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HÜQUQŞÜNAS, 
MÜƏLLİM, 

ALİM ÖMRÜ...

O, nanırdı k , düzgünlüyə, haqqa- 
ədalətə tapınanların nəs b  sonsuz rəğ-
bət və sevg d r. Özünə münas bətdə də 

hər yerdə bunu görürdü. Görkəml  hüquqşünas, 
professor Məsumə Məl kova həyat yolunu müəy-
yənləşd rəndə nsanların haqlarını, hüquqları-
nı qorumağı amalına çev rm şd . Buna görə də 
hüquqşünaslıq peşəs n  seçd ,pr ns p allığı, haq-
sızlıqla, ədaləts zl klə barışmazlığı öz həyat de-
v z nə çev rd .Hüquqşünas, müəll m, al m ömrü 
yaşamağın məsul yyət  lə çalışdı. Hüquq elmlər  
doktoru al ml k dərəcəs n  almış lk azərbaycanlı 
qadın, Azərbaycan M ll  Elmlər Akadem yasının 
müxb r üzvü, professor, əməkdar hüquqşünas... 
adının qarşısında yazılan bu fəxr  adlar onun 
uzun ll k gərg n zəhmət n n, elm  araşdırmaları-
nın bəhrəs  oldu. Və b r də heç zaman şlər n n 
çoxluğunu qayğılardan qaçmaq üçün bəhanəyə 
çev rməd . Laqeydl k, b ganəl k ona yad oldu. 
Tələbələr  Məsumə Məl kovanın s masında elm-
də, təhs ldə güzəştə getməyən gözəl al m tələbkar 
olduğu qədər də qayğıkeş müəll m, xalqına bö-
yük məhəbbətlə bağlı b r nsan tanıdılar.

...O, 1929-cu l noyabrın 22-də dəm ryolçu 
Faz l k ş n n a ləs ndə dünyaya göz açmışdır. 
Doğulub böyüdüyü a lə z yalı köklərə bağlı d . 
Odur k , atası dəm ryolçu olsa da, gen ş dünya-
görüşünə mal k d . 1918-c  ldə təşk l ed lm ş 
əlah ddə müsəlman ordusunun əsgər  olmuş, or-
dudan ger  dönəndən sonra sə yen dən dəm ryo-
lunda çalışmışdır. İk nc  Dünya mühar bəs  llə-
r ndə sə dəm ryolu nəql yyatında b r sıra məsul 
tapşırıqları yer nə yet rm şd r. 

Qeyrətl  vətəndaş, qayğıkeş a lə başçısı olan 
Faz l k ş  övladlarının hamısının mükəmməl b -
l yə  y yələnməy  üçün əl ndən gələn  əs rgəmə-

m şd r. Onun həyat yoldaşı Mürqüzər xanım da 
ömrünü beş övladının xoşbəxtl y nə həsr etm şd . 
Belə xoş müh tdə böyüyən  uşaqların hərəs  b r 
sahəyə üz tutdu. A lən n üçüncü övladı olan Mə-
sumə sə hüquqşünaslığı seçd .

Məsumə Məl kova 1952-c  ldə Azərbaycan 
Dövlət Un vers tet n n ( nd k  BDU-nu) hüquq 
fakültəs n  fərqlənmə d plomu lə b t r r. Tələbə-
l k llər ndə gələcək al m n b l y n n və zəhmət-
sevərl y n n şah d  olan müəll m və professorlar 
onun un vers tetdə qalıb çalışmasını təkl f ed rlər. 
Gənc hüquqşünas bu təkl f  qəbul edərək al  mək-
təbdə pedaqoj  və elm  fəal yyətə başlayır. 

O, 1953-cü ldə asp ranturaya qəbul ed l r, 
AMEA-nın müxb r üzvü, hüquq elmlər  doktoru, 
professor Vah d Qəhrəmanov elm  şuranın qərarı 
lə Məsumə Məl kovanın elm  rəhbər  təy n ed -

l r və o, M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət 
Un vers tet n n asp ranturasına ezam ed l r.

Burada əvvəlcə seçd y  tədq qat mövzusunu 
həm n dövrdə s yas  və hüquq  təl mlər tar x  
sahəs nə a d mövzu lə dəy şməl  olur. Həm də 
tədq qat mövzusu respubl kanın m ll -s yas  və 
hüquq  f kr n n təhl l  lə əlaqələnd r lməl  d . 
Başqa sözlə,  gənc asp rant b r daha sınaqdan 
keçməl  d . 

M.Məl kovanın nam zədl k d ssertas yası 
“M.F.Axundovun ct ma -s yas  baxışları” adla-
nırdı. 1956-cı l n yun ayında d ssertas ya lk n 
müzak rəyə təqd m ed l r. Müdaf ə həm n l n 
sentyabrına təy n olunur. 

Lak n bu zaman ortaya daha b r maneə çıxır. 
Avqust ayında keçm ş SSRİ-n n mərkəz  mətbu-
atında Sov. İKP MK-nın nam zədl k d ssertas -
yaları k m  nəzərdə tutulan tədq qat əsərlər  lə 
bağlı qərarı dərc olunur. Qərara görə, nam zədl k 
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d ssertas yaları qabaqcadan k tab şəkl ndə nəşr 
olunmalı və yalnız bundan sonra açıq müdaf əyə 
buraxılmalı d . 

Məsumə Məl kova üçün buna Moskvada na l 
olmaq çət n d . Sentyabrda o, Bakıya qayıdır. 
Həm n vaxt “Azərnəşr” n d rektoru olan yazıçı 
Qılman İlk n əsər n nəşr nə köməkl k göstər r. 
Bununla belə, müdaf ə 1958-c  ldə baş tutur 
və Moskva Dövlət Un vers tet n n Elm  Şurası 
M.Məl kovaya  hüquq elmlər  nam zəd  al ml k 
dərəcəs  ver r. 

Qeyd ed ld y  k m , gənc al m n d ssertas ya 
ş  M rzə Fətəl  Axundovun ct ma -s yas  baxış-

larına həsr olunmuşdu.  Bu onun həm də lk mo-
noqraf k tədq qat k tabı d . Həm n əsərlə m ll  
s yas  və hüquq  təl mlər n öyrən lməs n n  əsası 
qoyulmuşdur. 

Professor M.Məl kova Azərbaycanın s yas  və 
hüquq  təl mlər tar x n n öyrən lməs  məktəb n n 
ban s d r. Onun elm  fəal yyət  barədə danışarkən 
mütləq qeyd etmək lazımdır k , al m n əsərlər  
hüquqşünaslığın k  mühüm sahəs n  əhatə et-
m şd r. Bunlardan b r  s yas  və hüquq  təl mlər 
tar x n n tədq q d r. D gər  sə dövlət və hüquq 
nəzər yyəs n n aktual problemlər nə həsr ed l-
m şd r. 

Dövlət və hüquq nəzər yyəs  hüquq elm n n 
öz mürəkkəbl y  və çət nl y  lə seç lən sahəs d r. 
Bu sahə lə bağlı hər hansı yen  f k r söyləmək o 
qədər də asan dey l. Bütün bunlara baxmayaraq 
Məsumə xanımın Dövlət və hüquq nəzər yyəs  
elm  sahəs ndə yazdığı əsərlərdə dər n tədq qat-
ların nət cəs  olaraq gəld y  qənaətlər hüquq elm  
üçün mühüm əhəm yyət daşıyır.

Yer  gəlm şkən, b r qədər də professorun 
doktorluq d ssertas yası haqqında. Məsumə xa-
nımın doktorluq d ssertas yası“XIX əsr n II ya-
rısında-XX əsr n başlanğıcında Azərbaycan ma-
ar fç lər n n s yası və hüquq  baxışları”na həsr 
olunmuşdur. Doktorluq d ssertas yasının mater -
allarıəsasında nəşr olunmuş monoqraf ya “XIX 
əsr - XX əsr n başlanğıcında Azərbaycanda s yas  
və hüquq  təl mlər tar x ” adlanırdı. Monoqraf -
ya “XIX əsr - XX əsr n başlanğıcında Azərbay-
canda s yas  və hüquq  təl mlər tar x ” adlanırdı. 
Əsl ndə, bu əsər al m n nam zədl k d ssertas yası 
mövzusunun mənt q  davamı d . Bunu deməyə 

hər k  əsərdək  tar x  ardıcıllıq əsas ver r. XIX 
əsrdə və XX əsr n başlanğıcında yaşayıb-yaradan 
mütəfəkk rlər m z n maar fç l k deyaları M. Mə-
l kovanın d gər əsərlər ndə olduğu k m  burada 
da elm  cəhətdən ətrafl ı təhl l olunmuşdur. 

Məsumə xanım nam zədl k d ssertas yasını 
1958-c  ldə, doktorluq d ssertas yasını 1973-cü 
ldə müdaf ə etm şd . Növbət  ldə professor adı-

nı almışdı. 15 l sonra sə Azərbaycan M ll  Elm-
lər Akadem yasının müxb r üzvü seç lm şd . O, 
AMEA-nın müxb r üzvü seç lən lk hüquqşünas  
qadındır. Onun fəal yyət n n  yuxarıda göstər lən 
p llələr  arasındakı  vaxt məsafəs  də təsd qləy r 
k , al m öz məqsəd nə doğru nam və təmk nlə 
getm ş, kam ll y n, şöhrət n z rvəz nə çatmışdır. 

Məsumə xanımın elm  və pedaqoj  fəal y-
yət  b r-b r  lə ayrılmaz vəhdət təşk l ed r. Onu 
70 lə yaxın b r dövrdə al m-pedaqoq taley  ad-
dım-addım zləm ş və bu mənalı həyatın nurun-
dan, zəkasından yüzlərlə gənc n ömür yollarına 
şıq düşmüşdür. Başqa sözlərlə desək, professor 

M.Məl kova öz zəng n b l klər n  aud tor yalarda 
gənc hüquqşünaslarla həvəs və səxavətlə bölüş-
müşdür. Bu həvəs, səxavət nd  də beləd r... Heç 
dəy şməy b. 1958-1968-c  llərdə hüquq fakultə-
s n n Dövlət hüququ kafedrasının müəll m  ol-
muşdur. Sonra  Dövlət və hüquq nəzər yyəs  və 
tar x  kafedrası təşk l ed lm ş, 1968-c  ldə Mə-
sumə Məl kova onun müd r  seç lm ş və uzun 
llərd r k , bu kafedraya bacarıqla rəhbərl k ed r. 

Professor M.Məl kovanın Azərbaycanda 
hüquq elm n n nk şafına verd y  töhfələr təkcə 
bununla məhdudlaşmır. O, bu sahədə mükəm-
məl, yüksək xt saslı kadr potens alının formalaş-
masında, hüquq elm n n dər nl klər nə bələd olan 
yen  mütəxəss slər n yetışd r lməs ndə də b r pe-
daqoq, elm ustad k m  əvəzs z x dmətlər göstər b.

Məsumə xanımın tələbələr qarşısında oxudu-
ğu mühaz rələr həm şə dər n məzmunu lə seç l r 
və bu da təb  k , al m n b l y n n zəng nl y ndən, 
bəhs etd y  sahəyə sevg s ndən, bağlılığından və 
ncəl y nə qədər bələd olmağından rəl  gəl r. 

Ölkəm z n ümum  tərəqq s nə x dmət edən 
kadr potens alının yaradılması proses n n əsas 
ağırlığı məhz professor M.Məl kova k m  al m-
lər m z n ç y nlər nə düşür  və o, bu şərəfl  m s-
s yanın öhdəs ndən lay q ncə  gəl r. Al m n yet ş-
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d rd y  yüksək xt saslı kadrlar hüquq elm m z n 
nk şafına, həm də müstəq l Azərbayanda hüquq  

dövlət quruculuğu proses nə öz dəyərl  töhfələr -
n  verməkdəd rlər. Şübhəs z k , b r elm xad m , 
nsan üçün bundan al  mükafat ola b lməz.

Ötən llər n 60-cı llər ndən et barən profes-
sor M.Məl kovanın əsasını qoyduğu elm  məktəb 
müvaf q sahələr üzrə gen ş həcml  tədq qat şlər -
n n aparılmasına rəvac verm şd r. Onun elm  rəh-
bərl y  lə 35-dən artıq d ssertas ya, o cümlədən 4 
doktorluq d ssertas yası müdaf ə ed lm şd r.

 Professor M.Məl kova Azərbaycanda döv-
lət-hüquq  quruculuğu, ölkə qanunver c l y n n 
ntens v formalaşması və nk şafı dövründə bu 

tar x  prosesdən kənarda qalmamış, Azərbayca-
nın suverenl y  haqqında 23 sentyabr 1989-cu 
l Konst tus ya qanununu tərt b edənlərdən b r , 

Ümumm ll  l der Heydər Əl yev n rəhbərl k etd -
y  1978-c  l Azərbaycan SSR Konst tus yasının 
və 1995-c  l Azərbaycan Respubl kası Konst tu-
s yasının hazırlanması üzrə Kom ss yanın üzvü 
olmuşdur.

Təcrübəl  pedaqoq, professor Məsumə xa-
nım təkcə Azərbaycan üçün dey l, b r sıra xar -
c  ölkələr, məsələn,Vyetnam, Sur ya, İordan ya, 
Fələst n üçün də hüquqşunas kadrlarının haz lan-
mas na böyük  zəhmət sərf etm şd r.

Təsadüf  dey l k , M.Məl kova b r çox təd-
r s proqramlarının müəll f  olmuşdur. 1979-cu 
ldə “Azərbaycanın s yas  nəzər yyələr tar x ”-

n , 1985-c  ldə “S yas  və hüquq  nəzər yyələr 
tar x ”n  , 1994-cü ldə “Müsəlman hüququnun 
əsasları”nı, 1996-cı ldə “Ümum  dövlət və hüquq 
tar x ”n , 1998-c  ldə “Dövlət və hüquq nəzər y-
yəs ”n , “Azərbaycanın dövlət və hüquq tar x ”n  
və b r sıra başqa tədr s proqramlarını nəşr etd r-
m şd r. Bu əsərlər Azərbaycan və rus d llər ndə 
çapdan çıxmışdır. 

Uzun llər boyu qazandığı b l k və təcrübə 
Məsumə xanıma “Hüquq ens kloped k lüğət ”-
n n böyük müəll fl ər dəstəs nə rəhbərl k etməyə 
mkan verm şd r. Bu lüğətdə 80-dən  çox elm  

məqalən n müəll f  Məsumə Məl kovanın özü-
dür. Bundan əlavə, “Bakı Un vers tet n n Xəbər-
lər ” rüblük jurnalının sos al-s yası elmlər ser ya-
sının redaktorudur. 

Ölkəm z müstəq ll y n  bərpa etd kdən sonra 

“Azərbaycan Konst tus yası və nsan hüquqları”, 
“Azərbaycanda hüquq  slahatlar və Konst tus -
ya Məhkəməs ” adlı məqalələr yazmış və hüquq  
dövlət quruculuğu proses n  sürətlənd rmək s-
t qamət ndə yen  təkl fl ər verm şd r. 

İstər sovet dönəm ndə, stərsə də Azərbaycan 
müstəq ll k qazandıqdan sonra görkəml  al m -
m z n səs  dünyanın müxtəl f guşələr ndə keç -
r lən konfrans və s mpoz umlardan gəlm şd r. 
Hələ 1976-cı ldə Məsumə Məl kova Beynəlxalq 
S yas  Elmlər Assos as yasının Şotland yanın 
Ed nburq şəhər ndə keç rd y  “Zaman, məkan və 
s yasət” konqres ndə nümayəndə k m  şt rak et-
m şd r. Onun tədb rdək  məruzəs  böyük marağa 
səbəb olmuşdur. Keçm ş SSRİ-n n b r çox şəhər-
lər ndə, o cümlədən Moskvada, K yevdə, Tb l -
s də mütəmad  elm  konftanslarda şt rak etm ş-
d r. Eləcə də müxtəl f llərdə ABŞ-da, Kanadada, 
Şotland yada və d gər ölkələrdə mötəbər elm  
tədb rlərdə olmuş, çıxışları maraqla qarşılanmış-
dır. 1991-c  ldə sə ölkəm zdə lk dəfə keç r lən 
Azərbaycan-Amer ka s mpoz umunun təşk lat-
çısı olmuş və orada dər n məzmunlu məruzə lə 
çıxış etm şd r. 

1997-c  ldə “Azərbaycan XXI əsr n astana-
sında” elm -prakt k konfransını təşk l edən şç  
qrupun üzvü və “Dövlət quruculuğu problemlər ” 
bölməs nə rəhbərl k edənlər n b r  də məhz Mə-
sumə xanım d . Bu konfransda o, “Azərbaycan 
Respubl kası qanunver c l y n n nk şaf problem-
lər ” mövzusunda məruzə lə çıxış etm şd r. 

Professor M.Məl kova hələ sovet dönəm n-
dən d gər müttəf q respul kalardakı həmkarları 
arasında böyük hörmət və nüfuza mal kd r. Tə-
sadüfü dey l k , Rus yanın hüquq al mlər  onunla 
nd yədək sıx əməkdaşlıq ed rlər. Bunun nət cə-

s ndə azərbaycanlı al m b r çox monoqraf k tə-
dq qatlarda - SSRİ Elmlər Akadem yasının nəşr 
etd y  “S yas  və hüquq  təl mlər tar x ” üçc ld-
l k k tabının b r nc    “Qəd m dünya” c ld ndə, 
k nc  “Orta əsrlər və nt bah dövrü” c ld ndə və 

XVII-XVIII əsrlər  əhatə edən üçüncü c ld ndə, 
eləcə də Moskvada nəşr olunan “S yas  və hüquq  
təl mlər tar x ” dərsl klər ndə b r sıra bölmələr n 
müəll fl ər d r.   

Professor M.Məl kova böyük ct ma  ş yer nə 
yet rm ş və bu gün də yet rməkdəd r. O, hələ Sov.
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İKP-nın XXVIII qurultayında part yanın MK-nın 
üzvü seç lm ş və qondarma Qarabağ problemlə-
r nə da r kom ss yaların ş ndə fəal şt rak etm ş-
d r. M.Məl kova uzun llər SSRİ S yas  Elmlər 
Assos as yası Şurasının İcra yyə Kom təs n n, 
SSRİ Təhs l Naz rl y  yanında hüquq elmlər  
üzrə metod k -şuranın üzvü, Azərbaycan SSR 
Təhs l Naz rl y n n Elm -Metod k şurasının elm  
kat b , BDU-nun nəzd ndə B.FD.02.013 saylı 
D ssertas ya Şurasının sədr müav n , AMEA-
nın nəzd ndə Hüquq Problemlər  Əlaqələnd r-
mə Şurasının sədr  olmuş, Rus ya Federas -
yasında nəşr olunan “История государства и 
права», «Азербайджано-российский журнал 
международного и сравнительного права»,“A-
MEA-nın Xəbərlər ” jurnalının tar x və hüquq 
elmlər  ser yasının, “Beynəlxalq hüquq və n-
teqras ya problemlər ” və “Azərbaycan Respub-
l kası Pol s Akadem yasının Elm  Xəbərlər ”n n 
redaks ya şuralarının üzvük m  fəal yyət göstər-
m şd r. O, eyn  zamanda AMEA-nın İct ma  Elm-
lər Bölməs n n büro üzvü və b r neçə ct ma  təş-
k latların üzvüdür.

Azərbaycan Respubl kası Prez dent  yanında 
Al  Attestas ya Kom ss yası yarandığı gündən 
Məsumə xanım orada qt sad yyat, fəlsəfə və 
hüquq elmlər  üzrə ekspert şurasının sədr  olmuş-
dur. Eləcə də Respubl ka Al  Məhkəməs n n və 
Baş Prokurorluğunun elm -məsləhət şuralarının 
üzvü k m  nd  də fəal yyət göstərm şd r.

Məsumə  xanım 1999-cu ldə keç r lən “K ta-
b -Dədə Qorqud-1300” respubl ka elm  konfran-
sında olduqca məzmunlu məruzə etm şd r. Qeyd 
edək k , o, həm də Dədə Qorqud dastanlarında 
ct ma -s yas  və hüquq  deyaların lk tədq qatçı-

sıdır. Onu da demək lazımdır k , yorulmaz al m n 
bu və d gər tədb rlərdək  çıxışlarının hər b r  ad  
məruzə çərç vəs ndən çıxaraq dər n elm  məz-
mun daşıyır. Daha dəq q fadə etsək, onun hər 
məruzəs  b r tədq qat ş  d . 

Ümum yyətlə, böyük al m Məsumə Məl ko-
vanın çoxşaxəl  fəal yyət n  b r jurnal məqaləs n-
də tam əks etd rmək mümkün dey l.  Onun elm  
yaradıcılığı, eləcə də  pedaqoj  və ct ma  fəal y-
yət   daha dər ndən tədq q ed lməl , öz yüksək 
dəyər n  almalıdır. 

Təsadüf  dey l k , stər sovet hak m yyət  döv-

ründə, stərsə də müstəq ll k llər ndə professor 
Məsumə Məl kovanın x dmətlər  dövlət tərəf n-
dən yüksək q ymətlənd r lm şd r. Ona 1969-cu 
ldə Azərbaycan SSR əməkdar hüquqşünası  fəx-

r  adı ver lm şd r. 1976-cı ldə “Şərəf n şanı” or-
den , 2000-c  ldə “Şöhrət” orden , 1985-c  ldə 
“Əmək veteranı” medalı, b r neçə fəxr  fərman, 
o cümlədən 1994 və 1999-cu llərdə Azərbaycan 
Respubl kası Təhs l Naz rl y n n, 1999 və 2004-
cü llərdə AMEA-nın, həmç n n DİN-n n fəxr  
fərmanları, 2008-c  ldə Azərbaycan Respubl ka-
sı Təhs l Naz rl y n n “Qabaqcıl təhs l şç s  döş 
n şanı” lə təlt f ed lm şd r. Prez dent İlham Əl -
yev n 30 oktyabr 2009-cu l tar xl  sərəncamına 
əsasən Azərbaycanda təhs l n və  elm n nk şafın-
da böyük x dmətlər nə görə ona  fərd  prez dent 
təqaüdü ver lm şd r.

Bütün bunlarla yanaşı, Məsumə xanım a ləs -
n , övladlarını sevən əsl Azərbaycan qadını, Azər-
baycan anasıdır. Həyat yoldaşı Sab r Rəzzaqovla 
həmkar d lər. Sab r müəll m Bakı şəhər n n ra-
yonlarında xalq məhkəməs n n hak m  k m  ça-
lışmış, Respubl ka Al  Məhkəməs n n üzvü se-
ç lm şd . Al  Məhkəmən n Rəyasət Heyət n n və 
C nayət şlər  üzrə məhkəmə kolleg yasının üzvü 
olmuşdur. O da əməkdar hüquqşünas d . 

Sab r müəll m və Məsumə xanım k  övlad bö-
yüdüb boya başa çatdırmışlar. Onlar val deynlər -
n n yolunu lay q ncə davam etd r rlər. 

Bu gün Məsumə xanım yaşadığı mənalı l-
lərə boylanıb qürur h ss  keç r r. Bu qüruru ona 
bəxş edən təkcə övladları dey l, həm də yet şd r-
d y  m nlərlə hüquqşünas kadrıdır k , nd  onlar 
Azərbaycanımızın müxtəl f elm -hüquq  müəs-
s sələr ndə, hüquq  x dmət darələr ndə, ədl yyə, 
hüquq-mühaf zə orqanlarında çalışırlar. 

Məsumə xanım həmç n n xalqımıza hüquq 
elm nə a d böyük b r rs ərmağan etm şd r. Bu, 
Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda 
çap olunmuş 200-dən çox monoqraf ya, dərsl k, 
dərs vəsa t , çoxsaylı elm  məqalələrd r. Tələ-
bələr, gənc hüquqşünaslar bu elm  xəz nədən 
gen ş st fadə ed rlər.Onun 2019-cu ldə nəşr 
olunmuş “Hüquq nəzər yyəs ” adlı dərsl y  bütün 
hüquqşünasların stolüstü k tabına çevr lm şd r.

Hörmətl  professorumuz yaşının bu çağında 
da ens kloped k b l klər n  tələbələrdən, gənc 



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 3 (23), 2019

9

hüquqşünaslardan əs rgəm r. 
Professor Məsumə Məl kovanın dərslər  da-

vam ed r. Böyük al m n formalaşdırdığı elm  
məktəb n nd  yüzlərlə davamçısı var və bu, b r 
ustad k m  onun x dmətlər d r. Məsumə xanımın 
elm sahəs ndə qazandığı uğurlar Azərbaycan 
dövlətç l y n n möhkəmlənd r lməs nə, xalqımı-
zın elm  potens alının daha da güclənd r lməs nə 
x dmət göstərm ş və göstərməkdəd r. 

Nə vaxtsa Məsumə xanımın özünə deal seçd -
y  şəxs yyətlər, şübhəs z k , olmuşdur. Bu gün sə 
onun özü 90 ll k şərəfl  b r ömürlə çoxları üçün 
dealdır. Onu özünə deal seçən hər kəs təkcə 

Məsumə Məl kovadan al m olmağı dey l, həm də 
necə nsan olmağı öyrən r. Bu, b zə, onu sevən-
lərə  və q ymətlənd rənlərə, həm də necə yaşa-
malı olduğumuzu öyrəd r. Çünk  o, özü müdr k 
həyatı yaşamış al m, müəll m, z yalı k m  tanınan 
və bu gün də sev lən nsandır. Əz z müəll m m n 
90 ll k yub ley nə thaf etd y m məqalən  ta-
mamlayarkən b r daha demək stəy rəm k , Mə-
sumə xanım k m  z yalılar xalqımıza tanrının b r 
lütf d r. Onlara həm şə eht yacımız var. 

 Yen  ömür z rvələr ndə görüşmək üm d  lə, 
Məsumə xanım!

Alış QASIMOV,
Bakı Dövlət Universitetinin Əmək və ekologiya hüququ kafedrasının müdiri, 

hüquq üzrə elmlər doktoru, professor
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Açar sözlər: qloballaşma, c nayətkarlıq, 
transm ll , nsan alver , narkob znes, k berc -
nayətkarlıq, terror zm, meyllər.

Ключевые слова: глобализация, пре-
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терроризм, тенденции.
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Bazarların, malların, x d mətlər n və 
kap talların yüksək dərəcədə ntens v 
nteqras yasından barət olmaqla, s s-

teml , mürəkkəb və z dd yyətl  xarakter daşıyan 
qloballaşma çoxsaylı sos al, qt sad , hüquq , 
ps xoloj , texn k  xarakterl  problemlər n yaran-
masına səbəb olmuş, s yasətç lər, hüquqşünaslar, 
qt sadçılar, sos oloqlar, ps xoloqlar və d gərlər  

tərəf ndən qızğın müzak rə obyekt nə çevr lm ş-
d r.

 E.Səmədzadən n f kr ncə, XX əsr n k nc  
yarısından başlayaraq dünyada getd kcə daha da 
sürətlənən nteqras ya proseslər n  özündə cəm-
ləyən qloballaşmanı (latınca «kürə», fransız d -
l ndə sə «ümum ») yer kürəs n n bütün nsanlar 
üçün «vah d ev» olmasına yönəlm ş tar x  proses 
k m  qəbul etmək olar. Qloballaşmanın təkanve-
r c  am l  nsan və kap talın bütün dünya üzrə sər-
bəst hərəkət , dövr yyəs d r(13, s.113).

A.Əsədov qeyd ed r k , dar, qt sad  mənada 
qloballaşma, kap tal, əmək, təşəbbüskarlıq və 
sa r k m  stehsal am llər n n və x dmətlər n bü-
tün dünya m qyasında sərbəst və ardıcıl hərəkət 
qab l yyət  qazanmasıdır. Gen ş mənada sə qlo-
ballaşma, b r fenomen olmaqla un versal s yas , 

ct ma  və mədən  dəyərlər n m ll  sədlər  aşaraq 
lokal dəyərlər halını alması deməkd r(15, s.10).

Qloballaşmanın müsbət və mənf  nət cələr -
n n, bu dünyəv  prosesdən rəl  gələn r sklər n 
q ymətlənd r lməs nə çoxsaylı k tablar, monoq-
raf yalar həsr olunmuşdur. Müxtəl f elm sahələ-
r n n mütəxəss slər  tərəf ndən yazılmalarına 
baxmayaraq, onların əksər yyət ndə dünyanın 
qloballaşmasının, b r tərəfdən obyekt v və qaçıl-
maz olduğu, d gər tərəfdən sə qloballaşmanın 
özündə eyn  vaxtda dünya s v l zas yası üçün 
c dd  nət cələr doğuran neqat v proseslər n də 
daşıyıcısı ola b ləcəy  göstər l r. Qloballaşmadan 
yazan müəll fl ər nad r hallarda ona münas bətdə 
neytral mövqe tuturlar. Onlar b r qayda olaraq 
ya onunla bağlı üstünlüklərə və mkanlara, ya 
da qloballaşmanın özü lə gət rd y  təhd dlərə və 
r sklərə d qqət yet r rlər.

Azərbaycan M ll  Elmlər Akadem yasının pre-
z dent , akadem k Ram z Mehd yev «Qloballaş-
ma dövründə dövlət və cəm yyət» məqaləs ndə 
qeyd ed r: «Dünyada gedən proseslər b rmənalı 
şək ldə göstər r k , XXI əsrdə bəşər yyət n nk -
şaf strateg yasını xeyl  dərəcədə məhz qloballaş-
ma müəyyənləşd rəcəkd r. Hörmətl  akadem k 
düzgün olaraq yazır k , «qlobal proseslər müəy-
yən mənada m ll  dövlətlərə çağırışlardır. Qlo-
ballaşmanın həyatımıza nə sə b r yen l k əlavə 
edəcəy nə aludə olmaq yox, onun hələ tam dərk 
etməd y m z nət cələr  haqda düşünmək lazım-
dır»( 12 ).

Azərbaycan Respubl kasının Prez dent  cə-
nab İlham Əl yev n 29 dekabr 2012-c  l tar xl  
fərmanı lə təsd q ed lm q «Azərbaycan 2020: 
gələcəyə baxış» İnk şaf Konseps yasında xüsu-
s  olaraq qeyd ed l r: «XXI əsr n lk on ll y ndə 
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sürətlə nk şaf edən və yayılan nformas ya və te-
lekommun kas ya texnolog yaları, bununla bağlı 
yen  vüsət almış qloballaşma proseslər  ölkələr n 
sos al- qt sad  həyatına c dd  şək ldə təs r etmək-
dəd r. Bu mənada Azərbaycan da st sna dey ld r. 
Qlobal, planetar xarakterl  am llər ölkə həyatının, 
demək olar k , bütün sahələr ndə – qt sad , sos -
al, s yas , mədən  və s. sahələrdə cərəyan edən 
proseslərə nüfuz ed r».

Konseps yada müas r dövrümüzün əsas çağı-
rışları qeyd olunmuş, gen ş mkanlarla yanaşı, 
qloballaşmanın özü lə böyük r sklər  də gət rd y  
göstər lm şd r.

Mürəkkəb və z dd yyətl  məzmuna mal k qlo-
ballaşma proses  dünyəv  m qyas alan b r sıra 
r sklər n, dünyanı təhd d edən neqat v had sələ-
r n, o cümlədən c nayətkarlığın s steml  və detal-
laşdırılmış kr m noloо  təhl l n , c nayətkarlığın 
beynəlxalq və reg onal problemlər n n öyrən l-
məs n  zərur  ed r.

Hüquq elmlər  doktoru H.Qurbanov qeyd ed r 
k , «son zamanlar qloballaşmanın həm müsbət, 
həmç n n mənf  xüsus yyətlər  lə bağlı k fayət 
qədər müzak rələr aparılmış, bu məsələn n nəzər  
və təcrüb  aspektlər  tədq q ed lm şd r….. Təkcə 
poz t v dey l, həm də neqat v nət cələr yaradan 
qloballaşma c nayətkarlığın da kəm yyət və key-
f yyət göstər c lər ndə müəyyən dəy ş kl k yarat-
mışdır»(4, s.77-78). 

F.M.Cavadov və Y.S.Abdullayev qeyd ed rlər 
k , «XXI əsrdə daha da sürətlənən qloballaşma 
proses  çoxsaylı sos al, qt sad , mənəv , ps xo-
loj  xarakterl  problemlər n yaranmasına səbəb 
olmuşdur. Bu problemlər n s yasətç lər, qt sad-
çılar, sos oloqlar, ct ma yyət tərəf ndən qızğın 
müzak rə ed lməs  təsadüf  dey ld r. Eyn  zaman-
da qloballaşmanın tədq q ndə kr m noloj  və c -
nayət-hüquq  aspektlər n açıq-aydın ger  qalması 
d qqət  çək r»(7, s.3-4). 

Qloballaşmanın təs r  altında c nayətkarlığın 
struktur və d nam kasında, kəm yyət və keyf y-
yət parametrlər ndə b r sıra d nam k dəy ş kl k-
lər baş verm ş, c nayətkarlıq getd kcə daha da 
mütəşəkk ləşm ş, transm ll ləşm ş, korrups ya-
laşmış və ntellektuallaşmışdır. Professor D.A.
Şestakov bununla bağlı düzgün olaraq qeyd ed r 
k , kommun kas yaların, qt sad yyatın və mal y-

yən n qloballaşması proses n n davam etd y  və 
daha da sürətlənd y  şəra tdə ayrı-ayrı şəxslər n 
və mütəşəkk l qurumların kr m nal fəal yyət n n 
məcmu nət cəs  k m  c nayətkarlıq da müas r şə-
ra tdə fərql  struktura sah b olur. Planetar şək ldə 
nk şaf edən c nayətkarlığın yen  keyf yyət  tədr -

cən kr m nolog yada da dərk olunur»(27,, s.331).
İqt sad yyatın, mal yyən n, nəql yyat vas tələ-

r n n, texn kanın, elm n, t bb n, ümum  qlobal-
laşmasına tam uyğun olaraq c nayətkarlığın, 
xüsusən də onun mütəşəkk l c nayətkarlıq k m  
tərk b h ssəs n n də qloballaşması baş ver r. Nar-
kot klərlə, s lahla, nsanlarla, nsan orqanları lə 
t carət artıq sərhədlər tanımır(19).

H.Qurbanov, qloballaşma meyllər n n reg onal 
c nayətkarlığın vəz yyət , strukturu və d nam ka-
sına da təs r göstərd y n  qeyd edərək yazır k , hər 
b r ölkədə baş verən c nayətlər n özünəməxsus, 
səc yyəv  kr m noloj  xüsus yyətlər  olsa da, bey-
nalxalq tendens yalar c nayətkarlığın strukturu 
və xarakter ndə müəyyən zlər buraxır. C nayət-
karlığın s steml  təhl l  göstər r k , elə c nayət 
növlər  vardır k , onların artması qloballaşma, 
ct ma  münas bətlər n d nam k nk şafı lə bağ-

lıdır. Beynəlxalq münas bətlər n sürətl  nk şafı 
qt sad , s yas  və sos al sahələrdə müsbət dəy -

ş kl klər yaratsa da, bu proseslər c nayətkarlığın 
kəm yyət və keyf yyət göstər c lər nə də təs r 
göstərərək nsan alver , k ber c nayətkarlıq, nar-
kot k vas tələrlə bağlı və s. c nayətlər n artmasına 
səbəb olmuşdur»(4, s.76).

Son llərdə dünyada, onun ayrı-ayrı reg on-
larında müşah də olunan təhlükəl  meyllərdən 
b r  də mütəşəkk l c nayətkar fəal yyət n m q-
yaslarının gen şlənməs  c nayətkarlığın struktu-
runda mütəşəkk l dəstələr və kr m nal b rl klər 
tərəf ndən törəd lən c nayətlər n xüsus  çək s -
n n artmasıdır. Təsadüf  dey ld r k , narkot klər 
və c nayətkarlıq üzrə BMT İdarəs n n craçı d -
rektoru Anton o Mar ya Kosta 2011-c  l n yu-
lunda «C nayətkarlığın qloballaşması: transm ll  
mütəşəkk l c nayətkarlığın təhd dlər n n q ymət-
lənd r lməs » adlı BMT-n n yen  məruzəs n  təq-
d m edərkən qeyd etm şd r k , «mütəşəkk l c -
nayətkarlıq qlobal xarakter kəsb etm ş, qüdrətl  
qt sad  və hərb  gücə çevr lm şd r».

BMT-n n beş ldən b r keç r lən, qlobal sə-
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v yyədə c nayətkarlığa qarşı mübar zə s yasət n  
müəyyən edən, dünyanın demək olar k , bütün 
ölkələr ndən nümayəndələr n, o cümlədən ədl y-
yə və dax l  şlər naz rlər n n, baş prokurorların, 
d gər hökumət üzvlər n n, nüfuzlu beynəlxalq 
təşk latların rəhbər vəz fəl  şəxslər n n şt rak 
etd y  «C nayətkarlığın qarşısının alınması və 
c nayət ədl yyəs » üzrə 12-c  və 13-cü konqres-
lər ndə transm ll  mütəşəkk l c nayətkarlığın bey-
nəlxalq təhlükəs zl k s stem nə və qlobal nk şafa 
mənf  təs r ndən, bu məsələdə BMT-n n və üzv 
dövlətlər n səylər n n güclənd r lməs  zərur l -
y ndən danışılmışdır.

Qloballaşma proseslər n n neqat v təs rlər  nə-
t cəs ndə mütəşəkk l c nayətkarlığın kölgə kap -
talı bu gün dünya mal yyə s stem n n b r elemen-
t nə çevr lm şd r. Beynəlxalq terror təşk latlarının 
kr m nal fəal yyət , terrorçuluğun mal yyələş-
d r lməs , nformas ya-kompüter texnolog yala-
rı sahəs ndə c nayətkarlıq, off şorlardan st fadə 
etməklə həyata keç r lən verg  c nayətlər , nsan 
alver , bütün bunlar – qlobal c nayətkarlıqla mü-
bar zə sahəs ndə dövlətlər n beynəlxalq o cümlə-
dən reg onal səv yyədə əməkdaşlığını tələb edən 
aktual qlobal və reg onal problemlərdənd r(21).

İqt sad  münas bətlər n qloballaşması c nayət-
kar akt vl y n m qyaslarının gen şlənməs  üçün 
müstəsna əlver şl  mkanlar yaradır. Yaxın gələ-
cəkdə kr m nal fəal yyət n əsas sahələr  q sm ndə 
sənayen n yüksək gəl r gət rən sahələr , məsələn, 
b oloj  və nformas ya texnolog yalarının stehsa-
lı lə bağlı sahələr ola b lər. Bunun üçün transm ll  
c nayətkar təşk latlar qlobal kr m nal şəbəkələrdə 
b rləşən stratej  c nayətkar alyanslar yaratmağa 
başlamışlar(17, s.92). 

BMT-n n hesablamalarına görə, mütəşəkk l 
c nayətkarlıq hər l dünya qt sad yyatına təqr -
bən 2 tr lyon dollara başa gəl r. 

Beləl klə, qloballaşma şəra t ndə s steml l k 
xüsus yyət nə mal k olmaqla sos al, hüquq , q-
t sad , ps xoloj  və d gər çalarlar daşıyan had sə 
k m  c nayətkarlıq yen  keyf yyətlər daşımağa 
başlamış, onun strukturunda b r sıra c dd  dəy -
ş kl klər baş verm ş, nsan alver , k berc nayət-
karlıq, nsan orqanları lə kr m nal t carət, qanun-
suz m qras ya, narkob znes və sa r k m  transm ll  
mütəşəkk l c nayətkarlığın forma və növlər  daha 

d nam k nk şaf etməyə, m qyasca gen şlənməyə 
başlamışdır(18, s.241-255). 

Təsadüf  dey ld r k , BMT-n n, d gər nüfuzlu 
beynəlxalq və reg onal təşk latların rəsm  sənəd-
lər ndə dəfələrlə dünya b rl y n n c nayətkarlıqla 
mübar zə sahəs ndə stratej  pr or tetlər  sırasında 
terror zm, narkot klər n qanunsuz dövr yyəs , n-
san alver , korrups ya, k berc nayətkarlıq və d -
gər kr m nal fəal yyət növlər  lə mübar zə oldu-
ğu xüsus  olaraq göstər lm şd r(6, s.82-98). 

Son yarım əsrdə narkoman ya və narkoc -
nayətkarlıq n sbətən lokal fenomendən dünya 
kr m nal və ant sos al akt vl y n əsas mənbəy nə 
çevr lm şd r. Narko stehsal pr ns pcə planetar xa-
rakter almış, dünyada ekstrem zm n, qeyr -sab t-
l y n və s yas  turbulentl y n un versal generatoru 
olmuşdur(20).

 Narkot k vas tələr n və ps xotrop maddələr n 
qanunsuz dövr yyəs  və narkomanlıq müas r dün-
yanı c dd  narahat edən qlobal problemlər ndən 
b r  olmaqla cəm yyət n mənəv  və ntellektual 
potens alının aşınmasına, genefondun tənəzzü-
lünə və d gər mənf  halların baş verməs nə gət r b 
çıxarır. Narkot k vas tələr n və ps xotrop mad-
dələr n qanunsuz dövr yyəs  c nayətkarlığın art-
masına səbəb olmaqla yanaşı, həm də terror zm n 
mal yyə mənbəy  k m  beynəlxalq təhlükəs zl yə 
ən c dd  təhd dlərdən b r  k m  çıxış ed r(1, s.7).

Ümumm ll  L der m z Heydər Əl yev 1997-
c  l n 13-14 fevral tar xlər ndə Bakıda keç r lən 
BMT-n n Yaxın və Orta Şərqdə narkot k vas tələ-
r n qanunsuz dövr yyəs nə nəzarət və bununla 
bağlı problemlər üzrə Yardımçı Kom ss yasının 
32-c  sess yasının açılışında söyləd y  n tq ndə 
dem şd r: «Narkot klərə nəzarət, narkoman ya və 
narkob znes lə mübar zə əsr m z n son llər ndə 
dünyada ümumbəşər  b r problem olmuşdur. Bu 
mübar zə hər b r ölkən n, xalqın, m llət n f z k  
və şüur  sağlamlığı uğrunda aparılan mübar zə-
d r».

2004-cü l 22-24 yanvar tar x ndə Bakıda 
təşk l olunmuş «Böyük İpək yolu dövlətlər ndə 
narkot k vas tələr n qanunsuz dövr yyəs nə qarşı 
mübar zə» mövzusunda beynəlxalq elm -prakt -
k  konfransın şt rakçılarına mürac ət ndə Azər-
baycan Respubl kasının Prez dent  cənab İlham 
Əl yev dem şd r: «Coğraf  mövqey ndən, ct -
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ma -s yas  quruluşundan, nk şaf səv yyəs ndən, 
mədən  və tar x  əlaqələr ndən asılı olmayaraq, 
elə b r ölkə yoxdur k , dövrümüzün qlobal prob-
lemlər ndən b r  olan narkot klər n qanunsuz 
dövr yyəs  lə qarşılaşmasın».

Son llərdə dünyanın əksər ölkələr ndə c -
nayətkarlığın ən d nam k nk şaf edən struktur 
elementlər ndən b r  də narkob znesd r. Bu zaman 
narkob znes  həm c nayətkarlığın element , həm 
də am l  k m  q ymətlənd rmək olar. Narkot k 
vas tələr n tədarükçüsü q sm ndə çıxış edən re-
g onlarda, habelə narkotraf k zonasında yerləşən 
reg onlarda narkot k vas tələr n qanunsuz dövr y-
yəs  lə bağlı c nayətlər n daha yüksək səv yyəs  
müşah də olunur. Narkoman ya, öz növbəs ndə, 
d gər c nayət növlər n n, xüsusən də soyğunçu-
luq, oğurluq, quldurluq, qəsdən sağlamlığa ağır 
zərər vurma və s. k m  kr m nal əməllər n baş 
verməs nə, bu və d gər c nayət növlər n n sayının 
artmasına, səv yyəs n n yüksəlməs nə gət r r(16, 
s.14-20). 

Yer kürəs n n ən müxtəl f ölkələr ndə, reg -
onlarında və q tələr ndə narkot k vas tələr n və 
ps xotrop maddələr n qanunsuz dövr yyəs  sahə-
s ndə təşəkkül tapmış vəz yyət n anal z  ümumən 
dünyada müas r narkoc nayətkarlığın və narko-
b znes n əsas meyllər  və qanunauyğunluqları sı-
rasında aşağıdakıları xüsus  olaraq qeyd etməyə 
mkan ver r: 1)narkoc nayətlər n latentl y n n, 
ct ma  təhlükəl l k dərəcəs n n, mütəşəkk l-

l k səv yyəs n n yüksəlməs ; 2)narkob znesdən 
əldə ed lm ş «ç rkl » pulların «yuyulması», yən  
leqallaşdırılması və sonradan leqal qt sad yyatın 
ən müxtəl f sahələr nə qoyulması hallarının ge-
n şlənməs , narkopulların terrorçuluğun mal y-
yələşd r lməs  mənbələr ndən b r nə çevr lməs ; 
3)narkot k vas tələr n və ps xotrop maddələr n 
nsan sağlamlığı üçün daha təhlükəl  olan yen  

növlər n n (məsələn, spays) yaranaraq sürətlə 
yayılması; 4)narkot k vas tələr n və ps xotrop 
maddələr n yen  bazarlarının, daşınmasının yen  
marşrutlarının, yen  tranz t-keç d məntəqələr -
n n yaranması; 5)tranz t əraz lər n (reg onların) 
narkot k stehlak edən reg onlara çevr lməs ; 6)
kr m nal narkostrukturların c nayətkar fəal yyə-
t n n daha da möhkəmlənməs  və m qyasca ge-
n şlənməs , bu fəal yyət n madd -texn k  təm nat 

səv yyəs n n yüksəlməs ; 7)s lahlı münaq şələr 
zonasında (məsələn, Dağlıq Qarabağda, Azər-
baycanın şğal altında olan əraz lər ndə) tərk b n-
də narkot k maddələr olan b tk lər n ək lməs  və 
becər lməs , bu yerlərdə narkot k vas tələr n və 
ps xotrop maddələr n stehsalının təşk l ed lməs  
və sa rə(8, s.6-20). 

B.S.Zah dov XX əsr n 90-cı llər ndən baş-
layaraq BMT-n n, Avropa B rl y n n, MDB-n n, 
d gər beynəlxalq və reg onal təşk latların nar-
kob zneslə, «ç rkl  pullar»ın yuyulması lə, ter-
rorçuluqla, transm ll  mütəşəkk l c nayətkarlıqla 
mübar zə sahəs ndə həyata keç rd klər  səylər  
daha da güclənd rd klər n  qeyd edərək, bunu 
aşağıdakı səbəblərdən zərur  olduğunu xüsus  
olaraq vurğulayır: «1)dünyanın müxtəl f dövlət-
lər ndə narkot k xassəl  b tk lər n becər lməs n n 
gündən-günə gen şlənməs  və yen  texnolog ya-
ların tətb q ; 2)qeyr -qanun  dövr yyədə s nte-
t k və yarıms ntet k tərk bl  narkot k vas tələr n 
çoxalması, onların ən yen  növlər n n yaradılması 
və st fadəs n n gündən-günə artması; 3)narkot z-
m n və narkob znes n gen şlənərək mühar bə və 
s lah maf yası lə, terrorçu qruplarla b rləşməs , 
beynəlxalq m qyasda narkob znes n mütəşəkk l 
və transm ll  c nayətkarlığın, o cümlədən terror-
çuluğun əsas mal yyə mənbəy nə çevr lməs ; 4)
narkb znes fəal yyət  nət cəs ndə əldə ed lm ş 
«ç rkl  pullar»ın yuyulması məqsəd lə həyata 
keç r lən kr m nal tədb rlər və həm n pulların 
ayrı-ayrı dövlətlərdə, reg onlarda və beynəlxalq 
m qyasda yen  c nayətkar qrupların yaradılması 
və korrups yanın gen şlənd r lməs nə sərf olun-
ması və sa rə» (9, s.24).

BMT ekspertlər n n 2016-cı l üçün q ymət-
lənd rmələr nə görə, dünyanın 15-64 yaşda olan 
əhal s n n 5,6%- , yən  275 m lyonu narkot k 
st fadəç s d r; b r ll k narkosənaye dövr yyə-

s  400 m lyard dollardan çoxdur, bu da b r ldə 
beynəlxalq t carət n 8%-n  təşk l ed r; b r ldə 
72 adda s ntet k tərk bl  yen  narkot k stehsal 
ed lərək qanunsuz dövr yyəyə buraxılmışdır(1, 
s.9).

İnformas ya və kommun kas ya texnolog ya-
larının nk şaf səv yyəs  də narkotac rlər n m-
kanlarını gen şlənd rm şd r. 

Avropa B rl y  ölkələr ndə narkot klər n qey-
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r -qanun  satışından əldə olunan gəl rlər ldə təx-
m nən 24 m lyard avro təşk l ed r(1, s.24).

BMT-n n Narkot klər və C nayətkarlıq üzrə 
İdarəs n n (UNODC) 2017-c  l hesabatına görə 
ABŞ narkot k vas tələrdən və ps xotrop mad-
dələrdən st fadə edənlər n sayına görə b r n-
c  yerdə ged r. Belə k , ABŞ-da 15-64 yaş arası 
vətəndaşların 16,5%-  narkot k vas tələrdən və 
ps xotrop maddələrdən st fadə ed r. İk nc  yerdə 
daha b r Ş mal  Amer ka ölkəs  – Kanada yer al-
mışdır. Hesabata görə, Kanadada 15-64 yaş arası 
vətəndaşların 14,7%-  narkot k vas tələrdən st -
fadə ed r. İlk onluğa həmç n n N ger ya (14,3%), 
Ç l  (11,8%), Çex ya (11,4%), Fransa (11,1%), 
Yen  Zeland ya (11,0%), Bermud (10,9%), Avst-
ral ya (10,2%) və Zamb ya (9,5%) dax ld r. He-
sabatda Azərbaycanda 15-64 yaş arası şəxslə-
r n 3,5%-n n narkot k vas tələrdən və ps xotrop 
maddələrdən st fadə etd klər  göstər lm şd r. Bu 
göstər c yə əsasən Azərbaycan 122 ölkə arasın-
da 58-c  yerdə qərarlaşmışdır. Keçm ş SSRİ-n n 
d gər ölkələr nə gəld kdə sə, BMT hesabatına 
görə, Eston ya (6,0) 32-c , Latv ya (4,2%) 51-c , 
Özbək stan (4,2) 53-cü, Gürcüstan (2,7) 72-c , 
Qazaxstan (2,4) 78-c , L tva (2,3) 79-cu, Ukray-
na (2,13) 81-c , Belarus (1,07) 101-c , Moldova 
(0,7) 110-cü sırada yer almışlar. 

Göründüyü k m , reg on ölkələr  arasında nar-
kot k stehlakçılarının sayına görə Azərbaycanı 
yalnız Özbək stan, Latv ya və Eston ya qabaqla-
yır. 

 Narkot k vas tələrdən və ps xotrop maddələr-
dən st fadə nət cəs ndə baş verən ölüm hallarının 
sayı haqqında məlumatların toplanması və anal -
z  lə BMT-n n narkot klər və c nayətkarlıq üzrə 
darəs  məşğul olur. BMT-n n bu strukturunun 

2018-c  l üzrə hesabatında əhal n n mütləq və 
n sb  (əhal n n 1 mln nəfər nə düşən) ölüm sayı 
lə bağlı məlumatlar əks olunmuşdur.

Qeyd edək k , ölüm səv yyəs nə nsanların 
bütün növ narkot klərdən (op atlar, amfetam n-
lər, hallüs nogenlər, koka n, hero n, ekstaz  və s.) 
st fadə nət cəs ndə yaşları 15-64 arasında olan 

şəxslər arasında baş verən ölüm halları dax ld r. 
B r m lyon əhal yə düşən narkot k vas tələr n 

və ps xotrop maddələr n qəbulundan baş verən 
ölüm hallarına sayına görə lk onluqda ABŞ (1 

m lyon əhal yə 300,7 ölüm halı), İsveç (173,5), 
Eston ya (134,3), Avstral ya (121,7), Uruqvay 
(119,9), İsland ya (105,2), Kanada (100,4), Nor-
veç (84,6) və Böyük Br tan ya (74,7) yer almış-
dır. Keçm ş SSRİ ölkələr ndən Rus ya (58,1) 
15-c , L tva (54,8) 18-c , Qazaxıstan (18,8) 33-
cü, Özbək stan (16,7) 36-cı, Latv ya (14,0) 44-
cü, Qırğızstan (6,0) 63-cü, Ukrayna (5,1) 65-c , 
Azərbaycan (3,8) 67-c , Gürcüstan (1,9) 78-c , 
Tac k stan (1,3) sə 82-c  yerdə qərarlaşmışdır. 
Ümum l kdə sə Ümumdünya Səh yyə Təşk la-
tının hesabatına görə b r ldə narko st fadədən 
ölənlər n sayı 450 m nə çatmışdır.

Müas r rəqəmsal dünyada nformas ya təh-
lükəs zl y  məsələlər , k bertəhlükəs zl y n tə-
m n  həmç n n kr t k İnternet nfrastrukturunun 
darə ed lməs  müntəzəm olaraq «Böyük y rm l -

y n» görüşlər ndə, BMT meydançalarında, d gər 
beynəlxalq və reg onal qurumların təşk l etd klər  
konfranslarda və konqreslərdə müntəzəm olaraq 
müzak rə olunur. 

Hər l BMT-n n elektr k rab tə üzrə Beynəlxalq 
İtt faqı (İTU) «K bertəhlükəs zl y n qlobal ndek-
s » adı altında k bertəhlükəs zl k səv yyəs  üzrə 
ölkələr n reyt nqlər n  tərt b ed r. Reyt nq tərt b 
ed lərkən əsasən aşağıdakı meyarlar nəzərə alı-
nır: k bertəhlükəs zl k və k berc nayətlərlə bağ-
lı məsələlərlə məşğul olan hüquq s stemlər n n 
və strukturların olması; dövlət səv yyəs ndə k -
bertəhlükəs zl y n nk şafı strateg yalarını və bu 
sahədə s yasət  əlaqələnd rən nst tutların möv-
cudluğu; nformas ya təhlükəs zl y  sahəs ndə 
potens alın artırılmasına kömək edən elm -tə-
dq qat, təhs l və hazırlıq proqramlarının, həmç -
n n sert f kas yadan keçm ş mütəxəss slər n və 
dövlət strukturlarının olması; əməkdaşlıq mexa-
n zmlər n n və nformas ya mübad ləs  s stemlə-
r n n mövcudluğu.

 2017-c  l üzrə dünya ölkələr n n k bertəh-
lükəs zl k səv yyəs nə görə reyt nq ndə (reyt nq-
də 178 dünya ölkəs  yer almışdır) dünyanın ən 
təhlükəs z on ölkəs  sırasında S nqapur (0,925), 
ABŞ (0,919), Malayz ya (0,893), Oman (,871), 
Eston ya (0,846), Mavr k ya (0,830), Avstral ya 
(0,824), Gürcüstan (0,819), Fransa (0,819), Ka-
nada (0,818) və Rus ya (0,788) k m  ölkələr yer 
almışdır. Dünyanın nk şaf etm ş ölkələr  sırasın-
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da olan Böyük Br tan ya (0,783) reyt nqdə 12-c , 
Alman ya (0,679) 24-cü, İtal ya (0,626) 31-c  
Ç n (0,624) 32-c  Yapon ya (0,786) 11-c  yerdə 
qərarlaşmışlar. Keçm ş SSRİ ölkələr nə gəld kdə 
sə, bu reyt nqdə Latv ya (0,688) 21-c , Belarus 

(0,593) 39-cu, Azərbaycan (0,559) 48-c , L tva 
(0,504) 56-cı, Ukrayna (0,501) 58-c , Qazaxstan 
(0,352) 82-c , Tac k stan (0,292) 90-cı, Özbək s-
tan (0,277) 92-c , Qırğızstan (0,270) 96-cı Türk-
mən stan (0,133) sə 131-c  yer tutmuşdur. 

B r çox ölkələrdə kompüter məlumatlarından, 
texnolog yalardan və s stemlərdən st fadə et-
məklə həyata keç r lən c nayətkar fəal yyət n ak-
t vləşməs  müşah də olunmaqdadır. Mal yyə və 
kommers ya xarakterl  nformas yanın, fərd  mə-
lumatların oğurlanması, qlobal nternet şəbəkə-
s ndən st fadə etməklə dələduzluq, kred t kart-
ları haqqında nformas yaya qanunsuz müdax lə 
etmə, kompüter məlumatlarını ələ keç rmə və sa r 
k m  əməllər göstər r k , transm ll  c nayətkarlıq 
getd kcə daha yen  fəal yyət sahələr n , bu halda 
nformas ya sferasını ələ keç rməyə, bu məqsədlə 

ən müas r texnolog yalardan st fadə etməyə can 
atır(26).

V.Ə.Qasımov qeyd ed r k , «kred t kartları-
nın saxtalaşdırılması, kompüterlər n köməy  lə 
pulların oğurlanması ABŞ, İtal ya və b r sıra d -
gər ölkələrdə həq q  fəlakət xarakter  almışdır». 
Müəll f, nternet n mkanlarından narkomaf -
yanın da ntens v şək ldə yararlandığını xüsus  
olaraq göstər rək yazır k , narkot k vas tələr n və 
ps xotrop maddələr n t carət  lə məşğul olanlar, 
eləcə də onların müştər lər  d qqətdən kənar-
da qalan və əlaqə üçün zərur  mkanlar yaradan 
İnternet vas təs lə getd kcə daha çox narkosöv-
dələşmələr həyata keç r rlər. Narkodəllallar nar-
kob znesdən əldə ed lən «ç rkl » pulların leqal-
laşdırılması məqsəd lə İnternet banklardan gen ş 
şək ldə st fadə ed rlər(3, s.68). 

İnternet həm ənənəv  c nayətlər n daha rahat 
şək ldə həyata keç r lməs , həm də yalnız bu qlo-
bal şəbəkəyə məxsus olan, gen ş ct ma yyətə 
məlum olmayan yen  c nayət növlər n n reallaş-
dırılması üçün əlver şl  müh t k m  çıxış ed r(14).

R.Ş.Mahmudov düzgün olaraq göstər r k , « n-
ternet n mkanlarından c nayətkar elementlər fəal 
şək ldə st fadə ed rlər, terrorçu təşk latların nar-

kot k, s lah, reklamı və satışın həyata keç r ld y , 
pornoqraf k mater alların yerləşd r ld y , həmç -
n n rqç , m llətç , ektsrem st yönlü saytlar qlo-
bal şəbəkədə gen ş yayılıb. Bu v rtual məkanda 
c nayətlər n yüksək sos al təhlükəl l y  transm ll  
xarakter daşıyır. Yən  müvaf q fəal yyət n fəsad-
ları gen ş nsan da rələr n  və müxtəl f ölkələr  
əhatə ed r»(11, s.59-60).

Avropa Şurasının 2001-c  ldə Budapeştdə 
mzalanmış və 2004-cü ldə qüvvəyə m nm ş K -

berc nayətkarlıq və ya Budapeşt Konvens yası 
k berc nayətkarlıqla mübar zədə tar x  na l yyət 
hesab oluna b lər. 2014-cü l n fevral ayına qədər 
Budapeşt konvens yası 49 ölkə tərəf ndən mza-
lanmış, 41 ölkə tərəf ndən rat f kas ya ed lm şd r. 
Azərbaycan da Budapeşt Konvens yasını 30 yun 
2008-c  ldə mzalamış, 30 sentyabr 2009-cu ldə 
rat f kas ya etm şd r.

K berc nayətkarlıq haqqında Konvens ya 
aşağıdakı üç əsas məsələn n - kompüter nfor-
mas yası sahəs ndə c nayətlər n c nayət-hüquq  
xarakter st kasının; kompüter c nayətlər n n s-
t ntaqı zamanı sübutların toplanmasının təm n nə 
st qamətlənm h c nayətkarlıqla mübar zən n c -

nayət-prosessual aspektlər n n; xar c  ölkələrdə 
bu növ c nayətlər n törəd lməs  lə bağlı sübut-
ların toplanmasına st qamətlənm ş c nayət-pro-
sessual fəal yyətdə beynəlxalq əməkdaşlığın tən-
z mlənməs nə st qamətlənm şd r(24, s.30).

Konvens yanın b r sıra fəs llər ndə şt rakçı 
və d gər dövlətlərə k berc nayətkarlıqla müba-
r zən n c nayət-hüquq  əsaslarının yaradılması 
məqsəd lə aşağıdakı əməllərə görə c nayət mə-
sul yyət n n nəzərdə tutulmasının məqsədəuyğun 
olduğu qeyd olunmuşdur:

1)kompüter ver lənlər  və s stemlər n n məxf -
l y , tamlığı və st fadə mkanlarına qarşı c nayət-
lər: qanunsuz dax l olma( maddə 2); qanunsuz ələ 
keç rmə (maddə 3); ver lənlərə müdax lə (maddə 
4); s stemlərə müdax lə (maddə 5); qurğulardan 
qanunsuz st fadə (maddə 6). 

2)Kompüter vas tələr ndən st fadə lə bağlı 
c nayətlər: kompüter texnolo yalarından st fa-
də etməkelə saxtalaşdırma(maddə 7); kompüter 
texnolog yalarından st fadə etməklə dələduzluq 
(maddə 8).

3)Məlumatların məzmunu lə bağlı c nayətlər: 
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uşaq pornoqraf yası lə bağlı c nayətlər(maddə 
9).

4)Müəll f hüquqlarının və əlaqəl  hüquqların 
pozulması lə bağlı c nayətlər: müəll f hüquqla-
rının və əlaqəl  hüquqların pozulması lə bağlı 
c nayətlər (maddə 10).

Bu gün Azərbaycanda k berc nayətkarlıq-
la mübar zən  həyata keç rən və əlaqələnd rən 
yen  orqanların və təşk latların, hüquq-mühaf zə 
orqanlarının tərk b ndə xüsus  strukturların yara-
dılması məsələs  olduqca aktual hesab ed lməl -
d r. Bu da öz növbəs ndə bu sahədə m ll  kadrla-
rın hazırlanmasını tələb ed r. Qeyd etmək stərd k 
k , Azərbaycan Respubl kası DİN-n n Pol s Aka-
dem yasında bu sahədə artıq müəyyən addımlar 
atılmış və Akadem yada k berc nayətkarlıqla 
mübar zə üzrə xt saslı kadrların hazırlanması 
məqsəd lə xüsus  fakultə yaradılmışdır.

V.Ə.Qasımov da k berc nayətkarlığın və k -
berterrorçuluğun yayılmasının, eləcə də bu sahə-
də təhlükəl  meyllər n qarşısının alınması və pro-
f lakt kası üçün həyata keç r lməs  zərur  olan 
tədb rlər sırasında nformas ya texnolog yaları 
və nformas ya təhlükəs zl y  üzrə yüksək xt -
saslı mütəxəss slər n, nformas ya-telekommu-
n kas ya sahəs ndə baş verə b ləcək c nayətlər n 
aşkar olunması və açılması üzrə yüksək xt saslı 
kadrların hazırlanmasının, müvaf q əməl yyat və 
st ntaq aparatının yaradılmasının, onların zərur  

texn k  vas tələrlə təm n ed lməs n n vac bl y n  
göstər r(3, s.111-113). 

Beynəlxalq terror zm n olduqca təhlükəl  
qlobal am lə çevr ld y  də qeyd ed lməl d r. Son 
llər n had sələr  bu kr m nal fenomen n ct ma  

təhlükəl l y n n daha da yüksəld y n , terror zm n 
mah yyət və məzmununda c dd  dəy ş kl klər n 
baş verd y n  göstər r. 

Qeyd edək k , dünya ölkələr ndə terror akt v-
l y n n səv yyəs n  ölçən, hansı ölkən n və han-
sı m qyaslarda terror təhlükəs  lə qarşılaşdığını 
göstərən kompleks tədq qat olan terror zm n qlo-
bal ndeks  Avstral yanın S dney un vers tet n n 
Sülh və qt sad yyat İnst tutunun rəhbərl y  lə 
beynəlxalq ekspertlər qurupu tərəf ndən şlən b 
hazırlanmışdır. İndeks hesablanarkən Mer lend 
ştatının Un vers tet ndək  terror zm haqqında 

qlobal məlumatlar bazasından st fadə ed lm şd r 
k , bu məlumatlar s stem nə də son on ll kdə 100 
m ndən artıq terror aktı haqqında nformas yanı 
özündə saxlayan məlumatlar dax l ed lm şd r.

Terror zm n qlobal ndeks ndə bu və ya d gər 
ölkən n dax l ndə terror akt vl y n n səv yyə-
s  terror xarakterl  ns dentlər n sayı; ölənlər n 
və yaralananların sayı; madd  z yanın səv yyəs  
k m  dörd əsas göstər c  üzrə hesablanır. Qeyd 
olunanlarla yanaşı, İndeks tərt b olunarkın terror 
akt vl y  lə bu və ya d gər dərəcədə bağlı olan b r 
sıra d gər am llər də nəzərə alınır.

2017-c  l ndeks ndə dünyanın 160 ölkəs  
üzrə məlumatlar (terror zm əmsalı) yer almışdır.

Bu reyt nqdən göründüyü k m  terror zm sə-
v yyəs  ən yüksək olan lk on ölkə sırasında İraq 
(10,0), Əfqanıstan (9,44), N ger ya (9,01), Sur -
ya (8,62), Pak stan (8,40), Yəmən (7,88), Somal  
(7,65), H nd stan (7,53), Türk yə (7,52) və L v ya 
(7,26) qərarlaşmışdır. Terror zm səv yyəs nə görə 
dünya ölkələr n n reyt nq ndə Ç n (5,54) 31-c , 
ABŞ (5,43) 32-c , Rus ya (5,33) 33-cü, Böyük 
Br tan ya (5,10) sə 35-c  yer almışdır. Keçm ş 
SSRİ respubl kalarından olan Ukrayna (6,56) 17-
c , Qazaxstan (2,95) 67-c , Tac k stan (2,43) 72-
c , Gürcüstan (2,11) 77-c , Qırğızstan (1,99) 79-
cu, Azərbaycan (1,15) 95-c , Özbək stan (0,08) 
128-c , Belarus (0,04) 128-c  yerdə qərarlaşmış-
dır. Sloven ya, S nqapur, Rumın ya, Portuqal ya, 
Norveç, Monqolustan, Latv ya və L tva reyt nq-
də terror aktının baş vermə eht malı sıfra bərabər 
olan ölkələrə a d ed lm şd r. 

Qloballaşma dövründə beynəlxalq terror zm n 
xarakter k meyllər  və xüsus yyətlər  sırasında 
aşağıdakılar xüsus  olaraq qeyd ed lə b lər: 1)
terror aktlarının say və m qyasca gen şlənməs , 
terror təşk latlarının artıq ayrıca götürülmüş b r 
və ya b r neçə c nayətlə k fayətlənməməs , bütöv 
ölkələr n, reg onların mütəşəkk l terror fəal yyə-
t n qurbanları q sm nlə çıxış etmə hallarının art-
ması; 2) son llərdə k ç k terror qruplarının bö-
yük və çoxşaxəl  terror təşk latları və hətta m ll , 
d n , s yas  yönümlü transm ll  terror şəbəkələr  
lə əvəzlənməs ; 3)müas r terror zm n məqsədlə-

r n n mot vas ya spektr n n gen şlənməs . Əgər 
əvvəllər terror zm və s yas  ekstrem zm əsasən 
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m llətç l k və separat zm məqsədlər  güdməklə 
nq lab  deoloj  amb s yalara köklən rd sə, müa-

s r dünyada terror zm d n  dözülməzl k və n frat 
çalarları daşımağa başlamışdır; 4) beynəlxalq ter-
ror zm n mal yyələşmə mənbələr n n dəy şməs  
XX əsr n 80-cı llər ndə əksər terror təşk latla-
rı əsasən bəz  dövlətlər tərəf ndən öz geos yas  
və qt sad  məqsədlər  üçün mal yyələşd r l r və 
dəstəklən rd . Hazırda sə elə b r vəz yyət yaran-
mışdır k , beynəlxalq terror zm ayrı-ayrı varlı 
fanat klər tərəf ndən mal yyələşd r lməyə başla-
mışdır. Bundan başqa, terror aks yalarının həyata 
keç r lməs  üçün tələb olunan pul vəsa tlər n n 
toplanması müxtəl f xeyr yyə təşk latları vas tə-
s lə həyata keç r l r, habelə mütəşəkk l c nayət-
karlıq və narkob znes hesabına da vəsa tlər dax l 
olur; 5)terrorçuların sos al bazasının gen şlənmə-
s (17, s.93-94). 

Qloballaşan dünyada nsan alver  də ən gen ş 
yayılmış transm ll  mütəşəkk l c nayətkar fəal y-
yət növlər ndən b r nə çevr lm şd r.

S.M.Em nov qeyd ed r k , «c nayətkarlığın 
qlobal xarakter aldığı, yen  çağırış və təhd dlər n 
yarandığı müas r dövrdə dünya b rl y n  narahat 
edən c dd  problemlərdən b r  də köləl y n müas r 
təzahür formalarından b r nə çevr lm ş nsan al-
ver  əməllər d r. Acınacaqlı faktdır k , XXI əsrdə 
köləl k nə nk  aradan qalxmış hətta daha təhlükə-
l  formalarda yayılmaqda davam ed r və bəzən 
onu «XXI əsr n köləl y », yaxud «günümüzün 
köləl y » adlandırırlar»(5, s.52-69).

Məhz nsan alver n n ct ma  təhlükəl l y n n 
olduqca yüksəlməs  nəzərə alınmaqla 2015-c  l n 
yun ayında Azərbaycanın C nayət Məcəlləs n n 

144-1-c  və 144-2-c  maddələr nə nsan alver n  
və məcbur  əməy  əlavə etməklə İnsan alver  lə 
mübar zə haqqında Azərbaycan Respubl kasının 
Qanunu (2004-cü l) qəbul ed lm şd r.

Azərbaycan Respubl kası CM-n n 144-1-
c  maddəs ndə nsan alver n n - st marla bağ-
lı məqsədlər üçün, güc tətb q etmək hədəs  lə 
və ya güc tətb q etməklə, qorxutma və ya d gər 
formalarda oğurlama, dələduzluq, aldatma, sə-
lah yyətdən və ya müdaf əs zl k vəz yyət ndən 
su - st fadə yolu lə, yaxul da d gər şəxsə nəzarət 
edən şəxs n razılığına na l olmaq üçün ödən ş və 

ya mənfəət, mt yaz və ya güzəştlər verməklə və 
ya almaqla şəxs n cəlb ed lməs , əldə ed lməs , 
saxlanılması, g zləd lməs , daşınması, ver lməs  
və ya qəbul ed lməs  olduğunu göstər lm şd r.

Bu zaman qeyd olunan maddən n «Qeyd» h s-
səs ndə göstər l r k , « nsanın st smarı» ded kdə, 
məcbur  əmək (x dmət), c ns  st smar, köləl k, 
köləl yə bənzər adətlər və onlardan rəl  gələn 
asılılıq vəz yyət , nsan orqanlarının və toxuma-
larının qanunsuz köçürülməs , şəxs üzər ndə qa-
nunsuz b ot bb  tədq qatların aparılması, qadının 
surroqat ana k m  st fadə ed lməs , qanunsuz, o 
cümlədən c nayətkar fəal yyətə cəlb etmə başa 
düşülür. 

İnsan alver n n n sbətən aşağı r sklər  və bö-
yük gəl rlər , c nayətkarları d gər, daha r skl  
c nayətkar əməllərə dey l, məhz nsan alver nə 
meyllənd r r. 

2012-c  ldə Beynəlxalq Əmək Təşk latının 
(BƏT) hesabatlarına görə dünyada 20,9 m lyon 
nsan məcbur  əməy n qurbanı olmuşdur. Ümu-

m l kdə 4,5 m lyon nsan (22%) məcbur  c ns  
st smarın qurbanına çevr lm şd r(10, s.9). B r-

ləşm ş Əmək Təşk latının 2019-cu l hesabatına 
əsasən, hazırda dünyada müas r köləl y n qurbanı 
vəz yyət ndə 40,3 m lyon nsan vardır. Onlardan 
4,8 m lyonu c ns  st smara məruz qalanlardır. 
Qurbanların 25%-  sə azyaşlı oğlan və ya qızlar-
dır(5, s.56-57).

BMT-n n Uşaq Fondunun (UNİCEF) hesabla-
masına görə hər l 1,2 m lyon uşaq uşaq alver n n 
qurbanı olur. Aşkar olunan qurbanlar arasında 
uşaqların fa z n sbət  artmaqdadır: hər üç qurban-
dan b r  uşaqdır. İnsan alver n n qurbanı olan hər 
üç uşaqdan k s  qızlardır(2, s.11).

Beynəlxalq M qras ya Təşk latının ekspert-
lər  tərəf ndən qadınların st smarının dörd əsas 
model  müəyyənləşd rm şd r: 1) Alban model : 
məcburetmə və zorakılıq tətb q olunur; 2)N ge-
r ya model : borc asılılığı (nəql yyat, pasport və 
v zanın alınması xərclər n  ödəməklə qurbanların 
xar c  ölkələrə getmələr nə yardım etmə); 3)Şərq  
Avropa model : yüksək şək ldə təşk l olunmuş 
və yüksək hərəkətl , müəyyən ed lm ş müqav lə 
müddət ); 4)Latın Amer kası model : yarı-könül-
lü və qeyr -tam ş günü.
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Hər l dünyada 100 m lyondan artıq c nayət 
törəd l r, 100 m n əhal yə orta hesabla 8000 c -
nayət qeydə alınır. Real c nayətkarlıq sə ən azı 
bu rəqəmlərdən 2 dəfə çoxdur. Yüksək r fah və-
z yyət  lə səc yyələnən Avropanın bəz  meqapo-
l slər ndə (məsələn, Berl ndə), 100 m n əhal yə 
16 m n c nayət qeydə alınır. Böyük Br tan ya 
DİN- n məlumatlarına görə 2000-c  ldə bu ölkə-
də 12,9 m lyon c nayət qeydə alınmışdır. Böyük 
Br tan yanın dax l  şlər naz r  D.Blanket bu 
rəqəmlərə münas bət b ld rərkən dem şd r: «Belə 
çıxır k , prakt k  olaraq ölkə əhal s n n hər dörd 
nəfər ndən b r  – c nayət qurbanıdır»(22, s.115-
116). 

BMT-n n rəsm  sənədlər ndə dünyada əhal n n 
ll k artımının 1-1,2%, c nayətkarlığın ll k artı-

mının sə təxm nən 5% təşk l etd y  b ld r l r.
Son 30 ldə dünyada c nayətkarlıq 4 dəfə, o 

cümlədən keçm ş SSRİ əraz s ndə və ABŞ-da 8, 
Böyük Br tan ya və İsveçdə 7, Fransada 6, Alma-
n yada 4, Yapon yada sə 2 dəfə artmışdır.

Lak n XXI əsr n əvvəllər ndən başlayaraq 
dünyanın əksər ölkələr ndə sayının azalması, sə-
v yyəs n n aşağı düşməs  meyl  müşah də olunur. 
Bu meyl ən açıq şək ldə latentl k dərəcəs  az olan 
c nayətlərdə – qəsdən adam öldürmən n səv y-
yəs n n d nam kasında özünü göstər r. Məsələn, 
qəsdən adam öldürmə əmsalı Avstral ya, Argen-
t na, Macarıstan, Alman ya, ABŞ, F nlyand ya, 
Fransa, Yapon ya və d gər ölkələrdə əhəm yyətl  
dərəcədə azalmışdır(19).

Bəzən c nayətkarlığın səv yyəs n n aşağı düş-
məs  meyl n  c nayətlər n ənənəv  olaraq qey-
d yyatdan g zləd lməs  lə zah etməyə çalışırlar. 
Y.İ.Q l nsk  belə b r halın doğurdan da mövcud 
olduğunu qeyd etməklə yanaşı, trend n ümum-
dünya xarakter n  q smən düzgün olan belə sadə 
zahla məhdudlaşmağa mkan verməd y n  göstə-

r r. Müəll f, dünyanın ən müxtəl f q tələr ndə yer-
ləşən ölkələrdə c nayətkarlığın səv yyəs n n aşa-
ğı düşməs n  aşağıdakı am llərlə zah ed r:

1)Qeydə alınmış c nayətkar əməllər n əhə-
m yyətl  h ssəs  «küçə c nayətkarlığı» təşk l ed r 
– həyat, sağlamlıq, c ns  toxunulmazlıq, mülk y-
yət əleyh nə c nayətlər və s. «Ağyaxalıqlıların» 
(məmurların, b znesmenlər n və d gərlər n n) c -
nayətkarlığı yüksək latentl  olmaqla qeydə alın-

mış c nayətkarlığın az h ssəs n  təşk l ed r. «Küçə 
c nayətkarlığının» əsas subyektlər  yen yetmələr 
və gənclərd r. Onlar sə son on ll kdə İnternet n 
v rtual dünyasına «üz tutmuşlar». Burada onlar 
görüşür, sev r, dostlaşır, n frət ed r, «öldürür» 
və «ölür» (əlbəttə k , kompüter oyunlarında), 
dələduzluq hərəkətlər  törəd r və sa r. Bununla 
da şüurlu surətdə və ya b lmədən özünütəsd qə, 
özünüreallaşdırmağa, təcavüzə və zorakılığa olan 
«tələbatlarını» ödəy rlər.

2)C nayətkarlığın «yen dən strukturlaşma-
sı» baş ver r, ənənəv  c nayət növlər  posmo-
dern dövrünün yüksək latentl  c nayət növlər  lə 
(məsələn, k berc nayətkarlıq) sıxışdırılıb çıxarı-
lır.

3)C nayətkarlığın səv yyəs n n aşağı düşməs -
n n səbəblər ndən b r  də müas r texn k  təhlükə-
s zl k vas tələr ndən (v deokameralar, mühaf zə 
s qnal zas yaları və s.) lə də bağlı ola b lər(19). 

Beləl klə, araşdırma və təhl l göstər r k , 
dünyada mütəşəkk l c nayətkarlığın mürəkkəb 
şəbəkə strukturlarının m sl  görünməm ş forma-
laşması baş ver r. Kr m nal b rl klər transm ll  
stratec  tt faqlar yaradır k , onlara da qarşıdurma 
üçün dövlətlər tərəf ndən beynəlxalq və reg onal 
səv yyədə əlaqələnd r lm ş səylər n həyata keç -
r lməs n  tələb ed r. Bu gün transm ll  c nayətkar-
lıq gen şm qyaslı və gəl rl  b znesə çevr lm şd r. 
Beynəlxalq Valyuta Fondunun məlumatlarına 
görə c nayətkar qruplaşmaların əllər ndə olan 
mal yyə vəsa tlər n n ümum  həcm  1-1,8 tr lyon 
ABŞ dolları təşk l ed r(23).

İspan «El Pa s» nəşr n n jurnal stlər  dünyanın 
91 ölkəs ndə 50 qanunsuz fəal yyət növünü araş-
dırmışlar.

Ən gəl rl  5 qanunsuz kr m nal fəal yyət növü 
sırasında narkob znes, saxta dərman vas tələr n n 
stehsalı və qanunsuz dövr yyəs , fah şəl y n təş-

k l , kontrafakt məhsulların stehsalı və qanunsuz 
oyun (qumar) b znes  göstər lm şd r: 1)narkb z-
nes (mar xuana – 141,8 mlrd ABŞ dolları; koka n 
– 85 mlrd dollar; hero n – 85 mlrd dollar); 2)saxta 
dərman vas tələr n n stehsalı – 200 mlrd dollar; 
3)fah şəl y n, nsan alver n n təşk l  – 187,7 mlrd 
dollar; 4)kontrafakt məhsulların stehsalı – 169 
mlrd dollar; 5)qanunsuz oyun b znes  – 140 mlrd 
dollar(25). 
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Beləl klə, dünya m qyasında baş verən və 
ümumən mütərəqq , poz t v xarakter daşıyan b r 
sıra had sələr n və proseslər n «qloballaşma şə-
ra t ndə kr m nogen çalarlar almağa başladığını» 
qeyd edərək və dünyada cərəyan edən sos al, q-
t sad , demoqraf k və d gər proseslər n beynəl-
m ləlləşməs ndən və yüksək nteqras yasından 
barət olan qloballaşma şəra t ndə c nayətkarlığın 

da qloballaşdığı və transm ll ləşd y , transm ll  
mütəşəkk l kr m nal fəal yyət n terror zm, narko-
c nayətkarlıq, qanunsuz s lah alver , korrups ya, 
k berc nayətkarlıq, c nayətkar gəl rlər n leqallaş-
dırılması, qanunsuz m qras ya, nsan alver  və s. 
k m  növlər n n m qyasca gen şlənd y , struktur 
və d nam kasında neqat v xarakterl  dəy ş kl klə-
r n baş verd y , dünya b rl y  üçün c dd  təhd dlər 
və təhlükələr daşıdığı xüsus  olaraq qeyd olun-
malıdır(7, s.5-8).

