of a safe
environment.
The first principle states that in specific circumstances where, following an assessment of available information, the possibility of harmful effects on health is identified but scientific uncertainty persists, provisional risk
management measures necessary to ensure the high level of health protection chosen in the Community may be
adopted, pending further scientific information for a more comprehensive risk assessment.
The second principle provides that in order to achieve the general objective of a high level of protection of
human health and life, food law shall be based on risk analysis except where this is not appropriate to the circumstances or the nature of the measure. And finally, the principle of traceability means the obligation of the
Member States to provide that traceability of food, feed, food-producing animals, and any other substance
intended to be, or expected to be, incorporated into a food or feed shall be established at all stages of production,
processing and distribution.
The Regulation provides certain food safety requirements. Accordingly, food shall not be placed on the
market if it is unsafe. Under the Regulation, food shall be deemed to be unsafe if it is considered to be: (a)
injurious to health; (b) unfit for human consumption. And also, if a food business operator considers or has
reason to believe that a food which it has imported, produced, processed, manufactured or distributed is not in
compliance with the food safety requirements, it shall immediately initiate procedures to withdraw the food in
question from the market.
A Food Safety Authority is established by the Regulation. This Authority provides scientific advice and sci210

entific and technical support for the Community's legislation and policies in all fields which have a direct or
indirect impact on food and feed safety. It shall provide independent information on all matters within these
fields and communicate on risks. Moreover, it shall contribute to a high level of protection of human life and
health, and in this respect take account of animal health and welfare, plant health and the environment, in the
context of the operation of the internal market. And also, it shall collect and analyze data to allow the
labeling and monitoring of risks which have a direct or indirect impact on food and feed safety.
The general framework on food law is accompanied by a great number of specific legal acts. These acts
are related to veterinary checks, animal health and nutrition, food hygiene, plant health checks and specific
themes, such as genetically modified food and feed.
Hygiene of foodstuffs
The specific hygienic requirements for foodstuffs specifying the rules of general food safety are
established by Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004
on the hygiene of foodstuffs, which lays down common principles and definitions for national and
Community food law. This Regulation was notably adopted in order to address critical issues and in more
particular, to ensure the hygiene of foodstuffs at all stages of the production process, from primary production
up to and including sale to the final consumer, i.e. from the farm to the point of sale to the consumer.
The aforementioned EU Regulation defines the food safety objectives, which should be achieved and
leaves the food operators responsible for adopting the appropriate measures that will guarantee food safety. It,
thus, implies a system that is different from the existing one in Azerbaijan, which relies on certification and
hygienic registration of foodstuffs by state sanitary control bodies. The EU Regulation has a modern approach
towards hygienic rules, which presents many advantages and it is therefore would be rational that the Republic
of Azerbaijan amend its legislation according to the requirements of this EU legal act.
The main characteristics of the EU Regulation are that it establishes hygienic requirements with which food
business operators must comply, it takes into account the principles developed by the Codex Alimentarius
(code of international food standards drawn up by the United Nations Food and Agriculture Organization), it
embodies the approach of food safety regulation "from the farm to the fork", it includes regulation for export of
foodstuffs from the EU to third countries, it regulates the requirements of traceability of food and feed and
introduces the principles of the system of hazard analysis and critical control points (HACCP).
It is notable that the EU legislator has chosen to replace the Directive 93/43 with a Regulation, i.e. a legal
instrument which has direct application, and that in order to accomplish a uniform application of its provisions
in all the Member States and also to achieve a swift adaptation to technical and scientific progress. The
Regulation forms part of the so-called "hygiene package", which includes also Regulations 853/2004,
854/2004, 882/2004 and 183/2005, as well as Directives 2004/41 and 2002/99.
The EU Regulation 852/2004 lays down the hygiene requirements imposed on food operators. In
particular, it defines hygiene as the measures and conditions necessary to control hazards and to ensure
fitness for human consumption of a foodstuff taking into account its intended use (Article 2 (1) a). The
Regulates address obligations to food business operators, which are attributed primarily responsibility for
food safety tests and are obliged to ensure food safety throughout the food chain and also that the
requirements of the Regulation apply to all stages of production, processing and distribution of food and to
exports, and without prejudice to more specific requirements relating to food hygiene.
Further, the use of methods or procedures implementing HACCP principles is seen as a guarantee for
the compliance with the specific requirements included in the Annexes of the Regulation. According to the Regulation, food business operators (other than at the level of primary production) shall apply the principles of the
system of hazard analysis and critical control points (HACCP).
The HACCP principles prescribe a certain number of requirements to be met throughout the cycle of production, processing and distribution in order to permit, via hazard analysis, identification of the critical points
which need to be kept under control in order to guarantee food safety, in accordance with Article 5 (2):
identify any hazards that must be prevented, eliminated or reduced to acceptable levels; identify the critical
control points at the step or steps at which control is essential; establish critical limits beyond which
intervention is necessary; establish and implement effective monitoring procedures at critical control points;
establish corrective actions when monitoring indicates that a critical control point is not under control; implement own-check procedures to verify whether the measures adopted are working effectively; keep records to
demonstrate the effective application of these measures and to facilitate official controls by the competent
authority.
Member States, in order to facilitate the production of food in accordance with methods and to apply
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HACCP principles, are encouraged to develop national guides to good practice (Article 7). Such guides are
developed and disseminated by food business sectors in consultation with representatives of parties whose
interests may be substantially affected, such as competent authorities and consumer groups (Article 8(1)),
and although there are used on a voluntary basis (Article 7), they are suitable for compliance with HACCP
principles.
However, the application of HACCP principles by food business operators shall not replace the official
controls carried out by the competent authority. Operators are required to collaborate with the competent authorities in accordance with Community legislation or, where none exists, national legislation.
The specific and detailed rules concerning food production are established in the two Annexes of the Regulation, which cover the following areas: a) Annex I general hygiene provisions for primary production and
associated operations, as well as recommendations for guides to good hygiene practice, b) Annex II general
hygiene requirements for all food business operators.
Official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal
health and animal welfare rules
In order to enforce the legislation on food safety it is necessary to have in place a system of official
controls. The legal framework of such a system aims at ensuring that the production and trade of foodstuff take
place in accordance with the established rules on food safety and hygiene.
Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on
official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and
animal welfare rules defines the regulatory framework for conducting official controls of food and feed so as to
integrate controls at all stages of production and in all sectors.
In more particular, the purpose of this Regulation is:
 to prevent or eliminate risks which may arise, either directly or via the environment, for human beings
and animals, or reduce these risks to an acceptable level;
 to guarantee fair practices as regards trade in food and feed and the protection of consumers' interests,
including labeling of food and feed and any other form of information intended for consumers.
In view of the existing legal framework in the Republic of Azerbaijan, i.e. the Regulations for the
exercise of state control over compliance with standards and requirements in the area of quality assurance and
safety of food products, adopted in accordance with Decree No 969, it is considered appropriate to adopt a
more coherent system of controls, such as the one described in the Regulation 882/2004.
The Regulation addresses obligations to the national and Community authorities and the food business operators. The latter are obliged to offer all assistance needed to ensure that official controls carried out by the
competent authority can be performed effectively. In particular, they shall give access to all buildings, premises,
installations or other infrastructures and make available any documentation and record required (see Art. 4
Reg. 854/2004).
In accordance with the EU Regulation 882/2004, the EU Member States designate the competent
authorities responsible for performing the official controls. These authorities must satisfy the operational
criteria ensuring their effectiveness and their impartiality. They must also have the necessary equipment and
suitably qualified staff (areas specified in Annex II) and have contingency plans. Internal or external audits
may be carried out to ensure that the competent authorities are achieving the objectives of the Regulation.
It is notable that the EC J held in the case C-331/07 (http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets
/07c331_en.pdf), that "by not having adopted all the measures necessary to remedy the shortage of staff
assigned to the services responsible for veterinary controls in Greece, the Hellenic Republic has failure to
fulfill its obligations under Article 4(2)(c) of Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of
the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed
and food law, animal health and animal welfare rules".
Sampling and analysis methods are established under the Regulation. It is provided that the methods of
sampling and analysis used within the context of official controls must be fully validated in accordance with
Community legislation or with internationally accepted protocols. These analyses must take into account the
criteria set out in Annex III and must be implemented by laboratories approved to this end in compliance with
the standards laid down by the European Committee for Standardization (CEN).
Contingency plans must be prepared which set out the measures to be implemented in the event of an emergency where feed or food have been found to pose a serious risk to humans or animals either directly or
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through the environment. These contingency plans specify the administrative authorities to be engaged together with their powers and responsibilities.
This regulation supplements the provisions set out Directive 97/78/EC laying down the principles
governing the organization of veterinary checks on product entering the Community from third countries,
which only concerns controls applicable to feed and food of animal origin. Similar regulations exist also in
Azerbaijan.
More specific regulations are enshrined in Regulation No. 845/2004 laying down specific rules for the
organization of official controls on products of animal origin intended for human consumption. This Regulation
provides for the drafting of lists of third countries and parts of third countries from which imports of specified
products of animal origin are permitted. A third country shall appear on such lists only if a Community control
in that country has taken place and demonstrates that the competent authority provides appropriate guarantees.
And also, products of animal origin may be imported into the Community only if they have been dispatched
from, and obtained or prepared in, establishments that appear on Community lists.
EU Member States must ensure that adequate financial resources are made available for official controls.
Under the Regulation, inspection fees are imposed on feed and food business operators, common principles
must be observed for setting the level of such fees and the methods and data used for the calculation of the fees
must be published or otherwise made available to the public. When official controls reveal non-compliance
with feed and food law, the extra costs that result from more intensive controls must be borne by the feed and
food business operator concerned.
The Regulation introduces a Community system of controls. It creates a single legal basis and establishes
control plans that will allow the EU control services to perform a general audit of the Member States’ control
systems globally. The competent authority for such controls is the Food and Veterinary Office (FVO, see:
http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm), which has been created by the EU Commission after the outbreak
of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE). The FVO is responsible for monitoring Member States’ and
third countries’ compliance with Community veterinary, phytosanitary and food hygiene legislation, thus
helping to maintain consumer confidence in the safety of products. To this end, the FVO performs audits,
controls and inspections in situ to check whether the safety and food hygiene regulations are being observed
along the entire production chain, either in Member States themselves or in countries which export to the EU. It
then passes on its findings and recommendations to the national and Community authorities and the general
public.
The Regulation 882/2004 also provides that controls are carried out in Non-EU Member Countries and
requires that these countries have control plans comparable with those of the Member States in respect of the
products they export to the European Union. These plans must be technically and economically feasible taking
account of specific situation of the Non-EU Member Country as well as the nature of the products exported to
the Community.
Non-EU Member Countries which wish to export goods to the EU must provide the Commission with
information on the organization and general management of their health surveillance systems. If this
information is not satisfactory, provisional measures may be taken by the Commission after consulting the
country concerned.
The Commission must take account of the lists drawn up pursuant to Regulation (EC) No 854/2004 laying
down specific rules for the organization of official controls on products of animal origin intended for human
consumption. For other types products the Commission may eventually draw up comparable lists or adopt other
measures (certificates, special import conditions, etc.)
The authorities on Non-EU Member Countries may organize controls in the Member States, accompanied
where appropriate by representative of the FVO, who can assist Member States by providing information and
data that are available at Community level and that may be useful in the context of the Non-EU Member
Country control carried out.
Where non-compliance is ascertained during official controls, the competent authority concerned must
take appropriate measures taking into account the nature of the non-compliance and that operator's past record
with regard to non-compliance. This may involve administrative measures (withdrawal from the market or
destruction of a product, closure of a business or suspension of an establishment's approved status, etc.) or
penalties. These penalties must be effective, proportionate and dissuasive.
The Regulation 882/2004 adds a new dimension to the safeguard measures provided for in Regulation
(EC) No 178/2002, hence allowing the Commission to take measures when there is proof that a Member State's
control system is inadequate. These may include the suspension of the placing on the market of certain feed or
foodstuffs or the laying down of special conditions for certain feed or foodstuffs. These measures are taken if
213

Community controls have shown non-compliance with Community legislation and the Member State
concerned has failed to correct the situation upon request and within the time limit set by the Commission.
Finally, it is noted that there is a tendency towards private standards and controls of food products, which
are voluntary and not required by law, but they are required for doing business (a good marketing tool), thus
becoming de facto mandatory. Such standards have proliferated to address a wide range of issues, from
quality assurance, food safety, working conditions, energy efficiency, to various ethical, environmental and
social concerns.
However, not all of the provisions of the EU Regulation are relevant for establishing a system of
controls in the Republic of Azerbaijan. The Regulation creates a Community system of controls, which is
suitable for the European Union, i.e. for the single market of the 27 Member States. Many provisions are only
applicable in an international organization such as the EU and could not be transferred to the national legislation
of a single country.
Labeling, presentation and advertising of foodstuffs
The labeling of the foodstuffs within the Community has a goal of guaranteeing consumer's access to complete information on the content and composition of products. This is a measure to protect their health and their
interests. Other information may provide details on a particular aspect of the product (origin or production
method). The specific foodstuffs, for example, genetically modified organisms, allergenic foods, foods
intended for infants or various beverages are also subject to specific regulations.
Thus, labeling of certain non-food products must also contain particular information. In addition, the
packaging of foodstuffs must adhere to production criteria in order to avoid contaminating food products.
According to the requirement of the EU legislation pre-packaged foodstuffs must comply with
compulsory harmonized standards on labeling and advertising. The details that must appear on packaging
include the name under which the product is sold, a list of ingredients and quantities, potential allergens (products
which may cause allergies), the minimum durability date and conditions for keeping.
Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the approximation
of the laws of the Member States relating to the labeling, presentation and advertising of foodstuffs applies to
the to pre-packaged foodstuffs to be delivered to the final consumer or to restaurants, hospitals, canteens and
other similar mass caterers. The Regulation, however, does not cover the products intended for export outside
the Community.
According to the Directive 2000/13 the labeling of foodstuffs must include the following:
- Name under which the product is sold;
- List of ingredients;
- In certain circumstances, ingredients need not be listed in the case of:
 fresh fruit and vegetables,
 carbonated water,
 fermentation vinegars,
 cheese, butter, milk and fermented cream,
 products comprising a single ingredient where the name under which the product is sold is identical
with the ingredient name or enables the nature of the ingredient to be clearly identified.
- Quantity of ingredients or categories of ingredients expressed as a percentage
The Directive 2003/89/EC of the European Parliament and of the Council of 10 November 2003
amending Directive 2000/13/EC as regards indication of the ingredients present in foodstuffs provides
consumers, especially those suffering from food allergies or intolerances, with fuller information on the
composition of products through more exhaustive labeling.
Benefits from the harmonization on Azerbaijani food legislation with EU food law
General observations
As it has been mentioned above, Azerbaijani food law has mainly succeeded old soviet regulations in
the food law sector. For soviet market, implementation of standards and hygiene rules was the matter of
administration by state, rather than obligations imposed upon food business operators. An official control
over application of general hygiene standards was being performed by one public authority over another
public authority or one part of it.
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Nowadays, while the influence of the former regime is still strong, national legislation follows suit with
the legislative reforms which are taking place in neighboring countries with similar legal system especially,
those in the Russian Federation. It should be noted that current Azerbaijani food standards are based on
QOSTs i.e. old soviet standards.
Under the Law on Foodstuff, quality and safety of foodstuff is ensured through certification. The Law
requires that:
a) producers and importers of foodstuff obtain hygienic certificate from the Ministry of Health,
b) producers and importers of products of animal or plant origin obtain authorization from the
Veterinary Department and Phytosanitary Service of the Ministry of Agriculture; and
c) a certificate of conformity is issued by the State Agency for Standardization, Metrology and Patents.
Additionally, in accordance with the President Order No.218, dated Apr 1 2004, on rules regulating
export of food product to the territory of EU, all producers and exporters of foodstuff to EU countries should
obtain relevant certificate on export.
A significant drawback of the existing system is that there is not one single authority responsible for the
enforcement of food law. The main public authorities, which take responsibility, are four, i.e. Ministry of
Agriculture, Ministry of Health, State Agency on Standardization, Metrology and Patent of the Republic of
Azerbaijan and Ministry of Industry and Economy (MIE).
As it is evident, there are overlapping competences for official controls. In particular, according to the
Decree № 969 on additional measures for implementation of Law on Foodstuffs official controls have to be
performed by the MIE, the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Environment and
Natural Resources, the State Customs Committee and the State Agency on Standardization, Meteorology and
Patents. As competences for official controls are spread between public authorities, it is difficult to ensure
efficiency in the system for controls.
The production and marketing of foodstuffs is subject to certification. Again, there is not one single
authority, but four institutions, i.e., the Ministry of Agriculture, the Ministry of Health, the MIE and the
Standardization Agency are issuing certificates concerning different aspects to the same food business
operator. If the legislation of the Republic of Azerbaijan is approximated to that one of the EU, in particular
reflecting the general principles contained in the EU Regulation 178/2002, it will advance food safety in the
country. A comprehensive and integrated approach to food safety must thus be adopted that will cover all
aspects of food production from primary production and the production of feed up to and including sale or
supply of food to the final consumer.
The objective of food law should be the achievement of a high level of health protection. Accordingly,
measures should be adopted that will guarantee that unsafe food is not placed on the market. The obligation
of food and feed operators not to place on the market unsafe food or feed should be established. This implies
also the adoption of rules for food hygiene, including the application of HACCP principles, etc. Other obligations that could be imposed include traceability so that suppliers in food chain could be identified and it
would be made obligatory to keep necessary documentation in place.
Risk analysis should be adopted and measures concerning food and feed should be based on such
analysis, as it provides a scientific basis and a sound methodology for the determination of effective,
proportionate and targeted measures to protect health. The three components of risk analysis, i.e. risk
assessment, risk management and risk communication, should be defined in the national legislation. And
also, the body responsible for risk assessment should be independent from the body responsible for the risk
management.
The adoption of the precautionary principle will ensure health protection. Particularly, where a risk to
life or health exists but scientific uncertainty persists, the precautionary principle provides a mechanism for
determining risk management measures or other actions in order to ensure the high level of health protection.
The creation of a Food Safety Authority in Azerbaijan will contribute to a higher level of food safety in
the country. It is the experience of the EU Member States and other developed countries worldwide that food
safety should be the competence of one state authority. Such an authority will be responsible for risk
analyses (not risk management) and will operate as a single point of reference for food safety providing
assistance to consumers and food operators.
Furthermore, it is worth to transpose the provisions of the so-called "hygiene package" and the EU
acquis on food law. Particularly, rules on official controls reinforce the enforcement of food law provisions,
while legislation imposing substantial requirements provide protection of consumer health and interests,
ensuring that control standards are established and adhered to as regards food and food product hygiene,
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animal health and welfare, plant health and preventing the risk of contamination from external substances,
and laying down rules on appropriate labeling for these foodstuffs and food products.
In conclusion, it could be said that the harmonization of legislation in the area of food law with EU law
will result in the modernization of national law and will ensure the realization of a high level of food safety
and quality.
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Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin Avropa İttifaqının
qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması üzrə müqayisəli təhlil
XÜLASƏ
Məqalə əsasən yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyi və istehlakçıların hüquqlarının qorunması sahəsində
Avropa İttifaqının qanunvericiliyi və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin müqayisəli təhlilini, bu sahədə
mövcud olan çətinlikləri və onların aradan qaldırılması yollarını əhatə edir.
Açar sözlər: Aİ Direktivləri, keyfiyyət, sanitar, veterinar və fitosanitar standartlar.
Сравнительный анализ по согласованию законодательства
Азербайджанской Республики к законодательству Европейского Союза
РЕЗЮМЕ
Статья в основном охватывает сравнительный анализ законодательств Европейского Союза и
Азербайджанской Республики в области безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей,
существующие трудности в этой области и пути их преодоления.
Ключевые слова: Директивы ЕС, качество, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные
нормы.
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ƏRŞAD HÜSEYNOV
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin dissertantı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİNİN 263-1-Cİ
MADDƏSİNİN TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ: NƏQLİYYAT VASİTƏSİNİ
İDARƏ ETMƏK HÜQUQU OLMAYAN ŞƏXS KİMDİR?
Məqalədə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 263-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan cinayətin
xüsusi subyektlərindən birinin - nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxsin anlayışının
dəqiqləşdirilməsi problemi nəzərdən keçirilir. Mövcud istintaq və məhkəmə təcrübəsində yol-nəqliyyat
hadisəsinin iştirakçısı olan sürücünün aşağıdakı dörd halda nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan
şəxs sayılması ilə bağlı yekdil mövqe var: a) həmin şəxs nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququnu
ümumiyyətlə əldə etməmiş olduqda; b) şəxs bu hüquqdan qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məhrum
edilmiş olduqda; c) şəxsin bu hüququ qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada müvəqqəti məhdudlaşdırılmış
olduqda; ç) şəxs sürücülük vəsiqəsinin kateqoriyasına uyğun olmayan nəqliyyat vasitəsini idarə etdikdə. Lakin
şəxsə verilən sürücülük vəsiqəsinin etibarlılıq müddətinin bitmiş olduğu halda onun nəqliyyat vasitəsini idarə
etmək hüququ olan və ya olmayan şəxs hesab edilməsi ilə bağlı fikir ayrılığı mövcuddur. Problem ondadır ki,
yol hərəkətinə dair qanunvericilik şəxsin sürücülük vəsiqəsinin etibarlılıq müddətinin bitmiş olduğu halda onun
nəqliyyat vasitəsini idarə etməsini yolverilməz sayır. Müəllif hesab edir ki, bu məsələyə sürücülük vəsiqəsinin
etibarlılıq müddəti bitmiş şəxsin sağlamlığının sürücülük üçün yararlı olub-olmaması nəzərə alınmaqla
yanaşılmalıdır, çünki beynəlxalq və milli qanunvericiliyə əsasən, sürücülük vəsiqəsinin müddətlə verilməsində
başlıca məqsəd sürücünün sağlamlıq vəziyyətini dövri olaraq yoxlamaqdır. Əgər şəxsin sağlamlığı sürücülük
üçün yararlı olmadığına görə onun müddəti bitmiş sürücülük vəsiqəsini dəyişdirməsi mümkün deyilsə, belə şəxs
nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxs sayılmalıdır, çünki belə şəxs sürücülük üçün irəli sürülən
dörd mühüm tələbdən birinə - sağlamlığın sürücülük üçün yararlı olması tələbinə uyğun deyil. Lakin sürücülük
vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti bitmiş olsa da, şəxsin sağlamlığı sürücülük üçün yararlıdırsa və o öz vəsiqəsini
dəyişə bilərsə, belə şəxs nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxs sayıla bilməz. Bu problemə tam
aydınlıq gətirilməsi üçün müəllif təklif edir ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 263-1-ci
maddəsinə “Qeyd” əlavə olunmaqla nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxsə aşağıdakı
məzmunda normativ anlayış verilsin: «Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxs dedikdə, həmin
hüququ ümumiyyətlə əldə etməmiş və ya ondan qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məhrum olunmuş
və ya bu hüququ müvəqqəti məhdudlaşdırılmış və ya sürücülük vəsiqəsinin kateqoriyasına uyğun olmayan
nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxslər, habelə sağlamlıq vəziyyəti sürücülük üçün yararsız olduğuna görə
nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ məhdudlaşdırılmış, yaxud sürücülük vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti
bitdikdən sonra sağlamlıq vəziyyətinə görə vəsiqəsi dəyişdirilməmiş və dəyişdirilə bilməyən şəxslər başa
düşülür».
Açar sözlər: cinayət xarakterli yol-nəqliyyat hadisəsi; nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ; sürücü
üçün irəli sürülən tələblər; sürücülük vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti; nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri üçün
tibbi əks-göstərişlər.

Azərbaycan Respublikasının 5 aprel 2013-cü il tarixli, 597-IVQD saylı Qanunu ilə Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə (bundan sonra CM) əlavə edilmiş 263-1-ci maddə nəqliyyat vasitəsini
sərxoş vəziyyətdə, habelə nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmadan idarə edərkən törədilmiş cinayət
xarakterli yol-nəqliyyat hadisələrinə görə məsuliyyəti xeyli dərəcədə sərtləşdirmişdir. Qanunvericinin belə
yanaşması məntiqlidir, çünki qeyd olunan hallarda şəxs özünün sürücülüklə bir araya sığmayan vəziyyətdə
(sərxoş) olduğunu, yaxud nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququna malik olmadığını qabaqcadan bilir və
buna məhəl qoymadan nəqliyyat vasitəsini idarə edərək yol-nəqliyyat hadisəsi törədir. Hər iki halda hadisəni
törətmiş şəxsin qanundakı aşkar qadağanı qəsdən pozmuş olması baş vermiş kriminal nəticəyə görə onun
daha sərt cəzalandırılmasını şərtləndirir.
CM-in 263-1-ci maddəsi cinayət xarakterli yol-nəqliyyat hadisəsinin xüsusi subyekt tərəfindən
törədilməsini nəzərdə tutur. Məlumdur ki, xüsusi subyekt tərəfindən törədilən cinayətlərdə şəxs həm
cinayətin «müəllifidir», həm də əməlin ictimai təhlükəliliyini müəyyən edən sistemaltı elementlərdən biridir
(3, 86). Xüsusi subyekt cinayətin subyekti üçün ümumi əlamətlərlə yanaşı, konkret normanın
dispozisiyasında təsbit edilən xüsusi əlamətlərə də malik olmalıdır. CM-in 263-1-ci maddəsinin
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dispozisiyasında iki belə xüsusi əlamət göstərilir: 1) nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsin alkoqollu içkilərin
qəbulu, narkotik vasitələrdən, psixotrop maddələrdən və digər güclü təsir edən maddələrdən istifadə edilməsi
nəticəsində sərxoş halda olması; 2) nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək
hüququna malik olmaması. Məlumdur ki, cinayətin xüsusi subyektini xarakterizə edən əlavə əlamət müəyyən
hallarda bəzi cinayət tərkiblərinin tövsif əlaməti kimi çıxış edir (4, 297). Deməli, yuxarıda göstərilən
əlamətlərdən hər hansı birinin olmaması yol-nəqliyyat hadisəsinin CM-in 263-1-ci maddəsi üzrə tövsifini
istisna edir.
Cinayət qanununun Xüsusi hissəsinin normalarının tətbiqində, ictimai təhlükəli əməlin tövsifində ən
mühüm vəzifə bu əməlin əlamətlərinin konkret cinayət tərkibinin əlamətlərinə dəqiq uyğunluğunun müəyyən
edilməsidir. Bu işin uğurlu və birmənalı olmasının vacib şərtlərindən biri isə Xüsusi hissənin normasının
dispozisiyasında göstərilən tərkib əlamətlərinin hüquqi müəyyənlik xüsusiyyətinə malik olmasıdır. Hər bir
qanunun və ya onun hər hansı bir müddəasının hüquqi müəyyənlik prinsipinə cavab verməsi olduqca
vacibdir. Bunun təmin edilməsi üçün hüquq normaları birmənalı və aydın olmalıdır (1, 256).
Qeyd olunanlar CM-in 263-1-ci maddəsi üzrə məsuliyyət məsələsinin də həllində keçərlidir. Baş vermiş
yol-nəqliyyat hadisəsini bu maddə üzrə tövsif etmək üçün nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsin sərxoş
olması və ya nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxs olması cinayət-prosessual
qanunvericilikdə müəyyən olunan qaydada mötəbər sübutlarla təsdiq edilməlidir.
Tədqiqat mövzusuna uyğun olaraq həmin əlamətlərdən birini - nəqliyyat vasitəsini idarə etmək
hüququnun olmamasını nəzərdən keçirək. Zahirən hər şey kifayət qədər sadədir. «Yol hərəkəti haqqında»
Azərbaycan Respublikası Qanununun 33-cü maddəsinin I hissəsinə əsasən, həmin maddənin II hissəsində
nəzərdə tutulan yaş həddinə çatmış, sağlamlıq cəhətdən sürücülüyə yararlı, yol hərəkəti qaydalarını bilən,
sürmə vərdişi və sürücülük vəsiqəsi olan hər bir fiziki şəxs Azərbaycan Respublikasının ərazisində nəqliyyat
vasitələrini idarə etmə hüququna malikdir. Göründüyü kimi, istinad olunan norma nəqliyyat vasitəsini idarə
etmək hüququnun olması üçün şəxsin digər əlamətlərlə (qanunda nəzərdə tutulan yaş həddinə çatmaq;
sağlamlıq cəhətdən sürücülüyə yararlı olmaq; yol hərəkəti qaydalarını bilmək; sürmə vərdişinə malik olmaq)
yanaşı, müvafiq rəsmi sənədə – sürücülük vəsiqəsinə malik olmasını da təsbit edir. Sürücülük vəsiqəsi
mexaniki nəqliyyat vasitələrini və tramvayı idarə etmək hüququnun mövcudluğunu təsdiq edən rəsmi
sənəddir. Yalnız bu hüquqi formallığı rəhbər tutaraq demək olar ki, sürücülük vəsiqəsi olmayan şəxs
nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxsdir. Amma məsələ bu dərəcədə sadə deyildir, çünki
nəqliyyat vasitələrinin növünə və təyinatına görə sürücülük vəsiqələrinin kateqoriyaları fərqləndirilir.
Bundan başqa, sürücülük vəsiqələrinin etibarlılıq müddəti məhduddur, habelə müəyyən hüquq pozuntularına
görə nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması və bu hüquqdan müəyyən
müddətə məhrum etmə də var. Bunları nəzərə alan Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumu
özünün 15 noyabr 2013-cü il tarixli, «Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının
pozulmasına dair cinayət işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında» Qərarının 4-cü bəndində qeyd edir ki,
nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxs dedikdə, həmin hüququ ümumiyyətlə əldə etməmiş və
ya ondan qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məhrum olunmuş, habelə bu hüququ müvəqqəti
məhdudlaşdırılmış şəxslərlə yanaşı, həm də müvafiq kateqoriyaya aid olan nəqliyyat vasitəsini idarə etmək
hüququ olmayan şəxslər başa düşülür (məsələn, yalnız «B» kateqoriyasına aid olan avtomaşınları idarə
etmək hüququna malik olub avtobusları idarə edən şəxslər). Plenumun həmin Qərarı nəqliyyat vasitəsini
idarə etmək hüququnun olmamasının dörd halına kifayət edəcək aydınlıq gətirmişdir. Həqiqətən də, həmin
hallardan hər hansı birinin mövcudluğu yol-nəqliyyat hadisəsi törətmiş şəxsə qabaqcadan məlumdur və o,
nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququnun olmadığını, bu hüquqdan qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş
qaydada məhrum olunduğunu, bu hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılmış olduğunu, yaxud sürücülük
vəsiqəsinin kateqoriyasına aid olmayan nəqliyyat vasitəsini idarə etdiyini dərk edir, qanunun bu vəziyyətdə
nəqliyyat vasitəsini idarə etməyi qadağan etməsinə məhəl qoymadan nəqliyyat vasitəsini idarə edərək yolnəqliyyat hadisəsi törədirsə, onun CM-in 263-1-ci maddəsi üzrə məsuliyyətə cəlb edilməsi heç bir şübhə
doğurmayacaq.
Lakin qanunvericilikdə şəxsin nəqliyyat vasitəsini idarə etməsinin yolverilməz olduğu başqa bir hal da
təsbit edilmişdir. «Yol hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 34-cü maddəsinin V
hissəsinə uyğun olaraq hər bir şəxsə verilən sürücülük vəsiqəsinin konkret etibarlılıq müddəti vardır. Həmin
müddət bitdikdən sonra sürücülük vəsiqəsi etibarsız sayılır və qanunvericiliklə müəyyən edilən qaydada
onun sahibi vəsiqəsini dəyişdirməsə, belə şəxs sürücülük vəsiqəsi olmayan şəxs sayılacaqdır. Həqiqətən də,
sürücülük vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti bitmiş və onu dəyişdirməmiş şəxs formal hüquqi baxımdan
sürücülük vəsiqəsi olmayan şəxsdir. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Kollegiyasının 12
yanvar 2012-ci il tarixli, Q1-001-12 saylı Qərarı ilə təsdiq olunmuş «Yol hərəkəti qaydaları və yol hərəkəti
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təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın təşkilinə
dair» Təlimatın 5.10-cu bəndində qeyd olunur ki, sürücülük vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti keçmiş şəxslər
sürücülük hüququ olmayan şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunur. Təcrübədə bəzən sürücülük vəsiqəsinin
konkret müddət üçün verilməsinə dair «Yol hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun
yuxarıda istinad olunan müddəası, habelə adı çəkilən Təlimatın həmin norması rəhbər tutularaq sürücülük
vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti keçmiş şəxs cinayət xarakterli yol-nəqliyyat hadisəsi törətmiş olduqda onun
CM-in 263-cü deyil, 263-1-ci maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb edilməsinə cəhd edilir. Bu səbəbdən sürücülük
vəsiqəsinin etibarlılıq müddətinin başa çatdığı halda şəxsin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olan şəxs
sayılıb-sayılmaması məsələsinə həm nəzəri baxımdan, həm də qanunvericilik qaydasında aydınlıq gətirilməsi
zəruridir.
Həqiqətən də, kifayət qədər mübahisəli məqamdır: bir tərəfdən, şəxsin sürücülük vəsiqəsinin müddəti
bitmişdir və yol hərəkətinə dair qanunvericilik belə şəxsin nəqliyyat vasitələrini idarə etməsinin yolverilməz
olduğunu təsbit edir; digər tərəfdən, həmin şəxs sürücülük üçün irəli sürülən bütün tələblərə cavab verir və
sadəcə olaraq onun bu hüququ təsdiq edən sənədinin etibarlılıq müddəti ötürülmüşdür.
Hesab edirəm ki, bu məsələyə həm beynəlxalq, həm də milli qanunvericiliyin müddəaları, sürücülük
fəaliyyətinin mahiyyəti, habelə sürücülərə dair tələblər nəzərə alınmaqla aydınlıq gətirilməlidir.
«Yol hərəkəti haqqında» 1968-ci il Vyana Konvensiyasının 41-ci maddəsinin 3-cü bəndində deyilir ki,
milli sürücülük vəsiqəsinin qüvvədə olma müddəti milli qanunvericilikdə məhdudlaşdırıla bilər. Deməli,
beynəlxalq qanunvericilik sürücülük vəsiqəsinin qüvvədə olmasını müddətlə məhdudlaşdırmağı üzv
dövlətlərin öhdəsinə buraxır. Buna uyğun olaraq, ölkəmizdə sürücülük vəsiqəsinin müddətli verilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. «Yol hərəkəti haqqında» Qanunun 35-ci maddəsinin VIII hissəsini təhlil etdikdə aydın
olur ki, sürücülük vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti bitdikdən sonra onun dəyişdirilməsinin iki qaydası nəzərdə
tutulur: 1) şəxsin sağlamlığı barədə tibbi arayış təqdim edilməklə sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi; 2)
belə tibbi arayış olmadan sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi. Fikrimcə, sürücülük vəsiqəsinin etibarlılıq
müddəti bitdikdən sonra şəxsin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olan və ya olmayan şəxs hesab
edilməsi məsələsində əsas diqqət məhz bu məqama (tibbi arayışın tələb edilib-edilməməsinə) yetirilməlidir.
Bunu aydın şəkildə dərk etmək üçün sürücüyə dair tələbləri nəzərdən keçirək.
1 aprel 1975-ci ildə Cenevrədə imzalanmış «Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və qüvvədə olmasına dair
minimal tələblər haqqında» BMT Sazişi, habelə bu Sazişə uyğun olaraq «Yol hərəkəti haqqında»
Azərbaycan Respublikası Qanununun 33-cü maddəsinin I hissəsi sürücüyə dair dörd tələb irəli sürür: 1)
müəyyən yaş həddinə çatma; 2) müəyyən olunmuş proqram üzrə nəzəri biliklər; 3) nəqliyyat vasitələrini
idarə etmə üzrə təcrübi vərdişlər; 4) sağlamlıq cəhətdən sürücülüyə yararlı olma (2, 179). Sürücülük
vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti bitmiş şəxs istənilən halda sadalanan tələblərdən ilk üçünə malik olacaqdır:
onun artıq sürücülük vəsiqəsi əldə etmiş olması o deməkdir ki, bu şəxs müvafiq yaş həddinə çatmışdır,
sürücülük üçün zəruri nəzəri biliklərə və təcrübi vərdişlərə malikdir və uğurlu imtahan vermişdir. Vəsiqənin
etibarlılıq müddətinin bitməsi bu üç tələbə təsir edə bilməz.
Lakin dördüncü tələb – sağlamlıq vəziyyətinin sürücülük üçün yararlı olması tələbi barədə eyni fikri
birmənalı söyləmək mümkün deyildir. Məhz bunu nəzərə alan qanunverici iki halda etibarlılıq müddəti başa
çatmış sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi üçün sağlamlıq barədə arayışın təqdim edilməsini zəruri
saymışdır («Yol hərəkəti haqqında» Qanunun 35-ci maddəsinin VIII hissəsinin 4-cü bəndi): 1) şəxsin yaşı
60-a çatdıqda və daha artıq olduqda; 2) şəxsdə müəyyən xəstəliklərin olması səbəbindən ona sürücülük
vəsiqəsi daha qısa müddət üçün verildikdə («Yol hərəkəti haqqında» Qanunun 34-cü maddəsinin V
hissəsinin 2-4-cü bəndləri). Bu iki hal istisna olmaqla, sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi üçün sağlamlıq
arayışı tələb edilmir. Deməli, arayış tələb edilməyən hallarda sürücülük vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti bitmiş
olsa da, şəxs sürücülər üçün irəli sürülən 4-cü tələbə də cavab verir: ondan sağlamlıq arayışının tələb
olunmaması məhz bu deməkdir. Beləliklə, hesab edirəm ki, sürücülük vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti bitdiyi
halda onun dəyişdirilməsi üçün qanunvericiliyə uyğun olaraq tibbi arayış tələb edilmədiyi hallarda şəxs
nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxs sayıla bilməz.
Etibarlılıq müddəti bitdikdən sonra sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi üçün tibbi arayış tələb
olunduğu hallarda isə məsələ bir qədər fərqli olacaqdır. Belə hallarda nəzəri və təcrübi baxımdan 3 müxtəlif
vəziyyət yarana bilər: 1) şəxsin sağlamlığı sürücülük üçün yararlıdır və o, müraciət etdikdə müvafiq tibbi
arayışı alır (və ya ala bilər) və sürücülük vəsiqəsini dəyişdirir; 2) şəxs sağlamlığının sürücülük üçün yararsız
olduğunu və tibbi arayış ala bilməyəcəyini bilir və tibbi arayış üçün müraciət etmir, deməli, həm də
sürücülük vəsiqəsini dəyişməyə də cəhd etmir; 3) şəxs tibbi arayış almaq üçün müraciət edir, lakin müayinə
nəticəsində onun sağlamlığının sürücülük üçün yararsız olduğu müəyyən edilərək ona tibbi arayış verilmir və
deməli, o, sürücülük vəsiqəsini dəyişə bilmir. Göstərilən vəziyyətlərdən birincisində şəxsin nəqliyyat
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vasitələrini idarə etmək hüququnun mövcud olduğu heç bir şübhə doğurmur, çünki o, sürücü barəsində irəli
sürülən dörd tələbdən hamısına cavab verir. Digər iki vəziyyətdə isə bunun tam əksi mövcuddur: şəxs
sürücülük üçün irəli sürülən tələblərdən birinə – sağlamlığının sürücülük üçün yararlı olması tələbinə uyğun
deyil. Bu tələb kifayət qədər ciddi tələbdir, çünki sağlamlığın sürücülük üçün yararsız olması o deməkdir ki,
ya belə şəxs öz fiziki və psixi vəziyyətinə görə nəqliyyat vasitəsini idarə etmək imkanına malik deyil
(məsələn, əlinin birini və ya onun funksiyasını itirmişdir), yaxud hərəkət vaxtı yol hərəkəti şəraitinə nəzarət
imkanını itirmişdir və ya belə imkanı qəflətən itirə bilər (məsələn, görmə qabiliyyəti ciddi şəkildə
pisləşmişdir və s.). Belə şəxsin nəqliyyat vasitəsini idarə etməsi çox təhlükəlidir. Ona görə də hesab edirəm
ki, sürücülük vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti bitmiş və sağlamlığı sürücülük üçün yararsız olduğuna görə
sürücülük vəsiqəsi dəyişdirilməyən (və ya dəyişdirilməsi mümkün olmayan) şəxs nəqliyyat vasitəsini idarə
etmək hüququ olmayan şəxs sayılmalıdır.
Bu məsələ ilə bağlı ölkəmizin yol hərəkətinə dair qanunvericiliyində olan mühüm bir boşluğu da qeyd
etmək zəruridir. Belə ki, «Yol hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 33-cü maddəsinin V
hissəsinin 3-cü bəndində deyilir ki, şəxsdə bu maddənin III hissəsində nəzərdə tutulmuş xəstəliklər və ya
fiziki qüsurlar müəyyən edilərsə, xəstəlik müalicə olunanadək və ya fiziki qusur aradan qaldırılanadək şəxsin
nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ məhdudlaşdırılır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 13 dekabr 2012-ci il tarixli, 46 saylı Qərarı ilə təsdiq olunmuş «İşçilərin icbari tibbi müayinələrinin
keçirilməsi tələb olunan işlərin Siyahısı»nın 32.1-32.6-cı bəndlərində müxtəlif mexaniki nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri üçün tibbi əks-göstərişlərin (xəstəliklərin və fiziki qüsurların) siyahısı verilmişdir. Həmin
Siyahıda göstərilən əks-göstərişlərdən hər hansı biri sürücülük vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti bitmiş olan
şəxs vəsiqəni dəyişdirmək üçün arayış almaq məqsədilə tibbi müayinədən keçərkən aşkar edildikdə (yəni
şəxsin sağlamlığının sürücülük üçün yararsız olduğu aydın olduqda), şəxsə tibbi arayış verilmir və yuxarıda
qeyd etdiyimiz kimi bu şəxsin sürücülük vəsiqəsi dəyişdirilmir. Lakin həmin əks-göstərişlər sürücülük
vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti bitənədək, habelə etibarlılıq müddəti bitdikdən sonra vəsiqəni dəyişdirmək
üçün tibbi arayış tələb olunmayan hallarda da yarana bilər (məsələn, aldığı travma nəticəsində şəxsin
qolunun biri amputasiya olunur, lakin onun sürücülük vəsiqəsinin etibarlılıq müddətinin başa çatmasına hələ
bir neçə il var). Belə hallarda sağlamlığı sürücülük üçün aşkar yararsız olan sürücü barəsində hansı tədbir
görülə bilməsinə dair ölkəmizin qanunvericiliyində hər hansı müddəa yoxdur. Hesab edirəm ki, «Yol
hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar
Məcəlləsinə dünya təcrübəsi nəzərə alınmaqla müvafiq müddəaların əlavə edilməsi ilə bu boşluğu aradan
qaldırmaq olar. Bunun üçün yol hərəkəti təhlükəsizliyinə nəzarət edən orqanın (yəni Dövlət Yol Polisinin)
vəzifəli şəxslərinə belə bir səlahiyyət vermək olar ki, onlar sürücünün sağlamlığının sürücülük üçün yararsız
olmasına əsaslı şübhələr aşkar etdikdə, bu şəxsə məcburi tibbi müayinədən keçərək tibbi arayış təqdim
etməsi barədə göndəriş versinlər. Bundan sonra həmin sürücü dəqiq müəyyən olunmuş müddət ərzində
müvafiq tibbi arayışı təqdim edə bilmədikdə onun nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ sağlamlıq
vəziyyətinə əsasən məhdudlaşdırılmalıdır. Belə halda həmin şəxs təkrar müayinədən keçərək müvafiq tibbi
arayış təqdim etməklə öz sürücülük vəsiqəsini geri almayanadək (yaxud onu dəyişdirməyənədək) nəqliyyat
vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxs sayılmalıdır, çünki bu şəxs də sürücülük üçün irəli sürülən
tələblərdən birinə cavab vermir.
Aparılmış təhlilə yekun vuraraq qeyd etmək istəyirəm ki, «nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ
olmayan şəxs» ifadəsinə normativ anlayış verilməsi zəruridir. Qeyd etdim ki, Azərbaycan Respublikası Ali
Məhkəməsi Plenumunun «Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulmasına dair
cinayət işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında» Qərarında bu ifadənin kimləri ehtiva etməsinin
dəqiqləşdirilməsi istiqamətində mühüm addım atılmışdır. Lakin Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi
Plenumunun qərarlarının normativ-hüquqi akt olmadığını (tövsiyə xarakteri daşıdığını), habelə istinad olunan
Qərardakı anlayışın natamamlığını nəzərə alaraq hesab edirəm ki, CM-in 263-1-ci maddəsinə bu ifadənin
normativ anlayışını təsbit edən aşağıdakı məzmunda «Qeyd» əlavə olunmalıdır: «Nəqliyyat vasitəsini idarə
etmək hüququ olmayan şəxs dedikdə, həmin hüququ ümumiyyətlə əldə etməmiş və ya ondan
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məhrum olunmuş və ya bu hüququ müvəqqəti məhdudlaşdırılmış
və ya sürücülük vəsiqəsinin kateqoriyasına uyğun olmayan nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxslər, habelə
sağlamlıq vəziyyəti sürücülük üçün yararsız olduğuna görə nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ
məhdudlaşdırılmış, yaxud sürücülük vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti bitdikdən sonra sağlamlıq vəziyyətinə
görə vəsiqəsi dəyişdirilməmiş və dəyişdirilə bilməyən şəxslər başa düşülür».
Hesab edirəm ki, nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxsə belə bir normativ anlayış
verilməsi CM-in 263-1-ci maddəsində göstərilən cinayətin subyektlərinin dairəsinin dəqiqləşdirilməsi ilə
bağlı nəzəri və təcrübi problemlərə son qoya bilər.
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SUMMARY
It is reviewed in the article that the problem of considering one of the special properties of the crime –
an understanding specification of a person who is not a right to manage the transportation in Azerbaijan
Republic of Criminal Code of 263.1 article. Related to participating in a traffic accident in which the driver
has a consesus position and a considering person who is not right to manage the transportation in the
following four cases in the experience of current investigation and court: a) when the same person generally
did not get the right to manage the transportation; b) when a person to be deprived of this right in accordance
with legislation; c) when this right of a person is restricted by the legislation of a temporary; d) when a
person managing the transportation which do not fit into the category of driving license. However, there is a
disagreement related to considering a person who has or not a right to manage the transportation in the case
of which completed the period of validity of the driving license given to a person. The problem is that the
legislation inherent to traffic consider the person inadmissibility in the case of his managing the
transportation and whose. Author consider that this issue is approached by considering a person whose
period of validity of the driving license ended, and whether or not the person is suitable for driving health,
because according to international and national legislation, the main purpose of the issuance of driving
license for a period of time is periodically to check health status of the driver. If a person's health since not
suitable on driving for the change of his expired driving license is not possible, such person must consider a
person who does not have the right to manage the transportation, because such person is not relevant for
driving alleged to one of the four important requirement and being demand of available health. But if the
period of validity of driving license would be ended, and if person’s health is available for driving, and if he
can change his card, such person can’t consider as a person who has not a right to manage the transportation.
In order to clarify this problem author suggests that the normative conception to be given to a person who
has not a right to manage the transportation in the following content, by adding the “Note” to the 263-1
article of Criminal Code of Azerbaijan Republic. “ Saying a person who has not a right to manage the
transportation, the people are understood that, generally did not get the same right or deprived of it by
legislation or temporarily deprived of this right or those who do not fit into the category of driving license for
managing the transportation, as well as due to the poor state of health for driving which is deprived of a right
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to manage the transportation, or after the ending of period of validity of driving license due to the state of
health which is not changed and can not be changed”.
Key words: crime-related traffic accidents; the right to manage a transportation, a period of validity of
driving license; medical contra-indications for vehicle drivers.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается проблема конкретизации одного из специальных субъектов
преступления, предусмотренного в статье 263-1 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, –
лица, не имеющего права управления транспортным средством. Сложившая следственная и судебная
практика выработала единую позицию в нижеследующих четырех случаях признать водителя,
совершившего дорожно-транспортное происшествие преступного характера, лицом, не имеющим
права управления транспортным средством: а) когда лицо не получило данное право вообще; б) когда
лицо лишено этого права; в) когда у лица это право временно ограничено; г) когда лицо управляло
транспортным средством, не соответствующим категории его водительского удостоверения. Однако
имеется разногласие по вопросу: считать или не считать лицо, у которого срок действия
водительского удостоверения истек, лицом, не имеющим
права управления транспортным
средством. Проблема в том, что законодательство о дорожном движении запрещает лицу с
просроченным водительским удостоверением управлять транспортным средством. Автор считает,
что к данному вопросу нужно подойти с учетом того, соответствует ли состояние здоровья этого лица
медицинским требования, предъявляемым к водителям, поскольку согласно международному и
национальному законодательствам, ограничение срока действия водительского удостоверения имеет
основную цель периодического освидетельствования состояния здоровья водителя. Если состояние
здоровья лица, срок действия водительского удостоверения которого истек, не соответствует к
предусмотренным для водителей требованиям, то это лицо должно считаться лицом, не имеющим
права управления транспортным средством, поскольку такое лицо не соответствует к одному из
четырех требований, предъявляемых к водителю. А если у лица просроченное водительское
удостоверение, но состояние его здоровья соответствует предусмотренным требованиям и оно может
поменять свое водительское удостоверение, то оно не может считаться лицом, не имеющим права
управления транспортным средством.
Для однозначности автор предлагает внести
в ст. 263-1 «Примечание», содержащее
нормативное понятие лица, не имеющего права управления транспортным средством, в следующей
редакции: «Лицом, не имеющим права управления транспортным средством, считается лицо, не
получившее данное право вообще, либо лицо, лишенное этого права в предусмотренном законом
порядке, либо лицо, у которого это право временно ограничено в предусмотренном законом порядке,
либо лицо, управляющее транспортным средством, не соответствующим категории его
водительского удостоверения, а также лицо, у которого право управления транспортным средством
ограничено по состоянию здоровья, либо лицо с просроченным водительским удостоверением,
которое по состоянию здоровья не поменяло и не может поменять водительское удостоверение».
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие преступного характера; право
управления транспортным средством; требования, предъявляемые к водителям; срок действия
водительского удостоверения; медицинские противопоказания для водителей транспортных
средств.
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CİNAYƏT HÜQUQ NORMASINDA SANKSİYA
Müəyyən cinayətə görə cəzanın növünü və həcmini nəzərdə tutan cinayət qanunvericiliyinin
Xüsusi hissəsinin maddəsinin tərkib hissəsidir.
Açar sözlər: hipoteza, dispozisiya, sanksiya, cinayət-hüquqi nəticələr, cinayət-hüquqi xarakterli
tədbirlər.
Hipoteza kimi cinayət hüquq normasının sanksiyası da istənilən hüquq normalarının sanksiyalarının
əlamətlərinə malik olmalıdır. Bununla bərabər cinayət hüquq normasının sanksiyası yalnız özünəməxsus
səciyyəvi xüsusiyyətlərə də malikdir. Cinayət hüquq normasının sanksiyasında törədilmiş cinayətin cinayəthüquqi nəticələri təsvir edilməlidir (cinayət-hüquqi xarakterli tədbirlər).
Cinayət hüquq normasının təhlil olunan elementinin anlayışı nəzəriyyədə müxtəlif şəkildə verilir.
Sanksiyanın anlayışına belə bir yanaşma ilk öncə sanksiyanın məzmununa dair müvafiq münasibətdən asılı
olaraq dəyişilir.
Geniş yayılmış bir fikrə uyğun olaraq, cinayət-hüquq normasının sanksiyasının xüsusiyyəti ondan
ibarətdir ki, sanksiya “törədilmiş cinayətkar əməlin hüquqi nəticəsi kimi yalnız cinayət qanunu ilə nəzərdə
tutulmuş cəza tədbirlərini özünə daxil edir” (5, s.182). Elə buna görə də sanksiyada “cəzadan başqa heç bir
digər cinayət-hüquqi xarakterli tədbir olmamalıdır” (8, s.106). Bundan başqa digər bir fikir də mövcuddur.
Həmin fikrə əsasən, “cinayət hüquq normalarının sanksiyalarına müəyyən növ cinayəti törətmiş şəxslərə
münasibətdə dövlət məcburiyyət (təsir) tədbirini nəzərdə tutan cinayət qanunvericiliyinin Ümumi və Xüsusi
hissəsinin normativ müddəaları aid edilirlər” (7, s.106). Digər bir mövqeyə görə sanksiya “dövlət məcburiyyət xarakteri daşıyan və özündə formal olaraq cinayət törətmiş şəxslərə tətbiq olunan cinayət hüquqi
təsir tədbirlərinin müəyyən obyektiv-subyektiv modelini ehtiva edən cinayət hüquq normasının tərkib
hissəsidir” (4, s.17). Başqa bir mövqeyə əsasən, “cinayət hüquqi sanksiyalar öz hüquqi məzmununa görə,
cinayət törətmiş şəxsə qanunla müəyyən edilən təhlükəli dövlət məcburiyyət tədbirlərini və özündə həmin
şəxs üçün obyektiv olaraq törədilmiş cinayətin xoşagəlməz hüquqi nəticələrini ifadə edir” (2, s.98-99).
Qeyd edilən fikirləri iki halı nəzərə almaqla qiymətləndirmək lazımdır. Birincisi, cinayət hüquq
normasının sanksiyası hipoteza ilə şərtləndirilən ikinci dərəcəli elementdir. Bu da onu ifadə edir ki,
sanksiyada yalnız cinayətin törədilməsinin nəticələri nəzərdə tutulmalıdır. İkincisi, sanksiya cinayət hüquqi
törəmədir. Beləliklə, sanksiyada yalnız cinayət hüquqi nəticələr olurlar.
Bununla o nəticəyə gəlmək olar ki, cinayət qanunvericiliyində nəzərdə tutulan bir sıra tədbirlər cinayət
hüquq normasının sanksiyasına daxil edilməməlidir. Belə tədbirlərin sırasına tibbi və tərbiyəvi xarakterli
məcburi tədbirlər, şərti məhkum edilmiş və cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilmiş şəxsin üzərinə
qoyulan vəzifələr, cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi, amnistiya və əfvetmə daxildirlər. Bütün qeyd edilən
tədbirlər başqa hüquqi təbiətə malikdirlər. Tibbi və tərbiyəvi xarakterli məcburi tədbirlərin köməyi ilə “elə
ictimai münasibətlər nizama salınırlar ki, onlar cinayətin törədilməsi nəticəsində meydana gəlmirlər” (9,
s.40; 3, s.37). Amnistiya, əfvetmə və cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi dövlət hüququ sahəsinə aid
olduqları kimi, bundan başqa cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi məsələsi “cinayət hüququ yox”, beynəlxalq
və cinayət-prosessual hüququ sahəsinə də aiddir (5, s.150).Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının CM-in
13-cü maddəsi cinayət törətmiş şəxslərin verilməsininhüquqi əsaslarını müəyyən edir.
Azərbaycan Respublikasının CM-in 2-ci maddəsində qanunverici cəzanı xüsusi olaraq cinayət hüquqi
xarakterli tədbirlərin sırasından ayırmışdır. Qanunverici tərəfindən cəzaya belə bir münasibətin göstərilməsi
o nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, cəza cinayətin törədilməsinin əsas cinayət hüquqi nəticəsi hesab
edilməlidir. Məhz cəzaya cinayət qanunvericiliyinin Xüsusi hissəsinin maddələrində yer ayrılması da
təsadüfi deyildir. Bu səbəbdən də cinayət hüquq normasının sanksiyasının məzmununa həm cəzanın növləri
(Azərbaycan Respublikasının CM-in 42-57-ci maddələri), həm də cəzanın təyin edilməsinin ümumi əsasları
(Azərbaycan Respublikasının CM-in 58-61-ci maddələri), habelə digər qaydaları aspektlərində (Azərbaycan
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Respublikasının CM-in 62-69-cu maddələri) cəza tədbirlərinin daxil edilməsi heç bir şübhə doğurmur.
Cinayət Məcəlləsinin Xüsusi hissəsinin maddəsinin sanksiyası qanunla qadağan edilən kriminal əməlin
xarakterinə və təhlükəlilik dərəcəsinə verilən qiyməti ifadə edir (1, s.50). Cinayət qanunvericiliyininXüsusi
hissəsinin maddəsinin sanksiyası adı altında “müəyyən növ cinayətə görə cəzanın növünü və həcmini
müəyyən edən cinayət qanununun maddəsinin bir hissəsi başa düşülür” (5, s.176; 6, s.95; 10, s.51). Cinayət
qanununun Xüsusi hissəsinin maddəsinin sanksiyasının cinayət hüquq normasının sanksiyasından əsas fərqi
də məhz bundan ibarətdir. Törədilmiş cinayətə görə təyin edilən bütün cinayət hüquqi tədbirləri cinayət
qanunvericiliyinin Xüsusi hissəsinin maddəsinin sanksiyasında göstərməyə heç bir zərurət yoxdur. Əks halda
cinayət qanunvericiliyinin Ümumi hissəsi öz təyinatını itirərdi.
Qeyd etmək lazımdır ki, Cinayət qanunvericiliyinin Xüsusi hissəsinin maddəsinin sanksiyası cinayət
hüquq normasının sanksiyasından fərqli olaraq, müəyyən növ cinayətin törədilməsinə görə cəzanın bütün
növlərini və həcmini müəyyən etmir. Cinayət qanunvericiliyinin Xüsusi hissəsinin maddəsinin sanksiyasında
yalnız cəzanın tipik növləri nəzərdə tutulurlar. Qeyri-tipik cəza növləri isə, cinayət qanunvericiliyinin
Ümumi hissəsinin müddəaları əsasında təyin edilirlər. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının CM-in 62-ci
maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətə görə müəyyən edilmiş cəzadan daha yüngül cəzanın təyin edilməsi
zamanı.
Ədəbiyyat
1) Səməndərov F.Y. Cinayət hüququ. Ümumi hissə. Dərslik. Bakı, 2007.
2) Болдырев Е.В., Галкин В.М. Уголовно-правовые санкции // Проблемы совершенствования
советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. М., 1976. №6.
3) Звечаровский И. Меры уголовно-правового характера: понятие, система, виды // Законность.
1999. №3.
4) Козлов А.П. Уголовно-правовые санкции (проблемы построения, классификации и измерения).
Красноярск, 1989.
5) Курс советского уголовного права: В 6 т. Т. 1.
6) Наумов А.В. Российское уголовное право: Общая часть. М., 1996.
7) Ныркова Н.А., Кропачев Н.М. Понятие уголовно-правовой санкции // Вестник Ленингр. ун-та.
1991. Сер. 6 Вып. 2.
8) Михлин А.С. Проблемы совершенствования системы наказаний в советском уголовном праве //
Актуальные проблемы уголовного права. М., 1988.
9) Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права.
10) Уголовное право России: Часть Общая. М., 1999.
Санкция нормы уголовного права
Под санкцией статьи Особенной части уголовного законодательства понимается та часть статьи
уголовного закона, которая определяет вид и размер наказания за данное преступление.
Ключевые слова: гипотеза, диспозиция, санкция, уголовно-правовые последствия, меры
уголовно-правового характера.