Bu və d gər am llər sə, H.Qurbanovun düzgün 
olaraq qeyd etd y  k m , «c nayətkarlığın da real 
görüntülər nə təs r edən qloballaşma şəra t ndə 

onun aşağıdakı xüsus yyətlər n n öyrən lməs  tə-
m n ed lməl d r: qloballaşma şəra t ndə c nayət-
karlığın səc yyəv  əlamətlər ; c nayətkarlığın 
nk şafına sos al, qt sad , ps xoloj  və s. halların 

təs r ; c nayətkarlığın nk şafının reg onal xüsu-
s yyətlər ; c nayətkarlığın transm ll  xüsus yyət-
lər ; c nayətkarlığın və onun ayrı-ayrı növlər n n 
res d v və mütəşəkk l xarakter ; qloballaşma şə-
ra t ndə c nayətkarlığın səbəb yyət kompleks ; 
qloballaşma şəra t ndə c nayətkarlığın prof lakt -
kasının takt k  və stratej  st qamətlər »(4, s.78-
80).

Beləl klə, c nayətkarlığın, xüsus lə də trans-
m ll  c nayətkarlığın strukturu və d nam kasında 
son on ll klərdə baş verən dəy ş kl klər, qeydə 
alınanan kəm yyət və keyf yyət göstər c lər  b r 
daha bütün aydınlığı lə göstər r k , mövcud bey-
nəlxalq və reg onal nst tutlar və təşk latlar s ste-
m  tərəf ndən müas r çağırışların elm  və anal t k 
refl eks yası, yən  drakı olduqca mühüm tədq qat 
problem  hesab ed lməl d r(17, s.92-96).
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Алиев Назим

Современное состояние преступности, его особенности и тенденции 
в эпоху глобализации

Резюме

В научной статье автор указывает, что  в последние годы по мере ускорения тенденций 
глобализации   анализировалось состояние преступности в мире и в различных регионах, осо-
бенности в сфере транснациональной организованной преступности. Также  были выявлены 
характерные тенденции в этой области.  

В статье было указано, что глобализация имеет как негативные, так и позитивные тенден-
ции, и было отмечено, что глобальный процесс оказывает влияние на преступность, в частно-
сти  на  транснациональную организованную преступность. 
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      Автором также рассматривается текущее состояние и конкретные тенденции различных 
транснациональных организованных преступных действий, таких как наркобизнес, торговля 
людьми, терроризм и  другие виды преступлений.

         Nazim Aliyev

The current state of crime, its features and trends in the era of globalization

Summary

In a scientifi c article, the author indicates that in recent years, as globalization trends accelerate, 
the state of crime in the world and in various regions, especially in the fi eld of transnational organized 
crime, has been analyzed. Characteristic trends in this area have also been identifi ed.

The article pointed out that globalization has both negative and positive trends, and it was noted 
that the global process has an impact on crime, in particular on transnational organized crime.

The author also examines the current state and specifi c trends of various transnational organized 
criminal acts, such as drug traffi  cking, human traffi  cking, terrorism and other types of crimes.

Rəyçi: h.e.d., prof.,  M. Əhmədov
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mülk yyət əleyh nə olan c nayətlər, oğurluq, 
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Ключевые слова: криминология, пре-
ступность, имущественные преступления, 
мошенничество, грабеж, разбой, структура, 
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Məlum olduğu k m , kr m nolog ya 
elm n n predmet  c nayətkarlıq, c -
nayətkarın şəxs yyət , c nayətkarlı-

ğı doğuran səbəb və şəra t, habelə c nyətkarlığın 
qarşısının alınması, yən  prof lakt kası k m  tər-
k b elementlərdən, struktur h ssələrdən barətd r.

Məhz kr m nolog ya elm  çərç vəs ndə sos -
al-hüquq  had sə k m  c nayətkarlıq və onun kə-
m yyət-keyf yyət paramentlər  öyrən l r və təhl l 
ed l r.  Kr m nolog yanın əsas vəz fələr ndən b r  
sə c nayətkarlığın vəz yyət , strukturu və d na-

m kasınına təs r edən determ nantların, am llər 
kompleks n n müəyyən ed lməs  və bu əsasda 
onların qarşısının alınması üzrə tədb rlər n şlə-
n b hazırlanmasıdır.

C nayətkarlığın, o cümlədən də mülk yyət 
əleyh nə olan c nayətlər n vəz yyət , quruluşu və 
d nam kası  c nayətlər n kr m noloj  xarakter s-
t kasının mühüm  struktur element d r. C nayət-
karlığın, o cümlədən onun ayrı-ayrı növlər n n 
kr m noloj  tədq q , b r qayda olaraq, bu c nayət 
növlər n n vəz yyət , struktur və d nam kasının 
stat st k-kr m noloj  anal z  lə başlanılır.

Hüquq elmlər  doktoru, professor H.Qurba-
novun düzgün qeyd etd y  k m , «c nayətkarlıq 
mürəkkəb sos al had sə olduğundan onun kr -
m noloj  təhl l n n aparılması və prof lakt ka-
sı st qamətlər n n müəyyən ed lməs  zərur d r. 
Ümum  c nayətkarlığın strukturunda xüsus  çək -
s  lə seç lən və kr m noloj  tədq qə eht yacı olan 
c nayət növlər ndən b r  də mülk yyət əleyh nə 
c nayətlərd r». Bu zaman müəll f, 2008-2014-cü 
llər  əhatə edən dövr üzrə stat st k məlumatların 

anal z  əsasında Azərbaycanda mülk yyət əley-
h nə olan c nayətlər n ölkə üzrə qeydə alınmış 
c nayətlər n strukturunda təxm nən 40% təşk l 
etd y n  göstər r. 

Azərbaycanda mülk yyət əleyh nə olan c -
nayətlər n bəz  kr m noloj  xüsus yyətlər n n üzə 
çıxarılması, bu növ c nayətkarlığı xarakter zə 
edən əsas meyllər  müəyyən etmək məqsəd lə 
qeyd olunan kr m nal əməllərlə bağlı mövcud 
vəz yyət n təhl l n  k  dövr üzrə - 2005-2010 və 
2011-2017-c  llər  əhatə edən  dövr üzrə aparıl-
masını və hər b r dövr üçün xarakter k cəhətlə-
r n aşkar ed lməs n , ölkədə k fayət qədər böyük 
zaman per odunu əhatə edən 13 l ərz ndə səc y-
yəv  kr m noloj  meyllər n müəyyən ed lməs n  
məqsədəuyğun hesab ed r k.

2005-2010-cu llər  əhatə edən dövr üzrə 
Azərbaycanda c nayətkarlığın vəz yyət n  əks 
etd rən stat st k məlumatların təhl l  göstər r k , 
2005-c  ldə respubl kada 18049 c nayət had səs  
qeydə alındığı halda, 2010-cu ldə qeydə alınmış 
c nayətlər n sayı 27,5% artaraq 23010 olmuşdur. 
Bu dövrdə mülk yyət əlyh nə c nayətlər n sayın-
da da artım meyllər  açıq  şək ldə müşah də olun-
muşdur. Belə k , 2005-c  ldə mülk yyət əleyh nə 
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olan 3967 c nayət qeydə alınmış, 2010-cu ldə 
sə onların sayı 51,8% artaraq 6011-ə çatmışdır. 

Bu llər ərz ndə qeydə alınmış c nayətlər n struk-
turunda mülk yyət əleh nə olan c nayətkarlığın 
xüsus  çək s ndə də artım baş verm şd r: 2005-c  

ldə bu növ c nayətlər n xüsus  çək s  22% oldu-
ğu halda, 2010-cu ldə c nayətlər n ümum  sayın-
da mülk yyət əleyh nə olan c nayətlər n «payı» 
26,1% təşk l etm şd r (cədvəl 1).  

Təhl l göstər r k , mülk yyət əleyh nə olan 
c nayətlər n strukturunda bu kateqor yaya dax l 
olan ayrı-ayrı c nayət növlər n n xüsus  çək s   
müxtəl fd r. Ən böyük xüsus  çək  oğurluq c -
nayətlər  üçün xarakter kd r. Məhz oğurluq c -
nayətlər n sayında 2005-2010-cu llərdə böyük 
artım d nam kası müşah də olunmuşdur. Belə 
k , 2005-c  ldə 2151 oğurluq faktı qeydə alındı-
ğı halda, 2010-cu ldə onların sayı əhəm yyətl  
dərəcədə artaraq 3868 olmuşdur. Bu da 2005-c  
llə müqay sədə 79,8% artım deməkd r. 2005-c  
ldə mülk yyət əleyh nə c nayətlər n strukturunda 

oğurluq əməllər n n xüsus  çək s  54,1%, 2010-
cu ldə sə 64,3% olmuşdur (cədvəl 1).

D gər mülk yyət əleyh nə olan c nayətlərə gəl-
d kdə sə deyə b lər k k , 2005-c  llə müqay sədə 
dələduzluq əməllər n n sayı 27,3%, soyğunçuluq 
əməllər n n sayı 50,0%, quldurluq 4,2%, avtonəq-
l yyat vas tələr n n qaçırılması sə 46% artmışdır. 
Bununla yanaşı, təhl l ed lən dövrdə mən msəmə 

və sraf etmə c nayətlər ndə 22,2%, hədə-qorxu 
lə tələb etmə əməllər ndə 36,1% azalma müşah -

də olunmuşdur.
Mülk yyət əleyh nə c nayətlər n strukturunda 

qeyd olunan c nayətlər n xüsus  çək s nə gəld k-
də sə qeyd edə b lər k k , 2005 və 2010-cu llərdə 
dələduzluğun xüsus  çək s  uyğun olaraq 23,5% 
və 19,8%, soyğunçuluğun xüsus  çək s  4,9% və 
5,0%, quldurluğun xüsus  çək s  4,2% və 2,9%, 
avtonəql yyat vas tələr n n qaçırılmasının xüsus  
çək s  sə 3,1% və 3,0% olmuşdur.

2011-2017-c  llər üzrə mülk yyət əleyh nə 
olan c nayətlər n vəz yyət , strukturu və d nam -
kasını əks etd rən stat st k məlumatların kr m no-
loj  anal z  aşağıdakı nət cələr çıxarmağa mkan 
verm şd r.

İlk növbədə qeyd edək k , bu llər ərz ndə 
c nayətlər n ümum  sayında, habelə mülk yyət 
əleyh nə olan c nayətlər n sayında artım baş ver-
m şd r(cədvəl 2).

Cədvəl 1. 2005-2010-cu illərdə Azərbaycanda qeydə alınmış mülkiyyət 
əleyhinə cinayətlərin ümumi sayı 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Cinayətlərin sayı       
Cəmi qeydə alınmış 
cinayətlər 

18049 19045 18667 21692 22830 23010 

Onlardan mülkiyyət əleyhinə 
cinayətlər 

3967 4342 4052 5782 5989 6011 

O cümlədən:       
Oğurluq 2151 2139 1951 3401 3640 3868 
Dələduzluq 933 1216 1223 1294 1330 1188 
Mənimsəmə və israf etmə 140 90 87 77 104 109 
Soyğunçuluq 196 238 218 369 354 294 
Quldurluq 165 160 142 202 184 172 
Hədə-qorxu ilə tələb etmə 37 40 61 50 26 24 
Avtonəqliyyatın qaçırılması 124 117 100 185 168 181 
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Cədvəl 2.2011-2017-ci illərdə Azərbaycanda qeydə alınmış mülkiyyət əleyhinə 
cinayətlərin ümumi sayı 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cinayətlərin sayı        
Cəmi qeydə alınmış 
cinayətlər 

24263 21897 22381 24607 26916 26611 26113 

Onlardan mülkiyyət 
əleyhinə cinayətlər 

7614 7592 9629 9711 11195 12646 12694 

O cümlədən:        
Oğurluq 5019 4236 5144 5861 6338 7193 7898 
Dələduzluq 1588 1716 2363 2670 3660 4373 3856 
Mənimsəmə və israf 
etmə 

113 128 181 206 136 148 138 

Soyğunçuluq 306 252 227 241 338 325 271 
Quldurluq 153 132 132 160 211 165 126 
Hədə-qorxu ilə tələb 
etmə 

17 13 43 56 80 86 77 

Avtonəqliyyatın 
qaçırılması 

262 301 333 335 246 203 201 

Belə k , 2011-c  ldə Azərbaycanda qeydə alın-
mış c nayətlər n sayı 24263 olmuş, 2017-c  ldə 
bu rəqəm 7,6% artaraq 26113-ə çatmışdır. Daha 
böyük artım mülk yyət əleyh nə olan c npayətlər-
də baş verm şd r: 2011-c  ldə bu növ c nayətlər n 
sayı 7614 olduğu halda, 2017-c  ldə 12694 ol-
muşdur k , bu da 66,7% artım deməkd r. Bu llər 
ərz ndə c nayətkarlığın strukturunda mülk yyət 
əleyh nə olan c nayətlər n xüsus  çək s  də xey-
l  yüksəlm şd r: 2011-c  ldə bu növ c nayətlər n 
xüsus  çək s , 31,4%, 2017-c  ldə sə 48,6% təş-
k l etm şd r (cədvəl 2). 

Mülk yyət əleyh nə olan c nayətlər n struktu-
runda sə, əvvəlk  llərdə olduğu k m , oğurluq və 
dələduzluq k m  kr m nal əməllər  daha yüksək 
xüsus  çək yə mal kd rlər. Belə k , 2011-c  ldə 
oğurluğun və dələduzluğun mülk yyət əleyh nə 
olan c nayətlər n strukturunda xüsus  çək lər  
uyğun olaraq 65,9% və 20,9%, 2017-c  ldə sə 
62,2% və 30,4% olmuşdur. Bu sə oğurluğun xü-
sus  çək s n n az da olsa azaldığını, dələduzluğun 
xüsus  çək s n n sə xeyl  artdığını göstər r.

Qeyd olunan c nayətlər n sayını əks etd rən 
rəqəmlər də bu llər ərz ndə əhəm yyətl  artım 
d nam kasının baş verd y n  söyləməyə əsas ve-
r r. Belə k , 2011-c  ldə oğurluq və dələduzluqla 
bağlı uyğun olaraq 5019 və 1588 c nayət qeydə 

alındığı halda, 2017-c  ldə bu növ c nayətlər n 
sayı uyğun olaraq 57,4% və 2,4 dəfə artaraq 7898 
və 3856 olmuşdur (cədvəl 2).

Mülk yyət əleyh nə  c nayətlər n d gər növ-
lər nə gəld kdə sə deyə b lər k k , 2011-c  llə 
müqay sədə 2017-c  ldə soyğunçuluq, quldur-
luq və avtonəql yyat vas tələr n n qaçırılması 
c nayətlər n n sayında azalma (uyğun olaraq 
11,4%, 17,7% və 23,3%), hədə-qorxu lə tələb 
etmə c nayətlər n sayında  sə 4,5 dəfə artma qey-
də alınmışdır.

Mülk yyət əleyh nə olan bu növ c nayətlər n 
xüsus  çək s  lə bağlı sə stat st k təhl l göstə-
r r k , 2017-c  ldə mülk yyət əleyh nə olan c -
nayətlər n strukturunda soyğunçuluq, quldur-
luq, hədə-qorxu lə tələb etmə və avtonəql yyat 
vas tələr n n qaçırılması c nayətlər n n xüsus  
çək s  uyğun olaraq 2,1%, 1,0%, 0,6% və 1,6% 
olmuşdur (cədvəl 2).

    Mülk yyət əleyh nə olan c nayətlər  törədən-
lər n sos al-kr m noloj  xüsus yyətlər n  nəzərdən 
keç rsək aşağıdakıları xüsus  olaraq qeyd edə 
b lər k.

2011-c  ldə Azərbaycanda c nayət törətm ş 
18612 şəxs müəyyən ed lm ş, onların da 2673 
nəfər , yən  14,4%-  c nayət  qrup halında törət-
m şd r. 2017-c  ldə c nayət törətm ş 16750 nəfər 
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müəyyən ed lm şd r k , onlardan da 3020 nəfər  
kr m nal əməl  qrup halında törətm şd r. Bu da 
müəyyən ed lm ş c nayət törətm ş şəxslər n 18%-

n  təşk l ed r. Göründüyü k m , 2011-c  llə müqa-
y sədə 2017-c  ldə qrup halında c nayət törətm ş 
şəxslər n xüsus  çək s  artmışdır(cədvəl 3).  

Mülk yyət əleyh nə olan c nayətlərə gəld kdə 
sə qeyd edə b lər k k , 2011-c  ldə qrup halında 

c nayət törətm ş şəxslər n strukturunda oğurluq 
edənlər n xüsus  çək s  33,2% (888 şəxs), dələ-
duzluq edənlər n xüsus  çək s  4,6% (124 şəxs), 
soyğunçuluq edənlər n xüsus  çək s  3,4%(91 
şəxs), quldurluq edənlər n xüsus  çək s  sə 3,9% 
(104 şəxs) olmuşdur. 2017-c  ldə sə oğurluq 
edənlər n 1438-  c nayət  qrup  halında törətm ş-
d r (qrup halında c nayət törədənlər n 47,3%- ). 
Bu ldə  dələduzluq edən 242 şəxs (8,0%), soy-
ğunçuluq edən 88 şəxs (2,9%) və quldurluq edən 
141 şəxs (4,7%) c nayət  qrup halında törətm ş-
d r(cədvəl 3). 

Kr m noloc  təhl l n aparıldığı llər ərz ndə 
oğurluq və dələduzluğu qabaqcadan əlb r olan 
b r qrup şəxs tərk b ndə törədənlər n sayında 
əhəm yyətl  artım baş verm şd r. Belə k , əgər 
2011-c  ldə 871 şəxs oğurluq əməl n  əvvəlcədən 
əlb r olan b r qrup şəxs tərk b ndə törətm şd rsə, 

2017-c  ldə bu kateqor yalı şəxslər n sayı arta-
raq 1436 olmuşdur (64,9% artım). Eyn  meyllər 
dələduzluq əməllər  üçün də xarakter k olmuşdur. 
2011-c  llə müqay sədə (113 şəxs) 2017-c  ldə 
dələduzluğu qabaqcadan əlb r olan b r qrup şəxs 
tərk b ndə törədən şəxslər n sayı 2 dəfədən çox 
artaraq 230 olmuşdur (cədvəl 3).

Əvvəllər c nayət törətm ş şəxslər tərəf ndən 
mülk yyət əleyh nə olan c nayət törədənlər n sa-
yını əks etd rən stat st k məlumatların kr m nolo-
j  təhl l  əsasında aşağıdakıları qeyd etmək olar.

 İlk növbədə qeyd edək k ,  2011-c  ldə c -
nayət törətm ş şəxslər n ümum  sayında əvvəl-
lər c nayət törədən şəxslər n xüsus  çəks  9,7%  
(1808 şəxs) olduğu halda, 2017-c  ldə bu kateqo-
r yalı şəxslər n xüsus  çək s  15,8% (2649 şəxs) 
olmuşdur. Bu llər ərz ndə bu kateqor yalı şəxslə-
r n sayında və c nayət törədən şəxslər n struktu-
runda onların «payında» c dd  artım baş verm ş-
d r (cədvəl 4).

Cədvəl 3.2011-2017-ci illərdə müəyyən edilmiş, qrup halında cinayət
törətmiş şəxslərin sayı   

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cinayət törətmiş 
şəxslərin sayı 

       

Cəmi cinayət 
törətmiş şəxs 
müəyyən 
edilmişdir 

18612 17030 14841 15560 16322 16676 16750 

Cəmi qrup halında 2673 
 

2234 2309 2398 2777 3063 3020 

O cümlədən:        
Oğurluq 888 767 785 857 1065 1409 1438 
Dələduzluq 124 152 198 229 243 245 242 
Mənimsəmə və 
israf etmə 

91 64 89 58 55 82 40 

Soyğunçuluq 72 57 60 62 55 84 88 
Quldurluq 104 83 82 102 169 161 141 
Hədə-qorxu ilə 
tələb etmə 

2 15 1 24 20 37 20 

Avtonəqliyyatın 
qaçırılması 

20 20 44 30 35 12 24 
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Konkret olaraq mülk yyət əlyh nə olan c -
nayətlərə gəld kdə sə qeyd edə b lər k k , 2011-
c  ldə əvvəllər c nayət törətm ş şəxslər n ümum  
sayında oğurluq edənlər 366 (20,2%), dələduz-
luq edənlər 74 (4,1%), soyğunçuluq edənlər 
33(1,8%), quldurluq edənlər sə 46 (2,5%) nəfər 

olmuşdur. 2017-c  ldə əvvəllər c nayət törətm ş 
şəxslər n ümum  sayında  oğurluq edənlər 673 
(25,4%), dələduzluq edənlər 236 (8,9%), soyğun-
çuluq edənlər 60 (2,3%) və dələduzluq edənlər 
58 (2,2%) nəfər təşk l etm şd r (cədvəl 4).

Stat st k təhl l nət cələr  əsasında söyləyə 
b lərək k , 2011-2017-c  llərdə əvvəllər c nayət 
törətm ş şəxslər n strukturunda oğurluq, dələduz-
luq və soyğunçuluq edənlər n sayında əhəm y-
yətl  artım baş verm şd r. Belə k , 2011-c  ldə 
oğurluq edən 366 şəxs əvvəllər c nayət törətm ş-
sə, 2017-c  ldə onların sayı 83,9% artaraq 673 
olmuşdur. 2011-c  llə müqay sədə  bu kateqor ya 
üzrə dələduzluq edənlər n sayı 3,1 dəfə artaraq 
236 olmuşdur.

Stat st k-kr m noloj  anal z göstər r k , 2011-
2017-c  llərdə c nayət törətm ş şəxslər n struk-
turunda yetk nl k yaşına çatmayan şəxslər n sa-
yında demək olar olar k , n sb  sab tl k  meyl   
müşah də olunmuşdur (2011-c  ldə 475 şəxs, 
2017-c  ldə 486 şəxs). 

Mülk yyət əleyh nə c nayətlərlə bağlı sə qeyd 
edə b lər k k , 2011-c  ldə oğurluq edən yen yet-
mələr n sayı 34,4% artaraq 254 nəfər olmuşdur. 
D gər mülk yyət əleyh nə olan c nayətlər  törə-
dən şəxslər arasında yen yetmələr n sayı lə bağlı 
sə hər hansı b r c dd  dəy ş kl klər (bəz  llər s-

t sna olmaqla) baş verməm şd r (cədvəl 5). 
Məsələn, 2011-c   və 2017-c  llərdə eyn  say-

da (11 şəxs) yen yetmə tərəf ndən avtonəql yyat 
vas tələr n n qaçırılması c nayət  törəd lm şd r. 
Eyn  zamanda 2013-cü ldə bu növ c nayət  törə-
dənlər arasında 27 yen yetmə olmuşdur. Eyn lə 
də soyğunçuluq əməl  törədənlər arasında stər 
2011-c  ldə, stərsə də 2017-c  ldə 17 yen yetmə 
olduğu halda, 2016-cı ldə 22 yen yetmə tərəf n-
dən soyğunçuluq əməl  törəd lm şd r (cədvəl 5).

Cədvəl 4.2011-2017-ci illərdə mülkiyyət əleyhinə cinayət törədən şəxslər arasında  əvvəllər 
cinayət törətmiş şəxslərin sayı  

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cinayət törətmiş 
şəxslərin sayı 

       

Cəmi cinayət 
törətmiş şəxs 
müəyyən 
edilmişdir 

18612 17030 14841 15560 16322 16676 16750 

Onlardan əvvəllər 
cinayət törətmiş 

1808 1743 1729 2032 2485 2609 2649 

O cümlədən:        
Oğurluq 366 272 315 357 483 598 673 
Dələduzluq 75 90 102 122 186 204 236 
Mənimsəmə və 
israf etmə 

4 4 2 2 1 8 5 

Soyğunçuluq 33 29 30 30 58 67 60 
Quldurluq 46 18 21 38 47 65 58 
Hədə-qorxu ilə 
tələb etmə 

1 3 5 6 1 7 8 

Avtonəqliyyatın 
qaçırılması 

12 15 18 28 20 19 21 
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2011-2017-c  llərdə c nayət törətm ş qadın-
ların sayı barədə stat st k məlumatların təhl l  bu 
llərdə c nayət törətm ş bu kateqor yalı şəxslər n 

sayında c dd  azalmanın qeydə alındığını göstər-

sə də, b r sıra mülk yyət əleyh nə olan c nayət-
lər , xususən də oğurluq və dələduzluğu törədən 
qadınların sayında artımın baş verd y n  göstər r 
(cədvəl 6).

Cədvəl 5.2011-2017-ci illərdə mülkiyyət əleyhinə cinayət törətmiş yetkinlik 
yaşına çatmayan şəxslərin sayı 

Cədvəl 6.2011-2017-ci illərdə mülkiyyət əleyhinə cinayət törətmiş qadınların  sayı  

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cinayət törətmiş 
şəxslərin sayı 

       

Cəmi cinayət 
törətmiş şəxs 
müəyyən 
edilmişdir 

18612 17030 14841 15560 16322 16676 16750 

Onlardan yetkinlik 
yaşına 
çatmayanlar 

475 490 514 481 477 442 486 

O cümlədən:        
Oğurluq 189 178 221 217 233 227 254 
Dələduzluq - 1 4 2 5 5 10 
Mənimsəmə və 
israf etmə 

- - - - - - - 

Soyğunçuluq 14 8 11 19 13 22 14 
Quldurluq 12 10 14 6 9 5 8 
Hədə-qorxu ilə 
tələb etmə 

- - 3 7 1 5 1 

Avtonəqliyyatın 
qaçırılması 

11 10 27 17 17 8 11 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
        
Cəmi cinayət 
törətmiş şəxs 
müəyyən 
edilmişdir 

18612 17030 14841 15560 16322 16676 16750 

Onlardan: qadınlar 2074 1677 1012 971 1128 1036 963 
O cümlədən:        
Oğurluq 97 106 95 113 137 133 117 
Dələduzluq 61 70 122 112 126 175 170 
Mənimsəmə və 
israf etmə 

23 15 30 11 17 12 23 

Soyğunçuluq 6 3 5 - 4 3 7 
Quldurluq 6 3 4 2 6 5 5 
Hədə-qorxu ilə 
tələb etmə 

1 2 1 3 8 5 3 

Avtonəqliyyatın 
qaçırılması 

3 3 1 2 1 - 1 
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Belə k , 2011-c  ldə c nayət törətm ş 18612 
şəxsdən 2074-ü, yən  11,1%-  qadın olduğu hal-
da, 2017-c  ldə 16750 c nayət törətm ş şəxsdən 
963-ü, yən  5,7%-  qadın olmuşdur. Göründüyü 
k m , bu llər ərz ndə  qadınların sayında, stər-
sə də onların xüsus  çək s ndə azalma müşah də 
ed lm şd r. Halbuk , 2011-c  ldə c nayət törət-
m ş qadınlardan 97-  oğurluq (c nayət törətm ş 
qadınların 4,7%- ), 61-  sə dələduzluq (2,9%) 
əmələn  törətm şd r. 2017-c  l üzrə stat st k 
rəqəmlərə nəzər salsaq görər k k , bu ldə c nayət 
törətm ş 963 qadından 117-  (12,1%- ) oğurluq, 
170-  (17,6%- ) sə dələduzluq əməl n  törətm ş-
d r. 2011-c  llə müqay sədə 2017-c  ldə oğurluq 
edən qadınların sayı 20,6%, dələduzluq edən qa-
dınların sayı sə 2,9 dəfə artmışdır (cədvəl 6). 

2011-2017-c  llər üzrə müəyyən ed lm ş c -
nayət törətm ş şəxslər arasında kr m nal əməl  
alkoqol və narkot k sərxoşluq vəz yyət ndə törət-
m ş şəxslər n sayında ümumən azalma meyl  mü-
şah də olunur. Eyn  meyllər mülk yyət əleyh nə 
olan c nayətlər  alkoqol və narkot k sərxoşluq 
vəz yyət ndə törədən şəxslər n sayı üçün də xa-
rakter kd r (cədvəl 7).

Belə k , 2011-c  ldə c nayət törətm ş 18612 
şəxsdən 815- , yən  4,4%-  c nayət  alkoqol və ya 
narkot k sərxoşluq vəz yyət ndə törətd y  halda, 
2017-c  ldə c nayət törətm ş 16750 şəxs n 558-
, yən  3,3%-  kr m nal əməl  narkot k və ya al-

koqol sərxoşluğu vəz yyət ndə törətm şd r.
Mülk yyət əleyh nə olan c nayətlərlə bağlı sə 

deyə b lər k k , 2011-c  ldə alkoqol və ya narko-
t k sərxoşluq vəz yyət ndə c nayət törətm ş 815 
şəxsdən 74-ü oğurluq (9,1%), 20-  soyğunçuluq 
(2,4%), 13-ü quldurluq (1,6%), 13-ü də (1,6%) 
avtonəql yyat vas tələr n n qaçırılması c nayə-
t n  törətm şd r. 2017-c  ldə alkoqol və narko-
t k sərxoşluq vəz yyət ndə c nayət törədən 558 
şəxsdən 57-  (10,2%) oğurluq, 5-  soyğunçuluq 
(0,9%), 11-  quldurluq (2,0%), 7-t sə (1,2%) av-
tonəql yyat vas tələr n n qaçırılması c nayət n  
törətm şd r. 2011-c  llə müqay sədə, 2017-c  ldə 
alkoqol və narkot k sərxoşluq vəz yyət ndə oğur-
luq edən şəxslər n sayı 23%, soyğunçuluq edən-
lər n sayı 4 dəfə, quldurluq edənlər n sayı 15,4%, 
avtonəql yyat vas tələr n n qaçırılması əməllər n  
törədənlər n sayı sə 46,2% azalmışdır(cədvəl 7).

Cədvəl 7. 2011-2017-ci illərdə alkoqol və narkotik sərxoşluq  vəziyyətində 
mülkiyyət əleyhinə cinayət törətmiş şəxslərin sayı

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
        
Cəmi cinayət 
törətmiş şəxs 
müəyyən 
edilmişdir 

18612 17030 14841 15560 16322 16676 16750 

O cümlədən 
sərxoş vəziyyətdə 

786 678 651 712 691 598 520 

O cümlədən:        
Oğurluq 71 54 82 60 59 62 51 
Dələduzluq 2 2 2 2 1 2 2 
Mənimsəmə və 
israf etmə 

- - - - - - - 

Soyğunçuluq 20 8 6 8 8 14 3 
Quldurluq 12 11 10 11 18 10 11 
Hədə-qorxu ilə 
tələb etmə 

- - 1 2 1 - - 

Avtonəqliyyatın 
qaçırılması 

13 19 12 21 19 15 7 
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Beləl klə, 2005-2017-c  llərdə mülk yyət 
əlyh nə olan c nayətlər haqqında rəsm  stat s-
t ka məlumatlarının kr m noloj  anal z  b r sıra 
ümum  meyllər  müəyyən etməyə, müas r mül-
k yyət əleyh nə c nayətlər  səc yyələnd rən kə-
m yyət-keyf yyət xarakterl  əsas cəhətlər  üzə 
çıxarmağa mkan verm şd r. Onların sırasında 
aşağıdakıları xüsus  olaraq qeyd etmək olar: 

- Azərbaycanda qeydə alınmış c nayətlər n 
strukturunda mülk yyət əleyh nə olan c nayətlə-
r n xüsus  çək s n n artması;

- mülk yyət əleyh nə olan c nayətlər n struk-
turunda oğurluq əməllər n n xüsus  çək s n n n s-
bətən azalması fonunda bu növ kr m nal əməllə-
r n sayında artımın müşah də olunması;

-  mülk yyət əleyh nə olan c nayətlər n struk-
turunda dələduzluq əməllər n n xüsus  çək s n n 
və bu növ kr m nal əməllər n sayının əhəm yyətl  
dərəcədə artması;

- ölkədə c nayətkarların  ümus  sayında c -
nayət  qrup halında törədən şəxslər n xüsus  çək -
s n n artması lə yanaşı, mülk yyət əleyh nə olan 
oğurluq, dələduzluq, soyğunçuluq və quldurluq 
k m  c nayətlər   qrup halında törədən şəxslər n 
sayında artımın müşah də olunması; 

- oğurluq, dələduzluq, avtonəql yyat vas tələ-
r n  qaçırma, soyğunçuluq və quldurluq k m  
mülk yyət əleyh nə olan c nayətlər  törədənlər 
arasında əvvəllər c nayət törətm ş şəxslər n sayı-
nın artması; 

- Azərbaycanda c nayət törətm ş şəxslər n 
ümum  sayında yetk nl k yaşına çatmayan şəxs-
lər n n sayının n sb  sab tl y  fonunda oğurluq 
k m  mülk yyət əleyh nə c nayət törədənlər ara-
sında yetk nl k yaşına çatmayan şəxslər n sayının 
artması;

- respubl ka üzrə c nayət törətm ş şəxslər n 
ümum  sayında  qadınların xüsus  çək s n n azal-
ması fonunda oğurluq və dələduzluq k m  mül-
k yyət əleyh nə olan  c nayət törədən qadınların 
sayında artma meyl n n müşah də olunması;

- oğurluq, soyğunçuluq, quldurluq və avtonəq-
l yyat vas tələr n n qaçırılması k m  mülk yyət 
əleyh nə olan c nayətlər n  təxm nən 12-15%-n n 
alkoqol və narkot k sərxoşluq vəz yyət ndə olan 
şəxslər tərəf ndən törəd lməs . 
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Нармин Алиева

Некоторые криминологические особенности современных преступлений против соб-
ственности

Резюме

В статье рассматриваются криминологические особенности преступлений против соб-
ственности, а также криминологический анализ состояния, структуры и динамики. Проана-
лизированы социально-криминологические особенности лиц, совершивших имущественные 
преступления.



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 3 (23), 2019

30

На основе криминологического анализа официальных статистических данных о престу-
плениях против собственности был выявлен ряд общих тенденций в преступлениях против 
собственности, а также отдельных их видов, и были изучены количественные и качественные 
показатели.

Narmin Aliyeva

Some criminological features of modern property crimes

Summary

The article discusses the criminological features of crimes against property, as well as the 
criminological analysis of the state, structure and dynamics. The socio-criminological features of 
persons who committed property crimes are analyzed.

Based on the criminological analysis of offi  cial statistics on crimes against property, a number 
of general trends in crimes against property, as well as their individual types, were identifi ed, and 
quantitative and qualitative indicators were studied.

Rəyçi: h.e.d., prof.,  M. Əhmədov
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Açar sözlər: Cinayətkarın şəxsiyyəti, kriminal 
davranış, genetik səbəblər, sosial mühit.

Ключевые слова: личность преступника, 
криминальное поведение, генетические при-
чины, социальная среда.

Key words: criminal’s personality (off ender), 
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Cinayət törədənin şəxsiyyəti haqqında 
tam təsəvvürün yaradılması 
üçün bioloji və sosial amillərin 

müqayisəsinin aparılması zəruridir. Bioloji, sosial 
və psixoloji katalizatorlar insanın şəxsiyyətinin 
formalaşdırılmasında mühüm rola malik olduqları 
üçün, onların da araşdırılması şəxsiyyətin 
öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. 

Müasir kriminoloji tədqiqatlarda bioloji və 
psixoloji amillərin kriminal davranışa təsiri 
ilə bağlı məsələlərə maraq artaraq bu sahə 
daha geniş araşdırılmaqdadır. Lakin cinayət 
törədənin genetik amillərinin öyrənilməsi 
ilə bağlı tədqiqatların XIX əsrdə antropoloji 
məktəbin yaranması ilə birbaşa bağlılığı xüsusi 
olaraq vurğulanmalıdır. Məhz bu istiqamətdə  
aparılan ilkin tədqiqatlar kriminologiya elminin 
intibah dövrü adlandırıla bilər. Antropoloji 
məktəbin əleyhdarlarının sayının çox olmasına 
baxmayaraq cinayətkarlığın mənşəyi haqqında 
fi kirlərin inkişafı kriminoloji tədqiqatlara olan 
marağın artmasına və cinayətlərin kriminoloji 
araşdırmalar vasitəsilə öyrənilməsinə əsaslanan 
elmi mülahizələrin yaranmasına təkan verdi. Bu 
mülahizələrin fonunda kriminologiya elmində 
cinayətkar davranışın səbəbiyyat kompleksini 
öyrənən iki böyük antropoloji və sosioloji məktəb 
daha intensiv inkişaf etməyə başlamışdır. Hər iki 
məktəbin tərəfdarlarının elmi araşdırmaları və 

gətirdikləri arqumentlər nə qədər fərqlilik yaratsa 
da  kriminal davranışın detallaşdırılmış və 
məzmunlu dərk olunması  üçün bir tamın hissəsi 
kimi müəyyən vahidlik də yaradırlar. İnsanın 
genetik xüsusiyyətlərinin və sosial mühit amilinin 
birlikdə tədqiq edilərək müqayisəsinin aparılması 
şəxsiyyətin strukturunda olan elementlərin 
dərk olunması və yaranması mexanizmlərinin 
öyrənilməsində nəzəri və təcrübi əhəmiyyəti 
böyükdür.

Sosial və psixoloji xüsusiyyətlərin qarşılıqlı 
təsiri vasitəsilə insanın şəxsiyyəti onun həyatının 
hər mərhələsində formalaşaraq təkmilləşir. 
Şəxsiyyətin formalaşması dövründə bioloji 
amillərin təsiri də kifayət qədər böyükdür. Lakin bu 
amil kriminologiya elminin daxilində mübahisəli 
fi kirlərin də çoxluğunu yaratmışdır. Bu sahədə 
bir neçə müxtəlif terminlər işlədilməkdədir. Daha 
çox işlədilən bioloji və ya genetik ifadələrinin 
cinayətkarlığın səbəbiyyat kompleksi ilə bağlılığı 
dəqiqləşdirilməlidir.

İnsan biologiyası dedikdə, onun bədən 
quruluşu, daxili orqanlarının funksiyaları, bəzi 
ehtiyacları, ətraf mühitlə əlaqəsi (nəfəs almaq, 
qidalanma və s.) başa düşülür. Ümumilikdə 
biologiya insanı bir canlı orqanizm kimi öyrənir. 
Genetika isə - irsiyyət qanunlarını və orqanizmin 
dəyişkənliyini öyrənən elmdir. Bu sahə insan 
biologiyasının bütün sahəsini əhatə etməsə 
də onun bir hissəsi hesab edilə bilər. Cinayət 
törədənin şəxsiyyətinə genetik xüsusiyyətlərin 
təsiri dedikdə irsi keyfi yyətlərin tədqiqi nəzərdə 
tutulmalıdır (1, s.78-81). Müasir dövrdə genetik 
tədqiqatlar daha da inkişaf edərək molekulyar 
səviyyədə də aparılır. Molekulyar səviyyədə 
genetik tədqiqatların əsas obyekti nuklein 
turşuları, DNT və RNT molekullarıdır.

Genlər vasitəsilə insanın müəyyən bioloji 

VÜQAR MANSUROV
Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis Akademiyasının 
“Daxili işlər orqanlarının inzibati fəaliyyəti” kafedrasının baş müəllimi, 
polis polkovnik-leytenantı 
UOT 343.9

CİNAYƏTKARIN ŞƏXSİYYƏTİNDƏ BİOLOJİ VƏ 
SOSİAL AMİLLƏRİN NİSBƏTİ
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xüsusiyyətləri irsən ötürülür. Lakin genlərin 
fəaliyyətinə ətraf mühitin təsiri də mövcuddur. 
Qeyd olunan səbəbdən iki anlayış fərqləndirilərək 
öyrənilməlidir. Genotip – irsi faktorların cəmidir, 
fenotip-genotiplə ətraf mühitin qarşılıqlı 
əlaqəsindən yaranan ətraf mühitin əlamətlərinin 
cəmidir. Fenotip orqanizmin inkişafı prosesində 
genotipin ətraf mühitlə təsiri nəticəsində  
formalaşır. 

N.P.Dubinin, İ.İ.Karpes, V.N.Kudryavsevə 
görə genetik obyekt kimi insanın öyrənilməsi 
daha çox çətinliklər yaradır. İnsan üzərində 
eksperimentlərin aparılması maraq baxımından 
nə qədər diqqəti cəlb etsə də, əxlaqi baxımdan 
müəyyən problemlər yaradır. Yəni, eksperiment 
xatirinə hər hansı cütlüyü evlənməyə məcbur 
etmək qeyri-əxlaqi olduğundan mümkünsüzdür. 
Bundan başqa digər canlılardan fərqli olaraq 
insanlarda bir nəslin digərini dəyişməsi böyük 
zaman tələb edir. Bu zaman 25 il davam edə bilər. 
Qeyd olunanlar insanın irsi xüsusiyyətlərinin, 
həmçinin onların nəsildən-nəsilə ötürülməsi 
qanunauyğunluqlarının tədqiqini çətinləşdirir (1, 
s.30-31).

İnsan davranışının dərk olunması bioloji 
faktorla bərabər sosial amillərin də öyrənilməsini 
tələb edir. Alimlər sübut edirlər ki, insanın bioloji 
təkamülünün əsas şərtlərindən biri ətraf sosial 
mühit və onun təsiridir. Davranış mexanizminə 
təsir göstərən amillərin içərisində neqativ sosial 
faktorlar da mövcud ola bilər. Bu zaman insanda 
genetik mutasiyalar baş verir. Tədqiqatlar göstərir 
ki, genetik mutasiyalar zamanı sinir sistemi və 
psixika daha çox zədə alır. Hesablamalara görə, 
yer kürəsində olan  insanların təqribən 3%-i 
əqli çatışmazlıqla doğulur. Bu səbəbdən bioloji 
amillərin cinayətlərin birbaşa səbəbi qismində  
çıxış etməsi fi kri yanlışdır. Onlar kriminal 
davranışın səbəbi yox, onun inkişafına təkan 
verən şərait qismində ola bilərlər (2, s.24-25; 1, 
s.84-94).

Cinayət törədənin şəxsiyyətində bioloji və 
sosial amillərin qarşılıqlı təsirinin tədqiqinin 
əhəmiyyəti kifayət qədər geniş sahələri əhatə 
edir. Kriminoloji ədəbiyyatlarda bioloji və sosial 
amillərin öyrənilməsinin dörd aspekti göstərilir: 
fəlsəfi , hüquqi, etik və tibbi-bioloji (3, s.67-70; 
1, s.84-94).

Fəlsəfi  aspektdə sosial və bioloji amillərin 
tədqiqi insan davranışında determinizm və 
indeterminizm probleminin öyrənilməsi ilə 
bağlıdır. Əsas məqsəd insanın  öz davranışında 
nə qədər müstəqil olduğunu müəyyən etməkdir. 
Əgər insanın davranışında bioloji amillər əsas rol 
oynayırsa, onda bu davranış düşüncə və iradədən 
kənar baş verməlidir. Bu isə bizim davranış və 
onun səbəbiyyatı haqqında təsəvvürlərimizin 
əleyhinədir. 

Qeyd olunan səbəbdən insan davranışı həm 
bioloji, həmçinin sosial amillərin kompleksində 
öyrənilməlidir. Kriminal davranışın səbəbləri 
daxili və xarici faktorların təsirindən asılıdır. 

Yalnız bioloji amil birbaşa cinayətkar 
davranışı yarada bilməz. O, neqativ sosial 
mühitin təsiri altında dərinləşərək kriminal 
davranışı stimullaşdırmalıdır. Əgər insan onun 
davranışını qabaqcadan müəyyən edən genetik 
proqramla doğulursa, onun hərəkətlərinin hüquqi 
və ya mənəvi məsuliyyəti haqqında məsələ 
hansı yolla həll edilməlidir? Göründüyü kimi, 
məsələ nə qədər fəlsəfi  olsa da hüquqi, mənəvi 
və tibbi baxımdan da mürəkkəb məsələlərlə 
əhatələnmişdir.

Hüquqi aspekt isə fərdin bioloji faktorların 
təsiri ilə törətdiyi əmələ görə cinayət məsuliyyətinə 
cəlb edilməsi mümkünlüyü ilə bağlıdır. Əgər 
hüquqazidd əməlin səbəbləri bioloji amillərlə 
bağlıdırsa, şəxsi məsuliyyətə cəlb etmək olarmı? 
Davranışın kökündə genetik amillər dayanarsa, 
insanın  davranışı anadan olduğu andan 
proqramlaşdırılmış sayılır. Belə olduqda hüquq-
mühafi zə orqanlarının fəaliyyətinin taktiki 
və strateji hədəfl əri də dəyişilməlidir. Bizim 
davranışımızda sosial faktorlar əsas yer tutursa 
cinayətkarlığa qarşı mübarizə siyasətinin də əsas 
istiqamətləri sosial mühitə qarşı yönəlməlidir. 
Davranışımızın istiqamətlənməsi bioloji amillərlə 
bağlıdırsa, cinayətlərin qarşısının alınmasında 
tibbi təsirlərin və genetik nəzarətin metodları 
haqqında düşünmək lazımdır. 

Cinayət törədənin şəxsiyyətində bioloji 
və sosial amillərin öyrənilməsinin etik tərəfi  
isə insan və cəmiyyət, həmçinin vətəndaş və 
dövlət münasibətlərindən irəli gəlir. Hər hansı  
inkişaf etmiş cəmiyyətdə insanı genlərinə görə 
günahlandırmaq və onları ayrı bir təbəqə kimi 
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qiymətləndirmək mənəvi və bəşəri dəyərlərə 
ziddir. Hər bir insan digərləri ilə birlikdə bərabər 
hüquqlara malik olmalı və normal həyat şəraiti 
ilə təmin edilməlidir.

Genetik xüsusiyyətlər insanın cəmiyyətdə 
digərlərindən təcrid edilməsinə səbəb olmalı 
deyil. Cəmiyyətimizin birgəyaşayış qaydaları 
insani dəyərlərin və mənəvi prinsiplərin üzərində 
qurulmuşdur.

Tibbi aspekt isə insanın bir tədqiqat obyekti 
kimi nə qədər mürəkkəb və ya sadə konstruksiyaya 
malik olması ilə bağlıdır. Biz nə qədər yüksək 
texnologiyalar kəşf etsək də, ən böyük 
informasiya daşıyıcısı insandır. İnsan genlərinin 
tədqiqi yaranış və inkişaf qanunauyğunluqlarının 
öyrənilməsinin tibbi baxımından kifayət qədər 
mürəkkəb məsələlərini özündə ehtiva edir. 

Cinayət törədənin şəxsiyyətində bioloji və 
sosial amillərin nisbətinin fəlsəfi , hüquqi, mənəvi 
və tibbi aspektləri bu sahədə daha detallaşdırılmış 
və dəqiq hədəfl ərə yönəldilmiş kriminoloji 
yanaşmanın olmasını labüd edir. Kriminal 
davranış mexanizmi sosial və bioloji əsaslara 
söykənən kriminoloji tədqiqatlar vasitəsilə 
öyrənilməlidir. Qeyd olunan yanaşma cinayət 
törədənin şəxsiyyətinin kriminoloji tədqiqinin 
predmet və sərhədlərinin də konkretləşdirilməsinə 
münbit zəmin yaradacaqdır (4, s.3-4). Cinayət 
törədənin şəxsiyyətinin kriminoloji tədqiqi 
kriminal davranışın determinantlarının aşkar 
edilməsi üçün həyata keçirilir (5, s.40-49).

Cinayət törədənin bioloji xüsusiyyətlərinin, 
həmçinin ona sosial amillərin təsiri araşdırılaraq 
kriminogen faktorların daha dolğun öyrənilməsi 
kriminoloji tədqiqatların marağında olsa da, 
bioloji məktəbin tərəfdarları qeyri-adi və bəzən də 
üsyankar mövqeləri ilə  seçilirlər. Cinayətkarlığın 
öyrənilməsində antropoloji məktəbin yaranması 
Çezare Lambrozonun adı ilə  bağlıdır. Çezare 
Lambrozo 1836-cı ildə Venesiyada anadan 
olmuş, 1855-ci ildən isə psixiatriya sahəsində 
məqalələr nəşr etdirməyə başlamışdır. O, 1862-
ci ildə psixiatriya professoru, 1876-cı ildən isə 
Turin universitetinin məhkəmə psixiatriyası və 
cinayət antropologiyası sahəsində professoru 
olmuşdur. Ç.Lambrozo kriminoloji təcrübədə 
ilk dəfə olaraq antropometrik ölçülərdən istifadə 
etməyə başlamışdır. O, insanın zahiri görünüşünə 

görə - sifətinin forması, göz kəsiyinə, burnunun 
formasına və s. əlamətlərə əsasən cinayətkar olub-
olmamasını dəqiqliklə bilmək olar mülahizəsini 
irəli sürdü. Yəni insan cinayətkar kimi doğula 
bilər. Bunun əsas səbəbi isə onun anadangəlmə 
bioloji xüsusiyyətləridir. Göstərilən fi kir məzmun 
baxımından materialist mövqe sayıla bilər. 
Çünki, Ç.Lambrozo eksperimental tədqiqatlara 
əsaslanırdı (6, s.130-132).

Ç.Lambrozonun apardığı tədqiqatlara 
(məhkəmə təbabəti və psixologiyada) XIX 
əsrdə çox geniş yayılmış iki böyük istiqamətin 
– frenologiya və fi zioqnomikanın  əsaslı 
təsiri olmuşdur. Fizioqnomikaya görə insan 
davranışının  motivlərini onun üz cizgilərində 
axtarmaq lazımdır. Bu istiqamətin yaradıcısı 
İ.K.Lavater hesab edirdi ki, anadangəlmə 
cinayətkarları qaçan gözlərindən, sifət 
cizgilərindən və burnundan tanımaq olar. 
Frenologiyanın tanınmış təmsilçiləri F.Y.Qall 
və onun tələbəsi Y.K.Şpursxeym hesab edirdilər 
ki, insanın kəllə sümüyünün çıxıntılarına görə 
onun şəxsiyyəti haqqında məlumat vermək olar. 
İnsanın kəllə sümüyünün çıxıntılarının formaları 
hər hansı bir keyfi yyətə işarədir (7, s.6-7).

Kriminal davranışın səbəbləri haqqında 
Ç.Lambrozunun mövqeyinə həmin dövrdə 
kifayət qədər məşhur olan Çarlz Darvinin insanın 
yaranması  haqqında düşüncələri də əsaslı təsir 
göstərmişdir. Ç.Lambrozo hesab edirdi ki, cinayət 
törədən şəxs genetik  səviyyədə fi ziki və psixoloji 
inkişafına görə müasir insandan  fərqlənir. Yəni 
o, müasir insanla ibtidai insan arasında qalan 
bir növdür. Ç.Lambrozo inkişafdan qalan bu 
tipi “homo delinquens” – “cinayətkar insan” 
adlandıraraq onları eybəcər və mutant varlıqlar 
hesab edirdi (8, s. 59).

Ç.Lambrozoya görə isti ölkələrdə yaşayan 
insanlar hüquqpozmaların törədilməsinə daha 
çox meylli olurlar. Belə ki, bu ərazilərdə yaşayan  
insanların istiyə, geyim və qidaya az ehtiyacları 
olduqları üçün onlar daha passiv və fəaliyyətsiz 
olurlar. İsti iqlim nəticəsində yaranmış fi ziki 
fəaliyyətsizlik isə yekunda dini və despotik 
fanatizmə və mənəvi pozğunluğa səbəb olur. 
Soyuq ölkələrdə yaşayan insanlar isə qida, geyim 
və istinin  əldə olunması üçün çox vaxt sərf 
etdikləri üçün daha dayanıqlı və sakitdirlər (7, 
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s.13).
İsti ölkələrdə yaşayan irqlərin də cinayət 

törətmə ehtimalının yüksək olduğunu qeyd edən 
Ç.Lambrozo irqlərə görə kriminogenliyin artması 
ilə bağlı fi kirlərini əsaslandırmağa çalışırdı. 
Afrikada və Latın Amerikasında müharibələr 
və soyğunçuluqlarla yaşayan qədim xalqların 
cinayətlərə və zorakılığa daha çox üstünlük 
verdiklərini sübut etməyə çalışan Ç.Lambrozo 
cinayətkarlığın genetik arqumentlərə söykəndiyi 
barədə dəlillər gətirməyə cəhd edirdi. O, 
Hindistanda yaşayan “Zaka hail” tayfasını 
misal göstərərək qeyd edirdi ki, həmin tayfanın 
mövcudluğu birbaşa olaraq oğurluqla bağlıdır. 
Bu tayfada oğlan uşağı dünyaya gələrsə, onu 
divardan açılmış bir dəlikdən keçirərək üç dəfə 
“Oğru ol” sözünü deməklə ayin keçirirlər (7, s. 
27-28).

Ç.Lambrozonun insanları genetik 
xüsusiyyətlərinə görə ali və aşağı səviyyəli 
irqlərə bölməsi onun haqlı olaraq çoxlu sayda 
əleyhdarlarını yaratmışdı. Çoxlu sayda tənqidi 
fi kirlərin təzyiqi nəticəsində Ç.Lambrozo 
cinayətlərin əsas səbəblərindən biri kimi mühit 
amilini qəbul etməyə başlamış və cinayət 
törədənləri altı qrupa bölərək onların tipoloji 
təsnifatını vermişdi.   

Ç.Lambrozonın tədqiqatlarını müxtəlif 
meyarlar əsasında qiymətləndirmək olar. Lakin, 
onun cinayət törədənin şəxsiyyəti ilə genetika 
arasında bağlılığa həsr edilmiş tədqiqatlara təsiri 
şübhəsizdir. Stiven Şeyfer hesab edirdi ki, Çezare 
Lambrozonu asanlıqla  müasir kriminologiyanın 
atası adlandırmaq  olar. Çünki onun nəzəriyyələri 
cinayət törədənin şəxsiyyəti haqqında nəzəri 
və təcrübi tədqiqatların aparılmasına səbəb 
olmuşdur. Abrahamsen isə qeyd edirdi ki, 
Ç.Lambrozo cinayət törədənin şəxsiyyətinin 
öyrənilməsi üçün bir yol açmışdır. Volfqanqa görə 
şəxsiyyətin xarakterik xüsusiyyətləri haqqında 
göstəriciləri özündə əks etdirən müasir kliniki, 
psixoloji, psixiatrik analizlər Ç.Lambrozonun 
tədqiqatlarına oxşayırlar, ancaq onların nəticələri 
daha incə və dəqiqdirlər, nəinki  onun kəşfl əri (8, 
s.60).

Lakin Ç.Lambrozaya qarşı qəti mövqeyi 
ilə seçilən S.V.Poznışev isə göstərirdi ki, 
“Anadangəlmə cinayətkar ideyası mahiyyət 

üzrə yoxsuldur. Cinayət həmişə müəyyən 
mürəkkəb psixi təəssüratın, xarakteri müxtəlif 
xüsusiyyətlərdə ifadə olunan və anadangəlmə 
kimi səciyyələnməyən insan əhval-ruhiyyəsinin 
təzahürüdür. Anadangəlmə cinayətə meyllilik 
psixoloji və məntiqi nöqteyi-nəzərdən 
qeyri-mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, 
cinayətkarlar arasında qismən degenarasiya, 
müavinətsizlik və mənəvi yoxsulluq əlamətinə 
malik olan şəxslər xeyli faiz təşkil edir. 
Lakin bütün bu xüsusiyyətlər cinayətkarlığın 
səciyyəvi mənbəyi və ya cəhətləri yox, nəsil 
cırlaşmasının adi əlamətləridir” (9, s.37). Cinayət 
antropologiyasının Amsterdam konqresində Ferri 
antropoloji məktəbi bildirdi ki, anadangəlmə 
cinayətkarın bütün əlamətlərinə malik olan insan 
cinayət törətməyə bilər (10, s.93). “Anadangəlmə 
cinayətkar” anlayışının belə dəyişikliyi zamanı 
mahiyyəti üzrə ondan yaxşı bir şey qalmır (11, 
s.89-132).

Ç.Lambrozonun fi kirləri nə qədər tənqidi 
mülahizələr yaratsa da, bioloji amillərlə 
bərabər sosial faktorların da öyrənilməsi ilə 
bağlı kriminoloji tədqiqatların aparılmasının 
zəruriliyini göstərdi. Cinayət törədənin 
şəxsiyyətində bioloji və sosial amillərin 
müqayisəli tədqiqi isə ümumilikdə kriminoloji 
tədqiqatların da dolğunluğunu və elmiliyini 
artırırdı.

Ç.Lambrozonun ölümündən sonra da onun 
antropoloji təlimi Rafael Qarofalo və Enriko 
Ferri tərəfi ndən inkişaf etdirilərək çoxlu sayda 
tərəfdarlarını toplamışdı. Lakin, həm Qarofalo, 
həmçinin Ferri cinayət törədənin şəxsiyyətində 
kriminogenliyə təkan verən bioloji faktorları 
qeyd etsələr də,  sosial mühitlə bağlı səbəbləri də 
qəbul edərək bu təlimi daha da dolğunlaşdırdılar.

Rafael Qarofalo öz antropoloji mövqeyindən 
dönməmək şərti ilə cinayətkarlığın sosial 
faktorlarına daha çox diqqət yetirir. Onun müəllifi  
olduğu “Kriminologiya” adlı vəsaitdə psixikanın 
cinayətin törədilməsinə təsirinə xüsusi önəm 
verir. Bu vəsaitdə həmçinin ilk dəfə kriminologiya 
termini də işlədilir. R.Qarofalonun fi krinə görə, 
cinayətkarı iki əsas insani hissin olmaması 
fərqləndirir: mərhəmət və vicdan. Ümumilikdə 
isə cinayətkar normal həyata uyğunlaşmağı 
bacarmayan şəxsdir. Onun törətdiyi cinayət isə 
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bu anormallığın simptomlarıdır (6, s.131).
Özünü cinayət hüququnun pozitiv məktəbinin 

nümayəndəsi hesab edən Enriko Ferri isə 
“Cinayət sosiologiyası” adlı əsərində göstərirdi: 
“Cinayət hüququnun pozitiv məktəbi cinayət 
törədənin yalnız antropoloji tədqiqi ilə məşğul 
olmur. Bu tamamilə yenilənmiş elmi istiqamətdir 
və daha təsirli sosial və hüquqi mübarizə tədbirləri 
təklif edir. Cinayətlər və cəzalar haqqında elm 
əvvəlcə yalnız məntiqi düşüncə ilə yaradılmış 
sillogizmlərin irəli yürüdülməsindən ibarət idi. 
Bizim məktəb ondan pozitiv müşahidə elmini 
yaratdı. Bu elm antropologiya, psixologiya, 
cinayət statistikası, cinayət hüququ və həbsxana 
hüququna əsaslanan sintetik bir elmdir və mən 
onu “Cinayət sosiologiyası” adlandırmışam» (10, 
s.51).

Göründüyü kimi əsası Ç.Lambrozonun 
antropoloji tədqiqatları ilə başlayan təlim yekunda 
R.Qarofalo və E.Ferrinin araşdırılmalarında 
sosial mühit amilinin də nəzərə alınması əsasına 
söykəndi. Bu uzun illərin gərgin zəhmətə 
söykənən təcrübəsi göstərir ki, insan davranışı 
həm bioloji, həmçinin sosial katalizatorların 
təsiri nəticəsində istiqamətlənir. Onların biri 
digərindən ayrı bir təlim kimi inkişaf etsə də, 
yekun nəticə hər iki təlimin müqayisəsi əsasında 
verilməlidir. 

Rusiya Federasiyası Tomsk Dövlət Milli 
Tədqiqat Universitetinin cəza-icra hüququ 
və kriminologiya kafedrasının professoru 
Lev Prozumentov öz araşdırmalarında 
kriminologiyanın  bir elm kimi yaranmasında 
iki böyük məktəbin rolunu xüsusilə qeyd edir. 
Onlardan biri Bekkariyanın məlum “Cinayətlər və 
cəzalar haqqında” əsərindən sonra 1764 və 1775 
ci illərdə yaranan və sosioloji istiqamətə əsaslanan 
klassik məktəbdir. Digəri isə Ç.Lambrozo və 
ingilis biokriminoloqlarının antropoloji dəlillərə 
söykənərək inkişaf etdirdiyi pozitiv məktəbdir. 
Müəllif kriminologiyanın  yaranma tarixini klassik 
məktəblə bağlasa da, antropoloji istiqamətdə olan 
tədqiqatların məzmununu və əhəmiyyətini daha 
diqqətlə araşdırmışdır. L.Prozumentov cinayət 
törədənin şəxsiyyəti ilə bağlı tədqiqatların yalnız 
Ç.Lambrozonun adı ilə bağlanılmasını düzgün 
qəbul etməyərək göstərir ki, hələ Ç.Lambrozodan 
da əvvəl ingilis biokriminoloqları C.Priçard, 

H.Modsli, B.Tomson, D.Uilson, H.Ellisin daha 
tutarlı tədqiqatları mövcud olmuşdur (12, s.20-
27).

İngiltərənin bütün psixiatrik xəstəxanalarında 
olan C.Priçard cinayətin səbəbini psixi 
pozğunluqla bağlayır və bunun da mənbəyində 
irsi faktorun dayandığını qeyd edirdi .

Mançestr psixiatrik xəstəxanasının direktoru 
H.Modslinin bir neçə kitabı Ç.Lambrozonun 
əsərlərindən əvvəl bir neçə xarici dillərə tərcümə 
edilmişdi. H.Modsli hesab edirdi ki, insanlar 
arasında olan fərqliliklər tərbiyə və şəraitdən 
asılı deyil, onlar bioloji məzmuna malik olmaqla 
təbiətlə bağlıdırlar.

Onun fi krinə görə insanların taleyi öz əcdadları 
tərəfi ndən yaradılır. Əsərlərində H.Modsli 
yazırdı: “Həqiqi oğru və həqiqi şair yaradılmır, 
onlar belə doğulurlar”.

Şotlandiya həbsxanasının baş həkimi 
B.Tomson cinayət törədənlərin nəinki xarici, 
həmçinin daxili xüsusiyyətlərini tədqiq etməklə 
biokriminoloji tədqiqatların daha da inkişaf 
etdirilməsinə nail olmuşdu. O, cinayət törədənləri 
xarakterizə edən  xüsusiyyətlərə aid edirdi: kiçik 
boy, soyuq baxışlar, onurğa əyrilikləri, nitqdə 
olan qüsurlar, zəif eşitmə, kobud sifət cizgiləri və 
s. B.Tomson qeyd edirdi: “Cinayət törədən insan 
yarısivil vəhşidir. Əgər köhnə oğrudan vicdanlı 
şəxs etmək mümkündürsə, deməli qoca tülkünü 
də həyət itinə çevirmək olar”

Ç.Lambrozodan əvvəl aparılan bu 
biokriminoloji tədqiqatlar pozitiv məktəbin 
inkişafına əsaslı təsir etməklə ümumilikdə 
kriminoloji tədqiqatların məzmununa təsir edərək 
əhəmiyyətini artırdı.

Bioloji katolizatorların insan davranışına 
təsiri ilə bağlı V. N. Kosarevin fi kri maraq 
doğurmaya bilməz. O, biokriminoloji 
tədqiqatların uzunömürlülüyünün səbəbini izah 
edərək qeyd edir ki, dövlət özünün ilkin inkişaf 
səviyyəsində insanın cinayət törətməyə genetik 
bağlılığı ideyasının inkişafında maraqlı idi. 
Belə vəziyyətdə diqqət mövcud sistemdə olan 
boşluqlara yox, konkret fərdə qarşı yönələcəkdir 
(2, s.23). Qeyd olunan mövqe siyasi çalar 
aldığından fərqli müstəvidə araşdırılmalı və 
əsaslı dəlillərə, elmi  təhlillərə söykənməlidir.

Prinsipcə cinayətin təbiəti haqqında təlimlər 



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 3 (23), 2019

36

tarixini sosiologiya və biologiyanın çarpazlaşması 
kimi  təsəvvür etmək olar. Professor İlham 
Rəhimov haqlı olaraq qeyd edir: «Cinayətin aid 
olduğu sosial hadisələr yalnız bioloji cəhətdən 
izah edilə bilməz. Axı insan həm sosial, 
həmçinin də bioloji varlıqdır. Deməli, insanı 
və onun davranışını sosial-bioloji baxımdan 
araşdırmaq lazımdır. Əks təqdirdə hər şeyi sosial 
mühitlə əlaqələndirmək, bioloji amili diqqətə 
almamaq doğru deyildir. Bu istiqamətdə insan 
cəmiyyətindən bütün sosial problemlərin həllini 
və cəzanın ləğv olunmasını gözləməməliyik. 
Eyni zamanda insanlar cəmiyyətin sosial 
problemlərinə görə günahkar deyildirlər». 

   Müasir biokriminoloji tədqiqatlarda 
kriminal davranışın determinantları sırasına 
insan hüceyrəsində artıq X-xromosomu 
vasitəsilə yaranan 47/XXY sindromu və ya 
artıq Y-xromosomu vasitəsilə yaranan 47/XYY 
sindromu da aid edilir. Artıq X-xromosomu 
yüksək aqressivliklə bağlılığı, artıq Y-xromosomu 
isə iradi keyfi yyətlərin pozulması ilə bağlılığı 
göstərir (13, s.40).

Xromosom – DNT və zülallardan əmələ 
gəlmiş hüceyrəvi strukturdur. Xromosomlar 
gözün və saçın rəngi, boyun hündürlüyü kimi 
fi ziki xüsusiyyətləri tənzimləyir, həmçinin 
temperamentə və digər psixoloji keyfi yyətlərə 
təsir göstərir. Normalda insan orqanizmində 
olan hər hüceyrə 23 cüt (46 ədəd) xromosomdan 
ibarətdir. Cütlükdə olan hər xromosomdan biri 
X-xromosomudur. Digəri isə fərdin cinsindən asılı 
olaraq X və Y-xromosomu ola bilər. Qadınların 
hər hüceyrəsində iki  X - xromosomu, kişilərdə 
isə Y – xromosomlardan ibarət cütlüklər olur. 
Bəzi hallarda kişi cinsinə mənsub olan şəxslərdə 
müəyyən genetik anomaliyalar olur. Yəni iki 
Y xromosomu bir X-xromosomu ilə birləşir. 

Nəticədə insan hüceyrəsində 46 xromosom 
əvəzinə 47 xromosom yaranır. Qeyd olunan hal 
XYY sindromu kimi tanınır və biokriminoloqlar 
tərəfi ndən kriminal davranışın səbəblərindən biri 
kimi tədqiq edilir.

XYY sindromundan məhkəmə təcrübəsində 
ilk dəfə 1968-ci ildə Parisdə Deneil Hyüqonun 
məhkəməsi zamanı müdafi ə tərəfi ndən istifadə 
edilmişdir. Deniel Hyüqo fahişəliklə məşğul 
olan qadının amansızlıqla öldürülməsinə görə 
mühakimə olunurdu. Məhkəmənin yekun 
qərarına görə Deniel Hyüqo yeddi il azadlıqdan 
məhrum edildi. Lakin məhkəmə tərəfi ndən 
Deniel Hyüqoda olan XYY sindromunun nəzərə 
alınması məsələsi hələ də aydın deyil. Bu məsələ 
mübahisəli olaraq qalır (8, s.174-175).

Ümumlikdə isə bioloji faktorların 
cinayətkarlığı şərtləndirdiyi ilə bağlı əsaslı 
dəlillər yoxdur. Hər hansı sosial münasibətlər 
fi ziki keyfi yyətlərin təsiri nəticəsində davranışın 
xarakterinə təsir edə bilər (14, s. 83-88). Bioloji 
amillər insanın sosial məzmununun inkişafının 
fi zioloji əsasları kimi çıxış edir (15, s.113-116). 
İnsan sosial fərd olaraq özünü həm bioloji və 
həmçinin sosial səviyyədə ifadə edir (16, s.74-
83).

Kriminal davranışın mürəkkəb məzmununun 
dərk olunmasında bioloji faktorlar tədqiq edilə 
bilər. Çünki bioloji faktorlar insan davranışında 
mühüm rol oynayır. Lakin onlar kriminal 
davranışın həlledici və əsas səbəbi qismində çıxış 
edə bilməzlər. Sosial mühit bioloji amillərə təsir 
edərək onu qidalandırır. Yekun davranış müxtəlif 
sosial, bioloji, psixoloji determinantların 
sintezindən törənir. Bu səbəbdən bioloji və 
sosial amillər müqayisədə tədqiq edilməli, 
onların insan davranışında rolu nəzərə alınmaqla 
öyrənilməlidirlər.
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Вугар Мансуров
Соотношение биологических и социальных факторов в 

личности правонарушителя

Резюме 

Сравнение биологических и социальных факторов необходимо, чтобы дать полную картину 
личности преступника. В то время как биологические, социальные и психологические ката-
лизаторы формируют основу для формирования личности человека, их исследование также 
важно с точки зрения обучения личности.

В современных криминологических исследованиях эта область становится все более попу-
лярной с возрастающим интересом к воздействию биологических и психологических факто-
ров на преступное поведение.
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Vuqar Mansurov
The ratio of biological and social factors in the personality of the off ender

Summary

A comparison of biological and social factors is necessary to give a complete picture of the identity 
of the off ender. While biological, social and psychological catalysts form the basis for the formation 
of a person’s personality, their study is also important from the point of view of personality training.

In modern criminological research, this area is becoming increasingly popular with increasing 
interest in the eff ects of biological and psychological factors on criminal behavior.

Rəyçi: h.ü.f.d., dos.,  İ. Məmmədli
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Açar sözlər: xalq, hakimiyyət, seçkilər, xalq 
suverenliyi, demokratiya;

Ключевые слова: народовластие, власть,-
выборы, народный  суверенитет, демократия;
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Dövlət hak m yyət  s stem ndə Prez -
dent n statusu əhəm yyətl  dərəcədə 
dövlət darəç l y  formasından asılıdır.

Müas r demokrat k dövlətlər n konst tus ya 
quruculuğu təcrübəs  respubl ka darəç l k for-
masının prez dentl , parlamentl , qarışıq (yarım-
prez dentl , yarımparlamentl ) növlər n  fərqlən-
d r r.

Prez dentl  respubl kada Prez dent eyn  vaxt-
da həm dövlət başçısı, həm də cra hak m yyət  
funks yalarını həyata keç r r.

Bəz  nəzər  mənbələrdə qeyd olunur k , prez -
dentl  respubl kada prez dent həm dövlət başçı-
sı, həm də hökumət başçısıdır. Hökumət anlayışı 
sə burada dar mənada yən  al  kolleg al cra və 

sərəncam orqanı (Naz rlər Kab net ) k m  xarak-
ter zə olunur. Bu cür yanaşmanı düzgün hesab et-
m r k. Belə k , prez dentl  respubl kada Naz rlər 
Kab net  (al , kolleg al cra və sərəncam orqanı) 
mövcud olmayada b lər. Buna m sal k m  pre-
z dentl  respubl kanın lk vətən  sayılan Amer -
ka B rləşm ş Ştatlarını göstərmək olar. Burada 
mərkəz  cra hak m yyət  orqanları (naz rl klər) 
b rbaşa prez dentə tabed r.

Prez dentl  respubl kanın d gər mühüm xüsu-

s yyət  ondadır k , burada həm qanunver c , həm 
də craed c  hak m yyət öz mandatını b lavas tə 
xalqdan alır. Həmç n n cra hak m yyət  orqan-
larını prez dent yaradır və həm n orqanların rəh-
bərlər n  də özü təy n ed r, onlar Prez dent qar-
şısında məsuldur. Bu orqanların stefasını yalnız 
Prez dent qəbul edə b lər. 

Müas r dünyamızda prez dentl  respubl -
ka və qarışıq respubl ka darəç l k formaları lə 
müqay sədə parlamentl  respubl kalar n sbətən 
az yayılmışdır (məsələn, AFR, İtal ya, Avstr ya, 
Eston ya, Çex ya, Sloven ya və s.). Professor 
B.A.Straşun bu cür vəz yyət  onunla zah ed r 
k , çoxpart yalı s stem n parlamentar zm dövlət 
rej m n  şərtlənd rd y  ölkələrdə tez-tez hökumət 
böhranları baş ver r (5,səh. 376).

Adətən, parlamentl  respubl kada prez dent n 
seç lməs n n elə qaydası nəzərdə tutulur k , o, öz 
mandatını b lavas tə xalqdan almır. Burada pre-
z dent n b rbaşa olmayan seçk lər n n müxtəl f 
üsulları tətb q ed l r. O, ya parlament (məsələn, 
Yunanıstan, Çex ya, Slovak ya, Macarıstan və 
s.), ya da xüsus  kolleg ya tərəf ndən (məsələn, 
Alman yada kolleg yanın tərk b nə aşağı palata-
nın bütün deputatları və torpaqların nümayəndəl  
orqanları tərəf ndən seç lm ş eyn  sayda deputat-
lar dax ld r; İtal yada kolleg yanın tərk b nə par-
lament n hər k  palatasının üzvlər  və v layət şu-
ralarının nümayəndələr  dax ld r). (4, səh. 193).

Prez dentl  respubl kadan fərql  olaraq parla-
mentl  respubl kada Dövlət Başçısı Baş Naz r  
seçməkdə və Naz rlər Kab net n n tərk b n  for-
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malaşdırmaqda tam müstəq l dey ld r. Burada baş 
naz r vəz fəs n  adətən parlamentdə çoxluq təşk l 
edən part yanın l der  və ya parlamentdə əksər y-
yət təşk l edən part yalar blokunun təkl f etd y  
nam zəd tutur. Baş naz r hökumət n tərk b n   
müəyyən ed r və parlament n təsd q nə ver r.

Parlamentl  respubl kada Naz rlər Kab net  
parlament qarşısında s yas  məsul yyət daşıyır. 
Belə k , parlament n qəbul etd y  et madsızlıq 
votumu Naz rlər Kab net n  stefaya getməyə 
məcbur ed r. Lak n bu zaman Naz rlər Kab net  
Prez dent tərəf ndən parlament n buraxılmasına 
na l ola b lər. Belə olan halda Prez dent mütləq 
yen  seçk lər təy n etməl d r. Seçk lər n nət cələr  
kab net part yasının xeyr nə olmadıqda sonuncu 
stefaya getməyə məcburdur.

Qarışıq (yarımprez dentl , yarımparlamentl ) 
respubl ka darəç l k formasında xalq həm pre-
z dent , həm də parlament  seç r. Burada kab net 
təşk l ed lərkən parlament n part ya tərk b  əhə-
m yyətl  rol oynayır, çünk  Prez dent tərəf ndən 
Baş Naz r n təy n ed lməs ndə parlament n (aşağı 
palatanın) razılığı tələb olunur. Bu Naz rlər Ka-
b net n n təşk l olunmasının q smən parlament 
üsuludur, çünk  baş naz r st sna olmaqla d gər 
naz rlər n təy n ed lməs  üçün parlament n razı-
lığı tələb olunmur.

Azərbaycanın respubl ka darəç l y  forması-
nın hansı növünü (prez dentl , parlamentl , qa-
rışıq)qəbul etməs  Konst tus yamızda konkret 
olaraq göstər lm r. Lak n əsas qanunun ayrı-ayrı 
normalarının nterpretas yası əsasında belə b r 
nət cəyə gəlmək olar k , Azərbaycan Respubl ka-
sının Konst tus yası prez dentl  respubl ka darə-
ç l k formasına üstünlük ver r. Bununla bağlı b r 
neçə konst tus ya normasını m sal k m  göstər-
mək olar.

Belə k , Azərbaycan Respubl kası Konst tus -
yasının 8-c  maddəs n n I h ssəs ndə qeyd olunur 
k , Azərbaycan dövlət n n başçısı Azərbaycan 
Respubl kasının Prez dent d r, 99-cu maddədə 
sə göstər l r k , Azərbaycan Respubl kasında 
cra hak m yyət  Prez dentə mənsubdur. Lak n 

ABŞ təcrübəs ndən fərql  olaraq Azərbaycanda, 
kolleg al cra və sərəncam orqanı sayılan Naz r-
lər Kab net  də fəal yyət göstər r. Lak n Azər-

baycan Respubl kasında bəz  mənbələr n qeyd 
etd y  k m , cra hak m yyət  Prez dent və Na-
z rlər Kab net  arasında bölünmür. Azərbaycan 
Respubl kası Konst tus yasına görə cra hak m y-
yət  bütövlükdə Prez dentə mənsubdur. Naz rlər 
Kab net  sə Azərbaycan Respubl kası Prez den-
t n n yuxarı cra orqanıdır (maddə 114, II h ssə). 
Bu orqanı Prez dent cra səlah yyətlər n n həyata 
keç r lməs  məqsəd lə yaradır, onun ş qaydasını 
müəyyənləşd r r. Azərbaycan Respubl kası Na-
z rlər Kab net  Prez dentə tabed r və onun qarşı-
sında cavabdehd r.

Məsələn, parlamentl  respubl kanın üstün 
cəhətlər  k m  Z yafət Əsgərov yazır k , parla-
mentl  respubl kada cra hak m yyət  qanunve-
r c  hak m yyət n tam nəzarət  altındadır k , bu 
da hak m yyət n k  budağı arasında z dd yyət  
m n muma end r r. Belə s stemə mal k olan döv-
lətlərdə, demək olar k , Qərb  Avropanın bütün 
ölkələr ndə nfl yas yanın səv yyəs  aşağıdır, bü-
dcə daha yaxşı balanslaşdırılmışdır, m ll  valyuta 
sab td r, bu ölkələr dax l  və xar c  problemlər n 
azlığı lə seç l r (2, səh. 373).

Yuxarıda səslənən ölkələr n müas r dövlət qu-
ruculuğu təcrübəs  onu göstər r k , həm n ölkələr 
heç də sos al- qt sad , mədən , dax l  və xar c , 
s yas  böhran problemlər ndən azad dey l. Ona 
görə də parlament darəç l y  formasının poz t v 
cəhət n  aşağıdakı k m  təfs r etsək daha düzgün 
olardı:

1. Dövlət hak m yyət n n k  budağı arasında 
s yas  z dd yyətlər  aradan qaldıran mexan zm -
n n olması;

2. Naz rlər Kab net n n fəal yyət nə n sbətən 
güclü parlament nəzarət n eht va edən  İnvest tu-
ra nst tutunun mövcudluğu.

Yuxarıda qeyd olunan müsbət tərəfl ərlə yanaşı 
Z yafət Əsgərov haqlı olaraq yazır k , parlamentl  
respubl kalar müəyyən çatışmazlıqlardan da uzaq 
dey ld r.

B r nc  nöqsan part ya s stem n n rəngarəngl -
y ndən barətd r k , bu da parlamentl  respubl ka-
nın kövrəkl y nə, hökumətlər n qeyr -sab tl y nə 
rəvac ver r. İk nc  nöqsan sə cra hak m yyət  
tərəf ndən əks təs rə məruz qalmayan sadə par-
lament çoxluğunun yaratmağa qad r olduğu st b-
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dad təhlükəs d r (2,səh 373).
Zənn m zcə, prez dent n xalq tərəf ndən dey l, 

əsasən parlament yolu lə seç lməs  və kontras q-
natura nst tutunun olması hallarını da parlament-
l  respubl kanın zə f cəhətlər  k m  qəbul etmək 
olar.

Parlamentl  respubl kadan fərql  olaraq prez -
dentl  respubl kanın aşağıdakı üstün cəhətlər n  
göstərmək olar:

1. Prez dent  xalq seç r;
2. Qanunver c l klə Prez dent n hüquq  mə-

sul yyət  müəyyən olunur (məsələn, konst uts ya 
məsul yyət , mp çment proseduru);

3. Baş Naz r n təy n ed lməs , Naz rlər Kab -
net n n təşk l  (əgər bu cür orqan mövcuddursa) 
prez dent tərəf ndən həyata keç r l r;

4. Mərkəz  cra orqanlarının rəhbərlər n  pre-
z dent vəz fəyə təy n ed r və azad ed r;

5. Naz rlər Kab net n n tərk b n n formalaş-
masında adətən prez dentlə parlament arasında 
s yas  qarşıdurmanın yaranması eht malı az olur. 
Yaransa da bu haldason söz prez dentə məxsus 
olur k , bu cür vəz yyət  tamam lə məqbul hesab 
ed r k. Belə k , cra hak m yyət  s stem ndə möv-
cud vəz yyətə görə prez dent suveren, yən  xalq 
qarşısında məsuldur;

6. Hak m yyətlər bölgüsü, yən  hak m yyət 
qolları arasında tarazlıq, çək nd rmə mexan zm  
daha səmərəl  olur. B r hak m yyət qolunda təm-
s l olunan şəxs k nc , üçüncü hak m yyət qolla-
rında vəz fə tuta b lməz.

Yuxarıda göstər lən üstün cəhətlər nə görə 
prez dentl  respubl ka darəç l k formasının qə-
bulunu ölkəm z üçün daha münas b hesab ed r k. 
Bu konteksdə Z yafət Əsgərov haqlı olaraq yazır 
k , hak m yyət forması k m  prez dentl  respub-
l kanın üstünlüyü ondan barətd r k , ümum  və 
b rbaşa seçk lər yolu lə seç lm ş prez dent özün-
də bütün ölkən n ümum ll  səylər n  və nsanların 
vah d dövlətə məxsusluğu h ss n  təcəssüm etd -
r r və parlamentar s stemə n sbətən s yas  sab tl -
y n daha yüksək səv yyəs nə təm nat ver r (2,səh 
373).

Bütün poz t v əlamətlər  lə yanaşı klass k pre-
z dentl  respubl ka darəç l k üsulunun tar x  təc-
rübəs  onun az da olsa bəz  zə f tərəfl ər n  də üzə 

çıxarmışdır:
1. Hak m yyət budaqları arasında s yas  konf-

l ktlər  aradan qaldıran təs rl  mexan zm n yox-
luğu;

2. Naz rlər Kab net n n, mərkəz  cra orqanla-
rının fəal yyət nə parlament nəzarət n n n sbətən 
zə f xarakterl  olması.

Olduqca təqd rəlay q hal k m  göstərmək olar 
k , Azərbaycan Respubl kasında aparılan konst -
tus ya slahatları prez dentl  respubl ka darəç l k 
formasının yuxarıda göstər lən çatışmazlıqlarını 
aradan qaldırmışdır. Buna m sal olaraq 2016-cı 
ldə keç r lən referendumda Azərbaycan Res-

publ kası Konst tus yasına 98-c  maddən n əlavə 
ed lməs n , Naz rlər Kab net n n, mərkəz  cra 
orqanlarının fəal yyət nə parlament nəzarət n n 
güclənd r lməs n  göstərmək olar. Bu kontekstdə 
Azərbaycan Respubl kasının M ll  Məcl s n n 
Azərbaycan Respubl kasının Naz rlər Kab ne-
t nə et mad məsələs n n həll ed lməs  hüququnun 
əlavə təm natları haqqında konst tus ya qanu-
nu xüsus  əhəm yyət kəsb ed r. Həm n qanunun 
müddəlarına görə Azərbaycan Respubl kasının 
Naz rlər Kab net  hər l Azərbaycan Respubl kası 
M ll  Məcl s n n yaz sess yasının beş nc  clasın-
da Azərbaycan Respubl kası Naz rlər Kab net -
n n fəal yyət  haqqında hesabat ver r.

Azərbaycan Respubl kasının M ll  Məcl s  
Azərbaycan Respubl kasının Naz rlər Kab net nə 
onun səlah yyətlər nə a d ed lm ş məsələlərə da r 
sorğu lə mürac ət edə b lər. Azərbaycan Respub-
l kası M ll  Məcl s n n sorğusuna cavab Azərbay-
can Respubl kasının Naz rlər Kab net n  təms l 
edən səlah yyətl  şəxs tərəf ndən Azərbaycan 
Respubl kası M ll  Məcl s n n clasında b r aydan 
gec olmayaraq təqd m ed l r.

Azərbaycan Respubl kası M ll  Məcl s n n 
deputatlarının sorğularına cavab vermək üçün 
Azərbaycan Respubl kası Naz rlər Kab net n n 
ş qaydaları lə müəyyən ed lm ş hallarda Azər-

baycan Respubl kası Naz rlər Kab net n n üzvlər  
Azərbaycan Respubl kası M ll  Məcl s n n clas-
larında şt rak ed rlər.

Azərbaycan Respubl kasının M ll  Məcl s  
tərəf ndən Azərbaycan Respubl kasının Naz rlər 
Kab net nə et mad göstər lməs  məsələs  Azər-
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baycan Respubl kası Prez dent n n və ya Azər-
baycan Respubl kası M ll  Məcl s  deputatlarının 
seçk lər  gününə 6 aydan az qaldıqda müzak rəyə 
çıxarıla b lməz. Azərbaycan Respubl kasının 
M ll  Məcl s  tərəf ndən Azərbaycan Respubl -
kasının Naz rlər Kab net nə et mad göstər lməs  
məsələs  eyn  məsələyə da r b r nc  müzak rədən 
yalnız 6 ay keçd kdən sonra təkrarən yen dən 
müzak rəyə çıxarıla b lər.

Beləl klə, prez dentl  respubl ka darəç l k for-
masını qəbul edən Azərbaycan Respubl kasının 
konst tus ya qanunver c l y  əsasında prez dent n 
səlah yyətlər n  ümum l kdə k  qrupa bölmək 
olar: 1. Dövlət başçısı funks yalarının həyata ke-
ç r lməs lə bağlı səlah yyətlər; 2. İcra hak m y-
yət  funks yalarının crası lə bağlı prez dent n 
səlah yyətlər .

Şah n Əl yev yazır k , Prez dent n dövlət n 
başçısı statusu lə bağlı səlah yyətlər  konst tu-
s yalarda mümkün qədər tam əks etd r l r. Lak n 
prez dent n cra hak m yyət n n başçısı statusun-
dan rəl  gələn səlah yyətlərə bu qayda müstəsna 
hallarda a d ed l r. Adətən, prez dent n səlah y-
yətlər  tam sadalanandan sonra qeyd ed l r k , 
başqa məsələlər prez dent tərəf ndən cra qayda-
sında həll ed l r. Bu onunla bağlıdır k , konst tu-
s yada cra lə bağlı bütün məsələlər  tam əhatə 
etmək olduqca çət nd r, ona görə k , cra sahəs  
qanunver c l k sahəs ndən fərql  olaraq operat v 
qaydada həll ed lən məsələlər  əhatə ed r və bu 
məsələlər həyatın tələblər nə uyğun olaraq bu və 
ya d gər formada özlər n  b ruzə verə b lər (3,səh. 
51).

Şah n Əl yev mah yyətcə prez dent n səlah y-
yətlər n  beş qrupa bölür: beynəlxalq münas -
bətlər, al  nümayəndəl  orqanla münas bətlərdə, 
dövlət darəetmə sahələr ndə, məhkəmə orqanla-
rının fəal yyət nə a d və fövqəladə hallar yaran-

dıqda Prez dent n səlah yyətlər  (3,səh. 51).
Professor B.J.Ç rk n yuxarıda göstər lənlərlə 

yanaşı həmç n n Prez dent n normayaratma fəa-
l yyət ,s lahlı qüvvələrə sərəncam vermək üzrə 
və şəxs yyət n hüquq  statusu sahəs ndə səlah y-
yətlər n  də fərqlənd r r (4,səh. 354-355).

Professor B.A Straşun dövlət başçısının ümu-
m l kdə parlament, hökumət və məhkəmə ha-
k m yyət lə münas bətdə, şəxs yyət n statusu, 
beynəlxalq münas bətlər, ölkən n müdaf əs  və 
təhlükəs zl y n n təm n olunması sahələrdə səla-
h yyətlər n  xarakter zə ed r (5,səh.569).  

Yuxarıda adları çək lən al mlər prez dent n ha-
k m yyət qollarına münas bət , darəç l k sahələ-
r , Prez dent n funks yaları k m  meyarlar əsasın-
da dövlət başçısının səlah yyətlər n  fərqlənd r r.

Zənn m zcə Prez dent n səlah yyətlər n n təs-
n fatı meyarlarına nteqrat v yanaşma onların 
xarakter zəs ndə n sbətən gen ş mkanlar yara-
dır. Bununla yanaşı Şah n Əl yev doğru olaraq 
qeyd ed r k , konst tus yada cra lə bağlı bütün 
məsələlər  tam əhatə etmək qeyr  mümkün ol-
duğuna görə prez dent n bütün səlah yyətlər n  
qanunver c l kdə müəyyən etmək olduqca çət n-
d r. Ona görə k , cra sahəs  qanunver c l k sahə-
s ndən fərql  olaraq operat v qaydada həll ed lən 
məsələlər  əhatə ed r və bu məsələlər həyatın 
tələblər nə uyğun olaraq bu və ya d gər formada 
özlər n  b ruzə verə b lər (3,səh. 51).

Narkot zmlə mübar zə uzunmüddətl  və çox-
şaxəl , gen ş mal yyə vəsa t  tələb  edən d nam k 
b r prosesd r. İct ma  təhlükəl l y  lə fərqlənən, 
həm şə g zl  şəra tdə baş verd y  üçün ct ma  
nəzarətdən kənarda qalıb durmadan artan bu c -
nayətkar prosesə qarşı səylə mübar zə aparmaq 
hər b r Azərbaycan vətəndaşının ümdə vəz fəs nə 
çevr lməl d r.
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Джейхун Сулейманов
Бабек Насиров

Конституционно правовое регулирование полномочий 
Президента Азербайджанской Республики.

Резюме

В данной статье отмечается что правовой статус Президента как главы государства в значи-
тельной степени зависит от формы государственного правления.

Конституционно-правовая доктрина современности различает президентскую, парламен-
тарную исмешанную форму Республиканского правления. Автор статьи проводит сравнитель-
ный анализ вышеуказанных видов государственного правления.

На основании интерпретации отдельных норм Конституции Азербайджанской Республики 
можно прийти к такому выводу, что в Азербайджане принята президентская форма правления.

В данном контексте различают Конституционно- правовой статус президента как главы го-
сударства и как главы системы исполнительной власти.

Jeyhun Suleymanov
Babak Nasirov

Constitutional and legal regulation of the powers of the President of the 
Republic of Azerbaijan.

Summary

This article notes that the legal status of the President as head of state largely depends on the form 
of government.

The constitutional legal doctrine of the present distinguishes between the presidential, parliamentary 
and mixed forms of Republican government. The author of the article carries out a comparative 
analysis of the above types of government.

Based on the interpretation of certain norms of the Constitution of the Republic of Azerbaijan, one 
can come to the conclusion that a presidential form of government has been adopted in Azerbaijan.

In this context, they distinguish between the constitutional and legal status of the president as head 
of state and as head of the executive branch.

Rəyçi: h.ü.f.d., dos., Ş.Şükürov
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Açar sözlər:  dax l  m qras ya, əməkç  m q-
rantlar, məcbur  m qras ya, sos al- qt sad  m qra-
s ya.

Ключевые слова: трудящиеся мигранты, 
внутренняя миграция, трудовые мигранты, 
вынужденная миграция, социально-экономи-
ческая миграция.

Key words: labor m grants, nternal m grat -
on, m grant workers, forced m grat on, soc o-e-
conom c m grat on.

XX əsr n sonu və XXI əsr n başlanğıcında 
dünyada baş verən dər n dəy ş kl klər beynəlxalq 
əmək m qras yasının fəallaşmasına səbəb olmuş-
dur. Hazırda əhal n n əmək m qras yası ölkən n 
nk şafında əhəm yyətl  rol oynamaqla, bütöv-

lükdə demoqraf k proseslərə c dd  təs r göstər r. 
İnsan resurslarının dövlət n sos al- qt sad  nk -
şafında əsas həlled c  mənbəyə çevr lməs  m q-
ras ya proseslər n n öyrən lməs  zərur l y n  daha 
da artırır. D gər tərəfdən, m ll  qt sad yyatın və 
demoqraf k proseslər n nk şafında m qras yanın 
rolu artsa da, mövcud tədq qat üsulları, hələ k , 
tədq qatçıları tam həcmdə qane etm r, və bu za-
man meydana çıxan çoxsaylı problemlər  lazım  
şək ldə həll etməyə mkan verm r. Odur k , həm 
dünyanın nk şaf etm ş ölkələr ndə, həm də Azər-
baycanda m qras ya proseslər n n nk şaf xüsu-
s yyətlər n n, perspekt vlər n n, xüsus lə də on-
ların qt sad -demoqraf k aspektlər n n müəyyən 
ed lməs  lə bağlı məsələlər n araşdırılması zərur  
hesab olunur. M qras ya proseslər  hər b r ölkə-
n n üzləşd y  çoxşaxəl  və mürəkkəb had sə k m  
olduqca müxtəl f aspektlərə mal kd r. Məhz bu 
baxımdan sözügedən problem n nəzər metodolo-
j  təhl l , m qras ya kateqor yasının dəq qləşd r l-
məs  mühüm əhəm yyət kəsb edən məsələlərdən-

d r.
Aparılan tədq qatlar göstər r k , m qras yanın 

elm  zahını hamıdan əvvəl XIX əsrdə E.Ravenş-
teyn verm ş və onu « nsanın öz yaşayış yer n  da-
m  və ya müvəqqət  dəy şməs » k m  şərh etm ş-

d r [1, s.16]. «M qras ya» sözün lk n mənasında 
ng l s d l ndək  «m qrateo»- p yada gəzmək, sə-

yahət etmək» fel  lə də bağlıdır [2, s.45]. Bəz  
mənbələrdə bu term n gen ş və dar mənalarda 
zah olunur. Dar fadədə m qras ya da m  yaşayış 

yer n  tərk etmək, «köçüb getmək» k m  zah olu-
nur, gen ş mənada sə müddət, mənbə, məqsəd və 
davamlılığından asılı olmayaraq əraz -məkanlar, 
ölkələrdax l  və dövlətlərarası əhal  hərəkət n  
fadə ed r. 

Bundan başqa BMT tərəf ndən 1958-c  ldə 
nəşr ed lm ş lüğətdə m qras ya «əhal n n demoq-
raf k planda hərəkət  və yerdəy şməs n n ən mü-
hüm st qamət  k m » zah ed lm şd r [3, s.231]. 
1989-cu ldə M qras ya üzrə Beynəlxalq Təşk la-
tın 59-cu sess yasında «m qras ya» və «m qrant» 
anlayışlarına belə şərh ver lm şd r: «M qras ya 
hər b r dövlət n nk şafının ayrılmaz h ssəs d r. 
İstər nsanların tərk etd y , stərsə də yaşamaq 
üçün seçd klər  dövlətlər, yerdəy şmən n səbə-
b ndən asılı olmayaraq, bu proseslərlə üzləş rlər. 
M qrant - b r dövlətdən d gər nə hərəkət edən, 
beynəlxalq təşk latların həyata keç rd y , bey-
nəlxalq m qras ya x dmət nə eht yacı olan şəxs-
d r» [4].

Bəz  al mlər belə b r hala da d qqət yet r rlər 
k , m qras ya yaşayış və əməy n tətb q  yerlər -
n n dəy ş lməs  əsasında həyata keç r l r. Bunun-
la əlaqədar olaraq, Q.S. Veçkanov m qras yanı 
“şəxs , kollekt v və ct ma  maraqların uyğun-
laşdırılması lə yaşayış və əməy n tətb q  yerlər -
n n sərbəst dəy şd r lməs ” k m  nəzərdən keç r r 
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[5,s.33].
Beləl klə araşdırmalardan belə nət cəyə gəl-

mək olar k , m qras ya yaxın və ya uzun müddətə 
“b r yerdən başqa yerə hərəkət etmək, köçmək, 
yer n  dəy şmək” fadələr  lə üst-üstə düşür. Sö-
zün gen ş mənasında o, nsanların öz yaşayış yer-
lər n  dəy şmələr  lə bağlı olan b r prosesd r.

M qras ya proseslər n  əsas əlamətlər ndən 
b r  nz bat  sərhədlər n keç lməs  (dövlət, reg on, 
yaşayış məntəqəs  və s.) hesab olunur. Bu zaman, 
bu əsasda xar c  m qras yanı (em qras ya və m-
m qras ya) və dax l  m qras yanı fərqlənd r rlər. 
Xar c  m qras ya lk növbədə dövlət sərhədlə-
r n n keç lməs  lə bağlıdır (və o q tələrarası və 
dax l  olmaqla k  yerə bölünür).      Eyn  ölkə əra-
z s ndə müxtəl f nz bat  sərhədlər  keçməklə b r 
yaşayış məntəqəs ndən d gər nə köçmə proses  
dax l  m qras ya adlanır. Başqa sözlə, dax l  m q-
ras ya ded kdə, nsanların eyn  ölkən n hüdudları 
dax l ndə b r əraz dən d gər əraz yə köçməs  başa 
düşülür. Həm n m qras yanın kənd (kənd-şəhər), 
şəhər (şəhər – kənd), şəhərlərarası (şəhər-şəhər), 
və kəndarası (kənd və kənd) stqamətlər n  
fərqlənd r rlər [6, s. 251].  Dax l  m qrantlar mən-
şə ölkəs n n hüdudları dax l ndə m qras ya ed r-
lər. Klass k yanaşmaya görə, ölkədax l  yerdəy ş-
mə proseslər n  xarakter zə edərkən “m qras ya” 
term n ndən st fadə olunmurdu və bu term n yal-
nız dövlət sərhədlər n  keçməklə baş verən yer-
dəy şmə proseslər nə şam l ed l rd . Yalnız keçən 
əsr n 80-cı llər ndən başlayaraq bu term n gen ş 
şək ldə dax l  yerdəy şmə proseslər n  q ymət-
lənd rmək üçün st fadə olunmağa başladı. Bu 
cür yanaşmanın əsl ndə çox c dd  əsasları vardır. 
Belə k , şəxs ölkə dax l ndə(xüsus lə də mono-
m llətl  ölkələrdə) m qras ya edərkən o, m qras -
yanın klass k üç mərhələs ndən(mənşə ölkəs n  
tərk etməyə hazırlıq çərç vəs ndə görülən tədb r-
lər  əhatə edən mərhələ; mənşə ölkəs ndən təy -
nat ölkəs nə getməkdən ötrü dövlət sərhədlər n  
keçməs  proses n  əhatə edən mərhələ; təy nat 
ölkəs nə gəld kdən sonra yerl  şəra tə uyğunlaş-
ma proses n  əhatə edən mərhələ) yalnız məhdud 
çərç vədə k s  lə üzləş r və m qras ya proseslə-
r n  müşa yət edən b r çox məsələlərlə üzləşm r.

Müas r şəra tdə qloballaşma kontekst ndə 
əmək m qras yası mey llər n n tədq q nə, Azər-

baycanın dünyadakı m qras ya proseslər ndə şt -
rakının araşdırılmasına, respubl kada qt sad  və 
qeyr -qanun  m qras yanın qarşılıqlı əlaqələr n n 
müəyyən ed lməs nə, onun ölkən n sos al- qt sa-
d  nk şafına və demoqraf k vəz yyət nə təs r n n 
q ymətlənd r lməs nə çox vac b tələbat yaran-
mışdır. Eyn  zamanda, əhal  m qras yasının Azər-
baycanda məşğulluq səv yyəs nə təs r  st qamət-
lər n  aşkara çıxarmaqla, onun yaxşılaşdırılması 
yollarını əsaslandırmaq, eləcə də Azərbaycanın 
nk şafında dəy şən dax l  və xar c  şəra t nəzərə 

alınmaqla m qras ya proseslər n n tənz mlənmə-
s  üzrə səmərəl  tədb rlər n şlən b hazırlanma-
sı əsasında m qras ya s yasət ndə dəy ş kl klər 
aparmaq tələb olunur.

Respubl kamız dünya səv yyəs ndə dax l  
m qrantların daha çox məskunlaşdığı ölkə k m  
seç l r. Beynəlxalq səv yyədə götürdükdə m q-
rantların 95 fa zdən çoxu d gər ölkə vətəndaşları 
olduğu halda, respubl kamızda m qrantların üçdə 
k s ndən çoxu əraz lər n şğalı nət cəs ndə ölkə 

dax l ndə yaşayış yer n  dəy şməyə məcbur ol-
muş dax l  m qrantlardır. Onu da qeyd edək k , 
respubl kamızda məskunlaşan m qrantların çoxu 
m ll  mənsub yyət nə görə azərbaycanlılardır. 

Azərbaycan Respubl kasında dax l  m qras ya 
axınlarının aşağıdakı formaları mövcuddur: 

1. məcbur  m qras ya; 
2. sos al- qt sad  m qras ya. 
Ölkədax l  məcbur  m qras yanın əsas subyek-

t n  Ermən stan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ mü-
naq şəs  nət cəs ndə Ermən stan s lahlı qüvvələr  
tərəf ndən şğal olunmuş Dağlıq Qarabağdan və 
ona b t ş k olan d gər ətraf rayonlardan, habelə 
Ermən stan Respubl kası lə həmsərhəd rayon-
ların həyat üçün təhlükəl  yaşayış məntəqələr n  
tərk etm ş məcbur  köçkünlər təşk l ed r. 

Bundan başqa, respubl kanın Ermən stanla 
həmsərhəd olan Naxçıvan Muxtar Respubl kası-
nın, Ağstafa, Qazax, Tovuz, Ağcabəd , Gədəbəy, 
Goranboy və Tərtər rayonlarının sərhədyanı yaşa-
yış məntəqələr ndən 100 m n nəfərədək azərbay-
canlı da hərb  təcavüzə məruz qaldıqlarına görə 
öz da m  yaşayış yerlər n  məcbur  tərk etm şlər. 
Beləl klə, 1988-c  ldən başlayaraq, keçm ş SSRİ 
məkanında münaq şə ocaqlarının meydana çıx-
ması, Azərbaycanda b r m lyondan çox qaçqın 
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və məcbur  köçkünün olması, llərlə formalaşan 
qt sad  əlaqələr n pozulması, müstəq ll y n n lk 
llər ndə respubl ka dax l ndə s yas  qarşıdurma-

nın mövcud olması, keç d dövrü üçün xarakter k 
olan sos al qt sad  qeyr -sab tl k, Ermən stanın 
hərb  təcavüzü və d gər səbəblərlə əlaqədar əhal -
n n məcbur  yerdəy şmələr n n və kortəb  kütlə-
v  axınlarının meydana çıxması nət cəs ndə dax -
l  m qras ya proseslər  daha da mürəkkəbləşm ş 
və dövlət səv yyəs ndə təx rəsalınmaz tədb rlər n 
həyata keç r lməs n  zərur  etm şd r.

Qeyd etmək lazımdır k , son llər reg onların 
sos al- qt sad  nk şafı proqramı çərç vəs ndə 
görülən tədb rlər dax l  m qrantların öz yaşa-
yış yerlər nə qayıtması üçün şəra t yaratmışdır. 
Dax l  m qras ya axınlarının tənz mlənməs  lə 
bağlı tədb rlər Azərbaycan Respubl kası Prez -
dent n n 2004-cü l 11 fevral tar xl  24 nömrəl  
Fərmanı lə təsd q ed lm ş «Azərbaycan Respub-
l kası reg onlarının sos al- qt sad  nk şafı Dövlət 
Proqramı (2004- 2008-c  llər)» və Azərbaycan 
Respubl kası Prez dent n n 2004-cü l 1 yul ta-
r xl  298 nömrəl  Sərəncamı lə təsd q ed lm ş 
«Qaçqınların və məcbur  köçkünlər n yaşayış 
şəra t n n yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun 
artırılması üzrə Dövlət Proqramı»nda təsb t ed l-
d y ndən, hazırkı Dövlət Proqramında əsas d qqət 
xar c  m qras ya proseslər n n tənz mlənməs  lə 
bağlı tədb rlərə yönəlm şd r. Belə k , Azərbaycan 
Respubl kası Prez dent n n təsd q etd y  «Azər-
baycan Respubl kası reg onlarının sos al- qt sad  
nk şafı (2004-2008-c  llər) Dövlət Proqramı» 
lk növbədə, reg onların qeyr -propors onal nk -

şafının qarşısını almağa x dmət edən təkm l kon-
seps ya olmaqla yanaşı, sos al- qt sad  səbəblər-
lə bağlı dax l  m qras yanın fəsadlarının aradan 
qaldırılmasına yönəlm şd r. F kr m zcə aparılan 
tədq qatlar reg onların tarazlı nk şafı, nfrast-
rukturun yen ləşd r lməs , yen  ş yerlər n n açıl-
ması, sos al problemlər n həll  nət cəs ndə res-
publ kada sos al- qt sad  səbəblərlə bağlı dax l  
m qras yanın səv yyəs n n əhəm yyətl  dərəcədə 
azalacagına  şəra t yaradacaqdır.

Qeyd etmək laz mdır k , Xəzər dən z n n sə-
v yyəs n n dəy şməs , torpaq sürüşmələr , sel və 
d gər təb  fəlakətlərlə, habelə mel oras ya şlər -
n n həyata keç r lməs  üçün lazım  vəsa t və tex-

n kanın olmaması üzündən torpağın şoranlaşması 
lə əlaqədar olaraq yaşayış yerlər n  dəy şməyə 

məcbur olan ekoloj  m qrantlarda məcbur  m q-
ras yanın qurbanlarındand rlar.

 Sos al- qt sad  m qras yanın subyekt n  sə q-
t sad  slahatların həyata keç r lməs , özəlləşd r-
mə proses , vaxt lə bəz  yaşayış məntəqələr n n 
enerj  eht yatları lə təm n olunmasında yaranan 
problemlərlə bağlı və mövcud olmuş d gər sos -
al- qt sad  səbəblərdən rayonlardan r  şəhərlərə, 
xüsus lə Bakıya və Abşeron yarımadasına köçən 
əhal  təşk l ed r.

Prof. Ş.Muradovun f kr ncə, əhal n n m qra-
s yası proses nə təs r edən am llər özünü həyat 
səv yyəs  vas təs lə göstər r. Başqa sözlə desək, 
qt sadçı al m əhal n n həyat səv yyəs nə təs r 

göstərən am llərlə əhal n n m qras yasına təs r 
edən am llər n eyn  olması qənaət nə gəlməklə, 
onların aşağıdakı təsn fatını təşk l ed r [3, s.409-
410]:

1. İqt sad  am llər(əmək haqqının məbləğ ; 
əhal n n əmək və mə şət şəra t ; əmtəə və x dmət-
lər n q ymət , dəyər ; stehsalın mexan zmləşd -
r lməs  və avtomatlaşdırılması səv yyəs , şəxs  
həyətyanı və fərd  sahədən gələn gəl rlər n m q-
darı; ct ma  stehsaldan və sah bkarlıqdan gələn 
gəl rlər n məbləğ  və s.).

2. Təb  şəra t və coğraf  am llər( ql m; land-
şaft və elast k  görünüş; rayonun mən msən lmə-
s  və əhal n n yerl  şəra tə uyğunlaşma dərəcəs ; 
böyük şəhərlərə və sənaye mərkəzlər nə yaxınlıq 
və s.).

3. Demoqraf k və etn k am llər(əhal n n təb  
hərəkət ; əhal n n tərk b ).

4. Əhal n n etn k xüsus yyətlər (hər b r m llə-
t n, xalqın və etn k qrupların

tar xən m qras yaetmə meyl , m ll  forma-
laşmada ass mlyas ya dərəcəs ; m llətlərarası 
əlaqələr n nk şaf dərəcəs  və s.).

5. Məskunlaşma xüsus yyətlər (əhal n n sıx, 
yaxud seyrək məskunlaşması; yaşayış məntəqələ-
r n n böyüklüyü; yaşayış məntəqələr n n funk-
s onal nk şafı; məskunlaşmanın transformas ya 
ed lməs ).

6. Mədən -mə şət şəra t (yaşayış b nalarının 
həcm  və keyf yyət ; yaşayış məntəqəs n n abad-
lığı; uşaqlara və körpələrə x dmət müəss sələr n n 
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olması; t bb x dmət n n səv yyəs ; t carət x dmə-
t n n səv yyəs ; mə şət və kommunal x dmət n n 
səv yyəs  və s.).

7. Həyat tərz  və sos oloj  şəra t(əmək rej m  
və asudə vaxtın m qdarı; məşğul yyət və peşəyə 
görə yüksəlmə mkanları; dünyagörünüşünün ge-
n şlənd r lməs  mkanları; a lə qurmaq mkanları 
və s.).

Azərbaycanda m qras ya proseslər n n nə-
zarətdə saxlanılması lk növbədə, m ll  təhlükə-
s zl y n hərtərəfl  təm n  baxımından aktuallıq 
kəsb ed r. Çünk , tənz mlənməyən m qras ya 
proseslər n n mənf  təs r n n qarşısının alınması 
c dd  am ld r. Amma şübhəs z k , stən lən hal-
da belə, nsan və vətəndaş hüquq və azadlıqları-
na hörmət, qanunçuluq və human zm pr ns plər  
əsas götürülməl d r.

Belə k , 2004-cü l yulun 13-də təsd q ed lm ş 
“Azərbaycan Respubl kasının Dövlət M qras ya 
İdarəetmə S yasət  Konseps yası”nda bəyan ed l-
d y  k m , Azərbaycanda m qras ya proseslər -
n n tənz mlənməs n n əsas məqsəd n  ölkəm z n 
m ll  təhlükəs zl y n n və sab t sos al- qt sad , 
demoqraf k nk şafının təm n ed lməs , əmək 
eht yatlarından səmərəl  st fadə ed lməs , res-
publ ka əraz s ndə əhal n n ras onal yerləşd r l-
məs , Ermən stan-Azərbaycan, Dağlıq-Qarabağ 
münaq şəs n n n zamlanması, qaçqın və məcbur  
köçkünlər n öz doğma yurdlarına təhlükəs z şə-
ra tdə və ləyaqətlə qayıtmasının təm n ed lməs , 
beynəlxalq standartlara uyğun sığınacaq üçün 
m ll  mürac ət s stem n n yaradılması, m qrantla-
rın ntellektual və əmək potens alından st fadə, 
darə olunmayan m qras ya proseslər n n mən-

f  təs r n n aradan qaldırılması, nsan t carət  də 
dax l olmaqla qeyr -qanun  m qras yanın qarşı-
sının alınması, gözlən lməz kütləv  m qras yaya 
səbəb ola b ləcək am llər n öyrən lməs  və onla-
rın opt mal həll  üçün vaxtında kompleks tədb r-

lər n hazırlanması məsələlər  təşk l ed r (8).
Dax l  m qras yanın respubl kamızda yaratdı-

ğı problemlər əsasən əhal n n kəndlərdən şəhərə 
axını lə bağlıdır. Bunun sə əsas səbəb  2008-c  
lə qədər ölkəm zdə reg onların n sbətən zə f n-

k şafı lə əlaqədar olmuşdur. Reg onların sos a-
l qt sad  nk şafı lə bağlı üç dövlət proqramının 
qəbul olunaraq cra ed lməs  nət cəs ndə bölgələ-
r n s masında, onların sos al- qt sad  nfrastruk-
turunun xeyl  yaxşılaşdırılmasında əhəm yyətl  
rəl ləy şlər baş verm ş, xeyl  ş yerlər  açılmış, 

məşğulluğun səv yyəs  yüksəlm şd r. Reg onlar-
da sah bkarlığın nk şafı məqsəd lə təkm l rəqa-
bət müh tının yaradılması bölgələr n nk şafına 
təkan verm şd r. Daha çox sos al- qt sad , mədə-
n yyət və tur zm obyektlər n n t k nt s  əhal n n, 
xüsus lə də gənclər n şəhərə axınını dayandırmış, 
bunun əks  olan prosesə rəvac verm şd r. Əhal -
n n daha gənc h ssəs  ən çox öz bölgələr ndə al  
və ya orta xt sas təhs l nə, peşə hazırlığına üstün-
lük verməyə başlamışlar. Vaxt lə ermən  şğalçı-
ları tərəf ndən Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında-
kı 7 rayonun zəbt olunması da həm n bölgələrdə 
yaşayan əhal n n, xüsus lə də əmək qab l yyətl  
gənclər n qazanc dalınca xar cə axını lə bağlı 
olmuşdur. Sərhədyanı rayonların bu şək ldə bo-
şalması stər- stəməz ermən  quldurlarının həm n 
bölgələr  şğal etməs nə müəyyən mkan yarat-
mışdır. Odur k , reg onların, o cümlədən sərhəd-
yanı bölgələr n qt sad  təhlükəs zl y  məsələs  
hökumət n da m d qqət mərkəz ndə saxlanılmalı, 
əhal n n həm n bölgələrdən d gər yerlərə axını-
nın qarşısını almaq məqsəd lə kompleks tədb r-
lər daha da artırılmalıdır. Belə tədb rlərdən b r  
də orada sos al- qt sad , mədən , dman və tur zm 
obyektlər n n t k nt s  lə yanaşı, nsanlara orada 
da m  da m  qalıb şləmələr  üçün əmək haqqı, 
verg , kred t, q ymət, sos al, sığorta və s. bu k m  
güzəştlər n artırılmasıdır.
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Афаг Садыгова 

Экономико-правовые основы внутренней миграции

Резюме

В данной статье рассматриваются типы, экономические и правовые аспекты внутренней 
миграции. Также, сравнивались взгляды мировых ученых на миграцию и внутреннюю 
миграцию. Кроме того, были высказаны мнения о проблемах внутренней миграции в нашей 
стране и их устранении.

Afag Sad gova 
                              

Econom c and legal bases of nternal m grat on

Summary

Th s art cle explores the types, econom c and legal aspects of nternal m grat on. Also, the v ews of 
world sc ent sts on m grat on and nternal m grat on were compared. In add t on, op n ons were ra sed 
on the problems of nternal m grat on n our country and the r el m nat on.

Rəyç : h.ü.f.d., dos., H.Eyvazov
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temporary living,labor activity.

Azərbaycan Respubl kasında aparılan 
uğurlu s yas  və qt sad  slahatlar nə-
t cəs ndə yaşayış səv yyəs n n yük-

səld lməs  və bütün sahələrdə müşah də olunan 
sürətl  nk şaf nət cəs ndə ölkə əcnəb  və vətən-
daşlığı olmayan şəxslər üçün daha cəlbed c  b r 
reg ona çevr l r, ölkəm zə m qras ya axını l-
dən– lə artır. Sürətl  sos al– qt sad  tərəqq , eyn  
zamanda əlver şl  geos yas  mövqe Azərbaycan 
Respubl kasında m qras ya proseslər n n nten-
s vləşməs nə gət r b çıxarmışdır. Habelə, ölkə-
m z n b r sıra dövlətlərlə v zasız ged ş–gəl ş re-
j m n n mövcud olması nət cəs ndə respubl ka-
mızın əraz s ndən tranz t qaydada keçən və ya 
qısa müddətə gələn, üçüncü dövlətlərə getmək 
stəyənəcnəb lər n sayının artmasına səbəb olub. 

Bu da, öz növbəs ndə, ölkən n nk şafı və təh-
lükəs zl y n n təm n ed lməs  baxımından m ll  
maraqlara uyğun m qras ya s yasət n n həyata 
keç r lməs n , onun əsasında m qras ya proseslə-
r n n tənz mlənməs  s stem n n təkm lləşd r lmə-
s n  və nk şaf etd r lməs n , dövlət orqanlarının 
fəal yyət n n əlaqələnd r lməs n  zərur  ed r. 

M qras ya proseslər n n tənz mlənməs  üçü-
nAzərbaycan Respubl kasının Prez dent  cənab 
İlham Əl yev tərəf ndən “M qras ya proseslər -
n n darəolunmasında “b r pəncərə” pr ns p n n 

tətb q  haqqında” 4 mart 2009-cu l tar xl  69 
nömrəl  Fərman mzalanmışdır. Fərmana əsasən, 
2009-cu l yulun 1-dən m qras ya proseslər n n 
darəolunmasında «b r pəncərə» pr ns p n n tətb q 

ed lməs nə başlanılmış və bu pr ns p üzrə vah d 
dövlət orqanının səlah yyətlər  Azərbaycan Res-
publ kasının Dövlət M qras ya X dmət nə həvalə 
ed lm şd r. “B r pəncərə” pr ns p  çərç vəs ndə 
Dövlət M qras ya X dmət  əcnəb lərə və vətən-
daşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respubl -
kasının əraz s ndə müvəqqət  və da m  yaşamaq 
üçün cazələr n və müvaf q vəs qələr n ver lmə-
s n , onların qeyd yyata alınmasını, Azərbaycan 
Respubl kasına gələn əcnəb lər n və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslər n ölkədə müvəqqət  olma müd-
dət n n uzadılmasını, həmç n n ölkə əraz s ndə 
haqqı ödən lən əmək fəal yyət  lə məşğul olmaq 
üçün ş cazələr n n ver lməs n  həyata keç r r.

Sadalanan bütünbu proseslər əvvəllər “Əcnə-
b lər n və vətəndaşlığı olmayan şəxslər n hüquq  
vəz yyət  haqqında”  13 mart 1996-cı l tar x-
l  Qanunla, “İmm qras ya haqqında” 22 dekabr 
1998-c  l tar xl  Qanunla və “Əmək m qras yası 
haqqında” 28 oktyabr 1999-cu l tar xl  Qanunla 
tənz mlən rd . Lak n,“Azərbaycan Respubl kası-
nın M qras ya Məcəlləs n n təsd q ed lməs , qüv-
vəyə m nməs  və bununla bağlı hüquq  tənz mlə 
haqqında” Azərbaycan Respubl kasının 02 yul 
2013-cü l tar xl  Qanunu lə M qras ya Məcəlləs  
təsd q ed lm ş və adları qeyd ed lənhəm n Qanun-
lar ləğv ed lm şd r. Bu əsasla hazırda əcnəb lər 
və vətəndaşlığı olmayan şəxslər n Azərbaycan 
Respubl kasında müvəqqət  olmaları, müvəqqə-
t  və da m  yaşamaları, həmç n n ölkə əraz s ndə 
haqqı ödən lən əmək fəal yyət  lə məşğul olma-
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larıM qras ya Məcəlləs  lə tənz mlən r.
Azərbaycan Respubl kasının M qras ya Mə-

cəlləs ndə əcnəb lər n və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslər n hüquq  vəz yyət  lə bağlı olan məsələlə-
r n tənz mlənməs  lə yanaşı m qras ya proses -
n n şt rakçılarınaanlayışlarda ver lm şd r. Belə 
k , M qras ya Məcəlləs n n 3.0.7-c  maddəs nə 
əsasən müvəqqət  yaşayan şəxs -bu Məcəllə lə 
müəyyən ed lm ş qaydada Azərbaycan Respub-
l kasında müvəqqət  yaşamaq üçün cazə almış 
əcnəb  və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsd r.Həm n 
Məcəllən n 3.0.8-c  maddəs nə əsasən sə da m  
yaşayan şəxs -bu Məcəllə lə müəyyən ed lm ş 
qaydada Azərbaycan Respubl kasında da m  ya-
şamaq üçün cazə almış əcnəb  və ya vətəndaşlığı 
olmayan şəxsd r.(1, s.12)

Hər k  anlayışdan aydın olur k , əcnəb lər 
və vətəndaşlığı olmayan şəxslər yalnız müvaf q 
cra hak m yyət  orqanından cazə aldıqdan son-

ra Azərbaycan Respubl kasının əraz s ndə mü-
vəqqət  və da m  yaşaya b lərlər. 

Azərbaycan Respubl kasında əcnəb lər n və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslər n müvəqqət  yaşa-
malarının hüquq  əsaslarını tənz mləyən M qra-
s ya Məcəlləs n n 44-cü maddəs nəəsasənAzər-
baycan Respubl kasının əraz s ndə müvəqqət  
yaşamaq stəyən əcnəb lər və vətəndaşlığı olma-
yan şəxslərə Dövlət M qras ya X dmət  tərəf n-
dən cazə ver l r.Müvəqqət  yaşamaq üçün cazə 
ver ld kdə, həm n şəxslərə Azərbaycan Respub-
l kasının Dövlət M qras ya X dmət  tərəf ndən 
cazə vəs qəs  təqd m ed l r.Müvəqqət  yaşamaq 

üçün cazə vəs qəs n n məqsəd  əcnəb lərə və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Res-
publ kasının əraz s ndə müvəqqət  yaşamaq üçün 
cazə və et barlılıq müddət ndə Azərbaycan Res-

publ kasından getmək və v za almadan Azərbay-
can Respubl kasına qayıtmaq hüququ vermək, 
habelə həm n şəxslər n ölkə əraz s ndə şəxs y-
yət n  və yaşayış yer  üzrə qeyd yyata alındığını 
təsd q etməkd r.(1, s. 50-51)

Şərh ed lən maddən n müddəasından belə ay-
dın olur k , Azərbaycan Respubl kasının əraz s n-
də müvəqqət  yaşayan əcnəb lər və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslər n yaşayış yer  üzrə qeyd yyata 
alınması mütləqd r. Bu barədə müddəa “Yaşa-
yış yer  və olduğu yer üzrə qeyd yyat haqqında” 
Azərbaycan Respubl kasının 04 aprel 1996-cı l 

tar xl  55-IQ nömrəl  Qanununda  öz əks n  tap-
mışdır. Həm n qanunun 7-c  maddəs nə əsasən 
əcnəb lərə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə 
Azərbaycan Respubl kasında müvəqqət  və ya 
da m  yaşamaq üçün cazə və ya qaçqın statusu 
ver lərkən, habelə əcnəb lər n və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslər n Azərbaycan Respubl kasın-
da müvəqqət  olma müddət  uzadılarkən onlar 
eyn  zamanda müvaf q cra hak m yyət  orqanı 
tərəf ndən yaşayış yer  üzrə qeyd yyata alınır-
lar. Şəxs n yaşayış yer  üzrə qeyd yyata alınması 
haqqında məlumat ona ver lm ş müvəqqət  və ya 
da m  yaşamaq üçün cazə vəs qəs ndə, qaçqın 
vəs qəs ndə, habelə müvəqqət  olma müddət n n 
uzadılması haqqında qərarda öz əks n  tapır. (4)

Habelə, M qras ya Məcəlləs n n 45-c  maddə-
s ndə əcnəb lərə və vətəndaşlığı olmayan şəxs-
lərə Azərbaycan Respubl kasının əraz s ndə mü-
vəqqət  yaşamaq üçün cazən n ver lməs  halları 
öz əks n  tapmışdır. Həm n maddəyə görə əcnə-
b lər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan 
Respubl kasının vətəndaşı lə yaxın qohumluq 
münas bətlər ndə olduqda; ölkə qt sad yyatına 
azı 500.000 manat məbləğ ndə nvest s ya qoy-
duqda;Azərbaycan Respubl kasının əraz s ndə 
azı 100.000 manat dəyər ndə daşınmaz əmlakı 
və ya Azərbaycan Respubl kasının banklarında 
həm n məbləğdə pul vəsa t  olduqda; habelə qt -
sad yyat, sənaye, hərb , elm, mədən yyət, dman 
və d gər sahələr üzrə yüksək səv yyəl  mütəxəs-
s s olduqda;Azərbaycan Respubl kasının əraz -
s ndə müvəqqət  və ya da m  yaşayan əcnəb  və 
ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər n a lə üzvlər  ol-
duqda;xar c  hüquq  şəxs n Azərbaycan Respub-
l kasındakı f l al və nümayəndəl y n n rəhbər  və 
onun müav n  vəz fəs n  tutduqda;Azərbaycan 
Respubl kasında təs s ed lm ş və təs sç s  və ya 
təs sç lərdən ən azı b r  xar c  hüquq  və ya f z k  
şəxs olan hüquq  şəxs n rəhbər  və onun müav n  
vəz fəs n  tutduqda; Azərbaycan Respubl kasında 
sah bkarlıq fəal yyət  lə məşğul olduqda;Azər-
baycan Respubl kasının əraz s ndə haqqı ödə-
n lən əmək fəal yyət  lə məşğul olmaq üçün bu 
Məcəllə lə müəyyən ed lm ş qaydada ş cazəs  
aldıqda;Azərbaycan Respubl kasının al  və orta 
xt sas təhs l  müəss sələr ndə əyan  formada və 

ümumtəhs l müəss sələr ndə təhs l aldıqda;döv-
lət qeyd yyatına alınmış d n  qurumlarda peşəkar 
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d n  fəal yyətlə məşğul olduqda;Azərbaycan Res-
publ kasının beynəlxalq müqav lələr ndə nəzərdə 
tutulmuş əsaslar olduqda ölkə əraz s ndə mü-
vəqqət  yaşaya b lərlər. (1, s. 53-54)

Əcnəb lər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 
M qras ya Məcəlləs n n 45-c  maddəs ndə göstə-
r lən hallar mövcud olduqda,Azərbaycan Res-
publ kasının əraz s ndə müvəqqət  olma və ya 
müvəqqət  yaşama müddət n n b tməs nə azı 30 
gün qalmış onların ölkə əraz s ndə müvəqqət  
yaşamalarına cazə ver lməs  və müddət n uza-
dılması üçün həm n Məcəllən n 46-cı maddəs n-
də tələb olunan sənədlər  təqd m etməklə Döv-
lət M qras ya X dmət nə mürac ət etməl d rlər. 
Müvəqqət  yaşamaq üçün cazə ver lməs  lə 
bağlı mürac ətlərə Azərbaycan Respubl kasının 
Dövlət Təhlükəs zl k X dmət n n və Xar c  Kəş-
f yyat X dmət n n rəy  nəzərə alınmaqla, 20 ş 
günü ərz ndə baxılır. Adları qeyd ed lən dövlət 
orqanları Azərbaycan Respubl kasının əraz s n-
də müvəqqət  yaşamaq üçün cazə ver lməs  lə 
bağlı mürac ət etm ş əcnəb lər və vətəndaşlığı ol-
mayan şəxslər haqqında 10 ş günü ərz ndə rəy 
ver r. Həm norqanlar tərəf ndən 10 ş günü ərz n-
də müvaf q rəy b ld r lməd kdə, bu, əcnəb lərə və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Res-
publ kasının əraz s ndə müvəqqət  yaşamaq üçün 
cazən n ver lməs nə et raz olunmadığı k m  qə-

bul ed l r.
Şərh ed lən məsələdən aydın olur k , əcnəb lər 

və vətəndaşlığı olmayan şəxslər n Azərbaycan 
Respubl kasının əraz s ndə müvvəqqət  yaşa-
malarına cazə ver lməs  üçün Azərbaycan Res-
publ kasının Dövlət Təhlükəs zl k X dmət n n 
və Xar c  Kəşf yyat X dmət n n rəy  zərur d r. 
Lak n, maddən n tələb ndən belə nət cəyə gəl-
mək olar k , adları qeyd ed lən dövlət orqanları 
rəy b ld rməd kdə belə əcnəb lər və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə ölkə əraz s ndə müvvəqət  ya-
şamaq üçün cazən nver lməs  mümkündür.

F kr m zcə, Azərbaycan Respubl kasının əra-
z s ndə m ll  təhlükəs zl y n və ct ma  asay ş n 
qorunması üçün əcnəb lər və vətəndaşlığı olma-
yan şəxslər barəs ndə Azərbaycan Respubl kası-
nın Dövlət Təhlükəs zl k X dmət n n və Xar c  
Kəşf yyat X dmət n nrəy  mütləq olmalı və hə-
m n rəy n 10 ş günü ərz ndə təqd m olunması 
mperat v olmalıdır.

Onu da qeyd etmək lazımdır k , Azərbaycan 
Respubl kasının əraz s ndə müvəqqət  yaşamaq 
üçün cazə, M qras ya Məcəlləs n n 45.0.2-c  
maddəs ndə nəzərdə tutulan hal st sna olmaqla, 
ər zəç n n mürac ət ndə göstər lən, lak n 1 ldən 
artıq olmayan müddətə ver l r və müvaf q əsas 
olduqda, hər dəfə 2 ldən çox olmayan müddətə 
uzadıla b lər. Habelə, həm n maddəyə əsasən  
ölkə qt sad yyatına azı 500.000 manat məbləğ n-
də nvest s ya qoyan əcnəb lərə və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə Azərbaycan Respubl kasının 
əraz s ndə müvəqqət  yaşamaq üçün cazə ər zə-
ç n n mürac ət ndə göstər lən, lak n 3 ldən artıq 
olmayan müddətə ver l r və müvaf q əsas olduq-
da, hər dəfə 3 ldən çox olmayan müddətə uzadıla 
b lər. (1, s. 47)

Bundan başqa M qras ya Məcəlləs n n 50-c  
maddəs ndə əcnəb lərə və vətəndaşlığı olma-
yan şəxslərə Azərbaycan Respubl kasının əraz -
s ndə müvəqqət  yaşamaq üçün cazən n ver l-
məməs , müddət n uzadılmaması, əvvəl ver lm ş 
cazən n sə ləğv ed lməs  halları göstər lm şd r. 

Göstər lən hallar aşağıdakılardır: əcnəb lər və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslər nAzərbaycan Res-
publ kasının m ll  təhlükəs zl y nə və ya ct ma  
asay şə zərər vura b ləcəy  hallarda;Azərbaycan 
Respubl kasında müvəqqət  yaşamaq üçün cazə 
almaq məqsəd  lə saxta sənədlər və ya yalan mə-
lumatlar təqd m etd kdə;şəxs yyət n  təsd q edən 
sənədlər  olmadıqda və ya bu Məcəllən n 46-cı 
maddəs ndə nəzərdə tutulan sənədlərdən b r  və 
ya b r neçəs  təqd m ed lməd kdə;pasportunun 
və ya d gər sərhədkeçmə sənəd n n et barlılıq 
müddət n n b tməs nə 3 aydan az vaxt qaldıq-
da;müvaf q cra hak m yyət  orqanı tərəf ndən 
təsd q ed lən təhlükəl  yoluxucu xəstəl klər n 
s yahısında nəzərdə tutulmuş xəstəl k v rusu da-
şıyıcısı olduqda (Azərbaycan Respubl kasının 
vətəndaşı lə n kahda olanlar st sna olmaqla);əv-
vəllər Azərbaycan Respubl kasının hüdudların-
dan kənara çıxarılmaqla, həm n şəxslər n ölkəyə 
g r ş nə məhdud yyət qoyulduqda; habeləAzər-
baycan Respubl kasının əraz s ndə müvəqqət  
yaşamağa cazə alınması üçün əsas olmuş hal 
aradan qalxdıqda və müvəqqət  yaşamağa cazə 
alınması lə bağlı bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş 
d gər əsaslar olmadıqda;180 gün ərz ndə 90 gün-
dən çox Azərbaycan Respubl kasının əraz s ndən 
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kənarda olduqda;xar c  dövlətdə da m  yaşamaq 
üçün Azərbaycan Respubl kasının əraz s n  tərk 
etd kdə; Azərbaycan Respubl kasında olması ar-
zuolunmaz hesab ed ld kdə;barəs ndə Azərbay-
can Respubl kasının hüdudlarından kənara çıxa-
rılma barədə qərar qəbul ed ld kdə;Azərbaycan 
Respubl kasının əraz s ndə müvəqqət  yaşadığı 
dövrdə Azərbaycan Respubl kasına gəl ş n n bə-
yan ed lm ş məqsəd n  pozduqda.(1, s. 57-58) 

Belə k , M qras ya Məcəlləs n n 50-c  mad-
dəs ndə nəzərdə tutulmuş hallardan b r  baş ver-
d kdə əcnəb lərə və vətəndaşlığı olmayan şəxs-
lərə Azərbaycan Respubl kasının əraz s ndə mü-
vəqqət  yaşamaq üçün cazən n ver lməs ndən, 
müvəqqət  yaşamaq üçün ver lən cazə müddət -
n n uzadılmasından mt na ed l r və əvvəl ver l-
m ş cazə sə ləğv ed l r.Əcnəb lərə və vətəndaş-
lığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respubl kası-
nın əraz s ndə müvəqqət  yaşamaq üçün cazən n 
ver lməs ndən və ya müvəqqət  yaşamaq üçün 
ver lən cazəmüddət n n uzadılmasından mt na 
ed lməs  Dövlət M qras ya X dmət  tərəf ndən 
əsaslandırılmalı və bu barədə onlara yazılı məlu-
mat ver lməl d r.

Şərh ed lən məsələlər üzrə müqay sə aparmaq 
üçün Türk yə Cumhur yyət n n m ll  qanunver -
c l y nə nəzər yet rək. Türk yə Cumhur yyət n n 
6458 nömrəl  04.04.2013-cü l tar xl “Yabancılar 
və Uluslararası Koruma” Qanununun30-cu mad-
dəs nə əsasən Türk yə Cumhur yyət ndə yaşamaq 
cazəs n n növlər  aşağıdakılardır: a) müvəqqət  

yaşamaq cazəs ; b) a lə yaşamaq cazəs ; c) tələ-
bə yaşamaq cazəs ; ç) uzun müddət yaşamaq 
cazəs ; d) nsan  yaşamaq cazəs  və e) nsan al-

ver n n qurbanı olan şəxs n yaşamaq cazəs .
Göründüyü k m  “Yabancılar və Uluslara-

rası Koruma” Qanununda əcnəb lər n Türk yə 
Cumhur yyət ndə yaşamaq cazəs n n altı növü 
göstər lm şd r. Lak n, Azərbaycan Respubl kası-
nın M qras ya Məcəlləs n n 3-cü maddəs ndə sə 
əcnəb lər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər n ölkə 
əraz s ndə yaşamalarının k  növü –Azərbaycan 
Respubl kasında müvəqqət  yaşayan şəxs və 
Azərbaycan Respubl kasında da m  yaşayan şəxs 
k m göstər lm şd r. 

Daha sonra, “Yabancılar və Uluslararası Koru-
ma” Qanununun25-c  maddəs ndə qeyd ed lm ş-
d r k , Türk yə dax l ndə yaşamaq cazəs  tələb -

n n rədd ed lməs , yaşamaq cazəs  müddət n n 
uzadılmaması və ya yaşamaq cazəs n n ləğv  lə 
bağlı proseslər n təbl ğ  Val l k(İcra Hak m yyət  
orqanı) tərəf ndən həyata keç r l r. Bu proseslər 
zamanı əcnəb n n Türk yədək  a lə bağları, ölkə-
də yaşadığı müddət, vətəndaşı olduğu ölkədək  
statusu və uşağın mənafe n n üstünlüyü əsas gö-
türülərək yaşamaq cazəs  tələb n n rədd ed lmə-
s , yaşamaq cazəs  müddət n n uzadılmaması və 
ya yaşamaq cazəs n n ləğv  lə bağlı qərarın ve-
r lməs  təx rə salınır.(3)

Aparılan müqay sədən belə nət cəyə gəlmək 
olar k , əcnəb lər n ölkə dax l ndə yaşamaq üçün 
cazə tələb n n rədd ed lməs , yaşamaq üçün cazə 

müddət n n uzadılmaması və ya yaşamaq cazəs -
n n ləğv ed lməs n n təx rə salınması halları lə 
bağlı müddəalar Azərbaycan Respubl kasının 
m ll  qanunver c l y ndə öz əks n  tapmamışdır.

F kr m zcə, “Yabancılar və Uluslararası Ko-
ruma” Qanununun 25-c  maddəs ndə sadalanan 
xüsusatlar M qras ya Məcəlləs n n 50.0.7-c  
maddəs nə əsasən Azərbaycan Respubl kasının 
əraz s ndə müvəqqət  yaşamağa cazə alınması 
üçün əsas olmuş halın aradan qalxması və mü-
vəqqət  yaşamağa cazə alınması lə bağlı bu 
Məcəllədə nəzərdə tutulmuş d gər əsasların ol-
maması; 50.0.8-c  maddəs nə əsasən 180 gün ər-
z ndə 90 gündən çox Azərbaycan Respubl kası-
nın əraz s ndən kənarda olmaları halları lə bağlı 
məsələlərəşam l oluna b lər. 

Şərh ed lən məsələ lə bağlı belə nət cəyə 
gəlmək olar k , M qras ya Məcəlləs n n  50.0.7 
və 50.0.8-c  maddələr ndə nəzərdə tutulan hal-
lardan b r  baş verd kdə Azərbaycan Respubl -
kasının əraz s ndə müvəqqət  yaşayan əcnəb lər 
və vətəndaşlığı olmayan şəxslər n Azərbaycan 
Respubl kasındakı a lə bağları, vətəndaşı olduğu 
və ya Azərbaycan Respubl kasına gəld y  ölkə-
dək  statusu və onların uşaqlarının mənafelər n n 
üstünlüyü nəzərə alınaraq onlaraölkə dax l ndə 
müvəqqət  yaşamaq üçün cazən n ver lməs n-
dən mt na ed lməs , müvəqqət  yaşamaq üçün 
cazə müddət n n uzadılmaması və əvvəl ver lm ş 

müvəqqət  yaşamaq cazəs n n ləğv ed lməs n n 
təx rə salınması lə bağlı qərarın ver lməs nə da r 
yen  müddəaların əlavə ed lməs  daha məqsədə 
müvaf qd r. 

Onu da qeyd etmək stərd k k , Azərbaycan 
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Respubl kasının əraz s ndə müvəqqət  yaşamaq 
və haqqı ödən lən əmək fəal yyət  lə məşğul ol-
maq stəyən əcnəb lər və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslər müvəqqət  yaşamaq üçün cazə lə yana-
şı, ş cazəs  də alırlar. Həm n şəxslər ş cazəs n  
onları şə cəlb edən hüquq  şəxslər, hüquq  şəxs 
yaratmadan sah bkarlıq fəal yyət  lə məşğul olan 
f z k  şəxslər və xar c  hüquq  şəxslər n f l al və 
nümayəndəl klər  vas təs  lə alırlar. İş cazəs  
M qras ya Məcəlləs  lə müəyyən olunmuş qay-
dada Dövlət M qras ya X dmət  tərəf ndən ver l r.

Göründüyü k m , əcnəb lər və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə  Azərbaycan Respubl kası-
nın əraz s ndə həm müvəqqət  yaşamaq, həmdə 
haqqı ödən lən əmək fəal yyət  lə məşqul olma-
ları üçün Dövlət M qras ya X dmət  tərəf ndən  
cazən n ver lməs  mütləqd r. 

İş cazəs n n ver lməs  Azərbaycan Respub-
l kasının Naz rlər Kab net   tərəf ndən təsd q 
ed lən əmək m qras yası kvotası çərç vəs ndə 
həyata keç r l r.Kvota yerl  əmək eht yatlarından 
səmərəl  st fadə ed lməs  və əmək m qras yası 
proseslər n n tənz mlənməs  sahəs ndək  şlər n 
eff ekt vl y n n artırılması məqsəd  lə tətb q ed -
l r. Kvota dax l  əmək bazarının vəz yyət , şç  
qüvvəs nə tələbat, ş yer n n tələblər nə cavab 
verən peşə hazırlığına və xt sasa mal k Azər-
baycan Respubl kası vətəndaşının dd a etməd y  
boş ş yerlər n n mövcudluğu, məşğulluq x dmət  
orqanlarının şəgötürənlər n şç  qüvvəs nə olan 
eht yaclarını yerl  əmək eht yatları hesabına tə-
m n etmək mkanı, habelə yüksək xt saslı əcnəb  
mütəxəss slər n cəlb ed lməs  zərur l y  nəzərə 
alınmaqla müəyyən ed l r. (1, s. 59)

Naz rlər Kab net n n 14 mart 2016-cı l tar x-
l  qərarı lə təsd q ed lm ş “Əmək m qras yası 
kvotasının müəyyən ed lməs  Qaydasına” görə 
əcnəb lərə Azrbaycan Respubl kasının əraz s ndə 
haqqı ödən lən əmək fəal yyət  lə məşğul olma-
ları üçün ş cazələr n n ver lməs  hər təqv m l  
üzrə müəyyən ed lm ş kvota çərç vəs ndə həya-
ta keç r l r. Təqv m l  ərz ndə əmək m qras yası 
kvotası dolduğu təqd rdə ş cazəs  ver lm r. (5)

Nümunə k m  Azərbaycan Respubl kası Sa-
h bkarlar (İşəgötürənlər)Təşk latları M ll  Kon-
federas yasının verd y  məlumata nəzər yet rsək 
görər k k , 2018-c  təqv m l ndə Azərbaycanda 
əmək m qras ya kvotası – yən  əmək fəal yyət n  
həyata keç rtmək üçün b r l ərz ndə Azərbaycan 
Respubl kasına gəlmələr nə cazə ver lən əcnə-
b lər n və vətəndaşlığı olmayan şəxslər n sayının 
son hədd  7300 nəfər müəyyən olunub. 

Azərbaycan Respubl kası Sah bkarlar (İşəgö-
türənlər) Təşk latları M ll  Konfederas yasının 
verd y  məlumatdan göründüyü k m  respubl ka-
da aparılan sos al- qt sad  s yasət nət cəs ndə əl-
də olunan d nam k nk şaf ölkəm zə xar c  əmək-
ç  m qrant axınının sürətlənməs  lə müşah də 
olunur. Bununla əlaqədar Azərbaycanda müvaf q 
beynəlxalq təşk latlarla əməkdaşlıq şəra t ndə 
dövlət m qras ya s yasət  ldən- lə təkm lləşd -
r l r. Buna m sal olaraq “Beynəlxalq M qras ya 
Təşk latı və M qras ya S yasət n n İnk şafı üzrə 
Beynəlxalq Mərkəz lə əməkdaşlıqda cra olunan 
“Azərbaycanın əmək bazarında əcnəb  şç  qüv-
vəs nə tələbatın müəyyən ed lməs  üzrə tədq qat” 
lay həs n  göstərmək olar.

İstifadə olunmuş mənbələr:

1. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi. Bakı, “Hüquq Yayın Evi” – 2018.
2. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin «Miqrasiya proseslərinin idarə olunmasında «bir 

pəncərə» prinsipinin tətbiqi haqqında» 4 mart 2009-cu il tarixli 69 nömrəli Fərmanı.
3. Türkiyə Cumhuriyyətinin 6458 nömrəli 04.04.2013-cü il tarixli  “Yabancılar və Uluslararası 

Koruma” Qanunu.
4. “Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının 04 aprel 

1996-cı il tarixli 55-IQ nömrəli Qanunu.
5. Nazirlər Kabinetinin 14 mart 2016-cı il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək miqrasiyası 

kvotasının müəyyən edilməsi Qaydası”
6. https://muhasibat.az/2018



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 3 (23), 2019

54

Nigar Abbaszade 

Opinions and considerations on the legal basis of temporary residence of foreigners and 
stateless persons in the Republic of Azerbaijan.

Summary

The article investigated the legal assessment of the rules for issuing permits for foreigners and 
stateless persons to temporarily reside in the Republic of Azerbaijan, to extend their temporary 
residence, as well as to allow them to reside and work in the country.

At the same time, there are a number of scientifi c proposals on the existing shortcomings in the 
Migration Code of the Republic of Azerbaijan regarding the authorization of the temporarily residence 
permission of foreigners and stateless persons, also the study gives some comparisons between the 
existing legal norms and the legal norms in the national legislation of the Turkish Republic.

Нигяр Аббасзаде
 

Мнения и соображения о правовых основаниях временного проживания иностранцев 
и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике.

Резюме

В статье исследована правила выдачи разрешений иностранцам и лицам без гражданства на 
временное проживание в Азербайджанской Республике, на продление их временного прожи-
вания, а также на разрешение им проживать и работать в стране.

В то же время имеется ряд научных предложений о недостатках в Миграционном кодек-
се Азербайджанской Республики включая временное проживании и выдача разрешений 
иностранцам и лицам без гражданства на проживание  в стране, также проанализированы со-
поставления между существующими правовыми нормами и правовыми нормами в националь-
ном законодательстве Турецкой Республики.

Rəyçi: h.ü.f.d., dos. C.Süleymanov
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Müas r tədq qatçılar fəlsəf -hüquq  
f krə retrospekt v baxışlarında 
əsassız olmayaraq bu və ya d gər 

konseptual mexan zmlərdə hüquq fəlsəfəs n n 
müxtəl f növlər n  və onların predmetlər n n mü-
vaf q formalarını ayırırlar. Xüsusən təb  hüquq 
fəlsəfəs , poz t v hüquq fəlsəfəs  və normat v 
konseptual müddəa hüdudlarında hər hansısa şərh 
vermədən human st hüquq fəlsəfəs , “hüququn 
qt sad  nk şafl a şərtl l y  və b r ct ma  qt sad  

formas yadan d gər nə keç ddən” çıxış edən for-
mas ya və ya d alekt k-mater al st konseps yası 
çərç vəs ndə quldarlıq, feodal, kap tal st və sos -
al st hüquq formaları ayrılır. Hüquq fəlsəfəs n n 
tar x nə bu və ya d gər s v l zas ya çərç vəs ndə 
dəyərlər n əvəzlənməs  pr zmasından baxan “s -
v l zas ya-aks oloj ” mexan zm çərç vəs ndə rra-
s onal hüquq fəlsəfəs , deal st hüquq fəlsəfəs  və 
h ss  hüquq fəlsəfəs n  ayırmaq olar.

Elm  ədəb yyatda belə b r f k r vardır k , 
hüquq fəlsəfəs  anlayışı fəlsəf  əsaslandırma ol-
madan keç nə b lməz. Öz-özlüyündə təb ət  və 
təy natına görə hüququn nədən barət olması, 
adətən hüquq fəlsəfəs n n predmet  haqqında su-
ala ver lən bütün cavablar fraqmentar və əlaqəs z 
görünür. Bu suallar sırasına həm də Q.V.Qrafsk -
n n qeyd etd y  k m , aşağıdakıları da a d etmək 
olar: nsanlar və sos al qruplar hüquqa necə mü-
nas bət göstər rlər? Hüquq qaydalarının (tələblə-
r n n) köməy  lə nəy  təm n etmək və nəy  t r-
mək olar?(1,s.63). 

Zaman keçd kcə hüququn sos al funks yala-

rının mürəkkəbləşməs  lə hüququn nsan davra-
nışının b r ölçüsü k m  k  st qamət  formalaşıb. 
Bunlaradn b r  texn k -praqmat k, d gər  adətən 
çət nl klə əldə olunan mənəv  və s yas . B r nc , 
dar mənada hüquq və vəz fələr n əldə olunması 
və onların üzər ndə sərəncamlıq, k nc  sə ədalə-
t n təm n ed lməs  lə bağlıdır. Bu k  st qamət 
hələ qəd m Romada mövcud d .S seron dey rd  
k ,hüququn tədr s ndə k  məqsədə, müvaf q ola-
raq k  ənənə məktəb nə r ayət etmək lazımdır:-
hüquqdan st fadə və ya ədalət  öyrədən məktəb.

İlk baxışda əksər konseps yalar b rtərəfl  və 
sxemat k görünür. Lak n, yaxından baxdıqda  o, 
bu halda aysberq n yuxarı h ssəs d r. Aydındır 
k , hüququn hər b r fundamental nəzər yyə və 
fəlsəfəs  bu və ya d gər dərəcədə cəm yyətdə və 
dövlətdə qanun və adətlər əsasında  araşdırma və 
rəl  sürülən qərarların dönmədən yer nə yet r l-

məs  nst tutlarının köməy  lə hüquq  xarakter-
l  münaq şələr n həll  ənənələr n n mövcudluğu 
haqqqında fərz yyələrdən çıxış ed r.

Hüquq fəlsəfəs  və sos al fəlsəfə Beynəlxalq 
Assos as yasının Prez dent  Aleksandr Peçe-
n k qeyd ed r k , “hüquq fəlsəfəs  məktəblər n n 
b r-b r  lə mübar zə apardıqları cəngəll k olma-
malıdır. O, bütün baxışların mümkün olduğu və 
yaxşı əsaslandırılmış baxışlardan heç b r n n n-
kar olunmadığı zehn  b rl k olmalıdır. Əgər b z 
hüquq nəzər yyəç lər  belə cəm yyətdə fəal yyət 
göstərmək qab l yyət ndəy ksə, cəm yyət mürək-
kəb dünyada müəyyən st qamət  təm n edən n-
tellektə möhtacdır(7,s.201).

V.A.K styakovsk n n yazdığı k m   heç b r 
başqa elmdə hüquq haqqında elmdə olduğu k m  
b r-b r n  st sna edən nəzər yyələr yoxdur. Onun-
la lk tanışlıqdan hətta belə b r təəssürat alınır k , 
sank , o, ancaq b r- b r n  st sna edən nəzər y-
yələrdən barətd r(4,s.221).

Hüquq fəlsəfəs  b r sıra aspektlərə mal kd r. 
Hüquq  reallığın şərh ndə bu və ya d gər aspekt n 
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üstünlüyü bütöv fəlsəf -hüquq  b l k s stem ndə 
onun konseptual növlər n n ayrılmasının zərur -
l y n  şərtlənd r r.Bu özünü aşağıdakı  konseps -
yalarda göstər r: fəlsəf -hüquq  deal zm, fəlsə-
f -hüquq  mater al zm; fəlsəf -hüquq  ras ona-
l zm, fəlsəf -hüquq  rras onal zm, fəlsəf -hüquq  
fərd yyətç l k, fəlsəf -hüquq  l beral zm və s.

Fəlsəf -hüquq  deal zm hüquq  reallığın ruh, 
deya və ya anlayışların n kası olması haqqında 

təsəvvürlər  b rləşd r r.Bu konseps ya öz əks -
n     F.Akv nsk , Hegel, V.S. Solovyov və b.əsər-
lər ndə tapmışdır.Məsələn,Hegel yazırdı k , “...
hüququn əsasını təşk l edən f kr  dərk etməyə 
xüsus  tələbat vardır.F k r mühüm formayadək 
yüksəl rsə hüququ da b r f k r k m  başa düşmək 
lazımdır”(5,s.48).

Fəlsəf -hüquq  mater al zm belə b r müddəa 
rəl  sürür k , hüquq qt sad  am lə, madd  var-

lığa, qt sad  münas bətlərə n sbətən k nc  yer-
də durur.İct ma  quruluş baz s və üstqurumdan 
barətd r. Hüquq üstquruma a d olan had səd r və 

deməl  qt sad  bazadan asılıdır. Buraya hüquq 
s stemlər n  təb , coğraf  şəra tlə bağlayan na-
tural st konseps yaları da a d etmək olar. Əsasən 
T.Hobbs, K.Marks, F.Engels və b. tərəf ndən şlə-
n l b hazırlanmış bu konseps ya sonralar V.İ.Le-
n n, L.D.Trotsk , İ.V.Stal n və b. kommun st de-
oloqları tərəf ndən müdaf ə ed lm şd r.

D gər b r konseps ya k m  fəlsəf -hüquq  ras -
onal zm  göstərmək olar.Belə k , ümum yyətlə,B.
Sp noza,İ.Kant və b. əsərlər ndə fadə olunan bu 
konseps ya hüququn mövcudluğunun əsas şərt  
və hüquq  reallığı təşk l edən əsas am l k m  b l -
y  əsas götürür və onu əsaslandırır.İ.Kant,xal s və 
emp r k dərketmə arasında fərqlər  tədq q edərək 
təcrübədən başlayan və təcrübədən asılı olma-
yan(apr or ) b l klər  ayırırdı və onun əhəm yyə-
t n  göstər rd (3,s.41).

Fəlsəf -hüquq  rras onal zm konseps yası ra-
s onal vas tələrlə,məsələn, radə, həmrəyl k h ss , 
nst tus yalarla zah oluna b l nməyən ras ona-

laqədərk  fenomenlər əsasında hüquq  reallığın 
formalaşması və mövcudluğu haqqında təsəv-
vürlərə əsaslanır.Bu konseps ya əsasən  F.N tşe, 
E.Dyürkheym, A.Berqson və b.səy  lə formalaş-
mışdır.

Fəlsəf -hüquq  poz t v zm hüquqa s yasətdən, 

ps xolog yadan, əxlaqdan “təm zlənm ş”, təkcə 
faktların məcmusu k m  baxır,  hüququn özünü 
sə normaların məcmusu k m  müəyyən ed r. Bu-

rada hüquq “əmr, “göstər ş” “xal s hüquq” k m  
əsaslandırılır.Bu konseps ya  O.Kont, C.Ost n, 
H.Kelzen və b. tərəf ndən şlən lm şd r. Q.Hart 
göstər r k , hüquq anlayışının lk nəzərədə sadə 
görünən “əmr” term n ndə daha ətrafl ı anlayı-
şı Ost n tərəf ndən ed lm şd r (9,s.26).Belə k , 
C.Ost n hesab ed r k ,bütün qanunlar əmrd r,-
göstər şd r.Bu f kr  o,qanunver c l k tələblər n n 
qeyr -könüllü xarakter  lə əlaqələdn r r.

Fəlsəf -hüquq  fərd yyətç l k hüquq  reallıqda 
şəxs yyət  üstün hesab ed r. Fəlsəf  əsasalrı  N.A.
Berdyayev və b. tərəf ndən müəyyən ed lən  şəx-
s yyət hüquq  reallığın məqsəd  və məğz  k m  
dəyərlənd r l r(2,s.133).

Konseps ya k m  fəlsəf -hüquq  l beral zm 
hüququn əsasları k m  l beral dəyərlər  əsas götü-
rür. Məsələn,bu konseps yada l beral dəyərlər, lk 
növbədə azad qt sad yyat, demokrat ya, azadlıq 
və s.  hüququn əsası hesab ed l r. L beral dəyərlər 
B.N.Ç çer n və b. tərəf ndən müəyyən ed lm şd r.
Məsələn, B.N.Ç çer n n f k r ncə, ct ma  quru-
luşun əsasını özgələr n n hüquqlarını pozmadan, 
azad yerdəy şmə, əmək,f k r, mülk yyət, həmç -
n n şəxs yyət n toxunulmazlığı azadlığı hüququ 
təşk l ed r(8,s.11).

Hüququn əsas formalarından (məsələn,təb , 
poz t v, human st) asılı olaraq aşağıdakı fəlsə-
f -hüquq  konseps yaları da ayırmaq olar.

Təb  hüquq ( nsanın gündəl k həyat  hüququ) 
tar x -hüquq  elmdə nsanın öz tələbatından, tə-
b -həyat  fəal yyət ndən rəl  gələn dd aları k m  
təhl l olunur. O, yazılı qanunda h fz olunmur və 
qət l klə, pozğunluqların nət cələr n n labüdlüyü 
lə xarakter zə olunur.

Poz t v hüquq ( nsanın s steml  aləm  hüququ) 
normat v sənədlərdə qanunda fadə olunan sos -
al nst tutların,tələblər n s stem d r. T.N.Radko 
hesab ed r k , hüquqda poz t v zm əksər hallar-
da b r-b r n  st sna edən və z dd olan ən müxtə-
l f (formal-doqmat kdən tutmuş sos oloj yədək) 
elm  nəzər yyələrdə, eləcə də yur d k elm n ter-
m nolog yası hüdudlarında ən müxtəl f anlayışlar 
və term nlərlə əks n  tapır. Hal-hazırda al mlər 
arasında  elm  nəzər yyələr n əsasını müxtəl f, 
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nə nk  müsbət (poz t v)f əlsəfə, eləcə də yen  he-
gelç l k, kantçılıq, yen kantçılıq və d gər deal st 
fəlsəf  term nlər n fəlsəf -metodoloj  konseps ya 
və pr ns plər təşk l etd y ndən hüquqda poz t -
v zm n məzmunu və mah yyət nə münas bətdə 
vah d f k r yoxdur. Bundan başqa,bəz  müəll f-
lər hesab ed rlər k , adətən hüquq ədəb yyatında 
hücumlara məruz qalan yur d k poz t v zm poz -
t v zm n fəlsəfəs  lə ancaq yarandığı və nk şaf 
əsasını təşk l etd y  ümum  sos al- qt sad  şəra tlə 
bağlıdır. Mənt q  olaraq belə baxış prof.V.D.Zor-
k n n qeyd etd y  k m  yur d k və fəlsəf  poz t -
v zm  b r-b r nə qarşı qoyur. T.N.Radko qeyd ed r 
k ,söhbət dövlət n “s yas  tabeç lər”üçün dövlət 
suverenl y n n qeyr -məhdudluğuna və ölkə dax -
l ndə   craya məcbur  olan göstər ş,əmr,qanunlar 
(“hak m yyət subord nas yası”- C.Ost n) müəy-
yən olunan  yur d k poz t v zmdən getd kdə belə 
baxış doğrudur.

H.Kelzen n kant antçı fəlsəfəyə əsaslanan 
“hüquq haqqında xal s hüquq”unda təcəssüm ta-
pan “normat v deal zm”nəzərdə tutulduqda yu-
r d k poz t v zm n müsbət fəlsəfəyə qarşı qoyul-
ması hüquqauyğundur.

T.N.Radkonun f kr ncə, onun  “formal-doq-
mat k vas tələr ”, “emp r k dərketmə metodunun 
məhdudluğu” lə, “ancaq qüvvədə olan hüquqla” 
şləyən, hüquq  qanunlar s stem  lə eyn ləşd rən 

və “sos al və tar x  mater alın gen ş ümum ləş-
d r lməs ndən” mt na edən “poz t v yur spru-
dens yanı” tənq d edən al mlər n f k rlər  lə bö-
lüşərək,eyn  zamanda məhz belə hüquqşünaslığın 
poz t v fəlsəfəyə əsaslanması (O.Kont,Q.Spen-
ser) lə razılaşmaq olmaz(6,s.8). İst sna dey l k , 
b r neçə “poz t v” hüquq konseps yalarının müəl-
l fl ər  onların kontekst ndən bütün fəlsəf  təl m  
kənara qoyaraq və bu zaman kv ntessens yanın 
sos olog yasını unudaraq f losof-poz t v stlər n 
b r sıra deyalarını özlər nə məxsus şərh etm şlər.

Fəlsəf  və yur d k ədəb yyatda əksər hallarda 
“yur d k” “etat st”, “hüquq  poz t v zm”, “poz -
t v”, “formal-doqmat k”, “anal t k hüquqşünas-
lıq” və hətta bütövlükdə “poz t v hüquq nəzər y-
yəs ” anlayışları eyn ləşd r l r. “Əksər dövlətlər n 
hüquq s stemlər  məhz etat k poz t v zm n doqma 
və müddəalarının formalaşdığından” (Q.V.Mal-
çev), bu təəccüblü dey ld r. Ölkə yur d k elm n-

də sə hüquqda poz t v zm problem  on ll klər 
ərz ndə məlum səbəblərdən lazım  qaydada şlə-
n l b hazırlanmamışdır(6,s.9).  Bütün bunlar tam 
dəyərl  b r hüquq təl m  k m  müsbət fəlsəfəyə 
əsaslanan poz t v nəzər yyən n lazım  qədər q y-
mətlənd r lməməs n  əvvəlcədən şərtlənd r r və 
b r sıra al mlər n, müxtəl f fəlsəf  təl mlərə söy-
kənən hüquq  deya və nəzər yyələr n (“yumşaq 
poz t v zmdən” “qeyr -tənq d ” leq st- yusnatu-
ral zmədək) s ntez  əsasında yen  hüquq  para-
d qma yaratmasına gət r b çıxarır. Belə b r fak-
tı d qqətdən kənar qoymaq olmaz k , XIX əsr n 
80-c  llər ndə Rus yada formalaşan ölkə poz t v 
hüquq nəzər yyəs  və elm  məktəblər  üçün “fəl-
səf  poz t v zm lə son dərəcə sıx əlaqə xarakte-
r kd r”. Hüquqşünaslıqda bu elm  st qamət üçün 
poz t v st olmaq “poz t v fəlsəfən n ardıcılı” 
(S.A.Pyatk na) olmaq deməkd r.

XIX əsr n son on ll y -XX əsr n əvvəllər n  
“hüquqda fəlsəf  poz t v zm deyasının dərk  və 
yayılması dövrü”adlandıran T.Radko hesab ed r 
k , M. N. Qernet, S.K.Qoqel, D.A.Dr l, M.N.
Kapust n, M.M.Kovalevsk , N.M.Korkunov, 
S.A.Muraomtsev, N.A.Neklyudova, N.İ.Pal en-
ko, S.V.Paxman, L.İ.Petraj tsk , A.A.P ontov-
sk , S.V.Rozn çev, P.A.Sorok n, İ.Y.Foyn tsk , 
Q.F.Şerşenev ç və b. əsərlər ndə hüququn fəlsəf  
problem nə, o cümlədən yur d k poz t v zmə da r 
dəyərl  və or j nal faktlar əks olunmuşdur.