The sanction of criminal law norm
The sanction of the article of the special part of criminal legislation is one of the part of article of
criminal law which defines type and limit of punishment for crimes.
Keywords: hypothesis, disposition, sanction, criminal-legal results, criminal-legal measures.
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TƏXRİBAT CİNAYƏTLƏRİNİN QƏSD ETDİYİ İCTİMAİ
MÜNASİBƏTLƏRİN DAİRƏSİ
Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik prioritetlərinə qəsd edən ictimai təhlükəli əməllərdən biri
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin XI bölməsinin XXXI fəslində öz yerini almış təxribat
cinayətidir. Təxribat Azərbaycan Respublikasının müdafiə qabiliyyətini və iqtisadi təhlükəsizliyini
zəiflətmək məqsədilə müəssisələrin, qurğuların, yolların, əlaqə və rabitə vasitələrinin, əhalinin həyat təminatı
obyektlərinin dağıdılmasına, yaxud zədələnməsinə yönəldilən partlayışlar, yanğınlar və sair hərəkətlər
törətmə, həmçinin eyni məqsədlə kütləvi surətdə zəhərləmə və ya insanlar və heyvanlar arasında yoluxucu
xəstəliklər yayma kimi ictimai təhlükəli əməllərin törədilməsini ehtiva edir. Göstərilən cinayətin əsas obyekti
qismində bir qayda olaraq Azərbaycan Respublikasının müdafiə qabiliyyətinin və iqtisadi təhlükəsizliyinin
əsaslarının təmin edilməsi ilə əlaqədar yaranan ictimai münasibətlərdirsə, həmin cinayətin əlavə obyekti
qismində qeyri-müəyyən sayda insanların həyat və sağlamlığı, onların mülkiyyət münasibətləri çıxış edir. Bir
sözlə dedikdə, təxribat cinayəti Azərbaycan Respublikası konstitusiya quruluşunun əsaslarını və
təhlükəsizliyini, dövlət hakimiyyətinin normal fəaliyyət göstərməsini, dövlət orqanlarında, yerli
özünüidarəetmə orqanlarında, digər idarə, müəssisə və təşkilatlarda xidmətin əsaslarını, idarəetmə
qaydalarının saxlanmasını və ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsini təmin edən ictimai münasibətlərə
qəsd edir. Burada əlbəttə ki, təhlükəsizlik dedikdə, şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin həyati əhəmiyyətli
mənafelərinin istənilən daxili və xarici təhlükədən mühafizə olunmuş vəziyyəti başa düşülür. Hər bir halda
onu da qeyd edək ki, şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin həyati əhəmiyyətli mənafeləri dövlətin konstitusiya
quruluşu əsasında təmin edilir. Təxribat cinayətinin qəsd etdiyi ictimai münasibətlərin dairəsi aşağıdakı
formalarda təzahür edir.
İqtisadi təhlükəsizlik milli iqtisadiyyatın səmərəli dinamik yüksəlişi,onun cəmiyyətin, dövlətin,
fərdin tələbatlarını ödəyə bilməsi üçün əlverişli olan daxili və xarici şəraitlərin məcmusudur. Milli
təhlükəsizlik, onun əsas struktur elementi kimi iqtisadi təhlükəsizlik problemi daim tədqiqatçıların, habelə
dövlət xadimlərinin diqqət mərkəzində olub. Bu ilk növbədə milli təhlükəsizliyin əsas ünsürü kimi iqtisadi
təhlükəsizliyin mürəkkəbliyindən, çoxcəhətliyindən irəli gəlir. Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi təhlükəsizlik
xalqın müstəqil olaraq xaricdən heç bir təzyiq və müdaxilə olmadan öz iqtisadi inkişafının forma və
yollarının müəyyən edilməsi vəziyyətidir. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi dedikdə onun elə vəziyyəti başa
düşülür ki, orada zəruri maliyyə, istehsal, əmək, intellektual potensialı, onun effektiv funksiyalaşmasına
təminat verən istehsalat təşkili sistemi olsun. O, ölkənin iqtisadi-sosial inkişafı ilə bağlıdır. İqtisadi
təhlükəsizlk strategiyasının realizə edilməsi milli təhlükəsizliyin ümumi məqsədlərinə nail olmaq üçün
maddi şərtlərin təminini zəruri edir. Azərbaycan Respublikası daxili və xarici iqtisadi siyasət aparmaqla
ölkənin təhlükəsizliyini təmin edir. Azərbaycan Respublikasının 29 iyun 2004-cü il tarixlim“Milli
təhlükəsizlik haqqında” Qanunun 17-ci maddəsində deyilir ki, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi sahədə
milli təhlükəsizliyinin təmin olunması Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyatının və iqtisadi
münasibətlərinin inkişafına təhlükə yaradan daxili və xarici amillərdən qorunmasıdır.
Qanunda Azərbaycan Respublikasının iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasının əsas istiqamətləri
kimi aşağıdakılar qeyd edilir:
Dövlətin iqtisadi potensialının artırılması;
 Təbii ehtiyyatların energetika əsaslarının, tranzit imkanlarının qorunması;
 Daxili və xarici maliyyə ehtiyyatlarının ölkə iqtisadiyyatına yönəldilməsi;
 Büdcə vəsaitlərinin və dövlət ehtiyyatlarının səmərəsiz istifadəsinə yol verilməməsi;
 Bank sisteminin təkmilləşdirilməsi;
 İqtisadiyyatda dövlət idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi və s.
Tarix sübut edir ki, iqtisadiyyatı zəif olan ölkələrdə sabitlikdən söz belə gedə bilməz. Bu gün
Azərbaycan Qafqazda iqtisadi cəhətdən güclü olan dövlətdir. Bu da Azərbaycanın milli maraqlarından irəli
gəlir. Bundan əlavə, Azərbaycan öz iqtisadi inkişaf perspektivlərini Qərb iqtisadi strukturlarına
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inteqrasiyasında görür. Son illər beynəlxalq əhəmiyyətli neft-qaz və nəqliyyat infrastrukturlarının inkişafı
Azərbaycanın Qərblə iqtisadi əlaqələrini daha da möhkəmləndirmiş, respublikanın iqtisadi təhlükəsizliyinin
təmin olunmasında mühüm nəticələr əldə edilmişdir. Artıq Avropa Birliyi dövlətləri Azərbaycana etibarlı
müttəfiq və özünün enerji təhlükəsinin təminatçısı kimi baxmaqdadır.
Azərbaycan Respublikasının müdafiə qabiliyyətini və ümumiyyətlə müdafiə kompleksi ilə bağlı ən
mühüm sənəd Azərbaycan Respublikasının Hərbi Doktrinasıdır. Hərbi doktrinası (bundan sonra “Hərbi
doktrina” adlandırılacaq) Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən bünövrəsi
qoyulmuş Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təminatı strategiyasının tərkib hissəsi olaraq,
insanın, cəmiyyətin və dövlətin hüquq və mənafelərinin daxili və xarici hərbi və digər təhdidlərdən
qorunmasına yönəlmiş hərbi təhlükəsizlik sisteminin konseptual əsasını müəyyənləşdirən sənəddir.
Azərbaycan Respublikası xalqın və ölkənin milli maraqlarının təmin etməyə qadir müstəqil, demokratik,
hüquqi, dünyəvi, unitar dövlət olaraq, öz inkişafı naminə milli təhlükəsizlik siyasətini müəyyən edir və
həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasətinin tərkib hissələrindən biri hərbi
sahədə və digər sahələrdə milli maraqların təmin edilməsinə yönəlmiş Azərbaycan Respublikasının müdafiə
siyasətidir (bundan sonra “müdafiə siyasəti” adlandırılacaq). Müdafiə siyasətinin məqsədləri, əsasları və
prinsipləri Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyasında (bundan sonra “Milli
təhlükəsizlik konsepsiyası” adlandırılacaq), habelə həmin konsepsiyanın hərbi təhlükəsizliklə bağlı
müddəalarının reallaşdırılmasını və onların inkişafını istiqamətləndirən Hərbi doktrinada əks olunur.
Hərbi doktrina hərbi təhlükəsizliyə təhdidlərin vaxtında aşkarlanması, təhlil edilməsi,
qiymətləndirilməsi, qarşısının alınması, onlara yetərli müqavimətin göstərilməsi, dövlətin, əhalinin və
ərazinin müdafiəyə hazırlanması, səmərəli hərbi təhlükəsizlik sisteminin yaradılması, müharibə və silahlı
münaqişələrin qarşısının alınması, silahlı təcavüzün dəf edilməsi ilə bağlı məsələlərə dair Azərbaycan
Respublikasının mövqeyini əks etdirir. Doktrina Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik mühitini və milli
maraqlarının həyata keçirilməsinə mane olan və ya onlara təhlükə yaradan şərait, proses və amilləri təhlil
edir. Hərbi doktrina milli təhlükəsizliyin hərbi-strateji, hərbi-siyasi, hərbi-iqtisadi, hərbi-texniki və təşkilati
əsaslarını, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin (bundan sonra “Silahlı Qüvvələr” adlandırılacaq)
və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı birləşmələrin
(bundan sonra “başqa silahlı birləşmələr” adlandırılacaq) vəzifələrini, onların hazırkı mərhələdə və
perspektivdə əsas quruculuq, inkişaf və hazırlıq prioritetlərini müəyyən edir.
Təxribat cinayətinin obyektini əsas bilavasitə obyekti Azərbaycan Respublikasının müdafiə
qabiliyyətinin və iqtisadi təhlükəsizliyinin əsaslarının təmin edilməsi ilə əlaqədar yaranan ictimai
münasibətlər təşkil edir. Əlavə obyekt qismində qeyri-müəyyən sayda insanların həyatı və sağlamlığı,
mülkiyyət münasibətləri və s. çıxış edir. Müəssisələr, qurğular, yollar, əlaqə və rabitə vasitələri, əhalinin
həyat təminatı obyektləri, heyvanlar bu cinayətin predmeti, insanlar isə bu cinayət nəticəsində zərərçəkmiş
şəxs qismində çıxış edirlər.
Təxribat obyektiv cəhətdən isə müəssisələrin, qurğuların, yolların, əlaqə və rabitə vasitələrinin, əhalinin
həyat təminatı obyektlərinin dağıdılmasına, yaxud zədələnməsinə yönələn partlayışlar, yanğınlar və sair
hərəkətlər törətmədə, həmçinin kütləvi surətdə zəhərləmədə və ya insanlar və heyvanlar arasında yoluxucu
xəstəliklər yaymada ifadə olunur. Təxribat bu cinayətin predmetinin dağıdılması və ya zədələnməsi yolu ilə
törədilə bilər. Göstərilən hər bir halda təxribat cinayətinin törədilməsi, törədilmə üsulundan asılı olmayaraq
dövlətimizin yuxarıda sadalanan milli maraqlarına ağır zərbə vurur. Beləliklə, təxribat cinayəti nəticəsində
dövlətin milli təhlükəsizlik siyasətinə birmənalı zərər vurur ki, bunlara aşağıdakılar aiddir: xalqın
genefondunun qorunması, əhalinin layiqli həyat səviyyəsinin və fiziki sağlamlığının təmin edilməsinə
yönələn milli maraqlarımız; dövlətimizin iqtisadi inkişafına, infrastrukturu sahəsində mövcud olan milli
maraqlarımız; dövlətin müdafiə qüdrətinin, Silahlı Qüvvələrin və silahlı birləşmələrin komplektləşdirilməsi,
döyüşə və səfərbərliyə hazırlığın, hərbi–texniki təchizatın təmin edilməsi sahəsində milli maraqlarımız;
informasiya təhlükəsizliyi sahəsində mövcud olan milli maraqlarımız; ekoloji təhlükəsizlik sahəsində
mövcud olan milli maraqlarımız; elm, mədəniyyət və mənəviyyatla bağlı sahədə mövcud olan milli
maraqlarımız.
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin olunması sisteminin əsas vəzifələri
aşağıdakılardır:
 Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə təhdidlərin aşkarlanması, təhlili və
proqnozlaşdırılması;
 Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə təhdidlərin qabaqlanması və qarşısının alınması
üzrə tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi;
 Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyini təmin edən qüvvə və vasitələrin formalaşdırılması
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və hazırlığının təmin edilməsi;
 Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə bilavasitə təhdid və qəsdlərin yarandığı təqdirdə
bütün qüvvə və vasitələrin səfərbər edilməsi, müvafiq əks tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsi,
yaranmış vəziyyətin mümkün nəticələrinin lokallaşdırılması və aradan qaldırılması;
 Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq öhdəliklərinə müvafiq olaraq ümumi və regional
təhlükəsizliyin təmin olunmasında iştirak.
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyini təmin edən qüvvələr və dövlət orqanları—dövlət
tərəfindən yaradılan, qanunvericilik çərçivəsində fəaliyyət göstərən və Azərbaycan Respublikasının milli
təhlükəsizliyini təmin etmə qabiliyyətinə malik olan qurumlardır. Azərbaycan Respublikasının milli
təhlükəsizliyini təmin edən qüvvələr və dövlət orqanlarına misal olaraq Azərbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvələri və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan başqa silahlı birləşmələri, Azərbaycan Respublikasının xüsusi
xidmət orqanlarını, polis, prokurorluq, gömrük, vergi və digər hüquq mühafizə orqanlarını və sənaye,
energetika, nəqliyyat sahəsində işlərin təhlükəsiz görülməsi qaydalarına məsuliyyət daşıyan, rabitə və
informasiya təhlükəsizliyini, ətraf mühitin mühafizəsini və əhalinin sağlamlığının qorunmasını təmin edən
dövlət orqanları və milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak edən digər dövlət orqanları.
Təxribat cinayəti il cinayət hüquqi və kriminoloji mübarizə aparılmasının ən mühüm tədbirlər planına
aşağıdakıları aid etmək olar:
 Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi, suverenliyi və konstitusiya quruluşunun qorunması
və ərazi bütövlüyünün təminatı məqsədilə zəruri tədbirlərin hazırlanıb həyata keçirilməsi;
 Azərbaycan Respublikasının daxili işlərinə müdaxilə cəhdlərinin qarşısının alınması;
 ictimai-siyasi sabitliyin möhkəmləndirilməsi və dayanıqlılığının təmin olunması;
 Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin olunması sisteminin yaradılması və onun
səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi;
 ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi;
 Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ölkənin daxilində və xaricində hüquqlarının müdafiəsi
məqsədilə müvafiq hüquqi mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi;
 vətənpərvərliyə və millətlərarası həmrəyliyə əsaslanan ümummilli psixologiyanın formalaşdırılması,
xalqın vahidliyinin möhkəmləndirilməsi;
 Azərbaycan xalqının vahidliyi, vətəndaş birliyi və ictimai həmrəyliyinə qarşı yönəlmiş hərəkətlərin
qarşısının alınması;
 vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması;
 Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarının xarici ölkələrdə təmin olunması üçün mütəşəkkil
diasporun təşkil olunması;
 sülh və insanlıq, dövlətin konstitusiya quruluşunun əsasları və təhlükəsizliyi əleyhinə cinayətlərin,
xarici xüsusi xidmət orqanlarının və başqa təşkilatların, həmçinin ayrı-ayrı şəxslərin Azərbaycan
Respublikasına qarşı kəşfiyyat, terror-təxribat və digər pozuculuq fəaliyyətlərinin aşkarlanması,
qabaqlanması və qarşısının alınması və s.
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РЕЗЮМЕ
Преступления против государственной власти – общественно опасное деяние, посягающие на
отношения обеспечивающие стабильность и нормальное функционирование государственной власти
в целом, а также ее отдельно институтов и органов. Одна из этих преступлений является диверсия.
Основной и непосредственный объект диверсии – общественное отношение, обеспечивающие
экономическую безопасность и обороноспособность Азербайджанской Республики. Дополнительными и непосредственными объектами данного преступления альтернативно могут выступать
общественные отношения, право собственности и интересы экономической деятельности,
безопасность жизни и здоровья не определенного число людей.

SUMMARY
Crimes against the government – socially dangerous act, encroaching on the relations providing
stability and normal functioning of the government as a whole, and also it separately institutes and bodies.
One of these crimes is diversion. The main and direct object of diversion – the public relation, providing
economic safety and defense capacity of the Azerbaijani Republic. As additional and direct objects of this
crime the public relations, the property right and interests of economic activity, safety life and health not
defined number of people can alternatively act.
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UOT 344.3 (479.24)
РЗАЙЕВА СЯКИНЯХАНЫМ НЯЩМЯД ГЫЗЫ
БДУ-нун ъинайят щцгугу вя криминолоэийа
кафедрасынын досенти, щцгуг цзря фялсяфя доктору

ЩЯРБИ ГУЛЛУГЧУЛАРА ТЯТБИГ ЕДИЛЯН ЪЯЗАЛАР ВЯ
ОНЛАРЫН ГАНУНВЕРИЪИЛИКИДЯ ТЯНЗИМИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Ачар сюзляр: щярби гуллугчу, щярби хидмят, щярби хидмят цзря мящдудлашдырма, интизам характерли

щярби щисся.

Азярбайъан Республикасынын гцввядя олан Ъинайят Мяъяллясиндя йалныз щярби гуллугда олан
шяхсляря тятбиг едилян ики ясас ъяза нювц: щярби хидмят цзря мящдудлашдырма вя интизам характерли щярби
щиссядя сахлама ъязалары нязярдя тутулмушдур.
Илкин олараг гейд етмяк лазымдыр ки, дювлятимиз цчцн щярби хидмят цзря мящдудлашдырма йени ъяза
нювцдцр вя онун ъяза системиня дахил едилмяси мцхтялиф ъинайятляр тюрятмиш щярби гуллугчуларын
ъямиййятдян тяърид едилмяси иля ялагядар олмамагла, бу шяхсляря Азярбайъан Республикасынын Силащлы
Гцввя-ляриндя вя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр щярбиляшдирилмиш гурумларда щярби хидмяти
давам етдирмяйя имкан йарадыр.
Икинъиси, интизам характерли щярби щиссядя сахлама ъязасы яввялляр гцввядя олмуш Ъинайят
Мяъяллясиндя тясбит едимиш интизам баталйонуна эюндярмя нювцндя ъязайа охшаса да, мязмун вя
мащиййятъя, хцсусиля ъязанын иърасы иля баьлы бир сыра фяргли ъящятляря маликдир.
Цчцнъцсц, ону гейд етмяк лазымдыр ки, илк дяфя олараг щярби гуллугчулара тятбиг едилян щяр ики
ъинайят ъязасынын иърасы билаваситя ганунла тянзимлянир ки, бу да Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 94-ъц маддясиндян иряли эялмякля, юз нювбясиндя ъяза чякян мящкумларын инсан
щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси бахымындан тягдирялайигдир.
Щярби гуллугчулара тятбиг едилян ъязалардан вя онларын мащиййятиндян данышмаздан яввял щярби
гуллугчу анлайышына айдынлыг эятирмяк, онун щцгуги вязиййятини (статусуну) нязярдян кечирмяк
мягсядяуйьун оларды. Щярби гуллугчу дедикдя, илк нювбядя мцддятли вя йа мцгавиля ясасында щярби
хидмят кечян шяхсляр баша дцшцлцр.
Азярбайъан Республикасынын «Щярби гуллугчуларын статусу щаггында» Ганунуна ясасян, щярби
гуллугчу статусуна Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввяляриндя, Азярбайъан Республикасынын
Сярщяд Гошунларында вя Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня уйьун олараг йарадылмыш башга
силащлы бирляш-мялярдя щягиги щярби хидмятдя олан Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары вя башга
дювлятлярин вятяндашлары, щабеля топланышларда олан щярби вязифялиляр маликдирляр (5, маддя 79).
Щярби гуллугчулар ясирликдя олдуглары, щабеля битяряф юлкялярдя тярксилащ едилиб, нязарят алтында
сахландыглары дюврдя щярби анды позмамыш вя Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя нязярдя
тутулан ъинайятляри тюрятмямишлярся, онларын щярби гуллугчу статусу сахланылыр.
Вятяндашлар Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш гайдада Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввяляриня чаьырылдыглары, кюнцллц гайдада вя мцгавиля цзря Силащлы
Гцввялярдя хидмятя дахил олдуглары, топланышлара чаьырылдыглары, щярби тядрис мцяссиясляриня дахил
олдуглары эцндян щярби гуллугчу статусу ялдя едир вя Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввя-ляриндя хидмятдян бурахылдыглары, щярби щиссянин сийащысындан чыхарылдыглары, щярби тядрис мцяссисяляриндян
чыхарылдыглары вя йа кянар едилдикляри, топланышы баша чатдырдыглары эцндян бу статусу итирирляр.
Ъинайят Мяъяллясинин тящлили ясасында дейя билярик ки, тюрятдикляри ъинайятляря эюря щярби гуллугчулара
ислащ ишляри ъязасы истисна олмагла, ЪМ-нин 42-ъи маддясиндя садаланан бцтцн ъяза нювляри тятбиг едиля биляр.
Лакин ясас ъяза нювляри арасында йалныз щярби гуллугчулара тятбиг едиля билян ики ясас ъяза нювц
вардыр:Щярби хидмят цзря мящдудлашдырма (АР ЪМ - нин 50-ъи маддяси) вя Интизам характерли щярби
щиссядя сахлама (АР ЪМ -нин 54-ъц маддяси).
Щярби хидмят цзря мящдудлашдырма ъязасы Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 50-ъи
маддясиндя нязярдя тутулмушдур.
Щярби хидмят цзря мящдудлашдырма Азярбайъан Республикасынын ъинайят ганунвериъилийиня
яввялляр мялум олмайан ъяза нювцдцр.Бу ъяза нювц илк дяфя 1960-ъы ил ЪМ-нин 31-ъи маддясинин 2-ъи
щиссясиндя щярби гуллугчулар цчцн азадлыгдан мящрум едилмядян ислащ ишляринин ики айадяк мцддятдя
щаупвахтда сахлама нювцндя ъяза иля явяз олунмасына даир эюстяришля мцяййян едимишди (4, мад.31).
Щярби хидмят цзря мящдудлашдырма контракт (баьлашма) ясасында щярби хидмят кечян вя щярби
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хидмят ялейщиня ъинайят тюрятмяйя эюря мящкум олунмуш щярби гуллугчулара Ъинайят Мяъяллясинин
Хцсуси щиссясинин мцвафиг маддяляриндя нязярдя тутулмуш щалларда, щабеля контракт (баьлашма)
ясасында щярби хидмят кечян вя башга ъинайят тюрятмяйя эюря мящкум олунмуш щярби гуллугчулара
Ъинайят Мяъяллясинин Хцсуси щиссясинин мцвафиг маддяляриндя нязярдя тутулмуш ислащ ишляри явязиня ики
айдан ики илядяк мцддятя тятбиг едилир.
Контракт цзря щярби хидмят кечян шяхсляр дедикдя, «Щярби вязифя вя щярби хидмят щаггында» АРнын 23 декабр 2011-ъи ил тарихли 274-ИВГ сайлы Гаунунун 16-ъы маддясиня уйьун олараг, Азярбайъан
Республикасы Силащлы Гцввяляриндя вя АР-нин ганунвериъилийиня уйьун олараг йарадылмыш башга силащлы
бирляшмялярдя кюнцллц щярби хидмятя дахил олан шяхсляр баша дцшцлцр (1,с.115). Демяли, бу ъяза нювц
йалныз щямин категорийалы шяхсляря тятбиг едиля биляр.
Щярби хидмят цзря мящдудлашдырма нювцндя ъяза Ъинайят Мяъяллясинин хцсуси щиссясинин щярби
ъинайятляри нязярдя тутан он сяккиз маддясиндя, 328.1; 329.1; 330.1; 331.1; 331.2; 333.3; 335.1; 337.1;
338.1; 339.1; 340.1; 341.1; 342.1; 344.1; 347; 348.1; 349.1; 350 .1; 351.1.(3,с.251-262) юзцня йер алмышдыр.
Щярби хидмят цзря мящдудлашдырма мцддятли ъязадыр вя гануна ясасян ики айдан ики илядяк
мцддятя тяйин едилир. Щямин мцддят ярзиндя барясиндя бу ъяза нювц тятбиг едилмиш шяхсин щцгугларында
бир сыра мадди вя мяняви-психоложи характерли мящдудиййятляр йараныр.
Щярби хидмят цзря мящдудлашдырма ъязасыны иърасы гайдасы вя шяртляри Азярбайъан Республикасынын
щал-щазырда гцввядя олан ЪИМ-нин 132-137-ъи маддяляри иля тянзимлянир.
Азярбайъан Республикасы ЪМ-нин 50.2-ъи маддясиня ясасян щярби хидмят цзря мящдудлашдырма
ъязасына мящкум олунмуш шяхсин газанъындан дювлят няфиня беш фаиздян ийирми фаизядяк мябляьдя пул
тутулур.
Щярби гуллугчуларын пул тяминаты гайдасы Азярбайъан Республикасынын Мцдафия Назирлийи тяряфиндян мцяййян едилр вя вя бура аиддир: тутулан вязифяйя уйьун айлыг мааш, верилмиш щярби рцтбяйя уйьун
айлыг мааш, вязифя маашына айлыг ялавяляр, диэяр ялавя юдянишляр. Щярби гуллугчуларын газанъындан
тутулмалар айда бир дяфя щярби щисся командири тяряфиндян апарылыр.
«Щярби гуллугчуларын статусу щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 10-ъу маддясинин
5-ъи бяндиня мцвафиг олараг ярзаг вя яшйа ямлакы цчцн верилян компенсасийадан, ушаглар цчцн верилян
мцавинятлярдян, щабеля мцгавиля цзря хидмят кечян щярби гуллугчуйа няглиййат, сыьорта иля баьлы
юдянилян компенсасийа вясаитиндян, щямчинин тибби кюмяклик эюстярилмяси,санаторийа-курорт мцалиъяси
вя щярби гуллугчуларын истиращяти иля баьлы верилян мцавинятлярдян тутулмаларын апарылмасы нязярдя
тутулмур (8, с.571).
Ъинайят Мяъяллясинин 50.3-ъц вя Ъяза-иъра Мяъяллясинин 135.1-ъи маддясиня ясасян, щярби хидмят
цзря мящдудлашдырма ъязасына мящкум олунмуш шяхс ъязаны чякдийи мцддятдя вязифясиндя вя йа
рцтбясиндя йцксяля билмяз, ъязанын мцддяти ися нювбяти щярби рцтбянин верилмяси цчцн хидмят илляриня
щесаблана билмяз.
Вязифядя йцксялмяйя гойулан гадаьа щярби гуллугчу цчцн ъязанын чякил-мясиндян сонра да
мцяййян мянфи нятиъяляр доьура биляр, чцнки АР Силащлы Гцввяляриндя нювбяти щярти рцтбянин алынмасы
адятян хидмят цзря тутулан вязифя иля баьлыдыр.Тюрядилян ъинайятя эюря щярби гуллугчунун мящкум
олунмасы фактынын юзц онларын мцяййян вязифя тутмасына мане ола биляр.
Шярщ едилян маддянин мязмунуна эюря щярби хидмят цзря мящдудлашдырма нювцндя ъязанын
иърасынын дайандырылмасы ашаьыдакы щалларда мцмкцндцр: ъяза мцддятинин битмяси вя ъяза чякмякдян
вахтындан яввял азад етмя. Ъяза чякмяк-дян вахтындан яввял азад олунманын ясаслары мцхтялифдир:
хястялийя эюря, штат ващидинин ихтисары иля ялагядар, аиля вязиййяти иля вя с.щаллар.
Щярби хидмят цзря мящдудлашдырма нювцндя ъязайа мящкум олунмуш шяхсин щярби хидмятдян
тярхис олунмасы щалында щярби гуллугчу юз статусуну итирир вя она эюря дя, ъязанын чякилмямиш щиссясинин
даща йцнэцл ъяза нювц иля явяз едилмяси вя йа ъязадан шярти олараг вахтындан яввял азад едилмяси иля
баьлы мящкямяйя яризя иля мцраъият едя биляр.
Щярби гуллугчуларын ъязаны чякмякдян азад едилмя мясяляси Азярбайъан Республикасы ъинайят,
ъинайят-просессуал вя ъяза-иъра мяъяллясинин мцвафиг маддяляриня ясасян щяйата кечирилир.
Щярби гуллугчулара тятбиг едилян икинъи ъяза нювц «Интизам характерли щярби щиссядя сахлама» ъязасы
Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 54-ъц маддясиндя нязярдя тутулмушдур.
Бу маддяйя ясасян щярби хидмятя чаьырыш цзря мцддятли щягиги щярби хидмятдя олан щярби гуллугчулара, щабеля контракт ясасында сырави вя эизир вязифяляриндя щярби хидмятдя олан щярби гуллугчулара,
яэяр онлар щюкм чыхарыланадяк ганунла мцяййян едилмиш хидмят мцддятини баша вурмамышларса, цч
айдан ики илядяк мцддятя интизам характерли щярби щиссядя сахлама нювцндя ъяза тяйин едиля биляр.
. Щямин ъяза щярби хидмят ялейщиня тюрядилмиш ъинайятляря эюря Ъинайят Мяъяллясинин Хцсуси
щиссясинин мцвафиг маддяляриндя нязярдя тутулмуш щалларда тяйин едилир. Лакин бу ъяза Ъинайят
Мяъяллясинин Хцсуси щиссясинин мцвафиг маддясинин санксийасында билаваситя эюстярилмядийи щалда да
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тяйин едиля биляр.Бу тягсиркарын шяхсиййяти вя ъинайятин характеринин ики илядяк мцддятя азадлыгдан
мящрум етмянин щямин мцддятя интизам характрли щярби щиссядя сахдама иля явяз олунмасына имкан
вердийи щалларда мцмкцндцр. (2,с.352).
Азадлыгдан мящрум етмя ъязасы интизам характерли щярби щиссядя сахлама ъязасы иля явяз едилдикдя,
азадлыгдан мящрум етмя ъязасынын мцддяти интизам характерли щярби щиссядя сахлама ъязасынын
мцддятляриня эцня эцн щесабы иля щесабланыр.
Интизам характерли щярби щиссядя сахлама 1960-ъы ил Ъинайят Мяъяллясинин 31-ъи маддясиндя нязярдя
тутулмуш ъинайят тюрятмиш щярби гуллугчуларын интизам баталйонуна эюндярмя вя ислащ ишлярини
щаупвахтда сахлама иля явяз етмя ъязасындан ашаьыдакы щцгуги яламятляриня эюря фярглянир:
а) йени ганунла интизам характерли щярби щиссядя сахлама ъязасынын тятбиги даиряси эенишляндириляряк
онун контракт ясасында сырави вя эизир вязифяляриндя щярби хидмятдя олан щярби гуллугчулара да тятбиги
имканы нязярдя тутулур;
б) яввялки ганун яввялляр азадлыгдан мящрум етмя нювцндя ъяза чякмиш шяхсляр барясиндя
азадлыгдан мящрум етмя явязиня интизам баталйонуна эюндярмя ъязасынын тятбигини гадаьан етдийи
щалда, йени ганунла бу гайда арадан галдырылмышдыр;
ъ) йени ганунда щярби гуллугчулар цчцн азадлыгдан мящрум едилмядян ислащ ишляринин ики айадяк
щаупвахтда сахланылмагла явяз едилмяси нязярдя тутулмамышдыр (1, с.119).
Интизам характерли щярби щиссядя сахлама ъязасы ашаьыдакы щалларда тятбиг едилир:
а) щярби хидмят ялейщиня тюрядилмиш ъинайятляря эюря Азярбайъан Респуб-ликасы Ъинайят Мяъяллясинин Хцсуси щиссясинин мцвафиг маддяляриндя нязярдя тутулдугда.
Щярби хидмят ялейщиня олан ъинайятляр чаьырыш вя йа контракт цзря АР Силащлы Гцввяляриндя, диэяр
гошун вя щярби бирляшмялярдя щярби хидмят кечян щярби гуллугчуларын, ганунла мцяййян олунмуш гайдада щярби гуллугчу статусуна малик олан башга шяхслярин, щабеля тялим вя йа йохлама топланышларына
ъялб едилмиш щярби вязифялилярин щярби гуллуьун мцяййян едилмиш гайдалары ялейщиня йюнялдилян вя Ъинайят
Мяъяллясинин щярби хидмят ялейщиня олан ъинайятляр фяслиндя нязярдя тутулмуш ъинайятляри щесаб олунур;
б) тягсиркарын шяхсиййяти вя ъинайятин характери ики илядяк мцддятя азадлыгдан мящрум етмянин
щямин мцддятя интизам характерли щярби щиссядя сахлама иля явяз олунмасына имкан вердикдя
Интизам характерли щярби щиссядя сахлама щярби ъязалар ичярисиндя ян сярти щесаб олунур. Ону
диэярляриндян фяргляндирян ясас ъящят бу ъязанын спечифик яламятляри иля бярабяр, щям дя онун иърасы
заманы мящкум щярби гуллугчулара ЪИМ-ин 8-ъи маддясиндя тясбит едилян мящкумларын ислащетмя
васитяляри, цмуми орта тящсил вя пешя щазырлыьы истисна олмагла, тятбиг олунмасыдыр.Ейни заманда бу
категорийа мящкумлар интизам характерли щярби щиссядя сахланылдыьы мцддятдя онлара ялавя олараг
дюйцш щазырлыьы тялими кечирилир.
АР ЪИМ-ин 138.1-ъи маддясинин тялябляриня ясасян, интизам характерли щярби щиссядя сахлама
нювцндя ъязанын иърасы бу мягсядляр цчцн Мцдафия Нязирлийи тяряфиндян йарадылмыш щярби щиссянин
командири тяряфиндян щяйата кечирилир.
Бу ъяза нювцнцн ъинайят щцгуги мащиййяти онунла баьлыдыр ки, мящкум щюкмдя эюстярилян мцддятя мяъбури гайдада интизам характерли щярби щиссяйя эюндярилир вя орада ислащедиъи тясиря мяруз галыр. Интизам характерли щярби щиссядя мювъуд олан режим мящкума ислащедиъи тясир эюстярмяйи тямин едир.
Интизам харакктерли щярби щиссядя сахлама нювцндя ъяза илк нювбядя мящкум щярби гуллугчуларын
ислащ едилмяси мягсядини эцдцр. Бу ъязанын иърасынын гайда вя шяртляри АР ЪИМ-нин 138-153-ъц
маддяляри иля тянзимлянир.
Мящкум интизам характерли щярби щиссядя олдуьу мцддятдя ъязанын иърасы цчцн мцяййян едилян
гайдалар – щярби интизамын мющкямляндирилмясиня, щярби гуллуьа вя щярби вязифяляря, щабеля щярби щазырлыг цзря тялябляря шцурлу мцнасибятин ашыланмасы онларын ислащ олунмасыны тямин едир.
Интизам характерли щярби щиссядя ъяза чякдийи дюврдя бцтцн мящкумлар рцтбясиндян вя яввялляр тутдуглары вязифялярдян асылы олмайараг, сырави ясэяр вязиййятиндя олур вя бцтцн мящкумлар ейни формада
эейинир вя эейимляриндя ейни фяргляндириъи нишан олур.
Интизам характерли щиссядя ъяза чякян мящкумлар бцтцн мящрумиййятляря бахмайараг, йеня дя
щярби гуллуг кечян щярби хидмятчи олараг галырлар.
Интизам характерли щярби щиссядя сахлама ъязасынын йаратдыьы ян ъидди мящду-диййятлярдян бири
ондан ибарятдир ки, ъяза мцддяти орду сыраларындакы хидмят мцддятиня щесабланмыр. Лакин яввялки
Ъинайят Мяъяллясиндя эюстярилирди ки, интизам баталйонунда сахлама мцддяти кифайят гядяр ясаслар
олдугда, ейни вахтда щярби хидмятя чаьырыланлар хидмятлярини баша чатдырараг ордудан тярхис
олунмушларса, бу щалда интизам баталйонундакы сахлама мцддяти гуллуг мцддятиня щесаблана билярди.
Лакин щал-щазырда бу беля дейил, мящкум бу ъязаны чякдикдян сонра ордуда галан хидмят мцддятини
баша вурмалыдыр. Лакин ганун вя диэяр норматив актларла нязярдя тутулмуш щалларда шяхс интизам
характерли щярби щиссядя сахлама ъязасындан вахтындан яввял азад едиля вя йа онун ъязасынын чякилмямиш
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щиссяси даща йцнэцл ъяза иля явяз едиля биляр.
Интизам характерли щярби щиссядя сахлама нювцндя ъяза Азярбайъан Республикасы Ъинайят
Мяъяллясинин Хцсуси щиссясинин щярби хидмят ялейщиня олан ъинайятляр бюлмясинин 26 маддясиндян 17-дя
нязярдя тутулмушдур.
Щярби гуллугчулара тятбиг едилян ъязаларын тятбиги иля ялагядар ганун-вериъиликдя мювъуд олан бязи
проблемляря дя диггяти ъялб етмяк мягсядяуйьун оларды.
Беля ки, ъинайят ганунунда щярби хидмят цзря мящдудлашдырма вя интизам характерли щярби щиссядя
сахлама нювцндя ъязаларын чякилмясиндян бойун гачырма щалларында мящкумун мясулиййят мясяляси
тамлыгла щялл едилмямиш галмыш вя бу ъязаларын ислащ ишляри ъязасында олдуьу кими диэяр ъяза нювц иля явяз
едилмяси нязярдя тутулмамышдыр.
Даща сонра, ЪМ-нин нормаларында ислащ ишляри ъязасынын щярби хидмят цзря мящдудлашдырылмасы
ъязасы иля, азадлыгдан мящрум етмя ъязасынын ися интизам характерли щярби щиссядя сахлама ъязасы иля явяз
едилмяси гайдасы мцяййян-ляшдирился дя, лакин нядянся щярби гуллугчулара тятбиг едилян ъязаларын адлары
гейд олунан ъязаларла явяз олунмасы щаггында мясяля дя юз щяллини тапмамышдыр.
Башга бир мясяля, щярби хидмят ялейщиня олан ъинайятлярин субйекти сайыл-майан шяхслярин бу
ъинайятлярдя иштиракчы гисминдя тягсирляндирилдийи вя щямин норманын санксийасында анъаг щярби хидмят
цзря мящдудлашдырма вя йахуд интизам характерли щярби щиссядя сахлама ъяза нювляринин нязярдя
тутулмасы иля баьлыдыр. Беля олан щалларда щямин нормаларда бу шяхсляря тяйин едиляъяк ъяза нювляри
нязярдля тутулмадыьы цчцн, бу ъяза нювляринин онлара тятбиг едилмяси мумкцн олмур. Беля анлашылмазлыьын арадан галдырылмасы мягсяди иля, бу нормаларда, щям щярби хидмят цзря мящдудлашдырманын
ислащ ишляри иля, щям дя интизам характерли щярби щиссядя сахлама ъязасынын мцяййян мцддятя азадлыгдан
мящрум етмя иля явязлянмяси гайдасынын да мцяййянляшдирилмяси дцзэцн оларды (6,с.126-127).
Фикримизъя, гейд едилян проблемлярин щялли бахымындан Азярбайъан Респуликасынын гцввядя олан
Ъинайят Мяъяллясинин цмуми щиссясинин 50 вя 54-ъц маддяляриндя, щям дя ЪМ-нин Хцсуси щиссясинин
щярби хидмят ялейщиня тюрядилян ъинайятлярля баьлы нормаларынн санксийаларында мцвафиг дцзялишлярин
едилмяси бу нормаларла баьлы ганунвериъилийин тякмилляшдирилмясиня хидмят едярди.
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Наказания, применяемые к военнослужащим и вопросы законодательного регулирования
В статье на основе действующего уголовного и уголовно- исполнитель-ного законодательства
Азербайджанской Республики исследуются два вида наказаний, применяемые к военнослужащим и
вопросы законодательного регулирования.
В статье даётся подробный анализ рассматриваемых наказаний: наказания в виде «ограничение
по военной службе» и наказания в виде «содержание в дисциплинарной воинской части».
В статье даны ряд предложений направленных действующего уголовного законодательства
Азербайджанский Республики, определяющих данные виды наказаний.
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AMİL DOSİYEV
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq
İnstitutunun “Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi, mülki hüquq
və mülki proses” şöbəsinin aspirantı