Human st hüquq ( nsanın həyat  aləm n n 
hüququ) cəm yyətdə lk növbədə nsana, ümum-
demokrat k pr ns plər n hökmranlığı və qanun l -
y nə yönəlm ş qarşılıqlı münas bətlər n tənz mlə-
y c lər n  özündə əks etd r r.

Buradan görünür k , təb  hüquq mater al st 
və natural st fəlsəf -hüquq  konseps yalarla uz-
laşır, poz t v hüquq əsasən ras onal və poz t v st 
nəzər yyələrlə əsaslandırılır, human st hüquq sə 
fəlsəf -hüquq  personal zm və l beral zm lə b la-
vas tə bağlıdır(6,s.13).

Belə b r elm  f k r formalaşmışdır k , sos omə-
dən  və antropoloj  d skurs hər dəfə hüququn yen  
keyf yyətlər n  tar x  dövr şəra t ndə nümay ş et-
d r rsə, hüquq fəlsəfəs  yen  hüquq  məkanla bağ-
lıdır. Bu vəz yyət yen  problem s tyas ya çağırışı-
na cavab verə b lər. Bunu keçm şə görə var sl y  
saxlayan və da m  nk şafda olan hüquq fəlsəfəs  
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edə b lər.
Aleksandr Peçen k XXI əsrdə hüquq nəzər y-

yəs  və fəlsəfəs n n dərk  problemlər nə toxuna-
raq göstər r k , hüquq fəlsəfəs   da m  dəy ş kl k-
dəd r. Əsas tendens yalar b r-b r n  əvəz ed r, sa-
b t qalan sə nsanın təb ət, dərketmə və hüququn 
əhəm yyət  haqqında düşüncələr d r. Hazırda bu 
suallara cavab vermək, onun f kr ncə otuz l bun-
dan əvvəl olduğundan da çət nd r. İnsan hüquqla-
rını üstün st qamət k m  q ymətlənd rən A.Peçe-
n k onu həm un versal və həm də müxtəl f mədə-
n yyətlər kontekst ndə öyrən r(7,s.87).

Upsal Un vers tet n n professoru (İsveç)St qe 
Stryemholma qeyd ed r k , müas r dünyada yu-
r sprudens yada və hüquq fəlsəfəs ndə vah d 
təfəkkür st qamət n  axtarıb tapmağın çət n ol-
masına baxmayaraq, vac b məsələlər sırasında 
hüququn əsasları və leg t ml y  problem n  ayır-
maq olar. Burada cəm yyətlə fərd arasında yur -
d k elm n vas tələr n n köməy  lə hüquq və və-
z fələrdə fadə olunan ct ma  münas bətlər əks 
olunur

Xr st an Albert Un vers tet n n ümum  hüquq 
və hüquq fəlsəfəs  üzrə professoru Robert Alek-
s  “Hüquq fəlsəfəs n n təb ət ” konseps yasında 
b r sıra məsələlər  problem olaraq rəl  sürür. Bu 
konseps yaya əsasən hüquq fəlsəfəs  ümum  fəl-
səfə lə sıx bağlıdır, buna görə də fəlsəfən n baş-
lıca məsələlər  lə məşğul olur: nə mövcuddur 
(ontoloj  məsələ); nə ed lməl d r və xey r nəd r 
(et k məsələ); bu və ya d gər  haqqında b z nə 
etməl y k (ep stemoloj  məsələ). Buradan çıxış 
edərək demək olar k , hüquq fəlsəfəs  refl eks v 
və s stemat kd r. Lak n, eyn  zamanda o, müəy-
yən müstəq ll yə də mal kd r. Buna görə də bü-
tün bu üç məsələ onda həq qətən də hüququn tə-
b ət n n fadəs nə təm nat vermək üçün nə qədər 
mümkündürsə hüquq yaxın olmalı olan koqerent 
nəzər yyə lə bağlıdır.

Öz konseps yasında R.Aleks  hüquq fəlsəfə-
s n n təb ət nə a d dörd tez s  müəyyən ed r: 
ümum  fəlsəfən n bütün problemlər  hüquq fəl-
səfəs ndə meydana gələ b lər; hüquq fəlsəfəs n n, 
b r tərəfdən nüfuzlu və ya müəyyən olunan,d gər 
tərəfdən tənq d  və ya deal olan hüququn spes -
f k xarakter ndən rəl  gələn problemlər  mövcud-
dur; hüquq fəlsəfəs n n s yas  və əxlaq fəlsəfəs  

lə xüsus  münas bət  mövcuddur; bütün bu hər 
üç səv yyədə (“hərtərəfl  deal”tez s ) problem n 
həll nə yaxınlaşarsa hüququn fəlsəfəs  səmərəl  
olacaq. Real olaraq sə hüquq fəlsəfəs  nüfuzlu 
və müəyyən olunmuş hüququ (hak m yyət)təhl l 
etməklə məhdudlaşan, ümum yyətlə məsələlər n 
baxılmasından, s yas  və əxlaq fəlsəfəs  lə əlaqə-
s ndən mt na etməy  tələb edən “hərtərəfl  deal” 
lə  “məhdudlaşdırıcı pr ns plər” arasında məkan-

da yerləş r.
Oksford Un vers tet n n hüquq professoru 

Con Qardner “hüququn leqallığı” konseps yasın-
da konkretl l k kateqor yasını hüquq fəlsəfəs n n 
ən z dd yyətl  problemlər ndən b r nə-hüququn 
al l y  problem nə n sbətən təhl l ed r.Hüququn 
al l y  dealı çərç vəs ndə (hüquq ədəb yyatında 
lk baxışda bəz  qanunların qeyr -qanun  olduğu 

“qeyr -hüquq  qanun”a ekv valent olan) z dd y-
yətlər  başa düşmək mümkün olur. Hüquq sahə-
s n n artefaktları k m  stən lən qanun qanun d r 
(“hüquq ”d r). Lak n, bu zaman onlar əxlaq  qa-
nunçuluğun daha gen ş dealına müvaf q olmaya 
da b lər, baxmayaraq k , bu deal k fayət qədər 
c dd  dey ld r. Hüququn k  konseps yası (hüquq 
lex, Gezetz k m  və hüquq us, Recht, dro t k m ) 
leqallığın müxtəl f deallarını fadə ed r. Belə k -
l kdə hüquq və əxlaqın dax l  əlaqəs  əks olunur. 
Bu qərar belə b r məsələn n qoyuluşunu st mul-
laşdırır k , leqallığın əxlaq  deallığı tam c dd  
olmalıdırmı, yoxsa hüququn mənasını qeyr -c d-
d  deallar əsasında həyata keç rmək mümkün-
dür(7,s.120).

Ümum  drak (əql) və koqerentl k deyaları 
həq qət deyası lə bağlıdır. Əgər əvvəllər hesab 
olunurdusa k , həq qət dərketmən n dealıdır, 
hüquq sə hər halda nsanların radəs  və h sslər  
lə bağlıdırsa, nd  artıq həq qətlə hüquq arasında 

məsafə aradan qaldırılır. Mayama Un vers tet  
(ABŞ)  Fəlsəfə və Hüquq professoru Cyoqan Kan 
“Həq qət və ədalət məhkəməs , st ntaq və vək l-
l k, elm və hüquq” konseps yasında  elmlə hüquq 
arasında qarşılıqlı təhl l apararaq göstər r k ,elm  
kəşfl ər və ekspertlər n ondan st fadəs  hazırda c -
nayətkarların tt hamı və ya təqs rs zlər n bəraət  
üçün tamam lə dəq q nət cəyə gəlməyə əsas ver r. 
Məhkəmə lə bağlı “faktlar-qərarlar” həlqəs ndə 
məsul yyət n yer n  dəy şməs  tendens yası elm  
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b rl yə keç r.
 Bolon ya Un vers tet n n professoru Enr ko 

Pattaronın “Hüquq və normanın obyekt vl y nə 
real st yanaşma” konseps yası Skand nav ya 
real stlər ndən b r  olan Aksel Xaqestryomun 
hüquqda reallıq və ya obyekt vl k konseps yası-
nın şərh nə həsr olunub. “Real”anlayışının üç mə-
nasını müvaf q olaraq obyekt vl y n üç növünə, 
müəyyənl yə mal k kontekstə və məkan-zaman 
müəyyənl y nə məxsusluq k m  ayıraraq Aksel 
Xaqestryom müəyyən olan hər şey  real və ob-
yekt v hesab ed r. Qeyr -müəyyənl k açıq z d-
d yyətlər n vas təs  lə,yən  şeylər n mah yyət n  
yox, təkcə b z m emos onal vəz yət m z n fa-
dəs  olan et k və estet k dəyərlərdə olduğu k m  
(xey r, ədalət, gözəll k) aydın ola b lər. Aksel 
Xaqestryom bütün labüd k m  hüququn obyek-
t vl y n  nkar ed r və bunu onunla zah ed r k , 
labüd davranışın məhdudlaşmasıdır, onda o,məz-
mun ola b lməz,nət cə et barı lə bu davranış real 
və ya müəyyən olmur. Lak n, E.Pattoro hüququn 
reallığı üzər ndə tək d ed r və qeyd ed r k , 
müxtəl f və paralel dünyalar k m  labüdlük dün-
yası varlıq dünyası k m  reallıqdır. Hüququn re-
allığı və obyekt vl y  problem n n sonrakı təhl l  
Yaqelon Un vers tet n n (Krakov)professoru Yan 
Volensk n n elm n metodolog yası və mənt q  və 
İl noy Un vers tet n n fəlsəfə və hüquq professo-
ru M kael Murun əxlaq  keyf yyətlər n ontolog -
yası üzrə mater allarda əks olunur. M kael Mur 
hüququn ontolog yası və əxlaq  keyf yyətlər n n 
ontolog yasının müəyyən ed lməs  üsullarını tək-
l f ed r. Hüquq  ontolog yanın əsas məsələs n  
həm əxlaq və həm də mental keyf yyətlərdən ası-
lı olan hüquq  obyektlər n qeyr -hüquq  əsasları 
haqqında məsələn , o, hüquq  ontolog yanın əsas 
məsələs  hesab ed r. Belə keyf yyət n təb  əsas-
ları səbəb-nət cə asılılığı t p  üzrə onlara təs r et-
m r,özündə qeyr -müəyyən sayda ayrı-ayrı təşk l 
olunmuş xassələr  fadə ed r. M.Murun və əksər 
müas r al mlər n konseps yasında Aksel Xaqestr-
yomun nəsl n n ontolog yası lə müqay sədə re-
allığın c dd , qadağaned c  model n n yumşaq, 
çev k və yol ver lən model nə, metaf z kanın n-
karından ona dünyanın daha dər n anlamına mü-
rac ətə keç d baş ver r.

Genuya Un vers tet n n professoru Kr y t na 

Rotando “Hüquq  əsaslar” konseps yasını araş-
dırır. Bu zaman o, nsan darranışının k  əks fəl-
səf  model n , yən , un versallıq və part kulyarlı-
ğı təhl l edərək bunların normalar və normalara 
əsaslanana mühak mələrə, düşüncələrə necə təs r 
etd y n  göstər r.Onun f kr ncə, un versal zm  
elan edərkən əksər hüquq  nəzər yyələr, həq qət-
də hüquq  part kulyar konseps yanı qəbul etməyə 
yönümlüdürlər.

Maastr x Un vers tet n n professoru Cyaar 
Haqe (N derland) və Bolon ya Un vers tet n n 
(İtal ya) professoru Covann  Sartor “Yur d k 
nəzər yyən n konstruks yası” konseps yasında 
hüquq  dəl llər n, məhkəmə qərarlarının, norma 
və məqsədlər n razılaşdırılması yolu lə hüququn 
təkm lləşməs nə təs r  problem n  tədq q ed rlər.
Üstün hüquq  nəzər yyə, onların f kr ncə, məh-
kəmə qərarları və normalarının mümkün yaxşı 
şərh n  təm n etməl d r.

Lunda Un vers tet n n hüquq professoru Lars 
L nda hüquq fəlsəfəs ndə orta səv yyəl  adlandı-
rılan anlayışların rolunu təhl l ed r.Onun f kr ncə, 
məsələn, hüquq  nət cə baxımından orta term n 
rolunu oynayan “mülk yyət” operat v (qüvvədə 
olan) şərtlər n bəraət nə tabe olmağa, normala-
rın bəraətver c  ras onallığının aşkarlanmasına 
kömək ed r.

Bəz  qərb al m-hüquqşünasların (məsələn, Ro-
bert Sammare və b.) f kr ncə, hüquq  fenomenlər 
məqsədl  və s stemat k münas bətdə qaydalılıq 
vas təs  lə və un f kas ya yolu lə vah d bütövə 
çevr l r.Hüquq  dəl llər üzrə elm  f k rlər onu 
göstər r k , yur d k təhl l getd kcə mürəkkəbləş r 
və həq q l k problem n  həll etməyə cəhd ed r.

Ş mal  Karol na (ABŞ)Un vers tet n n fəlsəfə 
və hüquq professoru hüquq  normat vl y n zaman 
ölçülər  haqqında məsələn  rəl  sürür, hüquq  
normat vl y n ənənəv  modellər n n (ras onal, 
əmr)belə ölçünü nkar etd klər ndən normat vl -
y n metod k model n  təkl f ed r.Uzunmüddətl  
hüquq s stem n n tələblər  hüquq  subyektlər n öz 
hərəkətlər n  gələcəkdə lay hələşd rmək zərurət  
lə əsaslandırılır. Bu zaman, onun f kr ncə qısa 

müddətl  komponentlər n məqsədl  münas bət  
lə bağlı bütövlə b rləşməs  onların sos al əsas-

larının nəzərə alınması hesabına normat v p ra-
d maların qurulmasından mt nanı müəyyən ed r.
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“Mex ko Texnoloj  İnst tutunun professoru 
Ul r Şm l “hüquqşünaslıq və nq lab anlayışı”-
konseps yasını əsaslandıraraq göstər r k , za-
manın hüquqa daha dramat k “müdax lə” etd y  
nq labların hüquq  ölçülər  cəm yyət n normat v 

əsaslarını d d b-dağıdır,normat v aktların ardıcıl-

lığını pozur(7,s.200).
Beləl klə, hüququn mah yyət ,məzmunu və 

funks yaları haqqında müxtəl f konseps yalar 
mövcuddur.Bu konseps yalar hüquq fəlsəfəs n n 
predmet  lə sıx bağlıdırlar və onun nk şafının 
müxtəl f st qamətlər n  müəyyən ed rlər.
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Абульфаз Гусейнов

Основные концепции философии права

Резюме

В целом, методологической основой философии права выступает не сама юриспруденция 
и философия, то или иное философско-правовое направление, та или иная философско-юри-
дическая школа, в контексте которой осуществляется философско-правовой анализ правовых 
явлений. Избранная исследователем юридико-философская школа определяет его ценностные 
и философско-методологические предпочтения. Философия права способна развиваться на 
основе следующих юридико-философских школ: кантианства, гегельянства, марксизма, пози-
тивизма, феноменологии, герменевтика, прагматизма, экзистенциализма, синергетика и т. д.

 Можно сказать, что философско-правовых концепций может быть столько, сколько суще-
ствуют юридико-философские школы и направления. 

Abulfaz Huseynov

Basic concepts of legal philosophy

Summary

In general, the methodological basis of the philosophy of law is not the jurisprudence and philosophy 
itself, philosophical and legal direction, this or that school of law, in the context of which the 
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philosophical and legal analysis of legal phenomena is carried out. The legal and philosophical school 
chosen by the researcher determines his value and philosophical and methodological preferences. 
The philosophy of law is can develop on the basis of practically the following legal and philosophical 
schools: Kantianism, Hegelianism, Marcism, Positivism, Phenomenology, Hermeneutics, Pragmatism, 
Existentialism, Synergetics, etc. It can be said that there are as many philosophical and legal concepts 
there are legal and philosophical schools and directions.
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ELBAY NƏBİYEV
Bakı Dövlət Un vers tet n n Hüquq fakültəs n n “Dövlət və hüquq nəzər yyələr  və tar x ” 
kafedrasının dosent , h.ü.f.d.
neb yevelbay@gma l.com
UOT: 340.1

İBTİDAİ CƏMİYYƏTDƏ VƏ PROTODÖVLƏTLƏRDƏ 
MƏNAFE ÜMUMİLİYİ, TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏMİN 

OLUNMASI VƏ ƏMƏLİYYAT-AXTARIŞ 
FƏALİYYƏTİNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ

Məqalədə tarixi aspektdə təhlükəsizliklə bağlı 
məsələlər araşdırılır, onun kökünün ibtidai icma 
quruluşu dövründən başlandığı və birləşdirici 
amillərdən biri kimi çıxış etdiyi göstərlir, ellik 
zəmanətdən, qədim dövrdə cinayətkarlıqla mü-
barizədə əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin bir növü 
olan cinayət axtarışından bəhs olunur, ayrı-ay-
rı qədim dövlətlərin timsalında mövcud olmuş 
siyasi axtarış, kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat, həmin 
zamanlarda dövlət sirri, məxfilik məsələlərinə 
toxunulur.

Açar sözlər: təhlükəs zl k, əməl yyat-axtarış 
fəal yyət , təhlükə, bt da  cəm yyət, ell k zə-
manət, ct ma  təhlükəl  əməl, c nayətkarlıq, c -
nayət axtarışı, s yas  axtarış, kəşf yyat, əks-kəş-
f yyat.

Ключевые слова: безопасность, опера-
тивно-розыскная деятельность, опасность, 
первобытное общество, круговая порука, об-
щественно опасное деяние, преступность, 
уголовный розыск, политический розыск, раз-
ведка, контрразведка

Keywords: secur ty, operat onal-search act -
v ty, danger, pr m t ve soc ety, nat onal warranty, 
soc ally dangerous act on, cr m nal ty, cr m nal 
prosecut on, pol t cal search, ntell gence and 
counter ntell gence

Tar x n bütün mərhələlər ndə aktual və 
stratej  məsələlərdən b r  k m  təhlükə-
s zl k məsələlər  cəm yyət n və dövlət n 

da m d qqət mərkəz ndə olmuşdur. Təhlükəs zl y  
təm n etmək zərurət  yarana b ləcək və ya yaranan 
təhlükələrdən rəl  gəl r. Təhlükələr gen ş spektr-

l  olmaqla qt sad , s yas , sos al, hərb , ekoloj  və 
s. sferaları əhatə ed r, cəm yyət və dövlət üçün 
müəyyən təhd dlər yaratmaqla onların normal fəa-
l yyət n  pozur. 

           Bu yönümdə cəm yyət və dövlət qarşı-
sında duran əsas vəz fə təhlükələr  vaxtında aşkar-
lamaq və qarşısını almaqdır k , bu da təhlükəs z-
l y n təm n olunması məqsəd nə x dmət ed r. İlk 
dəfə 1190-cı ldə st fadə olunmuş “təhlükəs zl k” 
term n  özünü stən lən təhlükədən müdaf ə olun-
muş hesab edən nsan ruhunun sak t vəz yyət n  
fadə ed r. Təhlükəs zl y n müqəddəs və toxunul-

maz olduğunu Ç. Bekkar a “C nayətlər və cəzalar 
haqqında” məşhur əsər ndə qeyd etm şd r (2,s.17). 
O, göstər rd  k , “Vətəndaşlar şəxs  təhlükəs zl-
y nə na l ola b lərlərsə, bu ədalətl d r, çünk  n-
sanlar bunun nam nə cəm yyətdə b rləşm şlər, bu, 
faydalıdır, çünk  hər kəs özünün səhv hərəkətlər -
n n xoşagəlməz nət cələr n  dəq q hesablaya b lər” 
(2, s.23). Hüquq ens kloped yasında təhlükəs zl k 
(secur ty) şəxs yyət n, cəm yyət n və dövlət n hə-
yat  cəhətdən mühüm mənafelər n n s yas , qt sa-
d , sos al, hərb , texnogen, ekoloj  və s. xarakterl  
dax l  və xar c  təhd dlərdən müdaf ə olunma və-
z yyət  k m  göstər l r (20, s.82).

Təhlükəs zl k məsələlər nə təkcə müas r dövr-
də dey l, qəd m zamanlarda da xüsus  önəm ve-
r l rd . Tar x n bütün dövrlər ndə təhlükəs zl y n 
təm natı məsələs  aktual olmuş, cəm yyət n qt sa-
d , ct ma -s yas  nk şaf səv yyəs nə uyğun olaraq 
müəyyən təkamül yolu keçm ş, müas r vəz yyətə 
çatmışdır. İstər keçm şdə, stərsə də müas r dövrdə 
hak m yyət dövlət n və cəm yyət n təhlükəs zl -
y n  müxtəl f xarakterl  qəsdlərdən və c nayətkar 
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əməllərdən qorumağı və təm n etməy  pr or tet 
məsələlər sırasında göstər r. Bu da təhlükəs zl y n 
və ct ma  qaydanın təm n olunmasının dövlət n 
mühüm funks yalarından b r  olduğuna dəlalət 
ed r. “...Ölkən n təhlükəs zl y n n qorunması sahə-
s ndə dövlət n fəal yyət n n başlıca st qamət n  
onun müdaf ə qüdrət n n möhkəmlənd r lməs  
funks yası təşk l ed r” (5, s.104) Təhlükəs zl k-
lə bağlı məsələlər  nəzarətdə saxlamaq üçün ha-
k m yyət orqanları yarana b ləcək və ya yaranan 
təhlükələr barədə məlumatlar toplayır və onların 
qarşısını vaxtında almaq üçün müvaf q tədb rlər 
görməl  olur. 

 Eyn  zamanda bu mühüm sos al funks yanı 
yer nə yet rən  dövlət təhlükəs zl y n təm n olun-
masına yönəlm ş müvaf q qanunlar qəbul ed r, 
hak m yyət strukturları (hüquq mühaf zə və xü-
sus  x dmət orqanları) yaradır, bu yönümdə on-
ların vəz fə və səlah yyətlər n  müəyyən ed r. Bu 
dövlət orqanlarının əsas fəal yyət st qamətlər  sə 
dövlətə, onun başçısına, dövlətç l yə, cəm yyətə, 
nsanlara qarşı yönəlm ş qəsdlər n qarşısını vax-

tında almaq, baş verm ş c nayətlər n açılmasını, 
aşkarlanmasını, onları törədənlər n müəyyən olu-
nub ədalət mühak məs  qarşısında cavab verməs -
n  təm n etməkd r k , bu da müvaf q qanunver l k 
aktlarında öz əks n  tapır. Sadalanan, eləcə də bəz  
d gər vəz fələr əməl yyat-axtarış fəal yyət  (bun-
dan sonra – ƏAF) çərç vəs ndə həyata keç r l r.  
Təhlükəs zl y n təm natı məsələs  b r vəz fə olaraq 
lk dəfə Şərqdə qoyulmuşdur (4, s.6).

 İbt da  cəm yyətdə sos al duyğuların təzahürü 
olaraq nsanlar ntu t v surətdə öz təhlükəs zl y  
barədə düşünməl  və onun təm n olunmasına səy 
göstərməl  olurdular. Odur k , bt da  cma quru-
luşu dövründə cmanın sırav  üzvlər ndən tutmuş 
cma başçısına qədər təhlükəs zl k məsələlər  ha-

mını c dd  düşündürür və narahat ed rd . “Bəşə-
r yyət yarandığı gündən təhlükəs zl k məsələs  
mağara adamından s v l nsana, qəd m qəb lə və 
tayfadan dövlətə və cəm yyətə qədər hamını dü-
şündürmüşdür” (4, s.6). Bu narahatçılıq səbəbs z 
dey ld , çünk  həm n zamanlarda nsanlar müxtəl f 
xarakterl  təhlükələrlə üz-üzə d lər. Təhlükələr n 
b r q sm  təb  xarakter daşıdığı halda, d gər q sm  
nsan am l  lə bağlı d .

İbt da  cəm yyətdə b rgə əməyə zərurət hər b r 

fərd n təb ət qüvvələr  qarşısında ac zl y ndən rəl  
gəl rd . Qəb lən n hər b r üzvü ümum  təsərrüfatı 
darə ed rd . İbt da  nsanların qt sad  həyatı üçün 

kooperas yaya əsaslanan cmaçılıq (kollekt vl l k) 
əlamət  səc yyəv  d . İnsanların bt da  tt faqla-
rı fərdlər n kooperas yası haqqında anlayışının 
özündən təb  olaraq rəl  gələn müəyyən ədalətl -
l klə xarakter zə olunur (17, s. 127). 

 İnsan am l  lə bağlı hala gəld kdə qeyd etmək 
lazımdır k ,  hələ qəb lə quruluşunun ç çəklənd y  
dövrdə təsadüf olunan tayfalar arasında toqquşma-
lar, b r qədər sonrakı dövrdə sə daha gen ş m qyas 
alan qonşu əraz lərə hücumlar baş ver rd . Odur k , 
qəd m dövrdə öncə bt da  cəm yyətdə, sonra Şərq 
dövlətlər ndə, daha sonra sə ant k dövlətlərdə təh-
lükəs zl k stratej  məsələ olaraq gündəmə gəlm ş 
və onun təm natı üçün müəyən tədb rlər görülmüş-
dür. Bu da təsadüf  dey ld r. Çünk  təhlükəs zl k 
təm n olunmadan heç b r nk şafdan və sab tl y n 
təm n olunmasından söhbət belə gedə b lməzd . 
Artıq b osos al varlıq k m  förmalaşmış bt da  n-
san dərk etməyə başlamışdır k , dax l  təhlükəs z-
l k təm n olunmadan normal həyat tərz  keç rmək, 
nk şaf etmək, tərəqq yə na l olmaq, mənsub oldu-

ğu əraz n  yadell lərdən qorumaq mümkün dey l. 
Bu baxımdan təhlükəs zl k hamının maraqlarına 
toxunurdu, hamı təhlükələr n aşkar olunmasında 
və qarşısının alınmasında maraqlı d .

Qəd m dövrün qanunver c l y n n mənbələr n-
dən b r n n adət hüququ olmasını nəzərə alsaq, 
o zaman qəd m dövlətlərdə rast gəld y m z xeyl  
məsələlər n kökünün bt da  cəm yyətdə olduğunu 
eht mal etmək olar.  İbt da  cəm yyət rəl yə - pro-
todövlətlərə (dövlət n protot plər nə) doğru nk şaf 
etd kcə təhlükəs zl y n təm n olunması məsələs  
daha da aktuallaşmış və dövlət n mühüm funks -
yalarından b r nə çevr lm şd r. Təsadüf  dey l k , 
qəd m dövrün qanunver c l y ndə c nayət və cəza 
məsələlər nə xüsus  d qqət ver lm şd r. Hak m el -
tanın təhlükəs zl y n n təm n olunmasına yönəlm ş 
dövlət n səylər  dövlət təhlükəs zl y n n təm na-
tı k m  xüsus  funks yanın meydana gəlməs nə, 
gələcəkdə sə bu mühüm sahəyə görə məsul olan 
dövlət strukturlarının təşk lat  cəhətdən formalaş-
masına gət r b çıxardı (9, s.6). 

İbt da  cəm yyətdə sos al münas bətlər formala-
şarkən təhlükələrdən qorunmaq zərurət  o zamankı 
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nsanlar üçün b rləşd r c  am l k m  çıxış etm şd r 
k , bunun da əsasını, lk növbədə qt sad  am llər 
təşk l ed rd . Ümum  təhlükəs zl k nsanları, tay-
faları b rləşd rən mot v d . İnsanların b rləşməs  
fərd  və ct ma  maraqlarla bağlı d  və obyekt v 
zərurətdən rəl  gəl rd . Maraq sə nsan tələbatının 
təzahür forması, onun aydın dərk ed lməs d r (7, 
s.353) Tələbatlar səylər şəkl ndə təzahür olunur, 
bütün tələbatlar sos al cəhətdən şərtlənd r l r. Bü-
tün tələbatlar təb   s stem halında b r-b r lə dax lən 
əlaqədadır (12, s.63).

B rl y n ayrılmaz element  sə həyatın b rl y d r 
k , bu da müxtəl f sferalarda: vah d d ldə, vah d  
nəs ldə və s tay şdə, vah d yaşayış məkanında, va-
h d dostlarda və düşmənlərdə öz fadəs n  tapır (16, 
s.72). Odur k , s rl  dünya lə əhatə olunan bt da  
cma sıx b rləşm ş b r tt faq d , o, əhatə olunduğu 

dünya lə uğurlu mübar zə aparmaq üçün qapanıb 
və bu qapanmış n zamda öz həyat  funks yalarına 
və meyllər nə görə bütün elementlər həmrəy olur, 
hamı ümum  həyatla və ümum  qüvvələrlə yaşa-
yır. Bu da “hamı b r nəfər üçün, b r nəfər sə hamı 
üçün” pr ns p n n bərqərar olduğunu nümay ş et-
d r r (17, s.314). Bu b rl y n təb  nət cəs  olaraq 
ell k zəmanət (hamının hər b r  üçün və hər b r n n 
hamı üçün zam n olması) meydana gəlm şd r k , 
bu da təhlükəs zl y n təm n olunmasında mühüm 
rol oynamışdır. Məhz ell k zəmanət n təzahürü 
olaraq b r nəfər n hamıya görə, hamının sə b r 
nəfərə görə məsul yyət  (qrup məsul yyət) müəy-
yən olunmuşdur. Məs., Qəd m Romada e.ə. V əs-
rdə döyüş meydanından qaçmaq üstündə hər on 
nəfərdən b r  edam olunurdu.  

 “Hamı b r nəfər üçün, b r nəfər sə hamı üçün”  
pr ns p n n özü cmanın nə dərəcədə sıx tt faqda 
b rləşd y n n göstər c s d r. İcma üzvünün b r nə 
zərər n vurulmasını bütün cma h ss ed r ( cmanın 
hər b r üzvü bunu özünə zərər n vurulması k m  
qəbul ed r), eyn  lə bütün cma hər b r üzvünün 
hərəkətlər nə görə məsul d . B r tərəfdən, hər b r 
cma üzvü onun yaşadığı əraz də asay ş n, təh-

lükəs zl y n təm n olunmasında maraqlı d . D gər 
tərəfdən, məsul yyət cmanın üzər nə qoyulmaqla 
dövlət onları fəallığa sövq ed r, həm də c nayət 
törətm ş şəxs n məsul yyətə cəlb olunmasının zə-
rur l y n  b ld r rd .

Kollekt v məsul yyət nst tutu Avestaya da mə-

lum d .  Avestaya görə bəz  hallarda a lə üzvünün 
təqs r  bütün a lə üzvlər nə və ya d gər qohumla-
ra şam l ed l rd . Belə k , IV farqard aldatma yolu 
lə müqav lən n pozulmasına görə təqs rl  şəxsə 

müəyyən sayda t kan zərbələr  lə c sman  cəza-
lar, habelə onun yaxın qohumlarının məsul yyə-
t n  nəzərdə tuturdu (Vend dat IV, 24-35). Aborta 
razılıq verm ş qızla yanaşı onun val deynlər  də 
məsul yyət daşıyırdı (38-c  maddən n XV farqar-
dı). Sonuncu halla bağlı belə qənaətə gəlmək olar 
k , val deynlər qızını belə əməldən (c nayətdən) 
çək nd rməl  d . İct ma  təhlükəl  əməl  və ya c -
nayət  törədən şəxs məlum olmadığı hallarda bunu 
b lənlər, görənlər məlumat verməl  d . Əks təqd r-
də bütün kollekt v məsul yyət daşıyırdı. Bu adət 
nsanları ct ma  təhlükəl  əməllər barədə məlumat 

verməyə sövq ed rd . Bu da  bt da  cəm yyətdə 
ct ma  təhlükəl  əməllərlə mübar zədə nsanların 

fəal şt rak etməs n , belə əməllər məlum olduqda 
sə onların bu barədə məlumat verməs n  əsaslan-

dırır və bunun tədr cən sos al vərd şə çevr ld y n  
göstər r.

 Ell k zəmanət n başqa b r əhəm yyətl  tərəf  də 
mövcuddur. Z.M. Çern lovsk  qeyd ed r k , Qəd m 
Ç ndə e.ə. IV əsr n ortalarında görkəml  f losof və 
dövlət xad m  Şan Yan tərəf ndən keç r lm ş sla-
hatlardan b r  ell k zəmanət n saxlanılmasına və 
möhkəmlənd r lməs nə x dmət etm şd r. Bu, əha-
l  üzər ndə hökumət nəzarət n n vac bl y  lə zah 
olunur: hər beş kəndl  a ləs  lk n beşhəyət-özəy  
təşk l etm şd r; ona hər b r n n davranışına görə 
dövlət qarşısında məsul olan kəndxuda başçılıq 
ed rd ; beş beşhəyət b r kənd təşk l ed rd  və s. (19, 
s.34) 

Şan Yan “beşhəyət” pr ns p n  orduya da şam l 
etd . Bütün d gər əhal  k m  əsgərlər də ell k zə-
manətlə bağlı d : b r nəfər n günahına görə beş 
nəfər cavab verməl  d . “Ell k zəmanət s stem nə 
görə 5 və 10 nəfərdən barət olan dəstələr n üzv-
lər  nə nk  b r-b r nə görə cavabdehl k daşıyırdı, 
həm də başqalarının hərəkətlər n  müşah də etmə-
l  d lər” (6, s.111). Qrup məsul yyət n meydana 
gəlməs  əsl ndə təqs r  olmayan şəxslərə cəzanın 
ver lməs  anlamına gəl r k , bu da qəd m dövrdə, 
demək olar k , bütün dövlətlər üçün səc yyəv  olan 
obyekt v təqs rlənd rmə lə eyn yyət təşk l ed rd . 
F kr m zcə, bunu, hüquq  nöqtey  nəzərdən d gər 
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səbəblərlə də əlaqələnd rmək olar. B r nc  səbəb 
həm n zamanlarda təqs r anlayışının məlum ol-
maması d . Bu da obyekt v təqs rlənd rmə və kol-
lekt v məsul yyət pr ns plər n n gen ş yayılmasına 
gət r b çıxarmışdır. İk nc s , həm n zamanlarda 
təqs rə görə məsul yyət n olmaması hak m da rələ-
r  qane ed r və məmur özbaşınalığı üçün əlver şl  
şəra t yaradırdı.

Fərd  və ümum  maraqların üst-üstə düşmə-
s  (qəb lə cmasında üstəl k qohumluq əlaqələr , 
uzun müddət böyük patr arxal a lələr n mövcud-
luğu) nsanların b rləşməs  üçün əlver şl  zəm n 
yaradırdı. Təb  şəra t nsanları kollekt v həyat 
tərz  keç rməyə və bununla da öz təhlükəs zl y n  
təm n etməyə sövq ed rd . İbt da  cəm yyət şəra -
t ndə qruplarda b rləşmə sağ qalmaq, ətraf müh tə 
uğurla uyğunlaşmaq və təhlükəs zl k rəhn n n şərt  
d  (15, s.121). Bunun kökündə sə torpaq dururdu. 

N. Rulanın qeyd etd y  k m , torpaq nsanla və cə-
m yyətlə assos as ya olunurdu (16, s.116).  S n fl  
cəm yyətə qədərk  dövrdə torpaq ümum  mülk y-
yətdə olduğundan cəm yyət n bütün üzvlər  cma-
nın maraqlarının qorunmasında, həm n əraz də 
təhlükəs zl y n, sülh və sab tl y n saxlanılmasında 
maraqlı d . 

Məlumdur k , qəb lələr özünün ümum  adət, 
mə şət xüsus yyətlər  və mədən yyətlər nə mal k 
olmuşdur. Qəb lən n qt sad  əsasını kollekt v mül-
k yyət təşk l etm şd r. Qəb lələr n mülk yyət  lə 
yanaşı tayfa mülk yyət  də mövcud d  (qəb lələr n 
məskən saldığı yerlər, ümum  otlaqlar və s.). Bu 
ümum l k həm də ct ma  təhlükəs zl y  (hamının 
təhlükəs zl y n ), ümum  maraqları şərtlənd r rd . 
Qəb lə-tayfa ümum l y  təsərrüfat fəal yyət n n və 
bt da  mədən yyət n nk şafı üçün yen  mkanlar 

açır, nsanların b rləşməs nə kömək ed rd .
Bu zəm ndə kollekt v n təhlükəs zl y n  təm n 

etmə k m  yen  tələbatlar və maraqlar meydana 
gəld . Hər b r bt da  nsan cəm yyət n həyat  tə-
m n olunma məsələlər ndə öz yer n  və rolunu 
dərk ed rd . Çünk  kollekt v onun üçün doğma 
və yaxın d . Təsadüf  dey l k , mühüm məsələlər 
kollekt v n maraqlarından rəl  gələrək öz həll n  
tapırdı. Bu, həm n dövrün reallıqları d . Nəzərə 
almaq lazımdır k , hər hansı b r cəm yyətdə nsan-
ların ps xolog yası yaşadığı dövrün xüsus yyətlə-
r n n möhürünü daşıyır.

Göstər lən am llərlə (kollekt vl k, b rgə əmək 
və s.) yanaşı d n ümum l y  də ct ma  özünü -
darən n əsas vah d  k m  çıxış edən qəb lə c-
masının əsaslarını möhkəmləd rd . D n  ay nlər, 
adət-ənənələr əsasında təşəkkül tapmış pr m t v 
davranış qaydaları – qəb lə normaları bütün cma 
üzvlər  üçün məcbur  d . Qəb lə- cma normaları 
s nkret k xarakter daşımış və özündə d n , əxlaq  
və sos al mperat vlər  eht va etm şd r (14, s.27).

 M foloj -s mvol k örtüyə mal k qəb lə norma-
ları totem st ay nlərlə bağlı d  və bt da  cma hə-
yatının təb  şəra t n  əks etd r rd . Həm n norma-
lar cma üzvlər  üçün müxtəl f qadağalar və sərt 
davranış çərç vələr  müəyyən etməklə kollekt vl k 
ruhu lə duyulur, qəb lə cması dax l ndə üzvlər n 
qarşılıqlı dəstəy n  nəzərdə tutur, təsərrüfat fəal y-
yət n  və n kah münas bətlər n  tənz mləy rd . (13, 
s.14) Bu da nsanları b rləşd rən mühüm b r am l 
d . Təsadüf  dey l k , qəd m dövlətlərdə kah nlər 

dövlət şlər ndə mühüm rol oynayır, məhkəmə 
funks yasını yer nə yet r rd lər.

İbt da  cəm yyətdə mənəv yyatla ct ma  qayda 
arasında müəyyən əlaqə də d qqət  çək r. İbt da  
quruluşda nsanın mənəv  öhdəl klər  ona məlum 
olan aləmə, yən  yaxınlarına, tanıdığı adamlara a d 
ed l r və onları yerdə qalanlara, onun üçün özgə 
saydığı aləmə qarşı qoyurdu. Bu baxımdan bu cə-
m yyətdə “özünkülərə” qarşı, yən  həm n cəm y-
yətə qarşı törəd lm ş c nayət ən təhlükəl  c nayət 
sayılırdı (17, s.324). Məhz bu səbəbdən həm n 
cəm yyət n üzvü törəd lm ş c nayət n açılmasında, 
törədən n sə müəyyən olunub cəzalandırılmasın-
da maraqlı d  k , bu da ƏAF-ə a d məsələlərdən 
b r  d .

Bununla əlaqədar qeyd etmək lazımdır k , bt -
da  cəm yyət nk şaf etd kcə kənar şəxslər n gəl b 
cma əraz s ndə məskunlaşması halları baş ver rd . 

Bu da təhlükəs zl k məsələlər  lə b rbaşa əlaqə-
də d . Belə hallarda yadell yə eht yatla yanaşma 
d qqət  çək r. Məs., frank tayfalarında “özgən n” 
cmanın əraz s nə köçüb gəlməs  üçün bütün cma 

üzvlər n n razılığı olmalı d . Heç olmasa b r cma 
üzvü buna et raz b ld rərd sə həm n şəxs cmanı 
tərk etməl  d . Özgən n n yyət n  b lməmək b r 
növ təhlükə k m  qəbul olunurdu. Başqa sözlə 
desək, cma əraz s nə gəl b orada məskən salmaq 
stəyən özgələr n heç də hamısı xoş, xey rxah n y-
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yət güdmürdü. Bu da cma üzvlər n  ayıq-sayıqlığı 
artırmağa məcbur ed rd . İbt da  nsanın özgəyə 
düşmənç l k, ədavətl  münas bət  onun n yyətlə-
r nə bələd olmamasından rəl  gəl r və yadell n n 
xoş n yyətlər  məlum olduqdan sonra bu münas -
bət ən yüksək xey rxah münas bətə çevr l rd  (17, 
s.314). 

 İbt da  cəm yyətdə ct ma  qayda və təhlükə-
s zl y n təm n olunmasında bu cəm yyət  darə 
edənlər, lk növbədə qəb lə-tayfa başçıları mühüm 
rol oynayırdılar. Sonuncunun nz bat  funks yasına 
uyğun olaraq mühüm vəz fələr ndən b r  nəzarət 
etd y  əraz də ct ma  qayda və təhlükəs zl y  tə-
m n etmək d . Qəd m H nd stan hüququnun mü-
hüm tar x  ab dəs  olan Manu Qanunlarının (e.ə. 
II – eramızın II əsr ) d l  lə desək,“şahın güclü əl  
lə təhlükəs zl y  təm n olunan ölkə suvarılan ağac 

k m  da m ç çəklənəcəkd r” (11, s.207). Eyn  za-
manda o, həm də nz bat  və məhkəmə funks yala-
rına da mal k d . 

 Təhlükəs zl y n təm n olunmasında qəb lə-tay-
fa başçıları lə yanaşı cəm yyət üzvlər n n fəal ş-
t rakı da son dərəcə vac b d . Çünk  cəm yyət n 
və dövlət n təhlükəs zl y n n təm n olunması hər 
kəs n şəxs  təhlükəs zl y n n təm n olunması k m  
qəbul olunurdu.  O zamank  nsan dərk ed rd  k , 
təhlükəs zl y  fərd  qaydada dey l, kollekt v şək l-
də təm n etmək mümkündür. İcma üzvünə qarşı 
ct ma  təhlükəl  əməl (c nayət) törəd ld kdə zərər-

çəkm şlə yanaşı bütün cma c nayətkarın axtarışın-
da şt rak ed rd .

Hələ qəd m şumer qanunlarına “al b ”, “madd  
sübut” k m  term nlər məlum d . Bundan əlavə, 
məlumdur k , qəb lə-tayfa münas bətlər  forma-
laşan zamanlarda gen ş yayılmış adətlərdən b r  
qan nt qamı olmuşdur. Belə hallarda qat l  axtarıb 
tapmaq zərurət  yarana b lərd . Bütün bunlar hə-
m n zamanlarda axtarış fəal yyət n n əlamətlər n n 
mövcudluğundan xəbər ver r. Məs., Qəd m Ç n 
dövlət  meydana gəld y  zamanlarda Şan (İn) döv-
ründə (e.ə. XIV – XI əsrlər) məhkəmə proses ndə 
axtarış formalarının elementlər nə təsadüf olunur.

  Bununla belə bt da  cəm yyətdə törəd lm ş c-
t ma  təhlükəl  əməllə bağlı təq b n başlamasında 
b r vac b məqamı da qeyd etmək lazımdır. Belə k , 
lk zamanlar  qəb lə və ya tayfa dax l ndə hansısa 

şəxs n və ya yaxınlarının maraqlarının pozulması 

baş verd kdə (məs., qətl had səs  törəd ld kdə), bu, 
lk növbədə onun yaxınlarının şəxs  ş  sayılırdı. 

Məs., o zamankı cəm yyətdə qətl törəd ld y  hal-
da zərərçəkm ş n qohumlarının ( cma üzvlər n n) 
q sas alması onların mənəv  borcu d . Böyük eh-
t malla belə olduğu təqd rdə qat l  müəyyən etmək 
və axtarıb tapmaq vəz fəs  də müəyyən mənada 
onların üzər nə düşürdü. Qat l  tapmaq üçün şa-
h dlər n də müəyyən olunub axtarıb tapılması zə-
rurət  yarana b lərd . Bu da o zamankı axtarış fəa-
l yyət ndə: a) ayrı-ayrı fərdlər n ( cma üzvlər n n) 
şt rak etməs  barədə düşünməyə əsas ver r; b) bu 

fəal yyətə çox nsanın cəlb ed ld y n  göstər r; c) 
bu fəal yyət n əlamətlər n n meydana gəlməs ndən 
xəbər ver r. Güman etmək olar k , bu proses cma 
özünü darə orqanlarının nəzarət  altında həyata 
keç r l rd .

Hər b r cəm yyət n normal fəal yyət n  təm n 
etmək üçün müxtəl f sferalar üzrə sos al tənz m-
ləmə zərur d r. İbt da  cəm yyətdə bu funks yanı 
adət-ənənələr yer nə yet r rd . Müəyyən müh t, 
sos al- qr sad , s yas  şəra t formalaşan zaman bu 
şəra tə uyğun  hərəkət, davranış çoxluq tərəf ndən 
ədalətl  sayılıb bəyən lərd sə, o, tədr cən adətə çev-
r l rd . Yuxarıda qeyd olunduğu k m , təhlükəs zl -
y n qorunması nsanları mövcud təhlükələrə qarşı 
b rləşməyə və hamılıqla qəbul olunmuş qaydaların 
pozulmasına qarşı b rgə mübar zəyə sövq ed rd . 
Adətlər n meydana gəlməs  sə erkən bt da  cə-
m yyət  dövründən başlamışdır. Təsadüf  dey l k , 
sonrakı dövrlərdə - protodövlətlərdə adət hüququ 
hüququn mühüm mənbələr ndən b r  d .

İct ma  münas bətlər n dəfələrlə təkrarlanması 
nət cəs ndə tədr cən müəyyən davranış qaydaları 
formalaşır, müəyyən zaman ərz ndə təkrarlanaraq 
nəs ldən nəs lə keç r və nət cədə hamının maraqla-
rına cavab verən ümum  adətlər şəkl ndə təşəkkül 
tapırdı. Hamılıqla qəbul olunmuş davranış qayda-
ları (adətlər, ənənələr) pozulduqda sə məhkəmə-
n n, yən  a lə-qəb lə kollekt v n n (yığıncağının) 
qərarı lə müxtəl f xarakterl  təs red c  tədb rlər 
tətb q olunurdu. Bu davranış qaydaları dövlət tərə-
f ndən sanks yalaşdırıldıqdan sonra hüquq  adət-
lərə çevr lm şd r. Qəd m hüquq sə a lə-klan cma 
üzvlər n n həyatını, təhlükəs zl y n , ləyaqət n  d -
gər qəb lə-tayfa qruplarından olan şəxslər n qəsd-
lər ndən qoruyurdu.
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 Son qəb lə cəm yyət ndə hüquq  başlanğıcların 
formalaşmasının nət cəs  olaraq “hüquq öncəs ” 
adlanan normalar kompleks n n meydana gəlmə-
s  baş verd . Sonuncunu əvəz etm ş qəd m hüquq 
a lə-klan cması üzvlər n n həyatını, təhlükəs zl -
y n , ləyaqət n  d gər qəb lə-tayfa qrupların qəsd-
lər ndən qoruyurdu. Həm n dövrdə formalaşan 
münas bətlər hüququn müxtəl f sahələr nə s rayət 
etm şd r. Məs., xüsus  mülk yyət n meydana gəl-
məs  onun müdaf əs  məsələs n  gündəmə gət r-
m şd r. Bununla belə, əraz  kənd cması bt da  
cma quruluşunun qalıqlarını hələ uzun müddət 

daşımışdır. Bunu həm n dövrün hüquq  aktların-
dan sezmək olar. Belə k , qəb lə üzvlər  b r-b r  
lə çoxsaylı qan qohumluğu əlaqələr  lə bağlı ol-

muşlar: burada kollekt vl k əlamət  (ell k zəmanət, 
kollekt v məsul yyət, kollekt v mülk yyət) üstün-
lük təşk l etm şd r. Qohumluq əlaqələr  zə fl əd kcə 
fərd yyətç l y n rolu artırdı.

İnsan cəm yyət n n s nf  öncəs  cəm yyətdən 
s v l zas yaya, yən  s n fl  cəm yyətə və protodöv-
lətə transformas ya olunması lə  mənafe ümum -
l y  qalmaqda davam etm şd r. Hegelə görə döv-
lətdə hüquq və vəz fələr n b rl y  baş ver r. Dövlət 
qarşısında öz  vəz fələr n  yer nə yet rən fərd (yən  
ümum  tələblər) eyn  zamanda öz vəz fələr n  ye-
r nə yet r r (yən  xüsus  tələblər) və bununla da 
azadlığa na l olur. Fərd n öz vəz fəs n n crasında 
öz marağı, məmnunluğu və ya öz təxm n  olmalı-
dır, və onun dövlətə münas bət ndən onun hüququ 
rəl  gəl r k , bunun da sayəs ndə ümum  ş onun öz 
ş  k m  qəbul olunur. Ümum  lə xüsus , hüquq və 

vəz fələr arasında z dd yyət aradan qaldırılır, çün-
k  ümum  lə xüsus  b rləş r. (10, s.201). 

Tar x  mənbələrdə rast gəld y m z faktları əsas 
götürərək hüquq  bənzətmə, analog ya (oxşayış) 
metodlarından st fadə etməklə, tar x l k pr ns p n  
həyata keç rən metodoloj  yanaşma əsasında mən-
t q  cəhətdən belə faktlarla bağlı, onlardan rəl  
gələn məsələlər n də mövcudluğu barədə müəy-
yən mülah zələr yürütmək olar. Haqqında söhbət 
gedən məsələlər n kontekst ndə qəd m dövrdə 
meydana gəlm ş və sonralar protodövlətlərlə əvəz 
olunmuş bt da  cəm yyət təxm nən eyn  nk şaf 
yolu keçm ş, eyn  proseslər yaşamışdır. Belə k , 
bt da  cəm yyətdə ct ma  təhlükəl  əməllər oldu-

ğu halda onlarla mübar zə hallarının olması və ya 

qəd m dövlətlərdə c nayətlər n qarşısının alınma-
sına, aşkarlanmasına, açılmasına, bunu törədən-
lər n müəyyən olunmasına yönəlm ş ƏAF-ə a d 
bəz  məsələlər (törəd lm ş c nayət barədə məlumat 
vermə, şah dlər n axtarıb tapılması, hərb  demok-
rat ya mərhələs ndə hərb  yürüş və ya əraz n n 
müdaf əs nə yönəlm ş kəşf yyat və əks-kəşf yya-
tın konturlarının mövcudluğu) barədə müəyyən 
mülah zələr yürütmək mümkündür.

 Müas r dövrdə olduğu k m , bt da  cma qu-
ruluşu dövründə də təhlükələr n b r q sm  dax lə 
( cmaya, əraz  dax l nə) a d olduğu halda, d gər 
b r q sm  xar c  təhlükələrlə (yadell lər n hücum-
larından müdaf ə olunmaq zərurət lə) bağlı d . 
Xar c  təhlükələrdən qorunmaq dövlətlər n xar -
c  funks yasından rəl  gəl rd . M.Məl kova qeyd 
ed r k , “Xar c  funks yaların həyata keç r lməs  
dax l  funks yaların müvəff əq yyətlə həyata ke-
ç r lməs nə kömək ed r” (5, s.108). İnsan və cə-
m yyət üçün c dd  dax l  təhlükələrdən b r  ct ma  
təhlükəl  əməllər olmuş, bu səbəbdən onlarla c dd  
mübar zə aparılmışdır. İbt da  cma quruluşu şəra-
t ndə ct ma  təhlükəl  əməllər ded kdə hamılıqla 

p slən lən, mövcud adətlər n  pozulması lə mü-
şay ət olunan, nsan, cəm yyət və darəç l k üçün 
c dd  təhd dlər yaradaraq onlara zərər vuran və bu 
səbəbdən müəyyən cəzalar nəzərdə tutan əməllər 
anlaşılır. Belə əməllər cəm yyət n ayrı-ayrı üzvlə-
r nə və ya bütövlükdə qəb ləyə və ya tayfaya c dd  
zərər vururdu. Odur k , belə əməllərlə mübar zə 
aparan cəm yyət bu sarıdan öz təhlükəs zl y n  tə-
m n etmək məcbur yyət ndə d .  

  O zamankı cəm yyətdə ct ma  təhlükəl  əməl-
lərlə, s n fl  cəm yyətdə və dövlətdə sə c nayət-
karlıqla mübar zə, onların qarşısının alınması, 
aşkarlanması, açılması, belə əməllər  törədənlər n 
fşa olunması, onların axtarıb tapılması, yadell lər-

dən qorunması və s. çoxəs rl  tar xə mal kd r k , 
bu da ƏAF-ə a d məsələlərdənd r. ”Ümum  məna-
fe c nayətlər n, xüsusən də cəm yyət üçün xüsu-
s lə təhlükəl  olan c nayətlər n qarşısının alınması-
nı tələb ed r. Buna görə də pozulan r fah nə qədər 
mühümdürsə və c nayət törətməyə meyl nə qədər 
güclüdürsə, nsanları c nayət etməkdən çək nd rən 
hallar da, b r o qədər güclü olmalıdır”. (2, s.25).

 İnsanları c nayətlərdən çək nd rən mühüm 
am l sə cəzanın labüd olmasıdır. Cəzanın labüdlü-
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yünün təm n olunmasında ƏAF mühüm rol oyna-
yır. Bu baxımdan ƏAF qanunla cəza arasında ay-
rılmaz b r həlqə, vas tə təşk l ed r. İct ma  təhlükəl  
əməllər n meydana gəlməs , heç şübhəs z k , on-
ların vaxtında qarşısının alınması, aşkarlanması, 
açılması, törədənlər n, məsul yyətdən yayınanla-
rın müəyyən olunub axtarıb tapılması yönümündə 
müəyyən fəal yyət  də şərtlənd rm şd r k , bu da 
məhz ƏAF-dır. Bu baxımdan bu fəal yyət n mey-
dana gəlməs  təb  və qanunauyğun hal d . “C -
nayətə görə cəza nə qədər tez ver lərsə, b r o qədər 
də faydalı olar.” (2, s.60) 

F kr m zcə, cəza lə ƏAF arasında d gər b r 
əlaqə də d qqət  çək r. Belə k , qəd m dövrün qa-
nunver c l y ndən məlumdur k , cəza növlər  sıra-
sında damğalama, ş kəstetmə olmuşdur. C nayət-
karın damğalanması və ya ş kəst ed lməs  onun 
c nayət törətməs n  və buna meyll  olduğunu b l-
d r rd  k , bu da müəyyən mənada ƏAF üçün əhə-
m yyətl  olan əməl yyat uçotunu xatırladır. 

İct ma  təhlükəl  əməllərə görə cəzanın ver l-
məs  zamanlarından başlayaraq belə əməllərlə 
mübar zən n əsası qoyulmuşdur k , bu da pr m t v 
xarakter daşıyan əməl yyat-axtarış fəal yyət n n, 
daha dəq q desək, axtarış fəal yyət n n rüşeymlə-
r n n meydana gəlməs nə gət r b çıxarmışdır. S -
n fl  cəm yyət formalaşan zamanlarda o zamankı 
qanunlarda öz əks n  tapmış bəz  hallar bunu təs-
d q ed r. Bu da təsadüf  dey l. Çünk  qəd m dövrün 
hüquq ab dələr  (məs.,  Avesta (avesta-zərdüşt -
l k hələ qəb lə quruluşu dövründə - e.ə. VI əsrdə 
meydana gəlm şd r) qəb lə quruluşundan dövlət 
quruluşuna keç d dövrünü, erkən dövlət qurumla-
rının meydana gəlməs  dövrünü əks etd r rd . Tə-
sadüf  dey l k , bt da  cəm yyət dövrünün b r çox 
ns tutları s v l zas yanın erkən mərhələlər ndə də 

qalmaqda davam ed rd . Belə k , hüquqda var sl k 
pr ns p n n mövcudluğunu əsas götürərək Qəd m 
Şərq dövlətlər n n hüquq ab dələr ndə (Hammu-
rap  Qanunlarında – e.ə. XVIII əsrdə Bab l standa 
tərt b olunmuşdur), Manu Qanunlarında, Avestada 
və s.) rast gəld y m z  b r sıra məsələlər (obyekt v 
təqs rlənd rmə, ell k zəmanət, ordal ya k m  ter-
m nlər, c nayət törəd lən hallarda şah dl k nst tu-
tunun mövcudluğu) və müddəalar bunu b r daha 
təsd q etməklə yanaşı onların hələ dövlətəqədərk  
dövrdə məlum olması barədə müəyyən mülah zə 

yürütməyə əsas ver r. Məs. obyekt v təqs rlənd r-
mə ded kdə təqs r  olmayan şəxsə cəzanın ver l-
məs  anlaşılır. Təb  k , bunu düzgün hal saymaq 
olmaz. Lak n, f kr m zcə, bu yanaşma lə o zaman-
k  hak m yyət (qanunver c ) c nayət törətmək n y-
yət ndə olan şəxs  belə əməllərdən çək nd rməy  
qarşıya məqsəd qoyurdu. Əks təqd rdə onun özü 
lə yanaşı yaxın qohumları da cəzalandırıla b lərd . 

Bu səbəbdən bu barədə məlumatı olan şəxslər ( lk 
növbədə yaxınları) cəzanın qorxusu altında onu bu 
əməldən çək nd rməl  və lazım gələrd sə məlumat 
verməl  d . İcma üzvlər n n, yaxın qohumların 
məsul yyət n  məhz bununla zah etmək olar.

Qəd m dövrün qanunver c l y nə nəzər sal-
dıqda dövlətlər n əksər yyət ndə bt da  st ntaqın 
olmaması və ya pr m t v formada olması, c nayət 
proses n n mülk  prosesdən, məhkəmə hak m yyə-
t n n nz bat  hak m yyətdən ayrılmaması və təb  
k , c nayətlər n araşdırılmasında ƏAF-ın ayrıca b r 
mərhələ təşk l etməməs  və st ntaqdan ayrı olma-
ması d qqət  çək r. Belə b r şəra tdə məmur həm 
araşdırma aparır, həm də məhkəmə funks yasını 
yer nə yet r rd . Bu mənt qlə yanaşdıqda oxşar 
vəz yyət n müəyyən qədər bt da  cma quruluşu 
dövründə də mövcud olması barədə müəyyən mü-
lah zə yürütmək olar. 

Məlumdur k , ƏAF və onun ayrı-ayrı növlə-
r  (c nayət axtarışı, s yas  axtarış, kəşf yyat və 
əks-kəşf yyat) həm ct ma  təhlükəl  əməllərlə (c -
nayətlərlə), həm də d gər təhd dlərlə (çevr l şlərlə, 
üsyanlarla, hərb  təhlükələrlə, separatçılıqla və b. 
bu k m  təhlükələrlə) mübar zədə mühüm rol oy-
nayır. Bunu qəd m dövrə də şam l etmək olar. La-
kon k şək ldə desək, bu fəal yyət çərç vəs ndə c -
nayət törədən şəxs və ya şəxslər, şah dlər müəyyən 
olunur, sübutlar axtarıb tapılır, dövlət başçısına 
qarşı hazırlanan su -qəsdlər, üsyanlar aşkar olunur, 
bu barədə məlumatlar toplanılır və çatdırılır, stər 
d nc, stərsə də mühar bə dövründə casuslardan s-
t fadə olunur. Çünk  bu fəal yyət n əsas məqsədlə-
r ndən b r  spes f k (aşkar və qeyr -aşkar) üsullarla 
cəm yyət n və dövlət n təhlükəs zl y n  c nayətkar 
qəsdlərdən və d gər təhd dlərdən qorumaqdır. 

ƏAF həyata keç r lməklə təhlükələr ( bt da  
cəm yyət üçün təhd d olan ct ma  təhlükəl  əməl-
lər) aşkar olunur, qarşısı alınır və açılması təm n 
olunur. Belə təhd dlər  vaxtında aşkarlamaq və 
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qarşısını almaqla sə təhlükəs zl k təm n olunurdu. 
Lak n qəd m zamanlarda sözün müas r mənasında 
ƏAF olmasa da, onun ayrı-ayrı əlamətlər nə rast 
gəlmək olur. Bu baxımdan o zamankı bu fəal yyət 
növü, xüsusən də öz başlanğıcında daha çox əmə-
l yyat-axtarış dey l, pr m t v şək ldə axtarış fəal y-
yət n  xatırladır. 

Tar x  faktlar göstər r k , qəd m zamanlarda 
s yas  axtarışa, kəşf yyat və əks-kəşf yyata lazı-
mınca d qqət ver lməd kdə c dd  təhlükələr n ya-
ranmasına, dövlət başçısına qarşı ağır c nayətlər n 
törəd lməs nə yol açılır. Bunu Qəd m Romada baş 
verm ş tar x  had sələr n t msalında sezmək olar. 
E.ə. I əsrdə burada s yas  təşk latlar – opt matlar və 
populyarlar (müəyyən mənada “part yalar”) fəa-
l yyət göstərd y  və onlar arasında c dd  mübar zə 
getd y  şəra tdə e.ə. 44-cü ldə məşhür sərkərdə və 
dövlət xad m  Qay Yul  Sezar da m  d ktator və-
z fəs nə seç lm şd r. E.ə. 58-51-c  llərdə Qall ya 
yürüşlər  zamanı çox güclü kəşf yyat qrupu yarat-
mışdır. Lak n Romanın hökmdarı olduqdan sonra 
o, kəşf yyatdan demək olar k , mt na etd . (4,7) Bu 
da ona həyatı hesabına başa gəld . Onun b r sıra 
s yas  və qt sad  xarakterl  tədb rlər  köhnə Roma 
respubl kası rej m n n tərəfdarları olan əyanların 
güclü müxal fət nə səbəb oldu. L.Q. Kass  və J. 
Brutun başçılığı lə ona qarşı qəsd təşk l ed ld  və 
o, senatın clasında öldürüldü.(1, s.167). Ondan 
sonra hak m yyətə gələnlər üçün bu, c dd  brət 
dərs  oldu. T ber  və Dom s an k m  t ranlar  say-
ca b r orduya bərabər g zl  agentlər saxlayırdılar. 
Romada onları “delyator” (“ nformator”) adlandı-
rırdılar. (4, s.7).

Məlum olduğu k m , bt da  cma quruluşunun 
müəyyən tar x  mərhələs ndə nsan cəm yyət  bt -
da  demokrat ya mərhələs ndən hərb  demokrat ya 
mərhələs nə keçm şd r. Yen  şəra tdə mühar bələr 
soyğunçuluq vas təs nə çevr lm şd r. E.ə. IV-III 
m n ll klərdə meydana gəlm ş lk dövlət qurum-
ları olan şəhər-dövlətlər (protodövlətlər) özünün 
darəetmə funks yaları çərç vəs ndə düşmən hü-

cumlarından müdaf ən , qonşu əraz lər n şğalını 
həyata keç r rd lər. Göründüyü k m , əsası hələ qə-
b lə cması dövründə qoyulmuş tayfalar arasında 
baş verən ep zod k toqquşmalar, qonşu əraz lərə 
hücumlar sonrakı dövrlərdə getd kcə artır, özgə 
torpaqların, mal-qaranın və d gər sərvətlər n, orada 

yaşayan əhal n n qula çevr lməs  lə müşay ət olu-
nan tayfaların r  m qyaslı m qras yası müşah də 
olunur (13, s.17). Bu yolla yen  əraz lər, mal-qara, 
qullar, var-dövlət ələ keç r l rd . 

Hərb n n rolunun artması b r sıra d gər 
məsələlərlə yanaşı kəşf yyat və əks-kəşf yyatın 
meydana gəlməs  lə müşay ət olundu k , bu da 
təb  hal d . Hərb  başçı q sm ndə çıxış edən qə-
b lə-tayfa başçısı həm də meydana gəlməkdə olan 
kəşf yyat və əks-kəşf yyata da rəhbərl y  həyata 
keç r rd .  Çünk  hərb  yürüşlər , hərb  əməl yyat-
ları, əraz n  yadell lər n hücumlarından müdaf əs -
n  kəşf yyatsız və əks-kəşf yyatsız təsəvvür etmək 
mümkün dey l. Məs., kəşf yyat zamanı qarşı tərəf n 
hərb  dəstələr n n sayı, harada yerləşməs , düşmə-
n n zə f və güclü tərəfl ər  və s. haqqında məlumat-
lar toplanılır. Hərb n n rolunun artması və bundan 
rəl  gələn kəşf yyat və əks-kəşf yyat məsələlər  

protodövlətlər və onları əvəz etm ş erkən dövlətlər 
dövründə daha gen ş vüsət almışdır.

Bu proseslər  qəd m Azərbaycan əraz s ndə də 
müşah də etmək olar. Hələ e.ə. IX əsr n 80-c  l-
lər ndən başlamış assur yalıların gələcək M d ya 
torpaqlarına qarşı mütəmadı v raned c  yürüşlər  
bu torpaqlarda yaşayan tayfaları öz torpaqlarını ya-
dell lərdən müdaf ə etmək üçün bütün vas tələrdən 
st fadə etməyə məcbur ed rd . M d ya torpaqları-

na assur yalıların aramsız  yürüşlər  bu v layətlər n 
yerl  əhal s n  şahların başçılığı altında hərb  tt -
faqlarda b rləşməyə vadar ed rd . D gər tərəfdən, 
m d ya tayfaları b r-b r lə aramsız mühar bələr 
aparırdı. Təxm n etmək olar k , hərb  demokrat ya 
mərhələs ndən başlayaraq bu əraz də kəşf yyat və 
əks-kəşf yyat da meydana gəl r.  Məs., Avestada 
hərb  başçının düşmən n hərəkətlər n  müşah də 
etməs n n göstər lməs  kəşf yyatın mövcudluğun-
dan xəbər ver r. O zamank  kəşf yyatı öz pr m t v-
l y nə görə ” bt da  kəşf yyat” adlandırmaq olar. 

S n fl  cəm yyətə və dövlətə doğru yaxınlaşdıq-
ca dövlət n ( lk növbədə hökmdarın) maraqlarına 
toxunan və ya qəsd edən dövlət xəyanət , üsyan, 
dövlətə qarşı su -qəsd və s. bu k m  dövlət n sü-
tunlarına qəsd edən s yas  xarakterl  ağır c nayətlər 
meydana gəld  k , bu da daha çox s yas  axtarışa 
a d məsələlərdənd r. Məs., Qəd m M s rdə ağır 
c nayətlər sırasında s yas  rej mə qarşı c nayətlər, 
döyüş zamanı f rona və dövlətə qarşı xəyanət, mo-
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narxa qarşı su -qəsd, q yam, dövlət s rr n  yayma, 
habelə XVIII sülalən n sonuncu f ronu Xoremxe-
b n dövründə (e.ə. 1319-1292-c  llərdə) məmurlar 
sırasında başlamış korrups yaya qarşı mübar zə 
göstər l r. (14, s.119) Odur k , dövlət belə c nayət-
lər n qarşısının alınmasında, aşkarlanmasında və 
açılmasında maraqlı d . Bu kateqor ya c nayətlə-
r n təq b olunması sə dövlət n təşəbbüsü lə baş-
layırdı. 

Həm n zamanlarda s yas  axtarış, kəşf yyat və 
əks-kəşf yyat məsələlər n n mövcudluğunu Qəd m 
H nd stanın t msalında da müşah də etmək olar. 
Belə k , burada (Maurya sülaləs n n ban s  Çand-
raquptanın müşav r  olmuş Kayt lyanın Arthaşast-
rasında)  (e.ə. IV əsr) şaha müxtəl f  h yləgərl k-
lərdən (qanunun, faydanın, qorxunun, məhəbbət n 
h ylələr ndən) st fadə etməklə təy n etd y  naz r-
lər n düzgünlüyünü, sədaqətl l y n  sınaqdan ke-
ç rməs ndən, bunun üçün g zl  casuslardan gen ş 
st fadə olunmasından, sonuncuları nsanların, z-

d hamın ç nə salmaqla onlar vas təs lə məlumat-
ların toplanılmasından, konsp ras ya qaydalarına 
əməl olunmasından, kəşf yyat və əks-kəşf yyatdan 
və d gər bu k m  məsələlərdən bəhs olunur  (21).

Bu məsələlərə Manu Qanunlarında (Qəd m 
H nd standa) da xüsus  d qqət ver lm şd r.  Qanun-
ların b r sıra maddələr  məhz göstər lən məsələlər-
dən bəhs ed r. Burada göstər l r k ,  “Da m mühar -
bəyə hazır olmaq, düşmən n gücünü, s rlər n , zə f 
cəhətlər n  aşkar etmək  lazımdır.” (VII fəs l, 102). 
“Aşkarlanmamaq üçün müşav rələr dağın başında 
və ya sarayda g zlənərək və ya meşədə təklənərək 
xəlvət  keç r lməl d r” (11, s.135). Sonuncu müd-
dəa Manu Qanunlarına konsp ras ya qaydaları-
nın məlum olması barədə şəhadət ver r k , bu da 
ƏAF-ə a d məsələlərdən b r d r. 

Bununla əlaqədar qeyd etmək lazımdır k , 
ƏAF-ın xüsus yyətlər ndən b r  bu fəal yyət nö-
vünün əksər hallarda qapalı xarakter daşımasıdır. 
Qəd m dövrdən başlayaraq təhlükəs zl y  təm n 
etmək məqsəd lə məlumatların məxf  saxlanıl-
masına xüsus  d qqət ver l r, bunun üçün müxtə-
l f metodlardan st fadə olunurdu. Dövlət, hərb , 
x dmət  s rlər n yayılması dövlət və cəm yyət n 
təhlükəs zl y  üçün təhd d yaradırdı. Bu da məxf -
l k məsələlər nə xüsus  d qqət verməy  tələb ed r-
d . Hələ Qəd m M s rdə xüsus  təl matlar məxf  

sənədlərlə davranma qaydalarını müəyyən etm ş-
d r. Burada dövlət s rr n  yayma ağır c nayətlərdən 
b r  sayılırdı. Qəd m Yunan standa da məxf l k 
məsələs nə xüsus  d qqət ver l rd . Burada S raku-
za hökmdarları məxf  məlumatı kənar yerə gön-
dərərkən məxf l y  qoruyub saxlamaq üçün “ça-
parın başını qırxdırır, nformas yanı ora yazır və 
tüklənənə qədər gözləy r, sonra sə həm n ünvana 
göndər rd lər” (4, s.6-7).  

Formalaşmaqda olan dövlət n bu məsələyə 
qoşulması əsl ndə yuxarıda göstər lən c nayətlər 
üzrə ƏAF-ı həyata keç rməs  anlamına gəl r.  Belə 
c natərlər n sayının artması onlarla mübar zədə 
müvaf q strukturlara da eht yac yaradırdı. Əgər 
göstər lən fəal yyət növlər nə eht yac yaranmışdır-
sa, deməl , onları həyata keç rən müvaf q vəz fə 
və funks yalar da meydana gəlm şd r. Bunu  qə-
d m dövrdək  dövlətlərdə mövcud olmuş b r sıra 
vəz fələrdən sezmək olar. Belə vəz fələrdə ƏAF-ə 
a d səlah yyətlərə rast gəlmək olar. Məs., Qəd m 
M s rdə “şahın bütün əmrlər n n məxf  müşav r  
olan” vəz r (cat ) ölkən n qt sad  və s yas  həyatı 
lə bağlı mühüm səlah yyətlərlə yanaşı şahın əley-

h nə olan adamlara qarşı pol s və məhkəmə funks -
yasını həyata keç r r, sərhəd məsələlər nə baxırdı.

 Qəd m H nd stan əraz s ndə dövlət formala-
şan zamanlarda potel adlanan başçı kənd şlər nə 
ümum  nəzarət  həyata keç rməklə yanaşı pol sə 
başçılıq ed r, talyor adlı vəz fə sah b  c nayətlər 
və xətalar barədə məlumatlar toplayırdı, Maurya 
mper yası dövründə sə şahın mühüm səlah yyət-

lər nə casuslardan g zl  məlumatlar almaq dax l 
d , Qəd m Azərbaycanda (M d ya və Atropatena 

dövründə) şəhər hak mlər  hak m yyət nümayən-
dələr nə pol s funks yalarının yer nə yet r lmə-
s nə köməkl k göstər r, onların köməkç lər  dax l  
təhlükəs zl y  və qaydanı təm n ed r,  kat b əyalət 
hak m n n şlər nə və davranışına göz qoyurdu, 
Qəd m Af nada fəal yyət göstərən strateqlər ordu 
üzər ndə komandanlıqdan başqa dövlət n xar c  
və dax l  təhlükəs zl y  lə bağlı b r sıra mühüm 
vəz fələr  cra ed rd lər. Təsadüf  dey l k , müas r 
dövrdə də bütün dövlətlərdə buna oxşar fəal yyət   
məhz təhlükəs zl k orqanları (Azərbaycanda Döv-
lət Təhlükəs zl k X dmət ) həyata keç r r. 

  Eyn  zamanda qeyd etmək lazımdır k , qə-
d m dövlətlər n qanunver c l y ndə c nayətkarlıqla 
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mübar zəyə mane olan əməllər d qqətdən kənarda 
dey ld . Belə hallarda c nayət n və c nayətkarın aş-
karlanıb sonuncunun tutulmasına mane olanların 
məsul yyət , ədalət mühak məs n n təm n olunma-
sına yönəlm ş hərəkətlər qanunver cl k qaydasın-
da təsb tlənm şd r. Tar xən c nayət  g zlətmə özü 
belə c nayət sayılmışdır. Bu növ c nayətlər ondan 
əvvəl törəd lm ş c nayətlər n aşkarlanıb açılma-
sına, onun axtarışına, son nət cədə c nayətkar-
lıqla mübar zəyə mənf  təs r göstər r. Bu sə onu 
göstər r k , o zamankı qanunver c l kdə nəzərdə 
tutulmuş bəz  c nayətlər ƏAF-lə b rbaşa bağlıdır. 
Müas r sözlərlə fadə etsək belə hüquqpozmalara 
c nayətlər barədə məlumat verməmə, onları g z-
lətmə a d d . Məs., Qəd m Bab ldə Hammurap  
Qanunlarının 16-cı maddəs nə görə qaçmış qulu 
g zlədən şəxs edam olunmalı d . (18, s.13). Qə-
d m H nd standa Manu Qanunlarının 271-c  mad-
dəs ndə göstər l rd  k , “kəndlərdə oğrulara yem 
və təch zatını g zlətmək üçün yer verənlər edam 
olunmalıdır.” Oxşar müddəaya 278-c  maddədə də 
rast gəlmək olar. (11, s.209)

Təhlükəs zl y n təm n olunması hamının ma-
raqlarına x dmət etd y ndən (yuxarıda göstərd y -
m z səbəblərdən) hər b r cma üzvü ct ma  təh-
lükəl  əməllər barədə məlumat verməkdə maraqlı 
d . Müəyyən hallarda c nayət barədə məlumatı 

olan şəxs n bu barədə məlumat verməməs  onu 
g zlətməs nə bərabər d . Məs., Hammurap  Qa-
nunlarının 109-cu maddəs nə görə c nayətkarların 
sövdələşməs n  görüb onların zərərs zləşd r lməs  
üçün zərur  tədb rlər görməyən meyxanaçı cəza-
landırılırdı. 

 Bununla əlaqədar həm də qeyd etmək lazımdır 
k , bt da  cəm yyətdə ct ma  təhlükəl  əməllərlə 
(c nayətkarlıqla) mübar zədə cma üzvlər n n ct -
ma  hak m yyətə münas bət  mühüm rol oynayırdı. 
Sos al bərabərl k və ədalət pr ns plər nə söykənən 
bt da  demokrat yanın mövcud olduğu şəra tdə 

hak m yyətlə sırav  üzvlər arasında et barlı (et ba-
red c ) münas bətlər sonuncuları c nayətkarlıqla 
mübar zədə fəal olmağa sövq ed rd .

Qəd m dövlətlərdə mövcud olmuş b r çox adət-
lər n kökü bt da  cma quruluşu dövrünədək ge-
d b çıxmasını nəzərə alsaq məlumat vermən  də 
həm n dövrdən başladığını zənn etmək olar. Həm 
də nəzərə almaq lazımdır k , stər həm n dövrdə, 

stərsə də müas r dövrdə ƏAF-ın başlaması üçün 
müvaf q məlumatın dax l olması zərur d r. Qeyd 
etmək k fayətd r k , ƏAF-ın vəz fəs nə a d məlu-
mat dax l olmadan belə fəal yyət başlaya b lməz. 
Bu baxımdan qəd m dövrün dövlətlər ndə rast gəl-
d y m z sos al, s yas , hərb  xarakterl  təhlükələr, 
təhd dlər, c nayətlər barədə məlumat vermə belə 
əməllər n qarşısının alınmasında, aşkar olunma-
sında, açılmasında, törədənlər n müəyyən ed l-
məs ndə əvəzolunmaz rol oynamışdır. Qəd m 
Azərbaycanda (M d ya və Atropatena dövlətlər  
dövründə) pol s funks yalarını yer nə yet rən xə-
bərgəzd rənlər və mühaf zəç lər dövlət n hər ye-
r ndə fəal yyət göstər rd lər. (3, s.17) Hətta e.ə. II 
əsr n ortalarında Qəd m Ç ndə xəbərç lərə müka-
fat verməklə xəbərç l k mükafatlandırılırdı.  Bö-
yük eht malla güman etmək olar k , həm n döv-
rün dövlətlər ndə rast gəld y m z bu məsələ, yən  
məlumat vermə bt da  cma quruluşu dövrünə də 
məlum d . Deməl , ƏAF-ın rüşeymlər  meydana 
gəl rd  k , bu da həm n zamanlardan başlayaraq 
ct ma  təhlükəl  əməllərlə (s n fl  cəm yyətdə və 

dövlətdə sə c nayətlərlə) mubar zən  şərtlənd r-
məklə əməl yyat-axtarış funks yasının meydana 
gəlməs nə gət r b çıxarmışdır.

Protodövlətlər dövründə  dövlət başçıları döv-
lət və cəm yyət üzər ndə nəzarət  daha da güclən-
d rm şd r k , bu da o zamankı s yas  axtarışda öz 
fadəs n  tapmışdır. Qəd m dövlətlər n qanunve-

r c l y ndən görmək olur k , dövlət öz məmurları 
vas təs lə cəm yyətdə və dövlətdə gedən proseslər  
öz nəzarət ndə saxlamağa çalışırdı.  Bunu Qəd m 
H nd standa rast gəl nən Arthaşastradan sezmək 
olar. Burada şah müxtəl f h ylələrdən st fadə et-
məklə casuslar, hətta d gər naz rlər vas təs lə na-
z rlər n və d gər vəz fəl  şəxslər n ona sədaqətl -
l y n  yoxlayır, onları sınaqdan keç r rd . “Qoy 
Şah öz kah n nə tapşırsın k , o and çm ş casuslar 
vas təs lə naz rlər  aşağıdakı qaydada təhr k ets n: 
“ Bu Şah özbaşınalıq ed r, gəl n onu dəy şək, əvə-
z nə. ədalətl  Şah qoyaq - onun yaxınlarından, əs l-
zadələrdən, nüfuzlu şəxslərdən ... b r n . Hamı bu 
təkl fl ə razıdır, bəs sən necə ?” Təkl fdən mt na 
etd y  təqd rdə həm n naz r (vəz fəl  şəxs)  təm z, 
sədaqətl  sayılırdı (21).

Bunun hətta mexan zm nə də rast gəlmək olar. 
Belə k , Qəd m H nd standa Manu Qanunlarında   
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dey l rd  k , kənddə baş verm ş c nayətlər barədə 
kəndxuda on kənd  darə edənə, sonuncu y rm  
kənd  darə edənə, o da öz növbəs ndə yüzlüyü 
darə edənə, o da m nl y  darə edənə məlumat 

verməl  d . Onların fəal yyət nə sə şahın et barlı 
şəxs  olan xüsus  əyan nəzarət ed r. Xüsus  təy n 
olunmuş şəxs xəf yyə vas təs lə onların fəal yyət -
n  yoxlayır. (VII fəs l) (11, s.136-137)

 Göründüyü k m , bütün qəd m dövlətlərdə, o 
cümlədən Azərbaycan əraz s ndə məlumat ötürən-
lər n və casusların köməy ndən gen ş st fadə 
olunmuşdur. Bu da bütün əraz də kr m nal durumu  
və vəz fəl  şəxslər n davranışını nəzarətdə saxla-
mağa mkan ver rd . F kr m zcə, oxşar yanaşmalar 
dövlətlərəqədərk  dövrlərdə də mövcud olmuşdur.

Bütün bunlar onu göstər r k , həm n zaman-
larda və şəra tdə əməl yyat-axtarış fəal yyət n n 
dey l, pr m t v axtarış fəal yyət n n meydana gəl-
məs ndən danışmaq olar. Qəb lə nsanları həm də 
qohumluq əlamət nə görə b rləşd rd y n  nəzərə 
alsaq, o zaman bu məsələyə çox nsanın cəlb ed l-
d y n  anlamaq olar. Bu baxımdan ell k zəmanət 
qan nt qamında təzahür oluna b lərd . Qəb lə-tay-
fa başçısı sə mövcud adətlərə r ayət olunmasına 
nəzarət ed rd .

 C nayət təq b n n maraqlı şəxs n (zərərçəkm -
ş n) təşəbbüsü lə başlanması hələ uzun müddət 
qəd m dövlətlərdə bt da  cma quruluşunun qalığı 
k m  qalmaqda davam etm şd r. Məs.,  Yunanısta-
nın qəd m ədəb  ab dələr ndən b r  olan Homer n 
“Od sseya” poemasında (homer dövrü - e.ə. XI - 
IX əsrlər) Od sey tərəf ndən qətlə yet r lm ş An-
t noyun atası qohumlara mürac ət edərək qat l n 
tapılmasında ona kömək göstərməyə çağırır (8, 
s.94,95).  Təsadüf  dey l k , həm n zamanlarda c -
nayətlər n əksər yyət  xüsus  tt ham xarakter  da-
şıyır, zərərçəkm ş n təşəbbüsü lə başlayırdı. Qə-
d m dövlətlərdə ümum  tt ham üzrə, yən  dövlət n 
maraqlarına qəsd edən  c nayətlər n sayı hələ azlıq 
təşk l ed rd . Lak n tədr cən bu kateqor ya c nayət-
lər n sayının artması baş verm şd r k , bu da ƏAF-
ın gen şlənməs nə və şaxələnməs nə, bu yönümdə 
yen  üsul və metodların meydana gəlməs nə gət -
r b çıxarmışdır.

Bu kontekstdə törəd lm ş c nayət n açılmasını 
təm n etmək, c nayətkarı müəyyən etmək, axtarıb 
tapmaq məsələs  ortaya çıxırdı. Bu məsələ lə bağlı 

qəd m dövlətlərdə mövcud olmuş sübutlar müəy-
yən mühak mələr yürütməyə əsas ver r. Məlum 
olduğu k m , qəd m dövlətlərdə məhkəmə prose-
s ndə şah d fadələr , allah mühak məs  (ordal ya) 
və onun müxtəl f növlər , et raf əsas sübut növlər  
olmuşdur. Bu sübutların da kökünün uzaq keçm ş-
dən gəld y n  güman etmək olar. Həm n dövrlərdə 
məhkəmən n çək şmə xarakter  daşıması, tərəfl ə-
r n sübutlar toplaması və təqd m etməs  onların 
axtarış fəal yyət ndə fəal şt rak etməs  anlamına 
gəl r.

Sübutların t poloq yasından bəhs edən N. Ru-
lan sübutların transsendent (qeyr -ad ) növünə 
d qqət  yönəld r. Bu sübut növü ax rət dünyası-
nın gözə görünməz qüvvələr nə söykən r, bunla-
ra allah mühak məs , peyğəmbərl k və and çmə 
a dd r. (16, s.165). Məhz həm n sübut növü həm 
bt da  cəm yyətdə, həm də uzun b r zaman kəs -

y ndə sonrakı dövrlərdə də əsas sübut növlər ndən 
b r  olmuşdur. Məs., allah mühak məs  müəyyən 
şarələrlə şəxs n davranışına hüquq  q ymət ver-

məyə mkan ver rd .
Əsl ndə c nayətlər n aşkarlanmasına, açılma-

sına yönəlm ş belə yanaşmalar ƏAF-ı əvəz ed r-
d . Belə k , peyğəmbərl kdə şübhəl  və ya təqs r-
lənd r lən şəxs tam pass v subyekt olaraq qalırdı. 
Bu yanaşma çərç vəs ndə bəz  yerlərdə “mey t n 
d nd r lməs ” baş ver r, d gər halda sə heyvanla-
rın köməy ndən st fadə olunurdu. B r nc  halda 
mərhumu dəfn yer nə aparanların yer ş nə (necə 
yer məs nə) nəzarət olunur: nəş n  aparanların 
hərəkət etd y  st qamətdən asılı olaraq ölümün 
təb  olub-olmadığı, qohumla və ya özgə lə mü-
naq şə nət cəs ndə baş ver b-verməd y  barədə 
qənaətə gəl n rd . İk nc  halda sə hörümçəy n yu-
vacığı qarşısnda saplar asılıb düzülür. Bu saplar 
mərhumun hər b r qardaşını s mvol zə ed r. Hö-
rümçək hansı sapı çəkərsə, o şəxs təqs rl  sayılır-
dı. Sonuncu halda o, qətlə yet r lən n əvəz nə öz 
nəsl ndən b r k ş  və ya qadın verməl  d . Bu cür 
problemlər  həll etmək üçün  cadugərə mürac ət 
olunurdu. (16, s.165-166.)

Beləl klə, bt da  cəm yyətdə d gər faktorlarla 
yanaşı təhlükəs zl y  təm n etmə k m  ümum  ma-
raqlar nsanları b rləşd rm ş, cəm yyət n, kollekt -
v n maraqlarının müdaf əed c  am l  k m  çıxış et-
m şd r. Təhlükəs zl yə təhd d yarandıqda hamının 
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b rləşməs  onu göstər r k , bt da  nsanlara, o za-
mankı tayfalara kollekt vl k əlamət  səc yyəv  d . 

 İbt da  cəm yyətdə mövcud olmuş mənafe 
ümum l y  ct ma  təhlükəl  əməllərlə (c nayətlər-
lə) mübar zəyə müsbət təs r göstərən mühüm am l 
olmuşdur. Məhz təhlükəs zl y n təm n olunmasına 
yönəlm ş ümum  maraqlar, eləcə də kollekt v mə-
sul yyət qorxusu, hak m yyətə et barlı münas bət 
nsanları ct ma  təhlükəl  əməllər barədə məlumat 

verməyə sövq ed rd . 
Öncə ct ma  təhlükəl  əməllər n ( bt da  cəm y-

yətdə), sonra sə c nayətlər n (s n fl  cəm yyətdə) 
meydana gəlməs  lə onların aşkarlanması, araşdı-
rılması, açılması, onları törədənlər n axtarıb tapıl-
ması məsələlər  lə eyn  zamanda baş verm şd r. 

Dövlət n qəd m funks yalarından b r  olan təh-
lükəs zl y n təm n olunmasına yönəlm ş bu müba-
r zə ƏAF-ın və onun ayrı-ayrı növlər n n meydana 
gəlməs n n əsasını qoymuşdur. Öncə adətlərlə, b r 
qədər sonra sə adət hüququ lə tənz mlənən bu 
məsələlər var sl k qaydasında s n fl  cəm yyətə və 
dövlətə transformas ya olunmuş və uzun müddət 
öz mövcud yyət n  saxlamışdır. Qəd m dövrün 
qanunver c l y ndə öz fadəs n  tapmış ƏAF-ə 
a d yuxarıda göstər lən müddəalar və tar x  fakt-
lar bunu sübut ed r. Belə müddəalar ƏAF üçün 
hüquq  baza q sm ndə çıxış etm şd r.

Qəb lələr  və tayfaları darə etmək zərurət  
bu və ya d gər funks yaları həyata keç rən darə 
etmə orqanlarının (başçı, kah n, hərb  rə s və s.) 
meydana gəlməs nə gət r b çıxardı. Bu cəm yyət-
də (qəb lə cmasına, əraz  cmas na) s yas  rəhbər 
nsanlar üzər ndə müəyyən hak m yyətə mal k d  

k , bu da onun hüquq və vəz fələr n  şərtlənd r r, o 
cümlədən nəzarət etd y  əraz də ct ma  qayda və 
təhlükəs zl y  təm n etmək vəz fəs nə sah b oldu-
ğunu göstər r.  Bütün bunlar həm də belə qənaətə 
gəlməyə əsas ver r k , monarx ya üsul darəs  olan 
qəd m dövlətlərdə (xüsusən də Qəd m Şərqdə) 
dövlət başçısının (hökmdarın) qanunver c , crae-
d c , məhkəmə, hərb  hak m yyətlərə mal k olması  
b r qalıq olaraq var sl k qaydasında bt da  cəm y-

yətdən ona m ras k m  keçm şd r.
İbt da  cma dövründən başlayaraq sonrakı döv-

rlərdə də c nayət axtarışı lə yanaşı ƏAF-ın d gər 
növlər  olan s yas  axtarış, kəşf yyat və əks-kəş-
f yyatın əlamətlər n  sezmək olar.  Bu baxımdan 
ƏAF-ın sadalanan növlər , həm  də təhlükəs z-
l y n təm n olunmasının mühün vas tələr  k m  
çıxış ed rd . Dax l  təhlükəs zl y n təm n olunması 
dövlət n mühaf zə funks yasını önə çək r. Məhz 
ƏAF və onun həyata keç rən orqanlar stər döv-
lət quruluşuna qarşı c nayətlərlə, stərsə də ümum  
c nayətlərlə mübar zədə onların aşkar ed lməs nə 
və qarşısının alınmasına köklənm şd r. Bu mü-
bar zədə, eləcə də xar c  təhlükələr n qarşısının 
alınmasında kəşf yyat və əks-kəşf yyatdan st fadə 
olunurdu.

Mənafe ümum l y  bu gün də aktual və prak-
t k  əhəm yyət kəsb edən mühüm məsələlərdən 
b r d r. İnsan dərk etməl d r k , onun təhlükəs zl -
y  cəm yyət n təhlükəs zl y d r, cəm yyət n təhlü-
kısuzl y  sə onun təhlükəs zl y d r. Belə düşüncə 
tərz nə daha çox nk şaf etm ş dövlətlərdə rast 
gəlmək olar. Şəxs yyət n mənafelər  ct ma  və 
dövlət mənafelər  lə üst-üstə düşdükdə o, bunlara 
b ganə qalmamalı və eht yac yarandıqda vətəndaş 
mövqey  nümay ş etd rməl d r, çünk  bu, hamının 
təhlükəs zl y d r. Tar x  nk şafın çoxəsrl  təcrübə-
s  göstər r k , c nayətkarlıqla mübar zədə ct ma-
yyət n fəal şt rak etməs  bu mübar zəyə müsbət 

təs r göstər r və təhlükəs zl y n təm n olunmasında 
mühüm rol oynayır.

 Müas r dövrdə terrorçuluq hallarının baş ver-
d y  b r şəra tdə bu məsələ xüsus  aktuallıq kəsb 
ed r. B z m halda bu, baş verm ş hər hansı qayda 
pozuntusu, xüsusən də hazırlanan, törəd lən və ya 
törəd lm ş ağır c nayət, c nayətkar, axtarışda olan 
şəxs və d gər hallar barədə dərhal hüquq mühaf zə 
və xüsus  x dmət orqanlarını məlumatlandırmaqda 
fadə oluna b lər. Bu da son dərəcə vac bd r, çünk  

vaxtında ver lm ş məlumat c nayət n qarşısını ala, 
açılmasına, aşkarlanmasına, axtarışda olanın tapıl-
masına xeyl  köməkl k göstərə b lər.
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Эльбай Набиев

ОБЩНОСТЬ ИНТЕРЕСОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕКОТОРЫЕ 
ВОПРОСЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБ-

ЩЕСТВЕ И В ПРОТОГОСУДАРСТВАХ.

РЕЗЮМЕ

 В статье в историческом плане рассматриваются вопросы обеспечения безопасности, 
которая выступала в качестве одного из объединяющих факторов, уходящих корнями в далекое 
прошлое – в период первобытно-общинного строя,  говорится о круговой поруке, об уголовном 
розыске как одном из видов оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью в 
древний период, о политическом розыске, разведке и контрразведке, имевших место в отдель-
ных древних государствах, затрагиваются вопросы государственной тайны, секретности того 
периода.
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Elbay NABIYEV

GENERAL INTERESTS, ENSURING SECURITY AND SOME ISSUES OF 
OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY IN THE PRIMITIVE SOCIETY AND 

PROTO-STATES 
 

SUMMARY

The article explores security issues from the historical aspect and it is noted that its roots began in 
the era of the primordial community and acted as one of the connecting factors. It deals with national 
warranty, a criminal search that was a type of operational-search activity in the fi ght against crime in 
ancient times, touches on the political search, intelligence and counterintelligence issues that existed 
in the image of separate ancient states, state secrets and confi dentiality at that time.

Rəyçi: h.ü.e.d., prof. Xəyyam İsmayılov
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BƏZİ XARİCİ ÖLKƏLƏRİN HÜQUQ SİSTEMİNDƏ 
KONSTİTUSİYA QANUNLARI
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Xar c  ölkələr n hüquq s stem ndə konst tus -
ya qanunu anlayışını xarakter zə etmək üçün hər 
b r ölkən n Konst tus yası və qanunver c l k s s-
tem n  təhl l etməklə müəyyən etmək olar. Bütün 
fərql  cəhətlər  lə b rgə hər b r hüquq a ləs  üzrə 
Konst tus ya qanunlarının ümum  cəhətlər n  də 
ümum ləşd rmək mümkündür.

Bəz  ölkələr n qanunver c l y ndə Konst tu-
s ya qanunları anlayışı özünü fərql  məzmunda 
büruzə ver r: Konst tus yaya əlavələr orqan k 
qanun, Konst tus yaya dəy ş kl klər sə Kons-
t tus ya qanunu k m  anlaşılır. Bu anlayışların 
b r-b r n n s non m  k m  st fadəs nə də rast gəl-
mək olur. Hər b r halda bu növ qanunların qəbul 
olunması ölkən n konst tus yasında təsb t olunur, 
onun məzmununda ed ləcək əlavə və dəy ş k-
l klər  və ya onun nk şaf etd r lməs n  nəzərdə 
tutur(5, s.21-22). Bu araşdırmanın məqsədlər  
baxımından məqalədə konst tus ya qanunları de-
d kdə, Konst tus yaya əlavə və dəy ş kl klər edən 
qanunlarbaşa düşülür.

Hüquq s stemlər n n araşdırılması belə b r 
ümum ləşd rmən n aparılmasına əsas ver r k , 
konst tus ya qanunları vah d akt şəkl ndə olma-
yan Konst tus yanın tərk b h ssəs  k m  Konst -
tus yaya dəy ş kl klər barədə, Konst tus yanın 
qüvvəyə m nməs  barədə, hüquq  qüvvəs nə görə 
Konst tus yadan aşağıda dayanan, ad  qanundan 
üstün olan və tənz mləmə predmet  Əsas qanunla 

müəyyən olunan  akt k m  müxtəl f formalarda 
çıxış edə b l r. Hər b r halda xar c  ölkələr n qa-
nunver c l k s stem ndə Konst tus ya qanunları 
d gər qanunlardan fərql  xüsus  hüquq  statusa 
mal kd r. Belə k , onlar formal-hüquq  baxımdan 
Konst tus yanın tərk b h ssəs  olmadıqda belə, 
əhəm yyət nə görə daha çox Əsas qanuna yaxın-
dır və onunla yanaşı qüvvəyə mal kd r. Konst tu-
s ya qanunlarının məcmusu konst tus ya qanun-
ver c l y n n b r h ssəs  k m  çıxış etm ş olur.

Qeyd edək k , Konst tus yaya əlavə və dəy -
ş kl klər Konst tus yanın mühaf zə mexan zm -
n n b r element  k m  çıxış ed r. Konst tus yanın 
“sərt” və ya “yumşaq” olması məhz ona əlavə və 
dəy ş klər n ed lməs  mexan zm  lə əlaqəl d r. 
“Mühaf zə” mexan zm  sərt olan konst tus ya-
lara əlavə və dəy ş kl klər n aparılması zamanı 
böyük çət nl klərə rast gəl n r. Konst tus yaların 
“sərt” və ya “yumşaq” k m  bölgüsünün əsasında 
onların hüquq  cəhətlər  dey l, sos oloj  faktorlar 
durur. Məhz bu səbəbdən məsələn  sırf hüquq  
problem k m  nəzərdən keç rmək çət nd r. Kons-
t tus yaya əlavə və ya dəy ş kl klər n olunması 
qaydasının “çət n” və ya “asan” və yaxud konst -
tus yanın “sərt” və ya “yumşaq” olması dövlət n 
tar x  nk şafı, cəm yyət n ənənələr  və ct ma  
düşüncəs  də dax l olmaqla d gər obyekt v və 
subyekt v faktorlardan asılıdır. Bunu Azərbay-
can Respubl kasında Konst tus ya qanunlarının 
qəbulu proseduru lə bəz  xar c  ölkələr n hüquq 
s stemlər ndə konst tus ya qanunlarını müqay sə 
etd kdə daha aydın müşah də etmək olur. Adətən 
“sərt” konst tus yalara ABŞ və Yapon ya konst -
tus yaları, “yumşaq” konst tus yalara sə İng ltərə 
Konst tus yası a d olunur.

Ayrı-ayrı dövlətlər n hüquq s stem ndə Kons-
t tus ya qanunlarının hüquq  təhl l nə keçməzdən 
əvvəl Konst tus yaya əlavələr və dəy ş kl klər n 
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nəzər  mah yyət  haqqında bəz  ümum  məsələlə-
r  qeyd etmək yer nə düşərd .

Hüquq ədəb yyatında Konst tus yaya əlavə və 
dəy ş kl klər n olunması barədə fərql  mövqelər 
mövcuddur. B r qrup müəll fl ərə görə Konst tu-
s yaya əlavə və dəy ş kl klər n olunması qəbu-
led lməzd r. Bu mövqe təb  hüquq nəzər yyəs  
nümayəndələr  tərəf ndən rəl  sürülmüşdür. Bu 
f kr n əsaslandırmasına görə Konst tus ya müqa-
v lə xarakter  daşıyır, s yas  s stem n şt rakçıla-
rı arasında “sos al sazış” q sm ndə çıxış ed r və 
bütün şt rakçıların səs çoxluğu lə qəbul ed ld -
y nə görə razılaşmanın dəy şd r lməs  üçün döv-
lət n razılığı zərur d r. Müəll fl ər n f kr ncə, belə 
b r razılığı əldə etmək mümkün olmadığı üçün 
Konst tus yanın dəy şd r lməs , həmç n n ona 
əlavələr olunması prakt k  olaraq mümkün dey l-
d r. Çünk  cəm yyət n bütün üzvlər n n hansısa 
konkret məsələdə b rləşmələr  mümkün dey ld r. 
D gər qrup müəll fl ərə görə sə zaman-zaman 
konst tus yaya əlavə və dəy ş kl klər n ed lməs  
vac bd r və bu, sos al reallıqlar baxımından zə-
rur d r. Cəm yyətdə olan ct ma  münas bətlər n 
d nam kl y  stat k vəz yyətdə olan konst tus on 
normaların ona uyğunlaşmasını, başqa sözlə, 
mətn nə əlavə və dəy ş kl klər n olunmasını tələb 
ed r. Konst tus ya müəyyən b r zaman çərç vəs n-
də mövcud olan sos al və s yas  gerçəkl yə görə 
dövlət n təşk l  məsələlər  təsb t edən b r sənəd-
d r. Bu gerçəkl klər d nam k vəz yyətdə olduğu 
üçün dövlət n təşk l  lə bağlı məsələlər n da ma 
eyn  məzmunda n zamlanması da mümkün de-
y ld r. Məhz buna görə də Əsas qanunun dəy ş l-
məzl y  deyası lə razılaşmaq çət nd r.

Konst tus yaya əlavə və dəy ş kl klər n leh nə 
olan başqa b r f k r T.Ceff ersonun “yen  nəs llər 
nəzər yyəs ”nə əsaslanır. Bu nəzər yyəyə görə 
keçm ş nəs llər n radəs  yen  nəs llər üçün məc-
bur  sayıla b lməz. Dünya nemətlər ndən ölülər 
dey l, d r lər yararlana b lər. Bu halda yen  nəsl n 
əvvəlk  nəsl n yaratdığı Konst tus yanı dəy şmək 
və ona əlavələr etmək hüququ vardır. Bu deyanın 
əsasında “tempora mutantur et leges mutantur n 
ll s - dövr dəy ş r, qanunlar da onunla b rl kdə 

dəy ş r” f kr  dayanır(3, s.161).
Konst tus yaya əlavə və dəy ş kl klər n olun-

masının zərur l y  f kr  lə razılaşmaq lazım gəl r. 
Lak n Konst tus yada onun mətn ndə müəyyən 

dövr ərz ndə əlavə və dəy ş klklər n ed lməs n  
qayda k m  təsb t olunması lə b rmənalı şək ldə 
razılaşmamaq üçün əsaslar mövcuddur. Məsələn, 
1933-cü l Portuqal ya Konst tus yasına görə 
hər on ldən b r Konst tus yada dəy ş kl klər n 
ed lməs  crası zərur  hesab olunurdu. Bu halda 
dövlət n Əsas qanunu buna tələbat olmadan də-
y şd r lm ş olur k , bunu da hüquqyaratmanın sta-
b ll y  aspekt ndən uğurlu hal k m  q ymətlənd r-
mək çət nd r.

Qeyd etmək lazımdır k , anqlosakson hüquq 
a ləs nə mal k olan bəz  ölkələrdə vah d konst -
tus ya anlayışıolmasa da, hüquq  qüvvəs nə görə 
demək olar k , hər b r ndə Konst tus ya qanun-
ları hüququn mənbələr  sferasında özünəməxsus 
yer tutur. Bu ölkələrdə Konst tus ya qanunlarına 
lk növbədə konst tus yalar, belə aktın olmadı-

ğı ölkələrdə (İng ltərə, Kanada) sə konst tus ya 
aktları a d olunur. İng ltərədəbu növ qanunlara 
Parlament haqqında 1911-c  l aktını, ona dəy -
ş kl klər  nəzərdə tutan 1949-cu l qanununu, Mo-
narxın naz rlər  haqqında 1937, 1964 və 1875-c  
l qanunlarını, Xalq nümayəndəl y  haqqında 

1969-cu l aktını, Yerl  özünü darəetmə haqqında 
1972-c  l aktınıvə sa r lər  a d etmək olar. Kana-
dada sə belə qanunlara 1982-c  l Kanada aktı və 
Konst tus ya aktını, 1982-c  l Konst tus ya aktı-
na əlavələr  nəzərdə tutan 30 akt və qaydaları (or-
ders), hər k  akta əlavə və dəy ş kl klər  nəzərdə 
tutan aktlar da dax ld r. Konst tus yanın vah d 
akt k m  qəbul olunduğu ölkələrdə konst tus ya 
aktlarına konst tus yaya əlavə və dəy ş kl klər  
nəzərdə tutan qanunlar da Konst tus ya qanunları 
hesab olunur(7, s.168-169).

İng ltərə də dax l olmaqla Yen  Zelland ya, İs-
veç k m  ölkələrdə Konst tus ya aktlarına əlavə 
və dəy ş kl k etmək car  qanunlardan heç nə lə 
fərqlənm r. Heç şübhəs z k , bu həm n aktlara 
əlavə və dəy ş kl klər n olunmasının “asan”lı-
ğı ancaq məsələn n hüquq  aspektlər ndə özünü 
göstər r, sos oloj  baxımdan bu əlavə və dəy ş k-
l klər  çət nləşd rən müxtəl f faktorlar mövcud 
ola b lər.

Azərbaycan Respubl kası hüquq s stem ndək  
Konst tus ya qanunlarının mah yyət  baxımdan 
əhəm yyətl  təcrübələrdən b r  Fransa qanunver -
c l k s stem ndə Konst tus ya qanunlarının möv-
cudluğudur.
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Fransada Konst tus ya qanunu ded kdə Kons-
t tus yanın özü dey l, onun məzmununa ed lən 
dəy ş kl klər Konst tus ya qanunu  (lo  const tu-
t onnelle) k m  başa düşülür (4, s.95).

Fransa Konst tus yasının 89-cu maddəs nə 
görə Konst tus yaya dəy ş kl klər n ed lməs  
barədə təşəbbüs rəl  sürmək səlah yyət  Respub-
l ka Prez dent nə, Baş naz rə və parlament n üzv-
lər nə məxsusdur. Konst tus yaya dəy ş kl klər n 
olunması barədə lay hə və ya təkl f eyn  məz-
munda parlament n hər k  palatası tərəf ndən qə-
bul olunur. Dəy ş kl k referendumla qəbul ed l-
d kdə yekun olaraq qəbul olunmuş hesab olunur. 
Lak n Konst tus yaya dəy ş kl k barədə lay hə 
Respubl ka Prez dent  tərəf ndən Konqres k m  
parlament n b rgə müzak rəs nə ver lməs  barə-
də qərar qəbul ed ld kdə referendum keç r lm r. 
Bu halda rəl  sürülən dəy ş kl k lay həs  səslər n 
3/5 səs çoxluğu lə qəbul ed lərsə, qəbul olunmuş 
sayılır.

Fransa hüquq s stem ndə konst tus on əhə-
m yyətl  məsələlər orqan k qanunlarla tənz mlə-
n r. Məsələn, Konst tus yanın 34-cü maddəs ndə 
parlament n müvaf q məsələlərlə bağlı qanunlar 
qəbul etmək səlah yyət n n məhz orqan k qa-
nunlarla dəq qləşd r lmələr və əlavələr ed lməs  
nəzərdə tutulmuşdur. Bu təcrübən n Azərbaycan 
Respubl kasında da mövcudluğunun şah d  ol-
maq olar. AR Konst tus yasının 94.III və 95.IV 
maddələr ndə də belə əlavələr n məhz Konst -
tus ya qanunu lə qəbul olunması mkanı təsb t 
olunmuşdur.

Fransa Konst tus yasının b r çox müddəala-
rında orqan k qanunların qəbulu blanket şək ldə 
nəzərdə tutulur. Konst tus yanın 46-cı maddəs nə 
görə, Əsas qanunun orqan k qanun k m  müəy-
yən etd y  qanunlar aşağıdakı şərtlərlə qəbul olu-
nur və ya dəy şd r l r.

Qanun lay həs  və ya təkl f dax l olduqdan 15 
gün müddət ərz ndə parlament n rəl  sürüldüyü 
müvaf q palatasında müzak rəyə və səsə qoyulur. 
Bundan sonra sə ad  qanunlar üçün Konst tus -
yanın 45-c  maddəs ndə nəzərdə tutulmuş qayda-
da müzak rələr keç r l r. İrəl  sürülən təkl f və ya 
lay hə təqd m olunduğu mətndə parlament n hər 
k palatasında ardıcıl şək ldə baxılır. İk  palata 

arasında qanunver c l k təşəbbüsü və ya qanun la-
y həs  lə bağlı k  oxunuşdan sonra f k r ayrılığı 

yarandıqda f k r ayrılığına səbəb olan məsələlərlə 
bağlı yen  mətn n hazırlanması üçün baş naz r n 
təkl f  lə b rgə par tet kom ss ya yaradıla b lər.

İk  palata arasında orqan k qanunun qəbulu lə 
bağlı razılıq olmadıqda qanun lay həs  M ll  Yı-
ğıncaq (aşağı palata) tərəf ndən sonuncu oxunuş-
da yalnız mütləq səs çoxluğu lə qəbul ed lə b lər. 
Senata a d olan orqan k qanunlar eyn  redaks -
yada hər k  palata tərəf ndən qəbul olunmalıdır. 
Respubl ka Prez dent  orqan k qanunla bağlı veto 
hüququna mal kd r. Bu kontekstdə AR Prez den-
t n n Konst tus ya qanunları lə bağlı mütləq veto 
hüququna mal k olmasını həm Fransa, həm də 
Azərbaycan Respubl kası üçün bu növ qanunla-
rın qəbulu prosedurunun ümum  cəhət  k m  qə-
bul etmək olar.

D qqət  cəlb edən cəhətlərdən b r  də, Fransa 
Konst tus yasına uyğun olaraq Konst tus ya qa-
nununun qəbulu prosedurunda onun konst tus on 
nəzarət mexan zm ndən keçərək qüvvəyə m nmə-
s  lə əlaqəl d r. Əsas qanunun 61-c  maddəs nə 
görə orqan k qanunlar dərc ed lməm şdən əvvəl 
konst tus ya nəzarət n  həyata keç rən Konst tus -
ya Şurasına təqd m olunur k , Şura onun Konst -
tus yaya uyğun olub-olmaması barədə rəy n  b l-
d r r. Məlumat üçün qeyd etmək lazımdır k , ad  
qanunlar da dərc ed lməm şdən öncə Respubl ka 
Prez dent , Baş naz r, M ll  yığıncağın sədr , Se-
natın sədr , 60 deputat və ya 60 senat tərəf ndən  
eyn  məqsədlə Konst tus ya Şurasına göndər lə 
b lər. Konst tus ya Şurası sə bununla əlaqədar 
b r ay müddət ndə qərar qəbul etməl d r. Həmç -
n n Hökumət n tələb  lə bu məsələ təx rəsalın-
maz olduqda müddət səkk z günə end r l r. Kons-
t tus ya Şurasının qərarı qət  sayılır və buna görə 
də Şuranın qanunun Konst tus yaya z dd hesab 
etd y  müddəaları dərc olunmur və qüvvəyə m n-
m r. Fransada orqan k qanunlar yalnız Konst tu-
s ya nəzarət n  həyata keç rən Konst tus ya Şura-
sı tərəf ndən onun Konst tus yaya uyğunluğunu 
təsd q etd kdə dərc olunur və qüvvəyə m n r.

Məlum olduğu k m , Azərbaycan Respubl ka-
sı Konst tus yasının 156.V maddəs nə görə Kons-
t tus ya qanunu Konst tus yanın əsas mətn nə 
z dd olmamalıdır. Qanunver c l k s stem ndək  
aktların yerarx k olaraq b r-b r nə uyğunluğunu 
təm n etmək səlah yyət  Konst tus ya Məhkəmə-
s nə mənsubdur. Zənn etmək olar k , konst tu-



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 3 (23), 2019

79

s ya qanunlarının Azərbaycan Respubl kasının 
qanunver c l k s stem n n yerarx yasında yer  
aydın şək ldə fadə olunmadığı üçün ona kons-
t tus on nəzarət məsələlər  Konst tus yanın 130-
cu maddəs ndə b rbaşa öz təsb t n  tapmamışdır. 
Konst tus ya qanunları Azərbaycan Respubl kası 
Konst tus yasının ayrılmaz h ssəs  sayıldığı üçün 
bu növ qanunların Konst tus yaya uyğunluğunun 
əvvəlcədən yoxlanılması mexan zm n n m ll  
hüquq s stem ndə səmərəl  olacağı qənaət n  ya-
radır.

Onu da qeyd etmək yer nə düşərd  k , Azər-
baycan Respubl kası Konst tus yasının 153-cü 
maddəs nə görə Konst tus yanın mətn ndə dəy -
ş kl klər  Azərbaycan Respubl kasının M ll  Məc-
l s  və ya Azərbaycan Respubl kasının Prez dent  
təkl f etd kdə, təkl f olunan dəy ş kl klərə da r 
əvvəlcədən Azərbaycan Respubl kası Konst tu-
s ya Məhkəməs n n rəy  alınır.M ll  hüquq s ste-
m ndə Konst tus ya lə bağlı referendumların ke-
ç r lməs  təcrübəs  göstər r k , adətən ümumxalq 
səsverməs nə Əsas qanuna dəy ş kl klərlə b rgə 
əlavələr də çıxarılır.Bu təcrübədən 2009-cu l 
martın 18-də və 2016-cı l sentyabrın 26-da ke-
ç r lm ş ümumxalq səsverməs ndə (referendum-
da) st fadə olunmuşdur. Belə olan haldaKonst -
tus yaya referendumla ed lən əlavələr qüvvəyə 
m nməm şdən əvvəl Konst tus ya Məhkəməs  
tərəf ndən Konst tus yaya uyğunluğu yoxlanmış 
olur.

Qeyd olunanları ümum ləşd rsək, belə b r 
nət cəyə gəlmək olar k , Konst tus yaya ed lən 
əlavələr n b r q sm  qüvvəyə m nməm şdən öncə 
konst tus on nəzarət qaydasında Konst tus yaya 
uyğunluğu yoxlanır, Konst tus ya qanunu forma-
sında ed lən əlavələr sə qüvvəyə m nməm şdən 
öncə belə b r yoxlamaya məruz qalmamış olur.

Konst tus on nəzarət n q tə hüquq s stem n n 
xüsus yyətlər n , bunu zərur  edən tar x  səbəblər  
və Azərbaycan Respubl kası Konst tus yasına re-
ferendumla ed lən əlavələr n qəbulu proseduru və 
təcrübəs n  nəzərə alaraq bu qaydanın ölkəm zdə-
k  Konst tus ya qanunlarının qəbulu proseduruna 
da tətb q olunması müvaf q hüquq normalarının 
səmərəl l y  baxımdan məqsədəuyğun olardı.

Fransadakı orqan k qanunların qəbulu pro-
ses n n təhl l  onun barəs ndə “çət nləşd r lm ş” 
prosedura mal k olduğu haqqında f k r rəl  sür-

məs nə k fayət qədər əsas verm r. Bu baxım-
dan Azərbaycan Respubl kası Konst tus yasının 
Konst tus ya qanunun qəbulu üçün nəzərdə tut-
duğu qaydanı daha uğurlu saymağa əsas ver r. 
“Çət nləşd r lm ş” prosedurun tərk b h ssəs  k m  
Dövlət başçısının müvaf q növ qanunlarla bağlı 
mütləq veto hüququna mal k olmasını, Konst tu-
s ya qanunu lay həs n n 6 aylıq ara verməklə k  
dəfə müzak rəs n  xüsus  olaraq qeyd etmək ye-
r nə düşərd .

Fransa Konst tus yasında barəs ndə orqan k 
qanun qəbul ed lməs  nəzərdə tutulan məsələlə-
r n da rəs  də k fayət qədər gen şd r. Bu sırada 
Respubl ka Prez dent n n seç lməs n n şərtlər , 
müəyyən vəz fəl  şəxslər n təy n olunması, parla-
ment mandatının əvəzlənməs  qaydası, parlament 
palatalarının fəal yyət müddət , onun üzvlər , 
onların maaşları, seç lməs  şərtlər , Konst tus -
ya şurasının təşk l , fəal yyət və oraya mürac ət 
qaydası, məhkəmələr n statusu, Avropa B rl y  
vətəndaşlarının yerl  seçk lərdə şt rakının tətb q  
k m  məsələlər a d ed lm şd r.

Konst tus ya qanunlarının özünəməxsus 
cəhətlər  lə d qqət  cəlb edənroman-german 
hüquq a ləs nə dax l olan ölkələrdən b r İtal ya 
hüquq s stem d r. Ital ya hüquq s stem ndə Kons-
t tus ya qanunu anlayışından Konst tus yanın 
müxtəl f maddələr ndə st fadə olunur. İtal ya 
Konst tus yasında konst tus yaya yen dən baxıl-
ması və Konst tus ya qanunları məsələs  ayrıca 
fəs ldə - VI bölmən n II fəsl ndə n zamlanmışdır.

İtal yanın Əsas qanununun 138 və 139-cu 
maddələr nə əsasən Konst tus yanı dəy şən və d -
gər Konst tus ya qanunları hər palata tərəf ndən 
m n mum üç aylıq fas lə lə k  ardıcıl müzak rə-
dən və hər k  palata üzvlər n n mütləq səs çox-
luğu lə k nc  səsvermədən sonra qəbul olunmuş 
hesab olunur. Bu növ qanunlar dərc ed ld kdən üç 
ay müddət ndə qanunver c  palataların hər hansı 
b r n n 1/5 h ssəs , 500 m n seç c  və ya 5 v layət 
şurası tərəf ndən tələb ed ld kdə referenduma 
çıxarılır. Referenduma çıxarılan qanunlar et barlı 
səslər n mütləq çoxluğu lə bəyən lməd kdə qə-
bul ed lməm ş sayılır. Konst tus ya qanunu k nc  
səsvermədə palataların hər b r ndə üzvlər n 2/3 
səs çoxluğu lə qəbul olunduqda o referenduma 
çıxarılmır.

İtal ya Konst tus yasının 71-c  maddəs nə 
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görə sə, Konst tus ya qanunları da dax l olmaq-
la ümum l kdə qanunver c l k təşəbbüsü hüququ 
hökumətə, parlament n stən lən üzvünə, eyn  za-
manda Konst tus ya qanunu lə müəyyən olunan 
d gər orqan və nst tutlara məxsusdur. Bundan 
başqa xalq da Konst tus ya qanunu təşəbbüsü lə 
çıxış etmək hüququna mal kd r. Belə k , 50 m n 
seç c  Konst tus ya qanunu lay həs n  təkl f n  
rəl  sürə b lər.

İtal ya hüquq s stem ndən fərql  olaraq Azər-
baycan Respubl kası hüquq s stem ndə vətəndaş-
ların Konst tus ya qanunlarının lay həs n  rəl  
sürmək hüququ nəzərdə tutulmamışdır. “Azər-
baycan Respubl kası vətəndaşlarının qanunve-
r c l k təşəbbüsü hüququndan st fadə etməs  
qaydası haqqında” Azərbaycan Respubl kasının 
2 oktyabr 2019-cu l tar xl  1689-VQ saylı qanu-
nun 3-cü maddəs nə görə vətəndaşların qanunve-
r c l k təşəbbüsü qaydasında Konst tus ya qanun-
larının lay hələr  təqd m oluna b lməz. Həmç n n 
vətəndaşların qanunver c l k təşəbbüsü qayda-
sında təqd m etd y  qanun (qərar) lay həs ndə 
Konst tus yaya dəy ş kl klər n ed lməs  də dax l 
lə olmaqla referendumla bağlı məsələlər nəzərdə 

tutula b lməz.
İtal yada Konst tus yanın dəy şd r lməs  və 

ona əlavələr ed lməs n n eyn  qanun formasında 
qəbul ed lməs  onun dövlət forması və tar x  nk -
şafı lə bağlıdır. Azərbaycan Respubl kası Kons-
t tus yası özünün mətn ndə dəy ş kl k və əlavələr 
ed lməs n n fərql  hüquq  mexan zm n  nəzərdə 
tutmuşdur. F kr m zcə, bu məsələdə müvaf q ns-
t tutun eff ekt vl y n  q ymətlənd r lməs  üçün hər 
b r ölkən n m ll  xüsus yyətlər  əsas götürülmək-
lə onun üstünlüklər  ortaya çıxarılmalıdır. İstə-
n lən halda Konst tus yada əlavə və dəy ş kl klər 
Konst tus yanın qəbulu forması lə sıx bağlıdır və 
ondan asılıdır.

İtal ya Konst tus yasında barəs ndə Konst tu-
s ya qanunlarının qəbul ed lməs  nəzərdə tutulan 
məsələlərə deputatların sayı (48-c  m.), bəz  v -
layətlər n statusu (116-cı m.), Konst tus ya məh-
kəməs ndə konst tus on qanunçuluq haqqında 
ş n başlanması üçün mürac ət n şərtlər , forması 

və müddətlər , Konst tus ya Məhkəməs  hak m-
lər n n müstəq ll y n n təm natları (137-c  m.) a d 
olunur.

Konst tus yaya əlavə və dəy ş kl klər barədə 

qanun k m  Alman ya Federat v Respubl kası 
Konst tus yasında Konst tus ya qanunları anla-
yışını təhl l etmək, onun qəbulunun “çət nləş-
d r lm ş” mexan zm n  öyrənmək əhəm yyətl  
məsələlərdən b r d gər d r.

AFR Konst tus yasının 79-cu maddəs nə görə 
Əsas qanun onun mətn n  dəy şd rən və ya ona 
əlavələr edən qanunla dəy şd r lə b lər. Bu növ 
qanun Bundestaq və Bundesratda 2/3 səs çoxlu-
ğu lə qəbul oluna b lər. Həmç n n Əsas qanunun 
Federas yanın torpaqlara bölgüsü, torpaqların 
qanunver c l kdə şt rak pr ns plər  və ya Əsas 
qanunun 1 və 20-c  maddələr ndə təsb t olunmuş 
pr ns plər n dəy şd r lməs nə yol ver lm r.

Əsas qanuna müvaf q əlavə və dəy ş kl klər  
nəzərdə tutan qanun lay həs n  təkl f etmək səla-
h yyətlər  d gər qanunlarla eyn d r. Bu lay hələr  
Bundestaqa Federal hökumət, Bundestaqın və ya 
Bundesratın üzvlər  rəl  sürə b lər. Federal hö-
kumət n lay hələr  lk əvvəl Bundesratda rəl  sü-
rülməl d r.

Konst tus ya qanunu lay həs  təşəbbüsünü rə-
l  sürə b lən subyektlər n da rəs  də m ll  hüquqda 
Konst tus ya qanunlarının özünəməxsus cəhətlə-
r ndən b r  k m  göstər l r. M.F.Məl kovaya görə 
Konst tus ya qanunlarının aşağıdakı özünəməx-
sus cəhətlər  vardır:

1) AR Konst tus yasına əlavələr Konst tus ya 
qanunu şəkl ndə qəbul ed l r;

2) AR Konst tus yasının ayrılmaz tərk b h s-
səs d r;

3) AR Konst tus yasının əsas mətn nə z dd ol-
mamalıdır;

4) AR Konst tus yasına əlavələr n təkl f ed l-
məs  hüququna AR Prez dent  və ya AR M ll  
Məcl s n n azı 63 deputatı mal kd rlər;

5) AR Konst tus yasında onun “Ümum  müd-
dəalar” adlanan b r nc  bölməs ndə əks etd r lm ş 
müddəalarla əlaqədar əlavələr təkl f ed lə b lməz;

6) d gər qanunlardan özünün xüsus  qəbul 
ed lməs  qaydası lə fərqlən r(2, s.169-170).

Konst tus yaya əlavə və dəy ş kl klər n qə-
buluna görə bar z “çət nləşd r lm ş” nümunəs n  
ABŞ Konst tus yasını göstərmək olar. Belə k , 
onun dəy şd r lməs  və yaməzmununa əlavələ-
r n ed lməs  mexan zm  ad  qanundan fərqlənən 
çox mürəkkəb qaydalar s stem n  nəzərdə tutur. 
Konst tus yaya əlavə və dəy ş kl klər Konqres n 
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     Аида Гамидова

Конституционные законы в правовой системе некоторых зарубежных стран

Резуме 

В статье на основе сравнительного анализа исследуютя вопросы юридической силы, поряд-
ка принятия и другие аспеты конституционных законов развитых зарубежных стран, особое 
внимание уделяется установкам Конституции Азербайджанской Республики по исследумым 
вопросам, подчеркивается их отличительные особенности, обусловленные историческими, 
традиционными и национальными факторами страны. В статье дается научные подходы к во-
просам темы, к которым выражена авторское отношение.

hər k  palatasının 2/3 h ssəs n n (adətən bu qay-
dada qəbul olunur) və ya ştatların qanunver c -
l k orqanlarının 2/3 h ssəs n n tələb  lə çağırılan 
Konvent tərəf ndən qəbul olunur. Bu əlavə və də-
y ş kl klər ştatların qanunver c  orqanlarının 3/4 
h ssəs  və ya ştatlarda xüsus  olaraq bu məqsəd-
lə çağırılmış konventlər n 3/4 h ssəs  tərəf ndən 
rat f kas ya ed ld kdən sonra qüvvəyə m n r (5, 
s.354). Məhz bu mexan zmə görə qəbul olunmuş 
Konst tus ya əlavələr bəz lər  qüvvəyə m nmə-
m şd r.Bu baxımdan haqlı olaraq elm  ədəb yyat-
da ABŞ Konst tus yasını “sərt” konst tus yalara 
a d ed rlər.

Yapon ya Konst tus yasına əlavə və dəy ş k-
l klər n də özünəməxsus proseduru nəzərdə tutul-
muşdur k , onu “sərt” Konst tus ya k m  xarak-
ter zə etməyə əsas ver r. Bu mexan zm “Əlavə 
düzəl şlər” adlanan IX fəs ldə öz əks n  tapmış-
dır. 96-cı maddəyə görə Konst tus yaya əlavə 

düzəl şlər parlament n təşəbbüsü lə rəl  sürülür, 
hər k  palatanın deputatlarının 2/3 h ssəs n n 
səs çoxluğu lə qəbul ed l r, daha sonra sə xalq 
tərəf ndən xüsus  referendumda və ya parlament 
tərəf ndən müəyyən olunmuş qaydada seçk lərdə 
mütləq səs çoxluğu lə bəyən ld kdə qəbul olun-
muş sayılır. Bu qaydada təsd qlənm ş əlavə də-
y ş kl klər İmperator tərəf ndən xalqın adından 
qüvvədə olan Konst tus yanın tərk b h ssəs  k m  
dərhal dərc olunur.

Göstər lənlər  ümum ləşd rərək belə qənaətə 
gəlmək olur k , Konst tus ya qanunun qəbulu, 
onun “çət nləşd r lm ş” mexan zm  və tənz m-
ləmə predmet  dövlət n forması, onun tar x  n-
k şafı və obyekt v və subyekt v faktorlara bağı-
dır. Hüquq  tənz mlənmən n qarşısına qoyduğu 
məqsədlərə na l olmaq üçün göstər lən mexa-
n zmlər n elementlər ndən st fadə etmək olar. 
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Aida Hadimova

Сonstitutional conventions in the legal system of some foreign countries 

Summary

The article explores the issues of legal force, order of adoption and other aspects of the constitutional 
laws of developed foreign countries on the basis of comparative analysis. special attention is paid to 
the provisions of the Constitution of the Republic of Azerbaijan on the studied issues, emphasizes 
their distinctive features due to the historical, traditional and national factors of the country. The article 
provides scientifi c approaches to the issues of the topic, to which the author’s attitude is expressed.

Rəyç : h.ü.f.d., dos. C.Süleymanov
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Açar sözlər: yaşamaq hüququ, ölüm cəzası, 
nsan, nsan həyat n n başlanğ c , nsan həyat n n 

sonu
Ключевые слова: право на жизнь, смерт-

ная казнь, человек,начало жизни человека,ко-
нец жизни человека.

Keywords: the right to live, the death 
penalty,human, the beginning of human life, end 
of human life.

Yaşamaq hüququ – nsanın b r nc  fundamen-
tal təb  hüququdur. Onsuz bütün d gər hüquqlar 
öz mənasını t r r, belə k , ölülər n heç b r hüquqa 
eht yacı yoxdur. Obyekt v olaraq o, demokrat k 
b r cəm yyətdə hüquq və azadlıqların başlanğı-
cı, meyarı, dayaq nöqtəs  k m  çıxış ed r… İn-
sansız, ondan kənarda, ondan ayrılıqda stən lən 
hüquq boş b r abstraks yaya çevr l r. Hüquqlar 
fərd n həyatının b r şərt  və tərk b h ssəs d r [7, 
s. 198]. Məhz buna görə ölkədə aparılan bütün 
dəy ş kl klər n, slahatların, bəyan olunmuş proq-
ramların və məqsədlər n, şlən lən qt sad  s -
yasət n kökündə nsan am l  durmalıdır. İnsanın 
həyatının, sağlamlığının, şəxs  təhlükəs zl y n n, 
şərəf və ləyaqət n n mühaf zəs  əsas fundamental 
deyadır. Başqa nə varsa ona uyğunlaşdırılmalı-

dır. Yaşamaq hüququ nsana dövlət, hak m yyət 
tərəf ndən dey l, ana təb ət tərəf ndən ver l r. Hər 
şeydən üstün olan bu dəyər n tanınması, ona hör-
mət ed lməs  və onun hərtərəfl  qorunması dövlə-
t n və onun müvaf q orqanlarının vəz fəs d r.

Yaşamaq hüququ – hər b r nsanın qanunla qo-
runan ayrılmaz hüququdur. Bu hüququn məzmu-
nu ondan barətd r k , heç kəs qəsdən həyatdan 

məhrum ed lə b lməz. Yaşamaq hüququ dövlət n 
üzər nə nsan həyatının təhlükəs zl y n n təm n 
ed lməs  və qəsdən adamöldürmə c nayətlər n n 
eff ekt v araşdırılması k m  b r öhdəl k qoyur [14].

Amer ka B rləşm ş Ştatlarının 4 yul 1776-cı 
l tar xl  İst qlal Bəyannaməs ndə lk dəfə elan 

ed lm ş yaşamaq hüququ [12] XX əsr n orta-
larına k m  nə ABŞ-ın, nə də d gər dövlətlər n 
kons tus yalarında nəzərdə tutulmurdu. İk nc  
Dünya Mühar bəs ndən sonra B rləşm ş M llətlər 
Təşk latının Baş Assambleyası tərəf ndən qəbul 
etm ş İnsan Hüquqları Haqqında Ümum  Bəyan-
namən n 3-cü maddəs lə hər b r nsanın yaşa-
maq, azadlıq və şəxs  toxunulmazlıq hüququnu 
mal k olduğu bəyan ed lm şd r [9]. B r müddət 
sonra, yzn  1950-c  ldə Avropa Şurası çərç və-
s ndə İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların 
müdaf əs  haqqında Avropa Konvens yası qəbul 
olunmuşdur. Azərbaycan Respubl kası tərəf n-
dən 25 dekabr 2001-c  ldə təsd q olunmuş həm n 
Konvens yanın  2-c  maddəs n n 1-c  h ssəs lə 
bəyan ed l r: «hər kəs n yaşamaq hüququ qanun-
la qorunur. Heç kəs qanunla ölüm cəzası nəzərdə 
tutulmuş c nayət törətməyə görə, məhkəmə tərə-
f ndən çıxarılmış belə hökmün crasından başqa 
həyatından məhrum ed lə b lməz» [10].

Həm n maddən n 2-c  h ssəs lə həyatdan məh-
rum etmən n, güc tətb q ndə mütləq zərurət n 
nət cəs  olduğu aşağıda göstər lən hallarda göstə-
r lən normanın pozulması k m  nəzərdən keç r l-
məd y  müəyyən ed l r:

a) stən lən şəxs n hüquqa z dd zorakılıqdan 
qorunması üçün;

b) qanun  həbs  həyata keç rmək və ya qanun  
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əsaslarla həbsdə olan şəxs n qaçmasının qarşısını 
almaq üçün;

c) qanuna müvaf q olaraq çevr l ş və ya q ya-
mın yatırılması üçün [10].

Yaşamaq hüququna da r əhəm yyətl  sənədlər-
dən b r  də 1966-cı ldə BMT çərç vəs ndə qəbul 
olunmuş Mülk  və s yas  hüquqlar haqqında Bey-
nəlxalq Paktdır. Azərbaycan Respubl kasının 13 
avqust 1992-c  ldə qoşulduğu həm n Paktın 6-cı 
maddəs lə yaşamaq hüququnun hər b r nsanın 
ayrılmaz hüququ olduğu və onun qanunla qorun-
duğu bəyan ed l r [11].

Təəssüfl ə qeyd etməl y k k , danılmaz əhə-
m yyət nə, beynəlxalq hüquq normalarında və 
ayrı-ayrı ölkələr n m ll  qanunver c l k aktlarında 
təsb t ed lməs nə baxmayaraq, bu gün dünyanın 
heç b r yer ndə yaşamaq hüququ real olaraq tam 
təm n olunmur. B r çox obyekt v və subyekt v sə-
bəblərlə bağlı olaraq, nsanların yaşamaq hüququ 
bu gün də c dd  təhlükələrlə üzləş r. 

B r nc s , nsanlar müxtəl f c nayət əməllə-
r n n qurbanı olur (məsələn, 2016-cı ldə req -
on ölkələr ndən Rus ya Federas yasında 15561 
nəfər, İranda 2300 nəfər, Azərbaycanda 179 nəfər, 
Ermən standa 87 nəfər, Gürcüstanda 39 nəfər 
qəsdən adamöldürmə c nayət n n qurbanı olmuş-
dur); k nc s , müxtəl f mühar bə və münaq şələr 
nət cəs ndə daha böyük sayda nsan həyatını t r r 
(məsələn, Ermən stan Respubl kasının ölkəm zə 
qarşı etd y  hərb  təcavüz nət cəs ndə son otuz l 
ərz ndə hər k  tərəfdən on m nlərlə nsan həyat-
dan məhrub olmuşdur); üçüncüsü, müxtəl f teror 
aktları böyük sayda nsanın ölümünə səbəb olur 
(məsələn, b r neçə gün əvvəl Yen  Zelland yada 
məsc ddə törəd lm ş terror aktı nət cəs ndə 49 
nəfər həlak olmuş, 50 nəfərə yaxın nsan yaralan-
mışdır); dördüncüsü, təb  fəlakətlər, qəzalar, d -
gər fövqəladə had sələr çoxsaylı nsanın həyatdan 
məhrum olması lə nət cələn r (Məsələn, 2002-c  
ldə Lıvov ş. yaxınlığın av aşou keç r lən zaman 

Su-27 qırıcü təyyarəs  qəzaya uğramış, tamaşa-
çıların üzər nə düşməs  nət cəs ndə 77 nəfər, o 
cümlədən 28 uşaq, həlak olmuş 543 nəfər müxtə-
l f dərəcəl  xəsarət almışdır) və s. [8; 13; 15; 16].

Bütün bunlar beynəlxalq təşk latlardan və dün-
ya dövlətlər ndən nsanların yaşamaq hüququnun 
təm n ed lməs  yolunda daha eff ekt v tədb rlər 

görməy  tələb ed r.
Yuxarıda göstər lən beynəlxalq sənədlərə uy-

ğun olaraq Azərbaycan Respubl kası Konst tu-
s yasının 27-c  maddəs n n I h ssəs lə hər kəs n 
yaşamaq hü-ququnun olduğu bəyan ed l r [1, s. 
11]. Bu Konst tus ya norması, hər şeydən əvvəl, 
yaşamaq hüququnun toxunulmazlığı və həyat-
dan qanunsuz məhrum etmən n yolver lməzl y  
deməkd r.

Yaşamaq hüququ dövlət, eləcə də d gər sub-
yekt tərəf ndən nsanın özbaşına həyatdan məh-
rum ed lməs nə b lavas tə qüvvədə olan qadağa 
lə yanaşı, hər b r fərd n həyatının müdaf əs nə 

görə dövlət n məsul yyət n  də nəzərdə tutur. 
Yaşa-maq hüququnun təm natçısı k m  dövlət n 
daşıdığı bu məsul yyət qanunların, bütün səv y-
yələrdə dövlət orqanlarının fəal yyət n n məna və 
məzmununu müəyyən ed r. 

Yaşamaq hüququnun dövlət müdaf əs  dövlə-
t n bütün fəal yyət sahələr ndə həyata keç r l r, 
həm n vəz fən n bütün dövlət orqanları tərəf n-
dən yer nə yet r lməs n  nəzərdə tutur, fəal yyət  
həyat üçün təhlükəl  olan bütün d gər subyektlər 
barəs ndə dövlət nəzarət n n həyata keç r lməs n  
tələb ed r.

Yaşamaq hüququ Konst tus ya səv yyəs n-
də nsanın şgəncə və əzaba, ləyaqət n  alçaldan 
rəftara və ya cəzaya, özünün könüllü razılığı 
olmadan t bb , elm  və başqa təcrübələrə məruz 
qoyulmasının qadağan ed lməs , sos al təm nat 
ver lməs , eləcə də hər kəs n sağlamlığının qo-
runması, t bb  yardım almaq və sağlam ətraf mü-
h tdə yaşamaq hüquqlarının müəyyən ed lməs  
yolu lə təm n ed l r [Konst tus yanın 38; 39; 41 
və 46-cı maddələr ].

İnsanın özbaşına olaraq həyatdan məhrum 
ed lməs n n konst tus on-hüquq  vas tələrlə qa-
dağan ed lməs  və belə təhlükən n qarşısının 
alınması üzrə dövlət n vəz fələr  sahəv  qanun-
ver c l klə konkretləşd r l r. Yaşamaq hüququnun 
təm natı olaraq nsan həyatı Azərbaycan Respub-
l kası C nayət Məcəlləs n n 18-c  fəsl n n 120-
125-c  maddələr  qorunur. Həm n Məcəllən n 
120-c  maddəs nə əsasən qəsdən adamöldürmə 
xüsus lə ağır c nayətlər kateqor yasına a d ed l r 
və belə əməl n törəd lməs nə görə müəyyən hal-
larda ən c dd  cəza növü olan ömürlük azadlıqdan 
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məhrumetmən n tətb q ed lməs  nəzərdə tutulur 
[3, s. 112-113]. 

Eyn  zamanda c nayət qanunver c l y ndə hə-
yat üçün təhlükə yaradan terrorçuluq, nsanları 
g rov götürmə, hava və ya su nəql yyatı gəm s n , 
yaxud dəm r yolu qatarını qaçırma, habelə belə 
gəm lər  və ya qatarı qaçırmaq məqsəd lə ələ ke-
ç rmə, dən z quldurluğu, t k nt , mədən şlər n n 
və sa r şlər n aparılmasının təhlükəs zl k qay-
dalarını pozma, partlayış təhlükəl  obyektlərdə 
təhlükəs zl k qaydalarını pozma, rad oakt v ma-
ter allarla qanunsuz davranma, qanunsuz olaraq 
s lah, onun komplekt h ssələr n , döyüş sursatı, 
partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqa-
sına vermə, satma, saxlama, daşıma və gəzd r-
mə və d gər c nayət əməllər nə görə məsul yyət 
nəzərdə tutulur.

C nayət-prosessual qanunver c l kdə yaşamaq 
hüququ c nayət proses ndə şt rak edən şəxslər n 
həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə törədə b ləcək 
qərarların qəbul ed lməs  və ya hərəkətlərə yol 
ver lməs n n qadağan ed lməs  vas təs lə həyata 
keç r l r (CPM- n 13.1-c  maddəs ).

Yaşamaq hüququnun həyata keç r lməs  və 
müdaf əs  həyatın başlanğıcı və sonu k m  konk-
ret hüdüdlara mal kd r. Azərbaycan Respubl kası 
Konst tus yasının 24-cü maddəs n n II h ssəs lə 
müəyyən ed ld y  k m , hər kəs n doğulduğu an-
dan toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz hüquqları 
və azadlıqları vardır. Bununla bağlıolaraq nsanın 
yaşamaq hüququ onun həyatının başlanğıcı və 
sonu, yən  doğum və ölüm faktları lə əlaqələn-
d r l r.

Azərbaycan Respubl kası Konst tus yası-
nın 27-c  maddəs n n II h ssəs lə dövlətə s lahlı 
basqın zamanı düşmən əsgərlər n n öldürülməs , 
məhkəmən n qa-nun  qüvvəyə m nm ş hökmünə 
əsasən ölüm cəzasının tətb q  və qanunla nəzər-
də tutulmuş d gər hallar st sna olmaqla, hər b r 
şəxs n yaşamaq hüququnun toxu-nulmaz olduğu 
bəyan ed l r [1, s. 11]. 

Həm n maddən n III h ssəs ndə qeyd olundu-
ğu k m , «müstəsna cəza tədb r  k m  ölüm cə-
zası, tam ləğv ed lənədək, yalnız dövlətə, nsan 
həyatına və sağlamlığına qarşı xüsus lə ağır c -
nayətlərə görə qanunla müəyyən ed lə b lər» [1, 
s. 11]. 

Qeyd etməl y k k , Konst tus yanın 27-c  
maddəs n n II h ssəs n n mətn ndə «məhkəmən n 
qanun  qüvvəyə m nm ş hökmünə əsasən ölüm 
cəzasının tətb q » fadəs n n, III h ssəs n n mət-
ndə sə «tam ləğv ed lənədək» fadəs n n şləd l-
məs  ölkəm zdə ölüm cəzasının ləğv ed lməs n n 
müvəqqət  xarakter daşıması təəssüratını yara-
dır. Lak n bu real vəz yyətə uyğun dey l, belə 
k , Azərbaycan Respubl kasının qüvvədə olan 
C nayət Məcəlləs ndə ölüm cəzası nəzərdə tutul-
mur. 12 noyabr 1995-c  ldə qəbul ed lm ş Azər-
baycan Respubl kası Kon-st tus yasının mətn n n 
və 2002-c  l avqustun 24-də, 2009-cu l martın 
18-də və 2016-cı l sentyabrın 26-da keç r lm ş 
ümumxalq səsvermələr  (referendumları) nət cə-
s ndə Konst tus yaya ed lm ş əlavə və dəy ş kl k-
lər n mətnlər lə qarşılıqlı təhl l  göstər r k , ötən 
müddət ərz ndə Konst tus yanın 27-c  maddəs -
n n mətn  heç b r dəy ş kl yə uğramamış, yən  
lk n var antda olan məzmununu saxlamışdır. 

1995-c  ldə Azərbaycan Respubl kasının Kons-
t tus yası qəbul ed lən zaman Azərbaycan Res-
publ kasın n qüvvədə olan C nayət Məcəlləs n n 
ayrı-ayrı maddə-lər ndə ölüm cəzasının nəzər-
də tutulduğunu və onun ləğv ed lməs n n ancaq 
müzak rə mövzusu olduğunu nəzərə alaraq, belə 
nət cəyə gəl r k k , Azərbaycan Respubl kası 
Konst tus yasının 27-c  maddəs n n II h ssəs n n 
mətn ndə «məhkəmən n qanun  qüvvəyə m nm ş 
hökmünə əsasən ölüm cəzasının tətb q », eləcə 
də III h ssəs n n mətn ndə «tam ləğv ed lənədək» 
fadələr  yer ndə şləd lm şd r. Lak n 10 fevlal 

1998-c  l tar xl  Azərbaycan Respubl kası Qa-
nunu lə Azərbaycan Respubl kasında ölüm cə-
zası ləğv ed ld kdən sonra Konst tus yanın 27-c  
mad-dəs n n II və III h ssələr lə c nayət qanunve-
r c l y  arasında uyğunsuzluq yaranmışdır. Belə 
k , həm n Qanunla Azərbaycan Respubl kasında 
ölüm cəzasının tam ləğv ed lməs nə, 30 dekabr 
1999-cu l tar xl  Azərbaycan Respubl kası Qa-
nunu lə qəbul ed lm ş yen  C nayət Məcəlləs ndə 
ölüm cəzası k m  cəza növünün nəzərdə tutulma-
masına və bundan sonra, 2002, 2009 və 2016-cı 
llərdə ümumxalq səsvermələr  (referendumları) 

yolu lə Konst tus yaya əlavə və dəy ş kl klər n 
ed məs nə baxmayaraq Konst tus yanın 27-c  
maddəs n n II və III h ssələr  əvvəlk  məzmun-
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da qalmışdır. Yən  olüm cəzasının ləğv ed lməs  
nət cəs ndə Konst tus yanın 27-c  maddəs n n III 
h ssəs  artıq fakt k  olaraq şləməyən qanun nor-
masına çevr lm şd r. Həm n normanın məzmu-
nundan göründüyü k m , müstəsna cəza tədb r  
k m , yalnız dövlətə, nsan həyatına və sağlamlı-
ğına qarşı törəd lə b lən xüsus lə ağır c nayətlərə 
görə qanunla ölüm cəzasının müəyyən ed lməs  
ancaq «ölüm cəzası, tam ləğv ed lənədək» müm-
kün ola b lərm ş. Odur k , ölüm cazasının tam 
ləğv ed lməs  faktı artıq belə b r qanunun qəbul 
ed lməs n  st sna ed r.

Azərbaycan Respubl kası Konst tus yasının 
27-c  maddəs n n IV h ssəs lə qanunla nəzərdə 
tutulmuş zərur  müdaf ə, son zərurət, c nayətka-
rın yaxalanması və tutulması, həbsdə olanın həbs 
yer ndən qaçmasının qarşısının alınması, döv-
lətə qarşı q yamın yatırılması və ya dövlət çev-
r l ş n n qarşısının alınması, ölkəyə s lahlı basqın 
ed lməs  halları st sna olmaqla nsana qarşı s lah 
şləd lməs  yolver lməz sayılır [1, s. 11].

«Pol s haqqında» Azərbaycan Respubl kası 
Qanununun, «Dax l  qoşunların statusu haqqın-
da» Azərbaycan Respubl kası Qanununun, Azər-
baycan Respub-l kası Cəzaların İcrası Məcəlləs -
n n, Cəzaçəkmə müəss sələr n n Dax l  İnt zam 
Qaydalarının, eləcə də d gər müvaf q normat v 
hüquq  aktların müvaf q müddəaları aşağıda 
göstər lən məqsədlərlə s lah və xüsus  vas tələr n 
tətb q ed lməs nə nəzərdə tutur: 

1) nsan həyatına və sağlamlığına real təhlükə 
yaradan basqın və ya d gər zorakılıq hərəkətlər -
n n qarşısının alınması;

2) q yam və ya kütləv  xt şaşların qarşısının 
alınması;

4) g rovovların azad ed lməs , terorçuluq, 
dövlət n konst tus ya quruluşunun zorla dəy şd -
r lməs  və d gər c nayətkar qəsdlər n qarşısının 
alınması;

5) yaşayaş b nalarına, habelə müəss sələr n, 
darələr n, təşk latların b nala-rına qrup halında 

basqının dəf ed lməs ;
6) c nayət törəd lməs ndə şübhələn ld y nə 

görə tutulmuş, barəs ndə həbs qət- mkan tədb -
r  seç lm ş və ya müəyyən müddətə azadlıqdan 
məhrumetmə, yaxud ömürlük azadlıqdan məh-
rumetmə növündə cəzaya məhkum olunmuş 

şəxslər n həbsdən qaçmasının, onların zorakılıq-
la azad ed lməs n n, habelə s lahlı müqa-v mət 
göstərmən n qarşısını alınması; 

7) hərb  qulluqçuların, dax l  şlər orqanları 
əməkdaşlarının və slah-əmək müəss sələr  şç lə-
r n n həyatına və ya sağlamlığına təhlükə törədən 
basqının dəf ed lməs  və odlu s lahın d gər şəxs 
tərəf ndən ələ keç r lməs n n qarşısının alınması;

8) hərb  şəhərc klərə, hərb  eşalonlara və 
dəstələrə, mühaf zə olunan obyektlərə, qurğula-
ra və yüklərə, vətəndaşların mənz llər nə, dövlət 
orqanlarının, ct ma  b rl klər n, müəss sələr n, 
darələr n və təşk latların b nalarına qrup halında 

və ya s lahlı basqının dəf ed lməs ;
9) fövqəladə vəz yyət rej m  şəra t ndə yaşayış 

məntəqəs nə g r ş-çıxış post-larında əməkdaşın 
və ya hərb  qulluqçunun tələblər nə baxmayaraq 
dayanmaqdan mt na edən nəql yyat vas təs n n 
zədələn b saxlanılması;

10) özlər ndə olan s lahı və döyüş texn kası-
nı təhv l vermək barəs ndə olan qanun  tələblər  
yer nə yet rməkdən mt na edən s lahlı qrupların 
müqav mət n n qırılması və onların hüquqa z dd 
hərəkətlər nə son qoyulması.

S lah tətb qetmə lə bağlı olan göstər lən təd-
b rlər n yolver lən olmasının q ymətlənd r lməs  
onların qanun  məqsədlərə x dmət etməs lə ya-
naşı, ortaya çıxa b ləcək həyatdan məhrum etmə 
r sk n n na l olunacaq nət cəyə mütənas bl y n n 
təsd q ed lməs n  tələb ed r.

Yuxarıda göstər lən məqsədlərlə s lah və xü-
sus  vas tələr n tətb q ed lməs  Azərbaycan Res-
publ kası Konst tus yasının 27-c  maddəs n n IV 
h ssəs lə müəyyən ed lən tələblərə cavab ver r. 
Lak n b r məsələn  də qeyd etmək lazımdır k , 
27-c  maddən n IV h ssəs n n mətn nə «ölkəyə 
s lahlı basqın ed lməs  halları» fadəs n n dax l 
ed lməs lə təkrarçılığa yol ver lm şd r. Belə k , 
dövlətə s lahlı basqın ed lməs  s lah tətb q ed l-
məs nə əsas verən hal k m  Konst tus yasının 27-
c  maddəs n n II h ssəs də nəzərdə tutulmuşdur. 
Odur k  belə b r halın həm n maddən n IV h s-
səs ndə b r daha təkrar olunması qanunver c l k 
texn kas  baxımından düzgün dey l.

Göstər lənlərə əsaslanaraq hesab ed r k k , 
qeyd olunan z dd yyətlər n aradan qaldırılması 
üçün Azərbaycan Respubl kası Konst tus yası-
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nın 27-c  maddəs n n II h ssəs n n mətn ndən 
«məhkəmən n qanun  qüvvəyə m nm ş hökmünə 
əsasən ölüm cəzasının tətb q » fadəs n n, həm n 
maddən n III h ssəs n n, yaxud onun mətn n-

də olan «tam ləğv ed lənədək» fadəs n n, eləcə 
də həm n maddən n IV h ssəs n n mətn ndən «, 
ölkəyə s lahlı basqın ed lməs » fadəs n n xar c 
ed lməs  məqsədəuyğundur.
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Айдын Алиев 

Некоторые аспекты конституционной нормы о праве на жизнь, 
провозглашеннойКонституцией Азербайджанской Республики

Резюме 

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы обеспечения право на жизнь, 
предусмотренное как в международном, так и национальном законодательстве. Анализируя 
статьи 27 Конституции Азербайджанской Республики автор приходит к выводу, что на 
момент принятия Конституции Азербайджанской Республики в 1995 году указанная статья 
отвечала соответствующим требованиям. Однако после отмены смертной казни в уголовном 
законодательстве Азербайджанской Республики возникла несоответствие между частями II и 
III статьи 27 Конституции и уголовным законодательством Азербайджанской Республики, что 
требует внесения соответствующих изменений в содержание анализируемой статьи. 

Ayd n Al yev

Some aspects of the const tut onal norm on the r ght to l fe,
procla med by the Const tut on of the Republ c of Azerba jan

Summary

Th s art cle deals w th top cal ssues of ensur ng the r ght to l fe, as prov ded for n both nterna-
t onal and nat onal leg slat on. Analyz ng art cle 27 of the Const tut on of the Azerba jan Republ c, 
the author comes to the conclus on that at the t me of adopt on of the Const tut on of the Azerba jan 
Republ c n 1995, th s art cle met the relevant requ rements. However, after the abol t on of the death 
penalty n the cr m nal leg slat on of the Republ c of Azerba jan there was a d screpancy between 
parts 27 and 21 of the Const tut on of 27 and the cr m nal leg slat on of the Republ c of Azerba jan, 
wh ch requ res mak ng appropr ate changes to the content of the analyzed art cle.

Rəyç : h.ü.f.d., dos. S.Ağayev
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Açar sözlər: nformas ya təhlükəs zl y , c -
nayət proses , konst tus ya-hüquq  əsaslar, nsan 
və vətəndaşın hüquq və azadlıqları, vək l s rr .

Ключевые слова: информационная безо-
пасность, уголовный процесс, конституцион-
но-правовые основы, права и свобода  челове-
ка и гражданина, тайна адвоката.

Keywords: information security, criminal 
procedure, constitutional and legal framework, 
rights and freedom of a person and citizen, the 
secret of a lawyer.

İnsan hüquq və azadlıqlarının təb  və ay-
rılmaz xarakter n n tanınması dövlət n 
onları müdaf ə etməs n n, onların hüquq  

və d gər təm natları s stem n n yaratmasının əhə-
m yyət n  azaltmır. İnsan hüquq və azadlıqlarının 
dövlət müdaf əs n n təm natlılığı dövlət n Kons-
t tus yanın 12-c  maddəs ndə fadəs n  tapmış 
al  məqsəd  lə bağlıdır. Həm n maddəyə əsasən 
nsan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının 

təm n ed lməs  dövlət n al  məqsəd d r. Hak -
m yyət n ayrı-ayrı qolları nsan hüquq və azad-
lıqlarının qorunmasına görə cavabdehl k daşıyır. 
Konst tus yanın 71-c  maddəs n n 1-c  h ssəs nə 
əsasən Konst tus yada təsb t olunmuş nsan və 
vətəndaş hüquq və azadlıqlarını gözləmək və qo-
rumaq qanunver c l k, cra və məhkəmə hak m y-
yət  orqanlarının borcudur. 

İstən lən hüquq  kateqor yanın real zə mexa-
n zm n n olması həm n hüququn və ya d gər 
hüquq  konstruks yanın səmərəs nə b rbaşa təs r 
ed r. Hüquq və azadlıqların təm natı çox gen ş 
anlayışdır. Buraya konkret hüququn həyata ke-
ç r lməs  qaydalarından tutmuş, bu qaydalar po-
zulduqda görülməl  olan tədb rlər, o cümlədən 

hüquqların həyata keç r lməs n  st mullaşdıran 
müxtəl f təs r vas tələr  a dd r. Təm nat mexa-
n zm , sadəcə, Konst tus ya lə nəzərdə tutul-
mur. Çoxsaylı hüquq və azadlıqlar sahə təm natı 
mexan zm nə də mal kd rlər və dövlət b rbaşa 
hüquqla nəzərdə tutulmayan çoxsaylı vas tələr-
dən st fadə etməklə nsanların hüquq və azadlıq-
larının səmərəl  real zə olunmasına çalışır. Buna 
görə də hüquq və azadlıqların real zə mexan zm  
tək b r hüquq sahəs n n mkanları xar c ndə qalan 
müəyyən tədb rlər kompleks nə çevr l r. Konst -
tus yada bu təm natların əsasları nəzərdə tutulur 
[9, s.125].

Vəz fəl  şəxslər n prosessual vəz fələr n n la-
zım  qaydada crasının ən mühüm təm natı – c -
nayət proses  şt rakçılarına ver lm ş prosessual 
hüquqlardır. Bu hüquqlar s stem ndə şübhəl  və 
təqs rlənd r lən şəxslər n prosessual hüquqları, 
o cümlədən vəsatət qaldırmaq və c nayət pro-
ses n  aparan orqanların və vəz fəl  şəxslər n 
hərəkətlər ndən (hərəkəts zl y ndən) ş kayət ver-
mək hüququ xüsus  əhəm yyət kəsb ed r. Şəxs n 
ona qanunla ver lm ş hüquqdan st fadə ed b-et-
məməs  onun öz radəs ndən asılı olsa da, onun 
öz hüquqlarından hər hansı b r n n pozulması lə 
razılaşması heç b r hüquq  qüvvəyə mal k dey l-
d r [7, s.95].

C nayət proses n n hüquq  tənz mlənməs  c -
nayət prosessual hüququn mənbələr  tərəf ndən 
reallaşır. CPM- n 2.1-c  maddəs nə əsasən Azər-
baycan Respubl kasının c nayət-prosessual qa-
nunver c l y  aşağıdakılardan barətd r:

1. Azərbaycan Respubl kasının Konst tus -
yasından;

2. CPM-dən;
3. Azərbaycan Respubl kasının d gər qa-

nunlarından;
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4. Azərbaycan Respubl kasının tərəfdar çıx-
dığı beynəlxalq müqav lələrdən.

Konst tus yanın al  hüquq  qüvvəyə mal k ol-
masına görə b r çox nsan və vətəndaş hüquq və 
azadlıqlarının yüksək dəyər fadə etməs  nəzərə 
alınmaqla onlar məhz Konst tus yada təsb t olu-
naraq c nayət-prosessual qanunver c l y n d gər 
mənbələr  hesabına daha gen ş tənz mlənm şd r.

İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının 
dövlət müdaf əs n  təm n etmək üçün Konst -
tus ya həm n vəz fən n həyata keç r lməs n n 
müxtəl f üsul və vas tələr  də dax l olmaqla tə-
m nat s stem n  yaradır. İnsan və vətəndaş hüquq 
və azadlıqlarının dövlət təm natı yalnız demok-
rat k s yas  və hüquq  rej m n mövcud olduğu 
şəra tdə mümkündür. İnsan və vətəndaş hüquq 
və azadlıqları tar xən demokrat yanın nk şafı lə 
əlaqədar yaranmış və yalnız demokrat k cəm y-
yətdə həyata keç r lə b lər. Konst tus yanın 7-c  
maddəs ndə Azərbaycan dövlət n n demokrat k, 
hüquq , dünyəv , un tar respubl ka elan ed lməs  
nsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının dövlət 

təm natının vah d s stem n n yaradılması lə mü-
şay ət olunmalıdır. 

Ümum yyətlə, hüquq  təm nat ded kdə, nor-
mat v hüquq  aktlar lə müəyyən ed lm ş elə 
vas tə və üsullardır k , onların köməy  lə vətən-
daşların hüquqları mühaf zə və müdaf ə ed l r, 
pozulmasının qarşısı alınır və nət cələr  aradan 
qaldırılır.

C nayət proses ndə şəxslər üçün tanınan əsas 
təm natlardan b r  onların barəs ndə olan, ümu-
m yyətlə, c nayət mühak mə craatının maraqlı 
lə əlaqədar olan nformas yanın yayılmasının 

qarşısının alınmasını, qanunla qorunan s rlər n 
yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda və qay-
dada yayıla b lməs n  özündə əks etd rən nfor-
mas ya təhlükəs zl y n n təm natıdır. Azərbaycan 
Respubl kası Konst tus yasının 32-c  maddə-
s ndə bu təm nata konst tus on-hüquq  xarakter 
ver l r. Konst tus yanın 32-c  maddəs n n I və II 
h ssələr nə görə, hər kəs n şəxs  toxunulmazlıq, 
şəxs  və a lə həyatının s rr n  saxlamaq hüququ 
vardır. Qanunla nəzərdə tutulan hallardan başqa, 
şəxs  və a lə həyatına müdax lə etmək qadağan-
dır. Hər kəs n şəxs  və a lə həyatına qanunsuz 
müdax lədən müdaf ə hüququ vardır. Bu zaman 
nəzərə almaq lazımdır k , demokrat k dövlət  sə-

c yyələnd rən cəhətlərdən b r  lk növbədə fərd n 
özünün hüquqlarını müdaf ə etməkdə daha artıq 
fəallığa mal k olmasıdır [6, s.106]. Bu cür fəallıq 
sə hüquqlarını müdaf ə etmək üçün ona ver l-

m ş hüquqlardan rəl  gəl r. Təsadüf  dey ld r k , 
hüquq  müdaf ən n təm n  hüquq  dövlət n hər b r 
şəxsə öz hüquqlarını müdaf ə etməs  üçün dövlə-
t n hüquq-mühaf zə orqanları və məhkəmələr nə 
real mürac ət etmək mkanını yaratmaq vəz fəs -
d r.

Ümum yyətlə, şəxs  toxunulmazlıq nsan fəa-
l yyət n n a lə, mə şət və nt m münas bətlərdə hə-
yat tərz n  əhatə ed r. İnsanın bu sahələrdə həyat 
fəal yyət nə dövlət, ct ma  təşk latlar, ayrı-ayrı 
vətəndaşlar müdax lə və nəzarət edə b lməzlər. 
İnsanın həyat tərz , düşüncələr , şəxs  qeydlər , 
tutduğu gündəl k yazışmaları, telefon danışıqla-
rı, övladlığa götürmə s rr  onun şəxs  həyatının 
s rr nə a dd r. Məzmunundan asılı olaraq s rrlər: 
şəxs , dövlət, qulluq, hərb , peşə növlər ndə ola 
b lərlər. Şəxs  və a lə s rr  heç k mə et bar olun-
mayan və olduqca şəxs  xarakter daşıyan s rrlər-
d r [3, s.165-166].

Yuxarıda qeyd ed lənlər  nəzərə alaraq Kons-
t tus yanın 32-c  maddəs n n III h ssəs ndə təsb t 
ed l r k , öz razılığı olmadan k msən n şəxs  həya-
tı haqqında məlumatın toplanılmasına, saxlanıl-
masına, st fadəs nə və yayılmasına yol ver lm r. 
Qanunla müəyyən ed lm ş hallar st sna olmaqla, 
heç kəs onun xəbər  olmadan və ya et razına bax-
madan zlən lə b lməz, v deo və foto çək l ş nə, 
səs yazısına və d gər bu cür hərəkətlərə məruz 
qoyula b lməz. 