MÜDAFİƏ SAHƏSİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNİN SƏLAHİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: Konstitusiya, müdafiə, hüquq, respublika, qanunvericilik.
Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyətinin ölkə Prezidentinə mənsub olması Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 99 və 109-cu maddələrində öz əksini tapmışdır (1). «Müdafiə haqqında»
1993-cü il 26 noyabr tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununun 5-ci maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvələrinin Ali Baş Komandanı kimi:
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə hərbi doktrinanın və hərbi quruculuq konsepsiyasının
layihələrini, silahların və hərbi texnikanın dövlət inkişaf proqramını təqdim edir; Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin razılığı ilə müharibə elan edir və sülh bağlayır; Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin ali komanda heyətini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir; ali hərbi rütbələr verir; hərbi
quruculuğun konsepsiyasını, Silahlı Qüvvələrin ümumi strukturunu və sayını təsdiq edir; Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi məktəblərini, ali məktəblərin hərbi kafedralarını və elmi tədqiqat
təşkilatlarını yaradır və ləğv edir; Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları hüdudlarında
müvafiq orqanların müdafiə sahəsində səlahiyyətlərini, təşkilini və fəaliyyət qaydasını müəyyənləşdirir və
onların fəaliyyətinə rəhbərlik edir; birgə müdafiə və hərbi əməkdaşlıq, kollektiv təhlükəsizlik və tərksilah
məsələləri barəsində danışıqlar aparır və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrini imzalayır;
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin inkişaf, səfərbərlik, yerləşdirilmə və tətbiq planlarını,
iqtisadiyyatın və idarəetmənin səfərbərlik planlarını, Azərbaycan Respublikasının mülki müdafiə planını və
ərazi müdafiəsi haqqında Əsasnaməni təsdiq edir; Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına müvafiq
olaraq Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və ya ayrı-ayrı yerlərində hərbi vəziyyət elan edir və bu
barədə qəbul etdiyi fərmanı 24 saat müddətində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə verir;
ümumi və qismən səfərbərlik elan edir, habelə səfərbərlik üzrə çağırılanları tərxis edir; hərbi vəziyyət
haqqında Qanuna müvafiq olaraq hərbi dövrün dövlət idarəçilik orqanlarını yaradır və ləğv edir; hərbi
əməliyyatlar aparılması barədə Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə əmr verir; Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin onun təyinatı ilə bağlı olmayan vəzifələrin icrasına cəlb edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdimat verir; Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
müddətli hərbi xidmətə çağırılması və müddətli xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması barədə
fərmanlar verir; hərbi qulluqçuların hərbi geyim formasının geyilməsi və fərqlənmə nişanlarının sancılması
qaydasını təsdiq edir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti müdafiə sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılması üçün
məşvərətçi orqan yarada bilər. Belə orqanın səlahiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən
müəyyənləşdirilir (2).
Fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməzdən əvvəl Azərbaycan Respublikası Prezidenti fövqəladə vəziyyətin
tətbiqinə əsas verən hərəkətlərin təşəbbüsçüsü və ya iştirakçısı olan şəxslərə, təşkilatlara, idarələrə
xəbərdarlıqla müraciət etməli, müraciətdə müəyyən olunan müddətdə hüquqa zidd hərəkətləri dayandırmağı
onlardan tələb etməlidir. Həmin şəxslər, təşkilatlar və idarələr müraciətə tabe olmayıb, hüquqa zidd
hərəkətləri davam etdirdikdə, göstərilən müddət başa çatan kimi fövqəlada vəziyyət tətbiq edilir. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin bu barədə Fərmanı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə verilir.
Fövqəladə vəziyyətinin tətbiq edilməsi haqqında Fərmanda bunlar göstərilir: 1) fövqəladə vəziyyətin
tətbiq edilməsi səbəbləri; 2) fövqəladə tədbirlərin siyahısı və hədləri, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının
müvəqqəti məhdudiyyətlərinin tam siyahısı; 3) fövqəladə vəziyyət tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün
cavabdeh olan dövlət orqanları və onların fövqəladə səlahiyyətlərinin dəqiq hədləri; 4) fövqəladə
vəziyyətin qüvvədə olduğu ərazinin sərhədləri; 5) Fərmanın qüvvəyə minməsi vaxtı, habelə fövqəladə
vəziyyətin tətbiq olunduğu müddət.
Fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi barədə normativ hüquqi akt dərhal kütləvi informasiya vasitələri
ilə elan olunmalı, həmçinin rəsmi qaydada dərc edilməlidir.
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Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin iclasında fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi barədə
normativ hüquqi aktın qəbul edildiyi andan 48 saat ərzində onun təsdiqi məsələsinə növbədənkənar baxılır və
müvafiq qərar qəbul edilir. Fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi barədə normativ hüquqi aktın təsdiq
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı Milli Məclis deputatlarının 63 səs
çoxluğu ilə qəbul edilir.
Fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi barədə normativ hüquqi akt Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisi tərəfindən təsdiq edilmədikdə o, rəsmi qaydada elan edildiyi andan 48 saat keçdikdən sonra öz
qüvvəsini itirir və «Fövqəladə vəziyyət haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunun 4.2-ci maddəsində
nəzərdə tutulan qaydada müvafiq ərazinin əhalisinə bu barədə dərhal məlumat verilir.
Azərbaycan Respublikasının ayrı-ayrı yerlərində tətbiq edilən fövqəladə vəziyyətin qüvvədə olma
müddəti 60 gündən artıq ola bilməz. «Fövqəladə vəziyyət haqqında» 2004-cü il 8 iyun tarixli Azərbaycan
Respublikası Qanununun 6.1-ci maddəsində göstərilən 60 gün müddət bitdikdən sonra fövqəladə vəziyyətin
qüvvədə olma müddəti bitmiş hesab olunur. Bu müddət ərzində fövqəladə vəziyyətin tətbiqində nəzərdə
tutulan məqsədlərə nail olunmazsa, onun qüvvədə olma müddəti bu Qanunla fövqəladə vəziyyətin tətbiqi
üçün nəzərdə tutulmuş tələblərə riayət olunmaqla 60 gündən çox olmayan müddətə artırıla bilər.
Fövqəladə vəziyyətin tətbiq edildiyi ərazidə müvəqqəti xüsusi idarəetmə orqanı müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi müddətdə və təsdiq etdiyi Əsasnaməyə uyğun fəaliyyət göstərir.
Fövqəladə vəziyyətin tətbiq edildiyi ərazidə müvəqqəti xüsusi idarəetmə orqanına həmin ərazidə fəaliyyət
göstərən müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və yerli özünüidarə orqanlarının səlahiyyətləri tam və ya qismən verilə bilər. Fövqəladə vəziyyətin tətbiq edildiyi ərazidə müvəqqəti xüsusi idarəetmə orqanının rəhbəri
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təyin olunur. Fövqəladə vəziyyətin tətbiq edildiyi ərazinin
komendantı həmin ərazidə müvəqqəti xüsusi idarəetmə orqanının rəhbərinə tabe olur və vəzifəsinə görə onun
birinci müavini olur (3).
Fövqəladə vəziyyətin tətbiq edildiyi ərazidə müvəqqəti xüsusi idarəetmə orqanı öz funksiyalarını
lazımınca yerinə yetirə bilmədiyi halda, həmin ərazidə mərkəzi idarəetmə orqanı yaradıla bilər. Belə olduqda
fövqəladə vəziyyətin tətbiq edildiyi ərazidə müvəqqəti xüsusi idarəetmə orqanı öz fəaliyyətini dayandırır.
Fövqəladə vəziyyətin tətbiq edildiyi ərazidə mərkəzi idarəetmə orqanının rəhbəri müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən təyin olunur. Fövqəladə vəziyyətin tətbiq edildiyi ərazidə mərkəzi idarəetmə
orqanı haqqında Əsasnamə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunur. Fövqəladə vəziyyətin
tətbiq edildiyi ərazidə mərkəzi idarəetmə orqanının yaradılması ilə həmin ərazidə xüsusi idarəetməni tətbiq
edərkən bu ərazidə fəaliyyət göstərən müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və yerli özünüidarə orqanlarının
səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi dayandırılır, onların funksiyaları mərkəzi idarəetmə orqanı tərəfindən
həyata keçirilir.
Fövqəladə vəziyyətin tətbiq edildiyi ərazidə mərkəzi idarəetmə orqanı yaradılarkən fövqəladə
vəziyyətin tətbiq olunduğu ərazinin komendantlığı mərkəzi idarəetmə orqanının struktur tərkibinin bir hissəsi
olur. Göstərilən ərazinin komendantı vəzifəcə fövqəladə vəziyyətin tətbiq edildiyi ərazidə mərkəzi idarəetmə
orqanı rəhbərinin birinci müavini olur.
Fövqəladə vəziyyətin elan edildiyi yerlərdə fitnəkar şayələrin yayılmasına, hüquq qaydalarının
pozulmasına səbəb olan və ya milli ədavəti qızışdıran, habelə ictimai qaydanı pozan hərəkətlər, vətəndaşların
və vəzifəli şəxslərin öz qanuni hüquq və vəzifələrinin həyata keçirilməsinə fəal surətdə mane olmaq, eləcə də
ictimai qaydanın qorunması sahəsində xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən daxili işlər, milli təhlükəsizlik
və sərhəd xidməti orqanlarının əməkdaşının, hərbi qulluqçunun qanuni sərəncamına və ya tələbinə tabe
olmamaq Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə müvafiq surətdə cinayət
məsuliyyətinə səbəb olmadıqda, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində müəyyən edilən
qaydada inzibati tənbehə səbəb olur (4, s. 7).
Daxili işlər, milli təhlükəsizlik orqanları əməkdaşlarının və hərbi qulluqçuların qanunsuz güc işlətməsi,
vəzifəli şəxslərin xidmət səlahiyyətlərindən kənara çıxması, o cümlədən vətəndaşların hüquqlarının
pozulması Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə müvafiq surətdə məsuliyyətə səbəb
olur. Fövqəladə vəziyyət elan edildikdə Azərbaycan Respublikasının «Mülki və siyasi hüquqlar haqqında»
19 dekabr 1966-cı il tarixli Beynəlxalq Paktdan və «İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi
haqqında» 04 noyabr 1950-ci il tarixli Avropa Konvensiyasından irəli gələn beynəlxalq-hüquqi öhdəliklərinə
uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının göstərilən
beynəlxalq konvensiyalarda nəzərdə tutulan öhdəliklərdən kənara çıxan məhdudiyyətləri, bu
məhdudiyyətlərin həcmi və belə qərarın səbəbləri haqqında BMT-nin Baş katibini və Avropa Şurasının Baş
katibini üç gün müddətində məlumatlandırır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 114-cü maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan
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Respublikasının Prezidenti icra səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili məqsədi ilə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetini yaradır. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin yuxarı icra orqanıdır. Onun iş qaydasını Prezident özü müəyyənləşdirir.
«Müdafiə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, həmçinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin müdafiə sahəsində səlahiyyətlərini müəyənləşdirir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti: Silahlı Qüvvələrin vəziyyətinə görə məsuliyyət daşıyır; Silahlı Qüvvələrin silah, hərbi
texnika, döyüş sursatı və başqa vasitələrlə təchiz olunmasını təşkil edir; müdafiə və Silahlı Qüvvələrin
ehtiyacları üçün maddi-texniki, ərzaq, geyim və digər ehtiyatların həcmini, həqiqi hərbi xidmətə çağırılmalı
olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayını, hərbi vəzifəlilərin və çağırışçıların uçotunun
aparılması və səfərbərlik elan edilərkən hərbi vəzifəlilərin ölkə iqtisadiyyatının ehtiyacları üçün səfərbərlik
üzrə hərbi çağırışına və müharibə dövründə sonrakı çağırışlarına möhlət verilməsi qaydalarını
müəyyənləşdirir; səfərbərlik ehtiyatlarına maddi sərvətlərin toplanması planını təsdiq edir; ölkə iqtisadiyyatının səfərbərlik hazırlığına və səfərbərlik üzrə işə başlanılmasına, onun hərbi vəziyyət şəraiti rejiminə
keçirilməsinə rəhbərlik edir, bu məsələlərə aid müvafiq qərarlar qəbul edir; mülki və ərazi müdafiəsinin
ümumi planlaşdırılmasını təşkil edir və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət edir; hərbi komissarlıqların
fəaliyyət və maddi-texniki təchizat qaydasını müəyyən edir; silahların və strateji materialların ixracı
üzərində nəzarəti təşkil edir; vətəndaşların hərbi qeydiyyat ixtisasları üzrə və zabit kadrlarının hazırlanması
qaydasını, sənaye və başqa müəssisə və təşkilatlarda hərbi nümayəndəliklərin yaradılması və fəaliyyət
qaydasını müəyyənləşdirir; hərbi qulluqçuların, hərbi qulluqdan ehtiyata və ya istefaya buraxılmış şəxslərin,
onların ailələrinin sosial və hüquqi təminatlarına dair qanunvericiliyin icrasını təmin edir.
Müdafiə sahəsində Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin səlahiyyətlərini xüsusi olaraq qeyd
etmək lazımdır. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvələrinə rəhbərlik edən dövlət orqanıdır və onların inkişafına, eləcə də müdafiə vəzifələrinin yerinə
yetirilməsinə hazırlığına görə tam məsuliyyət daşıyır. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi - hərbisiyasi vəziyyəti qiymətləndirir və hərbi təhlükənin dərəcəsini müəyyənləşdirir; Silahlı Qüvvələrin, silahların
və hərbi texnikanın quruculuğunun və inkişafının dövlət proqramlarının layihələrini, Silahlı Qüvvələrin
səfərbərlik, yerləşdirilmə və tətbiq planlarını, büdcədən müdafiə üçün ayrılan məbləğlər haqqında təklifləri
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edir; qoşunların döyüş, əməliyyat-taktiki və
mənəvi-psixoloji hazırlığına rəhbərlik edir; Silahlı Qüvvələrin şəxsi heyətinin hərbi-vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyəsini təşkil edir; hərb elminin inkişafına rəhbərlik edir, hərbi-elmi tədqiqatları təşkil edir və həyata
keçirir; hərbi texnikanın və digər hərbi əmlakın yaradılması, istehsalı və təmiri barədə dövlət sifarişini verir,
onların hazırlanmasına, sınaqdan keçirilməsinə, istehsalına və keyfiyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsində
iştirak edir; Silahlı Qüvvələrin qismlərinin, növlərinin, birliklərinin, birləşmələrinin və hərbi hissələrinin
şəxsi heyətinin sayını müəyyənləşdirir, öz səlahiyyəti daxilində hərbi kadrları hazırlayır və yerləşdirir, hərbi
rütbələr verir; vətəndaşların hərbi xidmətə hazırlanması məsələlərinə dair qüvvədə olan qanunvericiliyin
icrasında iştirak edir; hərbi vəzifəlilərin hazırlanması və təkmilləşdirilməsi, müəyyən olunmuş xidmət
müddətlərini çəkib qurtarmış hərbi qulluqçuların ehtiyata buraxılmasını, həmçinin səfərbərlik və
səfərbərlikdən tərxisetmə məsələlərinin həllində iştirak edir; digər dövlətlərin silahlı qüvvələri ilə
əməkdaşlıq edir; qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda müdafiə məsələlərinə aid normativ aktlar qəbul
edir və onların icrasına nəzarət edir; qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq surətdə hərbi xidmət keçilməsini
təşkil edir və Silahlı Qüvvələrin hərbi qulluqçularının, mülki heyətinin, hərbi xidmətdən buraxılmış
şəxslərin və onların ailə üzvlərinin sosial və hüquqi təminatlarının təmin edilməsi işində iştirak edir; hərbi
qulluqçuların və təşkilatların fəaliyyəti zamanı ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikası
qanunvericiliyinin icrasını təşkil edir.
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən başqa digər nazirliklər, xususilə də Müdafiə
Sənayesi Nazirliyi, həmçinin digər mərkəzi dövlət icra orqanları müdafiə sahəsində hərbi sifarişlərin
(silahların və hərbi texnikanın yaradılmasının və hazırlanmasının) keyfiyyətinə görə, Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələri və müdafiə ehtiyacları üçün zəruri malların tədarükünə görə və müharibə
dövründə müdafiənin təmin olunması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsinə görə məsuliyyət daşıyırlar.
«Müdafiə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin, Nazirlər Kabinetinin və muxtar respublikanın yerli dövlət və özünüidarəetmə orqanlarının
müdafiə sahəsində səlahiyyətlərinin dairəsini müəyyən edir. Həmin orqanlar Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasında və digər qanunvericilik aktlarında təsbit olunmuş müdafiə məsələlərinə aid tələblərin
bütün vəzifəli şəxslər, vətəndaşlar, müəssisələr, idarələr və təşkilatlar tərəfindən yerinə yetirilməsini təmin
edirlər; müdafiə tələblərinin və səfərbərlik hazırlığının təmin edilməsi ilə əlaqədar məsələləri həll edir,
tabeliklərində olan müəssisələr tərəfindən müqavilə əsasında qoşunların sifariş olunmuş məhsullarla, su,
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elektirik enerjisi ilə təchiz olumasını təşkil edir, müdafiə tələbəri üçün torpaq sahələri ayırır və onlardan
istifadəyə nəzarəti həyata keçirirlər; Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi hissələrinə,
təşkilatlarına, təhsil müəssisələrinə xidməti və yaşayış sahələri ayırır, kommunal-məişət və başqa xidmətləri
göstərirlər; ölkə qanuvericiliyinə müvafiq olaraq vətəndaşların həqiqi hərbi xidmətə çağırılmasını təşkil edir,
hərbi vəzifəlilərin toplanış hazırlığı keçməsinin, çağırışqabağı gənclərin hərbi hazırlığının və əhalinin hərbi
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinin təmin olunmasına köməklik göstərirlər; hərbi qulluqçuların,
çağırışçıların, hərbi vəzifəlilərin, hərbi xidmətdən buraxılmış şəxslərin və onların ailə üzvlərinin sosialhüquqi müdafiəsi haqqında qanunvericiliyin icrasını təmin edirlər.
Həmçinin, müəssisələr, idarələr və təşkilatlar müdafiə ehtiyaclarının təmin olunması sahəsində
məsuliyyət daşıyırlar. Belə ki, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəssisələr, idarələr və təşkilatlar
silahların, hərbi texnikanın və digər hərbi əmlakın istehsalı, təmiri və tədarükü, elmi tədqiqatların və
araşdırmaların aparılması üzrə dövlət sifarişlərini və müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirir, zəruri səfərbərlik
qüvvələrini və ehtiyatlarını yaradır və hazırlıqda saxlayır, hərbi-nəqliyyat öhdəlikləri-ni və səfərbərlik
planlarında nəzərdə tutulan digər tapşırıqları yerinə yetirir, müdafiə ehtiyacları üçün qanunvericiliklə
müəyyənləşdirilmiş xərcləri çəkirlər (2).
2011-ci il 23 dekabr tarixdə «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında» Azərbaycan Respublikasının
Qanunu qəbul edilmişdir (5). «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 13 fevral tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan
Respublikası Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Respublikasının Hərbi Komissarlığı,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Komissarlığı, rayon, şəhər, şəhər rayonu hərbi komissarlıqları ləğv
edilmiş və onların əsasında Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidməti yaradılmış, həmçinin həmin Fərmanla «Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidməti haqqında Əsasnamə» təsdiq edilmişdir (6). «Hərbi vəzifə və hərbi xidmət
haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti - rayon, şəhər, şəhərdə rayon ilkin hərbi qeydiyyata alma
komissiyalarının fərdi tərkibini müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla təsdiq edir; ilkin hərbi
qeydiyyata alınma haqqında vəsiqənin formasını müəyyənləşdirir; təhsil müəssisələrində keçirilən fiziki
hazırlıqdan başqa, vətəndaşların fiziki hazırlığının təmin olunması məqsədi ilə bədən tərbiyəsi-idman
təşkilatları arasında müqavilələr bağlayır; müvafiq icra hakimiyyəti orqanının çağırışaqədərki hazırlıq
keçməyə cəlb etdiyi vətəndaşların məşğələlərə (dərslərə) davamiyyətinə nəzarət etmək üçün həmin orqandan
məlumat alır; rayon, şəhər, şəhərdə rayon çağırış komissiyasının və çağırış komissiyasının işinə cəlb edilmiş
həkim mütəxəssislərin fərdi tərkibinə razılıq verir; Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən
fərdi tərkibi təsdiq edilmiş Mərkəzi çağırış komissiyasına rəhbərlik edir; Azərbaycan Respublikası
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli idarə, şöbə və bölmələrini çağırış
məntəqələri ilə təmin etmək, ictimai qaydanı qorumaq, lazımi sayda həkim mütəxəssislər və orta tibb heyəti,
dərman vasitələri, alətlər, tibb və təsərrüfat əmlakı, nəqliyyat vasitələri ayırmaq üçün müvafiq tədbirlər
görməsi məqsədilə sifarişlər verir.
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Полномочия министерства обороны Азербайджанской Республики в области обороны
РЕЗЮМЕ
В статье указывается, что на основании Закона Азербайджанской Республики «Об обороне» от
26 ноября 1993 года Министерство обороны Азербайджанской Республики функционирует в
соответствии с Положением, утвержденным Президентом Азербайджанской Республики и является
государственным органом, руководящим Вооруженными Силами Азербайджанской Республики и
местными органами военного управления, несет полную ответственность за их развитие, а также
готовность к выполнению оборонных задач.
Ключевые слова: Конституция, оборона, право, республика, законодательства.

The powers of the Ministry of Defense of the Republic of Azerbaijan in the field of defense
SUMMARY
The article points out that on the basis of the Law of Azerbaijan Republic «On Defense» from
November 26, 1993 The Ministry of Defence of the Republic of Azerbaijan is functioning in accordance
with the Regulations approved by the President of the Republic of Azerbaijan and is a public body governing
the Armed Forces of the Azerbaijan Republic and the local military authorities, has full responsibility for
their development and readiness to perform defense tasks.
Keywords: Constitution, defense, law, republic, legislation.
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ƏR VƏ ARVADIN ÜMUMİ (BIRGƏ) MÜLKİYYƏTİNİN
HÜQUQİ TƏNZİMİNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ
Bu məqalədə ər-arvadın ümumi (birgə) mülkiyyət hüququnun anlayışı verilmiş, bu mülkiyyətin əmələ
gəlmə əsasları, ər-arvadın ümumi əmlakının qanuni rejimi və müqavilə rejimi təhlil edilmişdir. Eyni zamanda
nikah müqaviləsinin mahiyyəti, bu müqavilənin bağlanması qaydası və məzmunu araşdırılmış, ər-arvadın
öhdəlikləri üzrə ödəmənin onların əmlakına yönəldilməsi məsələləri tədqiq edilmişdir.
Açar sözlər: Ailə Məcəlləsi, nikah müqaviləsi, ümumi mülkiyyət, birgə mülkiyyət, paylı mülkiyyət, ərarvad