Konst tus yanın 32-c  maddəs n n III h ssəs -
n n tələb ndən rəl  gələrək “Əməl yyat-axtarış 
fəal yyət  haqqında” Azərbaycan Respubl kası 
Qanununun 4-cü maddəs n n II h ssəs ndə qeyd 
ed l r k , əməl yyat-axtarış fəal yyət n n həyata 
keç r lməs  zamanı Azərbaycan Respubl kası-
nın Konst tus yasında nəzərdə tutulmuş nsan və 
vətəndaş hüquq və azadlıqlarını, hüquq  şəxslər n 
qanun  mənafelər n  pozmaq qadağandır. Əmə-
l yyat-axtarış tədb rlər n n tətb q  lə bağlı nsan 
və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müvəqqət  
məhdudlaşdırılmasına yalnız “Əməl yyat-axtarış 
fəal yyət  haqqında” Qanunla müəyyən ed lm ş 
qaydada c nayətlər n qarşısının alınması, onla-
rın açılması, məhkəmə, st ntaq və ya təhq qat 
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orqanlarından g zlənən, cəza çəkməkdən boyun 
qaçıran şəxslər n, tk n düşənlər n axtarışı za-
manı yol ver lə b lər. Qeyd ed lən məqsədlərdən 
heç b r  olmadıqda, əməl yyat-axtarış fəal yyət -
n n subyektlər  tərəf ndən şəxs  həyatının toxu-
nulmazlığına olan təm nat pozulmuş olacaqdır. 
Həmç n n, həm n Qanunun 14-cü maddəs n n IX 
h ssəs n n tələb nə əsasən, əməl yyat-axtarış fəa-
l yyət n  həyata keç rərkən dövlət s rr  və x dmət 
s rr  sayılan, əməl yyat-axtarış fəal yyət n n təş-
k l nə, əməl yyat məlumatların mənbəy nə, üsul 
və metodlarına, eləcə də vətəndaşların şəxs  və 
a lə həyatına a d olan məlumatlar aşkarlanma-
malıdır. Həmç n n, nəzərə almaq lazımdır k , 
əməl yyat-axtarış tədb rlər n n s yahısı, habelə 
onların keç r lməs  üçün səbəb və əsaslar yalnız 
“Əməl yyat-axtarış fəal yyət  haqqında” Qanunla 
müəyyən ed l r.

Konst tus yanın 32-c  maddəs n n IV h ssə-
s nə əsasən, hər kəs n yazışma, telefon danışıq-
ları, poçt, teleqraf və d gər rab tə vas tələr  lə 
ötürülən məlumatın s rr n  saxlamaq hüququna 
dövlət təm nat ver r. Bu hüquq qanunla nəzərdə 
tutulmuş qaydada c nayət n qarşısını almaqdan 
və ya c nayət ş n n st ntaqı zamanı həq qət  üzvə 
çıxarmaqdan ötrü məhdudlaşdırıla b lər. Bu cür 
məlumatların ələ keç r lməs  özünü ya prosessual 
məcbur yyət tədb rlər n n tətb q  zamanı, ya da 
əməl yyat-axtarış tədb rlər n n həyata keç r lmə-
s  zamanı göstərə b lər. Burda dövlət təm natının 
nələrdən barət olması məsələs n  aydınlaşdırmaq 
gərəkl d r. Həm n təm natları aşağıdakı şək ldə 
qruplaşdırmaq olar:

1. CPM- n 256.1 və 259.1-c  maddələr nə 
əsasən bu cür göndər şlər üzər nə həbs və ya mə-
lumatların ələ keç r lməs , b r qayda olaraq, məh-
kəmən n qərarı əsasında reallaşdırılır, yalnız qa-
nunla nəzərdə tutulmuş təx rəsalınmaz hallarda 
müstənt q öz qərarı lə bu fəal yyət  gerçəkləşd rə 
b lər;

2. CPM- n 259.3-cü maddəs nə əsasən, bəz  
məlumatların, yən  mal yyə əməl yyatları, bank 
hesablarının vəz yyət  və verg lər n ödən lmə-
s  barədə məlumatlar dax l olmaqla, şəxs , a lə, 
dövlət, kommers ya və ya peşə s rr n  təşk l edən 
məlumatlarının ələ keç r lməs  yalnız məhkəmə 
qərarı əsasında həyata keç r lə b lər;

3. Telefon və d gər qurğularla aparılan da-

nışıqların, rab tə və d gər texn k  vas tələrlə ötü-
rülən məlumatların ələ keç r lməs  altı aydan ar-
tıq davam edə b lməz.

Oxşar müddəa Avropa İnsan Hüquqları Kon-
vens yasının 8-c  maddəs ndə də əks n  tapmış-
dır. Həm n maddəyə əsasən, hər kəs öz şəxs  və 
a lə həyatına, mənz lə və yazışma s rr nə hörmət 
hüququna mal kd r. M ll  təhlükəs zl k və ct ma  
asay ş, ölkən n qt sad  r fah maraqları nam nə, 
ğt şaş və ya c nayətlər n qarşısını almaq üçün 

sağlamlığı, yaxud mənəv yyatı qorumaq üçün 
və ya d gər şəxslər n hüquq və azadlıqlarını mü-
daf ə etmək üçün qanunla nəzərdə tutulmuş və 
demokrat k cəm yyətdə zərur  olan hallar st sna 
olmaqla, bu hüququn həyata keç r lməs nə döv-
lət hak m yyət  orqanları tərəf ndən müdax ləyə 
yol ver lm r. Hüquq mühaf zə orqanlarının fərd  
xarakterl  məlumatlarla şləmək qaydası müva-
f q qanunlarla, lk növbədə c nayət-prosessual 
qanunver c l y  lə tənz mlən r. Hüquq mühaf zə 
orqanları vətəndaşların şəxs  həyat s rr nə mü-
dax lə zamanı qanunla müəyyən ed lm ş hədd  
aşmamalıdırlar. Hüququn hər hansı məhdudlaş-
ması demokrat k cəm yyət üçün bunun zərur l -
y ndən asılıdır [6, s.272].

CPM- n 12.1-c  maddəs nə əsasən, c nayət 
proses n  həyata keç rən orqanlar c nayət pro-
ses ndə şt rak edən bütün şəxslər n Konst tus -
ya lə təsb t ed lm ş nsan və vətəndaş hüquq və 
azadlıqlarına r ayət olunmasını təm n etməl d r-
lər. Maddən n məqsəd  c nayət proses  ged ş ndə 
Konst tus yada təsb t olunmuş nsan və vətəndaş 
hüquq və azadlıqlarının təm n n n hüquq  əsasla-
rının c nayət-prosessual qanunver c l y ndə möh-
kəmlənd r lməs d r. 

CPM- n 16-cı maddəs  sə konst tus on nor-
ma şəxs  həyatın toxunulmazlığı hüququnu daha 
ətrafl ı şək ldə tənz mləyərək onun təm n ed lmə-
s n  c nayət mühak mə craatının pr ns plər ndən 
b r  səv yyəs nə çıxarır. Həm n maddəyə əsasən, 
c nayət təq b  ged ş ndə heç kəs n şəxs  (özünün 
və a ləs n n) həyatın s rr n n, telefon danışıqları, 
poçt-teleqraf və d gər rab tə vas tələr  lə ötü-
rülən məlumatların və başqa məlumatların s r-
r n n saxlanılması hüququ CPM lə nəzərdə tu-
tulmuş hallardan başqa məhdudlaşdırıla b lməz. 
Poçt, teleqraf və d gər göndər şlər n üzər nə həbs 
qoyma, onu yoxlama və götürmə, telefon və d -
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gər qurğularla aparılan danışıqların və başqa ra-
b tə və texn k  kanallar vas təs  lə ötürülən mə-
lumatların və başqa məlumatların tutulması CPM 
lə müəyyən ed lm ş hallarda, b r qayda olaraq, 

məhkəmən n qərarı lə həyata keç r lə b lər. Bu 
maddən n məqsəd  c nayət proses  ged ş ndə şəx-
s  həyatın toxunulmazlığını təm n edən müddəa-
ların c nayət-prosessual qanunver c l y ndə təsb t 
olunması lə şəxs  həyat s rr n n təm n nə na l 
olunmasından barətd r.

 Ümum yyətlə, c nayət-prosessual qanun-
ver c l y ndə həyat s rr n n qorunması təm natları 
aşağıdakı formalarda öz fadəs n  tapmışdır:

- Şübhəl  və ya təqs rlənd r lən şəxs n sus-
maq hüququ;

- Müstənt q n şəxs  həyat s rr n  yaymamaq 
vəz fəs ;

- Başqa c nsdən olan şəxs n yanında müa-
y nəyə cazə ver lməməs ;

- Zərur  hallarda məhkəmə baxışının qapa-
lılığı;

- Şəxs  yazışma s rr n n məhkəmə clasında 
onu yazan tərəfl ər n razılığı lə açıqlanması və s.

Konst tus yanın 127-c  maddəs n n V h ssə-
s nə əsasən, bütün məhkəmələrdə şlər n craatı 
açıq aparılır. İşə qapalı clasda baxılmasına yal-
nız o halda cazə ver l r k , məhkəmə açıq craatın 
dövlət, peşə və kommers ya s rr n n açılmasına 
səbəb olacağını güman ed r, ya da vətəndaşların 
şəxs  və ya a lə həyatının məxf l y n  qorumaq 
zərurət n n mövcudluğunu müəyyən ed r. La-
k n məhkəmə clasının açıq keç r lməs  nə qədər 
proses n daha ədalətl  və tərb yəv  xarakter daşı-
masına x dmət etsə də, bəz  hallarda onun qapalı 
keç r lməs nə zərurət yaranır. İclasın zərurət ol-
duqda qapalı şək ldə keç r lməs  Konst tus yada 
qeyd ed lm ş s rlər n yayılmasının qarşısını al-
maq məqsəd  daşıyır. Buna görə də qeyd ed lən 
müddəanın özündə c nayət proses ndə nforma-
s ya təhlükəs zl y n n təm natını eht va etd y n  
söyləsək, yanılmış olmarıq.

Qanunver c l klə nəzərdə tutulmuş d gər təm -
natlardan b r  CPM- n bt da  araşdırma məlumat-
larının yayılmasının yolver lməzl y n  özündə əks 
etd rən 222-c  maddəs d r. İbt da  araşdırma mə-
lumatların yayılması, CPM- n 222.2 və 222.6-cı 
maddələr ndə nəzərdə tutulmuş hallardan başqa, 
yolver lməzd r.

İbt da  araşdırma məlumatlarının yayılması-
nın qarşısının alınması bt da  araşdırma s rr n n 
qorunmasına yönəlm şd r [1, s.46]. 

CPM- n 222-c  maddəs n n təhl l ndən aydın 
olur k , bt da  araşdırmanın heç də bütün mə-
lumatları yayılma qadağası altında dey ld r. C -
nayət ş  üzrə məhkəmə baxışınadək bt da  araş-
dırma məlumatları c nayət proses n n şt rakçıları 
və jurnal stlər tərəf ndən yalnız müvaf q olaraq 
müstənt q n, təhq qatçının, bt da  araşdırmaya 
prosessual rəhbərl y  həyata keç rən prokurorun 
və ya məhkəmən n cazəs  lə bt da  araşdırma-
nın maraqlarına z dd olmayan və c nayət proses -
n n d gər şt rakçılarının hüquq və qanun  məna-
felər n  pozmayan həddə yayıla b lər. 

İbt da  araşdırma s rr  ded kdə, c nayət və c -
nayət-prosessual qanunver c l klə qorunan, c -
nayət ş n n təhq qatı və st ntaqı lə bağlı olan, 
yayılması və ya qeyr -qanun  st fadəs  təhq qa-
tın və st ntaqın və ya onun şt rakçılarının qa-
nun  maraqlarına z yan vura b lən konf dens al 
məlumat başa düşülür [4, s.27]. Kommentar ya 
müəll fl ər  sə qeyd ed rlər k , bt da  araşdırma 
s rr n  təşk l edən məlumatlar ded kdə, c nayət 
və c nayət-prosessual qanunver c l klə qorunan, 
bt da  araşdırmanın maraqlarını əks etd rən, 

təhq qatçı, müstənt q, yaxud bt da  araşdırma-
ya prosessual rəhbərl y  həyata keç rən prokuror 
tərəf ndən konf dens al hesab ed lən və bt da  
araşdırmanın maraqlarına real və potens al təh-
lükən n qarşısının alınması məqsəd lə yayılması-
na qadağa qoyulan məlumatlar başa düşülür [8, 
s.676].

C nayət-prosessual qanunver c l k məhkəmə 
baxışından fərql  olaraq, bt da  araşdırma məlu-
matlarının yayılmasını qadağan ed r. Bu ondan 
rəl  gəl r k , bt da  araşdırma məlumatlarının 

g zl  saxlanılması, b r qayda olaraq, hər b  c -
nayət ş  üzrə c nayət mühak mə craatının və-
z fələr n n yer nə yet r lməs nə, st ntaqın obyek-
t v, hərtərəfl  və tam aparılmasına, habelə st ntaq 
aparan şəxsə kənar təs r n aradan qaldırılmasına 
təm nat yaradır. Əks təqd rdə sə bt da  araşdır-
ma məlumatlarının vaxtından əvvəl elan ed lmə-
s  (yayılması) st ntaqı aparılan c nayət ş nə son 
dərəcədə mənf  təs r göstər r və b r çox hallarda 
təqs rlənd r lən şəxs n hüquqlarının və qanun  
marağının pozulması lə nət cələn r [2, s.411].
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CPM- n 222.6-cı maddəs nə əsasən, ct ma  
maraq kəsb etməs , yanlış məlumatların yayıl-
masının qarşısının alınması və ya c nayətə görə 
məsul yyət n labüdlüyünün nümay ş etd r lməs  
lə əlaqədar bt da  araşdırma məlumatları bt da  

araşdırmaya prosessual rəhbərl y  həyata keç rən 
və ya bt da  araşdırmanı aparan orqan tərəf ndən 
b lavas tə və ya kütləv  nformas ya vas tələr  lə 
açıqlana b lər. Bu zaman açıqlanan məlumat c -
nayət had səs  lə bağlı əldə ed lm ş bt da  araş-
dırma nət cələr ndən barət olmalı, davam edən 
bt da  araşdırmanın maraqlarına, c nayət prose-

s n n d gər şt rakçılarının şəxs  həyat toxunul-
mazlığı hüququna z dd olmayan həddə olmalı, 
təqs rs zl k prezumps yasına uyğun olaraq şübhə-
l  və ya təqs rlənd r lən şəxs n c nayətə a d yyət  
lə bağlı h ssədə onun c nayət  törətməkdə şübhə-

l  b l nməs nə da r hədd  keçməməl d r. 
CPM- n 222.7-c  maddəs nə əsasən sə yet-

k nl k yaşına çatmayan şübhəl , təqs rlənd r lən 
və ya zərər çəkm ş şəxslər n şəxs yyət  barədə 
məlumatların açıqlanmasına yalnız həm n şəxs-
lər n və onların qanun  nümayəndələr n n razılığı 
lə yol ver l r.

İbt da  araşdırmanın aparılmasının düzgün b r 
formada həyata keç r lə b lməs  və təqs rs zl k 
prezumps yasına uyğun olaraq şübhəl  (təqs r-
lənd r lən) şəxs n “ləkələnməmək” hüququnun 
qoruna b lməs  baxımından bt da  araşdırma-
nın g zl l y nə maks mum əməl olunmalıdır [5, 
s.244-245].

Hər hansı b r hüququn təm natının eff ekt v şə-
k ldə real zə ed lməs  məqsəd lə həm n hüququn 
pozulması nət cəs ndə müəyyən sanks yanın tət-
b q olunması da böyük əhəm yyət daşıyır. Yuxarı-
da da bt da  araşdırma s rr nə ver lən anlayışdan 
da göründüyü k m , o, c nayət və c nayət-proses-
sual qanunver c l k tərəf ndən qorunur. 

CPM- n 222.4-cü maddəs nə əsasən, bt da  
araşdırma zamanı CPM- n 222.1-222.3-cü mad-
dələr n n müddəalarına r ayət ed lməs n n təm n 
ed lməs  məqsəd  lə müstənt q və ya təhq qat-
çı şah də, zərər çəkm ş şəxsə, mülk  dd açıya 
və mülk  cavabdehə, onların nümayəndələr nə, 
mütəxəss slərə, ekspertlərə, tərcüməç lərə, hal 
şah dlər nə, müdaf əç lərə və d gər şəxslərə onla-
rın razılığı olmadan bt da  araşdırma məlumatla-
rının yayılmasının, o cümlədən CPM lə nəzərdə 

tutulmuş hallarda və qaydada əldə ed lm ş proses-
sual sənədlər n surətlər n n prosessual məqsəd-
lərdən kənar yayılmasının yolver lməzl y  barədə 
yazılı xəbərdarlıq ed r. Belə xəbərdarlıq ed lmə-
m şd rsə, yayılması c nayət n açılmasına, c nayət 
törətm ş şəxs n tutulmasına, bt da  araşdırmanın 
normal ged ş nə mane ola b lən məlumatların ya-
yılmasına görə c nayət proses n  həyata keç rən 
şəxs məsul yyət daşıyır. 

Bundan başqa, şəxs  həyatın toxunulmazlığı-
nın pozulması nət cəs ndə hər hansı şəxsə mənə-
v  və ya madd  z yan vurulduqda həm n pozun-
tuya yol verm ş təhq qatçı, müstənt q, bt da  
araşdırmaya prosessual rəhbərl y  həyata keç rən 
prokuror və ya hak m, habelə bt da  araşdırma 
məlumatlarının yayılmasının yolver lməzl y  
haqqında xəbərdar ed lm ş hər b r şəxs Azərbay-
can Respubl kasının qanunver c l y nə müva-
f q olaraq məsul yyət daşıyır. Məsələn, C nayət 
Məcəlləs n n 300-cü maddəs nə əsasən, qanunla 
müəyyən ed lm ş qaydada yayılmaması barədə 
xəbərdar ed lm ş şəxs tərəf ndən təhq qatçının, 
müstənt q n, prokurorun və ya məhkəmə nəzarət  
funks yasını həyata keç rən hak m n cazəs  ol-
madan təhq qat və ya bt da  st ntaq məlumatla-
rının yayılması bt da  araşdırmanın aparılmasına 
mane olduqda, yaxud maraqlı şəxsə mənəv  və 
ya madd  z yanın vurulmasına səbəb olduqda c -
nayət məsul yyət nə səbəb olur.

C nayət proses ndə şt rak edən əsas subyekt-
lərdən b r  olan müdaf əç  vək ll k fəal yyət  lə 
məşğul olan vək ld r. “Vək llər və vək ll k fəa-
l yyət  haqqında” AR Qanununun 1-c  maddəs -
n n II bənd nə əsasən, vək ll k qanunun al l y , 
müstəq ll k, demokrat zm, human zm, ədalət, aş-
karlıq və konf dens allıq pr ns plər  əsasında fəa-
l yyət göstər r. Həm n Qanunun 16-cı maddəs n-
də sə aşağıdakı b r sıra vac b vəz fələr  nəzərdə 
tutulmuşdur:

- vək l s rr n  qorumalı, vək l andına və və-
k l et kasına r ayət etməl d r;

- mənafey  təms l ed lən və ya müdaf ə 
ed lən şəx n cazəs  olmadan hüquq  yardımın 
göstər lməs  lə əlaqədar vək lə məlum olan fakt-
ları və sənədlər , eləcə də mənəv yyata, demokra-
t k cəm yyətdə ct ma  qaydaya və ya dövlət təh-
lükəs zl y nə z yan vura b lən, həmç n n yetk nl k 
yaşına çatmamışların mənafelər  və ya tərəfl ər n 
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şəxs  və a lə həyatının müdaf əs  tələb edərsə, 
belə məlumatları yaymamalıdır;

- vək l s rr ndən özünün şəxs  və ya başqa-
sının mənafey  üçün st fadə etməməl d r.

Həm n Qanunun 17-c  maddəs nə əsasən, və-
k l s rr  ded kdə, vək l n peşə vəz fələr n n həyata 
keç r lməs  lə əlaqədar aldığı məlumatlar, verd -
y  məsləhətlər və arayışlar başa düşülür.
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Asif Qadirov

Constitutional and Legal Framework 
for Ensuring Information Security in Criminal Proceedings

 Summary

The author of the article investigated the important problems of the constitutional legal basis for 
ensuring information security in the criminal process. The article notes that in order to ensure the 
state protection of the rights and freedoms of a person and citizen, the Constitution establishes a 
guarantee system, including various means of accomplishing this task. State guarantees of the rights 
and freedoms of a person and a citizen are possible only under conditions of a democratic political and 
legal regime. Human and civil rights and freedoms have historically been shaped by the development 
of democracy and can only be realized in a democratic society.

 Асиф  Гадиров

Конституционно-правовые основы обеспечения  информационной 
безопасности в уголовном процессе

Резюме

Автор статьи исследовал важные проблемы конституционно-правовых основ обеспечения  
информационной безопасности в уголовном процессе. В статье отмечается, что в целях обе-
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спечения государственной защиты прав и свобод человека и гражданина Конституция уста-
навливает систему гарантий, включающую в себя различные средства реализации этой задачи. 
Государственные гарантии прав и свобод человека и гражданина возможны только в услови-
ях демократического политико-правового режима. Права и свободы человека и гражданина 
исторически были сформированы развитием демократии и могут быть реализованы только в 
демократическом обществе.

Rəyçi: h.ü.f.d. dos., S.Ağayev



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 3 (23), 2019

96

Açar sözlər: c nayət prosessual qanunver c l -
y , mülk  dd açı, mülk  cavabdeh,  hüquq  şəxs-
lər, zərər, dd a, məsul yyət.
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возмещение убытков, иски, ответственность.

Müas r cəm yyətdə vətəndaşlara və 
hüquq  şəxslərə əmlak və qeyr  - 
əmlak hüquqlarının həyata keç r l-

məs  mkanını təm n edən və onları c nayət qəsd-
lər ndən müdaf ə edən müxtəl f zəmanətlər n 
gen ş s stem  mövcud olmuşdur. Belə müdaf ə-
n n təs rl  vas tələr ndən b r  pozulmuş hüququn 
məhkəmə qaydasında  bərpa ed lməs d r. AR 
CPM-n n 6-cı maddəs nə uyğun olaraq, Azərbay-
can Respubl kası c nayət-prosessual qanunver -
c l y n n müddəaları Azərbaycan Respubl kası-
nın əraz s ndə olan bütün f z k  və hüquq  şəxslər 
üçün məcbur d r və Azərbaycan Respubl kası 
c nayət-prosessual qanunver c l y n n tələblər nə 
əməl ed lməməs  Azərbaycan Respubl kasının 
qanunver c l y  lə müəyyən olunmuş hallarda 
məsul yyətə səbəb olur. Azərbaycan Respubl -
kası Mülk  Məcəlləs n n 19-cu maddəs nə döv-
lət hak m yyət  orqanının və ya yerl  özünü darə 
orqanının mülk  qanunver c l yə uyğun gəl-
məyən, f z k  və ya hüquq  şəxs n mülk  hüquq-
larını və qanunla qorunan mənafelər n  pozan 
qeyr -normat v xarakterl  aktı məhkəmə tərəf n-
dən et barsız sayıla b lər. Dövlət onlara ədalət 
məhkəməs n n əlçatanlığını və dəym ş zərərə 
və ya z yana görə kompensas yanı təm n ed r. 
Azərbaycan Respubl kası qanunver c l k aktları-
nın normalarını təhl l edərkən görürük k , bütün 

mülk yyət formaları, həmç n n c nayətdən zərər 
çəkm ş şəxslər n məhkəməyə mürac ət huququ-
na zəmanət ver l r və dövlət tərəf ndən qorunur. 
Bu dövlət n demokrat k nk şaf kursunun əlamə-
t d r, bu zaman pr or tet cəhətlər hər b r şəxs n 
hüquqlarına və qanun  maraqlarına hörmət və 
təm natdır, stər vətəndaş olsun, stərsə də təşk -
lat. AR CPM-də nəzərdə tutulan hallarda hüquq  
şəxs zərərçəkm ş k m  tanınır, bu da ona c nayət 
məhkəmə craatında tam hüquqla müstəq l şt rak 
üçün mkan ver r. Bununla yanaşı, c nayətdən 
zərər çəkm ş hüquq  şəxslər əmlak zərər n n bər-
pa ed lməs  üçün c nayət ş  lə b rl kdə baxılan 
mülk  dd a rəl  sürmək hüququna mal kd r. Eyn  
zamanda, c nayət proses ndə həm f z k , həm də 
hüquq  şəxs n zərər n n ödən lməs  nst tutunun 
vas tələr n n tətb q ed lməs ndə b r sıra həll ed l-
məm ş məsələlər mövcuddur. AR CPM-də mülk  
dd açı bu zərər n b lavas tə c nayətlə dəyməs n  

eht mal etmək əsası olduğu zamanı əmlak zərə-
r n n ödən lməs  haqqında tələb rəl  sürən f z k  
və ya hüquq  şəxsd r. Mülk  dd açı mənəv  zərə-
r n əmlakla ödən lməs  üçün də mülk  dd a rə-
l  sürə b lər. Bu normada söhbət hüquq  statusu 
müxtəl f olan k  müstəq l hüquq subyekt  (f z k  
və hüquq  şəxs) haqqında ged r. Mülk  qanun-
ver c l y n hüquq  şəxslərə mənəv  zərər n ödə-
n lməs  hüququ verməyən  müddəalarını nəzərə 
alaraq qəbul etmək zərur d r k , təhl l ed lən nor-
ma hüquq  şəxsə münas bətdə tam tətb q ed l-
m r. Belə b r sual qanunauyğundur: “Mülk  dd a 
hüquq  şəxsə onun c nayətlə pozulmuş hüquqla-
rının və qanun  maraqlarının tam müdaf əs  üçün 
mkanı təm n ed rm ?”. Cavab almaq üçün mülk  
dd a kateqor yasını daha ətrafı nəzərdən keç rək. 

Hüquq  ədəb yyatda mülk  dd anın madd  – 
hüquq  məzmunu və prosessual – hüquq  forma-
larının vəhdət  haqqında anlayış üstünlük təşk l 
ed r. Xüsusən, A. Q. Mazalov qeyd ed r k , hər 
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dd a k  tərəfə mal kd r: madd  – hüquq  – dd -
açının cavabdehə dd a premet n  təşk l edən və 
madd  – hüquqa əsaslanan radı və bu radın for-
masını və prosessual qaydasını xarakter zə edən 
prosessual – hüquq . Hər k  tərəf b r – b r  lə 
eyn  had sən n 2 məzmun və forması k m  b r – 
b r  lə uyğunlaşır. Bu nəzər yyəyə əsasən c nayət 
ş  üzrə mülk  dd anın predmet  əmlak zərər -

n n ödən lməs  haqqında rəl  sürülmüş madd  – 
hüquq  tələbd r, prosessual – hüquq  tərəf sə c -
nayət ş n n başlanması haqqında qərarın hüquq  
qüvvəyə m nməs ndən sonra tələb n yazılı və ya 
ş fah  formada  şərh ed lməs  lə  c nayət ş n n 
aparılmasına görə məsul olan vəz fəl  şəxslərə 
mürac ətdə fadə ed l r.  [7, s.49] Beləl klə, c -
nayət proses ndə mülk  dd a c nayətdən madd  
zərər çəkm ş şəxs n c nayət ş n n aparılmasına və 
həll ed lməs nə görə məsul olan vəz fəl  şəxslərə 
təqs rlənd r lən şəxsə və ya madd  zərər n ödən l-
məs  haqqında təqs rlənd r lən şəxs n hərəkətlə-
r nə görə əmlak məsul yyət  daşıyan şəxslərə qar-
şı tələblə mürac ətd r.Əsasən məhkəmə, hak m, 
müstənt q, təhq qatçı tərəf ndən hüquq  şəxs n 
mülk  dd açı k m  tanınması haqqında qərarın 
qəbul ed lməs  üçün əsas hüquq  şəxsə c nayətlə 
vurulmuş zərərd r. Beləl klə, mülk  dd anın məz-
munun təhl l  b zə belə b r nət cə çıxarmağa m-
kan ver r k , hüquq  şəxs tərəf ndən rəl  sürülən 
dd a tələb n n predmet  onun c nayət proses ndə 

mülk  dd açı q sm ndə şt rakı  lə məhdudlaşdı-
rılmışdır. Deməl ,  c nayət proses  çərç vəs ndə 
mülk  dd açı q sm ndə çıxış edən hüquq  şəxs-
lər yalnız pozulmuş əmlak hüquqlarını müdaf ə 
etmək hüququna mal kd r. S v l st kada belə b r 
mülah zə mövcuddur k , hüquq  şəxs n şgüzar 
mövqey nə dəym ş zərər n ödən lməs  vətəndaş-
lara mənəv  zərər n ödən lməs  üçün müəyyən 
ed lm ş qaydada həyata keç r lə b lər. Mən m f k-
r mcə, belə vəz yyət hüquq  şəxs n müstəq ll y n  
azaldır. Bəz  al mlər hüquq  şəxsə münas bətdə 
“mənəv  zərər” anlayışının st fadə ed lməs  m-
kanını eht mal edən başqa mövqe tutur, onlar bu 
term n n vətəndaşlara və hüquq  şəxslərə tətb q 
ed lməs n n ayrı təy n n  verməy n zərur  olduğu-
nu hesab ed r. C nayət – prosessual qanunver c -
l y n mənəv  zərər n ödən lməs  haqqında dd a-
nın əmlak dd asının törəməs  olduğu haqqında 
müddəasını tənq d edən  D. A. Praskovy n mənə-

v  zərər n ödən lməs  haqqında dd anı müstəq l 
tələblər olduğunu hesab etməy  təkl f edən al m-
lərlə (A. S. M xeyev və b.) həmf k rd r. Eht mal 
ed r k k , şərh ed lm ş mülah zə hüquq  şəxslər 
barəs ndə tətb q ed lə b lər.  [5, s.256]  Hüquq  
şəxs n şgüzar mövqey nə dəym ş zərər n ödə-
n lməs  haqqında dd alar hüquq  şəxslər n qeyr  
- əmlak nemətlər n n tam müdaf əs  üçün mkan-
ları gen şlənd rməklə hüquq  vəz yyət n  möh-
kəmlənd rərd . Dey lənlər n xeyr nə  qeyd etmək 
olar:  C nayətdən zərər çəkm ş stər şəxslər n, 
stərsə də təşk latların müdaf əs  (hüquqların və 

qanun  maraqların təm natı) c nayət məhkəmə c-
raatının  başlıca təy natıdır, bu zaman c nayət n 
vurduğu stən lən zərər n tam həcmdə ödən lməs  
c nayət proses ndə zərər çəkən həm f z k , həm 
də hüquq  şəxslər n əsas maraqlarından b r d r. 

C nayət məhkəmə craatında hüquq  şəxslə-
r n şt rakının vac b məsələlər  sırasında mülk  
dd a q sm ndə c nayət proses ndə mülk  dd a-

çının meydana gəlməs  prosedurunu nəzərdən 
keç rmək olar. Elm  ədəb yyatda belə b r nöqte-
y  – nəzər mövcuddur, ona əsasən mülk  dd açı 
k m  tanınması haqqında qərarı zərər n ödən lmə-
s  haqqında tələb n şəxs tərəf ndən b ld r lməs  
anından, yən  mülk  dd anın lazım  yazılı şək ldə 
rəl  sürülməs nə qədər rəsm ləşd rmək olar. (8, 

s. 12) Şəxs yalnız mülk  dd a rəl  sürməs ndən 
sonra qərarın (qərardadın) çıxarılması yolu lə 
mülk  dd açı k m  tanınırdı.  Zərər çəkm ş şəx-
s n, mülk  dd açının və ya mülk  cavabdeh n 
nümayəndəs  — c nayət proses  zamanı zərər 
çəkm ş şəxs n, mülk  dd açının, yaxud mülk  ca-
vabdeh n qanun  mənafey n  təms l etmək üçün 
notar at qaydasında təsd q ed lm ş et barnaməs  
olan vək l, həmç n n zərər çəkm ş f z k  şəxs n, 
yaxud mülk  dd açı və ya mülk  cavabdeh olan 
f z k  şəxs n yaxın qohumu, habelə zərər çəkm ş 
hüquq  şəxs n, yaxud mülk  dd açı və ya mülk  
cavabdeh olan hüquq  şəxs n qanunlarla, d gər 
hüquq  aktlarla və ya hüquq  şəxs n təs s sənədlər  
lə müəyyən ed lm ş səlah yyətl  şəxslər , yaxud 

müvaf q qaydada səlah yyət ver lm ş və əsas ş 
yer  həm n hüquq  şəxs olan şç lər d r. Hazırda 
müstənt qlər şəxslər n mülk  dd açı k m  tanın-
ması haqqında qərarı onlardan müvaf q ər zə 
ver lməs n  tələb etmədən və dd anın rəl  sürül-
məs  zərurət n  zah etmədən çıxarırlar. Bundan 



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 3 (23), 2019

98

başqa, müstənt qlər çox vaxt c nayətdən zərər 
çəkm ş hüquq  şəxs  dey l, konkret şç n  mülk  
dd açı k m  tanıyırlar. Yuxarıda ver lən nöqtey  

– nəzər  bölüşərək qeyd edək k ,  AR CPM-də 
c nayət ş  üzrə mülk  dd anın leqal def nas -
yasının təsb t ed lməs  təkcə c nayət proses ndə 
mülk  dd açının meydana gəlməs  prosedurunu 
tənz mləyən boşluğu doldurmur, həm də zərər n 
ödən lməs n n əsas formasını, həmç n n c nayət 
məhkəmə craatında c nayətdən zərər çəkm ş bü-
tün şəxslər n, xüsusən hüquq  şəxslər n şt rakı-
nın əsasını dəq q qeyd ed r. 

S. A. S nenkonun əsaslı olaraq qeyd etd y  
k m , b lavas tə təs rə təkcə f z k  təmas təs r  de-
y l, həm də ps x  təs r a d ed l r. [ 9, s.155-156] 
Bundan başqa, təs r həm b lavas tə c nayət qur-
banına, həm də c nayət yer ndə təsadüfən olan 
şəxslərə a d ed l r. Bu f krə əsaslanaraq hüquq  
şəxslə olan vəz yyət  nəzərdən keç rmək labüd-
dür. Məsələn, nüfuzlu al  məktəb şç s  barəs n-
də böhtan xarakterl  məlumatların yayılması 
zamanı al  məktəb şgüzar mövqey  zərər çəkə 
b lər. Göstər lən halda c nayət al  məktəbə qarşı 
yönəlməm şd , lak n dolayı olaraq onun şgüzar 
mövqey nə zərər vurdu, bu da öz növbəs ndə, ş-
güzar mövqey n zərər n n ödən lməs  haqqında 
dd a rəl  sürülməs  üçün əsas ola b lər. Kr voşe-

kov c nayət proses ndə pozulmuş hüquqların d-
d a müdaf əs  hüdudlarının gen şlənd r lməs n n 
bəz  məsələlər n  tədq q edərək belə b r nət cəyə 
gəld  k , mülk  dd aların buraxılan faydanın b -
lavas tə c nayətlə dəym ş zərərdən  törəd lməs nə 
görə ödən lməs  h ssəs ndə rəl  sürülməs n n və 
təm n ed lməs n n yolver lməzl y  haqqında nöq-
tey  – nəzər c nayət məhkəmə craatında zərə-
r n tam həcmdə ödən lməs n n mülk  – hüquq  
pr ns p n n st fadə ed lməs n n nkarına gət r b 
çıxarır. Bu da öz növbəs ndə, b rləşm ş prose-
s n (c nayət ş ndə mülk  dd anın) ümum yyətlə 
mövcudluğunu şübhə altına qoyur. Elm  ədəb y-
yatda əks nöqtey  – nəzər də rəl  sürülmüşdür, 
bu nöqtey  – nəzərə əsasən madd  zərər çəkm ş 
zərərçəkən təqs rlənd r lən şəxsdən əmlakla yal-
nız müsbət (b lavas tə c nayətlə dəym ş azalmış 
nağd əmlak) zərər n tutulması hüququna mal k-
d r. Qanunver c  tərəf ndən st fadə ed lm ş “b -
lavas tə c nayətlə” anlayışı hüquqşünaslar ara-
sında b rmənalı nterpretas ya ed lm r, bundan 

başqa, mülk  dd anın rəl  sürülməs  üçün zəm n 
şərtlər də mövcuddur (hüquq qab l yyət , səbəb 
– nət cə əlaqəs  və s.). Belə b r təsəvvür yara-
nır k , AR CPM-də eht va ed lən mülk  dd anın 
mövcud təy n  zahı st sna edən təkm lləşməyə 
məruz qalmalıdır. Azərbaycan Respubl kasının 
c nayət – prosessual qanunver c l y n n, doktr -
nal mənbələr n təhl l , həmç n n onların əsasın-
da ver lm ş şəxs  təy n və şərh ed lm ş mülah zə 
aşağıdakı nət cəyə gət r b çıxarır k , AR CPM 
hüquq  şəxs n c nayət məhkəmə craatında mülk  
dd açı q sm ndə şt rakını tənz mləyən nəzərdən 

keç r lən normalarından aydın olur k , onların 
məzmunu həq q  reallığı əks etd r r və c nayət-
dən zərər çəkənlərə - həm f z k , həm də hüquq  
şəxslərə əmlak zərər n n ödən lməs  məsələlər n  
k fayət dərəcədə əks etd r r. Lak n AR  CPM-də 
mülk  dd anın leqal def n s yası yoxdur, bu da 
hüquq  şəxslər n c nayət proses ndə, xüsusən, 
onların qeyr  – madd  nemətlər n n müdaf əs  
üçün şt rak mkanını heç də tam dərəcədə təm n 
etm r. Daha sonra AR CPM-də mülk  dd anın 
tətb q n  tənz mləyən (əsası və mexan zmlər  
təy n edən) bütün normaları b rləşd rməklə ayrı 
fəs l yaratmaq lazımdır. Mülk  dd açı k m  tanın-
ması haqqında qərar məhkəmən n qərardadı və 
ya hak m n, müstənt q n, təhq qatçının qərarı lə 
rəsm ləşd r l r. Mülk  dd a hüquq  şəxs n şgüzar 
mövqey nə vurulmuş zərər n ödən lməs  üçün 
də rəl  sürülə b lər”. Hesab ed r k k , həmhüdud 
dövlətlər n c nayət – prosessual qanunver c l k-
də ver lm ş təkl fl ər n həyata keç r lməs  hüquq  
şəxslər n əmlak maraqlarının mühaf zəs n n ef-
fekt vl y n n artırılmasına x dmət ed r. AR CPM 
-nə müvaf q olaraq mülk  dd açı q sm ndə həm 
f z k , həm də AR mülk  qanunver c l y nə müva-
f q olaraq c nayət əməl  nət cəs ndə dəym ş zərərə 
görə məsul yyət daşıyan hüquq  şəxs cəlb ed lə 
b lər. Təqs rlənd r lən şəxs n c nayət hərəkətlər  
lə vurulmuş zərərə görə qanunla madd  məsu-

l yyət daşıyan müəss sələr, darə və təşk latlar da 
nəzərdə tutulurdu. Məlum olduğu k m , c nayət 
proses n n yerl  model  prosessual qt sad yyatın 
mot vlər nə əsasən mülk  dd anın bəyan ed lmə-
s  və saxlanması lə bağlı olan və mülk  – hüquq  
xarakter daşıyan məsələlər n b r c nayət ş  çər-
ç vəs ndə nteqras ya ed lm ş baxılmasını nəzər-
də tutur. Bununla əlaqədar olaraq əvvəlcə mülk  
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qanunver c l y n zərər n dəyməs  lə bağlı hüquq  
şəxs n məsul yyət n n yaranma spes f kasını tən-
z mləyən ayrı – ayrı müddəalarını təhl l etmək 
lazımdır. AR MM -də zərər n vurulmasına görə 
məsul yyət n ümum  əsasları nəzərdə tutularaq 
dey l r k , şəxs yyətə və ya vətəndaşın əmlakına, 
həmç n n hüquq  şəxs n əmlakına dəym ş zərər  
zərər vuran tərəf ndən tam həcmdə ödən lmə-
l d r. AR CPM lə mülk  dd açı mülk  dd anın 
tanınması və ya mübah sələnd r lməs  h ssəs ndə 

prosesdə şt rak etmək  üçün b r sıra hüquqlara 
mal kd r. Belə hüquqlara, məsələn, a d ed l r: sü-
butları toplamaq və təqd m etmək, vəsatətlər və 
mt nalar vermək, bt da  st ntaq b td kdən sonra 

c nayət ş n n rəl  sürülən mülk  dd aya a d olan 
mater alları lə tanış olmaq hüququ və s. Mülk  
dd açıya göstər lən və d gər hüquqların ver lmə-

s , şübhəs z k , müas r c nayət proses n n na l y-
yət d r. 
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Ильхама Алиева

Участие юридических лиц в качестве гражданских истцов в уголовном процессе

 В случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Азер-байджанской 
Республики, юридическое лицо признается потерпевшим, что позволяет ему в полной мере 
участвовать в уголовном процессе. Кроме того, законные жертвы преступления имеют право 
подать гражданский иск о возмещении материального ущерба. Однако существует ряд нере-
шенных вопросов при применении средств правовой защиты к физическим и юридическим 
лицам в уголовном процессе. Гражданский истец в УПК - это физическое или юридическое 
лицо, которое предъявляет требование о возмещении имущественного ущерба, когда это мо-
жет привести к прямому правонарушению.



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 3 (23), 2019

100

Ilhama Aliyeva

The participation of legal entities as civil plaintiff s in criminal proceedings

 In cases provided for by the Code of Criminal Procedure of the Republic of Azerbaijan, a 
legal entity is recognized as a victim, which allows it to fully participate in the criminal process. In 
addition, legal victims of crime have the right to fi le a civil claim for pecuniary damage. However, 
there are a number of unresolved issues in applying remedies to individuals and legal entities in 
criminal proceedings. A civil plaintiff  in the Code of Criminal Procedure is an individual or legal 
entity that makes a claim for compensation for property damage, when this may lead to a direct 
off ense.

Rəyçi: h.ü.e.d., prof. M.Qafarov
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Hüququn mənbəy  ded kdə, qanun-
la müəyyən ed lm ş qaydada qəbul 
ed lm ş və məcbur  xarakter daşıyan 

davranış qaydaları – hüquq normaları müəyyən 
edən hüquq  akt başa düşülür. Hüququn mənbəy  
nsanların böyük b r qrupu üçün nəzərdə tutulur. 

Hüquq mənbələr n n özünəməxsus s stem  vardır 
və bu s stem yerarx k quruluşa mal kd r. Belə qu-
ruluşa mal k olduğuna görə, hüquq mənbələr n n 
s stem ndə b r mənbə, d gər nə n sbətdə daha üs-
tün hüquq  qüvvəyə mal k olur (1, s. 41).

İnsanlar arasında yaranan ct ma  münas bət-
lər n tənz m ed lə b lməs  üçün d gər requlyas -
ya(tənz metmə) vas tələr  lə yanaşı, hüquq nor-
malarının mövcudluğunun vac b olduğu qədər, 
həm n hüquq normalarının dəq q və b rmənalı 
təsb t n , o cümlədən, hamı tərəf ndən qavranıl-
masını, dərk ed lməs n  mümkün edən fadə for-
masının olması da vac bd r. Hüquq normalarının 
fadə formaları, onların təsb t ed lmə üsulları və 

bu normaların zah r  təzahürlər  hüququn mənbə-
y n  təşk l ed r. İct ma  münas bətlər n requlyas ya 
(tənz metmə) s stem ndə hüquq normalarının xü-
sus  çək s  hüquq mənbələr n n də özünəməxsus 
yer n n və çək s n n olmasını şərtlənd r r. Hüquq 

normalarının səc yyəv  cəhətlər  arasında onların, 
lk növbədə, s yas  radə fadəs  k m  çıxış etmələ-

r , dövlət məcbur yyət  lə təm n ed lmələr  və 
rəsm  statusa mal k «daşıyıcılarda» (beynəlxalq 
müqav lə, qanun, fərman və s.) əks olunmalarını 
göstərmək olar (12, s. 15-16).

Hüququn mənbələr n n s stem  k fayət qədər 
var at v və müxtəl fd r. Belə k , hüquq nəzər y-
yəs nə da r ədəb yyatlarda hüququn mənbələr nə 
qanunver c l k aktları lə yanaşı, hüquq  adətlər, 
d n  qaydalar (məsələn, slam şər ət qaydaları), 
hüquq doktr nası (elm  yanaşmalar, doktr nal təf-
s rlər, kommentar yalar və s.), normat v müqa-
v lələr, hüququn ümum  pr ns plər , o cümlədən, 
məhkəmə presedentlər  (b r qayda olaraq, al  
məhkəmə orqanlarının konkret məsələlərə müna-
s bətdə hüquq  mövqe b ld r ld y  qərarları) də a d 
ed l r (15, s. 247-249).

Hüququn mənbələr n n şərt  olaraq, madd  və 
formal mənbələrə bölünməs  ənənəs  hüquq ədə-
b yyatında gen ş yayılmışdır. Hüquq mənbələr n n 
madd  və formal mənbələr k m  növlərə bölgüsü-
nün əsasında belə b r yanaşma durur k , hüququn 
madd  mənbələr  hüquq normalarının məzmu-
nunu, mah yyət n , bəzən fəlsəfəs n  müəyyən 
ed rsə, hüququn formal mənbələr  daha çox bu 
normaların real zə formalarının müəyyən ed l-
məs nə yönəlm ş olur. Bu zaman hüququn madd  
mənbələr  sırasına, b r qayda olaraq, dövlət hak -
m yyət , konst tus on müddəalar, dövlət n m ll  
və beynəlxalq qanunver c l klə üzər nə götürdüyü 
poz t v öhdəl klər, o cümlədən, hüquq düşüncəs  
və cəm yyətdə mövcud olan təcrübə a d ed l r. 
Hüququn formal mənbələr  q sm ndə sə ayrı-ayrı 
hüquq sahələr nə a d olan normaları özündə əks 
etd rən normat v-hüquq  baza (məcəllələr, sahəv  
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qanunlar, fərman və sərəncamlar və s.) nəzərdən 
keç r l r (13, s. 21-22).

Bütün bu qeyd ed lən f k rlər c nayət-prosessu-
al hüququn da mənbələr nə b rbaşa a d ed lə b lən 
f k rlərd r. Hesab ed r k k , c nayət-prosessual 
hüquq kateqor yası c nayət-prosessual qanunver -
c l k kateqor yasından məzmunca daha gen ş olsa 
da (11, s. 80-81; 14, s. 111), İnsan hüquqlarına 
da r Avropa Konvens yasının m ll  c nayət-pro-
sessual hüququn mənbəy  q sm ndə nəzərdən 
keç r lməs n n hüquq  əsasları baxımından AR 
Konst tus yasının 148-c  və AR C nayət-Proses-
sual Məcəlləs n n (bundan sonra – CPM) 2-c  
maddələr n n müddəalarına d qqət yet r lməl d r. 
Belə k , Konst tus yanın 148-c  maddəs n n II h s-
səs nə əsasən, Azərbaycan Respubl kasının tərəf-
dar çıxdığı beynəlxalq müqav lələr Azərbaycan 
Respubl kasının qanunver c l k s stem n n ayrıl-
maz tərk b h ssəs d r. CPM- n 2.1.4-cü maddəs nə 
görə də Azərbaycan Respubl kasının c nayət-pro-
sessual qanunver c l y  Konst tus ya, CPM və d -
gər qanunlarla yanaşı, Azərbaycan Respubl ka-
sının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqav lələrdən 
barətd r. Nəzərə alsaq k , 25 dekabr 2001-c  l 

tar xdə ««İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların 
müdaf əs  haqqında» Konvens yanın və onun 1, 4, 
6 və 7 saylı Protokollarının təsd q ed lməs  barə-
də» Azərbaycan Respubl kasının Qanunu qəbul 
ed lm ş və həm n qanunla adı çək lən Konvens ya 
və onun müvaf q protokolları müvaf q bəyanat-
lar və qeyd-şərtlər lə təsd q ed lm şd r, belə nə-
t cə çıxarmaq olar k , hazırda İnsan hüquqlarına 
da r Avropa Konvens yası m ll  c nayət-prosessu-
al hüququn ayrılmaz tərk b h ssəs n  təşk l ed r. 
Üstəl k, İnsan hüquqlarına da r Avropa Konven-
s yası hüquq mənbələr  yerarx yasında Konst -
tus yavə referendumla qəbul ed lən aktlar st sna 
olmaqla, tətb qdə üslünlüyə mal k olan mənbə 
k m  çıxış ed r. Belə k , Konst tus yanın 151-c  
maddəs nə əsasən, Azərbaycan Respubl kası-
nın qanunver c l k s stem nə dax l olan norma-
t v hüquq  aktlarla (Konst tus yavə referendumla 
qəbul ed lən aktlar st sna olmaqla) Azərbaycan 
Respubl kasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası 
müqav lələr arasında z dd yyət yaranarsa, həm n 
beynəlxalq müqav lələr tətb q ed l r. Həmç n n, 
CPM- n 2.3-cü maddəs nə əsasən, Azərbay-
can Respubl kasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 
müqav lələrdə CPM-dən fərql  d gər qaydalar 

müəyyən olunduqda, beynəlxalq müqav lən n 
qaydaları tətb q ed l r. Bəzən, m ll  hüquq ədəb y-
yatında CPM- n bu müddəası doğru zah ed lm r 
və göstər l r k : «... Konst tus yanın 151-c  mad-
dəs n n h potezasında Azərbaycan Respubl ka-
sının qanunver c l k s stem nə dax l olan norma-
t v-hüquq  aktlar lə Azərbaycan Respubl kasının 
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqav lələr arasında 
z dd yyətlər yarandığı halda, hüquqtətb qed c  
üçün çıxış yolu müəyyən ed ld y  halda, CPM- n 
2.3-cü maddəs ndə sə Azərbaycan Respubl kası-
nın qanunver c l k s stem nə dax l olan normat v 
hüquq  aktlardan b r  olan CPM- n müddəaları 
lə Azərbaycan Respubl kasının tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqav lələr n müddəaları arasında 
fərql l k problem n n həll n n hüquq tətb qed c  
üçün çıxış yolu müəyyən ed l r və bu k  t p nor-
mat v-hüquq  aktın müddəaları arasında z dd yyət 
yarandıqda problemdən çıxış yolu göstər lm r» 
(8, s. 156).

Hesab ed r k k , CPM- n 2.3-cü maddəs n n 
belə anlaşılması və zah ed lməs  doğru dey ld r. 
Nəzərə almaq lazımdır k , CPM- n 2.3-cü mad-
dəs n n təfs r nə cəhd edərkən, həm n maddədə-
k  «fərql  d gər qaydalar» fadəs n n semant kası 
düzgün müəyyən ed lməl d r. Belə k , «fərql » 
sözünün semant kası aralarında oxşarlıq olma-
yan, müəyyən xüsus yyət  lə d gər ndən ayrılan, 
seç lən k m  mənaları (4, s. 169), «d gər» sözünün 
semant kası sə başqalıq, ayrılıq, yən  müəyyən 
b r alternat vl k mənaları (3, s. 620) fadə ed r. 
«Z dd yyət» sözünün semant kasına gəl ncə,  bu 
söz k  şey arasında olan çox kəsk n fərq k m  
məna da ver r (5, s. 674). 

Göründüyü k m , semant ka baxımından «z d-
d yyət» kateqor yası «fərql l k» kateqor yasından 
daha dar anlayış olub, fərql l y n yalnız b r növünü 
– fərql l y n daha kəsk n təzahür olunan forması-
nı fadə ed r. Başqa sözlə, «fərql  d gər qaydalar» 
məna baxımından həm də «b r-b r nə z dd qayda-
lar» k m  də təfs r ed lə b lər. Odur k , əgər CPM-
də İnsan hüquqlarına da r Avropa Konvens yasın-
da təsb t ed lm ş qaydalarla z dd yyət təşk l edən 
proseduralar və qaydalar nəzərdə tutulmuş olarsa, 
bu zaman CPM- n 2.3-cü maddəs  kontekst ndə, 
şübhəs z olaraq, Avropa Konvens yasının müd-
dəaları tətb q ed lməl  olacaqdır.

Qeyd ed lməl d r k , Konst tus yanın 148-c  
maddəs n n II-c  h ssəs n  rəhbər tutaraq, Azər-



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 3 (23), 2019

103

baycan Respubl kası öz qanunver c l y n  bey-
nəlxalq hüquq normalarına və pr ns plər nə uy-
ğunlaşdırmış və bu sahədə kompleks tədb rlər n  
həyata keç rərək öz hüquq təs satlarını Avropa 
b rl y  normalarına adaptas ya etm şd r. Azərbay-
can Respubl kasının Avropa Şurasındakı şt rakı 
uzunmüddətl  məqsəd və maraqlarla yanaşı Azər-
baycanın ümumavropa deallarına sad q olması 
lə bağlıdır. Bu münas bət, həmç n n, Azərbayca-

nın o əm nl y ndən rəl  gəl r k , Avropa Şurasın-
da üzvlüyümüz ölkəm zdə demokrat k təs satların 
nk şaf etd r lməs nə və möhkəmlənd r lməs nə, 

hüququn al l y n n bərqərar olmasına, nsanların 
hüquq və azadlıqlarının təm n olunmasına x dmət 
ed r.İnsanların hüquq və əsas azadlıqlarının mü-
daf əs  pr ns p  Avropa Şurasının fəal yyət ndə və 
bu təs sat çərç vəs ndə yaradılan hüquq müdaf ə-
s  s stem ndə, başda İnsan hüquqları üzrə Avropa 
Məhkəməs  olmaqla ən pr or tetl  st qamətd r.
İnsan hüquqlarının Avropa müdaf ə s stem n  lk 
növbədə avropa dövlətlər n n m ll  qanunver c l k 
normalarına çevr lən nsan hüquqları üzrə avropa 
konvens on normalarının qüvvədə olması, Avropa 
Şurasının və onun nəzarət orqanlarının, xüsus lə 
İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməs n n av-
ropa konvens on normalarının tətb q nə da r b la-
vas tə fəal yyət  təşk l ed r. Məhz İnsan hüquqları 
üzrə Avropa Məhkəməs n n pozulmuş hüquqlar 
və əsas azadlıqlar üzrə qəbul etd y  qərarlardan 
barət fəal yyət , həm n qərarların Avropa Şurası-

na dax l olan üzv-dövlətlər tərəf ndən cra olun-
malarına nəzarət  həyata keç rən Naz rlər Kom tə-
s n n fəal yyət  üzvdövlətlərdə nsan hüquqlarının 
təm natına c dd  zəm n yaradır, çünk  bütün bu 
dövlətlərdə İnsan hüquqları üzrə Avropa Konven-
s yası m ll  qanunver c l yə nkorporas ya olunub 
və onların əraz lər ndə b lavas tə hüquq  qüvvəyə 
mal kd r (6, s. 4-5).

İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməs n n 
«İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdaf ə-
s  haqqında» Konvens yanın müddəalarının şər-
h n  nəzərdə tutan qərarlarının hüququn mənbəy  
hesab olunması məsələs  məhkəmə presedent n n 
hüququn mənbəy  k m  qəbul ed lməs  lə b lava-
s tə bağlıdır. 

Nəzərə alınmalıdır k , Avropa Şurasının hüquq 
müdaf ə s stem n n əsasını nsan hüquqlarının 
müdaf əs  s stem ndə mövcud olan beynəlxalq 
mexan zmlər n ən səmərəl s  olan AİHM təş-

k l ed r. Bu Məhkəmən  Razılığa gəlm ş Yüksək 
Tərəfl ər İnsan hüquqlarına da r Avropa Konven-
s yası və ona da r Protokollar lə öz üzərlər nə 
götürdüklər  öhdəl klərə r ayət olunmasını təm n 
etmək məqsəd lə təs s etm şlər (7, s. 353).

«İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların mü-
daf əs  haqqında» Konvens yanın müddəalarının 
şərh n  nəzərdə tutan İnsan hüquqları üzrə Avropa 
Məhkəməs n n qərarlarının (presedent hüququ-
nun) hüququn mənbəy  k m  qəbul ed lməs n n 
əsas dəl l  ondan barətd r k , həm n qərarlar baxı-
lan ş üzrə nəzərə alınan ümum  normaları, yaxud 
ümum  xarakterl  müddəaları nəzərdə tutur. Hə-
m n normalar m ll  məhkəmələr üçün st nad 
mənbəy  olaraq araşdırılan məsələn n bu və ya 
d gər tərəfl ər n  müəyyən edən çərç vələr  əks et-
d r r. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməs n n 
qərarları cavabdeh-dövlət üçün məcbur  hüquq  
qüvvə kəsb etməs nə baxmayaraq, Azərbaycan 
Respubl kasının Konst tus ya və Al  Məhkəməs , 
habelə aşağı nstans ya məhkəmələr  təkcə Azər-
baycana qarşı çıxarılan qərarların dey l, başqa 
dövlətlərə qarşı olan qərarların da presedent xa-
rakter n  tanıyır və həm n qərarlara st nad ed rlər. 
Belə yanaşma onu təsd q ed r k , Azərbaycan Res-
publ kasının məhkəmələr  «İnsan hüquqlarının və 
əsas azadlıqların müdaf əs  haqqında» Konvens -
yanın müddəalarının şərh n  nəzərdə tutan qərar-
lardan rəl  gələn təcrübə lə həmrəyd rlər (10, s. 
19).

Avropa Məhkəməs n n presedent hüququ Azər-
baycanda qanunver c l y n tərk b h ssəs nə çevr -
l b. Azərbaycan məhkəmələr n n qəbul etd y  qə-
rarların təhl l  göstər r k , Avropa Məhkəməs n n 
presedent hüququ Azərbaycanda hüququn tətb q  
təcrübəs ndə xüsus  yer tutur. Avropa Məhkəmə-
s  qərarlarının crası lə bağlı ölkədə hüquq və 
azadlıqların məhkəmə sahəs ndə müdaf əs  üçün 
qanunver c l kdə nstus onal slahatlar aparılıb. 
Azərbaycanda həyata keç r lən məhkəmə-hüquq 
slahatları göstər r k , Avropa Konvens yasının 

tam şək ldə mplementas yası üçün zərur  təd-
b rlər görülür. Hüquq tətb q  fəal yyət ndə Avro-
pa Məhkəməs n n hüquq  mövqey  xüsus  önəm 
kəsb ed r, bu önəm m ll  məhkəmələr n hüquq  
mövqey n n formalaşmasında özünü aydın şə-
k ldə göstər r. Avropa Məhkəməs n n hüquq  
mövqey  qərar qəbul ed lməs  lə meydana çıxır. 
Məhkəmən n hüquq  mövqey  onun qərarının 
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hüquq  məzmununu formalaşdıran dəl l və arqu-
mentlər n n anal z n n nət cəs d r. Avropa Məh-
kəməs n n hüquq  mövqey , m ll  məhkəmələr n 
öz fəal yyətlər ndə rəhbər tutduğu hüququn mən-
bələr  arasında özünəməxsus yer tutur. Məhkəmə-
n n hüquq  mövqey  Konvens ya normalarının 
konkret şə n sbətdə təfs r n n nət cəs d r (9, s. 5).

C nayət-Prosessual Məcəllən n kommenta-

r yasının da müəll fl ər  qeyd ed rlər k , hazır-
da İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməs n n 
qərarlarından rəl  gələn presedent hüququ da 
hüquq mənbəy  k m  c nayət mühak mə craatın-
da nəzərə alınmalıdır və c nayət proses n  həya-
ta keç rən orqanlar və məhkəmələr öz aktlarında 
həm n qərarlara st nad edə b lərlər (etməl d rlər 
– müəll f) (2, s. 37).
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МЕСТО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ 
ИСТОЧНИКОВ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Резюме 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод устанавливает неотъемлемые права 
и свободы каждого человека и обязывает государства, ратифицировавшие Конвенцию, гаран-
тировать эти права каждому человеку, который находится под их юрисдикцией. Главное отли-
чие Конвенции от иных международных договоров в области прав человека – существование 
реально действующего механизма защиты декларируемых прав в виде Европейского суда по 
правам человека, рассматривающего индивидуальные жалобы на нарушения Конвенции про-
тив подписавших её государств. Автор предпринял попытку рассмотреть Европейскую Кон-
венцию по Правам Человека в системе источников уголовно-процессуального права Азербайд-
жанской Республики.

THE PLACE OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS IN THE 
SYSTEM OF SOURCES OF LAW OF CRIMINAL PROCEDURE

Summary

The European Convention on Human Rightsestablishes inalienable rights and freedoms of each 
person and obliges the states ratifying the Convention to guarantee these rightsand freedoms to each 
person under their jurisdiction. The main diff erence of this Convention from other international 
treaties in this fi eld is the existence of an operating mechanism of protection of the declared rights and 
freedoms in the form of the European Court of Human Rights that considers individual complaints 
against the signatory states regarding violations of the Convention. The author made an attempt to 
consider the European Convention on Human rights in the system of sources of law of criminal 
procedure of the Republicof Azerbaijan.

Rəyçi: h.ü.f.d., dos. S.Ağayev
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Açar sözlər: c nayət proses , st ntaq hərəkə-
t , ekshumas ya, anlayış, prosessual qayda, şərh, 
qanun.

Ключевые слова: уголовный процесс, 
следственное действие, эксгумация, понятие, 
процессуальный порядок, комментарий, 
закон.
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on, exhumat on, concept, procedural order, com-
ment, law.

Həm ekshumas yanın anlayışı, həm də 
onun prosessual hüquq nst tutu k m  
təb ət  məsələlər  nd yə k m  elm  

mübah sələr predmet  olaraq qalmaqdadır. Belə 
k , ədəb yyatda ekshumas yanın anlayışına dax l 
ed lməl  olan elementlər s stem  barədə vah d f k r 
mövcud dey ld r. M.F. Məl kovanın redaktəs  lə 
hazırlanmış hüquq ens kloped k lüğət ndə ekshu-
mas ya mey t n dəfn olunduğu yerdən çıxarılması 
k m  zah ed l r. Qeyd ed l r k , sovet c nayət-pro-
sessual hüququna görə, müstənt q n qərarına, 
yaxud məhkəmən n qərardadına (orada ekshuma-
s yanın nə məqsədlə aparılması göstər l r) əsasən 
aparılır. Ekshumas ya dəfn ed lm ş mey t n müa-
y nəs , yaxud ölən n şəxs yyət n  müəyyən etmək 
üçün, müstənt q n, azı k  nəfər hal şah d n n və 
məhkəmə təbabət  sahəs ndə mütəxəss s hək m n 
(zərur  halda d gər mütəxəss s n şt rakı lə apa-
rılır). Ekshumas ya aparılması haqqında st ntaq 
hərəkət  protokolu tərt b ed l r (5, s.143). Bu an-
layışı sovet dövrü üçün tam məqbul hesab etmək 
mümkündür. Lak n müas r hüquq ens kloped ya-
sında ekshumas yaya ver lm ş zahı uğurlu hesab 
etmək olmaz. Belə k , adı çək lən mənbədə A.İ. 
Qul yev yazır: «Ekshumas ya (eks…+ lat. humus 
- torpaq) mey t n basdırıldığı yerdən (qəb rdən) 
çıxarılması. C nayət-prosessual qanunver c l yə 

görə, ekshumas ya müstənt q n qərarı əsasında 
aparılır. Qərarda ekshumas yanın məqsəd  göstə-
r l r. Mey t n müay nəs , o cümlədən təkrar müa-
y nəs , ölən n (öldürülən n) şəxs yyət n n müəy-
yən ed lməs , həmç n n ekspert za aparılması 
üçün həyata keç r lən ekshumas ya zamanı hal 
şah dlər , məhkəmə-t bb ekspert , zərur  hallarda 
sə d gər mütəxəss slər şt rak ed rlər» (6, s. 329). 

A.İ. Qul yev n bu anlayışda b r neçə pr ns p al 
səhvə yol verməs  aşkar görünür. Belə k , qüvvə-
də olan c nayət-prosessual qanunver c l y n tələb-
lər nə görə, ekshumas ya st ntaq hərəkət  yalnız 
məhkəmə qərarı lə həyata keç r lə b lər (AR 
CPM- n 237.1-c  maddəs ) və hal şah dlər n n ş-
t rakı ekshumas yanın həyata keç r lməs  zamanı 
nəzərdə tutulmamışdır (AR CPM- n 94.1-c  mad-
dəs ). Təəssüf k , c nayət-prosessual hüquqa da r 
m ll  ədəb yyatda ekshumas yaya doktr nal anla-
yış ver lməm şd r və o, b r qayda olaraq, sözün 
et molog yası baxımından zah ed lm şd r. Lak n 
müsbət haldır k , məhkəmə təbabət nə da r m ll  
ədəb yyatda ekshumas yanın anlayışına rast gəl-
mək olar. Bununla belə, məhkəmə təbabət nə da r 
ədəb yyatlarda ekshumas yaya ver lən anlayışlar 
sadə və lakon kd r. Bunun səbəb  c nayət-proses-
sual hüquqla məhkəmə təbabət n n predmetlər  
arasındakı fərqd r. Buna baxmayaraq, həm n an-
layışlara da d qqət yet rməy  məqsədəuyğun he-
sab ed r k.

Ş. Səl mxanova görə: «Ekshumas ya – st ntaq 
hərəkət  olub, mey t n torpaqdan, yən  qəb rdən 
çıxarılmasına dey l r» (7, s. 51). Göründüyu k m , 
bu anlayışda qəb r sözü tormaq sözünün dəq qləş-
məs  k m  st fadə ed lm şd r. R.M. Yus fl  sə ya-
zır k , ekshumas ya – mey t n torpaqdan və ya 
qəb rdən çıxarılmasına dey l r və bu, əməl yyat 
st ntaq hərəkət d r (8, s. 183). Bu anlayışda sə, 

«torpaqdan və ya qəb rdən» fadəs n n şləd lmə-
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s  ekshumas yanın sərhədlər n  olduqca gen şlən-
d r r (f kr m zcə, bu məqsədəuyğun dey l), hətta 
törəd lm ş c nayət n g zləd lməs  məqsəd lə heç 
b r adətə, ənənəyə, d n  r tuallara r ayət etmədən 
torpağa kodudcasına basdırılmış mey tlər  də aş-
kar etmək, onları tədq q etmək və qohumlarına 
vermək üçün məhz ekshumas ya st ntaq hərəkə-
t n n prosessual rej m nə əməl etmək qaydasını 
şərtlənd r r.

C nayət-prosessual hüquq elm  baxımından 
ekshumas yaya daha dolğun anlayışlar rus yalı 
müəll fl ər tərəf ndən ver lm şd r. Onların sırasın-
da ən müas rlər  D.A. Naturaya və A.Y. Kr qerə 
məxsusdur. Məhz bu k  müəll f ekshumas yaya 
özlər ndən əvvəl ver lm ş əksər anlayışları təhl l 
edərək bu anlayışı təkm lləşd rm şlər. Odur k , 
rus d l ndə olan ədəb yyatda ver lm ş daha əvvəl-
k  anlayışları təkrarlamadan, müas r və tədq qat-
çılar tərəf ndən hələ tənq d ed lməm ş müəll f-
lər n mövqey nə baxmağı məqsədəuyğun hesab 
ed r k.

D.A. Natura qeyd ed r k , konkret c nayət n 
st ntaqı lə əlaqədar və konkret c nayət ş n n 

mater alları əsasında həyata keç r lən ekshuma-
s yanı d gər mümkün ekshumas ya növlər ndən 
fərqlənd rmək lazımdır və onu kr m nal st k eks-
humas ya adlandırmaq daha doğrudur. Müəll f n 
f kr nə görə, kr m nal st k ekshumas ya – yen  
sübutların əldə ed lməs  və mövcud sübutların 
yoxlanılması və dəq qləşd r lməs , eləcə də, me-
y t n tanımaya təqd m ed lməs  və (və ya) onun 
barəs ndə ekspert tədq qatı aparılması lə ş n 
d gər hallarının müəyyən ed lməs  məqsəd  lə 
mey t n (onun qalıqlarının) yen dən basdırılmaq 
şərt  lə basdırıldığı yerdən çıxarılmasından, ona 
və onun yanında olan əşyalara baxış keç r lmə-
s ndən, qəbr n və tabutun müay nə ed lməs ndən 
barət olan st ntaq hərəkət d r (10, s. 20-21).

Bu anlayışda müəll f «kr m nal st k ekshu-
mas ya» kateqor yasından st fadə etməklə, ek-
shumas yanın müxtəl f növlər n n (kr m nal, el-
m -tədq qat və s.) olduğuna, o cümlədən, c nayət 
mühak mə craatı çərç vəs ndə ekshumas yanın 
həyata keç r lməs nə yol ver ld y n  göstərmək 
stəm şd r. Doktr nal müstəv də belə term ndən 
st fadə ed lməs  yolver lənd r, z ra ekshumas ya-

nın müəyyən təsn fatının olduğunu göstər r, lak n 

hesab ed r k k , hüquq  tənz metmə baxımından 
belə detal zas yanın funks onal əhəm yyət  yox-
dur. Əks halda, st ntaq hərəkət  k m  həyata 
keç r lən bütün dərketmə vas tələr n n əvvəl n-
də onun kr m nal st k xarakterl  olduğunu qeyd 
etməl  olarıq. Məsələn, baxış və ya müay nən n 
də b r neçə növünü fərqlənd rmək olar, lak n b z 
onları qanunda kr m nal st k baxış, kr m nal st k 
d nd rmə və s. k m  təsb t etm r k. Dərketmə va-
s təs n n CPM-də təsb t edl lməs , apr or  olaraq, 
onun kr m nal st k xarakterl , yən  c nayət əməl -
n n araşdırılmasına, həll ed lməs nə da r craatla 
bağlı olmasına dəlalət ed r.

Daha sonra baxılan anlayışda müəll f ekshu-
mas yanın məqsədlər n  sadalamağa çalışmışdır 
və anlayışın zah rən dolğunluğu təm n etmək 
üçün bu məqsəd  həm ümum ləşd r lm ş, həm də 
xüsus ləşd r lm ş şək ldə fadə etm şd r. Hesab 
ed r k k , yen  sübutların əldə ed lməs  və möv-
cud sübutların yoxlanılması və dəq qləşd r lməs  
məqsəd  bütün st ntaq hərəkətlər nə xasdır, bu-
nun ümum yyətlə, ayrı-ayrılıqda hər b r st ntaq 
hərəkət n n anlayışında göstər lməs nə zərurət 
yoxdur, dərketmə vas təs n n « st ntaq hərəkət » 
səv yyəs ndə qəbul ed lməs n n əsas şərt  zatən 
onun yen  sübutların toplanması və/və ya başqa 
sübutların yoxlanmasına yönəlməl  olmasıdır. 
Əvvəldə də qeyd etd y m z k m , hər b r st ntaq 
hərəkət  ümum  məqsədlə yanaşı, spes f k məqsə-
də mal k olmalıdır k , onun prosessual hüquq  re-
j m n n d gər st ntaq hərəkətlər ndən fərqlənd -
r lməs  obyekt v qanunauyğunluq və zərurət k m  
çıxış ets n, b r st ntaq hərəkət  lə d gər n n eht -
va ed lməs  qeyr -mümkün olsun. Bununla belə, 
bu anlayışın əhəm yyətl  müsbət əlamət  də var. 
Belə k , ekshumas ya st ntaq hərəkət  ənənəv  
olaraq, mey t n qəb rdən yalnız çıxarılması k m  
başa düşülürdüsə, A.D. Naturanın verd y  anla-
yışda haqlı olaraq, ekshumas yanın «mey t n qə-
b rdən çıxarılması – mey t və ya onun yanında 
olan, yaxud mey t n olduğu obyektlər barəs ndə 
d gər hərəkətlər n həyata keç r lməs  – onların 
yen dən basdırılması» sxem  əks olunur.

A.Y. Kr qerə görə, ekshumas ya – müstəq l 
st ntaq hərəkət  olub, c nayət mühak mə craatı 

çərç vəs ndə ş üzrə halların müəyyən ed lməs , 
madd  sübutların aşkar ed lməs  və götürülmə-
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s nə yönəlm ş patoloj -anotom k tədq qatın apa-
rılması məqsəd lə müstənt q n (məhkəmən n) 
qərarı lə baxışın keç r lməs  üçün (o cümlədən, 
təkrar baxış üçün), tanınması və ya dəfn ed lm ş 
mey t n ekspert eyn ləşd r lməs  üçün, müqa-
y səl  tədq qat nümunələr n n götürülməs  üçün, 
ekspert tədq qatı ( lk n, əlavə, təkrar) üçün dəfn 
ed lm ş mey t n rəsm  dəfn yer ndən çıxarılması-
na yönəlm şd r. Yalnız sonradan mey t n basdırıl-
ması lə ekshumas ya st ntaq hərəkət  başa çatır 
(9, s. 33, 35).

Hesab ed r k k , yuxarıda sadaladığımız eyn  
mənf  və müsbət keyf yyətlər A.Y. Kr qer n də 
verd y  anlayışa şam l ed lə b lər. Aşkar görünür 
k , müəll f verd y  anlayışın əsl ndə dolğunluğu-
nu təm n etmək məqsəd lə lüzumsuz detal zas -
yaya yol verm ş və nət cədə anlayışın dolğun-
luğuna na l olmaq əvəz nə onun natamamlığına 
səbəb olmuşdur. Belə k , həm n anlayışın təhl l  
zamanı A.Y. Kr qerə aşağıdakı r tor k suallar 
yönələ b lər: Ekshumas ya n yə məhz patoloj -a-
notom k tədq qatın aparılmasına yönəlm ş olma-
lıdır? Məyər ekshumas ya ed lm ş mey t barədə 
d gər kr m nal st q tədq qatlar aparıla b lməz? 
N yə müəll f ekshumas ya ed lm ş mey t n barə-
s ndə eksret zanın əlavə, təkrar və lk n növlər -
n n həyata keç rə b ləcəy nə yol verd y  halda, 
onun baxışının yalnız lk n və təkrar növlər n  
qeyd etm şd r? Bununla belə, A.Y. Kr qer n ek-
shumas yanın xarakter zə ed lməs  üçün mey t n 
rəsm  dəfn ed ld y  yerdən çıxarılmasını göstər-
məs n  müsbət sayırıq.

Hesab ed r k k , st ntaq hərəkət  k m  ekshu-
mas yaya uğurlu və funs onal əhəm yyətl  müəl-
l f anlayışının ver lməs  üçün, lk növbədə, AR 
CPM- n 237-c  maddəs  (de lege lata) doktr nal 
şərh ed lməl d r.

 AR CPM- n 237-c  maddəs ndə ekshu-
mas ya mey t n qəb rdən çıxarılması k m  təsb t 
ed lm şd r. Hesab ed r k k , ekshumas yaya müəl-
l f anlayışının ver lməs nə AR CPM- n 237-c  
maddəs n n adının semant k şərh ndən başlamaq 
lazımdır. Bunun üçün üç suala cavab ver lməl -
d r: Mey t ded kdə, nə başa düşülməl d r? Qəb r 
ded kdə, nə başa düşülməl d r? Çıxarma ded kdə, 
nə başa düşülməl d r?

Azərbaycan d l ndə mey t sözü ölmüş adam 

mənasını ver r. D l m zdə olan cəsəd sözu də ölü 
bədən  k m  zah ed l r. Lak n qanunda cəsəd daha 
çox heyvanlara a d ed l r. Məsələn, AR CPM- n 
236.1-c  maddəs nə əsasən, «c nayət n zlər n n, 
sübut mənbəy  ola b ləcək d gər madd  obyektlə-
r n aşkar ed lməs , c nayət n törəd lmə hallarının 
və ş üçün əhəm yyətl  olan d gər halların müəy-
yən ed lməs  məqsəd  lə müstənt q … nsan me-
y t n n və heyvan cəsəd n n baxışını aparır». Bu 
element n semant k şərh  belə qənaətə gəlməyə 
əsas ver r k , ekshumas ya yalnız nsan mey tlə-
r  barədə həyata keç r lə b lər və əgər araşdırılan 
c nayət n növündən və müəyyən ed lməl  olan 
ayrı-ayrı hallarından asılı olaraq zlər n t r lməs  
məqsəd lə basdırılmış heyvan cəsədlər n n bas-
dırılmış yerdən çıxarılmasına zərurət yaranarsa, 
bu hərəkət ekshumas yanın prosessual rej m ndə 
dey l, d gər st ntaq hərəkətlər  k m  həyata keç -
r lməl d r.

«İnsan mey t » fadəs  anotom k tam obyekt 
təsəvvürü yaratsa da, hüquq  müstəv də bu me-
y t n parçalanmış, zədələnm ş, h ssələr n n bərpa 
olunmaz şək ldə t r lm ş olması st sna olunmur, 
eləcə də təb  çürümə proses ndə mey tdən, b r 
müddət sonra yalnız konkret qalıqların qalacağı 
da nəzərə alınmalıdır. Kr m nal sta və məhkəmə 
təbabət  müstəv s ndə sə, mey t n kr m nal st k 
əhəm yyətl  nformas ya daşıyıcısı olması üçün 
onun mütləq anotom k bütövlüyü əhəm yyət 
kəsb etm r. Mey tdən götürülmüş m kroskop k 
h ssəc k belə sübüt  nsormas ya daşıyıcısı ol-
duğu halda, onun h ssələr  və qalıqlarının sübut  
əhəm yyət  danılmazdır. Qeyd etmək lazımdır k , 
prosessual anlamda nsan mey t , onun h ssələ-
r  və qalıqları sübut  nformas yanın daşıyıcısı 
k m  spes f k mənbəd r, z ra onlar mah yyətcə, 
öz xüsus yyətlər nə, əlamətlər nə, mənşəy nə, 
aşkar ed ld y  yerə və vaxtına, üzər ndə had sə-
n n zlər n  saxladığına görə c nayət təq b  üçün 
əhəm yyət kəsb edən halların müəyyən ed lmə-
s nə kömək etd y  üçün madd  sübutlardır, lak n 
qüvvədə olan prosessual qaydaya əsasən, əşya 
c nayət proses n  həyata keç rən orqanın qərarı 
lə madd  sübut hesab ed l r (AR CPM- n 128.2-

c  mad,). Bununla belə, nə qanunda, nə də təc-
rübədə heç b r halda nsan mey t n n madd  sü-
but k m  tanınmasından söhbət getm r. Et k və 
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hüquq  mülah zələrə görə, qanun və təcrübə n-
san mey t  və əşya kateqor yalarını eyn ləşd rm r. 
Beləl klə, AR CPM- n 237-c  maddəs ndə nsan 
mey t  ded kdə, bütünlükdə mey t, onun h ssələr  
və ya qalıqları başa düşülməl d r. 

Azərbaycan d l n n zahlı lüğət ndə qəb r sözü 
ölülər  basdırmaq üçün xüsus  şək ldə qazılan 
çuxur k m  zah ed l r (2, s. 97). Azərbaycan d -
l ndə məzar sözü də mövcuddur k , qəb r sözü lə 
eyn  mənanı daşıyır (2, s. 359). Lak n qanunda 
«məzar» sözündən hüquq  kateqor ya k m  s-
t fadə ed lm r. Semant k şərh  lə yanaşı qəb r 
kateqor yası hüquqda konkret məzmunda zah 
ed lməl d r. M ll  prosessual ədəb yyatda qəb r 
term n  zah ed lməm şd r, lak n nsan qəb rlə-
r  c nayət hüququnun mühaf zə obyekt  olduğu 
üçün m ll  c nayət-hüquq  ədəb yyatda qəb r an-
layışının müxtəl f zahları maraq doğurur.

F.Y. Səməndərovun redaktəs  lə nəşr ed l-
m ş Azərbaycan Respubl kası C nayət Məcəlləs  
Kommentar yasının müəll fl ər n n Məcəllən n 
245-c  maddəs n  (Qəb r üzər ndə təhq red c  
hərəkət) şərh edərkən verd y  anlayışa görə, qəb r 
ded kdə, ölmüş şəxslər n mey tlər n n (qalıqları-
nın) basdırılması (dəfn olunması) üçün et k, sa-
n tar ya və ekoloj  tələblərə uyğun olaraq ayrılan 
torpaq sahəs  başa düşülür (3, s. 651). Baxılan 
anlayışın müsbət cəhət  qəb rlə mey t n basdırıla 
b ləcəy  d gər məkanı mey t n basdırılması zama-
nı r ayət ed lən normalar əsasında fərqlənd rmə-
s d r. Həq qətən də, c nayət  g zlətmək üçün heç 
b r et k və san tar normaya r ayət etmədən mər-
humun torpağa basdırılması zamanı həm n məka-
nı qəb r adlandırmaq olmaz. Bu anlayışda qəb r 
term n nə məhz rəsm yyət ver lm şd r.

E.M. Əfənd yev AR CM- n 245-c  maddəs n  
şərh edərkən qəb r anlayışının gen ş zahını ver-
məsə də, onun maraqlı b r əlamət n  qeyd ed r: 
«İnsan c sm n n basdırılmış olmadığı, lak n üzə-
r ndə müvaf q rəmz  şarələr olan obyektlər qə-
b r hesab olunmur» (4, s. 554). Bu yanaşmada 
məkanın qəb r hesab ed lməs  üçün onun ç ndə 
mütləq nsan mey t  olmalıdır. Şübhəs z AR CM-
n 245-c  maddəs n n şərh  və tövs f  kontekst n-

dən bu zah doğrudur, lak n prosessual anlamda 
məsələyə belə yanaşma məqsədəuyğun dey l. 
Müxtəl f st ntaq şəra tlər ndə ekshumas yanın 

məqsəd  məhz qəb rdə mey t n olub-olmamasını 
müəyyən etmək ola b lər. Məsələn, kr m nal eks-
humas ya və ya qəbr n qarət ed lməs  və s. barədə 
məlumat dax l olarsa (dünya təcrübəs ndə sonra-
dan mərhumun qohumlarından pul tələb etmək 
məqsəd lə qəbr n açılaraq mey t n oğurlanması 
hallarına çox rast gəl nm şd r), həm n məlumatın 
yoxlanılması üçün, yən  məhz mey t n qəb rdə 
olub-olmamasını müəyyən etmək üçün də qəbr n 
açılmasına eht yac yarana b lər və şübhəs z k , 
bu hərəkət n ekshumas ya st ntaq hərəkət  rej -
m ndə həyata keç r lməs  lazımdır. D gər tərəf-
dən, prosessual anlamda hələ qəb r açılmazdan 
əvvəl orada mey t n olub-olmamasını dəq q b l-
mək mümkün olmaya da b lər, lak n bu o demək 
dey ld r k , belə halda həyata keç r lən st ntaq 
hərəkət  ekshumas ya dey ld r, ən azından bu 
hərəkət üçün ekshumas ya k m  məhkəmə cazəs  
alınacaq və o, ekshumas ya k m  başlanacaqdır.

Bəz  dəyərl  elementlər versə də, yuxarıdakı 
st nadlar b r daha göstər r k , qəb r anlayışının 

c nayət-hüquq  zahı c nayət-prosessual qanun-
ver c l y n tətb q  və təfs r  baxımından b r o qə-
dər də eff ekt v dey l, çünk  c nayət hüquq  zahda 
qəb r sözü lə mühaf zə olunan obyekt xarakte-
r zə ed l r, c nayət-prosessual anlamda sə qəb r 
sübut mənbəy  k m  nəzərdən keç r lməl d r.

Prosessual anlamda məkanın qəb r k m  nəzər-
dən keç r lməs  üçün həm n məkanda şəxs n d n  
və s. et k normalar, adətlər və ənənələrə uyğun 
şək ldə, qanuna z dd olmayan müəyyən b r r tu-
alla, yaxud dövlət tərəf ndən müəyyən ed lm ş 
qaydada dəfn ed lm ş olması tələb olunur. Əgər 
məkanda şəxs n sadalanan şərtlərlə dəfn olunma-
sı eht malı olarsa (məsələn, qəbrüstü ab də varsa, 
şah dlər məhz burada mərhumun adət-ənənəyə 
görə torpağa tapşırıldığı barədə fadə verm ş-
lərsə və s.), həm n məkanda real olaraq mey t n 
olub-olmamasından asılı olmayaraq o qəb r k m  
qəbul ed lməl  və bu məkanın açılması və ora-
dan obyektlər n çıxıralmasına yönəlm ş st ntaq 
hərəkət  ekshumas ya k m , yən  məhkəmə qərarı 
əsasında həyata keç r lməl d r.

Çıxarmaq sözü azərbaycan d l ndə b r çox mə-
nada st fadə ed lməklə yanaşı, b r şey  b r yer-
dən kənar etmək, xar c etmək, dışarıya atmaq, b r 
yerdən götürüb başqa yerə qoymaq, b r şey n çə-
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r s ndə olan başqa b r şey  oradan götürmək k m  
də zah ed l r (1, s. 473).

Qanunda qəb rdən konkret obyekt n – nsan 
mey t n n çıxarılması nəzərdə tutulur. Lak n təc-
rübədə mey tlə yanaşı qəb rdə olan başqa obyekt-
lər n də çıxarılmasına eht yac yarana b lər. Eyn  
zamanda, unutmaq olmaz k , hüquq  kateqor ya 
k m  ekshumas ya st ntaq hərəkət n  yalnız me-
y t n qəb rdən kənara çıxarılması k m  nəzərdən 
keç rmək olmaz. Bu st ntaq hərəkət  qəbr n açıl-
ması – mey t n aşkar ed lməs  – mey t n kənara 
çıxarılması – mey t n kənarda tədq q  – məkanın 
mühaf zəs  – təkrar dəfn – qəbr n bərpası k m  
şərt  sxemlə həyata keç l r r və bu sxem n hər b r 
element n n hüquq  əhəm yyət  vardır. 

Semant k zahatdan sonra, ekshumas yanın 
prosessual-hüququ  xarakter st kasına da d qqət 
yet rməy  ver ləcək müəll f anlayışı üçün əhə-
m yyətl  hesab ed r k. Ekshumas ya st ntaq 
hərəkət n n prosessual xarakter st kasını aşağıda-
kı k m  vermək mümkündür:

1) Subyekt  – craatında müvaf q c nayət ş  
olan müstənt q, ş  öz craatına qəbul etd y  və 
ya ayrı-ayrı st ntaq hərəkətlər n  şəxsən həya-
ta keç rd y  halda prokuror, ayrı-ayrı st ntaq 
hərəkətlər n n həyata keç r lməs  tapşırığını al-
mış təhq qatçı – ümum ləşd r lm ş şək ldə səla-
h yyətl  subyektlər;

2) Obyekt  – qanun  şək ldə dəfn ed lm ş n-
san mey t , onun ayrı-ayrı h ssələr , qalıqları, 
dəfn ed lm ş mey tlə yanaşı qəbrə qoyulmuş 
predmetlər, qanun  dəfn məras m ndən su - st fa-
də etməklə başqasının qəbr ndə g zləd lm ş d gər 
nsan mey t , onun ayrı-ayrı h ssələr , qalıqları;

3) Predmet  (məqsəd ) – dəfn ed lm ş nsan 
mey t n n baxışı, ondan tədq qat nümunələr n n 
götürülməs , barəs ndə ekspert tədq qatının apa-
rılması, mey t n tanımaya təqd m ed lməs  vas tə-
s lə yen  sübutların əldə ed lməs , əvvəllər əldə 
ed lm ş sübutların yoxlanması yolu lə mərhu-
mun ölümünün səbəb n n müəyyənləşd r lməs , 
şəxs yyət n n eyn ləşd r lməs  və s. məsələlər n 
həll n  təm n etmək, eləcə də dəfn ed lm ş me-
y tlə b rgə basdırılmış (g zləd lm ş) predmetlər n 
aşkar ed lməs , götürülməs , baxışı, ekspert za-
dan keç r lməs , tanımaya təqd m ed lməs  yolu 
lə onların xassə və əlamətlər n n müəyyənləşd -

r lməs  və ya eyn ləşd r lməs n  təm n etmək;
4) Əsasları və səbəblər  – D.A. Natura qeyd 

ed r k , ekshumas yanın həyata keç r lməs  üçün 
əsas onun həyata keç r lməs n n zərur  olduğu-
nu göstərən k fayət qədər məlumatın mövcud-
luğudur. Eyn  zamanda, müəll f özü göstər r k , 
məlumatların k fayətl l k dərəcəs n  və həcm n  
müfəssəl s yahı şəkl ndə c nayət-prosessual qa-
nunver c l kdə göstərmək mümkün dey l, çünk  
o, nd v d ual göstər c d r, konkret c nayət ş n n 
hallarından asılıdır. Bu f kr  əsas götürərək, D.A. 
Natura ekshumas yanın formal (hüquq ) və mad-
d  əsaslarını fərqlənd r r. Müəll f n f k nə görə, 
ekshumas yanın formal (hüquq ) əsası səlah y-
yətl  subyekt n müvaf q qərarıdır, madd  əsası 
sə araşdırmanın məhz həm n anında ekshuma-

s yanın həyata keç r lməs n n mümkün və zərur  
olduğunu göstərən bt da  araşdırma zamanı əldə 
ed lm ş fakt k  məlumatlardır. O, həmç n n qeyd 
ed r k , ekshumas yanın əsası ya fakt k , ya da 
madd  ola b lər (10, s. 34-36, 41).

İst nad ed lm ş müəll fl ə razışlamayaraq, qeyd 
ed r k k , f kr m zcə, ekshumas yanın fakt k  
əsasını artıq dəfn ed lm ş mey t n basdırıldığı 
yerdən çıxarılmasına və onunla bağlı d gər s-
t ntaq hərəkətlər n n həyata keç r lməs nə, eləcə 
də, mey tlə b rgə basdırılmış predmetlər n aşkar 
ed lməs nə, götürülməs nə və tədq q ed lməs nə 
olan obyekt v zərurətd r. Ekshumas yanın hüquq  
əsası k m  AR CPM- n 177, 237, 443, 446-448-
c  maddələr  lə həm n st ntaq hərəkət n n həyata 
keç r lməs nə yol ver lməs  və onun prosessual 
qaydasının müəyyən ed lm ş olmasıdır.

Eyn  zamanda, st ntaq hərəkət n n həyata ke-
ç r lməs  üçün onun əsaslarından yalnız b r n n 
olması k fayət dey ld r, qanun  və əsaslı st ntaq 
hərəkət n n həyata keç r lməs  üçün onun həm 
fakt k , həm də hüquq  əsasının eyn  zamanda 
mövcudluğu zərur  şərtd r. Ekshumas yanın sə-
bəblər nə gəl ncə sə, D. Naturanın mövqey  lə 
rahılaşmaq mümkündür. Həm n müəll f ekshu-
mas yanın səbəblər n  ayrı-ayrı st ntaq şəra tlər  
vas təs lə xarakter zə etməyə çalışmışdır k , f k-
r m zcə, metodolog ya baxımından bu yanaşma 
daha uğurludur (10, s. 35-36).

5) Məzmunu – dəfn ed lm ş nsan mey t n n, 
onun h ssələr n n və ya qalıqlarının onların dəfn 
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ed ld y  yerdən çıxarılması, sonrakı hərəkətlər 
b td kdən sonra çıxarılmış mey t n yen dən dəfn 
ed lməs . Ekshumas yanın obyekt  dəfn ed lm ş 
mey tlə b rgə basdırılmış (g zləd lm ş) predmet-
lər olarsa, onlar yen dən basdırılmaya da b lər 
(məsələn, həm n predmetlər başqasının mülk y-
yət ndən qanunsuz olaraq çıxmışdırsa, onların 
dövr yyəs  qadağan ed lm şd rsə, basdırılması 
ətraf müh t üçün təhlükəl d rsə və s.). Qəb rdən 
çıxarılmış nsan mey t  hər b r halda yen dən dəfn 
ed lməl d r;

6) Müddət  – ekshumas ya mürəkkəb st ntaq 
hərəkət d r və b r qayda olaraq özündən sonra 
başqa st ntaq hərəkətlər n n də həyata keç r lmə-
s n  nəzərdə tutur. Odur k , bəz  st ntaq hərəkət-
lər ndən fərql  olaraq ekshumas ya üçün konkret 
prosessual müddətlər n müəyyən ed lməs  müm-
kün dey l. C nayət-prosessual qanunver c l k b r 
sıra st ntaq hərəkətlər  üçün müddət hüdudları 
müəyyən ed r, m sal üçün, ekspert zanın həya-
ta keç r lməs  1 aydan artıq olmayan müddətdə 
baş tutmalıdır, yaxud poçt, teleqraf və ya d gər 
göndər ş n üzər nə həbs qoyulduğu müddət dəq q 
müəyyən ed lməl d r və s. Bu halda konkret müd-
dət hədlər n n müəyyən ed lməs n n əsası k m  
həm n müddətlərdə st ntaq hərəkət n n məqsəd-
lər nə na l olmanın mümkünlüyü çıxış ed r. Bu-
nunla belə, ekshumas ya st ntaq hərəkət  ağla-
batan müddətlərdə həyata keç r lməl , qəb rdən 
çıxarılmış mey t n lüzumsuz olaraq uzun müddət 
yen dən dəfn ed lmədən saxlanılmasına yol ver l-
məməl , qəbr ndən çıxarılmış nsan mey t  xüsus  
və lay ql  şəra tdə saxlanılmalıdır;

7) Prosessual qaydası – b r az aşağıda daha ət-
rafl ı nəzərdən keç r ləcəkd r;

8) Sübut  əhəm yyət  – ekshumas yanın nət -
cələr n n rəsm ləşd r ld y  protokol özü müstəq l 
sübut növüdür. AR CPM- n 134.2.10-cu mad-
dəs nə əsasən, c nayət proses n  həyata keç rən 
orqan tərəf ndən AR CPM-ə müaf q tərt b ed lm ş 
mey t n qəb rdən çıxarılması st ntaq hərəkət n n 
protokolu sübut k m  st fadə oluna b lər. Bundan 
başqa, ekshumas ya zamanı spes f k madd  sübut 
– nsan mey t  əldə ed l r.

Göstər lənlər  nəzərə alaraq, yekun nət cə 
k m , ekshumas yaya aşağıdakı müəll f anlayı-
şının ver lməs n  məqsədəuyğun hesab ed r k: 

«Ekshumas ya – dəfn ed lm ş nsan mey t n, 
onun h ssələr n n, qalıqlarının, onunla b r yerdə 
qeyr -qanun  basdırılmış d gər nsan mey t n n 
basdırıldığı yerdən çıxarılmasına və onunla bağ-
lı d gər st ntaq hərəkətlər n n həyata keç r lmə-
s nə, eləcə də, mey tlə b rgə basdırılmış predmet-
lər n aşkar ed lməs nə, götürülməs nə və tədq q 
ed lməs nə obyekt v zərurət olduqda, dəfn ed l-
m ş nsan mey t  və d gər obyektlər n basdırıldığı 
yerdən çıxarılması, sonrakı hərəkətlər b td kdən 
sonra çıxarılmış mey t n yen dən dəfn ed lmə-
s  və qəbr n bərpa ed lməs nə yönəlm ş st ntaq 
hərəkət d r».

AR CPM- n 237-c  maddəs  mey t n qəb rdən 
çıxarılması st ntaq hərəkət n n prosessual qayda-
sının müəyyən ed r. Bununla belə, tərəf m zdən 
aparılmış tədq qatlar əsasında belə demək olar k , 
həm n normada bəz  təkm lləşd r lmə şlər n n 
aparılması mümkündür. 

Belə k , AR CPM- n 237-c  maddəs n n adı 
«Mey t n qəb rdən çıxarılması (ekshumas ya)»-
dır. Məsələ burasındadır k , ekshumas ya zama-
nı təkcə mey t dey l, onun h ssələr , qalıqları və 
yanındakı d gər obyektlər də çıxarıla b lər, yən  
maddən n belə adlanması ekshumas yanın obyekt 
da rəs n n dar mənada anlaşılmasına yol açır. D -
gər tərəfdən mötər zə çər s ndə st fadə ed lm ş 
«ekshumas ya» term n  torpaqdan çıxarmaq k m  
tərcümə ed l r və «(mey t n ekshumas yası)» 
yaxud «(ekshumas yası)» şəkl ndə fadə ed lmə-
d y  üçün maddən n adını gen ş anlamda, yən  bu 
hərəkət n ümum yyətlə, qəb rdən obyekt(lər) n 
çıxarılmasına yönəlməs  k m  şərh etməyə mkan 
ver r. Ekshumas yanın obyekt müxtəl fl y n n 
normat v səv yyədə qəbul ed lməs  həm təcrübə-
də st ntaq fəal yyət n n qanun l y  və əsaslılığı, 
həm də qanunda hüquq  tənz metmən n dəq ql y  
üçün çox mühümdür. Unutmaq olmaz k , qəbr n 
açılması heç də hər zaman oradakı mey t n qəb r-
dən çıxarılması lə zərurət  lə bağlı dey l. Qanun 
hətta təcrübədə m ndə b r halda belə rast gəl nə 
b ləcək spes f k hala tətb q ed lmək mkanına 
mal k olmalıdır, odur k , zərur  yerlərdə c dd  
detal zas yaya, zərur  yerlərdə sə bütün həyat  
halları nəzərə almaq məqsəd  lə açıq s yahılara, 
subyekt mülah zələr nə və s. yol verməl d r. Belə 
b r st ntaq şəra t n  nəzərdən keç rək. C nayət 
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təq b  orqanlarına konkret şəxs n qəbr ndə c -
nayətdə st fadə ed lm ş odlu s lahın g zləd lməs  
barədə məlumat dax l olur. Aydındır k , həm n 
məlumatın yoxlanılması, məlumatın doğru oldu-
ğu halda həm n s lahın götürülməs , madd  sübut 
k m  tanınması, tədq q  və s. üçün məlumatda 
göstər lən qəbr n açılması zərurət  yaranır, heç 
də həm n qəb rdə dəfn ed lm ş mey t n kənara 
çıxarılması zərurət  mövcud olmur. Belə şəra tdə 
və qüvvədə olan qanunver c l k konsept nə görə 
müstənt q n vəsatət n n və ya prokurorun təqd -
matının necə formulə ed ləcəy n  təsəvvür etmək 
olar: «… qəb rdə c nayətdə st fadə ed lm ş odlu 
s lahın olması haqqında məlumatın yoxlanılması 
üçün mey t n qəb rdən çıxarılması tələb olunur». 
Əgər ekshumas ya obyekt  s lah olacaqdırsa, 
mey t n qəb rdən çıxarılmasına nə lüzum var-
dır? Mah yyət nə görə daha çox axtarış st ntaq 
hərəkət nə uyğun gəlməs nə baxmayaraq, toxun-
duğu hüquqların özəll y  – v cdan azadlığı, m ll  
mənsub yyət hüququ və et k pr ns plər n təm natı 
k m  mülah zələrə görə nsan qəb rlər n n açılma-
sı lə müşayət ed lən st ntaq hərəkət n n axtarış 
st ntaq hərəkət  rej m ndə həyata keç r lməs  

yolver lməzd r. Doğrudur, qəbr n açılması ekshu-
mas yanın ayrılmaz tərk b h ssəs d r, lak n bəzən 
elə məhz bu etap st ntaq hərəkət n n məqsəd nə 
na l olmaqla başa çatdığı etapdır – qəb rdə şəxs n 
dəfn ed l b-ed lməməs  yoxlanılarkən qəb r boş 
olarsa, qəb rdə axtarılan əşya qəb r açılan k m  
aşkar ed lərsə və s. mey t n qəb rdən çıxarılma-
sına eht yac qalmır. Ekshumas ya məna yükünə 
görə, yalnız mey t n qəb rdən çıxarılmasından 
daha gen ş anlayışdır. Deməl , maddən n adının 
b rmənalı şək ldə başa düşülməs  üçün onda han-
sısa dəy ş kl klər etmək zərur d r. Hesab ed r k 
k , maddən n adının gen şlənd r lərək «Ekshu-
mas ya (qəbr n açılması, mey t n, onun h ssələ-
r n n, qalıqlarının və yanında basdırılmış d gər 
əşyaların qəb rdən çıxarılması)» k m  ver lməs  
məqsədəuyğundur.

AR CPM- n 237.1-c  maddəs nə əsasən, mey -
t n qəb rdən çıxarılması zərurət  olduqda müstən-
t q bt da  araşdırmaya prosessual rəhbərl y  hə-
yata keç rən prokuror qarşısında mey t n qəb rdən 
çıxarılmasına cazə alınması üçün məhkəməyə 
təqd matla mürac ət ed lməs  haqqında əsaslan-

dırılmış vəsatət qaldırır. Mey t n qəb rdən çıxa-
rılması yalnız məhkəmə qərarı əsasında həyata 
keç r lə b lər. D qqət yet rsək, görər k k , qanun-
ver c  burada n sbətən fərql  texn kadan st fadə 
etm şd r. Bəz  st ntaq hərəkətlər n n zahı üçün 
AR CPM-də onların spes f k məqsədlər  açıq-
lanır (məsələn, AR CPM- n 236-cı maddəs ndə 
baxışın hansı məqsədlə aparılmalı olması və s). 
Hər hansı b r st ntaq hərəkət n n həyata keç r l-
məs  zərurət  onun fakt k  əsasıdır. Bütün st n-
taq hərəkətlər n n həyata keç r lməs  üçün buna 
zərurət olmalıdır. Ayrı-ayrı st ntaq hərəkətlər n n 
spes f k məqsəd n n fərqlənd r lməs  çox uğurlu 
qanunver c l k texn kasıdır, bununla, həq qətən 
də, hansı st ntaq hərəkət n n nəyə x dmət etd y , 
onunla hansı halların müəyyən ed lə b ləcəy  və 
n yə məhz bu və ya d gər dərketmə vas təs n n, 
formasının müstəq l st ntaq hərəkət  k m  qəbul 
ed ld y  aydın olur. AR CPM- n 237.1-c  maddə-
s ndə ekshumas yanı mey t n qəb rdən çıxarılma-
lı olması zərurət  lə dey l, dəfn ed lm ş mey t n, 
onun h ssələr n n və qalıqlarının, eləcə də onun 
yanında basdırılmış d gər əşyaların aşkar və tə-
dq q ed lməs  məqsəd  lə zah ed lməs n  daha 
uğurlu hesab ed r k. Həq qətən də, dəfn ed lm ş 
mey t n, onun yanında basdırılmış əşyaların aşkar 
ed lməs , götürülməs , tədq q ed lməs  ekshuma-
s ya aparılmadan başqa heç b r st ntaq hərəkət  
vas təs lə həyata keç r lə b lməz. Belə yanaşma-
da ekshumas yanın obyekt da rəs  də daha doğru 
əks olunur. Bu normada, həmç n n, ekshumas -
ya st ntaq hərəkət  üzər ndə bt da  araşdırmaya 
rəhbərl y  həyata keç rən prokurorun prosessual 
nəzarət  və məhkəmə nəzarət nə da r müddəalar 
təsb t ed lm şd r.

AR CPM- n 237.2-c  maddəs  ekshumas -
yanın şt rakçılarına həsr ed lm şd r. Maddəyə 
əsasən, mey t müstənt q n, məhkəmə təbabət  
sahəs ndə mütəxəss s n, ölmüş şəxs n yaxın qo-
humlarının və ya onun qanun  nümayəndələr -
n n (onların stəy ndən asılı olaraq) şt rakı lə 
qəb rdən çıxarılır. Qəb rdən çıxarıldıqdan sonra 
mey t göstər lən şəxslər n müşayət  lə d gər tə-
dq qatların aparılması üçün müvaf q t bb darə-
s nə aparıla b lər. Maddədə, lk öncə, d qqət  ek-
shumas yanı həyata keç rən subyekt k m  yalnız 
müstənt q n adının çək lməs  cəlb ed r, bunu b r 
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o qədər də doğru hesab etm r k. Ümum yyətlə, s-
t ntaq hərəkət  şt rakçısı k m  onu həyata keç rən 
şəxs n özünün göstər lməs  normanın yükünü ar-
tırmaqdan başqa b r şey dey l, aydın məsələd r k , 
st ntaq hərəkət n  müstənt q həyata keç r rsə, o 
st ntaq hərəkət ndə şt rak edəcəkd r, d gər tərəf-

dən əgər ekshumas yanı prosessual rəhbərl y  hə-
yata keç rən prokuror özü həyata keç rməyə qə-
rar verərsə, bu zaman st ntaq hərəkət n n həyata 
keç r lməs ndə müstənt q n şt rak ed b-etməmə-
s n n heç b r əhəm yyət  yoxdur. Ekshumas yada 
şt rak edən mütəxəs sslər sırasından da yalnız 

məhkəmə təbabət  sahəs ndə mütəxəss s n adının 
çək lməs  başqa sahələrdən olan mütəxəss slə-
r n bu st ntaq hərəkət ndə şt rak etməs n  st s-
na edən hal k m  başa düşülməməl d r. Ümum  
qaydalara görə, st ntaq hərəkət n n həyata keç -
r lməs nə yardım etmək üçün d gər sahələr n də 
mütəxəss slər n n dəvət ed lməs  mümkündür. 
Mərhumun yaxın qohumlarının və ya qanun  nü-
mayəndələr n n ekshumas yada şt rakı onların 
arzusu lə təm n ed l r. Bu şəxslər n hüquqlarının 
təm natı üçün onlara ekshumas ya barədə məh-
kəməyə təqd matla mürac ət ed lən andan məlu-
mat ver lməl d r. Məhkəmə ekshumas yaya cazə 
verd y  halda sə, mərhumun yaxın qohumlarına 
və qanun  nümayəndələr nə st ntaq hərəkət n n 
keç rələcəy  tar x və vaxt barədə dəq q məlumat 
ver lməl d r. Mərhumun yaxın qohumları və ya 
qanun  nümayəndələr  ekshumas ya zamanı d n 
xad m n n şt rak etməs n , onun müəyyən dualar 
oxumasını və s. arzu edələrsə, st ntaq hərəkət n  
həyata keç rən səlah yyətl  şəxs n cazəs  lə d n 
xad m n n şt rakına cazə ver lə b lər. Müstən-
t qlərə, b r qayda olaraq, nsanların ekshumas -
yada d n xad m n n şt rak etməs  xah ş n  təm n 
etmək tövs yə ed l r. D n xad m n n ekshumas -
yada şt rakı zamanı onun mütəxəss s k m  rəs-
m ləşd r lməs nə eht yac yoxdur. İst ntaq hərəkə-
t n n protokolunda d n xad m n n şt rak etməs  
barədə qeyd n ed lməs  k fayətd r. D n xad m nə 
hüquq və vəz fələr n zah ed lməs nə də eht yac 
yoxdur, lak n st ntaqın maraqları tələb edərsə, 
ona bt da  araşdırma məlumatlarının yayılması-
nın yolver lməzl y  barədə xəbərdarlıq ed lə və 
protokolda mza etd r lə b lər. Qüvvədə olan qa-
nunver c l k ekshumas yada hal şah dlər n n şt -

rakını nəzərdə tutmur. Bununla belə, ədəb yyatda 
bu məsələ müzak rə predmet  olaraq qalır. Eks-
humas yada hal şah dlər n n şt rakını tələb edən 
prosessual qaydanın təsb t ed lməs  məqsədəuy-
ğundurmu? Ümum yyətlə, c nayət proses ndə hal 
şah dlər n n mövcudluğunun məqsədəuyğunluğu 
məsələs  hər zaman müzak rə mövzusu olmuş, bu 
suala b rmənalı şək ldə cavab ver lməm şd r. C.İ. 
Süleymanov sə qanunver c  orqanın əvvəlk  c -
nayət-prosessual qanunver c l kdən fərql  olaraq 
hazırk  qanunver c l kdə b r sıra st ntaq hərəkət-
lər n n həyata keç r lməs ndə, o cümlədən eks-
humas yada hal şah dlər n n şt rakından mt na 
etməs n n səbəblər n  anlaşılmaz hesab ed r, qeyd 
ed r k , həm n st ntaq hərəkətlər n n əhəm yyət  
hamıya məlumdur. Bu müəll f hal şah dlər n n ş-
t rakı lə həyata keç r lən st ntaq hərəkətlər n n 
artırılmasının tərəfdarıdır (11, s. 50).

Hal şah dlər n n məhz ekshumas ya st ntaq 
hərəkət ndə şt rakı lə əlaqədar f k r b ld rm ş 
A.Y. Kr qer göstər r: «… baxmayaraq k , Rus ya 
Federas yasının qüvvədə olan c nayət-prosessual 
qanunver c l y ndə ekshumas ya zamanı hal şa-
h dlər n n şt rakı nəzərdə tutulmuşdur, bu st ntaq 
hərəkət  zamanı hal şah dlər n n şt rakını nəzər-
də tutan qaydanı ləğv etmək məqsədəuyğundur 
… bu nst tutu hüquq sahəs ndə b l klərə mal k 
olan şəxslə əvəz etmək lazımdır … ekshumas -
yanın belə şt rakçısı k m  «müstəq l vək l» çıxış 
etməl d r … müstəq l vək l bu st ntaq hərəkət  
zamanı baş verən bütün şeylər  doğru qavramaq 
və maraqlarına toxunulan şəxslər n hüquqlarını 
müdaf ə etmək qt darında olan b r şəxsd r … 
müstəq l vək lə bu halda vək l n ümum  salah y-
yətlər  lə yanaşı, əlavə hüquqlar da ver lməl d r» 
(9, s. 52-53).

Ekshumas yada hal şah dlər n n şt rakı 
məsələs nə toxunmuş d gər b r müəll f – D. Na-
tura sə, əks nə, xüsus  olaraq vurğulayır k , ek-
shumas yanın ged şatı zamanı hal şah dlər n n 
şt rakı zərur  şərtd r, çünk  bu st ntaq hərəkət  

zamanı mərhumun qohumlarının həm n st ntaq 
hərəkət ndə şt rak ed b-etməməs ndən asılı ol-
mayaraq daha sonra b r sıra madd  və mənəv  
zərər dd aları yarana b lər k , bu dd aların həl-
l ndə ekshumas yada şt rak etm ş hal şah dlər  
əhəm yyətl  rol oynaya b lər (10, s. 48).
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AR CPM- n 237.3-cü maddəs  bütün st ntaq 
hərəkətlər  üçün ümum  b r müddəa nəzərdə tu-
tur: «Mey t n qəb rdən çıxarılmasında müstən-
t q n göstr ş  və ya cazəs  lə foto, v deo və k no 
çək l şdən və ya d gər yazan texn k  vas tələrdən 
st fadə ed lə b lər». Burada yeganə salah yyət-

l  subyekt k m  müstənt q n göstər lməs  st sna 
olmaqla tərəf m zdən qüsurlu hesab oluna b lə-
cək b r fadə müəyyən ed lməm şd r. AR CPM-
n 237.4-cü maddəs  ekshumas ya protokolu-

nun məzmununu tənz m ed r. Həm n maddədə 
göstər lməl  olan məlumatların müfəssəl s yahısı 
qanunla müəyyən ed lm şd r. A.Y. Kr qer, həm-
ç n n qeyd ed r k , ekshumas ya ed lm ş mey t 
tədq qat üçün göndər ld y  hallarda ekspert rəy  
formasında həm n tədq qatın nət cələr  ekshu-
mas ya protokoluna əlavə ed lməl d r (9, s. 48). 
Lak n f kr m zcə, bu doğru dey l, çünk  st ntaq 
hərəkət n n protokolu və onun əlavəs  lə ekspert 
rəy n  eyn ləşd rmək, onlardan b r nə d gər n n 
tərk b h ssəs  k m , əlavəs  k m  baxmaq olmaz. 
AR CPM- n 237.4-cü maddəs nə əsasən, mey t n 
qəb rdən çıxarılması qurtardıqdan sonra (b rmə-
nalı olaraq protokolun ekshumas ya qurtardıqdan 
sonra tərt b ed lməl  olması tələb n  məqsədəuy-
ğun hesab etm r k, ümum  takt k  mülah zələrə 
görə, protokolun tərt batının st ntaq hərəkət n n 
ged şatında aparılması da məqsədəuyğun ola 
b lər – müəll f) müstənt q (yenə də, protoko-
lu tərt b etməl  subyekt k m  yalnız müstənt q n 
göstər lməs n  məqsədəuyğun saymırıq, ən azın-
dan müstənt q n protokol tərt b etmək üçün başqa 
şəxs  müvəkk l etmək hüququ vardır – müəll f) 
bu st ntaq hərəkət n n protokolunu tərt b ed r 
və həm n protokolda aşağıdakılar göstər l r ( s-
t ntaq hərəkətlər n n protokollaşdırılması qayda-
sı CPM- n Ümum  h ssəs n n 51-c  maddəs  lə 
müfəssəl tənz m ed l r, f kr m zcə, hər b r st ntaq 
hərəkət n  tənz m edən maddədə eyn  müddəa-
ları təkrarlamaq normat v yükün artırılmasından 
başqa b r şey dey l, burada göndər c  normadan 
st fadə ed lməs  texn kası həm n vəz fən n öhdə-

s ndən daha lakon k şək ldə gəlməyə x dmət edə 
b lərd  – müəll f):

1) mey t n qəb rdən çıxarıldığı vaxt, tar x və 
yer;

2) müstənt q n soyadı, adı və atasının adı, və-

z fəs ;
3) mey t n qəb rdən çıxarılmasında şt rak et-

m ş məhkəmə təbabət  sahəs ndə mütəxəss s n 
vəz fəs , soyadı, adı və atasının adı;

4) mey t n qəb rdən çıxarılmasında şt rak et-
m ş şəxslər n soyadı, adı və atasının adı, habelə 
onların doğulduğu l, ay, gün və yer, vətəndaşlığı, 
təhs l , ş yer , məşğul yyət növü və ya vəz fələr , 
fakt k  yaşadıqları və qeyd yyatda olduqları yer;

5) mey t n qəb rdən çıxarılmasında ölən n 
yaxın qohumlarının və ya qanun  nümayəndələr -
n n şt rak etd y  halda onların soyadı, adı, atası-
nın adı, doğulduğu l, ay, gün, yer, habelə fakt k  
yaşadıqları və qeyd yyatda olduqları yer;

6) mey t n qəb rdən çıxarılmasının xüsus y-
yətlər , xüsusən fotoçək l ş və ya mey t n qəb r-
dən çıxarılması zamanı v deo və k no çək l şdən 
və ya d gər texn k  vas tələrdən st fadə ed lməs  
haqqında qeyd;

7) müşah də ed lmə ardıcıllığı lə mey t n qə-
b rdən çıxarılması zamanı bütün aşkar olunanlar.

AR CPM- n 237.5 və 237.6-cı maddələr  də 
mah yyətcə, ekshumas yanın protokollaşdırma 
qaydalarına həsr ed lm şd r, lak n qeyd edək k , 
burada heç b r d ff erens as ya ed lm ş müddəa 
yoxdur, onlar ümum  protokollaşdırma qaydaları 
lə eyn d r. Hesab ed r k k , ekshumas ya proto-

kolunu tənz mləyən maddədə ümum  qaydaları 
təkrarlamaqla maddən  ş ş rtmək əvəz nə ekshu-
mas ya st ntaq hərəkət n n spes f kl y n  nəzərə 
alıb, orada bəz  d ff erens as ya ed lm ş müd-
dəaları göstərmək daha məqsədəuyğun olardı. 
Məsələn, ekshumas ya lə bağlı həyata keç r lən 
baxış, tədq qat üçün nümunələr n götürülməs , 
götürmə, tanımaya təqd m etmə k m  hərəkət-
lər n də ged şatı və nət cələr n n ekshumas ya 
protokolunda rəsm ləşd r lməs nə yol ver lməs  
haqqında müddəanın həm n maddədə təsb t ed l-
məs n  həm st ntaq fəal yyət n n opt mallaşdırıl-
ması (b r neçə protokolun tərt b ed lməs  zərurət , 
bununla da, əlavə zaman və protokol blankı sər-
f yyatı aradan qalxır, st ntaq hərəkətlər  arasın-
dakı mənt q  əlaqə və ardıcıllıq protkolda daha 
aydın sez l r), həm də st ntaq hərəkət n n pro-
sessual qaydasının d ff erens as yası baxımından 
əhəm yyətl  olardı.
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Кенан Аскеров

Понятие и процессуальный порядок эксгумации

Резюме

Эксгумация является одним из следственных действий, предусмотренных в уголовно-про-
цессуальном законодательстве. Автор статьи, указывает на факт того, что в литературе нет 
единого понятия эксгумации, характеризующее ее в качестве следственного действия. В связи 
с этим, в статье рассматриваются некоторые понятия эксгумации, данные разными авторами. 
Автор, также пытается прокомментировать нормы уголовно-процессуального закона, регла-
ментирующие процессуальный порядок проведения эксгумации. В статье, также выдвинуты 
некоторые предложения по совершенствованию законодательства.

Kenan Asgerov
Concept and procedural order of exhumation

Summary

Exhumation is one of the investigative actions provided in the criminal procedure legislation. The 
author of article, points to the fact of that in literature there is no uniform concept of exhumation, 
characterizing it as investigative action. In this regard, in article some concepts of exhumation given 
by diff erent authors are considered. The author, also tries to comment on the standards of the criminal 
procedure law regulating a procedural order of carrying out exhumation. In article, some suggestions 
for improvement of the legislation are also made.
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Açar sözlər: əmək mühaf zəs  normaları, 
əmək mühaf zəs  qaydaları, əmək mühaf zəs  
standartları

Ключевые слова: нормы охраны труда, 
правила охраны труда, стандарты охраны тру-
да

Key words: labor protection norms, labor 
protection rules, labor protection standards

Vətəndaşların sağlamlığının qorun-
ması, təhlükəs z əmək şəra t n n 
təm n olunması hər b r s v l dövlət-

də ən başlıca vəz fə olaraq xüsus  əhəm yyət 
kəsb edən am ld r. Ona görə də nk şaf etm ş 
əksər dövlətlərdə əməy n mühaf zəs  konst -
tus on hüquq olmuş və dövlət n ən yüksək al  
hüquq  qüvvəyə mal k olan qanunu lə təm n 
ed lm şd r. Azərbaycan Respubl kası Konst -
tus yasının 35-c  maddəs ndə təsb t olunduğu 
k m , hər kəs n təhlükəs z və sağlam şəra tdə 
şləmək hüququ vardır (1, s.775).

Əməy n mühaf zəs  ded kdə, şç lər n təh-
lükəs z və sağlam şəra tdə şləmək hüququnu 
təm n etmək məqsəd lə Azərbaycan Respubl -
kasının Əmək Məcəlləs ndə və d gər normat v 
hüquq  aktlarda, habelə kollekt v müqav lələr-
də, saz şlərdə, əmək müqav lələr ndə nəzərdə 
tutulan texn k  təhlükəs zl k, san tar ya, g g -
yena, müal cə-prof lakt ka tədb rlər , norma-
ları və standartları başa düşülür (2, s.25).

Əməy n mühaf zəs  normaları və qaydala-
rı mülk yyət və təşk lat -hüquq  formasından 
asılı olmayaraq bütün müəss sə, darə və təş-
k latlarda tətb q ed l r. 

Azərbaycan Respubl kası Əmək Məcəlləs -
n n 207-c  maddəs n n 3-cü h ssəs ndə dey l r 
k , əməy n mühaf zəs  üzrə normat v hüquq  

aktların tələblər , əməy n mühaf zəs  norma-
ları, standartları, qaydaları əmək münas bətlə-
r n n tərəflər  və d gər f z k  və hüquq  şəxslər 
üçün məcbur d r (2, s.143).

Göstər lən müddəalar əlbətdə k , b r qurum 
k m  dax l  şlər orqanlarını və bu orqanda 
x dmət edən xüsus  rütbəl  əməkdaşların da 
sağlam və təhlükəs z əmək şəra t ndə x dmə-
t n  əhatə ed r.

Qanunver c l kdə dax l  şlər orqanla-
rı əməkdaşlarının əməy n n mühaf zəs  
məsələlər nə az d qqət yet r lm şd r. Buna 
baxmayaraq, dax l  şlər orqanları əməkdaş-
larının fəal yyət nə Azərbaycan Respubl kası-
nın Konst tus yası, Azərbaycan Respubl kası-
nın Əmək Məcəlləs  və d gər normat v hüquq  
aktlar şam l olunur. 

Azərbaycan Respubl kasının Əmək Məcəl-
ləs  əməy n mühaf zəs  sahəs ndə müəyyən 
qayda və təl matları nəzərdə tutsa da, hesab 
ed r k k , dax l  şlər orqanlarında x dmət edən 
əməkdaşların müxtəl f vəz fə funks yalarının 
crası zamanı bu təm nat tam şək ldə həyata 

keç r lm r. Məsələn, əməy n mühaf zəs n n 
normat v hüquq  tənz mlənməs n  özündə əks 
etd rən Azərbaycan Respubl kası Əmək Mə-
cəlləs n n 211-c  maddəs n n I h ssəs n n 6-cı 
abzasına uyğun olaraq “ şç n n peşə xəstəl -
y nə tutulmağı eht malı yüksək olan ş yerlər -
n n s yahısı”nın təsd q ed lməs  barədə Azər-
baycan Respubl kası Naz rlər Kab net n n 14 
yanvar 2002-c  l tar xl , 7 nömrəl  Qərarı lə 
b r sıra ş yerlər  lə yanaşı, müəll ml k fəa-
l yyət  də, peşə xəstəl y nə tutulmaq eht malı 
yüksək olan ş yer  k m  göstər lm şd r (3). Bu 
peşə xəstəl klər nə a dd r: xron k  lar ng t, va-
zomator monoxord t, səs tellər  düyüncüklər , 

NƏBİ ƏSGƏROV
Azərbaycan Respublikası DİN-in
Polis Akademiyası “Mülki hüquq” kafedrasının rəisi, polis polkovniki, h.ü.f.d., dosent, 
AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun doktorantı
UOT 342.734

DAXİLİ İŞLƏR ORQANLARI ƏMƏKDAŞLARININ 
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səs büküşlər n n təmas xoraları, fonosten ya.
Göstər lən qərar eyn  zamanda, dax l  ş-

lər orqanlarının təhs l müəss sələr ndə x d-
mət edən müəll mlərə də, şam l olunur. Lak n 
stər mülk , stərsə də dax l  şlər orqanlarının 

təhs l müəss sələr ndə çalışan müəll mlər n 
peşə xəstəl y nə tutulmasının qarşısının alın-
ması üçün görülməl  olan tədb rlər haqqında 
qanunver c l kdə hər hansı b r norma təsb t 
olunmamışdır.

Bundan başqa, hal-hazırda dax l  şlər 
orqanlarında həftən n müəyyən günlər ndə 
keç r lməs  məcbur  olan qısamüddətl  dman 
məşqlər ndə təsadüfən xəsarət almış əmək-
daşlara sığorta orqanı tərəf ndən müvaf q sı-
ğorta ödən şlər n n ver lməs ndən mt na ed -
l r. Sığorta orqanı haqlı olaraq, “Məhkəmə və 
hüquq mühaf zə orqanları şç lər n n dövlət 
cbar  şəxs  sığortası haqqında” Azərbaycan 

Respubl kasının 5 oktyabr 1999-cu l tarıxl  
Qanununun 5-c  maddəs n n I h ssəs nə əsas-
lanaraq sığorta ödən şlər n n ver lməs n n 
mümkünlüyünü əməkdaşların “x dmət  və-
z fələr n n crası lə bağlı xəsarət alması və s. 
lə əlaqələnd r r (4). Yən , dman oyunların-

da və ya məşqlər ndə şt rak etmək əməkda-
şın x dmət  vəz fəs  hesab olunmur (a d yyət  
əməkdaşlar st sna  olunmaqla).

Oxşar münas bət orta umumtəhs l məktəb -
n  b t rm ş və Azərbaycan Respubl kası DİN-
n Pol s Akadem yasında təhs l alan kursant-

ların da, x dmət  vəz fələr n n crası zamanı 

xəsarət aldıqları halda sığorta ödən ş n n məh-
dudlaşdırılmasında  mövcuddur. Belə k , əgər 
kursant x dmət  vəz fələr n n crası zamanı 
xəsarət alarsa, sığorta orqanı “Pol s əməkda-
şının madd  və sos al təm natları lə bağlı qay-
daların təsd q ed lməs  haqqında” Azərbaycan 
Respubl kası Naz rlər Kab net n n 20 aprel 
2000-c  l tar xl , 73 nömrəl  Qərarının 10-cu 
bənd n n 2-c  abzasına əsaslanaraq, sığorta 
ödən ş n n ver lməs ndən mt na edəcəkd r. 
Həm n normada qeyd olunur k , Azərbaycan 
Respubl kası Dax l  İşlər Naz rl y n n Pol s 
Akadem yasında və d gər dövlətlər n al  və 
orta xt sas xüsus  pol s tədr s müəss sələr n-
də əyan  təhs l alanlara ..., “orta ümumtəhs l 
məktəb n  b t rm ş vətəndaşların sıralarından 
qəbul ed lənlərə respubl kada al  və orta xt -
sas tədr s müəss sələr  üçün müəyyən ed lm ş 
məbləğdə təqaüd ödən l r (5). Bu o deməkd r 
k , sığorta ödən ş n n hesablanıb ver lməs  
əməkdaşın “təqaüdü” lə dey l, “Məhkəmə və 
hüquq mühaf zə orqanları şç lər n n dövlət 
cbar  şəxs  sığortası haqqında” Azərbaycan 

Respubl kası Qanununun 4-cü maddəs n n I 
h ssəs nə əsasən, “əmək haqqı məbləğ ” lə 
müəyyənləşd r l r (4).

Beləl klə, hesab ed r k k , qanunver c -
l kdə göstər lən problemlər n həll olunması 
dax l  şlər orqanları əməkdaşlarının əməy -
n n mühaf zəs  sahəs ndə onların konst tus on 
hüquqlarının müdaf əs  baxımından rəl  atıl-
mış mühüm addımlardan b r  olardı.
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Наби Аскеров

Охрана труда сотрудников органов внутренных дел 

Резюме

В данной статье дано определение понятию «охрана труда» и указана необходимость его 
применения в деятельности сотрудников ОВД. Отмечено также, что в действующем законода-
тельстве уделено мало внимания вопросам охраны труда сотрудников ОВД. Решение опреде-
лённых проблем в этом направлении могло бы обеспечить право на охрану труда сотрудников 
ОВД. 

Nebi Asgerov

Internal Aff airs Bodies employees’ labor protection

Summary

In this article the meaning of “labor protection norms” is explained and the importance of its 
application to the activity of the Internal Aff airs Bodies is noted. It is noted that little attention is paid 
to the labor protection matters of Internal Aff airs Bodies employees by law. In this matter, the solution 
of some problems would provide the labor protection rights of the Internal Aff airs Bodies employees.

Rəyçi: h.ü.f.d., dos. C.Süleymanov
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Məqalədə İnternet şəbəkəsində gizli informa-
siya ötürülməsi kanallarının yaradılması texno-
logiyalarınabaxılmış, kompüter steqanoqrafiyası 
üsulları və onların İnternetdəreallaşdırılması 
imkanları araşdırılmışdır. İnternetin informasiya 
xidmətləri, o cümlədən e-mail, web-texnologiya, 
interaktiv söhbət (chat), sosial şəbəkələr, bulud 
texnologiyası və şəbəkə protokolları vasitəsilə 
gizli informasiya ötürmə kanallarının yaradılma-
sı üsulları tədqiq edilmişdir.

Açar sözlər: steqanoqraf ya, komputersteqa-
noqraf yası, şəbəkə steqanoqraf yası, mətn steqa-
noqraf yası, g zl  kanal, şəbəkə protokollarında 
g zl  kanal.

Ключевые слова: стеганография, компью-
терная стеганография, сетевая стеганография, 
текстовая стеганография, скрытые каналы, 
скрытые каналы в сетевых протоколах.

Key words: steganography, computer stega-
nography, network steganography, text steganog-
raphy, covert channels, covert channels on the 
network protocols

Məlumdur k , müas r dövrdə nforma-
s ya texnolog yalarının sürətl  nk -
şafı bu sahədə müsbət na l yyətlərlə 

yanaşı nformas ya təhlükəs zl y  lə bağlı bır sıra 
c dd  problemlər n meydana gəlməs nə səbəb ol-
muşdur. Kompüterlər n, kompüter s stemlər n n 
və şəbəkələr n n ş nə qeyr -qanun  müdax lə, 
kompüter nformas yasının oğurlanması, cazəs z 

əldə olunması (tutulması), dəy şd r lməs , məhv 
ed lməs , ötürülməs  (sızması və ya sızdırılması) 
k m  təhlükəl  təzahürlər  belə təhlükələrə a d et-
mək olar [1,2]. 

Bu k m  təhlükələr ayrı-ayrı şəxslər n və təş-
k latların maraqları lə yanaşı həm də ölkən n 
m ll  maraqlarına, başqa sözlə m ll  təhlakəs z-
l y nə təhd d yaradır. Belə k , m ll  təhlükəs zl k 
ded kdə ölkən n m ll  maraqlarının ona yönəlm ş 
təhd dlərdən qorunması başa düşülür. “M ll  təh-
lükəs zl k haqqında” Azərbaycan Respubl kası-
nın Qanununda m ll  təhlükəs zl k ölkən n da-
vamlı nk şafını təm n edən həyat fəal yyət n n 
müxtəl f sferalarında şəxs yyət n, cəm yyət n, 
dövlət n mühüm m ll  maraqlarının dax l  və 
xar c  təhlükə və təhd dlərdən qorunması k m  
müəyyən ed lm şd r.

Təcrübə göstər r k , nsanlar üns yyət və n-
formas ya mübad ləs  üçün, b r qayda olaraq, 
kompüter və mob l qurğular vas təs lə İnternet 
şəbəkəs ndən, onun nformas ya x dmətlər n n 
mkanlarından st fadə ed rlər. Aydındır k , yen  

texnolog yalar, eləcə də İnternet şəbəkəs  onun 
x dmətlər ndən st fadə edən bütün nsanlar və 
təşk latlar, o cümlədən c nayətkarlar və terror-
çular üçün eyn  dərəcədə mkanlar yaradır.Başqa 
sözlə, kompüter və nformas ya şəbəkələr , o 
cümlədən İnternet və mob l telefonlar ayrı-ayrı 
fərdlər, s yasətç lər, ş adamları, dövlət, özəl və 
d n  təşk latlar, c nayətkar və terrorçu qruplar, 
rəq b (düşmən) ölkələr n xüsus  x dmət orqan-
ları tərəf ndən x dmət  fəal yyətdə gen ş st fadə 
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Azərbaycan Texn k  Un vers tet  “Kompüter s stemlər  və şəbəkələr ” 
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ed lməklə yanaşı, həmç n n, nformas ya müba-
r zəs , qarşıdurması, mühar bəs , k berc nayət və 
k berterrorçuluq alətlər  və vas tələr  k m  çıxış 
ed r [1-4]. 

İnformas ya mübad ləs  baxımından İnterne-
t n təqd m etd y  mkanlardan b r  də nformas -
yanın g zl ötürülməs  kanallarının yaradılmasıvə 
st fadəs  lə bağlıdır. Belə k , İnternet nformas -

ya mübad ləs n  açıq kanal vas təs lə g zl  həyata 
keç rmək üçün də mkanlar yaradır. Başqa sözlə, 
nformas yanın g zl  ötürülməs  kanalı reallaşdı-

rılan zaman nformas ya b r yerdən başqa yerə 
ötürülməklə yanaşı, onu ötürən və alan tərəfl ər 
(şəxslər), eləcə də nformas yanın ötürülməs  fak-
tı, yən  nformas yanın özü g zl  saxlanıla b l r. 

Qeyd ed ld y  k m  g zl  nformas ya ötürməs  
kanalları k  aspektdən maraq kəsb ed r:

- belə kanallardan st fadə nformas yanın 
qanun  şək ldə ötürülməs  zamanı qorunmasını 
təm n etməyə, o cümlədən nformas yanın ötürül-
məs  faktını g zlətməklə onun məzmununu, ün-
vanları (ötürən və alan tərəfl ər ) g zl  saxlamağa 
mkan ver r;

- g zl  kanallardan fərd  məlumatların, x d-
mət  və kommers ya s rlər n n, konf dens al mə-
lumatların, o cümlədən dövlət s rr n n cazəs z 
(qanunsuz) olaraq g zl  şək ldə kənara ötürülmə-
s , eləcə də c nayətkar əməllər  həyata keç rmək 
üçün zərur  məlumatların mübad ləs  məqsəd lə 
st fadə oluna b lər.

Tədq qatlar göstər r k , müas r dövrdə k berc -
nayətlər n həyata keç r lməs  üçün kompüter s s-
temlər  və şəbəkələr ndən, o cümlədən İnternetdə 
g zl  kanalların yaradılması texnolog yalarından 
gen ş st fadə olunur. Kompüter və nformas ya 
s stemlər nə müdax lə, nformas yanın ələ keç -
r lməs , tutulması, sızması və ya qəsdən sızdırıl-
ması, z yanver c  proqramların (troya atlarının, 
casus proqramlarının, proqram qoyuluşlarının, 
mənt q  bombaların və s.) yer d lməs , fərd , x d-
mət  (kommers ya) və ya dövlət s rr n n, kəşf y-
yat nformas yasının, c nayət və terrorla bağlı 
tapşırıq və göstər çlər n  g zl  ötürülməs  və s. 
k m  c nayətlər, b r qayda olaraq, g zl  kanallar-
dan st fadə ed lməklə törəd l r.

Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq, məqalədə İn-
ternetdə g zl  nformas ya mübad ləs  kanalların 
yaradılması mkanları araşdırılmış, onların g zl  
nformas yanın ötürülməs  üçün st fadəs , eləcə 

də müxtəl f məzmunlu məlumatların qeyr -qanu-
n  ötürülməs  üsulları tədq q ed lm şd r.

Kompüter steqanoqraf yasında g zl  nforma-
s ya ötürmə kanalları

Son dövrlərdə g zl  kanalların yaradılması, 
onlar vas təs lə nformas yanın (o cümlədən kon-
f dens al nformas yanın) g zl  ötürülməs  üsul 
və vas tələr  lə məşğul olan steqanoqraf ya elm  
xüsus  önəm kəsb etməyə başlamışdır. Steqanoq-
raf yanın məqsəd  nformas yanın məzmununun 
g zləd lməs  dey l, nformas yanın varlığının, 
ötürülməs  faktının, ötürən və alan tərəfl ər n g z-
l  saxlanılmasından barətd r.Məhz bu baxımdan 
steqanoqraf k texnolog yalara maraq onların g z-
l l k (görünməzl k, xəlvət l k, h ss ed lməzl k) 
pr ns p nə əsaslanması lə bağlıdır.

İnformas ya mübad ləs n n g zl l k pr ns p  
əsasında həyata keç r lməs  aşağıdakı fəal yyət 
sahələr ndə maraq doğurur [3]:

- g zl  nformas ya mübad ləs n  (qanun  və 
ya qeyr -qanun ) təşk l etmək;

- s yas , texn k , qt sad , hərb  və d gər növ 
casusluq etmək;

- kr m nal, c nayətkar, terrorçu və d gər 
hüquqaz dd strukturlara x dmət göstərmək;

- c nayətkar əməllər n darə ed lməs  üçün 
qrup üzvlər nə təl mat, göstər ş və d gər məlu-
matları çatdırmaq;

- fərd , x dmət  və kommers ya s rlər n  
rəq blərə g zl  ötürmək;

- g zl  arx vlər yaratmaq;
- rad o və elektron kəşf yyatın zləyə b l-

məd y  mühüm s stemlər n darə ed lməs  üçün 
g zl  s stemlər yaratmaq;

- elektron məhsullar üzər ndə müəll fl k 
hüququnu qorumaq;

- elektron məhsulların nüsxələr n n qey-
r -qanun  çoxaldılmasının və t carət n n qarşısını 
almaq.

Steqanoqraf k üsullar, daha doğrusu nforma-
s yanın steqanoqraf k g zləd lməs  üsulları barə-
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də lk məlumatlar eramızdan əvvəl V əsrə (qulun 
başının dər s nə döymə lə yazma, taxta üzər nə 
g zl  məlumatı çızıb mum qatı lə örtərək açıq 
məlumatı yazma) a dd r. Sonrakı dövrlərdə prak-
t kada mətnlər n məzmununda nformas yanın 
g zləd lməs , nformas yanın vərəqlərə görün-
məyən mürəkkəblə yazılması, m krofotoşək l-
çəkmə (m kronöqtə) texnolog yası, Morze əl f-
bası, qısa rad odalğalarla ötürmə və s. yüzlərlə 
steqanoqraf k üsullardan st fadə olunmuşdur.
Müas r dövrədək steqanoqraf ya böyük nk -
şaf yolu keçm şd r. Steqanoqraf yanı klass k və 
kompüter steqanoqraf yası olmaqla k  st qamətə 
bölmək olar. Hazırda kompüter steqanoqraf yası-
nın yen  st qamətlər  k m  rəqəmsal və şəbəkə 
steqanoqraf yası üsulları nk şaf etməkdəd r.

İnformas yanın g zl  ötürülməs  kanalının ya-
radılması üçün st fadə olunan obyekt konteyner, 
üsul və vas tələr kompleks  sə steqanoqraf k 
s stem adlanır.Steqanoqraf k s stem n məqsəd  
nformas yanın g zləd ld y  konteynerə g r ş n 

məhdudlaşdırılması dey l, konteynerdə g zləd l-
m ş nformas yanın korlanmamış, təhr f olun-
mamış və bərpa oluna b ləcək şək ldə ünvana 
çatdırılmasını təm n etməkdən barətd r.Kontey-
ner ded kdə məlumatın g zləd lməs  üçün st fa-
də olunan qeyr -məxf  xarakterl  obyekt (madd  
obyekt, nformas ya daşıyıcısı, nformas ya eh-
t yatı, fayl və s.) nəzərdə tutulur. Steqanoqraf k 
s stem konf dens al nformas yanı, onun g zləd l-
məs  üçün st fadə olunan konteyner , nformas -
yanın konteynerdə g zləd lməs  və konteynerdən 
çıxarılması alqor tmlər n , steqanoqraf k açarı və 
onların ötürülməs  kanallarını özündə b rləşd rən 
kompleks k m  başa düşülür.

İnformas ya g zləd lm ş konteyner, yən  steqo 
nformas ya açıq rab tə kanalı lə ünvana ötürü-

lür. Açıq kanalla ötürülməs nə baxmayaraq, kon-
f dens al nformas ya konteyner n dax l ndə g zl  
ötürüldüyündən belə kanal g zl  kanal adlanır. 

Kompüter steqanoqraf yasın üsullarından st -
fadə etməklə İnternetdəg zl  nformas ya ötürmə 
kanalları reallaşdırmaq mümkündür. G zl  kanal-
lar nformas yanın konteynerlərdə g zləd lməs  
və İnternet n nformas ya x dmətlər  vas təs lə 

ötürülməs  texnolog yalarından st fadə etməklə 
qurulur. Ümum  halda, konteyner q sm ndə kom-
püter texn kasının qurğu və elementlər ndən, o 
cümlədən nformas ya daşıyıcılarından və yad-
daş qurğularından, fayllardan, fayl s stemlər n-
dən, metaver lənlərdən, mətnlərdən, şək llərdən, 
aud o-v deo ver lənlərdən və s. st fadə olunur. 

Bəzən kompüter steqanoqraf yası klass k 
steqanoqraf k üsulların kompüter texn kası va-
s təs lə reallaşdırılmasına əsaslanır. Belə üsullara 
mətn steqanoqraf yası üsullarını m sal göstərmək 
olar [1,5,6]. Mətn steqanoqraf yası üsulları dur-
ğu şarələr n n, bağlayıcıların, s non m sözlər n, 
qısaltmaların, abbrev aturaların, şərt ləşd r lm ş 
fadələr n, ədəd  fadələr n rəqəmlərlə və ya söz-

lərlə yazılışının, sözlər n, cümlələr n, abzasların 
b r nc  hərfl ər n n, mətnlərdə müəyyən mövqe-
də yerləşən s mvolların, müxtəl f əl fbalarda 
olan eyn  şək ll  hərfl ər n st fadəs nə əsaslanır. 
Mətn steqanoqraf yasında, həmç n n, mətnlər n 
formatlaşdırılması pr ns plər  üsullarından da 
st fadə olunur. Mətnlərdə nformas yanın g zlə-

d lməs  üçün ad  yazı üslubuna a d olan eht yat 
sahələr ndən, mətn formatlarından, hərfl ər n re-
g str ndən, sət rlər, sözlər və abzaslar arasındakı 
ntervallardan, kern nqdən, tabulyas ya, sət rsonu 

və abzassonu şarələrdən, hərfl ər n rəng sxem n-
dən, eyn  rəngl  fon və mətndən, mətnarxası şək l 
sxem, yazı qutusundan, şək larxası yazıdan  və s. 
st fadə olunur. 

İnformas yanın fayllarda, fayl strukturlarında, 
fayl s stemlər ndə, metaverlənlərdə və s. g zlə-
d lməs  üsulları da kompüter steqanoqraf yası-
na a dd r. İnformas yanın fayllarda g zləd lmə-
s  üsullarına nümunə k m  g zl  nformas yanı 
saxlayanfaylın arx vləşd r lərək şək l faylının 
(məsələn, jpg faylının) arxasına əlavə ed lməs  
(əməl yyat s stem n n “copy” əmr n n köməy  
lə) üsulunu göstərmək olar. İnformas yanın pdf, 

html faylların strukturlarında, proqram kodların-
da (kommentar lərdə, əmrlər n yazılışının for-
matında) və s. g zləd lməs n  fayl strukturlarında 
g zlətmə üsullarına, mp3 fayllarının strukturunda 
mus q n n təsv r  üçün ayrılmış sahələrə yerləşd -
r lməs n  səmetaver lənlərdə g zlətmə üsualları-



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 3 (23), 2019

122

na nümunə k m  göstərmək olar. 
Faylların məzmununda g zlətmə üsullarına 

nformas yanın sənəd n və şəkl n məzmununda 
g zləd lməs  (şək ldə olan obyektlərə görə, şəkl n 
üzər ndə və ya çərç vəs ndə rəng dəy ş kl klər  
etməklə) üsullarını nümunə göstərmək olar.V -
deo faylların subt trlər ndən, subt trlər arasındakı 
boşluqlardan, subt trlər n məzmununda m ll sa-
n yələr ərz ndə baş verən dəy ş kl klərdən, kad-
rların əlavə olunmasından st fadə etməklə məxf  
nformas yanı g zl  ötürmək mümkündür. Aud o 

fayllarda sə nformas yanı g zlətmək üçün b r 
sıra üsullardan st fadə olunur. Məsələn, exo üsu-
lunda səsə müəyyən aralıqda küy əlavə olunur və 
bu küylər səs s qnalları lə qarışaraq nsanın eş t-
mə orqanı tərəf ndən eş d lməz olur, səs və küy 
s qnallarını ayırd etmək mümkün olmur[1,4,5].

İnternetdə g zl  nformas ya ötürmə kanalları
İnternet şəbəkəs n n nformas ya x dmətlər , 

o cümlədəne-ma l, Web, FTP və d gər x dmətlər 
vas təs lə nformas nanın g zl  ötürülməs n  hə-
yata keç rmək üçün müxtəl f  mkanlar təqd m 
ed r. Məsələn, elektron poçtu vas təs lə məktu-
bun mətn ndə ntervallardan, şr ft n fona uyğun 
rəng n n dəy şd r lməs ndən, s non mlərdən, şərt-
ləşd r lm ş fadələrdənvə s. st fadə etməklə n-
formas yanı g zl  şək ldəötürmək olar. 

Elektron poçtun st fadəs nə əsaslanan d gər 
üsul məktubun hazırlanması və poçt qutusunda 
saxlanması pr ns p nə əsaslanır. Belə k , nfor-
mas yanı ötürən tərəf hər hansı serverdə əvvəl-
cədən razılaşdırılmış ad və parol (username və 
password) qoymaqla poçt qutusu yaradır,  müəy-
yən ed lm ş vaxtda məlumatı hazırlayır, lak n 
onu ünvana göndərm r və həm n poçt qutusunda 
saxlayır. D gər tərəf eyn  ad və paroldan st fadə 
etməkləhəm n poçt qutusuna dax l olur, məktu-
bu oxuyaraq onu poçt qutusundan s l r. B r qayda 
olaraq, g zl l y n təm n ed lməs  məqsəd ləbelə 
poçt qutuları b rdəfəl k st fadə üçün nəzərdə tu-
tulur, yən  st fadə olunduqdan sonra poçt qutusu 
ya serverdən s l n r, ya da b r daha st fadə olun-
mur.

Yuxarıda sadalanan steqanoqraf k üsullardan 
st fadə etməklə qabaqcadan nformas ya g zlə-

d lm ş mətn, şək l, aud o, v deo faylların elektron 
poçt göndər ş nə əlavə ed lməs  funks yası (Atta-
ch f le) vas təs lə g zl  nformas ya ötürmə kanalı 
reallaşdırılır.

Web-texnolog ya da g zl  nformas ya ötürmə 
kanalı k m  böyük mkanlar təqd m ed r.Belə k , 
g zl  ötürülməs  zərur  olan nformas ya Web-sə-
h fən n məzmununda olan mətnə, şəklə, cədvələ, 
qraf kə dax l ed l r (yer d l r), d gər tərəf sə hə-
m n Web-səh fən  açaraq heç b r d qqət çəkmə-
dən g zl  nformas yanı əldə ed r. Başqa var ant, 
g zl  ötürülən nformas ya tədr s, elm , metod k -
və s. vəsa tlərdə, məqalələrdə g zləd lərəkun ver-
s tet n, kafedranın, elm  laborator yanın Web-sə-
h fələr ndə “ st fadəç lərə” təqd m ed l r. 

Eyn  zamanda steqanoqraf k üsullar vas təs lə 
nformas ya g zləd lm ş rəqəmsal obyektlər n 

(şək l, v deo, aud o) belə faylların mübad ləs n  
həyata keç rən portallarda (məsələn, mus q  fay-
llarını təqd m edən saytda) yerləşd r lməs  müm-
kündür. Bundan əlavə, prakt kada nformas yanın 
Web-səh fələr n HTML kodlarında g zləd lməs  
üsullarından da st fadə olunur. Səh fən n HTML 
kodunda ekranda əks olunmayan teqlərdə, boş-
luqlarda və s. müxtəl f s mvollardan, o cümlədən 
probel və tabulyas ya s mvollarından st fadə et-
məklə nformas ya yerləşd r l r. 

İnternet n nterakt v nformas ya mübad ləs  
vas təs  olan şəbəkədə söhbət – “chat”x dmət  də 
g zl  kanal yaradılmasıvə müxtəl f steqanoqraf k 
üsullar vas təs lə (şərt ləşd r lm ş fadələr n, s -
non mlər n, xüsus  şarələr n və s. st fadəs  yolu) 
nformas yanın g zl  ötürülməs  üçün uğurla st -

fadə oluna b lər. 
G zl  nformas ya ötürülməs  kanalları-

nın yaradılması baxımından İnternet n sos -
al şəbəkələr n  (Facebook, Google+, Tw tter, 
Одноклассники,Вконтакте L nked n, Instag-
ram,  və s.)xüsus  qeyd etmək lazımdır. Məlum-
dur k , sos al şəbəkələr b r-b r  lə sos al münas -
bətlər quran, müəyyən maraq da rəs ndə üns yyət 
saxlayan və f k rlər n  paylaşan nsanlardan (a lə 
üzvlər , dostlar, həmkarlar və s.) təşk l olunur. 
Sos al şəbəkən  təqd m edən Web-sayt st fadə-
ç lərə özü və həyatı haqqında nformas yanı, şə-
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k llər , aud o-v deo ver lənlər , vac b stat st k mə-
lumatları (adlar, coğraf  mövqelər, c ns  seç mlər, 
məşğul yyət və s.) və şəxs  maraqları (hobb lər, 
sev ml  k tablar, f lmlər, tele proqramlar və s.) 
barədə b lg lər  dax l etmək, onl ne prof l düzəlt-
mək, dostlarla şək llər , mesajları paylaşmaq və 
d gər mkanları təqd m ed r. 

Sos al şəbəkələrdə st fadəç n n səh fəs ndə 
ayrı-ayrı mətnlərdən, şək llərdən, qraf kadan və 
aud o-v deo məlumatlardan st fadə lə yanaşı, 
avatarın (təsv rlər n), fotoalbomların, aud oal-
bomların, aud ofraqmentlər n, v deoların yerləş-
d r lməs  k m  serv slər təkl f olunur. Bu serv s-
lər vas təs lə sos al şəbəkələr n st fadəç lər  öz 
səh fələr ndə (prof llər ndə) müxtəl f statuslar, 
dostlar (onlar haqqında məlumatlar), şək llər, 
v deolar, f lmlər, telev z ya ver l şlər , k tablar, 
dman, tədb rlər, rəylər, qeydlər və s. məlumat-

lar, d gər sayt, səh fə və ya fayllara st nadlar 
yerləşd r r, smarıc (mesaj) göndər r, nterakt v 
söhbət (chat) aparırlar. Aydındır k , bu dasos al 
şəbəkələr st fadəç  hesablarında yerləşd r lən 
məlumatlar vas təs lə steqanoqraf k üsulların 
köməy  lə müəyyən nformas yanı g zl  şək ldə 
ötürməyə, başqa sözlə, g zl  nformas ya ötürmə 
kanalı yaratmağa mkan ver r [7-10]. 

İnternet n son texnolog yalarından olan bulud 
saxlanc s stemlər , eləcə də Youtube, Dropbox, 
Google Dr ve, Google Photos və s. k m  x dmət-
lər də nformas yanın sızması kanalı k m  çıxış 
ed r və konf dens al nformas yanın cazəs z (qa-
nunsuz) mübad ləs  üçün g zl  ötürmə kanallarını 
reallaşdırmağa mkan ver r.

Şəbəkə steqanoqraf yasına əsaslanan g zl  ka-
nallar sə sırf İnternet n şəbəkə protokollarının 
xüsus yyətlər  üzər ndə qurulur. Beləg zl  kanal-
lar TCP/IP, SCTP, HTTP və s. İnternet protokol-
larının strukturundan, ş pr ns p ndən və nforma-
s ya mübad ləs  mexan zlər ndən st fadə etməklə 
təşk l olunur.Şəbəkə steqanoqraf yası üsullarını 
ümum  halda üç qrupa bölürlər [11-14]:

- şəbəkə protokollarının paketlər ndəve-
r lənlər n dəy şd r lməs nə əsaslanan steqanoqra-
f k üsullar; 

- paketlər n ötürülməs  strukturunun dəy ş-

d r lməs nə əsaslanan steqanoqraf k üsullar;
- qarışıq (h br d) steqanoqraf k üsullar.
Paketlərdə dəy ş kl k ed lməs  üsulları aşa-

ğıdakı yanaşmalara əsaslanır: paketlər n başlıq 
sahələr ndə ver lənlər n dəy şd r lməs  (IP, TCP, 
SCTP və s. protokolların paketlər n n başlıqla-
rında dəy ş kl klər n ed lməs ), paket n faydalı 
yüklənmə sahəs n n dəy şd r lməs  (burada su n -
şanlarının, n tq kodeklər n n və ver lənlər n g z-
ləd lməs  üzrə d gər steqanoqraf k üsullar tətb q 
olunur), qarışıq üsullar.

Şəbəkə paketlər n n mod f kas yası üsulların-
dan b r  də IP protokolu üzərundən həyata ke-
ç r lən, İnternetdə aud o əlaqən  təm n edən və 
st fadəç lərə zəng etməyə mkan verən IP-tele-

fon x dmət n n VoIP paket n n faydalı yükünün 
dəy şd r lməs  üsuludur. VoIP paketlərdə nfor-
mas yanın g zləd lməs  üsulu TranSteg (Trans-
cod ng Steganography) adlanır və VoIP paket n n 
yen dən kodlaşdırılması hesabına faydalı yükü-
nün sıxılması yolu lə paketdə nformas ya g z-
lətməyə mkan ver r.

Paketlər n ötürülməs  strukturunun dəy şd -
r lməs nə əsaslanan steqanoqraf k üsullara pa-
ketlər n ötürülməs  ardıcıllığının (növbəl l y n) 
dəy şd r lməs , paketlər apasındakı kec kmələr n 
dəy şd r lməs , paketlər n ötürülməs  zamanı alan 
tərəfdə sıra nömrələr n n buraxılması yolu lə on-
ların qəsdən t r lməs n n tətb q ed lməs  k m  
steqanoqraf k üsullar a d ed l r.

Qarışıq (h br d) üsullar aud opaketlər n t r l-
məs  (LACK) və paketlər n təkrar göndər lməs  
– retranslas yası(RSTEG) üsullarını özündə b r-
ləşd r r.

Qeyd ed lməl d r k , İnternet üzər ndə real-
laşdırılan stən lən nformas ya x dmət , onların 
bazasında duran protokollar vas təs lə g zl  nfor-
mas ya ötürmə kanalları yaratmaq mümkündür. 
Bu zaman g zləd lən nformas yanın əlavə olaraq 
ş frlənməs , g zl  nformas ya ötürmə kanalının 
et barlığını daha da yüksəldə b lər.

Nət cə
Tədq qatların nət cələr  k m  aşağıdakıları 

qeyd etmək olar:
- İnformas ya texnolog yalarının, o cüm-
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lədən kompüter s stemlər n n və şəbəkələr n n, 
İnternet n, mult med ya vas tələr n n sürətl  n-
k şafı, böyük ölçülü mult med ya ver lənlər n n 
steqokonteynerlər q sm ndə st fadəs n n müm-
künlüyüsəbəb ndən yen -yen  g zl  nformas ya 
ötürmə kanallarının və steqanoqraf k g zlətmə 
üsullarının keyf yyətcə daha yüksək səv yyədə 
reallaşdırılmasıvə həyata keç r lməs  mkanları 
daha da artır.

- G zl  nformas ya ötürmə kanallarının 
yaradılması, nformas yanın steqanoqraf k g zlə-
d lməs  üsulları və texnolog yaları k l  xarakter 
daşıyır. Bu texnolog yalar və üsullar b r tərəfdən 
onları qanun  şək ldə öz nformas yasının qorun-

ması üçün tətb q edənlərə nformas ya təhlükə-
s zl y n n səv yyəs n  yüksəltməyə mkan ver r-
sə, d gər tərəfdən onların hüquqaz dd məqsədlər 
üçün st fadə ed lməs  nformas ya təhlükəs zl y  
sahəs ndə yen  təhlükələr n yaranmasına səbəb 
olur.

- Mult med ya və kommun kas ya texno-
log yalarının sürətl  nk şafı sayəs ndə İnternetdə 
g zl  nformas ya ötürmə kanallarının və steqa-
noqraf k üsulların davamlığının səv yyəs n n 
yüksəlməs  s rlər n sızması,eləcə də nformas ya-
nın g zl  ötürülməs  proseslər n n dövlət nəzarə-
t ndən yayınması texnolog yalarının kütləv ləş-
məs nə mkan verə b lər.
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Вагиф Касумов

Каналы скрытой передачи информации и методы реализации их в Интернете

Резюме

В статье рассмотрены технологии создания каналов скрытой передачи информации в сети 
Интернет, исследованы методы компьютерной стеганографии и возможности использования их 
в Интернете. Исследованы методы создания каналов скрытой (стеганографической) передачи 
информации на основе информационных службИнтернета, в том числе электронной почты, 
Web-технологии, интерактивной беседы (chat), социальных сетей, облачных технологий и 
сетевых протоколов.

Vagif Gasimov 

The covert channels for hidden transfer of information and realization methods of 
them on the Internet 

Summary

In article technologies of creation of covert channels for hidden information transfer on the Inter-
net are considered, the methods of a computer steganography and possibility of their realization on 
the Internet are researched. The methods of creation of covert (steganographic) channels for hidden 
information transfers on the basis of information services of İnternet, including email, Web, chat, 
social networks, cloudy technologies and network protocols are researched.
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Böyük ver lənlər (B g Data) böyük öl-
çülü və mürəkkəb məlumat toplusu-
nun emal olunması üçün st fadə olu-

nur. Böyük ver lənlər n ad  ver lənlər bazasından 
fərq  darəetmə s stemlər  strukturlaşdırılmış ol-
masındadır k , buda öz növbəs ndə  böyük həcm-
l  ver lənlər n darə ed lməs nə mkan ver r. B g 
Data - böyük və mürəkkəb ver lənlər toplusunun 
məcmusu k m  təy n ed l r və ondan ver lənlər 
bazasının darə olunması və ya ver lənlər n emalı 
üçün ənənəv  proqramları tətb q etd kdə çət nl k 
yaranan zaman st fadə ed l r.

Böyük ver lənlər n məlumatı anal z edə b lmə-
s  ver lənlər üzrə elm n d qqət n  cəlb edən əsas 
am ld r. Əksər dövlət və fərd  təşk latlar böyük 
m qdarda müxtəl f məlumatları toplamağa başla-
dılar, belə k , m ll  kəşf yyat, k ber-təhlükəs zl k, 
market nq və t bb  nformat kada  böyük ver lən-
lər texnolog yasından st fadə ed lməs  üçün bu 
məlumatların saxlanması əhəm yyətl  oldu, [1]. 

Bu gün dünyanın b r sıra ölkələr ndə böyük 
ver lənlər texnolog yalarından st fadə etmək-
lə bəz  təşk latlar oğrular və ya arzu olunmayan 
müştər lər k m  tanımlanan qara s yahıda olan 

şəxslər n tanınması üçün proqram təm natı tətb q 
etməyə başlamışdır. 

ABŞ-ın bəz  ştatlarında bu gün pol slər s fə-
t n skan olunmuş təsv rlər  əsasında nsanın ta-
nınması üçün B g data texnolog yası olaraq Su-
perbowl XXXV proqramından st fadə ed rlər və 
onun vas təs lə c nayətkarları müəyyənləşd rmək 
daha asan olur.

Bununla yanaşı bu gün dünyanın b r çox yer-
lər ndə b ometr k texnolog yalar sahəs ndə B g 
Data-dan nsanların tanınmasında st fadə ed l r, 
(şək l 1).

Labs proqram təm natınıda Google Glass üçün 
nsanın üz c zg lər n n tanınması üçün st fadə 

ed lən B g Data texnolog yalarından b r  hesab 
etmək olar, [2]. İnsanların b ometr k parametr-
lər n n böyük ver lənlərdə saxlanması və anal z  
hüquq-mühaf zə orqanlarında nsanın tanınması 
məsələlər ndə ş n keyf yyət n n artmasına səbəb 
olur (şək l 2).

ŞƏHLA ƏLİYEVA 
Azərbaycan Texniki Universiteti
shahlaliyeva@gmail.ru
ŞAYƏSTƏ HƏSƏNOVA
Azərbaycan Texniki Universiteti
shayestehesenova@mail.ru
UOT: 004.056

BİG DATA TEXNOLOGİYASINDA BİOMETRİK 
PARAMETRLƏR VASİTƏSİLƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİN 

TƏMİN EDİLMƏSİ

Şəkil 1. Böyük verilənlər və biometriya

İN
FO

R
M

A
Sİ

YA
 T

Ə
H

LÜ
K

Ə
Sİ

ZL
İY

İ



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 3 (23), 2019

127

Məlum olduğu k m  mult med ya məlumat-
ları kompüterdə böyük yaddaş tələb ed r və bu 
məlumatların emalı proses ndə böyük çət nl klər 
yaranır. Bu gün ş rkətlər n st fadə etd y  ad  ser-
verlər bu tələblər n öhdəs ndən gələ b lm r. Bu 
hal təşk latların B g Data texnolog yasından st -
fadəs nə böyük eht yac yaradır. 

İnformas ya texnolog yaların bütün sahələ-
r ndə olduğu k m  bu sahədə də çatışmamazlıq-
lar var. B g Data texnolog yalarında r sklərlə və 
konf dens allıqla bağlı müəyyən problemlər var-
dır, [3]. 

Dax l l şlər orqanlarında olan b ometr k mə-
lumatlar, kr m nal st ka bankları və məlumat ba-
zaları k fayət qədər dağınıq və əsasən lokal sə-
v yyədəd r..Reg onlararası c nayətkarlığa qarşı 
mübar zədədbu müəyyən çət nl klərə səbəb olur. 
Bu da  şübhəl lər n üzə çıxardılması təcrübəs ndə 
axtarışınf mkanlarını məhdudlaşdırılır, yən  şəx-
s n dent f kas ya proses  həyata keçmədən sona 
çatır.

Bu texnolog yaların xüsus yyətlər  sırasına 
st fadəç lər n bulud serv slərlə sərbəst  şləmək  

bacarığının  olması,/buluda g r ş n stən lən mə-
kandan, stən lən vaxt, stən lən qurğu (smartfon, 
noutbuk, planşet və s.)  vas təs lə mümkünlüyü-
dür. Bundan əlavə, resurslar küll yatının st fadə-
ç lərə serv slər menyusu şəkl ndə təqd m olun-
ması, st fadəç yə resursların həçm n n sərbəst 
şək ldə artırıb-azaltmaq mkanının ver lməs  bu 
texnolog yanın gen ş,tətb q nə yol açan am llər-
dənd r.