Obyektiv mənada ər-arvadın mülkiyyət hüququ dedikdə, ər arvadın onlara mənsub olan əmlak
üzərində sahiblik, istifadə və sərəncam verilməsi münasibətlərini təsbit edən və tənzimləyən hüquq
normalarının məcmusu başa düşülür.
Ər-arvadın subyektiv mənada mülkiyyət hüququ onların öz mülahizəsinə əsasən və heç bir kəsdən
asılı olmadan qanunla müəyyən edilmiş hədlərdə əmlak üzərində sahiblik və istifadə etmək, eləcə də onun
barəsində sərəncam vermək imkanında olması deməkdir. Obyektiv mənada mülkiyyət hüququndan (yəni,
hüquq normalarının məcmusundan) fərqli olaraq subyektiv mənada mülkiyyət hüququ hər bir halda konkret
şəxsə məxsusdur və konkret əmlaka aiddir (10, s.124).
Obyektiv və subyektiv mənada mülkiyyət hüququ arasında üzvi vəhdət mövcuddur. Belə ki, hüquq
normalarında mülkiyyət münasibətlərinin təsbit edilməsi subyektiv mənada mülkiyyət hüququnu meydana
çıxması üçün ümumi və zəruri qeyd-şərtdir, lakin həmin şəxsdə subyektiv hüquq (mülkiyyət hüququ) yalnız
müəyyən hüquqi faktların (alqı-satqı, mirasın qəbulu, yeni əşyanın yaradılması və i.a.) baş verməsi
nəticəsində yarana bilər.
Ər-arvadın mülkiyyət hüququ haqqında danışarkən qeyd olunması tələb olunan ən əsas məsələlərdən
biri də onun mülkiyyət hüququnun xüsusi növü olmasıdır. Belə ki, qüvvədə olan Mülki Məcəllənin 225-ci
maddəsinə əsasən ərlə arvadın nikah dövründə qazandıqları əmlak, əgər nikah kontraktında və ya onlar
arasında razılaşmada digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa, onların birgə mülkiyyətidir. Deməli ər-arvadın
mülkiyyət hüququnun əsas xüsusiyyəti onun ümumi mülkiyyət olmasıdır (19, c.428).
Qanunverici ər-arvadın mülkiyyət hüququnun yaranması əsaslarını aşağıdakı kimi müəyyən etmişdir:
«Ərlə arvadın nikah dövründə qazandıqları əmlak, əgər nikah kontraktında və ya onlar arasındakı
razılaşmada ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, onların ümumi mülkiyyətidir.
Nikaha girənədək ər-arvaddan hər birinə mənsub olmuş əmlak, habelə onlardan birinin nikah
dövründə hədiyyə kimi və ya vərəsəlik qaydasında əldə etdiyi əmlak onun mülkiyyətidir.
Daş-qaş və digər zinət şeyləri istisna olmaqla, fərdi istifadədə olan əmlak (paltar, ayaqqabı və i.a.)
nikah dövründə ərlə arvadın ümumi vəsaiti hesabına əldə edilmiş olsa da ondan istifadə etmiş arvadın (ərin)
mülkiyyəti sayılır.
Ər-arvaddan hər birinin əmlakı o halda onların birgə mülkiyyəti sayıla bilər ki, nikah dövründə ərlə
arvadın ümumi əmlakı və ya ərin (arvadın) şəxsi əmlakı hesabına həmin əmlakın dəyərini əhəmiyyətli
dərəcədə artıran vəsait qoyulduğu müəyyənləşdirilsin.»
Bu müddəaların təhlili göstərir ki, artıq qeyd edildiyi kimi ər-arvadın mülkiyyət hüququnun
yaranmasında iki cür münasibətləri müşahidə etmək olar: ər-arvad ilə mülki dövriyyənin digər iştirakçıları
arasındakı münasibətlər və onların öz aralarındakı münasibətlər.
Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 31-ci maddəsinə əsasən ər-arvadın birgə mülkiyyətinin
rejimi onların əmlakının qanuni rejimi hesab olunur.
Nikah müqaviləsində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, ər-arvadın əmlakının qanuni rejimi fəaliyyət
göstərir. Nikah müddətində ər-arvadın əldə etdikləri əmlak onların ümumi birgə mülkiyyəti sayılır. Ərarvadın hüquq münasibətlərinin səciyyəvi xüsusiyyəti onların hüquq və vəzifələrinin tam mənada bərabər
olmasındadır və hər ikisi ailə münasibətlərində bərabər şəxsi və əmlak hüquqlarına malikdirlər (18, c.2426).
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Ər-arvadın ümumi birgə mülkiyyəti dedikdə, aşağıdakılar başa düşülür:
a) Onların hər birinin əmək, sahibkarlıq və ya intellektual fəaliyyəti nəticəsində əldə etdikləri gəlirlər,
aldıqları pensiya və müavinətlər, eləcə də xüsusi təyinatı olmayan digər pul ödəmələri (şikəstlik,
sağlamlığın bu və ya digər formada pozulması nəticəsində əmək qabiliyyətinin itirilməsinə görə ödənilən
məbləğ, maddi yardımın məbləği və s.);
b) Ər-arvadın ümumi gəlirləri hesabına əldə edilən daşınar və daşınmaz əşyalar, qiymətli kağızlar,
kredit idarələrinə və ya sair kommersiya təşkilatlarına qoyulmuş paylar, əmanətlər, kapitaldan olan paylar
və əmlakın ər-arvaddan kimin adına əldə olunmasından, yaxud əmanətin kimin adına və ya kim tərəfindən
qoyulmasından asılı olmayaraq nikah dövründə ər-arvadın qazandığı hər hansı sair əmlak. Nikah dövründə
ev təsərrüfatı ilə, uşaqlara qulluq etməklə məşğul olduğundan və ya digər üzürlü səbəblərə görə müstəqil
qazancı olmayan ər (arvad) da ümumi əmlak üzərində hüquqa malikdir.
Ər-arvada məxsus olan əmlak ümumi və şəxsi əmlaka bölünür. Şəxsi əmlak ər-arvaddan yalnız birinə
məxsus olan əmlak sayılır. Ər-arvadın hər birinin müstəqil surətdə öz şəxsi əmlakına malik olmağa, bu
əmlakdan istifadə etməyə, onun üzərində sərəncam verməyə hüququ vardır.
Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində ümumi birgə mülkiyyətin növlərinin göstərilməsinə
baxmayaraq, ümumi mülkiyyət anlayışı məcəllədə tam mənada əhatə edilməmişdir. Lakin buna
baxmayaraq, məcəllədə ümumi mülkiyyətin növlərinin göstərilməsi ilə ümumi mülkiyyətin tərkibi barədə
təxmini anlayışın əmələ gəlməsi bu sahədə ər-arvad arasında olan mübahisəli məsələlərin həllində mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Ər-arvadın hər birinin əmək haqqının (gəlirlərinin) onların ümumi mülkiyyətinə çevrilməsi mühüm
praktiki məna kəsb edir. Ər-arvad arasında əmələ gələn əmlak münasibətləri dedikdə, iqtisadi məzmuna
malik olan münasibətlər nəzərdə tutulur. Bu münasibətlərə ər-arvadın ümumi birgə mülkiyyəti və onların
hər birinin şəxsi ayrıca mülkiyyəti ilə, habelə ər-arvadın bir-birini saxlamaq (aliment vermək) vəzifələri ilə
əmələ gələn münasibətlər daxildir. Qeyd etmək lazımdır ki, ər-arvadın arasında birgə mülkiyyətlə bağlı
hüquq münasibətlərinin əmələ gəlməsinin əsasını qanunvericiliyə uyğun olaraq VVAQ orqanlarında
bağlanılmış nikah təşkil edir. Qadınla kişi arasında dövlət qeydiyyatından kənar nikahın bağlanılması
nəticəsində aralarında faktiki ailə münasibətlərinin mövcudluğundan və bu münasibətlərin davam etmə
müddətindən asılı olmayaraq bu hal əmlak üzərində ümumi mülkiyyət hüququnun yaranması üçün əsas
götürülə bilməz. Belə olduğu halda qeyd etmək lazımdır ki, faktiki ər-arvad arasında əmlak münasibətləri
ailə qanunvericiliyinin normaları ilə deyil, mülki qanunvericilik vasitəsi ilə tənzimlənməlidir.
Ər-arvada məxsus olan ümumi əmlakın obyektləri çox genişdir. Ər-arvadın birgə yaşadıqları dövrdə
qazandıqları bütün əmlak onların ümumi əmlakı hesab edilir (14, c.34-38).
Ər-arvadın ümumi birgə mülkiyyətində olan əmlakın üzərində sahiblik, istifadə və sərəncam hüququ
hər iki tərəfin qarşılıqlı razılığı əsasında həyata keçirilir. Ər-arvadın hər ikisinin ümumi əmlak üzərində
bərabər hüququn mövcudluğunun nəzərə alındığı təqdirdə, onlardan biri ümumi əmlaka sərəncam
hüququnu həyata keçirmək niyyətində olduqda hesab etmək olar ki, bu hal təbii ki, ər (arvadın) razılığı
əsasında mümkündür (.18, s.114).
Ər-arvadın hər ikisinin birgə əmlak üzərində bərabər sahiblik, istifadə və sərəncam hüquqlarının
mövcudluğunu nəzərə alsaq hesab etmək olar ki, ümumi əmlakı üzərində sərəncam əqdini onlardan biri
həyata keçirirsə, bu halda ehtimal edilir ki, o, digərinin razılığı ilə hərəkət edir.
Hesab edilir ki, qanun tərəfindən bu məsələnin başqa yolla həll edilməsi mülki dövriyyədə ciddi
problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər. Lakin bəzən yuxarıda qeyd edilənlərə baxmayaraq məsələ
həqiqətdə başqa cür ola bilər. Belə ki, ər-arvaddan hər hansı biri digərinin razılığı olmadan ümumi
mülkiyyət üzərində sərəncam əqdi bağlamışsa zərər çəkmiş ər (arvad) məhkəmə orqanlarına müraciət
etməklə öz qanuni hüquqlarının bərpasını və onun razılığı olmadan bağlanmış əqdin pozulmasını tələb edə
bilər. Bununla yanaşı məhkəmə zərərçəkmiş şəxsin iddiasını o vaxt təmin edə bilər ki, əqdin iştirakçısı olan
digər tərəf onunla əqdi bağlayanın həyat yoldaşının buna razılığının olmadığından qabaqcadan xəbərdar
olsun.
Ər-arvadın hər birinin şəxsi əmlakına aşağıdakılar daxildir:
nikaha daxil olanadək ər-arvada məxsus olan əmlak; nikah müddətində onların hər birinə hədiyyə
şəklində və ya vərəsəlik qaydasında verilmiş əmlak; dövlət mükafatları cavahiratdan və digər zinət
əşyalarından başqa fərdi istifadə şeyləri (paltar, ayaqqabı və ia.), nikah zamanı ər-arvadın ümumi vəsaiti
hesabına əldə edilmiş olsa da, lakin ər-arvaddan yalnız birinin fərdi tələbatı üçün lazım olan şeylər
(fotoaparat, qol saatı, üzük və s.)
Şəxsi əmlak ər-arvaddan yalnız birinə məxsus olan əmlak sayılır. Ər-arvadın hər birinin müstəqil
surətdə şəxsi əmlaka malik olmağa, bu əmlakdan istifadə etməyə, onun üzərində sərəncam verməyə hüququ
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vardır. Əmlakın ər-arvaddan hansının şəxsi mülkiyyəti olduğunu müəyyən edilməsində əmlak üzərində
sahibkarlıq hüququnun əmələ gəlməsinin əsasları və vaxtı mühüm rol oynayır (16, s.254). Belə olduğu
halda ər-arvadın şəxsi əmlakına aşağıdakılar aid edilə bilər:
Nikah vaxtı əldə edilsə də, lakin ər-arvadın birinin şəxsi puluna alınan əmlak; nikahdan əvvəl ərarvaddan birinə məxsus olan və yaxud nikah vaxtı əvəzsiz müqavilə hesabına əldə edilmiş əmlak. Bəzi
əmlak növləri nikah vaxtı ər-arvadın ümumi vəsaiti hesabına alınsa da, bu əmlak onlardan birinin şəxsi
istifadə əşyalarından olduğu halda həmin şəxsi əmlakı sayılır.
Cavahirat və digər zinət şeyləri adətən istifadə edən şəxsin şəxsi əmlakı deyil, ər-arvadın ümumi
əmlakı sayılır. Qanunda zinət şeylərinin konkret anlayışı açıqlanmır. Məhkəmə praktikasında adətən zinət
şeylərinə ər-arvadın ən qiymətli əşyaları aid edilir: qiymətli xəz dəridən hazırlanmış və yaxud tanınmış
modelyerlərin istehsalı olan qiymətli paltarlar və s. Aşağıdakı əşyalar hətta ər-arvad nikahda olduqları
zaman onlardan birinin istifadəsində olmuş olsalar belə heç birinin şəxsi əmlakı sayıla bilməz: (musiqi
mərkəzi, videokamera, avtomaşın, tikiş maşını və s.) bu onunla izah edilir ki, yuxarıda göstərilən əşyalar öz
xüsusiyyətlərinə görə ailənin bütün üzvlərinin ehtiyaclarını təmin edə bilər. Belə olduğu halda həmin
əşyaların kiminsə konkret istifadəsi üçün olmasını hesab etmək düz deyil (18, s.118).
Bununla əlaqədar ər-arvad arasında yaranan mübahisəli məsələlər məhkəmə tərəfindən müxtəlif
şəkildə həll oluna bilər.
Belə ki, bir halda məhkəmə tərəfindən xəz dəridən olan geyimin zinət əşyası hesab edilməsi mümkün
olduğu kimi, digər halda ər-arvadın birgə gəlirlərinin nəzərə alınması şərti ilə həmin əşyanın adi bir şey,
yəni onların birinin şəxsi istifadə əşyası kimi hesab edilməsi mümkündür. Mübahisəli əmlakın qiymətinin
və keyfiyyət xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə məhkəmə prosesində ekspertlərin iştirakı
istisna edilmir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi ər-arvad öz aralarında qanuna zidd olmayan hər hansı bir
müqavilə bağlaya bilirlər. Buna görə də ümumi əmlakdan olan hər hansı bir əşya ər-arvad arasında əldə
edilmiş razılıq əsasında onlardan birinin şəxsi mülkiyyətinə keçə bilər (11. s.167). Onlardan hər biri öz
şəxsi əmlakları üzərində sərəncam hüququnu sərbəst şəkildə həyata keçirə bilərlər. Bununla bağlı qeyd
etmək zəruridir ki, ər-arvaddan heç birinin öz əmlakından imtina etməsində və ya sərəncam əqdini
bağlamaqda digər həyat yoldaşının razılığı tələb edilmir, Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ər-arvad
arasında nikah müqaviləsinin bağlanması onların hər birinin şəxsi əmlakları üzərində sərəncam hüququnun
qanuni əsaslarının müəyyən şəkildə dəyişməsinə gətirib çıxara bilər. Ümumən ər və ya arvad nikah
müqaviləsini bağladıqları andan etibarən onlardan biri və yaxud hər ikisi, ayrılıqda qazandıqları vəsait
hesabına hər hansı əmlakı şəxsi mülkiyyət kimi əldə etsələr də, nikah müqaviləsi pozulduqda həmin əmlak
ümumi əmlak kimi nəzərdə tutulur. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, məhkəmə tərəfindən ər-arvadın nikaha
girdikləri dövrdən qabaq onların hər birinin ayrılıqda qazancı hesabına əldə etdikləri əmlakın hərəsinin
şəxsi əmlakı sayılması mümkündür.
Ər-arvadın ümumi əmlakının bölünməsi nikah dövründə, eləcə də onların birinin tələbi ilə nikah
pozulduqdan sonra, habelə kreditor ödəməni ər-arvadın ümumi əmlakında olan onlardan birinin payına
yönəltmək üçün ümumi əmlakın bölünməsi tələbi barədə ərizə verdikdə həyata keçirilir.
Ər-arvadın ümumi əmlakı onların sazişi əsasında bölünə bilər. Belə saziş ər-arvadın arzusu ilə notariat
qaydada təsdiq edilə bilər.
Mübahisə olduqda, ər-arvadın ümumi əmlakının bölünməsi, eləcə də bu əmlakda ər-arvadın paylarının
müəyyən olunması məhkəmə qaydasında həyata keçirilir.
Məhkəmə ər-arvadın ümumi əmlakını bölərkən onların tələbi ilə hər birinə çatacaq əmlakı müəyyən
edir. Ər-arvaddan birinə, dəyəri ona çatası payın dəyərini aşan əmlak verildikdə, bunun əvəzində digərinə
müvafiq məbləğdə pul və ya başqa kompensasiya verilə bilər.
Adətən ər-arvadın ümumi mülkiyyətinin bölünməsi nikah pozulduqda baş verir. Lakin bəzi hallarda bu
prosesin ər-arvadın nikahda olduqları dövrdə də baş verməsi istisna edilmir. Buna görə də ər-arvad arasında
nikahın pozulmaması məhkəmə tərəfindən əsas tutularaq ümumi əmlakın bölgüsü ilə bağlı iddia ərizəsinin
qəbul edilməməsi qeyri mümkündür. Ər-arvadın ümumi əmlakının bölünməsinin zərurəti onlardan birinin
vəfat etməsi nəticəsində də, əmələ gələ bilər. Belə ki, ər-arvaddan birı vəfat etdikdə, ümumi əmlakdan vəfat
etmiş şəxsə məxsus olan və vərəsələrə çatacaq pay götürülür və mirasla bağlı mülki qanunvericiliyə
müvafiq vərəsəlik hüququ həyata keçirilir.
Ər-arvadın ümumi əmlakı bölünərkən əgər ər-arvad arasında müqavilə ilə başqa hal nəzərdə
tutulmayıbsa onların payları bərabər hesab edilir (13). Bu qayda ər-arvadın ümumi əmlaka olan hüquq
bərabərliyi prinsipindən irəli gəlir. Məhkəmə ər-arvadın ümumi əmlakını bölərkən onlardan hər birinə hansı
əşyaların verilməli olduğunu müəyyən edir. Ər-arvaddan birinə, dəyəri ona çatası payın dəyərindən yüksək
olan əşyalar verildikdə, bunun əvəzində digərinə müvafiq məbləğdə pul verilə bilər. Məsələn, ər-arvaddan
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biri musiqiçi olduğu üçün, ona ümumi əmlak olan pianino verilir, lakin bunun əvəzində digərinə müvafiq
məbləğdə pul və ya onun dəyərində başqa şeylər verilir. Ər-arvaddan birinin sənəti (məşğuliyyəti) ilə
əlaqədar olan predmetlər (musiqi alətləri, kitabxana, həkimlik avadanlığı və s.) nikah müddətində həm də
onların ümumi vəsaiti hesabına əldə edilsə də, bu predmetlər öz məşğuliyyəti üçün lazım olan ərə (arvada)
çatır, bunun əvəzində arvada (ərə) çatası payın dəyərində pul məbləği verilir.
Tək-tək hallarda məhkəmə ər-arvadın ümumi birgə mülkiyyəti olan əmlakı bölərkən onların paylarının
bərabərliyi qaydasından kənara çıxa bilər:
a) həddi-buluğa çatmamış uşaqların mənafeyini (məsələn, uşaqların ananın yanında qaldığını) nəzərə
alıb, ona ev avadanlığının və məişət predmetlərinin çox hissəsini verər, ər-arvadın ümumi mülkiyyət
hüququnda olan yaşayış evini və ya mənzil tikintisi kooperativinə verdikləri pul məbləğini bölərkən onun
payını artırar;
b) ər-arvaddan biri ictimai-faydalı əməkdə iştirak etməkdən boyun qaçırmışsa və ya ümumi əmlakı
ailənin mənafeyi zərərinə sərf etmişsə, digərinin payının artıra bilər. Qeyd edilən əsaslardan hər biri ümumi
əmlak bölünərkən ər-arvadın birinin payını digərinə nisbətən artırmaq üçün imkan verir. Bundan başqa
məhkəmə həddi-buluğa çatmamış uşaqların ər-arvaddan hansının yanında qaldığını, onlardan birinin əmək
qabiliyyətinə malik olmamasını nəzərə alıb, habelə başqa zəruri hallarda (məsələn, ər-arvaddan birinin
xəstə olması, maddi cəhətdən təmin edilməməsi) onun payını artıra bilər.
Hüquq ədəbiyyatında tamamilə haqlı olaraq göstərilir ki, ər-arvaddan biri uzun müddət xəstə olduğuna
görə onun müstəqil qazancı olmadıqda və bu səbəbə görə o, ev təsərrüfatı ilə məşğul olmadıqda, ona çatası
payın miqdarını azaltmaq olmaz.
Yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların tələbatını ödəmək üçün əldə olunan şeylər (geyim, paltar,
ayaqqabı, məktəbli və idman ləvazimatları, musiqi alətləri, uşaq kitabxanası və s.) bölünmür və əvəzi
ödənilmədən uşaqları ilə birlikdə yaşayan valideynə verilir. Ər-arvadın ümumi əmlakı hesabına yetkinlik
yaşına çatmayan ümumi uşaqların adına qoyulmuş əmanətlər həmin uşaqlara məxsus edilir və əmlakın
bölünməsi zamanı nəzərə alınmır.
Nikah müqaviləsi nikaha daxil olan şəxslər arasında bağlanan, nikah dövründə və nikah pozulduqda
ər-arvadın əmlak hüquqlarını və vəzifələrini müəyyən edən sazişdir.
Nikah müqaviləsi ilə ər-arvad birgə mülkiyyətin qanunla müəyyən olunmuş rejimini dəyişərək, ümumi
əmlaka, onun ayrı-ayrı növlərinə və ya ər-arvadın hər birinin əmlakına birgə, paylı və ya ayrıca mülkiyyət
rejimi tətbiq edilə bilərlər.
Nikah müqaviləsi ər-arvadın mövcud olan və gələcəkdə əldə edəcəkləri əmlaka dair bağlana bilər.
Ər-arvad nikah müqaviləsində bir-bırinin qarşılıqlı saxlanması, bir-birinin gəlirlərində iştirak üsulları,
hər birinin ailə xərclərində iştirakı qaydası ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, nikah pozulduqda hər birinə
düşəcək əmlakı və ər-arvadın əmlak münasibətlərinə dair hər hansı başqa müddəanı müəyyənləşdirmək
hüququna malikdirlər.
Nikah müqaviləsi nikahın istənilən dövründə bağlanıla bilər. Lakin nikah müqaviləsinin qüvvəyə
minməsi üçün nikahın dövlət tərəfindən qeydiyyata alınması zəruridir. Başqa sözlərlə desək, nikah
müqaviləsinin bağlanmasına baxmayaraq nikah qeydiyyata alınmadığı halda həmin müqavilə hüquqi
qüvvəyə malik olmur və tərəflər üçün heç bir hüquq və vəzifə yaratmır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki,
nikah müqaviləsinin bağlanılması nikaha daxil olan şəxslərin hüququdur, vəzifəsi deyil (14, s.88).
Nikah müqaviləsi yazılı qaydada tərtib olunur və notariat qaydada təsdiq olunur. Nikah müqavıləsi
dövlət yaxud xüsusi notariuslar tərəfindən təsdiq oluna bilər. Bu zaman notarius nəinki müqavilənin
qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq bağlanmasını yoxlamalı, həm də tərəflərə onların hüquq və vəzifələrini
başa salmalıdır.
Ər-arvaddan birinin öhdəlikləri üzrə ödəmə yalnız onun şəxsi əmlakına və ər-arvadın ümumi əmlakı
bölünərkən həmin əmlakdan ona çata biləcək paya yönəldilə bilər.
Ər-arvadın ümumi birgə və onların hər birinin şəxsi ayrıca əmlakı ilə əlaqədar olaraq, onların üçüncü
şəxslər qarşısındakı borc öhdəlikləri üzrə məsuliyyəti məsələsi xüsusi maraq kəsb edir. Daha doğrusu, hansı
borcun ərin və ya arvadın şəxsi borcu və hansı borcun onların ümumi borcları hesab edilməsi məsələsi
böyük əhəmiyyətə malikdir (18, s.28). Bununla bağlı qeyd etmək lazımdır ki, mövcud ailə
qanunvericiliyinə əsasən ər-arvadın ümumi öhdəlikləri üzrə, habelə ər-arvaddan birinin öhdəlikləri üzrə
alınmış vəsaitin ailə ehtiyacları üçün istifadə olunduğu məhkəmə tərəfindən müəyyən edildikdə, həmin ərin
(arvadın) öhdəlikləri üzrə ödəmə onların ümumi əmlakına yönəldilir. Bu əmlak kifayət olmadıqda, həmin
öhdəliklər üzrə ər-arvad onların hər birinin əmlakı ilə birgə məsuliyyət daşıyırlar.
Ər-arvaddan birinin nikaha daxil olanadək, habelə nikah müddətində, lakin ona məxsus olan şəxsi
əmlakla əlaqədar olaraq borcları üzrə tutulma onun şəxsi əmlakına və əmlak bölünərkən ər-arvadın ümumi
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birgə - mülkiyyətində ona çata biləcək paya yönəldilir. Lakin bu qaydadan ər-arvadın ümumi əmlakının
onlardan birinin cinayət yolu ilə qazandığı vəsait hesabına əldə edildiyi və ya artırıldığı məhkəmənin
hökmü ilə müəyyən olunduqda, ödəmə bu əmlaka və ya onun bir hissəsinə yönəldilə bilər (9, s.75).
Ər-arvadın üçüncü şəxslər qarşısında birgə öhdəliklərin aşağıdakı hallarda baş verməsi mümkündür:
müqavilələr əsasında (mülki-hüquq və əmək müqavilələri); zərər vurulması nəticəsində;3. əsassız
varlanmaq və ya cinayət törətmək, habelə digər əsaslar nəticəsində.
Ər-arvadın öhdəlikləri (borcları) ümumi və şəxsi öhdəliklərə bölünür.
Ər və ya arvadın şəxsi öhdəlikləri dedikdə, onların hər birinin ayrılıqda əmələ gələn və özlərinə
məxsus olan öhdəliklər nəzərdə tutulur: nikahın dövlət qeydiyyatına qədər; nikahdan sonra, lakin ərarvaddan birinin şəxsi ehtiyacını təmin etmək məqsədilə; nikah dövründə vərəsəlik hüququ əsasında ərarvaddan birinin mülkiyyətinə keçən əmlaka (miras qoyanın borcu) və yaxud ər-arvaddan birinin şəxsi
əmlakına təzyiq göstərən borclar nəticəsində əmələ gələn öhdəliklər; ər və ya arvadın başqa şəxsə zərər
vurduğu halda; ər-arvaddan birinin, uşaqlara (digər nikahdan) və digər ailə üzvlərinə qarşı aliment
öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsi nəticəsində; borclunun şəxsən özü ilə bağlı olan öhdəliklərin
yaranmasına gətirib çıxardan digər əsaslar.
Ümumi öhdəliklər dedikdə, ər-arvadın hər ikisinin səriştəsi əsasında yaranan və ailənin xeyrinə
yönəldən öhdəliklər başa düşülür. Belə öhdəliklər mövcud olduqda ər-arvadın hər ikisi borclu hesab
edilirlər və öz tərəflərindən kreditorlarır xeyrinə müəyyən hərəkəti etməlidirlər, məsələn: pul ödəməli,
əmlak verməli, iş görməli, xidmətlər göstərməli və i.a (6, s.59).
Ailənin xeyrinə yönəldilən öhdəlik ər-arvaddan birinin iştirak etdiyi hüquq münasibətləri nəticəsində
əmələ gələ bilər (məsələn: borc müqaviləsində borc götürən qismində ər-arvaddan yalnız biri çıxış edə
bilər), lakin buna baxmayaraq borc müqaviləsi nəticəsində bütün əldə edilən vəsait ailənin tələblərini
ödəmək məqsədi ilə xərclənir. Ümumi borc (öhdəlik) kimi, ər-arvadın birgə kənar şəxslərə zərərin
yetirilməsi də başa düşülə bilər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, buna görə ər-arvad zərərçəkmiş şəxsin
qarşısında birgə cavab verirlər.
Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. B., Qanun, 2013
2. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi, B., Qanun, 2013
3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. Hüquq ədəbiyyatı nəşriyyatı, B., Digesta, 2013
4. Azərbaycan Respublikasının 19.05.1998-ci il tarixli «Uşaq hüquqları haqqında» Qanunu
5. Azərbaycan Respublikasının 19.05.1998-ci il tarixli 12.10.2001-ci il tarixli «Azərbaycan
Respublikasının Ailə Məcəlləsinin tətbiqi ilə əlaqədar» Azərbaycan Respublikasının Qanunu
6. Антокольская М.В. Курс лекций по семейному праву, М, Юристь, 1995
7. Гниденко Т.В., Кузнецова И.М., Максимович Л.Б., Власов Ю.Н., Хазова О.А. Семейный кодекс
и брачный договор. M.:, 1996, 5-ci buraxılış
8. Гражданское право. Учебник. Часть III. / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого. М., Проспект,
1998
9. Грибанов В.И. Пределы осуществления и защита гражданских прав. М.. 1997
10. Игнатенко А.В., Скрыпников Н.Д. Брачный договор. Законный режим имущества супругов, М.:
Филин, 1997
11. Кашанина Т.В. Кашанин А.В. Основы российского права. М:, Норма-Инфра, 1996
12. Качанова П.И. Как заключается брачный контракт// Закон, 1997
13. Комментарий к Семейному Кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. П.В.Крашенинникова и П.И. Седугина М: Норма-Инфра, 1996
14. Максимович Л. Брачный контракт. М.: Оз-89, 1997
15. Мейер Д.И. Русское гражданское право. I his., 1902-ci ilin nəşrinə əsasın, M. 1997
16. Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций М.: Юристъ. 1998
17. Пчелинцева Л.М. Семейное право России. М.: «Норма, 2001, 2000, 1998
18. Чефранова Е.А. Правовое регулирование имущественных отношений супругов // Российская
юстиция. 1996
19. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) М., Спарк, 1995

242

Некоторые вопросы правового регулирования общей
(совместной) собственности супругов
РЕЗЮМЕ
В этой статье дано понятие общей (совместной) собственности супругов, проанализированы
основы возникновения данной собственности, правовой режим и договорный режим общего
имущества супругов. В то же время, исследованы сущность брачного договора, порядок заключения
и содержание этого договора, изучены вопросы направления погашения долговых обязательств
супругов на их имущество.
Ключевые слова: Семейный кодекс, брак, собственная собственность, общая собственность, долевая собственность, супруги

Some problems of the legal regulation of common
(joint) ownership of the spouses
SUMMARY
In this article there is given the concept of common (joint) ownership of the spouses, are analyzed the
grounds for establishment of this ownership, legal regime and contractual regime of the common property
of the spouses. At the same time there are investigated the essence of the prenuptial agreement, the order of
making and the content of this agreement, are studied the problems of the direction of the payment of
liabilities of spouses to their property.
Keywords: Family Code, marriage, public property, common property, husband and wife
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ƏMƏYİN ÖDƏNİLMƏSİNİN DÖVLƏT TƏMİNATLARININ SİSTEMİ
Bu məqalədə əməyin ödənilməsinin dövlət təminatlarının sistemi təhlil edilmişdir. Müəllif məqalə
çərçivəsində apardığı təhlili ümumiləşdirərək əməyin ödənilməsinin dövlət təminatları sisteminə daxil olan
mexanizmlərin siyahısını müəyyən edir və həmin siyahının ayrıca bir bənd şəklində Azərbaycan Respublikası
ƏM-nin 178-ci maddəsinə daxil edilməsi əyanilik baxımından məqsədəmüvafiq hesab edir. Həmçinin müəllif
əməyin ödənilməsinin dövlət təminatlarına dair əmək qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra
digər mühüm təkliflər də irəli sürür.
Açar sözlər: təminat, əmək haqqı, fond, müqavilə, iş stajı, təzminat

Müasir dövrdə Azərbaycanda demokratik hüquqi dövlətin və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdığı bir
şəraitdə bütövlükdə hüquq və azadlıqların, o cümlədən əmək hüquqlarının hüquqi təminatları xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Konstitusion hüquqların təminatları hər bir vətəndaşın hüquqlardan istifadə etmək
imkanını təmin edən mühüm şərt və vasitələrdən ibarətdir. L.D.Voyevodin hüquqi təminatların üç aspektini
fərqləndirir. Müəllifin fikrincə, birincisi, bu, hər şeydən əvvəl, konstitusion hüquqa malik olma və xüsusilə,
onun realizəsi ilə əlaqədar yaranan məsələlərin həll edilməsində ifadə olunan dövlət orqanlarının
səlahiyyətliliyidir, ikincisi, bu hüquq və azadlıqların dürüst realizəsi və bu zaman sui-istifadələrə yol
verilməməsi üçün vətəndaşların və vəzifəli şəxslərin məsuliyyətinin müəyyən edilməsidir, üçüncüsü, bu
vətəndaşların pozulmuş hüquqlarının bərpa edilməsi və müdafiəsinin prosedur-prosessual qaydasıdır (11, s.
57-58). P.P.Qluşenkoya görə, hüquqi təminatlar hüquq və azadlıqların həyata keçirilməsini təmin edən
hüquqi vasitələri əhatə edir. Onlara hər şeydən əvvəl, ümumi prinsip kimi hüquqların təminatının
konstitusion təsbiti və hər bir hüququn konkret təminatı, habelə qanunçuluq rejimi aiddir (12, s. 15-35).
Bütün hüquqi təminatlar hüquq və azadlıqların hüquqauyğun həyata keçirilməsini və onların
müdafiəsini təmin edir. Hüquq və azadlıqların hüquqauyğun həyata keçirilməsinin təminatları hüquqların
reallaşdırılması üçün optimal və əlverişli sosial-hüquqi mühit yaratmağa yönəlir. Müdafiə təminatları hüquq
pozuntuları ilə birbaşa əlaqəli olmaqla onun mənfi nəticələrinin aradan qaldırılmasına yönəlir.
A.M.Qasımov və M.N.Əliyev qeyd edirlər ki, hazırda qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinin əsas
təyinatı işçilərin əmək və sosial hüquqlarının qorumaqdan ibarətdir. Onların fikrincə, qüvvədə olan
qanunvericiliyin dəyişdirilməsi və yeni müddəaların əlavə edilməsi işçilərin vəziyyətini çətinləşdirməməli,
onların hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdırmamalıdır (8, s. 14).
Y.P.Orlovskiy göstərir ki, «əmək qanunvericiliyinin müdafiə funksiyası müxtəlif üsullarla həyata keçirilir» (17, s. 230). İlk belə üsul işçilərin əmək qabiliyyətini göstərə bilmələri üçün əlverişli şəraitin yaradılması, ikinci üsul işçilər üçün heç bir şəraitdə aşağı salına bilinməyəcək minimum hüquqi təminatların (məsələn, minimum əmək haqqı məbləği) müəyyən edilməsidir, üçüncü üsul qanunvericiliklə əmək müqaviləsi
bağlanarkən və qüvvədə olarkən dəyişdirilə bilinməyəcək imperativ xarakterli normaların müəyyən edilməsindən ibarətdir (17, s. 230-231).
Hüquqi təminatlar hüquq normalarında ifadə olunmaqla vətəndaşların əmək hüquqlarının həyata
keçirilməsi və onların müdafiəsinə kömək edir, bu isə əmək hüququnun əsas təyinatına və onun
funksiyalarına uyğundur. Prof. A.M.Qasımov işçinin əmək hüququ təminatlarını həyata keçirilmə məzmununa və üsullarına görə maddi hüquqi və prosessual təminatlara, məqsədinə və mahiyyətinə görə əmək hüququnun həyata keçirilməsi təminatlarına və bu hüquqların mühafizəsi təminatlarına ayırır. Onun fikrincə,
təminatlar bir halda vəzifə daşıyan subyektlər tərəfindən əmək hüququnun pozulduğu barədə xəbərdar edir,
ikinci halda vəzifə daşıyan şəxslərin hərəkət həddini müəyyən edir, üçüncü halda – həmin hüquqları pozan
hərəkətlərdən vaxtında şikayət etmək imkanını təmin edir, dördüncü halda – həmin hüquqların pozulması
nəticəsində dəymiş ziyanın təqsirkar tərəfindən ödənilməsini təmin edir. İşçinin əmək hüququnun həyata keçirilməsi sahəsindəki hüquqi təminatlarının səciyyəvi xüsusiyyəti bu işdə onların mənafelərini müdafiə edən
həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının geniş iştirak etmələridir (9, s. 89-90).
K.N.Qusov və V.N.Tolkunova hüquqi təminatların təsnifatına dair mövqelərini dəqiq şəkildə ifadə
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edərək təminatları hazırda da hamılıqla qəbul edilən əmək hüquqlarının realizəsi və müdafiəsi təminatları
olmaqla iki qrupa bölürər. Təsir sferasında görə müəlliflər əmək hüquqlarının hüquqi təminatlarını bütün
işçilərin əmək hüquqlarına şamil edilən «ümumi» təminatlara və müəyyən kateqoriya şəxslərin (qadınların,
yaşı 18-ə qədər olan işçilərin) əmək hüquqlarına şamil edilən «xüsusi» təminatlara bölürlər (14, s. 96-97).
Göstərmək lazımdır ki, hüquqi təminatlar vasitəsilə dövlət əməyin ödənilməsi sahəsində həyata
keçirdiyi hüquqi tənzimetmənin məzmunu və xarakterini müəyyən edir. Əməyin ödənilməsinin hüquqi
təminatları əmək haqqı almaq hüququnun reallaşdırılmasını təmin etmək və vətəndaşın və dövlətin bu
sahədəki hüquqlarını müdafiə etmək üçün nəzərdə tutulmuş hüquq normalarının məcmusudur.
Əmək haqqının dövlət təminatları ilə bağlı qüvvədə olan AR ƏM-də çoxlu sayda normalar nəzərdə
tutulmuşdur. Həmin normalara təşkilati-hüquqi və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, bütün
müəssisələrin işəgötürənləri əməl etməlidirlər. Əmək qanunvericiliyi işçi ilə işəgötürən arasında əməyin
ödənilməsi ilə bağlı yaranan münasibətləri tənzim edən normalarla yanaşı (tənzimedici normalar), işçinin
əmək haqqı almaq hüququ pozulan zaman tətbiq edilməli olan normaları da (mühafizəedici normalar) özündə
əks etdirir. Tənzimedici normalara əməyin ödənilməsi üzrə əmək münasibəti tərəflərinin hüquq və vəzifələri
də aid edilir. Mühafizəedici normaların köməyi ilə işçinin əmək haqqı almaq hüququ həyata keçirilir. Onlar
hüquqi qadağaların pozulmasına görə tətbiq edilən dövlət məcburiyyət tədbirlərini özündə əks etdirir (19, s.
286). Bu cür normalara, məsələn, əmək haqqının ödənilməməsinə və ya gecikdirilməsinə görə işəgötürənin
məsuliyyətinin müəyyən edilməsi (Əmək Məcəlləsinin 172-ci, 195-ci maddələri) və s. aiddir.
Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi əmək haqqının ödənilməsi zamanı işəgötürənlər üçün əmək
haqqının tərkib hissələri, eləcə də əmək haqqına aid ümumi pul məbləği barədə hər bir işçiyə yazılı formada
məlumat vermək vəzifəsini təsbit etmişdir. Belə ki, Əmək Məcəlləsinin 173-cü maddəsinə görə işəgötürən
əmək haqqının hesablanması, ödənilməsi və ondan tutulmaların aparılması barədə bütün mühasibat
hesablamaları əks etdirilən işçilərin haqq-hesab sənədlərini (kitabçalarını, vərəqələrini, çeklərini) tərtib edir.
İşçilərin haqq-hesab sənədlərində (kitabçalarında, vərəqələrində, çeklərində) aşağıdakı məlumatlar göstərilir:
hesablanmış əmək haqqının ümumi məbləği; əmək haqqına əlavələr, mükafatlar, habelə digər ödənclər,
onların növü və məbləğləri; əmək haqqından tutulan məbləğlər - tutulmanın adı, növü, səbəbi və məbləği;
faktik ödənilən məbləğ; tərəflərin birinin digərinə ödənilməmiş pul borcu və onun məbləği. Haqq-şesab
sənədləri (kitabçaları, vərəqələri, çekləri) onları tərtib edən mühasib tərəfindən imzalanır və hər dəfə əmək
haqqı verilərkən işçiyə təqdim edilir (2).
Bir sıra müəlliflər əmək haqqının hüquqi mühafizəsinin əsas formalarından biri kimi əməyin ödənilməsi
sahəsində ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyini qeyd edirlər (9, s. 376; 10, s. 79). Doğrudan da əmək
qanunvericiliyinin təhlili göstərir ki, əməyin ödənilməsi sahəsində ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi əməyin
ödənilməsinin mühüm dövlət təminatlarından birini təşkil edir.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində işçi qüvvəsinin qiyməti əmək bazarında tələb və təklifin təsiri altında
müəyyənləşən özünəməxsus əmtəə qismində çıxış etdiyi bir şəraitdə, dövlət tərəfindən əməyin ödənilməsi
sahəsində mövcud olan hüquqların təmin edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan əməyin
ödənilməsi sahəsində əsas hüquqlardan biri kimi çıxış edən və ardıcıl şəkildə beynəlxalq səviyyədə və milli
qanunvericilik aktlarında təsbit edilmiş işçilərin eyni iş üçün heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan bərabər
mükafatlandırılması hüququnun təminatı məsələsi böyük rol oynayır. «Əmək və məşğulluq sahəsində ayrıseçkilik haqqında» BƏT-in 111 nömrəli Konvensiyasının (1958) 1-ci maddəsinə görə «ayrı-seçkilik»: a)
əmək və məşğulluq sahəsində irq, dərinin rəngi, cins, din, siyasi əqidə, əcnəbi mənşə və s. sosial mənşə
əlamətlərinə görə imkan və rəftar bərabərliyinin ləğv edilməsinə və pozulmasına gətirib çıxaran hər cür
fərqlər, yolverilməzliklər və üstəliklər; b) əmək və məşğulluq sahəsində sahibkarların və əməkçilərin
səlahiyyətli təşkilatları, onlar olmadıqda digər əlaqədar təşkilatlarla məsləhətləşərək müəyyən olunan imkan
və rəftar bərabərliyi ləğv edilməsinə və ya pozulmasına gətirib çıxardan hər cür digər fərqlər, yol
verilməzliklər və yaxud üstəliklər kimi xarakterizə olunur. İşçilərin eyni dəyərli iş üçün heç bir ayrı-seçkilik
qoyulmadan bərabər mükafatlandırılmasının təmin edilməsi işəgötürənin əsas vəzifələrindən birini təşkil
edir. BƏT-in «Əmək və məşğulluq sahəsində ayrı-seçkilik haqqında» 1958-ci il 111 saylı Tövsiyəsində
göstərilir ki, işəgötürənlər hər hansı bir şəxsi muzdlu işə və ya işə hazırlamağa qəbul edərkən, onun işdə irəli
çəkilməsinə və ya saxlanılmasına, yaxud onun haqqının ödənilməsinin və əməyinin şərtləri müəyyən
edilərkən ayrı-seçkilik tətbiq etməməli və buna yol verməməlidirlər (5, s. 258). Bəzi müəlliflər hesab edir ki,
əmək münasibətlərində ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi əmək münasibətləri və onunla sıx bağlı olan digər
ictimai münasibətlərin hüquqi tənziminin təməl prinsiplərindən birini təşkil edir. Respublikamızda
iqtisadiyyatın bütün sahələrində əmək münasibətlərinin ədalətli tənzimlənməsi üçün qüvvədə olan əmək və
məşğulluq haqqında qanunvericiliyimiz bütün kateqoriyadan olan işçilərin hüquq bərabərliyini təmin edir,
ayrı-seçkiliyə yol vermir (16, s. 42, 152).
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Əməyin ödənilməsində ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi prinsipinin mahiyyəti onda ifadə olunur ki,
təşkilati-hüquqi və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hər bir müəssisədə əmək haqqı sistemlərinin
əsasına bərabər müddətli və eyni mürəkkəbliyə malik əməyə görə bərabər ödəmə həyata keçirilməlidir.
Əmək haqqı ödənilərkən meydana çıxan əsassız fərqlər ayrı-seçkilik kimi qəbul edilir.
AR ƏM-nin 16-cı maddəsinin birinci hissəsinə əsasən əmək münasibətlərində vətəndaşlığına, cinsinə,
irqinə, dininə, milliyyətinə, dilinə, yaşayış yerinə, əmlak vəziyyətinə, ictimai-sosial mənşəyinə, yaşına, ailə
vəziyyətinə, əqidəsinə, siyasi baxışlarına, həmkarlar ittifaqlarına və ya başqa ictimai birliklərə
mənsubiyyətinə, qulluq mövqeyinə, həmçinin işçinin işgüzar keyfiyyətləri, peşəkarlıq səriştəsi, əməyinin
nəticələri ilə bağlı olmayan digər amillərə görə işçilər arasında hər hansı ayrı-seçkiliyə yol verilməsi, həmin
amillər zəminində bilavasitə və ya dolayısı ilə imtiyazların və güzəştlərin müəyyən edilməsi, habelə
hüquqlarının məhdudlaşdırılması qəti qadağandır (2). Azərbaycan Respublikası ƏM-nin 154-cü maddəsinin
ikinci hissəsi isə ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi prinsiplərini pozaraq işçilərin əmək haqqı məbləğinin hər
hansı şəkildə azaldılması və onlara dövlətin müəyyən etdiyi minimum əmək haqqı miqdarından az əmək
haqqı verilməsini qadağan edir (2).
Əməyin ödənilməsinin dövlət təminatlarından biri kimi qanunvericilik səviyyəsində minimum əmək
haqqı məbləğinin müəyyən olunması çıxış edir. Məlum olduğu kimi, minimum əmək haqqının məbləği iş
qüvvəsinin təkrar istehsalını, insanın yaşayış minimumunu təmin etməlidir. Bu olmadıqda isə, sadəcə olaraq,
iş qüvvəsinin sadə təkrar istehsalı da baş vermir. Bu baxımdan əməyin ödənilməsinin minimum əmək haqqı
ilə bağlılığı onun hüquqi təminatlarına təsir göstərən bir faktordur. Hətta hüquq ədəbiyyatında pensiya
təminatının səviyyəsinin də minimum əmək haqqı ilə əlaqələndirilməsi düzgün hesab edilir (6, s. 238).
«Əmək haqqının mühafizəsi haqqında» 95 saylı Konvensiyanın tələbinə görə bütün işəgötürənlər hər
hansı muzdlu işə görə işçilərə əmək haqqı ödənilməsinə mütləq dövlət təminatı verilməsi öhdəliyinin təsiri
altına düşməklə, bu öhdəliyi yerinə yetirməyə borcludurlar. Həmin Konvensiyanı ratifikasiya etmiş ölkə kimi
Azərbaycan Respublikası ərazisindəki bütün müəssisə, təşkilat və idarələrin rəhbərləri işçilərə dövlətin
müəyyən etdiyi minimum əmək haqqı miqdarından az əmək haqqı verə bilməzlər. Bu tələbin işəgötürən
tərəfindən yerinə yetirilməməsi əmək qanunvericiliyinin pozulmasına şərait yaratmaqla yanaşı onun inzibati
və yaxud cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün hüquqi əsas yarada bilər (3, s. 488).
Azərbaycan Respublikası ƏM-nin 155-ci maddəsinin üçüncü hissəsinə əsasən aylıq iş vaxtı normasını
işləmiş və əmək funksiyasını yerinə yetirmiş işçinin aylıq əmək haqqı dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş
minimum əmək haqqı məbləğindən aşağı ola bilməz (2).
«İnkişaf etmiş ölkələri xüsusi nəzərə almaqla minimum əmək haqqının müəyyən edilməsi haqqında»
BƏT-in 131 nömrəli Konvensiyasının (1970) 2-ci maddəsinə görə minimum əmək haqqı qanuni qüvvəyə
malikdir və azaldıla bilməz.
Azərbaycan Respublikası ƏM-nin 156-cı maddəsinin birinci hissəsinə uyğun olaraq əmək haqqı, əmək
müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş məbləğdən, habelə bağlanmış kollektiv müqavilədə nəzərdə tutulan tarif
(vəzifə) maaşları əsasında müəyyən edilən məbləğdən az olmayaraq ödənilir (2).
Azərbaycan Respublikası ƏM-nin 167-ci maddəsinin tələbinə görə işçinin təqsiri olmadan hasilat
normaları yerinə yetirilmədikdə, faktik olaraq yerinə yetirilmiş iş üçün haqq verilir. Bu halda aylıq əmək
haqqı işçi üçün müəyyən edilmiş dərəcənin tarif (vəzifə) maaşının üçdə iki hissəsindən az olmamalıdır (2).
Göründüyü kimi əmək haqqının azaldılmasının yolverilməzliyi də əməyin ödənilməsinin mühüm
təminatlarından biri kimi çıxış edir. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, buna riayət edilməməsi məsul vəzifəli
şəxslərə müvafiq cinayət işi və başqa sanksiyaların tətbiq edilməsinə səbəb olur. Lakin təssüflər olsun ki,
qanunvericilikdə işçilərin əmək haqqının azaldılmasında təqsirli olan işəgötürənin və ya digər vəzifəli
şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün ayrıca norma təsbit edilməmişdir.
Əməyin ödənilməsinin mühüm dövlət təminatlarından biri əmək haqqının toxunulmazlığıdır. Əmək
haqqının toxunulmazılığı ilk növbədə əmək haqqından məbləğlərin tutulmasının məhdudlaşdırılması vasitəsi
ilə təmin olunur. Əmək haqqından tutulmalar yalnız qanunvericiliklə müəyyən olunmuş hallarda aparıla
bilər.
Müəlliflərdən L.S.Tal əmək haqqının toxunulmazlığı prinsipini onun alimentar xarakteri ilə
əlaqələndirirdi. Onun fikrincə, əmək haqqının toxunulmazlığı və ayrılmazlığı prinsipləri qanunvericiliyə yad
deyildir və əslində, əmək haqqı fəhlənin maddi mövcudluğunun təmin edildiyi hissədə aliment kimi izah
olunur (18, s. 162). Əmək qazancı məhkəmə tərəfindən həbs və borclara görə tutulma predmeti ola bilməz.
Başqa sözlə, əmək haqqının işçinin və onun ailəsinin maddi təminatını təmin edən hissəsi tutulmalardan
toxunulmaz qalmalıdır.
Əmək hüquq ədəbiyyatında əmək haqqından tutulan məbləğləri əsasən üç qrupa bölürlər. Birincisi, qanunun birbaşa göstərişi ilə tutulan məbləğlər. Buraya aiddir: qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müvafiq ver246

gilər və s. İkincisi, qanunvericiliklə nəzərdə tutulan icra sənədləri üzrə müəyyən edilmiş məbləğ. Məsələn,
aliment tutulması və s. Üçüncüsü, işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) ilə işçinin işəgötürənə olan borclarının ödənilməsi üzrə aparılan tutulmalar (9, s. 300).
Əsaslarına görə aşağıdakı tutulmaları fərqləndirmək olar: a) məcburi – məsələn, aliment; b)
işəgötürənin təşəbbüsü ilə - işəgötürənə maddi ziyan vurulmasına görə; c) işçi və işəgötürən arasında razılıq
üzrə - məsələn, həmkarlar ittifaqlarına ödəmələr; ç) işlənilməmiş avans üzrə; d) səhv nəticəsində artıq
hesablanmış və işçiyə ödənilmiş müvafiq məbləğlərin geri qaytarılması üzrə və s.
Azərbaycan Respublikası ƏM-nin əməyin ödənilməsinin mühüm dövlət təminatlarından birinə həsr
olunan və “Əmək haqqından tutulmalara yol verilən hallar və bunun icrası qaydası” adlanan 175-ci
maddəsində göstərilir ki, əmək haqqından müvafiq məbləğlər bu maddə ilə müəyyən edilən hallar istisna
edilməklə yalnız işçinin yazılı razılığı ilə, yaxud məhkəmənin qərarı ilə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş
icra sənədləri üzrə tutula bilər.
Azərbaycan Respublikası ƏM-nin 176-cı maddəsinə uyğun olaraq hər dəfə əmək haqqı verilərkən
tutulan bütün məbləğlərin ümumi miqdarı işçiyə verilməli olan əmək haqqının iyirmi faizindən və müvafiq
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda isə əlli faizindən artıq ola bilməz. Əmək haqqından bir neçə icra
sənədinə əsasən məbləğlər tutularkən, bütün hallarda işçinin əmək haqqının əlli faizi saxlanmalıdır. Bu
məhdudiyyətlər islah işləri çəkərkən habelə alimentlərin tutulması, sağlamlığa vurulmuş ziyanın ödənilməsi,
ailəni dolandıranın itkisi nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə vurulmuş ziyanın ödənilməsi və cinayət
nəticəsində vurulmuş ziyanın ödənilməsi zamanı işçiyə verilən əmək haqqından məbləğlərin tutulmasına
şamil edilmir (2).
«İcra haqqında» AR Qanununun 65.3-cü maddəsinə əsasən Alimentlərin tutulması, sağlamlığa
vurulmuş ziyanın ödənilməsi, ailəni dolandıranın itkisi nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə vurulmuş ziyanın
ödənilməsi və cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın ödənilməsi hallarında əmək haqqından və ona bərabər
sayılan digər gəlirlərdən tutmaların məbləği 70 faizdən çox ola bilməz (7).
Fikrimizcə, Azərbaycan Respublikası ƏM-nin 176 maddəsinin ikinci hissəsində “saxlanmalıdır”
sözündən əvvəl “əmək haqqısı minimum əmək haqqının iki mislindən artıq olmayan işçilər üçün isə yetmiş
beş faizi” sözlərinin əlavə edilməsi azgəlirli əhalinin sosial müdafiəsi baxımından əhəmiyyətli olardı.
Əməyin ödənilməsinin hüquqi təminatlarından biri əmək haqqının vaxtında ödənilməsidir. Azərbaycan
Respublikası ƏM-nin 178-ci maddəsinə görə işəgötürən maliyyə vəziyyətindən asılı olmayaraq işçiyə onun
gördüyü işin müqabilində müəyyən edilmiş əmək haqqını həmin Məcəllənin 172-ci maddəsi ilə müəyyən
edilmiş müddətlərdə ödəməyə borcludur. ƏM-nin 172-ci maddəsində isə göstərilir ki, aylıq əmək haqqı
işçilərə, bir qayda olaraq, iki hissəyə bölünərək (avans olaraq və qalan hissəsi məbləğində) on altı gündən
çox olmayan vaxt fasiləsi ilə ayda iki dəfə verilməlidir. Əmək haqqı illik dövr üçün hesablanan işçilərə isə
ayda bir dəfədən az olmayan müddətdə verilməlidir. Kollektiv müqavilədə, yaxud əmək müqaviləsində əmək
haqqının verilməsinin başqa müddətləri də müəyyən edilə bilər. Əmək haqqının verilməsi günü istirahət,
səsvermə, ümumxalq hüzn günü və ya iş günü hesab edilməyən bayram günlərinə təsadüf etdikdə, o
bilavasitə həmin günlərdən əvvəlki gündə verilir. İşçi işdən çıxarkən ona düşən bütün ödənclər tam məbləğdə
işdən çıxdığı gün verilir. Əmək haqqının verilməsi işəgötürənin təqsiri üzündən gecikdirildikdə və bu hal
fərdi əmək mübahisəsi yaratmayıbsa, hər gecikdirilmiş gün üçün işçiyə əmək haqqının azı bir faizi
məbləğində ödənc verilməlidir. Bu hal əmək mübahisəsi yaratdıqda həmin mübahisə Əmək Məcəllənin
«Əmək mübahisələri» bölməsində nəzərdə tutulan qaydada həll edilir. İşçinin əmək kitabçasının Əmək
Məcəlləsinin 87-ci maddəsinin üçüncü hissəsi ilə müəyyən edilmiş vaxtda verilməsi işəgötürənin təqsiri
üzündən ləngidildikdə, işçiyə işə düzələ bilmədiyi bütün müddət üçün orta əmək haqqı ödənilməlidir.
Təcrübədə bəzən əmək haqqının ödənilməsi geçikdirilir və bir çox hallarda bu, işəgötürənin təqsiri
üzündən baş verir. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası ƏM-nin 172-ci maddəsinin qeyd hissəsində
göstərilir ki, “bu maddədə «işəgötürənin təqsiri üzündən gecikdirildikdə» dedikdə, əmək haqqının müəyyən
edilmiş vaxt ərzində hesablanmaması, onun müvəkkil bankdan alınmaması, maliyyə və mühasibat uçotu
əməliyyatlarının vaxtında aparılmaması nəticəsində, habelə bilavasitə işəgötürənin iradəsindən və
imkanlarından asılı olan hallarda müəyyən edilən müddətdə işçilərə əmək haqqının ödənilməsi başa
düşülməlidir. Bu qayda müştərisi olduğu bank tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinə zidd olaraq maliyyə
vəsaitləri ilə bağlı əməliyyatların düzgün aparılmaması, bankın müflisləşməsi, həmçinin görülmüş işin və ya
yerinə yetirilmiş xidmətin haqqının başqa işəgötürən tərəfindən ödənilməməsi nəticəsində işçilərin əmək
haqqını vaxtında verməyə işəgötürənin özündən asılı olmayan səbəblərə görə imkanı olmadığı hallara şamil
edilmir (2).
Göstərmək lazımdır ki, əmək haqqını vaxtında ödəmək işəgötürənin vəzifəsidir və bu vəzifə pulun
olmasından və ya müxtəlif səbəblərə görə olmamasından asılı olmayaraq həyata keçirilməlidir. Sahibkarlıq
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fəaliyyətini həyata keçirməklə işəgötürən müəyyən risk daşıyır. Buna görə də işçilərin əmək haqqı almaq
hüququ işəgötürənin iqtisadi və s. xarakterli çətinliklərindən asılı ola bilməz. Bu baxımdan Əmək
Məcəlləsinin 172-ci maddəsində əmək haqqının gecikdirilməsinə görə ödəncin verilməsinin işəgötürənin
təqsiri ilə şərtləndirilməsi düzgün deyildir və bunun üçün əmək haqqının gecikdirilməsi faktının mövcud
olması kifayətdir.
A.M.Qasımov və M.N.Əliyev hesab edirlər ki, əmək haqqının vaxtında verilməməsi və ya onun
ödənilməsinin gecikdirilməsi inzibati xəta kimi qiymətləndirilməli və həmin xətanın törədilməsində təqsirli
olan vəzifəli şəxslərə bir ildən üç ilədək müəyyən vəzifə tutma hüququndan məhrum etmə kimi inzibati
sanksiya tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmalıdır. Göstərilən inzibati tənbeh tədbirinin mahiyyəti aşağıdakıları
özündə əks etdirməlidir: təqsirli şəxsi (bu halda əmək haqqını verməyən və ya onun ödənilməsini gecikdirən
işəgötürəni) hüquqi şəxsin icraedici idarəetmə orqanında rəhbər vəzifə tutma, direktorlar şurasına
(müşahidəçilər şurasına) daxil olma, hüquqi şəxsin idarə edilməsi üzrə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata
keçirmə, habelə qanuvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda hüquqi şəxsi idarə etmə hüququndan
məhrum etmə. Bu tənbeh tədbiri hüquqi şəxsin orqanında təşkilati-sərəncamverici və ya inzibati-təsərrüfat
funksiyalarını həyata keçirən şəxslərə, direktorlar şurasının üzvlərinə, habelə hüquqi şəxs yaratmadan
sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən şəxslərə tətbiq edilə bilər. Belə sanksiya xüsusi əhəmiyyətinə və
ciddiliyinə görə yalnız məhkəmə tərəfindən tətbiq edilməlidir (8, s. 93).
RF-nın Cinayət Məcəlləsində əmək haqqının iki aydan artıq olan müddətə ödənilməməsinə görə istənilən mülkiyyət formalı təşkilat rəhbərinin cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. AR CM-də belə norma təsbit
edilməmişdir. Qanunvericilikdə mövcud olan bu boşluğu hələ 2007-ci ildə prof. A.M.Qasımov öz
dərsliyində vurğulamışdır (9, s. 380-381). Müəllifin mövqeyi ilə razılaşaraq hesab edirik ki, əməyin
ödənilməsinin dövlət təminatı mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi, möhkəmləndirilməsi və əmək haqqının vaxtında ödənilməməsində təqsirli olan işəgötürənin məsuliyyətinin gücləndirilməsi məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikası CM-də də belə bir normanın nəzərdə tutulması məqsədəmüvafiq olardı.
Bir çox xarici ölkələrdə əmək haqqının ödənilməsinin gecikdirilməsinə görə işəgötürənin məsuliyyətini
nəzərdə tutan xüsusi normalar və ya ayrıca qanunlar da mövcuddur. Məsələn, 1968-ci ildə isə Portuqaliyada
«Əmək haqqının müdafiəsi haqqında» ayrıca qanun qəbul edilmişdir. Həmin qanunla müəyyən edilmişdir ki,
30 gündən artıq müddətə əmək haqqının ödənilməsinin gecikdirilməsi halında (bu şərtlə ki, gecikdirilmiş
haqqın məbləği işçinin aylıq əmək haqqına bərabər olsun) əmək naziri maraqlı şəxsin ərizəsi əsasında həmin
müəssisənin əmək haqqına münasibətdə öz işçiləri qarşısında borclu olması barədə xüsusi akt qəbul edir. Bu
cür inzibati qərarın qəbul edilməsi əmək haqqı ödənilməyən istənilən işçiyə əmək müqaviləsini dayandırmaq
və ya müvafiq kompensasiyanın ödənilməsi ilə əmək müqaviləsinə xitam verilməsini tələb etmək hüququ
verir. Əmək müqaviləsinin dayandırılması işçini gecikdirilmiş əmək haqqını faizi ilə birlikdə almaq
hüququndan məhrum etmir. Bundan başqa, qanun əmək kollektivinin müəssisənin müflis elan edilməsi
xahişi ilə prokurorluğa müraciət etmək imkanını da nəzərdə tutur (15, s. 189).
Hesab edirik ki, Azərbaycan Respublikası ƏM-də aşağıdakı məzmunda norma təsbit edilməlidir:
«Əmək haqqı 20 gündən artıq müddətə gecikdirildikdə işçi işəgötürəni yazılı şəkildə xəbərdar etməklə
gecikdirilmiş məbləğ ödənilənədək orta əmək haqqı saxlanılmaqla işi dayandıra və ya təkbaşına tətil edə
bilər. İşin dayandırılması işçini gecikdirilmiş əmək haqqını faizi ilə birlikdə almaq hüququndan məhrum
etmir».
Azərbaycan Respublikası ƏM-nin 178-ci maddəsində göstərilir ki, işçiyə aylıq əmək haqqının
ödənilməməsində təqsirkar olan işəgötürən qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada müvafiq məsuliyyətə
cəlb edilməlidir.
Ümumiyyətlə, əmək haqqı ilə bağlı əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş normalara əməl
olunmamasına görə işəgötürənin hüquqi məsuliyyətinin müəyyən olunması əməyin ödənilməsinin ən vacib
təminatlarından biridir.
Əmək hüquq münasibətləri subyektlərinin spesifik vəziyyəti nəzərə alınmaqla əmək haqqı almaq
hüququnu pozan subyekt qismində bir qayda olaraq məhz işəgötürən çıxış edir. Bu baxımdan Əmək
Məcəlləsində işəgötürənin məsuliyyətini müəyyən edən bir sıra normalar təsbit edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası ƏM-nin 195-ci maddəsinin “d” bəndinə görə işçinin əmək haqqı və digər
ödənişləri işəgötürən tərəfindən düzgün müəyyən edilmədikdə, habelə əsassız və qanunsuz olaraq
verilmədikdə işəgötürən işçiyə vurulan ziyana görə tam maddi məsuliyyət daşıyır (2).
Azərbaycan Respublikası İXM-nin 53.3-cü maddəsinə görə işçiyə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
minimum əmək haqqından aşağı məbləğdə əmək haqqı verilməsinə görə vəzifəli şəxslər min manatdan min
beş yüz manatadək miqdarda çərimə edilir (4). Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 312-ci
maddəsində əmək qanunvericiliyini pozan işəgötürənlərin Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar
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Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada inzibati məsuliyyətə cəlb edilə bilməsi məsələsi öz
əksini tapmışdır. Həmin məcəllədə sosial sferada hüquq pozuntularına görə məsuliyyət nəzərdə tutan bir sıra
maddələr olsa da, əmək haqqının ödənilməməsinə görə məsuliyyət nəzərdə tutan maddə yoxdur. Bu
baxımdan Azərbaycan Respublikası İXM-nə «əmək haqqının ödənilməməsinə və ya ləngidilməsinə» görə
məsuliyyət nəzərdə tutan ayrıca normanın daxil edilməsi məqsədəmüvafiq olardı.
Əmək haqqının ödənilməməsi və ya ləngidilməsinə görə intizam məsuliyyətinə təşkilat rəhbəri və ya
onu təmsil edən şəxs cəlb edilməlidir. İntizam məsuliyyəti hüquq pozuntusu faktının təsdiq edildiyi hallarda
Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 186-cı maddəsi əsasında yarana bilər.
Əmək haqqının hüquqi təminatının formalarından biri də işəgötürənin fəaliyyətinə xitam verilməsi və
ödəniş qabiliyyətini itirməsi (müflis olması) halında əmək haqqının ödənilməsinin təmin edilməsidir.
Azərbaycan Respublikası ƏM-nin 77-ci maddəsinə görə əmək müqaviləsi müəssisənin ləğv edilməsi və
işçilərin sayı və ya ştatların ixtisar edilməsi ilə bağlı ləğv edilərkən işçilərə: orta əmək haqqından az
olmamaqla işdənçıxarma müavinəti; işdən çıxarıldığı gündən yeni işə düzələn günədək ikinci və üçüncü
aylar üçün orta əmək haqqı ödənilir (2).
Hüquqi şəxsin ləğvi, habelə müflisləşməsi nəticəsində iflasa uğradığı hallarda işçilərin əməyinin
ödənilməsi tələbinin təmin edilməsi növbəliliyi ilə bağlı qanunvericilikdə ziddiyyətlər vardır. Ona görə də
hesab edirik ki, bu ziddiyyətin aradan qaldırılması baxımından “İcra haqqında” qanunun və Mülki
Məcəllənin müvafiq maddələrinin Azərbaycan Respublikası ƏM-nin 178-ci maddəsinə uyğunlaşdırılması
məqsədəmüvafiq olardı.
Əmək haqqının natura formasında ödənilməsinin məhdudlaşdırılması da əməyin ödənilməsinin
təminatları arasında xüsusi yer tutur. «Əmək haqının mühafizəsi haqqında» BƏT-in 95 nömrəli
Konvensiyasının 3-cü maddəsinə əsasən pulla əmək haqqı yalnız həmin ölkədə qanuni tədavüldə olan
valyutada ödənilir, qanuni valyutaya uyğun gələn borc öhdəlikləri, qəbzlər, kuponlar formasında və ya hansı
bir digər formada ödənişlər isə qadağan edilir. Əgər əmək haqqı bank çekləri və ya poçt göndərişləri ilə
ödənilirsə və ya belə ödəniş xüsusilə zəruridirsə, ya da kollektiv müqavilədə və ya arbitraj orqanının
qərarında bu nəzərdə tutulursa, yaxud bu cür qərarlar olmadıqda, marağı olan əməkçilər buna razıdırsa,
səlahiyyətli hökumət orqanları bu cür ödəniş formasına icazə və ya sərəncam verə bilər.
Hazırda əmək haqqının real məzmununun səviyyəsinin saxlanılmasına yönələn başlıca tədbirlərdən biri
kimi əmtəə və xidmətlərin istehlak dəyərinin artması ilə əlaqədar olaraq əmək haqqının indeksləşdirilməsi
çıxış edir. İşçilərin əməyinin ödənilməsi sahəsində hüquqlarının müdafiəsi və təminatı üçün vaxtında
ödənilməmiş əmək haqqı indeksləşdirilməli və ödənilməlidir. Belə ki, əmək haqqının real təminatı
indeksləşdirmə, yəni onun alıcılıq qabiliyyətini möhkəmləndirmək məqsədi ilə istehlak dəyərinin səviyyəsinə
müvafiq onun da məbləğinin artırılması yolu ilə həyata keçirilir.
Əməyin ödənilməsinin mühüm təminatlarından biri əmək haqqının vaxtında və tam həcmdə
ödənilməsinə dövlət nəzarəti ilə bağlıdır. Məlum olduğu kimi, əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına
dövlət nəzarətini həyata keçirən mərkəzi orqan kimi Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti çıxış edir. Bu orqan
əmək haqqının vaxtında ödənilməsini təmin etmək məqsədi ilə işəgötürənlər tərəfindən əməyin ödənilməsi
ilə bağlı olan əmək qanunvericiliyinin müddəalarına riayət olunması nəzarət etməklə yanaşı, əmək haqqının
əsassız ödənilməməsi faktı aşkar edildikdə isə icrası məcburi olan göstəriş verir. Göstəriş iki nüsxədən ibarət
tərtib edilir, bir nüsxəsi icra olunmaq üçün işəgötərənə (fiziki şəxsə) təqdim olunur, digər nüsxəsi isə DƏMX
vəzəfəli şəxsində icra olunmaya nəzarət və hesabat üçün saxlanılır (1, s. 326). Dövlət Əmək Müfəttişliyi
Xidməti əmək qanunvericiliyinin pozulmasında təqsirkar şəxsləri Azərbaycan Respublikasının inzibati
Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada inzibati məsuliyyətə cəlb etmək və digər
məsuliyyətə cəlb olunması üçün müvafiq dövlət orqanları qarşısında məsələ qaldırır, eyni zamanda
işəgötürənlərə və işçilərə əmək qanunvericiliyinin tətbiqi barədə metodiki köməklik göstərir.
Əməyin ödənilməsi sahəsində mühüm təminatlardan biri və əməyin mühafizəsinin Əmək Məcəlləsi ilə
nəzərdə tutulmuş digər forması kimi işəgötürənin əmək müqaviləsinin əməyin ödənilməsi ilə bağlı şərtlərinə
əməl etmək öhdəliyi çıxış edir. İşə qəbul zamanı tərəflərin razılığı əsasında müəyyən edilən əmək haqqının
məbləği əmək müqaviləsinin zəruri şərtlərindən birini təşkil edir. Buna görə də işəgötürənin işçinin razılığı
olmadan tarif dərəcəsini və ya vəzifə maaşının məbləğini, əmək şəraitinə görə əlavə və üstəliklərin növlərini
və məbləğini, mükafatlandırmanın məbləğini və növlərini dəyişdirmək hüququ yoxdur. Müəssisədə təşkilati
dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq, əməyin ödənilməsinin yeni şərtləri müəyyən edilərsə və ya əməyin
ödənilməsi şərtləri dəyişdirilərsə, bu halda işəgötürən iki aydan gec olmayaraq işçiyə xəbərdarlıq etməlidir.
Beləliklə, əməyin ödənilməsinin dövlət təminatları sisteminə əsasən aşağıdakı mexanizmlər daxildir: 1.
işəgötürənlər üçün əmək haqqının tərkib hissələri, eləcə də əmək haqqına aid ümumi pul məbləği barədə hər
bir işçiyə yazılı formada məlumat vermək vəzifəsininin müəyyən edilməsi; 2. əməyin ödənilməsi sahəsində
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ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi; 3. qanunvericilik səviyyəsində minimum əmək haqqı məbləğinin müəyyən
olunması; 4. əmək haqqının azaldılmasının yolverilməzliyi; 5. əmək haqqının toxunulmazılığı (əmək
haqqından tutulmaların məhdudlaşdırılması); 6. əmək haqqının vaxtında ödənilməsi; 7. əmək haqqı ilə bağlı
əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş normalara əməl olunmamasına görə işəgötürənin hüquqi
məsuliyyətinin müəyyən olunması; 8. işəgötürənin fəaliyyətinə xitam verilməsi və ödəniş qabiliyyətini
itirməsi (müflis olması) halında əmək haqqının ödənilməsinin təmin edilməsi; 9. əmək haqqının natura
formasında ödənilməsinin məhdudlaşdırılması; 10. əmək haqqının indeksləşdirilməsi; 11. əmək haqqının
vaxtında və tam həcmdə ödənilməsinə dövlət nəzarəti; 12. işçilərin əməyin ödənilməsinə olan hüquqlarının
müdafiəsinin təmin edilməsi və əməyin ödənilməsi sahəsində dövlət təminatlarının reallaşdırılmasının bütün
müəssisələr üçün məcburiliyi.
Hesab edirik ki, bu siyahının ayrıca bir bənd şəklində Azərbaycan Respublikası ƏM-nin 178-ci
maddəsinə daxil edilməsi əyanilik baxımından məqsədəmüvafiq olardı.
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РЕЗЮМЕ
В данной статье исследуется система государственного обеспечения оплаты труда. Автор,
обобщая в рамках статьи определяет список механизмов, входящих в систему государственного
обеспечения оплаты труда и считает необходимым включения данного списка в ст. 178 ТК АР.
Также автор выдвигает некоторые предложения о совершенствовании законодательства в связи с
системой государственного обеспечения оплаты труда.
Ключевые слова: обеспечение, заработная плата, фонд, договор, трудовой стаж,
компенсации

SUMMARY
This article explores the system of state security wages. The author, summarized in Article specifies a
list of mechanisms in the system of state provision of payment and considers it necessary to include this list
in Art. TC 178 AP. As the author puts forward some suggestions on the improvement of legislation in
connection with the system of public provision of pay.
Key words: provision, wage, fund, contract, work experience, compensation
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ƏBDÜRƏHMAN KAZIMOV
ADAU-nun “Azərbaycan tarixi, fəlsəfə və hüquq”
kafedrasının dosent əvəzi, hüquq elmləri namizədi,
MAHİR MƏMMƏDOV, RƏFAYIL XƏLİLOV
baş müəllimlər

AQRAR SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNDƏ REKLAMIN
ƏHƏMİYYƏTİ VƏ HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ
Açar sözlər: Azərbaycan, tarix, reklam, bank, ideya.
Reklam fiziki və hüquqi şəxslər, əmtəə, ideya və yeniliklər (reklam informasiyası) haqqında maraq
formalaşdırmaqvə ya bu marağı saxlamaq, əmtəənin satılmasına, ideya və yeniliklərinhəyata keçirilməsinə
kömək göstərmək məqsədi ilə yayılan informasiyadır.
Ölkəmizin əmtəə, əmək və digər xidmət bazarında, o cümlədən bank “sığorta və vətəndaşların” (fiziki
şəxslərin) və hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı xidmətlər, habelə qiymətli kağızlar
bazarında yaranan münasibətlər“ Reklam haqqında” AR-nın Qanunu ilə tənzimlənir. Bu Qanunun məqsədi
reklam sahəsində haqsız rəqabətdən müdafiə, reklam istifadəçilərini çaş – baş salmağa və ya vətəndaşların
sağlamlığına, vətəndaşların və ya hüquqi şəxslərin əmlakına, ətraf mühitə ziyan vurmağa gətirən, göstərilən
şəxslərin şərəf və ləyaqətinə, işğüzar nüfuzuna xələl gətirə bilən, habelə ictimai maraqlara, humanizmvə
mənəviyyət prinsiplərinə toxunan əsassız reklamın öncələnməsindən və qarşısınınalınmasından ibarətdir.
İqtisadiyyatın inkişafı, ölkənin çiçəklənməsi əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsi üçün daxili istehlak
bazarının ələ alınması zəruridir. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafının müasir mərhələsində daxili istehlak
bazarının rəqabət qabiliyyəti mallarla təmin olunması və mütəmadi xarici malların sıxışdırılacaq çıxarılması
priovitetistiqamətlərdən olmalıdır.
Bazar inadkarlıqla özünü göstərir və bazar münasibətləri dərinləşdikcə aqrar sahibkarlıq fəaliyyətində
reklamın istifadəsi böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. Müasir reklam şirkətlərin iqtisadi həyatının vacib
atributuna çevrilmişdir.
Bütün mülkiyyət növlərindən olan müəssisələrin istehlakçıların maraqlarının nəzərə almaqla öz
fəaliyyət proqramlarının formalaşması və realizə olunması məsələlərində əsas sərt marketinqdən və onun
fəal elementi olan reklamdan istifadədir.
Reklam ölkə iqtisadiyyatında əhəmiyyətli rol oynayır. Ancaq aqrar sahibkarlıq subyektləri reklam
kampaniyalarının vacibliyini tamamilə dərk etmirlər. Reklamçıların böyük əksəriyyəti intuisiya səviyyəsində
işləməkdə davam edib, əksər hallarda bəlkəyə inam bəsləyir. Cəmiyyətdə hələ də reklama münasibətdə
sovet stereotipi üstünlük təşkil edir. Sovetlər dövründə yalnız satılmayan mallar reklam olunurdu. Buna görə
də hamı bilirdi ki, adətən piştaxtada qalan mallar reklam olunur, yaxşı və keyfiyyətli malın işə reklama
ehtiyacı yoxdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadiyyatın aqrar sahəsində reklamın rolu və yeri hələ ki, tam müəyyən
edilməyib. Bu sahədə Qərb ölkələrinin təcrübəsinin öyrənilməsinə və yaradıcılıqla yerli şəraitə tətbiqinə
imkan verən tədqiqatlar yoxdur, reklam biznesində təşkilati strukturların formalaşması məsələləri tam
aydınlaşdırılmamışdır,reklam məlumatının yayılması kanallarının seçilməsi və reklam kampaniyalarının
işlənib hazırlanması, onların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi problemi mövcuddur.Respublikada reklam
kampaniyalarının dövriyyəsinin rəsmi statistikası aparılmır. Reklam agentlikləri və dövlət orqanları
(Maliyyə Nazirliyi, Vergi orqanları, Ədliyyə Nazirliyi və s.) reklam agentliklərinin maliyyə vəziyyəti
haqqında hər hansı bir məlumata malik olanlar bu məlumatlarla bölüşməyə tələsmirlər.
Hazırda paradoksal vəziyyət yaranmışdır, beləki kütləvi informasiya vasitələrində reklam məhsullarının
bolluğuna xarici reklamın formalaşması fəallığına, yeni reklam xidmətləri növlərinin meydana çıxmasına
baxmayaraq bu sistem praktiki olaraq hərtərəfli tədqiqatlar üçün bağlıdır.
Son vaxtlar reklam biznesi bizim ölkəmizdə geniş vüsət alır . Reklam fəaliyyətində çoxsaylı sahələri
onunla izah etmək olar ki, Azərbaycanda reklam biznesi ilk dövrlərdə xaotik, nizamsız xarakter daşıyırdı və
digər ölkələrin təcrübəsi öncədən öyrənilmədən həyata keçirilirdir.
Bütün ölkələrdə cəmiyyət qəbul edilmiş məcəllələri və normaları pozmaqla alıcıları çaşdıra bilən
haqsız reklam sifarişçiləri tərəfindən onun hüquqlarına və mülkiyyətinə təcavüzdən qanunverciliklə
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müdafiəsini tələb edir. Bütün ölkələrdə cəmiyyət həyat və sağlamalıq üçün təhlükəli, aşağı keyfiyyətli
əmtəələrlə bazarların doldurulmasınavə müvafiq olaraq onların keyfiyyətsiz reklamına qarşı etiraz ifadə edir.
Əgər dünya ölkələrində, o cümlədən Azərbaycana reklam biznesinin təcrübəsini təhlil etsək reklamdan
istehlakçıya zərər vurulmasına dair çoxlu nümunələr gətirmək olar. Bu kütləvi istehlak əmtəələrinin haqsız
reklamı ilə bağlı hallardır ki, onların real keyfiyyəti reklam olunduğundan xeyli aşağı olduğu müşahidə
edilib. Məsələn, televiziyada yuyucu tozların geniş reklam kampaniyası sözsüz bir çox istehlakçıları tez bir
zamanda reklam olunan malları almağa vadar etdi. Ancaq bir müddətdən sonraqəzet redaksiyalarına və
televiziyaya reklam olunanəmtəələrin həqiqətə uyğun olmaması barədə çox saylı şikayətlər daxil olmağa
başladı. “Mif, Pvide” tozları heç də bütün ləkələri yuyub təmizlənir, tərifli xarici ağardıcı “ACE” Rusiya
istehsalı olan “Persoldan” xeyli geri qalır. Mətbuat orqanlarında xüsusilə də qəzetlərdə həqiqətə uyğun
olmayan çoxlu reklamlar yerləşdirilib.
Reklam sifarişçilik istehlakçıların kifayət qədər bilgilərinin olmamasından və onların etibarından
istifadə edərək onu yeni, ən dəyərli mal kimi təqdim etməsi nadir hal deyil.
Mənəvi normalar kömək etmədikdə yol verilməz reklamın qarşısını alan əsas faktor kimi dövlət çıxış
edir. Dövlətin müvafiq qurumları reklam fəaliyyətinə nəzarət edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq paktda dövlətin bu sahəyə
müdaxiləsinin yol verilməz olduğu göstəricilər və bu söz azadlığına təcavüz kimi qiymətləndirilir. Ancaq
biz bu səviyyədə vətəndaş kamilliyinə yetişmədiyimizdən reklam fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirən
dövlət orqanının həyata keçirdiyi tədbirləri layiqincə qiymətləndirməliyik. Təhlil göstərib ki, bu gün
“Reklam haqqında” Qanunu pozmayanlar yalnız onunla məşğul olmayanlardır.
Reklam biznesinə dövlət nəzarətinin əsas aləti qanunvericilik bazasıdır. Dövlət müəssisələrin reklam
fəaliyyətinin hüquq normalarını müəyyən edən qanun və qərarları qəbul edir. Müəyyən edilmiş
qanunvericilik normaları həm səlahiyyət verici, həm də qadağan edici xarakter daşıyır.
Azərbaycan bazarında reklam fəaliyyətinə nəzarət “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” 19
sentyabr 1995-cı il tarixli Qanun və “Reklam haqqında” 3 oktyabr 1997-ci il tarixli Qanunla həyata
keçirilir.
“Reklam haqqında ” Qanun 24 noyabr 1997-ci il tarixindən qüvvədədir. Bu Qanun Azərbaycan
Respublikasında hüquqi və fiziki şəxslərin əmtəə, iş və xidmət bazarında reklam istehsalı yerləşdirilməsi və
yayımı prosesində yaranan münasibətləri tənzimləyir.
İnhisarçılıq fəaliyyətinin, haqsız rəqabətin qarşısının alınması, antiinhisar, reklam haqqında
qanunvericiliyə riayət edilməsinə nəzarət məqsədilə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti 2011-ci
ildə ümumilikdə 139 təsərrüfat subyektində yoxlama aparmışdır. Bu yoxlamalar zamanı 131 təsərrüfat
subyektində qanun pozuntuları aşkar edilmişir. 31 təsərrüfat subyektinə pozuntuların aradan qaldırılması
barədə göstəriş, 91 barəsində antiihisar qanunvericiliyinin pozulması əlamətləri üzrə iş qaldırılmışdır.
Bu gün reklam kütləvi informasiya vasitələrinin mövcud olması üçün ən əsas vasitədir. Nəticə etibarı ilə
bütün televiziya kanalları qanunla ayrılmış vaxt çərçivəsindən çıxışlar. Belə ki, reklam xarakterli məlumat
və materiallar üzrə ixtisaslaşmayanradio və teleproqramlarda reklam bir gün ərzində yayımın 25 faizindən
çoxunu təşkil edə bilməz.
“Reklam haqqında” Qanunla “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Qanun arasında müəyyən
uyğunsusluqda vardır. Reklam fəaliyyətini tənzimləyənqanunvericilikdə böyük bir təbəqə - siyasi reklam
unudulmuşdur. Bu anlayış yalnız AR-nın Seçki Məcəlləsində öz əksini tapmışdır və Məcəllə ilə onun
istifadəsi məsələləri tənzimlənir.
“Reklam haqqında” Qanunda mətbuat vasitələrində gizli reklamın aşkarlanmasının dəqiq kriteriyaları
da müəyyənləşdirilməmişdir. Reklam sifarişi almağa nail olmuş qəzetredaksiyaları növbəti say çapa
hazırlanarkənreklamla bağlıməqalələrə üstünlük verilir.
KİV-də reklam təcavüzünün baş verməməsi üçün “Reklam haqqında” Qanunun xüsusi maddəsi
qüvvədədir. Həmin maddəyə görə reklam xarakterli məlumat və materiallar üzrə ixtisaslaşmayan dövrü
mətbuat orqanında bir nömrənin ümumi həcminin 40 faizindən çoxunu reklam təşkil edə bilməz.
Digər bir məqam da diqqət çəkir.Beləki bəzi hallarda kommersiya materialları redaksiya materialı kimi
qələmə verilir. Bunun səbəblərindən biri reklam sifarişçisinin böyük mükafat müqabilində olması ehtimal
olunandı. Burada da qanunun müddəaları pozulur.
Aqrar sahibkarlığın inkişafının təmin edilməsi üçün reklam əhəmiyyətini nəzərə alaraq bəzi təkliflər
irəli sürmək olar:
 Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin satış strukturları reklam, bazar konyunkturasının təhlili və
proqnozlaşdırma, rəqiblər haqqında, məhsul istehsalçılarının rəqabət qabiliyyətliliyi barədə məlumat
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toplanması, təsərrüfat rəhbərliyinə operativ təhlil və proqnozların hazırlanması üçün daxil olan məlumatların
işlənib hazırlanması üzrə mütəxəssislər olmalıdır;
 Aqrar sahibkarlıq subyektlərinin onların istehsal etdiyi məhsulların, gördükləri işlərin və
göstərdikləri xidmətlərin barəsində məlumatların cəmləşdiyi ixtisaslaşmış xüsusi reklam qəzetinin və
jurnalın yaradılması;
 Reklam qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi;
 Aqrar sahədə reklam üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasını təmin etmək üçün ADAU-da müvafiq
ixtisas üzrə kadr hazırlanması;
 Azərbaycanda istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının xarici bazarda çıxışı həcmini
çoxaltmaq məqsədilə müvafiq informasiya vasitələrində onların yüksək keyfiyyətini və tərkibində QMOların olmamasını vurğulayan reklam məlumatlarının yerləşdirilməsi.
Bu təkliflərin həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanda aqrar sahibkarlığın inkişafını günün
səviyyəsinə gətirmək mümkündür.
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Значение и правовое регулирование рекламы
в деятельности аграрных предпринимателей
РЕЗЮМЕ
В статье освещены основные положения законодательства в области рекламы аграрного
предпринимательства. Авторы исследовали практику применения нормативных актов,
регулирующих общественные отношения сфере рекламы. Авторы внесли ряд предложений для
эффективной организации деятельности по рекламе товаров, работ и услуг аграрных предприятий.
Ключевые слова: Азербайджан, история, реклама, банк, идея.

Importance and legal regulation of the advertisement
in the activities of the agrarian ownership
SUMMARY
It is lightened basic theses in the advertisement area of the agrarian enterprise activity in the article.
Authors have put forward offers of the ownership for efficient forming of the activities on commodity,
business and advertisement of the cervices in the article.
Key words: Azerbaijan, history, advertising, banking, the idea.

254

УДК 347.19 (479.24)
ELDAR ORUCOV AĞAVERDI OĞLU
AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun
“Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi, mülki hüquq
və mülki proses” şöbəsinin dissertantı

XX ƏSRİN 40-70-Cİ İLLƏRİNDƏ DÖVLƏT MÜƏSSİSƏLƏRİ HAQQINDA
QANUNVERİCİLİYİN İNKİŞAF TARİXİ
Açar sözlər: Azərbaycan, Konstitusiya, hüquq, əmlak, mülkiyyət.

XX əsrin 40-cı illərində mülki hüquq normalarının, o cümlədən dövlət müəssisələri haqqında hüquq
normalarının əksəriyyəti öz başlanğıcını bilavasitə Azərbaycanın 1937-ci il 14 mart tarixli Konstitusiyasından və 1923-cü il 16 iyul tarixli Mülki Məcəlləsindən götürürdü.
Azərbaycanın 1937-ci il Konstitusiyası özündə 155 maddəni birləşdirən 14 fəsildən ibarət idi.
Konstitusiyaya əsasən sosialist mülkiyyəti iki formada – dövlət mülkiyyəti və kolxoz-kooperativ mülkiyyəti
formasında təzahür edirdi. Dövlət mülkiyyətinə aid olan obyektlərin üzərində mülkiyyətçinin səlahiyyətlərini
dövlət öz orqanlarının – idarə, müəssisə və təşkilatların vasitəsilə həyata keçirirdi.
Dövlət mülkiyyətindən fərqli olaraq, kolxoz-kooperativ mülkiyyəti bütün xalqa deyil, ayrı-ayrı
kolxozlara və kooperativ təşkilatlarına məxsus olan qrup mülkiyyətidir. Dövlət tərəfindən kolxoz-kooperativ
mülkiyyətinin vahid xalq təsərrüfatı planına daxil edilməsinə və ona ümumi rəhbərliyin həyata keçirilməsinə
baxmayaraq, bu mülkiyyət barəsində yalnız kolxozlar və digər kooperativ təşkilatları sərəncam vermək
hüququna malik idilər.
1949-cu il aprelin 21-də Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qəbul etdiyi “Təsərrüfat müqavilələrinin
bağlanması haqqında” Qərarla müqavilələrin üç növü müəyyən edilirdi:
1) təsərrüfat sistemləri və sahələrinin öz aralarında bağladıqları baş müqavilələr;
2) baş müqavilələr əsasında aşağı təsərrüfat orqanları – müəssisələr arasında bağlanan yerli müqavilələr;
3) baş müqavilələr olmadıqda, tədarükçülər ilə istehlakçılar arasında bağlanan müstəqim müqavilələr.
SSRİ Nazirlər Sovetinin 1956-cı il 30 may tarixli Qərarına müvafiq olaraq yüngül sənayenin,
toxuculuq, balıq sənayesinin, ərzaq malları sənayesinin, tikinti materialları sənayesinin və xalq təsərrüfatının
digər sahələrinin bəzi müəssisə və təşkilatları müttəfiq respublikaların ixtiyarına verildi.
1957-ci il mayın 10-da “Sənaye və tikintinin idarə edilməsinin daha da təkmilləşdirilməsi haqqında”
SSRİ Qanunu qəbul olundu. Həmin Qanunla sənaye və tikinti sahəsində idarəetmənin ərazi prinsipi üzrə,
yəni müttəfiq respublikaların, Azərbaycan Ali Sovetinin təşkil etdikləri iqtisadi-inzibati rayonlar üzrə (xalq
təsərrüfatı şuraları vasitəsilə) qurulması göstərilirdi. Bir sıra sənaye nazirlikləri ləğv olundu və iqtisadiyyatın
mərkəzsizləşdirilməsi prosesinə başlanıldı. 1957-ci ilin iyununda 11 sahə idarə orqanı olan Azərbaycan
inzibati-iqtisadi rayonunun Xalq Təsərrüfatı Şurası yaradıldı. Azərbaycanda 5 ittifaq-respublika nazirliyi
ləğv olundu və onların bütün müəssisələri, təşkilat və idarələri Azərbaycan ərazisində yerləşən və səkkiz
Ümumittifaq nazirliyinin tabeliyində olan müəssisələr, respublika neft sənayesinin maşınqayırma zavodları
Xalq Təsərrüfatı Şurasının müəssisələri sisteminə verildi. Xalq Təsərrüfatı Şurasının tərkibinə cəmi 394
müəssisə, o cümlədən 278 sənaye müəssisəsi daxil oldu. 1959-cu ildə neft sənayesinin müəssisələri də Xalq
Təsərrüfatı Şurasının sərəncamına verildi (1, s. 540, 559, 583).
1962-ci il yanvarın 23-də “Müəssisə və tikintilərdə əməyin mühafizəsini daha da yaxşılaşdırmaq
tədbirləri haqqında” Qərar qəbul edildi. 1966-cı ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti və Həmkarlar
İttifaqlarının birlikdə qəbul etdikləri “Müəssisələrdə kollektiv müqavilələrin bağlanması haqqında” Qərarı
kollektiv müqavilələrin hüquqi əhəmiyyətini gücləndirən müddəaları nəzərdə tuturdu.
XX əsrin 70-ci illərinin tədqiqatçıları qeyd edirdilər ki, maşınqayırma və metal emalı müəssisələri
Azərbaycanın ərazisində səmərəli yerləşdirilmişdir. Maşınqayırma və metal emalı sənayesinin istehsal etdiyi
məhsulun təxminən 84,4 faizi Abşeron, 0,2 faizi Naxçıvan və 1,7 faizi Dağlıq-Qarabağ iqtisadi rayonlarının
payına düşür. Yerdə qalan 10 iqtisadi rayonun istehsal etdiyi məhsul, respublika maşınqayırma və metal
emalı sənayesinin verdiyi ümumi məhsulun yalnız 13,7 faizini təşkil edir (2, s. 2).
Dövlət təşkilat, idarə və müəssisələr arasında təsərrüfat mübahisələrini dövlət arbitraj orqanları və
münsiflər məhkəmələri həll edirdilər. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti “Dövlət Arbitrajının işini daha da
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yaxşılaşdırmaq haqqında” 20 avqust 1959-cu il tarixdə 717 nömrəli Qərar vermişdir (3).
SSRİ Nazirlər Soveti 1973-cü il 17 oktyabr tarixli 758 nömrəli Qərarı ilə 24 bənddən ibarət
“Müəssisələr, təşkilatlar və idarələr tərəfindən təsərrüfat müqavilələri üzrə iddiaların qaldırılması və onlara
baxılması, həmçinin münaqişələrin nizama salınması qaydalarına dair” Əsasnaməni təsdiq etmişdir (4).
Həmin Əsasnamə müəssisələr, təşkilatlar və idarələr tərəfindən təsərrüfat müqavilələri icra edilən zaman və
digər əsaslara görə meydana çıxan iddiaların qaldırılması və onlara baxılması qaydalarını, həmçinin
təsərrüfat müqavilələri bağlanan, dəyişdirilən və müqavilələrdən imtina edilən hallarda meydana çıxan
münaqişələrin nizama salınması qaydalarını müəyyən edirdi.
Əsasnamə onların tabeçiliyindən asılı olmayaraq bütün dövlət, kooperativ və başqa ictimai müəssisələr,
təşkilatlar və idarələr üçün məcburi idi.
Qeyd olunan Əsasnamənin təsiri aşağıdakılara şamil edilmirdi:
 nəqliyyat və rabitə müəssisələri və təşkilatlarına, yüklərin daşınmasından və rabitə xidməti
göstərilməsi əməliyyatlarından irəli gələn iddialara;
 ixracat üçün mal sifarişçilərinin (xarici ticarət birlikləri və başqa təşkilatların, mal göndərənlərin, mal
idxalatı üzrə sifarişləri yerinə yetirən idxalat malları sifarişçiləri və digər alıcılarının və xarici ticarət
birliklərinin iddialarına, həmçinin xarici yollarda yüklərin daşınmasına və xarici sığortalara dair iddialara;
 kolxozlar, sovxozlar və digər kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən alınan və hazırlayıcı zavodun
təqsiri üzündən təminatlı müddəti qurtaranadək sıradan çıxan traktorların və kənd təsərrüfatı maşınlarının
təmirinə çəkdikləri xərclərin ödənilməsi barədə kənd təsərrüfatı texnikası birliklərinin iddialarına.
SSRİ Nazirlər Soveti tərəfindən 1973-cü il 17 oktyabr tarixdə təsdiq olunmuş Əsasnamənin 3-cü
bəndində göstərilirdi ki, bu Əsasnamədən məqsəd:
 müəssisə, idarə və təşkilatların pozulan hüquqlarını tezliklə bərpa etməkdir, həmçinin onların
arasında təsərrüfat müqavilələri üzrə münaqişələri müəssisələrin, təşkilatların, idarələrin təsərrüfat
fəaliyyətində sosialist qanunçuluğuna, dövlət plan və müqavilə intizamına ciddi əməl etmək əsasında nizama
salmaqdır;
 plan tapşırıqlarının və müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, təsərrüfatsızlıq və dövlət
intizamının digər şəkildə pozulması səbəblərinin və şəraitinin aşkara çıxarılması və aradan qaldırılmasına,
təsərrüfat hesabının möhkəmləndirilməsinə, müəssisələrə, təşkilatlara və idarələrə dəyən zərərin təqsirkar
şəxslər hesabına müəyyən edilmiş qaydaya əsasən ödənilməsinə, təsərrüfat müqavilələrinin bağlanması və
yerinə yetirilməsi işlərinin yaxşılaşdırılmasına kömək etməkdir.
Əsasnamənin 4-6-cı bəndlərində isə deyilirdi: “Başqa müəssisələrin, təşkilatların və idarələrin əmlak
hüququnu və qanuni mənafeyini pozan müəssisələr, təşkilatlar və idarələr iddia qaldırılmasını gözləmədən
onu bərpa etməlidirlər.
Müəssisələrin, təşkilatların və idarələrin rəhbərləri müəssisələrdə, təşkilatlarda və idarələrdə iddia işinin
vəziyyəti üçün şəxsi məsuliyyət daşıyırlar. İddiaların verilməsi və onlara baxılması sahəsində həmin
Əsasnamədə müəyyən edilmiş qaydalara əməl olunmaması dövlət intizamını pozmaq deməkdir və bunda
təqsirkar olan şəxslər mövcud qanunçuluq üzrə məsuliyyətə cəlb edilirlər.
Nazirliklər və idarələr öz tabeliklərində olan müəssisələrdə, təşkilatlarda və idarələrdə iddia işinə rəhbərliyi həyata keçirir, iddiaların qaldırılması və onlara baxılması işlərini həyata keçirmə qaydalarına dair metodik göstərişlər nəşr edir, müəssisələr, təşkilatlar və idarələr tərəfindən həmin Əsasnaməyə əməl olunmasına
göz qoyur, aşkara çıxarılan nöqsanlar və pozğunluqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görürlər”.
Əsasnamədə mülkiyyət hüququ və mənafeyi pozulan müəssisələrin, təşkilatların və idarələrin həmin
hüququ və mənafeyi pozan müəssisələr, təşkilatlar və idarələr qarşısında iddia irəli sürməyə borclu olması,
iddiaların yazılı şəkildə təqdim edilməsi və iddialarda aşağıdakıların göstərilməsi öz əksini tapmışdı:
a) iddia qaldıran müəssisələrin, təşkilatların və idarələrin adı, iddia təqdim edilən müəssisələrin,
təşkilatların və idarələrin adı; iddianın təqdim edilmə tarixi və nömrəsi;
b) iddianın təqdim edilməsi üçün əsas olan vəziyyət, iddiada şərh olunan vəziyyəti təsdiqedici sübutlar;
müvafiq normativ aktlara istinad edilməsi;
v) ərizəçinin tələbi;
q) iddia pul ifadəli olduqda iddianın məbləği və onun hesablanması, iddia qaldıranın tədiyə və poçt
rekvizitləri;
ğ) iddiaya əlavə edilən sənədlərin, həmçinin digər sübutların siyahısı.
Əsasnamədə həmçinin qeyd olunurdu ki, “iddia sənədini əgər müəyyən edilmiş qaydalara əsasən başqa
şəxsin imzalaması nəzərdə tutulmamışdırsa, müəssisə, təşkilat və idarənin rəhbəri yaxud onun müavini
imzalayırlar. İddia, sifarişli və ya qiymətli məktubla göndərilir yaxud imza etdirilərək verilir.
İddiaya ərizəçi tərəfindən irəli sürülən tələbləri təsdiqləyən sənədlərin əsli və ya bu sənədlərin müəyyən
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olunmuş qaydada təsdiq olunmuş surətləri əlavə edilir. İddiaya digər tərəfdə olan sənədlər əlavə edilməyə
bilər, lakin bunu iddiada göstərmək lazımdır.
Çatışmayan məhsulun (malın) dəyərinin ödənilməsinə dair iddialar, həmçinin aşağı keyfiyyətli və
komplekt olmayan məhsul (mal) göndərilməsindən irəli gələn, o cümlədən belə məhsul (mal) göndərilməsi
üzündən cərimə ödənilməsi barədə iddialar 1 ay müddətində, digər səbəblər üzündən meydana çıxan iddialar
isə 2 ay ərzində təqdim edilir.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü və reallaşdırılması üzrə münasibətlərdən irəli gələn iddiaları,
həmçinin Uzaq Şimal rayonlarında və onlara bərabər tutulan yerlərdə yerləşən müəssisələrin, təşkilatların və
idarələrin iddiaları üçün aşağıdakı müddətlər müəyyən edilir:
Çatışmayan məhsulun (malın) dəyərinin ödənilməsinə dair iddialar, həmçinin aşağı keyfiyyətli və
komplekt olmayan, o cümlədən belə məhsul (mal) göndərilməsi üzündən cərimə ödənilməsi barədə iddialar
üçün – 2 ay; digər səbəblər üzündən meydana çıxan iddialar üçün – 3 ay.
İddia irəli sürülməsi müddətləri müəssisə, təşkilat və idarənin öz hüququnun pozulmasını bildiyi yaxud
bilməli olduğu gündən hesablanmağa başlanır.
Müəyyən edilmiş qaydalarda tapşırığın və ya öhdəliyin pozulması barədə akt tərtibi nəzərdə tutulmuşsa,
iddia qaldırılması müddəti aktın tərtib olunduğu gündən, akt vaxtında tərtib edilmədikdə isə onun tərtib
edilməli olduğu gündən hesablanır.
Aktsepsiz (qeyd-şərtsiz) qayda üzrə tutulmuş cərimələrin qaytarılmasına dair iddiaların qaldırılması
müddəti müəssisə, təşkilat və idarə tərəfindən müvafiq tədiyə sənədinin, yaxud bu vəsaitin tutulması barədə
bank bildirişinin alındığı gündən hesab edilir.
SSR İttifaqının və müttəfiq respublikaların qanunlarına əsasən iddialar qaldırılması müddətini hesablamaq üçün başqa qaydalar da müəyyən edilə bilər.
Dövlət müəssisələri, təşkilatları və idarələri qanunsuz olaraq kooperativ və ictimai təşkilatların
yiyələndikləri dövlət əmlakının qaytarılması barədə iddiaları, habelə SSRİ hökumətinin qərarları üzrə
müəyyən edilmiş hallarda digər iddiaları müddətsiz olaraq irəli sürə bilərlər.
Digər tərəfə iddia ilə müraciət edilmədən arbitraj və ya tabeliyindəki təşkilatlar arasında mübahisə baş
verən digər orqan qarşısında iddia qaldırılmasına yol verilmir. Bu tələbi pozmaqla qaldırılan iddialara
baxılmır və onlar geri qaytarılır.
Müəyyən edilmiş iddia qaldırılması müddətləri pozulan hallarda arbitrajın və ya münsiflər məhkəməsinin hüququ vardır ki, təsərrüfat mübahisəsinə baxan zaman pozğunluğa yol vermiş müəssisədən, təşkilatdan yaxud idarədən büdcənin mədaxili üçün iddia məbləğinin 2 faizi qədər, lakin 10 manatdan az və 1000
manatdan çox olmamaqla vəsait tutsun”.
Həmin Əsasnaməni rəhbər tutan Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 28 noyabr 1973-cü ildə aşağıdakı
məzmunda 374 nömrəli Qərar vermişdir:
“Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinə, Nazirlər Soveti yanında Dövlət Arbitrajına, respublika
nazirlikləri və idarələrinə, Naxçıvan MSSR Nazirlər Sovetinə, DQMV icraiyyə komitəsinə, respublikanın
rayon və şəhər zəhmətkeş deputatları Soveti icraiyyə komitələrinə tapşırılsın ki, məlumat və rəhbərlik üçün
SSRİ Nazirlər Sovetinin 1973-cü il 17 oktyabr tarixli 758 nömrəli Qərarını qəbul etsinlər. SSRİ Nazirlər
Soveti özünün 1973-cü il 17 oktyabr tarixli 758 nömrəli Qərarı ilə müəssisələr, təşkilatlar və idarələr
tərəfindən təsərrüfat müqavilələri üzrə iddiaların qaldırılması və onlara baxılması, həmçinin münaqişələrin
nizama salınması qaydalarına dair Əsasnaməni təsdiqləmiş və onun 1 yanvar 1974-cü ildən qüvvəyə
minməsini müəyyən etmişdir. SSRİ Nazirlər Soveti yanında Dövlət Arbitrajına tapşırılmışdır ki, həmin
Əsasnamənin tətbiq edilməsi barədə nazirliklərə və idarələrə izahat versin.
SSRİ Nazirlər Soveti SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinə “SSR İttifaqı və Müttəfiq respublikaların
mülki qanunvericiliyinin Əsaslarının 6-cı və 42-ci maddələrinə dəyişikliklər edilməsinə dair” Fərman
layihəsi təqdim etmişdir.
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin “Dövlət Arbitrajının işini daha da yaxşılaşdırmaq haqqında” 20
avqust 1959-cu il tarixli 717 nömrəli Qərarının birinci bölməsinin 8-ci bəndi öz qüvvəsini itirmiş hesab
edilsin” (5, s. 3-4).
Beləliklə, aparılmış tədqiqatlar aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan verir.
XXəsrin 40-cı illərində mülki hüquq normalarının, o cümlədən dövlət müəssisələri haqqında hüquq
normalarının əksəriyyəti öz başlanğıcını bilavasitə Azərbaycanın 1937-ci il 14 mart tarixli
Konstitusiyasından və 1923-cü il 16 iyul tarixli Mülki Məcəlləsindən götürürdü. Konstitusiyaya əsasən
sosialist mülkiyyəti iki formada – dövlət mülkiyyəti və kolxoz-kooperativ mülkiyyəti formasında təzahür
edirdi. Dövlət mülkiyyətinə aid olan obyektlərin üzərində mülkiyyətçinin səlahiyyətlərini dövlət öz
orqanlarının – idarə, müəssisə və təşkilatların vasitəsilə həyata keçirirdi.
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История развития законодательства Азербайджана
о государственных предприятиях в 40-70 годах XX века
РЕЗЮМЕ
В статье указывается, что 17 октября 1973 года, Совет Министров СССР принял Постановление
«Об утверждении Положения о порядке предъявления и рассмотрения претензий предприятиями,
организациями и учреждениями и урегулирования разногласий по хозяйственным договорам».
Указанное Положение определяло порядок предъявления и рассмотрения предприятиями,
организациями и учреждениями претензий, возникающих при исполнении хозяйственных договоров
и по другим основаниям, а также порядок урегулирования разногласий, возникающих при
заключении, изменении и расторжении хозяйственных договоров.
Ключевые слова: Азербайджан, Конституция, право, имущество, собственность.

History of development of Azerbaijani legislation on state-owned
enterprises in the 40-70 years of XX century
SUMMARY
The article states that on 17 October 1973, the Council of Ministers of the USSR adopted a Resolution
“On Approval of the order of presentation and consideration of claims by enterprises, organizations and
institutions, and the settlement of disputes under commercial agreements”. The said Regulation defines the
procedure for submission and consideration of enterprises, organizations and institutions of claims arising
from the implementation of economic agreements and on other grounds, as well as the procedure for settling
disputes arising from the conclusion, amendment or termination of commercial contracts.
Key words: Azerbaijan, Constitution, law, property, ownership.
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UOT 347 (479.24)
DƏYANƏT TAĞIYEV
Bakı Dövlət Universitetinin
“Mülki hüquq” kafedrasının dissertantı

FAKTORİNQ MÜQAVİLƏSİNİN ÜNSÜRLƏRİ
Açar sözlər: Azərbaycan, müqavilə, qanunvericilik, mülki, məcəllə.
Faktorinq müqaviləsi ilə bağlı qanunvericilikdəki qaydaların məqsəd və funksiyalarını daha aydın təhlil
edilib düzgün bir şəkildə tətbiq oluna bilməsi üçün faktorinq müqaviləsinin bağlanmasına səbəb olan hüquqi
əsas və amilləri nəzərə almaq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən faktorinq müqaviləsinin tərəfləri
arasındaki hüquqi münasibətin necə və hansı əsaslarla qurulması, daha sonra isə, faktorla müştəri arasındakı
müqavilənin əsas ünsürlərini təhlil edək.
Faktorinq müqaviləsində ən azı üç tərəf, beynəlxalq faktorinqdə isə, bir qayda olaraq, hətta dörd tərəf
(müştəri - daxildəki faktor - xaricdəki faktor - borclu) arasında hüquq münasibətləri əmələ gəlir. Belə ki,
faktorinq münasibətində “müştəri” adlanan şəxs ilə bir başqa şəxs (hansı ki, faktorinq münasibətində
“borclu” adlanır) arasında bir qayda olaraq alqı-satqı (1, s. 59) və ya xidmət müqavilələrindən (2, s. 435) irəli
gələn tələb hüquqları yaranır.
Göründüyü kimi, faktorinq münasibətində “müştəri” və “borclu” adlanan şəxslər arasında alğı-satqı və
ya xidmət müqaviləsi olur ki, bunların da hüquqi mahiyyəti məlumdur. Ancaq faktoriq müqaviləsinin
maliyyələşdirmə və təminat məqsəd və funksiyasını hansı müqavilə tipi ilə izah edə bilərik? Daha açıq
desək, faktorun ona müştəri tərəfindən güzəşt edilən tələb hüquqlarını təsdiq edən sənədlərin təqdim edilməsi
müqabilində vaxtı çatmamış bu tələb hüquqlarının 80%-90%ni müştəriyə bəri başdan nağd qaydada ödəmək
və vaxtı çatdıqda güzəşt edilən tələb hüquqlarının ödənilməsini təmin etmək və müştəriyə göstərilən digər
xidmətlər (AR MM-nin 655.4-ci maddəsi) müqabilində ona (faktora) ödənilməli olan muzd və faiz
məbləğlərini çıxdıqdan sonra ödənilən tələb hüquqlarının geriyə qalan 10-20%lik hissəsini müştəriyə
ödəməsinin lazım gəlməsi, hansı növ müqavilələr qrupuna aid etmək mümkündür?
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin “Faktorinq müqaviləsi” adlanan 655-ci maddəsində
əvvəlcə faktorinqin bir maliyyəşdirmə olduğu bildirilmiş, daha sonra isə, faktorinq müqaviləsinə görə bir
tərəf (faktor) üçüncü şəxs (borclu) barəsində müştərinin (kreditorun) üçüncü şəxsə mal verməsindən, işlər
görməsindən və ya xidmətlər göstərməsindən irəli gələn pul tələbinin hesabına digər tərəfə (müştəriyə) pul
vəsaiti verir və ya verməyi öhdəsinə götürür, müştəri isə bu pul tələbini faktora güzəşt edir və ya güzəşt
etməyi öhdəsinə götürür şəklində qanuni tərif verilmişdir. Göründüyü kimi, qanuni tərifdə faktorinq
müqaviləsinin bütün əsaslı ünsürləri əslində tam şəkildə əks olunmamışdır. Çünki, ən azından faktorun
müştəriyə qarşı göstərməli olduğu xidmətlərə bu tərifdə yer verilməmişdir, halbuki, faktorinq müqaviləsinin
təməlini təşkil edən əsaslardan biri də məhz faktorun göstərməli olduğu xidmətlərdir. Unutmamaq lazımdır
ki, pul tələbinin faktora güzəşt edilməsinin və dolayısı ilə faktorinq müqaviləsinin bağlanılmasının əsas
səbəblərindən biri də sözü gedən pul tələbinin vaxtı çatanda faktor tərəfindən ödənilməsinin təmin
edilməsidir. Güzəşt edilən pul tələbinə gəldikdə isə, bu əmlak mənafeyi nöqteyi-nəzərindən tamamilə faktora
aid deyildir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 657.7-ci və 657.8-ci maddələrinə əsasən
əgər faktor borcludan müqavilə əsasında əmələ gəlmiş tələb üzrə məbləğ ödəməyi tələb edirsə, borclu həmin
müqavilədən irəli gələn və müştərinin ondan ödəniş tələb etdiyi halda irəli sürə biləcəyi bütün e'tirazları
faktora bildirə bilər. Borclu güzəşt haqqında yazılı bildirişin verildiyi məqamda müştəriyə qarşı olan
tələblərinin ödənilməsinə dair hər hansı hüququ da qarşılıqlı əvəzləşdirmə çərçivəsində faktora qarşı etiraz
kimi irəli sürə bilər.
Mal göndərənin alqı-satqı müqaviləsi üzrə öhdəlikləri icra etməməsi, lazımınca icra etməməsi və ya
icranı gecikdirməsi özlüyündə borcluya faktora ödədiyi məbləğin qaytarılmasını tələb etmək hüququ vermir.
Əgər borclu hər hansı tələb üzrə faktora ödədiyi məbləğin qaytarılmasını tələb etmək hüququna malikdirsə,
faktordan həmin məbləğin qaytarılmasını yalnız o halda tələb edə bilər ki, faktor bu tələb üzrə mal göndərənə
ödəmə öhdəliyini icra etməsin və ya borclunun ödənişinin aid edildiyi mallar barəsində müqavilənin müştəri
tərəfindən yerinə yetirilmədiyini, lazımınca yerinə yetirilmədiyini və ya yerinə yetirilməsinin gecikdirildiyini
bildiyi məqamda icra etsin.
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin faktorinq müqaviləsinə verdiyi tərif (maddə 655.1)
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Rusiya Federasiyasının və MDB üzvü olan digər ölkələrin mülki məcəllələrinin nəzərdə tutduğu leqal
anlayışı olduğu kimi təkrarlayaraq elə formulə edilmişdir ki, bu müqavilə ilə sahibkarlıq sferasında pul
tələbinin güzəşt edilməsi müqabilində maliyyələşdirmə əqdi ilə bağlı geniş aspektli münasibətlər əhatə
olunsun. Faktorinq müqaviləsinin Azərbaycan Respublikasının müqavilələr hüququna yeni konstruksiya
kimi daxil edilməsi, belə tərifin aparıcı hüquq sistemlərində verilməməsi, nəzərləri istər-istəməz faktorinq
müqaviləsinin hüquqi mahiyyəti barəsində doktrinada nə kimi fikirlərin olduğuna yönəldir.
Qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan Respublikasının əmlak dövriyyəsində faktorinq müqaviləsinin
normativ-hüquqi tənzimlənməsi Mülki Məcəllənin 655-657-ci maddələrinin vasitəsilə həyata keçirilir ki,
qanunverici tərəfindən bu maddələr həmin Məcəllənin alqı-satqı haqqında 29-cu fəslinin 7-ci paraqrafına
daxil edilmişdir. Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində faktorinq müqaviləsi
haqqında normalar Mülki Məcəllənin xüsusi olaraq həmin müqavilənin normativ hüquqi tənzimlənməsinə
həsr edilən ayrıca fəslində yox, alqı-satqı haqqında 29-cu fəslində təsbit olunmuşdur.
Qanunvericinin faktorinq müqaviləsinə bu cür yanaşması belə bir fikir söyləməyə əsas verir ki,
Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyi faktorinq müqaviləsini müstəqil mülki-hüquqi müqavilə
kimi deyil, alqı-satqı müqaviləsinin növü (yarım növü) kimi tənzimləyir. Müəlliflərdən S.S.Allahverdiyev
görünür qanunvericinin məsələyə bu cür yanaşmasını nəzərə alaraq göstərir ki, faktorinq alqı-satqı
müqaviləsinin növlərindən biridir (4, s. 218). Başqa sözlə, Azərbaycan Respublikasının mülki
qanunvericiliyi faktorinq müqaviləsinə münasibətdə alqı-satqı müqaviləsi konstruksiyasından çıxış edir.
Faktorinq müqaviləsinə görə, faktor alğı-satqı müqaviləsi modeli üzrə müştəridən debitor borcunu – pul
tələbini satın alır. Bu heç də belə bir fikir söyləməyə əsas vermir ki, öz mahiyyətinə və hüquqi
xarakteristikasına görə, faktorinq müqaviləsi alqı-satqı müqaviləsinin bir növüdür. Bəzi tədqiqatçılar
tərəfindən faktorinq müqaviləsinin alqı-satqı müqaviləsinin bir növü olması ilə bağlı irəli sürdükləri fikirlərlə
razılaşmaq çətindir. Ona görə ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 655.1-ci maddəsinə müvafiq
olaraq faktorinq pul tələbinin güzəşt edilməsi müqabilində maliyyələşdirmədir; pul tələbinin güzəşt edilməsi
müqabilində maliyyələşdirmənin ümumi şəkildə mahiyyəti isə bank tərəfindən (digər kredit təşkilatı və ya
ixtisaslaşdırılmış təşkilat) müştərinin (mal göndərənin, xidmət göstərənin, iş görənin) mal göndərməsinə, iş
görməsinə və ya xidmət göstərməsinə görə malik olduğu vaxtı çatmamış pul tələbi hüququnu onun həcminin
80-90% həcmində bəri başdan ödəməklə əldə etməkdir (5, s. 391).
Bu səbəbdən və bəzi əlamətlərinə görə maliyyələşdirmə əvəzinə pul tələbinin güzəştinə alqı-satqı
əməliyyatı, daha da konkretləşdirsək, pul tələbinin satılması kimi yanaşılmışdır.
Görünür qanunverici bunu nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə tələblərin
alqı-satqısı haqqında müddəaların faktorinq müqaviləsinə tətbiq olunacağı haqqında maddə (656-cı maddə)
daxil etmişdir.
Məsələyə bu cür yanaşma bizə belə bir fikir söyləməyə imkan verir ki, Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi faktorinq müqaviləsini alqı-satqı müqaviləsinin növü kimi, daha doğrusu, alqı-satqı
müqaviləsinin növü olan tələblərin alqı-satqı müqaviləsi kontekstində tənzimləyir.
Hesab edirik ki, Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyində faktorinq müqaviləsi alqı-satqı
müqaviləsinin bir növü kimi yox, özünəməxsus xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq mülki-hüquqi müqavilələrin
müstəqil bir növü kimi tənzimlənməlidir.
Əks təqdirdə faktorinq müqaviləsinin hüquqi təbiətinin müəyyən edilməsi, bu müqaviləyə hüquqi
qiymət verilməsi və onun tərcübədə tətbiq olunması məsələsində bir sıra problemlər yaranacaqdır. Faktorinq
müqaviləsinin spesifikliyi imkan verir ki, o, mülki-hüquqi müqavilələr sırasında müstəqil müqavilə növü
kimi tanınsın; faktorinq müqaviləsinin spesifikliyi isə onun malik olduğu bir neçə xarakterik əlamətdə
təzahür edir ki, həmin əlamətlər onun Azərbaycan Respublikasının müqavilələr hüququ sistemində müstəqil
status əldə etməsini şərtləndirir, habelə faktorinq müqaviləsinə mülki-hüquqi xarakteristika və hüquqi qiymət
verilməsini təmin edir.
Faktorinq müqaviləsinin məqsədi anlayışını bu müqavilənin tərəflərinin məqsədi, habelə pul tələbinin
güzəşt edilməsinin məqsədi anlayışından fərqləndirmək lazımdır. Faktorinq müqaviləsinin tərəflərindən biri
olan müştəri faktordan müvafiq məbləğdə pul almaq yolu ilə öz fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsini təmin
etmək məqsədi güdür; müştəri faktordan həmin vəsaiti qaytarmaq öhdəliyi götürməklə yox, onun üçüncü
şəxsə mal verməsindən, işlər görməsindən və ya xidmətlər göstərməsindən irəli gələn pul tələbini faktora
güzəşt etməyin müqabilində verir.
Faktorinq müqaviləsinin digər tərəfi olan faktor isə kredit verilməsi formasında müştərini maliyyələşdirmək məqsədi güdür ki, o, həmin kredit məbləğinin güzəşt edilmiş pul tələbi əsasında almalı olduğu ödəniş
hesabına qaytarılmasına ümid edir.
Müştərinin üçüncü şəxsə mal verməsindən, işlər görməsindən və ya xidmətlər göstərməsindən irəli
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gələn pul tələbinin faktora hansı məqsədlə güzəşt edilməsinə gəldikdə isə, qeyd etmək istərdik ki, pul tələbi
müxtəlif məqsədlərlə güzəşt edilə bilər. Başqa sözlə, pul tələbinin güzəştinin məqsədi alqı-satqı, bağışlama
və s. ola bilər.
Alqı-satqı müqaviləsinin məqsədinə gəldikdə isə, mülkiyyət hüququnu bir şəxsdən (satıcıdan) digər
şəxsə (alıcıya) keçirmək alqı-satqı müqaviləsinin məqsədini (burada söhbət alqı-satqının sosial-iqtisadi
məqsədindən gedir) təşkil edir.
Əgər alqı-satqı müqaviləsinin predmetini əşya yox, əmlak hüquqları, məsələn, tələb və digər hüquq
təşkil edərsə, onda münasibətlər tələbin və digər hüququn alqı-satqısı müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilir ki, həmin
müqavilə alqı-satqı müqaviləsinin növü kimi Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 29-cu fəslinin 6cı paraqrafına daxil olan maddələr ilə tənzimlənir.
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 9-cu fəslinin 3-cü paraqrafına daxil olan maddələr (193202-ci maddələr) məhz hüquqlara və tələblərə mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi ilə bağlı münasibətləri
tənzimləyir.
Göründüyü kimi, faktorinq ınüqaviləsi ilə alqı-satqı müqaviləsinin məqsəd və predmetləri tam olaraq
üst-üstə düşmür; yalnız məqsəd və predmetləri eyni olan müqaviləni digərinin növü hesab etmək olar. Buna
görə də qanunvericinin faktorinq müqaviləsini alqı-satqı müqaviləsinin növü hesab etməsi və bu məqsədlə
həmin müqaviləni tənzimləyən normaların Mülki Məcəllənin alqı-satqı barədə 29-cu fəslində nəzərdə
tutmasının heç bir əsası yoxdur.
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Элементы договора факторинга
РЕЗЮМЕ
Отношения, возникающие по договору финансирования под уступку денежного требования или,
иначе, по договору факторинга, интересны современным предпринимателям в первую очередь
потому, что этот вид гражданско-правовых договоров с принятием нового Гражданского Кодекса
Азербайджанской Республики появился в азербайджанском гражданском законодательстве впервые.
Ключевые слова: Азербайджан, договор, законодательство, гражданский, кодекс.

Elements of a factoring contract
SUMMARY
Relations arising under the contract financing receivable financing, or otherwise by the factoring
contract, interesting modern entrepreneurs primarily because this kind of civil law contracts with the
adoption of the new Civil Code of Azerbaijan Republic appeared in the Azerbaijani civil law for the first
time.
Key words: Azerbaijan, contract, legislation, civil, code.
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Bakı Dövlət Universitetinin
“Mülki hüquq” kafedrasının doktorantı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA
BANK OLMAYAN KREDİT TƏŞKİLATLARI
Açar sözlər: Bank, kredit, qanun, beynəlxalq, məcəllə.
2004-cü il 16 yanvar tarixdə 94 maddədən ibarət “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu qəbul edilmişdir (1). Bu qanun Azərbaycanda bank sisteminin hüquqi bazasının beynəlxalq
standartlara tam uyğunlaşdırılması, iqtisadiyyatda bank xidmətlərinin rolunun artırılması, bank
əmanətçilərinin və kreditorlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi və bütövlükdə bank sisteminin stabil və
təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə bankların təşkili, daxili idarəedilməsi, fəaliyyətinin
tənzimlənməsi və ləğv edilməsi prinsiplərini, qaydalarını və normalarını müəyyən edir.
2004-cü il 16 yanvar tarixli Qanunun 1-ci maddəsinə müvafiq olaraq bank fiziki və hüquqi şəxslərdən
depozitlərin və ya digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb edilməsi, öz adından və öz hesabına kreditlərin
verilməsini, habelə müştərilərin tapşırığı ilə köçürmə və hesablaşma-kassa əməliyyatlarını məcmu halda
həyata keçirən hüquqi şəxsdir.
Bank holdinq şirkəti - bank lisenziyasına malik bir və ya bir neçə törəmə bankı olan, fəaliyyəti baş
ofisinin yerləşdiyi ölkənin bank tənzimləməsi orqanları tərəfindən tənzimlənən və nəzarət olunan şirkətdir.
Törəmə bank - nizamnamə kapitalında səsvermə hüququ verən səhmlərin əllidən çox faizi təsisçi banka
və ya bank holdinq şirkətinə məxsus olan bankdır, yaxud elə bankdır ki, onunla təsisçi bank və ya bank
holdinq şirkəti arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən təsisçi banka və ya bank holdinq şirkətinə onun
qərarlarının qəbul edilməsinə mühüm təsir göstərmək imkanı verilir.
Bankın filialı - hüquqi şəxs olmayan, bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, öhdəlikləri üçün bankın
özünün məsuliyyət daşıdığı, banka icazə verilmiş bank fəaliyyətinin hamısını və ya bir hissəsini həyata
keçirə bilən bankın ayrıca bölməsidir.
Bankın şöbəsi - hüquqi şəxs olmayan, bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, öhdəlikləri üçün bankın
özünün məsuliyyət daşıdığı, onun respublika ərazisində depozitlər cəlb edən və (və ya) köçürmə,
hesablaşma-kassa əməliyyatları aparan ayrıca bölməsidir.
Bankın nümayəndəliyi - hüquqi şəxs olmayan, bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, bank fəaliyyəti
ilə məşğul olmağa hüququ olmayan, yalnız onun mənafelərini təmsil və müdafiə edən bankın ayrıca
bölməsidir.
Bank olmayan kredit təşkilatı - qanunla bank olmayan kredit təşkilatı statusuna malik olan hüquqi
şəxsdir.
Azərbaycan Respublikasının bank sistemi Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankından və kredit
təşkilatlarından ibarətdir. Mərkəzi Bank dövlətin mərkəzi bankıdır və onun fəaliyyəti Azərbaycan
Respublikasının
Konstitusiyası (2), “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (3), Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi (4), “Banklar haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu və bunlara müvafiq olaraq, qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlar,
habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənir.
Azərbaycan Respublikasında kredit təşkilatlarının fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası, “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının
Mülki Məcəlləsi, “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında”, “Bank olmayan kredit təşkilatları
haqqında” və “Kredit İttifaqları haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunları, Mərkəzi Bankın bunlara
müvafiq olaraq, qəbul edilmiş normativ aktları, Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktları,
habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənir.
Cari bank fəaliyyəti ilə bağlı qərarları qəbul edərkən, kredit təşkilatları dövlət hakimiyyəti və bələdiyyə
orqanlarından asılı deyildir və onlar kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə qarışa bilməz.
Kredit təşkilatları qanunla onların fəaliyyət növlərinə aid edilməyən fəaliyyəti həyata keçirməyə məcbur
edilə bilməz. Kredit təşkilatlarının və dövlətin müvafiq öhdəlik götürdüyü hallardan başqa, bütün digər
hallarda kredit təşkilatları dövlətin, dövlət isə kredit təşkilatlarının öhdəlikləri üçün məsuliyyət daşımır.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində banklar və bank olmayan kredit təşkilatları bank fəaliyyətini
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Mərkəzi Bankın verdiyi xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında həyata keçirilə bilər.
Depozit əməliyyatları yalnız banklar və poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən həyata keçirilə bilər.
Bank olmayan kredit təşkilatlarının bank fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması və tənzimlənməsi qüvvədə
olan qanunvericilik və Mərkəzi Bankın normativ xarakterli aktları ilə həyata keçirilir. Bank olmayan kredit
təşkilatlarına rəhbərlik edən işçilərin peşə ixtisasına və təcrübəsinə dair tələblər Mərkəzi Bank tərəfindən
müəyyən edilir.
Kredit dedikdə, bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq qaytarılmaq, müəyyən müddətə (müddətin
uzadılması hüququ ilə) və faizlər (komisyon haqqlar) ödənilmək şərti ilə, təminatla və ya təminatsız
müəyyən məbləğdə borc verilən pul vəsaiti başa düşülür. Həmin şərtlərlə pul vəsaitinin verilməsi haqqında
götürülmüş hər hansı öhdəlik, qarantiya, zəmanət, borc qiymətli kağızlarının diskontla və ya faizlər
alınmaqla satın alınması və müqaviləyə əsasən hər hansı formada verilmiş vəsaitin qaytarılmasını tələb
etməklə bağlı digər hüquq da kredit anlayışına aiddir.
Qərb ölkələrinin müasir kredit sistemi qatı və mərkəzləşmiş bank kapitalının təsiri altinda
formalaşmışdır ki, bu da nəhəng bankların yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Kredit sistemi, institusional
nöqteyi-nəzərdən, dovlət tərəfindən iqtisadiyyatın tənzimlənməsi üçün aktiv istifadə olunan maliyyə
institutlarının kompleksini təşkil edir. Kredit sistemi, cəmiyyət reproduksiyasının ümumi mexanizmini əhatə
edir, istehsalın gücləndirilməsində və kapitalın mərkəzləşdirilməsində mühüm faktordur, azad pul vəsaitinin
dərhal səfərbər olunması və ölkənin iqtisadiyyatında istifadə olunmasını təmin edir.
2009-cu il 25 dekabr tarixdə Azərbaycan Respublikasında hüquqi və fiziki şəxslərin maliyyə
resurslarına olan ehtiyaclarının daha dolğun ödənilməsi, maliyyə xidmətlərindən istifadəsi üçün əlverişli
şəraitin yaradılması məqsədilə bank olmayan kredit təşkilatlarının təsis edilməsi, idarə olunması və
fəaliyyətinin tənzimlənməsi qaydalarını müəyyən edən “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir (5). Bu Qanun 26 maddədən ibarətdir.
Bank olmayan kredit təşkilatlarının fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, “Bank
olmayan kredit təşkilatları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının
Mülki Məcəlləsi, “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər qanunları və normativ hüquqi aktları, Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankının normativ xarakterli aktları ilə və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrlə tənzimlənir.
Bank olmayan kredit təşkilatları öz fəaliyyətini Qanunla müəyyən edilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində
müstəqil həyata keçirir. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, bank olmayan kredit
təşkilatları dövlət hakimiyyəti və bələdiyyə orqanlarından asılı deyil və həmin orqanlar onun cari fəaliyyətinə
müdaxilə edə bilməzlər.
Bank olmayan kredit təşkilatları dövlətin öhdəliklərinə, dövlət isə bank olmayan kredit təşkilatlarının
öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşımır. Bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən verilən kreditlər üzrə faiz
dərəcəsi, habelə “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” Qanuna müvafiq olaraq göstərilən maliyyə
xidmətlərinə görə tutulan komisyon və xidmət haqlarının məbləği bank olmayan kredit təşkilatları ilə
borcalan (xidmətlərdən istifadə edən) arasında bağlanılan müqavilə ilə müəyyən olunur.
Bank olmayan kredit təşkilatları fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, habelə ümumi mənafelərinin birgə
təmsil edilməsi və müdafiəsi məqsədilə birliklər və assosiasiyalar yarada bilərlər.
Bank olmayan kredit təşkilatları rəqabətin məhdudlaşdırılmasına və bazarın inhisarlaşmasına
istiqamətlənən sazişlər bağlamaq və razılaşdırılmış əməliyyatlar aparmaq, o cümlədən faiz dərəcələrini və
komisyon haqlarını müəyyən etmək üçün birlik və assosiasiyalardan istifadə edə bilməzlər. Birlik və
assosiasiyalar öz fəaliyyətini həyata keçirərkən antiinhisar qanunvericiliyinin tələblərinə riayət etməlidirlər.
Bank olmayan kredit təşkilatları Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində hüquqi şəxslər üçün
nəzərdə tutulmuş təşkilati-hüquqi formada, Azərbaycan Respublikasının və (və ya) xarici dövlətlərin fiziki
və hüquqi şəxsləri, habelə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təsis edilə bilərlər. Qeyri-kommersiya bank
olmayan kredit təşkilatları yalnız fond formasında, Azərbaycan Respublikasının bağladığı müqavilələrə
uyğun olaraq beynəlxalq təşkilatlar, habelə xarici ölkələrin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən qeyrihökumət təşkilatları tərəfindən təsis edilə bilərlər. Qeyri-kommersiya bank olmayan kredit təşkilatları
kommersiya təşkilatları yarada və ya onlarda iştirak edə bilməzlər.
Bank olmayan kredit təşkilatları iki növə - girov əmanəti qəbul etmək hüququ olan və belə hüququ
olmayan kredit təşkilatlarına bölünürlər.
Xarici ölkələrin ərazisində fəaliyyət göstərən bank olmayan kredit təşkilatları Azərbaycan
Respublikasında yalnız girov əmanəti qəbul etmək hüququ olmayan filiallar təsis edə bilər. Belə filiallara
lisenziyaların verilməsi, onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi və fəaliyyətləri üzərində nəzarət “Bank olmayan
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kredit təşkilatları haqqında” Qanunla girov əmanəti qəbul etmək hüququ olmayan bank olmayan kredit
təşkilatları üçün müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.
Bank olmayan kredit təşkilatlarının adında “bank olmayan kredit təşkilatı” sözləri olmalıdır. Heç bir
bank olmayan kredit təşkilatları sənədlərdə, elanlarda və ya reklamlarda öz nizamnaməsində göstərilən addan
fərqli adla adlandırıla bilməz. Bank olmayan kredit təşkilatları dövlət qeydiyyatına alınmış və fəaliyyətdə
olan - bankların, kredit ittifaqlarının və digər bank olmayan kredit təşkilatlarının adlarından istifadə edə
bilməz.
Bank olmayan kredit təşkilatlarının minimum nizamnamə (şərikli) kapitalı, habelə qeyri-kommersiya
hüquqi şəxs kimi yaradılan bank olmayan kredit təşkilatlarının təsisçilərinin əmlak haqları pul şəklində
ödənilməlidir. Nizamnamə (şərikli) kapitalı (əmlak haqları) Azərbaycan Respublikasının milli valyutasında
formalaşdırılmalıdır.
Bank olmayan kredit təşkilatlarının nizamnamə (şərikli) kapitalının minimum miqdarı, onların
formalaşdırdıqları ilkin əmlaka dair minimum tələblər Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən olunur.
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Небанковские кредитные организации в Азербайджане
РЕЗЮМЕ
В статье указывается, что небанковские кредитные организации могут учреждаться физическими и юридическими лицами Азербайджанской Республики и (или) иностранных государств, а
также международными организациями в организационно-правовых формах, предусмотренных для
юридических лиц Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики.
Ключевые слова: Банк, кредит, закон, международный, кодекс.

Non-bank credit organizations in Azerbaijan
SUMMARY
The article states that the non-bank credit institutions may be established by natural and legal persons of
the Republic of Azerbaijan and (or) foreign states and international organizations in the legal forms provided
for legal entities by the Civil Code of the Azerbaijan Republic.
Key words: Bank, credit, law, international, code.
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