B ometr k texnolog yalardambuluddan st -
fadə ed lməs  təhlükəs zl k və məxf l l k prob-
lemlər n  nəzərə carpacaq dərəcədə azaldır və 

stən lən xoşagəlməz had sələr n tez b r zamanda 
qarşısının alınmasına kömək ed r, [4]. Bu prob-
lemlər n həll ndəmgen ş mkana mal k b ometr k 
B g Data texnolog yalarının mkanlarından akt v 
şək ldə  st fadə oluna b lər.

B ometr k texnolog yalar: autent f kas ya 
(authent cat on), b okr ptoqraf ya (B ocryptog-
raphy) və Buludharx tekturasından (Cloud-Ba-
sed Arch tecture) st fadə ed lməs  təhlükəs zl k 
məsələlər  üçün dealdır. Proqram təm natı k m  
Tygart, MXSERVER, CloudWalk və s. m sal 
göstərmək olar.

Tətb q olunan proqramların təsn fatı

MXSERVER güclü server əsasında şəxs n ta-
nınması s stem d r. Böyük həcml  v deolar, şək l 
kollleks yaları və s. üçün st fadə olunur (şək l 3).

MXSERVER ™ serverms stem d r, belə k , 
kompüterlər, mob l telefonlar, SIM-kartlar və 
resursların axtarışı üçün nəzərdə tutulmuş v -
deomüşah də s stemlər ndən alınmış fayllardan 
st fadə etməklə böyük həcml  v deoları və foto 

kolleks yalarını emal ed r, [5].  
Proqram təm natının köməy  lə s stemə dax l 

olan yen  nsanın s fət  qeydə alınır, kodlaşdırı-
lır və buluda göndər l r, nsanın s fət  əvvəlcədən 
ver lm ş s fət n tanınması (face recogn t on) alqo-
r tm  əsasında şlən l r, bu b r neçə mərhələdən 
barətd r (s fət n müəyyən ed lməs  və s.) Sonrakı 

mərhələdə nsan s fət  qalereyada olan təsv rlərlə 
müqay sə ed l r və tanınma baş ver r, [6].

MXSERVER məhkəmə ekspertlər , müstən-

Şəkil 2. İnsanların biometrik parametrləri

Şəkil 3.MXSERVER
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t qlər və təhlükəs zl k x dmət  əməkdaşları üçün 
faydalıdır (şək l 4).

Bulud texnolog yası yüksək m qyaslanma-
nı asanlaşdırır və s stem gen ş st fadəç yə yük-
sək səv yyədə x dmət etməyə zəmanət ver r. Bu 
sahədə et barlı mexan zmlər vardır, məsələn, 
Cloud-based FR system  nəzd ndə An metr cs, 
B oID və robust Face texnolog yalarını m sal 
göstərmək olar . 

İT b ometr k böyük ver lənlər n ənənəv  sta-
t st k anal z üsullarından st fadə etməs  problem-
lər  sadə şək ldə həll etmə qab l yyət nə mal kd r. 
Tygart texnolog yasına əsaslanan proqram təm -
natı mətn, v deo və fotoların uyğun seqmentlər n  
nsanların marağına uygun olaraq qruplaşdıra və 

s lə b lər.  
Üzün b ometr k tanınması üçün bu gün  Clou-

dwalk adlı sün  zəka s stem ndən st fadə ed lur. 
Cloudwalk vas təs lə gün ərz ndə 1 m lyarddan 
çox nsanın üz c zg lər  skan ed l r və məlumat 
bazasına yazılır. İnsanların üzlər n  təy n etmək 
üçün nəzərdə tutulmuş bu s stem Ç n n ct ma  
nəql yyat növlər ndə, bankomatlarda və hava l -
manlarında yerləşd r l b. Lak n bu s stem n əsas 
uğur açarı Ç n hökumət n n dəstəy ndə və onun-
la əməkdaşlığındadır  Cloudwalk nsan üzlər n n 
təy n olunması s stem n  Ç n n 29 əyalət nə n-
teqras ya ed b. Bu ş rkət n məhsullarından bələ-
d yyələr və hava l manlarının sah blər  st fadə 
ed rlər. Bundan əlavə olaraq bu ş rkətlə 400-dən 
çox bank da əməkdaşlıq ed r. Onların arasında 
Bank of Ch na və Agr cultural Bank of Ch na 

k m  böyük banklar var. Həm n banklar nsanla-
rın üzlər n  təy n edən c hazlarla öz bankomatla-
rını təm n ed rlər. Həm n bankomatlar vas təs lə 
sə gün ərz ndə 216 m lıyondan çox tranzaks ya 

reallaşdırılır. Ş rkət hüquq-mühaf zə orqanları lə 
əməkdaşlıq etd y n  də g zlətm r. Həm n orqanlar 
üçün Cloudwalk ş rkət  v deoanal t ka s stemlər -
n  yaradır, [7].

Ş rkət n b r neçə müddət bundan öncə paylaş-
dığı hesabatda qeyd olunmuşdu k , ş rkət n möv-
cud olduğu 4 l ərz ndə o, Ç n pol s nə 10.000 
c nayətkarın yaxalanmasında yardımçı olub. Bu 
müddət ərz ndə s stem 100 m lyard məlumat əldə 
ed b. Həm n məlumatlar vas təs lə s stem gün ər-
z ndə m lyardlarla ç nl n n üzlər n  skan edə b -
l r. Ş rkət Ç n hökumət nə r m qyaslı zləmə və 
darəetmə s stem n n yaradılmasında köməkl k 

edən d gər sün  zəka startapları s yahısına dax l-
d r. Bu r m qyaslı s stem n əsas elementlər ndən 
b r  də vətəndaşların zlənməs  üçün hazırlan-
mış proqramdır. Bunun üçün hökumət məlumat 
verənlər  şə cəlb ed r və çoxlu sayda kameralar 
quraşdırır.

2017-c  ldə təkcə ct ma  yerlərdə v deo z-
ləmə üçün 20 m lyondan çox c haz quraşdırıl-
mışdı. Məlumata əsasən kameraların ümum  sayı 
176 m lyondan az dey l. 2020-c  lə k m  sə əlavə 
450 m lyon kamera quraşdırılacaq. Müqay sə 
üçün qeyd etmək lazımdır k , ABŞ-da ümum l k-
də 50 m lyon bu cür s stem quraşdırılıb. Məlu-
mata əsasən məhz Cloudwalk ş rkət  nsanların 
üz tanımaları s stemlər n n standartlarının hazır-
lanmasında hökumətə yardımçı olub və mütəma-
d  olaraq hökumət tərəf ndən mal yyələşd r l b. 
Belə k , təkcə 2017-c  ldə Quançjou hökumət  
sözügedən ş rkət n nk şafı üçün ona 297 m lyon 
dollar nvest s ya yatırmışdı.

Yaxın vaxtlarda B g Data texnolog yasından 
st fadə etməklə  Google Glas üçün proqram tə-

m natı yaradılmışdır. Proqram vas təs lə st fadə-
ç  küçədə yanından keçən hər hansı b r şəxs n adı 
və şəkl n  Facebook vas təs lə (əgər orda varsa) 
ekrana çıxara b ləcək. Hal-hazırda bu texnolog -
yalar uzrə şlər aparılır. 

Gələcəkdə b ometr k texnolog yalar sahəs n-
də B g Data-dan gen ş şək ldə st fadə ed lməs  

Şəkil 4. MXSERVER texnologiyadan istifadə 
etməklə insanın tanınması
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nəzərdə tutulur. Aşağıdakı tədb rlər n həyata ke-
ç r lməs  bu sahədə görüləcək şlər n eff ekt vl y -
n n artırılmasına münb t zəm n yaradacaqdır: 

• Gələcəkdə dövlətlər n böyük ver lənlə-
r n anal z  üzrə əsas b ometr k proqramlarının və 
təkm lləşd r lm ş standartlarının olması;

• B ometr k böyük ver lənlər n  kompakt 
şək ldə darə ed lməs  və onun öhdəs ndən gəl-
mək üçün üsulların tapılması;

• Gen şm qyaslı anal t klər n “böyük ve-
r lənlər”ə göstərəcəklər  köməkl k və bu şdə 
“bulud” texnolog yasının rolu; 

• B ometr k böyük ver lənlər n anal z  və 
qarşıya qoyulan məsələlər n həll ndə akt v mob l 
müh tdə dent f kas ya və autent f kas ya prob-
lemlər n həll  üçün rəl ləy ş n  əldə ed lməs ; 

• B g Data-dan st fadə etməklə tələbə görə 
dent f kas yanın perspekt vlər n n müəyyənləş-

d r lməs ; 
• B ometr k texnolog yalar sahəs ndə B g 

Data-dan  st fadə edərkən qarşıya çıxan prob-
lemlər n və xətaların azaldılmasının həll  yolları-
nın araşdırılması və s.
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Обеспечение безопасности с помощью биометрических параметров в 
технологии Big Data

 Резюме

Эта статья посвящена проблемам в правоохранительных органах в области биометрических 
технологий. Была продемонстрирована важность использования технологии Big Data для ре-
шения широкого круга вопросов, стоящих перед органами национальной безопасности, пра-
воохранительных органов и обороны. В области биометрических технологий предоставляется 
информация о Big Data и современных облачных технологиях.
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Açar sözlər: bulud texnolog yaları,x dmət 
səv yyəs ndə razılaşma, keyf yyətə nəzarət x d-
mət , mon tor nq, mərkəzləşd r lm ş mon tor nq, 
paylanmış mon tor nq.

Ключевые слова: облачные технологии, 
соглашение об уровне обслуживания, кон-
троль качества, мониторинг, централизован-
ный мониторинг, распределенный монито-
ринг

Keywords: cloud technolog es, serv ce level 
agreement, qual ty control, mon tor ng, central -
zed mon tor ng, d str buted mon tor ng.

Bulud texnolog yalarının meydana gəl-
məs  son llər nformas ya texnolog -
yaları sənayes nə böyük təs r göstər-

m şd r. Belə k , Google, Amazon, M crosoft k m  
nəhəng təşk latlar öz d qqətlər n  çox güclü, et -
barlı və mənfəətl  bulud platformalarının stehsa-
lına yönəltm şlər, b znes təşk latları sə bu yen  
texnolog yadan mənfəət götürmək məqsəd lə öz 
b znes modellər n  yen dən qurmağa cəhd ed rlər, 
[1].

Buludlarda mon tor nq s stem n dayanıqlığı, 
eləcə də stehsalçılar və stehlakçılar üçün vac b-
d r. Mon tor nq lk növbədə 

I) proqram təm natı və avadanlıqların darə 
ed lməs  üçün əsas vas təd r; 

II) həm n vəsa tlər üçün davamlı qaynaqlı 
məlumat verməklə yanaşı, stehlakçıların bulud 
üzər ndə yerləşd rd y  proqramlar üçün də fas lə-
s z məlumat dəstəy  ver r. 

Bulud texnolog yasında resurs planlaşdırılma-
sı, resursların darə ed lməs , məlumat mərkəz -
n n darə ed lməs , SLA darə olunması, dəyər-
lər n təy n olunması, problemlər nhəll ed lməs , 
performansın darə ed lməs  və təhlükəs zl y n 

təm n ed lməs ,  həmç n n s stem n eff ekt v və 
qüsursuz əməl yyatlar yer nə yet rməs  üçün mo-
n tor nqə eht yac duyulur. [2]. 

Bulud hesablama s stem ndə mon tor nq k  
növ ola b lər: yüksək səv yyəl  və aşağı səv yyəl . 

Yüksək səv yyəl  mon tor nq v rtual platfor-
ma statusu lə, aşağı səv yyədə mon tor nq  sə  
f z k  nfrastruktur statusu üçün toplanmış məlu-
matlarla əlaqədardır. Bulud mon tor nq s stem  
özünü tənz mləyən və t p k olaraq çox parçalı s s-
temd r k , bu da mon tor nq funks yalarını rahat-
lıqla dəstəkləy r. Ümum  olaraq, buludda yarana 
b ləcək qeyr -normal hallar  üçün əvvəldən təs-
b t ed lm ş nümunə və resurslar var. Qeyr -nor-
mal davranış aşkar ed ld kdə, mon tor nq s ste-
m ndək  problemə müvaf q mon tor əvvəlcədən 
tənz mlənm ş b r avtomat k bərpa (problem həll 
etmə) prosess nə mal k olduqda bu mkandan s-
t fadə edərək resursu avtomat k olaraq təm r et-
məyə çalışır. Avtomat k təm r n uğursuz olması 
və ya avtomat k bərpanın olmadığı halda texn k  
komandaya b ld r ş göndər l r. Əsasən b ld r şlər 
SMS və ya e-ma l (elektron poçt) yolu lə göndə-
r l r, [3].

Yuxarıda da qeyd ed ld y  k m , resursları q y-
mətlənd rmək, davamlı ölçmələr aparmaq, bulud 
platformasında performans, et barlılıq, güc st -
fadəs , SLA-da təhlükəs zl k və s. üçün buludun 
mon tor nqə eht yacı var. Əsasən, mon tor nq 
testlər  hesablama və ya şəbəkə bazalı olur. He-
sablama bazalı testlər bulud texnolog yalarını ş-
lədən real və v rtual platformalarda şləd l r. Bu 
testdə əsas d qqətə alınan ölçmələr arasında CPU 
sürət , CPU şləd lməs , d sk performansı, VM 
dax l/xar cetmə vaxtı və s stem n şləmə vaxtı 
vardır. Şəbəkə əsaslı testləşd rmə sə şəbəkə lay-
larında olan məlu-matlara a d anal z d aqramları, 
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mübad lə zamanı paket tmələr , nternet traf k 
həcm  və s. atr butlara fokuslanılır. Emal zama-
nı bulud stehlakçılarının stən lən performans 
hədəfl ər n  təm n edən SLA sənəd ndə göstər lən 

QoS göstər c lər n  yer nə yet rmək üçün b r sıra 
əməl yyatlar aparılır. Aparat resurslarının (Har-
dware) mövcudluğu, yüklənməs  və ötürülməs  
gözlən lməz şək ldə fərql l klər yarada b lər, belə 
k , QoS qoyulan hədəfl ərə problems z çatmaq 
üçün d gər ver lənlərə əhəm yyət verm r.S stem n 
mövcud proqram təm natı və avadanlıq x dmət -
n n vəz yyət ndən xəbərdar olmaq QoS hədəfl ə-
r n n yer nə yet r lməs  zamanı qarşıya çıxa b lə-
cək qeyr -müəyyən problemlər n həll  üçün çox 
əhəm yyətl d r. Bundan əlavə,“hardware” resurs-
larında proqram təm natlarını yerləşd rərkən s-
t snalar və problemlər n aşkar ed lməs , məsələn, 
hər b r 

proqram komponent  üçün (proqram təm na-
tının web server və ya ver lənlər bazası server  
olması zamanı) hər resurs mənbəy ndə yerləşd -
r lən sənəddə QoS göstər lməs  vac bd r. Qey-

r -müəyyənl klər asan st fadə olunan nterfeys-
lərlə səmərəl , m qyasa alına b lən və kompakt 
formada b rgə şləyən mon tor nq vas tələr n n 
nk şafı yolu lə həll ed lə b lər, (şək l 1).

Müxtəl f tətb qetmələr və qatlar arasında mo-
n tor nq. Proqram komponentlər  (məsələn, mü-
bad ləserver , web server, ndeks server, hesabla-
ma x dmət , saxlama x dmət  və şəbəkə) PaaS və 
IaaS dax l olmaqla bulud qatları arasında paylanır. 
Beləl klə, ver lən zəmanət göstər c s  üçün QoS 
hədəfl ər n n əldə olunmasını təm n etmək üçün 
QoS göstər c lər n n mon tor nq  aparılmalıdır 
eyn  zamanda Platforma as-a-Serv ce (PaaS)-ın 
(məsələn, web server, mübad lə server , ndeks 
server və s.) və Infrastructure-as-a-Serv ce (Ia-
aS)-ın da (məsələn, hesablama x dmətlər, saxlama 
x dmətlər  və şəbəkə) mon tor nq  əsasdır. Aşağı-
dakı şək ldə bulud platformasında fərql  kompo-
nentlər n bulud platforma qatında necə paylanıldı-
ğı göstər l r. B r nc  cədvəldə sə QoS parametrlə-
r n  yən  hər b r bulud qatında mon tor nq n necə 
aparılmalı olduğu göstər l r (Cədvəl 1).

Şək. 1. Buludun ümumi monitorinqi
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T p k olaraq, QoS hədəfl ər  tətb q növlər  ara-
sında dəy ş r. Məsələn, eResearch proqramları 
üçün QoS hədəfl ər  stat k, b r qatlı veb tətb qlə-
r  (məsələn, stat k məzmuna x dmət edən b r veb 
sayt) və ya çox səv yyəl  tətb qlərdə b r-b r n-
dən fərqlən r. Tətb q növlər ndə əsasən, müxtəl f  
SLA-ları müzak rə etmək lazımdır. Beləl klə, SLA 
sənəd ndə QoS təb ət nə uyğun şərtlər və məhdu-
d yyətlər eyn  zamanda hər b r tətb q növü lə ve-
r lənlər tələblər də dax l olacaqdır. Məsələn, bulud 
x dmətlər nə da r b r genom anal z təcrübəs  məlu-
matların köçürülməs nə (şəbəkədən yükləd y n z 
və şəbəkəyə yükləd y n z) şəbəkə gec kməs nə və 
şlənmədə olan gec kmən n tapılmasına kömək 

edəcəkd r. D gər tərəfdən, mult med ya tətb qlə-
r  üçün ötürülmüş məlumatların şəbəkə üzər ndə 
keyf yyət  daha vac bd r. Beləl klə, bu vəz yyətdə 
d gər parametrlər pr or tet qazanır. QoS parametr-
lər n  zləməd kdə əvvəldənöngörülməm ş SLA 
pozuntuları aşkarana b lər, [4]. 

Nət cə et bar lə, mon tor nq əsas məqamdır və 
SLA-nın uyğunluq sert f katlaşdırılmasında b -
r nc  dərəcəl  məsul yyət daşıyır. Bundan əlavə, 
müşah dəç lər n müştər lər tərəf ndən qəbuled lən 
fəal yyət n n b l klər ndən faydalanaraq, müşah -
dəç lər n əksər yyət n  aydınlaşdırmaq üçün bulud 
təm natçıları daha real st və d nam k SLA model-
lər  hazırlamağa çalışır [5].

Mon tor nq arx tekturaları. Bulud mon to-
r nq ndə, şəbəkə və s stemlə əlaqəl   məlumatlar 
s stemlər tərəf ndən toplanır. Məsələn, mərkəz  
prosessordan st fadə, şəbə-kədə gec kmə və pa-
ketlər n tməs  və s. Sonra bu məlumatlar tətb qet-
mələr tərəf ndən SLA tələblər n  təm n etmək üçün 
st fadəç yə ən yaxın serverə məlumat köçürmək 

k m  əməl yyatları müəyyənləşd rmək məqsəd lə 

st fadə olunur. T p k olaraq, şəbəkə mon tor nq  
mərkəzləşd r lm ş və paylanmış şəbəkə arx tektu-
ralarında həyata keç r lə b lər.

Mərkəzləşd r lm ş mon tor nqlər. Şək l 2-də 
göstər lm ş mərkəzləşd r lm ş arx tekturada PaaS 
və IaaS resursları QoS vəz yyət yen lənmə sor-
ğularını mərkəzləşd r lm ş mon tor nq server nə 
göndər r. Bu sxemdə mon tor nq üsulları per od k 
test mesajları vas təs lə fas ləs z olaraq kompo-
nentlərdən məlumat alınır. Mərkəzləşd r lm ş bu-
lud mon tor nq arx tekturası bulud tətb qetmələr  
üçün daha yaxşı darəetmə mkanı yaradır. Buna 
baxmayaraq, mərkəzləşd r lm ş yanaşmanın b r 
neçə konstruks ya problemlər  var:

• aşağı et barlı olması;
• m qyaslanab l rl y n olmaması;
• məlumat server nə gedən əlaqələrdə yük-

sək şəbəkə kommun kas ya q ymət ; 
• çox sayda mon tor nq stəklər nə x dmət 

Şək. 2. Mərkəzləşdirilmiş monitorinq arxitekturası
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etmək üçün tələb olunan hesablama gücünün ça-
tışmazlığının mümkünlüyü.

Paylanmış mon tor nq. Son vaxtlarda paylan-
mış bulud mon tor nq vas tələr  üçün olan təkl f-
lər məşhurlaşmağa başlayıb. Şək l 3-də paylanmış 
bulud mon tor nq s stem n n gen ş sxemat k d zay-
nını göstər r. Mon tor nq vas tələr n n paylanması 
hazırkı mərkəzləşd r lm ş s stemlərlə əlaqəl  prob-
lemlər  aradan qaldıra b l r. Əgər s stemdək  kom-
ponentlər n heç b r  d gərlər ndən vac b olmazsa 

mon tor nq vas təs n n konf quras yası paylanmış 
hesab olunur. Komponentlərdən hansısa b r n n 
sıradan çıxdığı halda bu s stemdək  d gər kompo-
nentlər n n ş nə təs r göstərm r.

Strukturlu b rranqlı. Mərkəz  səlah yyət pozulu 
olan şəbəkə planına sah b olmağı gözləmək struk-
turlu b rranqlı şəbəkən n nk şafı olmalıdır. Belə 
şəbəkə örtüyündə aşağı et barlılıq aradan qaldılır. 
Napster məşhur strukturlu b rranqlı  s stemd r [6].

Strukturlaşdırılmamış b rranqlı  – Strukturlaş-
dırılmamış b rranqlı  şəbəkələr örtüyü paylanmış 
örtük üçün nəzərdə tutulub amma strukturlu b r-
ranqlı  şəbəkələr örtüyündən fərql  olaraq burada 
axtarış d rekt v  mərkəzləşd r lməy b. Bu sə belə 
şəbəkə örtüyündə mütləq aşağı et barlılığa gət r b 
çıxarır. Gnutella ən çox tanınmış strukturlaşdırıl-
mamış b rranqlı s stemlərdən b r d r.

H br d b rranqlı  – Strukturlu və strukturlaşdı-
rılmamış b rranqlı şəbəkə s stemlər n n b rləşmə-
s d r. Ümum l kdə şəbəkə strukturlaşdırılmamış 
b rranqlı  s stem k m  fəal yyət göstərərkən h br d 
ranql ışəbəkən n k ç k h ssələr ndə lokal axtarış 
xabları k m  şləyə b lərlər. Kazaa mərkəzləşd r l-
m ş Napster və paylanmış Gnutella şəbəkə s stem-
lər n n h br d s stem d r.Şəkil 3. Paylanmış monitorinq arxitekturu
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Maryam Javadova, Dilara Guluzade

Monitoring of information security problems of cloud technologies 

Summary

The article is devoted to the monitoring of information security problems of cloud technologies. 
In the process of carrying out the research, various security issues such as monitoring, Service-Level 
Agreement (SLA), quality of Service (QoS ) for security of cloud technologies were investigated, the 
main problems in this area were identifi ed and a number of recommendations were made for their 
solution.

Марям Джавадова, Дилара Кулузаде

Мониторинг проблемов безопасности облачных вычислений
Резюме

Статья посвящена мониторингу безопасности облачных технологий. В ходе исследования 
были выявлены различные проблемы безопасности, такие как мониторинг облачных техно-
логий, соглашение об уровне обслуживания, служба контроля качества, выявлены ключевые 
проблемы в этой области и был сделан ряд рекомендаций.

Rəyçi: f-r.e.ü.f.d., dos.  Səməd Hümbətov
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Məqalə kompüter şəbəkələrinin özəyi hesab 
olunan verilənlərin ötürmə şəbəkəsinin (VÖŞ) 
analizinə həsr olunmuşdur. Tədqiqat prosesində 
VÖŞ-də verilənlərin ötürmə üsulları, verilənlər 
axınının idarə olunması, ünvanlaşma, paketlərin 
marşrutlaşmasının yaranma səbəbləri və üstün-
lükləri araşdırılmışdır. Beləliklə, kompüter şə-
bəkələrinin aşağı səviyyələrinin tətbiqinin vacib-
liyi göstərilmişdir.

Açar sözlər: VÖŞ, ünvanlaşma s stem , port, 
protokol, əlaqə qovşaqları, paket, ver lənlər axı-
nı.

Ключевые слова: СПД, система адреса-
ции, порт, протокол, узел связи, пакет, потоки 
данных.

Key words: SPD, addressing system, port, 
protocol, communication center, packet, data 
streams.

İnformas ya texnolog yalarının yüksək sürətlə 
nkşafı hesabına bütün sahələrdə kompüterləşmə-

n n, kompüter şəbəkələr  texnolog yalarının və 
onların qarşılıqlı əlaqəl l y n n tətb q  də gen ş-
lənməkdəd r. Bu sahədə vah d st qamətə yönəl-
d lən Respubl kamızda aparılan elm -tədq qat 
şlər  də tələb olunan yanaşmalar çərç vəs ndə 

bütün səv yyələrdə uğurla həyata keç r l r. 
Təqd m olunan məqalədə kompüter şəbəkələ-

r nə, onun aşağı səv yyələr n n alt s stemlər nə 
həsr ed ld y ndən xüsus  əhəm yyət kəsb ed r. 

Təsv r  ver lm ş açıq s stemlər n qraf model -
n n (şək l 1 və 2) və ümum  şəbəkə s stem n n 
əsası hesab olunan ver lənlər n ötürmə şəbəkə-
s n n tam fəal yyət nə (proseslər arası, şəbəkələr 
arası qarşılıqlı əlaqəl l y  və s.) q smən də olsa 
na l olmaq üçün meydana gələn ver lənlər n ötür-
mə üsullarını, ver lənlər axınının darə olunması-

nı, ünvanlaşma, paketlər n marşrutlaşması və s. 
kompüter şəbəkələr ndə vac b alt şəbəkələr hesab 
olunduğundan, onların təhl l və anal z nə xüsus  
əhəm yyət ver ləcəkd r [6]. Məlumdur k , əlaqə 
xəttlər  və əlaqə qov-şaqlarından keçən, b rləş-
məs  müəyyən olunmaqla obyektlər arası əlaqə, 
baza VÖŞ-ü lə təm n olunur. VÖŞ-ün əsas xa-
rakter st kaları aşağıdakılarla müəyyən olunur: 
ver lənlər n çatdırılması müddət , əlaqə qovşa-
ğının(ƏQ) məhsuldarlığı, əlaqə xətt n n(ƏX) bu-
raxıcılıq qab l yyət , qarşılıqlı əlaqəl  abonentlər 
arası əlaqə kanallarının(ƏK) təşk l  üsulları və 
kanallarla ver lənlər n ötürülməs  üsulları. Abo-
nentlər arası nformas ya əlaqəl l y  müxtəl f 
üsullarla müəyyən olunur və b r sıra xüsus y-
yətlər nə görə VÖŞ-lərdə əlaqə kanalının təşk l  
zamanı təkrar sorğu mexan zm  lə daha yaxşı 
uzlaşdığından paketlər n kommutas ya üsuluna 
üstünlük ver l r[1,2].

 VÖŞ-lərdə ver lənlər axınının darə olun-
ması şəbəkələrdə b r neçə səv yyədə aparıldı-
ğından onun b r neçə üsulla həyata keç r lməs  
olduqca vac b hesab olunur: qovşaqlar arası ka-
nallarda, şəbəkələrdə, VÖŞ qovşağı lə EHM ara-
sında, EHM-EHM səv yyələr  arası və proseslər 
arası ver lənlər axınının darə olunmasının göstə-
r lən üsullarının hər b r  uyğun protokolla real zə 
olunur.

Proseslər arası əlaqəl l y n təşk l  üçün ve-
r lənlər  göndərənlər n və qəbul edənlər n - baza 
VÖŞ-ü abonentlər n n adlandırılmasının n zam-
lanmasını o cümlədən şəbəkələrdə b rləşmələr  
müəyyən edən ümum  şəbəkə ünvanlaşma s s-
tem  lazım gəl r. Abonentlər arası əlaqəl l y  təş-
k l etməklə paket n başlığında göstər lən qəbul 
edən n ünvanına görə VÖŞ paket n ötürülməs  
st qamət n  - marşrutunu təy n ed r. Bu funks -

ya VÖŞ-ün əlaqə qovşaqlarının fəal yyət n  darə 
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edən marşrutlaşma alqor tm  lə real zə olunur. 
Bundan əlavə VÖŞ-də paketlər n qəbulunun 
sürət  və kanalların buraxıcılıq qab l yyət  lə 
paketlər n ötürülməs  sürət n n aşağı səv yyədə 
uzlaşmasını təm n edən şəbəkən n darə olunma 
mexan zm ndən st fadə olunur. Yuxarı səv yyədə 
sə yüklənmə VÖŞ-ün və bütövlükdə şəbəkən n 
darə olunması, ver lənlər n ötürülməs  proses n  

təşk l ed r və bu ver lənlər n ötürülməs  kanalı, 
şəbəkə və nəql yyat səv yyələr n n protokolları-
nın (uyğun olaraq Ethernet, Token R ng, FDDI, 
PPP, HDLC, LLC və s.) b r h ssəc y  hesab olu-
nur. Cədvəl 1-də VÖŞ-ün arx tekturunun standart 
modellər  üzrə səv yyələr  və protokolları göstə-
r lm şd r: 

VÖŞ-ün əlaqə qovşaqları, marşrutun seç lmə-
s , marşrutlaşma alqor tm  lə aparılır. Ümum l k-
də VÖŞ-ün əlaqə qovşaqları lə ötürülən paketlə-

r n başlığında göstər lən ver lənlər əsasında çıxış 
əlaqə xətt  təy natı qaydaları k m  başa düşülür. 
Marşrutlaşma alqor tm n n məqsəd  mənbədən 
ünvançıya paketlər n fas ləs z hərəkət n n, paket-
lər n ötürülməs n n uyğun st qamətlər n n seç l-
məs n  təm n etməkdən barətd r.

VÖŞ-lərdə ver lənlər n ötürülməs  üsulları

Abonentlər arası ver lənlər n b rbaşa ötürül-
məs  üçün f z k  kanalın ayrılması kanalların 
kommutas yası lə təm n olunur. VÖŞ-ün abo-
nentlər  arasında ver lənlər n ötürülməs  və ka-
nalın kommutas ya proses n n təsv r  ver lm şd r 
[6]. k  abonent  kj abonent  lə əlaqəl l y n müəy-

yən olunmasını n s al zas ya (üzərlər nə qoyu-
lan funks yaları yer nə yet rən f z k  və mənt q  
kanalların aparat vas tələr n n təm n ed lməs  

Cədvəl 1. VÖŞ-ün arxitekturunun standart modelləri üzrə səviyyələri və protokolları 
Şəbəkə modellərinin aşağı səviyyələri 

Standartları, spesifikasiyaları, alt 
sistemləri və protokolları 

İcra 
vasitələri 

Şəbəkədən 
aslılığı 

Səviyyə 
funksiyaları 

OSI 
modeli 

TCP/IP 
modeli 

VÖŞ-ün 
səviyyələri 

1. EIA/TIA-232D-RS-232-RS-232C 
Interfeysinin genişləndirilməsi və 
ardıcıl sinxron-asinxron əlaqə pro-
tokolu 

2. IEEE 802.5-Token Ring üçün fiziki 
qoşulmasını təyin edir. 

3. IEEE 502.3-Ethernetin 
(10Mbit/san) müxtəlif növlərini 
təyin edir. Burada fiziki səviyyə 4 
alt səviyyəyə bölünür. PLS, AUI, 
PMA və MDI. Fiziki səviyyənin 
protokolları: Ethernet texnologiya-
sının 10Base T spesifikasiyası, 
PLS, AUI, PMA və MDI. 

Aparat 
(Hardware): 
adapterlərlə, 

ardıcıl 
portlarla. 

Şəbəkədən 
asılı 

Bitlər ardıcıllığı 
təsvir olunmuş 
informasiyanın 

ötürülməsi 
mühitinin 

yaradılması və s. 

Fiziki 
səviyyə 
(fhysical 

layer) Şəbəkə 
interfeysi 
səviyyəsi 
(Network 
İnterfave 

layer) 

Birinci 

IEEE standartlaşdırma təşkilatı 
özünün 802-şəbəkə modelində 
verilənlərin ötürülməsi səviyyəsini 
20alt səviyyəyə bölmüşdür: LLC və 
MAC. 

Protokolları: Ethernet, TokenRing, 
FDDI, HDLC, PPP, LLC, MAC. 

Proqram-
aparat 

Şəbəkədən 
asılı 

Kadrların hazır-
lanması, əlaqə 

xəttinin 
giriş/çıxışının 

təşkili, düzgün-
lüyün yoxlanıl-

ması və s. 

Kanal 
səviyyəsi 

(Data 
Link 
layer) 

İkinci 

Şəbəkə səviyyəsinin protokolları 
aşağıdakılarla müəyyən olunur: 

1. Şəbəkə protokolları (rouled proto-
cols) -şəbəkə vasitəsi ilə paketlərin 
hərəkti realizə olunur: ARP, IP və 
IPX. 

2. Marşrutlaşma protokolları (rouled 
protocols)-bu protokolları köməyi 
ilə şəbəkələrarası birləşmələr topo-
logiyalarına dair informasiyanı yı-
ğır. Onun aşağıdakı növləri vardır: 
IP RIP, IPX RIP, NLSP, OSPF, 
EGP, BGP, VINES RIP, Apple 
Talk RTMP və IS-IS OSI 

Proqram-
aparat 

Şəbəkədən 
asılı 

Paketlərin gös-
tərilən ünvana 

şatdırılması üçün 
optimal marşrutun 
seçilməsini, fiziki 

və şəbəkə 
ünvanlarının 

translyasiyasını, 
şəbəkələrarası 

qarşılıqlı məntiqi 
əlaqəliliyi və s. 

təmin  edir. 

Şəbəkə 
səviyyəsi 
(Network 

layer) 

Şəbəkə 
səviyyəsi 
(Network 

layer) 

Üçüncü 
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vəz yyət nə gət -
r lməs  mərhələs n n yer nə yet r lməs  k m  

başa düşülür)ed r. K -əlaqə qovşağı kjabonent n -
nünvanına əməl etməklə və b rləşmən  qoşmaqla 
k abonent  xətt , K -əlaqə qovşağını L-əlaqə qo-
vşağı lə b rləşd rən xətlə kommutas ya olunur. 
Sonra b rləşmən n qoşulma mərhələlər  K,L və 
sa rə əlaqə qovşaqlarında təkrar olunur və nət -
cədə k   və kjabonentlər  arasında kanal kommu-
tas ya olunur. Kommuas ya qurtardıqdan sonra 
kj abonent n n əks əlaqə s qnalına əsasən k  abo-
nent  ver lənlər  ötürməyə başlayır. Ver lənlər n 
ötürmə müddət  ötürülən məlumatların uzunlu-
ğundan, kanalın buraxıcılıq qab l yyət ndən və 
s qnalın kanalla yayılması müddət ndən asılıdır.

Şəbəkən n qovşaqları lə təy n olunan marş-
rutla ver lənlərdən və başlıqlardan barət məlu-
matların ötürülməs  lə məlumatların kommuta-
s yası həyata keç r l r. Məlumatların başlığında 
məlumatları qəbul edən kj abonent n n ünvanı 
göstər l r. k  göndərən abonent  lə generas ya 
olunan məlumat K-əlaqə qovşağı lə qəbul olu-
nur və qovşağın yaddaşında saxlanılır.Məlumatın 
başlığı K- əlaqə qovşağı lə emal olunur və mə-
lumatın ötürülməs  L-qovşağına aparan marşrutu 
təy n olunur. L-qovşağı məlumatı yaddaşda sax-
layır, qəbul ed lmə sona çatdırıldıqdan sonra baş-
lıqlar emal olunur, məlumat yaddaşdan çıxarıla-
raq növbət  əlaqə qovşağına aparan əlaqə xətt nə 
ötürülür. Məlumatların qəbulu, emalı və ötürül-
məs  proses  k  abonent ndən kj abonent nə qədər 
olan marşrutla ardıcıl olaraq bütün qovşaqlarda 
(K,L,M və s.) təkrar olunur.

Bütün şəbəkələrdə olduğu k m  açıq s stemlə-
r n qarşılıqlı əlaqəl l y n n qraf-model ndə təsv r  
ver lm ş şəbəkən n özəy  hesab olunan VÖŞ-lər-
dədə ver lənlər n ötürülməs n n əsas üsulu paket-
lər n kommutas yasıdır. Bu onunla əsaslandırılır 
k , VÖŞ-lərdən ver lənlər ötürülərkən paketlər n 
kommutas yası zamanı ver lənlər n saxlanmasına 
az vaxt sərf olunur və həmdə k , aşağıdakı xüsu-
s yyətlər nə görə: ver lənlər n mult pleksləşməs  
üçün ver lənlər n paketlərlə təqd m  lə daha yax-
şı şəra t yaradılır, məlumatların kommutas yasın-
dan fərql  olaraq ötürülən ver lənlər n aralıq sax-
lanması üçün k ç k uzunluğa mal k paketlər daha 
k ç k tutuma mal k yaddaşdan st fadə etməyə m-

kan ver r, paketlərdən st fadə olunma ver lənlər 
axınının darə olunması məsələlər n  sadələşd r r, 
t p k əlaqə xətlər  lə ver lənlər n ötürülməs n n 
b r b tə düşən səhvlər n n 10-4 - 10-6  təhr f olun-
ma eht malını təm n ed r və b r sıra başqaları. Elə 
bu xüsus yyətlər şəbəkə VÖŞ-lər ndə əlaqə ka-
nallarının təşk l n n əsas üsulu k m  paketlər n 
kommutas ya üsülundan st fadə ed lməyə vadar 
olundu.

VÖŞ-lərdə ver lənlər axınının darə olun-
masının anal z

Mənbədən paketlər n ötürülməs  ntens vl y  
qəbuled c lər n paketlər  emal olunma ntens vl -
y  lə razılaşdırılır. Əgər ötürmə ntens vl y  emal 
olunma ntens vl y n  keçərsə, paketlər n şəbəkə-
də yığılması lə şəbəkən n buraxıcılıq qab l yyət  
aşağı düşür və nət cədə şəbəkən n həm n sahəs  
və paketlər n aralıq saxlanması üçün əlaqə qov-
şaqlarında st fadə olunan bufer yaddaşı əlavə-
dolduğundan şəbəkə tamam lə təcr d olunur. Belə 
vəz yyət  yalnız paketlər n ötürülməs  ntens vl -
y n n emal olunma ntens vl y ndən artıq olması-
nın qarşısının alınması yolu lə ləğv ed lə b lər. 
Bu razılaşma mənbə lə qəbuled c lər arasında 
paketlər axınının darə olunması hesabına təm n 
olunur.

Axının darə olunması şəbəkələrdə b r neçə 
səv yyədə aparılır (şək l 1): kanalda, şəbəkədə, 
EHM-ləVÖŞ-ün qovşağı arası, EHM-EHM arası 
və proseslər arası axının darə olunması. Ver lən-
lər axınının darə olunmasının əsas funks yası 
baş və term nal EHM-lərdə proseslər  əlaqələn-
d rən kanalın darə olunma protokolu lə real zə 
olunur(HDLC, H ght-LevelData L nk Control 
– ver lənlər n ötürülməs n n darə olunmasının 
yüksək səv yyəl  protokolu). Traktın tərk b h s-
səs  hesab olunan hər b r kanalda ver lənlər axı-
nının düzgünlüyü proses-proses ümum  traktının 
düzgün fəal yyət n  təm n ed r. Ancaq EHM- n, 
VÖŞ-ün və əlaqə qovşağının fəal yyətlər n n 
xüsus yyət  axının darə olunmasının xüsus  ele-
mentlər n n lazımlılığını doğurur. Ver lənlər axı-
nının darə olunması təsd qlənmə mexan zm nə 
əsaslanır – təy natına görə paketlər n qəbul ed l-
məs n  təsd qləyən məlumatlar nəzərdə tutulur. 
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İdarə olunması üçün uyğun darə olunma səv y-
yələr  protokollarla real zə olunan təsd qlənmə-
n n müxtəl f üsullarından st fadə olunur.

VÖŞ-ün k  əlaqə qovşağı arasında kanalda 
ver lənlər axınının darə olunması kanallarda pa-
ketlər n ötürülməs n n təcr d olunmasının qarşısı-
nın alınması üçün kanalın buraxıcılıq qab l yyə-
t n n eff ekt v st fadə ed lməs  və buferlər n əlavə 
dolmasının qarşısının alınması tə-m n olunur. 
Yən , ötürüləcək paket qəbuled c -əlaqə qovşa-
ğından düzgün ötürülən paket n təs-d qlənməs n  
gözləməklə ötürücü-əlaqə qovşağının yaddaşın-
da saxlanılır. Təsd qlənmə gələn k m  paket ləğv 
olunur və onun sonrakı  ötürülməs  qəbuled c –
qovşaqla təm n olunur. Əgər kanalla ötürmə pro-
ses ndə paket səsə-küyə görə təhr f olunmuşsa 
bu halda k  üsuldan b r  lə ötürmə təkrar olu-
nur: mənbə - qovşağa paketə təkrar sorğu s q-
nalı göndərməklə (təsd q-lənmən n əks ) yaxud 
taymaut (uyğun əməl yyatın yer nə yet r lməs n  
təsd qləyən s qnalın alınması üçün ayrılmış vaxt 
müddət  başa düşülür) mexan zm n n köməy  lə. 
Əgər taym-aut müddət ndə mənbə-qovşağa təs-
d qlənmə dax l olmazsa, paket yen dən ötürülür.

Taym-aut əsasında paketlər n təkrar ötürülmə-
s  üsulu aşağıdakı səbəblərə görə olduqca uyğun 
və et barlıdır.

Qənaətbəxş təsd qlənmələr və qənaətbəxş 
olmayan təsd qlənmələr(təkrar sorğular) kanal-

da tə b lər, təhr f oluna b lər və bununla yana-
şı nformas ya kanalının buraxıcılıq qab l yyət  
taym-aut mexan zm  lə dəstəklən r. Taym-aut 

mexan zm ndən st fadə olunma arzu olunmaz 
vəz yyətə gət r b çıxarır: əgər kanalda təsd qlən-
mə tm ş olarsa yaxud gec kmə lə dax l olubsa 
taym-aut müddət ndə mənbə-qovşaq paket  tək-
rar göndər l r və nət cədə qəbuled c -qovşaqda 
paket n sürət  alınır. Belə olan halın baş vermə-
s  paketlər n q ymət  0,1,0,1,0, ardıcıl ötürülən 
paketlər üçün müəyyən olunan dəy şən b tlər n 
dax l ed lməs  hesabına ləğv olunur.

Qəbuled c  əlaqə qovşağı dəy şən b tlər n 
q ymətlər nə nəzarət ed r: q ymətlər əvəzlənən 
ötürmə proses n n düzgün aparılmasını göstər r. 
0 yaxud 1 q ymətlər n n ardıcıl meydana gəlməs  
yen  paketlər n əvvəl qəbul ed lənlər n sürət n n 
olmasını göstər r.

Baxılan protokolla kanallarla paketlər n ötü-
rülməs  belə başa düşülürdü k , növbət  paket 
yalnız əvvəlk n n qəbulunun təsd qlənməs ndən 
sonra ötürülür. Bu halda kanalın buraxıcılıq qa-
b l yyət  yalnız h ssə-h ssə st fadə olunur, onun 
tk s  sə kanalın uzunluğu və ötürmən n sürət n n 

artması lə dahada yüksəl r. Bundan yan keçmək 
üçün paketlər n qəbulunun təsd qlənməs  alınana 
qədər paketlər çoxluğunun ötürülməs nə mkan 
verən çoxpaketl  protokolların ötürülməs ndən 
st fadə olunur. Paketlər  və təsd qlənmələr  uy-

Şəkil 1. Paketlər axınının idarə olunması səviyyələri
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ğunlaşdırmaq məqsəd  lə ardıcıl ötürülən paket-
lər nömrələn r: b r nc  paketə 0, k nc  paketə 1 
və .a. mən msəd l r. F z k  kanalla b r paket n 
ötürülməs  müddət  pəncərə adlanır və təsd qlən-
mən n alınmasına qədər ötürülən paketlər n son 
həddə qədər olan sayına pəncərən n en  dey l r.

Paketlər n ötürülməs  başlamamışdan əvvəl 
mənbə-qovşaqda və mənbə-qəbuled c də eyn  
başlanğıc 0(sıfır) nömrələr  müəyyən olunur. Nə-
t cədə b r nc  ötürülən və b r nc  qəbul ed lən pa-
ketlər 0(sıfır) nömrələr ndən barət olur.

Təsd qlənmə mexan zm  şəbəkələrdə b r va-
c b funks yanında yer nə yet r lməs ndə - əlaqə 
qovşaqlarında əlavə yükləmən n mühaf zəs ndə 
st fadə olunur.

Şəbəkələrdə ver lənlər axınının darə olunma-
sı – mənbə lə təy natına görə ünvançı ara-sında 
da kanalda, ver lənlər axınının darə olunması 
üsulu k m   aparılır. Ancaq aşağıdakıların təm n 
olunması tələb olunur: səhvlər n ləğv ed lməs  
və əlavə yükləmədən mühaf zə. Paketlər n düz-
gün çatdırılması məqsəd  lə mənbə-qovşaq on-
ların sürətlər n  təy natı üzrə ünvançı-qovşaqdan 
təsd qlənmə alınana qədər saxlayır. İmt nalara 
yaxud resursların məşğul olması səbəb ndən 
EHM-lər onlara ünvanlanan paketlər  müəyyən 
vaxt müddət ndə qəbul etmək qab l yyət nə mal k 
olmurlar. Əgər mənbə paketlər  ötürməyə davam 
ed rsə, onlar şəbəkədə yığılır və onu əlavə yük-
lənməyə vadar ed r. Belə hallarda ünvançı-qo-
vşaq dax l olan paketlər  ləğv ed r, paketlər n 
alınması barədə təsd qlənmə göndərm r və mən-
bə-qovşaqdan paketlər n ötürülməs  dayandırılır.

VÖŞ qovşağı lə EHM arasında ver lənlər axı-
nının darə olunmasızamanı əlaqə qovşağına ka-
nalın darə olunma vas tələr  lə təm n olunan b r 
EHM qoşulur. Əgər axının darə olunması üçün 
qovşağa b r neçə EHM qoşularsa, bu halda xü-
sus  üsullar tələb olunur. Hər b r EHM üçün qo-
vşağa dax l olan paketlər yerləşd r m ş müəyyən 
saya mal k buferlər ayrılır. Bunda əlavə paketlə-
r n ötürülməs nə görə EHM-ə müxtəl f üstünlük-
lər mən msəd l r. EHM-lə əlaqə kanalında ayrılan 
pəncərən n en  lə adətən üstünlük təy n olunur: 
pəncərə nə qədər gen ş olarsa, o qədərdə EHM- n 
qovşağa ötürmə üstünlüyü yüksək olar.

EHM-EHM səv yyəs ndə ver lənlər axını-

nın darə olunması əsasən axının VÖŞ-də darə 
olunma protokolu IPX(Internet work Packet Exc-
hange - Şəbəkələrarası paketlər n ötürülməs  pro-
tokolu) və EHM-lə VÖŞ arasında kanalın darə 
olunması protokolu HDLC lə təm n olunur: Şə-
bəkən n paketlərlə əlavə dolmasının qarşısının 
alınması üçün hər b r EHM başqa EHM-lə d a-
loqa başlayan k m  paketlər n qəbulu - çağrılan 
EHM-lə qarşılıqlı əlaqəl l yə hazır olmasına əm n 
olmalıdır. Belə yoxlama v rtual kanalın  müəyyən 
olunması zamanı yer nə yet r l r və deytaqram 
şəkl ndə ver lənlər n ötürülməs  həyata keç r l r.

EHM-lərdə real zə olunan proseslər arası ve-
r lənlər axınının darə olunması çağrılan pro-sesə 
– proqrama, ver lənlər bazasına yaxud term nala 
mürəc ət olunmaya cazən n yoxlanmasıdır.

Uyğun səv yyələr n protokolları lə real zə 
olunan axının darə olunmasının baxılan s ste-
m , ötürülən ver lənlər n, paketlər n ötürülməs -
n n səhvlərdən mühaf zəs n  təm n ed r.  Bundan 
əlavə EHM-ünvançılarının hazır olma mərhələ-
s  və mənbə lə qarşılıqlı əlaqəl l y  proseslər , 
VÖŞ-də yüklənmən  aşağı salır, bəz  hallarda 
əlaqə qovşaqlarının mühaf zəs nə na l olur və 
eləcədə bütövlükdə VÖŞ əlavə yüklənmədən qo-
runur.

VÖŞ-lərdə ünvanlaşma üsulunun anal z

Proseslər arası əlaqəl l y n təşk l  üçün ve-
r lənlər  göndərənlər n və qəbul edənlər n baza 
VÖŞ-ü abonentlər n n adlandırılmasının n zam-
lanmasını o cümlədən şəbəkələrədə b rləşmələ-
r n  müəyyən edən ümum  şəbəkə ünvanlaşma 
s stem  lazım gəl r. Abonentlər arası əlaqəl l y  
təşk l etməklə paket n başlığında göstər lən qə-
bul edən n ünvanına görə VÖŞ paket n ötürül-
məs  st qamət n  - marşrutunu təy n ed r. Bu 
funks ya VÖŞ-ün əlaqə qovşaqlarının şləməs n  
darə edən marşrutlaşma alqor tm  lə real zə olu-

nur. Bundan əlavə VÖŞ-də paketlər n qəbulunun 
sürət  və kanalların buraxıcılıq qab l yyət  lə 
paketlər n ötürülməs  sürət n n aşağı səv yyədə 
uzlaşmasını təm n edən  şəbəkən n darə olun-
ma mexan zm ndən st fadə olunur.Ünvanlaşma 
s stem , marşrutlaşma alqor tm , VÖŞ-ün darə 
olunması və bütövlüklə şəbəkən n darə olunması 
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ver lənlər n ötürülməs  proses n  təşk l ed r və bu 
ver lənlər n ötürülməs  kanalı, şəbəkə və nəql y-
yat səv yyələr n n protokolları lə real zə olunur 
(uyğun olaraq HDLC,ARP, IP, IPX və TP0 … 
TP4, TCP, UDP, SPX).

Şəbəkələrdə ver lənlər n ötürülməs n n əsas 
parametrlər  – ver lənlər n mübad ləs  aparılan(-
ver lənlər yığımı, proqramlar, st fadəç lər və 
başqaları) obyektlər n adlarıdır. Belə adlar sab t 
yaxud dəy şən uzunluğa mal k olmaqla xüsus  
s mvolla, ardıcıl rəqəmlərlə, hərf-rəqəm dent f -
katorları və sa rələr ndən barət ola b lər. İşləyən 
s stemlərdə belə adların dəy şməs  baza və tətb q  
proqram təm natı s stemlər  üzər nə qoyulduğun-
dan o mürəkkəb məsələlərdən b r  hesab olunur.

Şəbəkə üçün qarşılıqlı əlaqəl  obyektlərə ad-
lar ümum  şəbəkə vas tələr n n köməy  lə vah d 
mən msəmə sxem  lə həyata keç r l r. Ver lənlər 
mənbə  və qəbul edənlər n ünvanı k m   ümum  
şəbəkə adlanmalarından st fadə olunur, ünvan-
lar əsasında VÖŞ-də göndər lməs  real zə olunur, 
onların marşrutları VÖŞ-də seç l r, s stemlərdə 
proseslərə paketlər n çatdırılması – ver lənlər  
qəbul edənlər və .a. Ümum  şəbəkə ünvanlaşma-
sı müxtəl f quraşdırılma sxemlər n n yaradılması 
və adların mən msəd lməs n n köməy  lə yer nə 
yet r lə b lər.

Hər hansı ünvanlaşma sxem  çərç vəs ndə bu-
raxıla b lən bütün ünvanlar çoxluğu ünvan sahəs  
adlanır. Ünvan sahəs  erarx k yaxud düzünə təş-
k l oluna b lər.

Üfüq  təşk l olunma halında ünvanların çoxu 
strukturlaşmaya uğramır, erarx k ünvanlaşma 
sxem  zamanı o ünvan sahəs n  ardıcıl daraltmaq-
la altqrup şəkl ndə b r-b r nə dax l  yığılmaqla 
ayrıca şəbəkə nterfeys  təy n olunur. Üç səv y-
yəl  struktura mal k ünvan sahəs  son qovşağın 
ünvanının üç tərk b h ssəs  vardır: qovşaq dax l 
olan nterfeyslər qrupunun ünvanlar çoxluğu – 
qruplar dent f katoru, alt qrup nterfeyslər n n 
ünvanlar çoxluğu – alt qrup dent f katoru və şə-
bəkə nterfeys  ünvanı – qovşağın dent f katoru. 
Əksər hallarda erarx k ünvanlaşman sbətən daha 
ras onal hesab olunur. Ünvanlaşmanın erarx k 
təşk l olunmasına m sal olaraq poçt ünvanlaş-
masını göstərmək olar k , burada ardıcıl olaraq 
ünvançının yerləşd y  yer  dəq qləşd rmək olur: 

ölkə, şəhər, küçə, ev, mənz l.
Ünvanların b r şək ldən d gər nə çevr lmə-

s  üçün ünvanların cazə protokolundan (ARP, 
Address Resolut on Protocols) st fadə olunur. 
Ünvanlara m sal olaraq lokal şəbəkələrdə şəbəkə 
nterfeyslər n n b r mənalı dent f kas yası üçün 

nəzərdə tutulan müh tə mürac ət n darə olunma 
alt s stemlər ndən – MAC(Med a Access Cont-
rol) protokolundan st fadə olunur (şək l 2).

T p k erarx k ədəd  ünvanlaşmaya m sal 
olaraq IP(Internet protocol - Internet protokolu 
yaxud şəbəkələrarası qarşılıqlı əlaqəl l k pro-
tokolu) və IPX (Internetwork Packet Exchange 
- Paketlər n ünvanlaşması və marşrutlaşması) 
protokollarını göstərmək olar. Burada k  səv y-
yəl  erarx ya dəstəklən r və ünvan böyük h ssəyə 
- şəbəkən n nömrəs  və k ç k h ssəyə - qovşağın 
nömrəs nə bölünür. Belə bölünmə yalnız şəbəkə-
n n nömrəs  əsasında şəbəkələr arası məlumatla-
rın ötürülməs nə mkan ver r. Qovşağın nömrəs  
sə məlumatların lazım olan şəbəkəyə çatdırılma-

sı üçün st fadə olunur.
S mvollu ünvanlar yaxud adlar nsanların 

yadda saxlaması üçün nəzərdə tutulduğundan 
adətən o, mənaca yüklənmən  daşıyır. S mvolla 
ünvanlar k ç k şəbəkələrdə olduğu k m  daha bö-
yük şəbəkələrdə də asanlıqla st fadə olunur. Bö-
yük şəbəkələrdə şləmək üçün s mvollu erarx k 
strukturada mal k ola b lər.

Şək l 2. Ver lənlər n ötürmə şəbəkəs n n 
qraf model , səv yyələr , alt s temlər
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Müas r kompüter şəbəkələr ndə qovşaqların 
ünvanlaşdırılması üçün yuxarıda göstər lən üç 
ünvanlaşma sxem n n hər b r ndən eyn  zaman-
da st fadə etmək olar. İst fadəç lər kompüterlər  
s mvollu adlarla ünvanlaşdırır, buda şəbəkə lə 
ötürülən məlumatlarda avtomat k olaraq ədəd  
nömrələrlə əvəz olunur. Bu ədəd  nömrələr n-
köməy  lə ötürülən məlumatlar b r şəbəkədən 
d gər nə ötürülür və məlumatlar təy natına görə 
çatdırıldıqdan sonra ədəd  nömrən n yer nə kom-
püter n aparat nömrəs ndən st fadə olunur. Bu 
əlavə ş n crası ona görə həyata keç r l r k , bu şə-
bəkən n böyük şəbəkəyə qoşulması zamanı əmə-
l yyət s stem n n tərk b  dəy ş lməs n. Müxtəl f 
t p ünvanlar arasında uyğunluğun müəyyənləş-
məs  problem  tam mərkəzləşd r lm ş və eləcədə 
paylanmış vas tələrlə həll n  tapır k , buda ünvan-
ların cazə protokolları (ARP) lə real zə olunur. 
Şəbəkələrdə mərkəzləşd r lm ş yanaşma halında 
b r yaxud b r  neçə kompüterlər ayrılır(adların 
serverlər ). Bütün qalan kompüterlər adlar ser-
ver nə mürac ət ed r k , s mvolu  ada görə kom-
püter n ədəd  nömrəs n  tapa b ls n və ver lənlər 
mübad ləs  apara b ls n.

Paylanmış ünvanlaşma yanaşması zamanı 
hər b r kompüter ünvanlar arasında uyğunluğun 
müəyyənləşməs  məsələs n  özlər  həll ed r. Əgər 
st fadəç  təy natı məlum qovşaq üçün ədəd  

nömrəs n  göstər bsə, bu halda göndərən kom-
püter ver lənlər ötürülməm şdən əvvəl şəbəkə-
n n bütün kompüterlər nə gen ş yayımlı məlumat 
göndər r və bu ədəd  adı tanımaqla saxlanılması 
məsləhət görülür. Bu məlumatı alan bütün kom-
püterlər ver lm ş nömrən  özünün xüsus  nömrəs  
lə müqay sə ed r. Hansı kompüterdə nömrələr 

üst-üstə düşərsə o, cavab olaraq özünün aparat 
ünvanını göndər r yalnız bundan sonra lokal şə-
bəkə lə məlumatın göndər lməs  mümkün olur.

Müqay sədə paylanmış yanaşmaya üstünlük 
ver l r, çünk  ünvanların uyğunluq cədvəl n n əl 
lə olan tapşırığını tez-tez tələb edən xüsus  kom-

püter n ayrılması nəzərdə tutulmur.
Bu yanaşmanın nöqsanı gen şyayımlı məlu-

matların lazım olmasıdır k , belə məlumatlar şə-
bəkən n əlavə yüklənməs nə səbəb olur. Buda nə-
t cədə yalnız təy natı olan qovşaqda dey l, onlar 
məlumatın bütün qovşaqlarda emal olunmasını 
təm n ed r. Ona görədə paylanmış ünvan-laşma 

yanaşması yalnız k ç k lokal şəbəkələrdə stfadə 
olunur. Böyük şəbəkələrdə mərkəzləş-d r l m ş 
yanaşma xarakter kd r. Daha gen ş yayılanı ün-
vanların cazəs n n mərkəzləşd r lm ş x dmət  
Internet şəbəkəs n n domen adları(DNS, Doma n 
Name System – Domen adları s stem ) s stem  
hesab olunur.

Burada qısacada olsa şəbəkə qovşaqlarının 
portlarını(kompüterlər n və kommunukas ya 
qurğularının) göstərən şəbəkə nterfeyslər n n 
ünvanlaşmasına da r yanaşma qeyd olundu, an-
caq şəbəkə lə ötürülən ver lənlər n son məqsəd  
nə kompüter yaxud nədə marşut zator dey l, bu 
qurğularda yer nə yet r lən proqramlardır, yən  
proseslərd r. Ona görədə təy natı olan ünvanlarda 
qurğunun portunun dent f kas yasını göstərən n-
formas ya lə yanaşı,şəbəkə lə ötürülən ver lən-
lər nəzərdə tutulan proses n ünvanıda göstər l r. 
Bundan sonra şəbəkə nterfeys ndə təy natı olan 
ünvana ver lənlər çatdırılan k m  kompüter n 
proqram təm natı onları uyğun prosesə st qamət-
lənd r r. Artıq aydın olur k , onu b r mənalı  ola-
raq bütün şəbəkə üzrə verməl  dey l, onun un kal-
lığının b r kompüter çərç vəs ndə təm n olunması 
k fayət ed r.Proseslər n ünvanlarına m sal olaraq 
TCP/IP stek ndə gen ş st fadə olunan TCP(T-
ransm ss on Control Protocol – ötürmən n darə 
olunma protokolu) və UDP(User Data-qram Pro-
tocol -b rləşməs  müəyyən olunmayan ver lənlə-
r n ötürülməs  protokolu) protokol-larının portla-
rının nömrələr n  göstərmək olar.Ünvanların b r 
növdən d gər nə çevr lməs  üçün sə ünvanların 
cazə protokolu adlanan – ARP(Address Reso-

lut on Protocol) xüsus  köməkç  protokolundan 
st fadə olunur.

VÖŞ-lərdə paketlər n marşrutlaşdırılması

Başlığında çatdırılacaq portun ünvanı göstə-
r lən paketlər VÖŞ-ə dax l olur. Paket dax l olan 
VÖŞ-ün əlaqə qovşağı təy natı üzrə portun ünva-
nına görə paket n ötürmə marşrutunu, yən  paket 
ötürüləcək çıxış əlaqə xətt n  təy n ed r (şək l2). 
Marşrutlaşma  alqor tm n n eff ekt vl y  aşağıdakı 
göstər c lərlə xarakter zə olunur: paketlər n təy -
natına görə çatdırılması müddət ,əlaqə qovşağı 
və əlaqə xətt  lə paylanılan və şəbəkəyə dax l 
olan, şəbəkələrdə paketlər axını yaradılan, yük-
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lənmə; əlaqə xətt ndə resurslar xərc  və ən əsası 
kommutas ya EHM-n n yaddaşına və prosesso-
run şləmə müddət nə çək lən xərclər(paketlər n 
emalına sərf olunan prosessor vaxtı).

İlk n k  göstər c lər eff ekt vl y n q ymətlənd -
r lməs  zamanı əsas hesab olunurlar. Marşrutlaş-
ma alqor tm n n məqsəd  mənbədən ünvançıya 
paketlər n fas ləs z hərəkət n  təm n etməkd r. 
Bu halda alqor tm cəhd ed r k , paketlər n ötü-
rülməs n n elə uyğun st qamət  seç lməl d r k , 
VÖŞ-ün buraxıcılıq qab l yyət ndən tam st fadə 
etməklə paketlər n çatdırılmasına m n mal vaxt 
t r lm ş olsun. Marşrutlaşma alqor tm n n eff ek-

t vl y  aşağıdakı səbəblərə görə azalır:
1) paket n m n mal vaxt müddət ndə çatdırıl-

masını təm n etməyən st qamətlə ötürülməs ;
2) yüksək yüklənmə altında olan əlaqə qovşğı 

lə paketlər n ötürülməs ;
3) marşrutlaşma alqor tm n n yer nə yet r l-

məs  üçün lazım olan x dmət  nformas yanın 
ötürülməs  hesabına şəbəkədə əlavə yüklənmən n 
yaranması və s.

M n mal vaxt müddət ndə paketlər n çatdırıl-
masını təm n edən ən qısa marşrut k  əsas göstə-
r c  lə müəyyən olunur: VÖŞ-ün topolog yası 
və əlaqə xətt n n buraxıcılıq qab l yyət ; hər b r 
əlaqə qovşağında ötürülməyə görə  növbədə olan 
paketlər n sayı lə təy n olunan əlaqə xətt n n 
yüklənməs .

Şəbəkən n topolog yası bəz  hallarda VÖŞ-ün 
nk şafı, əlaqə qovşağı və əlaqə xətt n n mt nası 

nət cəs ndə dəy şə b lər - yen  əlaqə qovşaqları-
nın və əlaqə xətlər n n dax l ed lməs  lə. Əlaqə 
xətt n n buraxıcılıq qab l yyət  səs-küyün səv y-
yəs ndən və xəttə x dmət edən avadanlıqların pa-
rametrlər ndən asılı olmaqla onun yüklənməs  ol-
duqca sürətlə dəy şən və çət n proqnazlaşdırılan 
st qamətl  -  d nam k  b r faktordur.

Məsələn n həll n n daha opt mal olması üçün 
hər b r qovşağın, VÖŞ-ün vəz yyət  haqqında ət-
rafl ı nformas ya təqd m ed lməs  lazım gəl r(yə-
n  bütün əlaqə qovşaqları və əlaqə xətlər nə da r). 
Ona görədə əlaqə xətt n n buraxıcılıq qab l yyət  
və şəbəkən n car  topolog yasına da r olan nfor-
mas ya qovşaqlara təqd m olunmalıdır. Ancaq şə-
bəkədə yüklənmən n vəz yyət nə da r əvvəlcədən 
dəq q nformas yanın təqd m  üçün heç b r üsul 
mövcud dey l.

Beləl klə, marşrutlaşma alqor tm  bütün hal-
larda abonentlərlə yaradılan yüklənmə, VÖŞ-ün 
car  qeyr -müəyyən şəra tdə və gələcək vəz y-
yət  lə uyğun fəal yyət göstərməs  lazım gəl r. 
Paketlər n ötürülməs  st qamət n , topolog yaya 
da r ver lənlər n təqd m olunma üsullarını və şə-
bəkələrdə yüklənmədən asılı olaraq marşrutlaş-
ma alqor tm n n müxtəl f üsulları gen ş st fadə 
olunur [1,2,6].

VÖŞ-ün  dəy şməs n  nəzərə almaqla paketlə-
r n ötürmə st qamətlər n n seç lməs  onun mar-
şrutlaşmasının əsas üsullarından b r d r. Marş-
rutlaşmanın belə üsulunda VÖŞ-ün qovşaqları 
şəbəkən n topolog yası və yüklənməs n  nəzərə 
almaqla marşrutun seç lməs nə qərar qəbul ed r. 
Ancaq deal halda şəbəkən n hər b r qovşağının 
qərar qəbul etməs  üçün bütün qalan qovşaqların 
car  vəz yyətlər nə da r tam nformas yaya mal k 
olmalıdırlar. O cümlədən, şəbəkən n topolog ya-
sı və hər b r qovşağın hər b r st qamət ndə olan 
növbəs n n uzunluğu. Ancaq aparılan tədq qatlar 
göstər r k , belə deal halda VÖŞ-də gec kmələr 
yenə də baş ver r. Marşrutlaşma cədvəl n n təy n 
etd y  şəbəkdə ən qısa yola yüklənmən n cüz  də-
y şməs n n heç b r təs r  olmur. Məsələ ondadır 
k , şəbəkədə yüklənmən n paylanmasının yen  
nformas ya əsasında formaya salınmasının opt -

mal marşrutları hətta paketlər ünvançıya çatdırıl-
mamışdan növbət  vaxt müddət ndə də qeyr -op-
t mallığa çevr l r. Güclü yüklənm ş qovşaqlara 
məlumatlar dax l olur k , şəbəkən n bəz  h ssələr  
zə f yüklənm şd r və onlar eyn  zamanda şəbəkə-
n n bu h ssəs nə paketlər st qamətlənd r r və bu-
nunla da şəbəkədə əvvəlk nə n sbətən arzu olun-
maz vəz yyət yaranır. Göründüyü k m  adapt v 
marşrutlaşma alqor tm  lə marşrutlaşmaların op-
t mallığı təm n olunmur. Beləl klə, opt mal dey l 
ona yaxın marşrutun seç lməs , hətta şəbəkən n 
son həddə qədər yüklənməs  ünvançıya paketlə-
r n qısa müddətdə çatdırılmasına və şəbəkən n 
buraxıcılıq qab l yyət n n yüksəld lməs nə gət -
r b çıxarır.

Elə bu səbəblərdən adapt v marşrutlaşma 
kompüter şəbəkələr ndə gen ş yayılmışdır və b -
r nc  növbədə çoxsaylı əlaqə qovşaqları olan şə-
bəkələrdə (10 və daha çox).

D gər tərəfdən adapt v marşrutlaşma şəbəkə-
n n konf quras yası dəy şd kdən sonra marşrut-
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laşma cədvəl n n avtomat k olaraq yen ləşməs n  
təm n ed r. Cədvəl n adaptas yası üçün marşrut-
laşma protokolu lazım gəl r. Həm n protokollar 
bütün əlaqələr konf quras ya-sının dəy şməs n  
operat v emal edən şəbəkən n əlaqələr topolog -
yasına da r nformas yanı yığan bütün marşrut -
zatorlara mkan verən alqor tmlər əsasında şlə-
y r[1,2].

Hal-hazırda hesablama şəbəkələr ndə tətb q 
olunan marşrutlaşma nformas yasının mübad lə-
s n n adapt v protokolları aşağıdakı alqor tmlər n 
b r  lə əlaqəl  k  qrupa bölünür:

1) məsafəl -vektorlu alqor tmlər (D stance 
Vektor Algor thms, DVA)

2) vəz yyətlər əlaqəl l y  alqor tmlər  (L nk 
State Algor thms, LSA) 

Daha gen ş yayılmış protokollardan məsafə-
l -vektorlu alqor tmə əsaslanan marşrutlaşma 
nformas yasını yığan RIP (Rout ng Internet Pro-

tocol) protokoludur. Bu protokol k  var antda 
daha gen ş tətb q olunur: IP protokolu lə şləyən 
RIP IP və paketlər n marşrutlaşmasının ün-van-
laşmasının IPX (Internetwork Packet Exchan-
ge) protokolu lə şləyən RIP IPX pro-tokolları, 
vəz yyətlər əlaqəl l y  alqor tmlər nə əsaslanan 
protokollardan OSI stek n n IS-IS (Intermed ate 
System to Intermed ate System), TCP/IP stek -
n n marşrutlaşma nformas yasının yayılmasının 
OSPF (Open Shortest Path F rst) və Novell ste-
k n n marşrutlaşma nformas yasının mübad lə 
protokollarını göstərmək olar.

Nət cə

Bütün şəbəkələrdə olduğu k m  VÖŞ-lərdədə 
ver lənlər n ötürülməs n n əsas üsulu paketlər n 
kommuta-s yasıdır. Bu onunla əsaslandırılır k , 

VÖŞ-lərdən ver lənlər ötürülərkən paketlər n 
kommutas yası zamanı təkrar sorğu mexan zm  
lə daha yaxşı uzlaşdırılır və ver lənlər n saxlan-

masına az vaxt sərf olunur. Müxtəl f səv yyələr-
də cra olunan ver lənlər axınının darə olunması 
zamanı VÖŞ-ün əlaqə qovşaqları əlavə yüklən-
mədən mühaf zə olunur, paketlər n ötürülməs nə 
görə EHM-lərə üstünlük ver l r, ötürülən ver lən-
lər səhvlərdən azad olunur.

Ümum  şəbəkə ünvanlaşması müxtəl f sxem-
lər n yaradılması və adların mən msəd lməs n n 
köməy  lə yer nə yet r l r. Belə sxemlər müxtəl f 
ünvanlaşma üsullarına əsaslanır, ancaq kompü-
ter şəbəkələr  texnolog yalarının əksər yyət ndə 
gen ş yayımlı  ünvan-lar dəstəklən r, çünk  belə 
ünvanla st qamətlənd r lən ver lənlər şəbəkən n 
bütün qovşaqlarına çatdırılır. Təy natı olan ün-
vanlarda nformas ya lə yanaşı proses n ünvanı-
da göstər l r. Proseslər n ünvanlarına m sal olaraq 
TCP və UDP protokollarının  portlarının nömrə-
s n  göstərmək olar.

Qeyd olunanlarla yanaşı aparılan tədq qata 
görə belə qənaətə gəlmək olar k , açıq s stemlə-
r n qarşılıqlı əlaqəl l y n n qraf-model n n gen ş 
fəal yyət mövqe nə mal k alt şəbəkəs  - VÖŞ va-
s təs  lə kommutas ya məsələlər n , nformas ya 
axınının müxtəl f səv yyələrdə darə olunmasını, 
ünvanlaşma s stem n n funks onal mkanlarının 
gen şlənd r lməs , şəbəkən n fəal yyət n n daha 
səmərəl  təşk l , marşutlayıcılarda ünvan cədvəl -
n n ölçüsünün  və uyğun olaraq növbət  marşrut-
layıcının seç lməs n  və əlavə yüklənmən n ara-
dan qaldırılması lə şəbəkən n məhsuldarlığının 
artırılması üsulları əldə ed l r[1,2].

Yuxarıda qeyd olunan alt başlıqların hər b r nə  
müas r tələblər çərç vəs ndə gələcəkdə daha ət-
rafl ı baxılması nəzərdə tutulur.
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Анализ компонентов нижних уровней компъютерных сетей

Статъя посвящена анализу некоторых компонентов сетей. В процессе исследования были 
изучены способы передачи данных, управление потоков данных, адресация, маршрутизация 
пакетов в СПД, причины появления и преимущества их. Таким образом показаны необходи-
мостъ применения низких уровней компъютерных сетей.
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Analysis of the components of the lower equations of computer networks.

The article is devoted to the analysis of some network components. During the research, the 
methods of data transmission, data fl ow control, addressing packet routing in SAP, the reasons for 
their appearance and the advantages of them were studied. Thus, the need for the application of low 
levels of computer networks is shown. 
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Наши представления о мире и о том, 
как он работает, неизбежно зависят 
от периода времени, в котором мы 

живем. Точно так и идеи о целесообразности, 
назначении и лучшем способе функциони-
рования системы ювенальной юстиции зави-
сят от степени международного признания 
ценности прав человека в целом и ребенка в 
частности, развития других философско-гу-
манистических концепций, социально-эко-
номических и культурно-традиционных фак-
торов отдельных стран и народов. Эти идеи 
возникают в определенные исторические мо-
менты и отражают исторические условия того 
или иного времени. В свое время А. Н. Штиг-
лиц справедливо замечал: «чтобы основатель-
но ознакомиться с любым научным вопросом, 
необходимо проследить процесс его истори-
ческого движения» [1, с. 3].

Институт ювенальной юстиции в исто-
рических масштабах является относительно 
молодым явлением. Его развитие в Украине 
имеет еще менее долгий путь и, вообще преж-
девременно говорить о его завершенности. 
Отдельные проявления ювенальной юстиции 
на территории украинских земель связаны 

с историческими особенностями правовых 
систем и социальных процессов тех государ-
ственных образований, в состав которых на 
определенном историческом этапе входили 
украинские территории. Впрочем, для наибо-
лее полного понимания общих тенденций эво-
люции ювенальной юстиции этот институт 
следует рассматривать в мировом масштабе.

Внимание со стороны ученых к историче-
ским аспектам ювенальной юстиции преиму-
щественно воплощается в исследованиях по 
теории и истории государства и права (Н. Н. 
Крестовская, Н. В. Ортынская, Н. Н. Штыко-
ва), конституционного права (М. Р. Арпентье-
ва, Л. В. Ханахмедова), уголовно-правовых 
(уголовно-процессуальных) исследованиях 
(А. С. Автономов, О. Ю. Андриянова, В. Н. 
Бурдин, Н. И. Кудрявцева, Г. Мартин, Р. Скотт 
Райдер, П. Элрод), судебной и прокурорской 
деятельности (И. В. Предеина, Е. Н. Ярмоц). 
В то же время, в пределах эволюции юве-
нальной юстиции научный интерес должны 
вызывать и вопросы административно-пра-
вового характера. Если усматривать истоки 
ювенальной юстиции в процессе осуществле-
ния правосудия, то и в этом случае среди ряда 
социально-правовых событий и исторических 
фактов можно выделить присутствие адми-
нистративно-правового компонента.Исто-
рический подход и метод синтеза помогут 
сконцентрировать внимание на тех аспектах 
(отношениях), которые, на нынешнем этапе 
развития правовой системы, составляли бы 
объект административно-правового регулиро-
вания, а следовательно и научного исследова-
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ния.
В данной статье преследуется цель не толь-

ко определить значимые факты и события в 
истории возникновения и эволюции институ-
ту ювенальной юстиции в мировом масштабе, 
но и подчеркнуть характерные особенности 
тех отношений (решений, действий), которые 
имеют административно-правовой характер 
(в современном понимании этой категории).

Исторически возникновение ювенальной 
юстиции связывается с появлением судов для 
несовершеннолетних. Первые суды в мире 
по делам детей и подростков появились бо-
лее 100 лет назад в Австралии, Канаде, США. 
Предысторию возникновения идеи ювеналь-
ной юстиции некоторые исследователи (С. Л. 
Данильченко, Н. И. Кудрявцева, А. Н. Ники-
тина) пытаются усмотреть в таких правовых 
памятниках истории как: Дигесты императора 
Юстиниана, Закон XII таблиц и т.д. Следует 
признать, что римское право оставило нам 
доктрину «parens patriae», провозгласившую 
защиту детей государством. Так называемый 
принцип «уменьшенной вменяемости» в те-
чение длительного времени был распростра-
нен в тех странах, которые восприняли рим-
ское право. Французский исследователь прав 
несовершеннолетних Ф. Робер оценивает это 
правило Закона XII таблиц как основу обще-
го для уголовной ответственности несовер-
шеннолетних принципа понимания, который 
окончательно был сформулирован позже [2, с. 
62]. Некоторые особенности ответственности 
детей прослеживаются и в правовых источ-
никах, которые действовали в средневековье 
на украинских землях, например в Литовском 
статуте (1529 год), впрочем, они касались дел 
гражданско-правового характера. Наряду с 
этим, в течение длительного исторического 
периода – вплоть до XIX в., характерной осо-
бенностью всех стран старого и нового мира 
было отсутствие специальной правовой защи-
ты детей и подростков.

А. С. Автономов вообще категорически за-
являет, что говорить о ювенальной юстиции 
до конца XIX в. нельзя. И даже предыстория 
ювенальной юстиции, по его мнению, нача-
лась только в XIX в.. До этого, все известные 

идеи особого отношения к ребенку в право-
вом контексте – это всего лишь отдельные 
эпизоды, которые представляли собой редкие 
отклонения от общей тенденции. Иное дело 
–это меры воспитательного характера в от-
ношении детей [3, с. 54-55]. В 1555 году (по 
другим источником – в 1556 году) исправи-
тельный дом был образован в Лондоне (Ан-
глия). Это была попытка повлиять на большое 
количество бедных и обездоленных людей, 
которые не имели убежища, занимались раз-
вратом, попрошайничеством и преступной де-
ятельностью (много среди них было и детей). 
Первые исправительные дома были открыты 
частными предпринимателями по контракт-
ному соглашению с местным правительством 
(можно считать определенным проявлением 
административного договора, поскольку от-
ношения имеют публично-властный характер, 
обусловлены удовлетворением публичных 
интересов, а один из их субъектов имеет юри-
дически властные полномочия в отношении 
других участников этих отношений – Н. В.). 
В этих учреждениях особое внимание уделя-
лось работе воспитанников. Учитывая, что 
проблема детской беспризорности была ха-
рактерна не только для тогдашнего Лондона, 
в 1576 году парламент Англии принял Закон о 
бедности, согласно которому подобные заве-
дения были созданы в каждом графстве стра-
ны (также является правовым актом управ-
ленческого характера – Н. В.). Со временем, 
заведения, основанные на модели английских 
исправительных домов распространились на 
континент [4, с. 88-92; 5, с. 34-35]. Этот при-
мер представляет интерес по той причине, что 
организация решения социальной проблемы 
– улучшение положения уязвимой категории 
детей, осуществлялась через административ-
ное (управленческое) решение правительства.

Реформистской эпохой ювенальной юсти-
ции в Англии, а в дальнейшем и в Новом 
Свете стал XIX в. Поведение, которое сейчас 
определяют как ювенальная преступность, 
стала признаваться в качестве отдельной кате-
гории девиантного поведения исключительно 
для несовершеннолетних. В эту эпоху были 
созданы дома для молодежи и суды по делам 
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несовершеннолетних. Открыв специализиро-
ванные учреждения по лечению и уходу за 
детьми (известные как «дома приюта») сна-
чала в Англии, эту же модель реформаторы 
позже перенесли в Северную Америку XIX в. 
Сначала английские традиции и законы были 
адаптированы к американским условий с ре-
лигиозным толкованием коррекции детского 
поведения. Из-за крайне разрушительных де-
мографических и социальных процессов во 
время промышленной революции, в американ-
ском обществе XIX в. наблюдалось кризисное 
положение с высоким уровнем детской бес-
призорности и преступности, что обусловило 
появление реформаторских просветительских 
идей (фундаментальной философии «спаса-
телей детей») по обращению с детьми, кото-
рые оказывались в конфликте с законом. Со 
временем эти идеи воплотилось в норматив-
ных предписаниях. Одним из примеров реа-
лизации философии спасения детей в жизни 
стало создание «реформаториев» (специаль-
ных заведений), более известных как «школы 
реформ», которые концептуально отличались 
от домов приюта. Концептуальные сдвиги 
сместили доктрину ювенальной юстиции в 
сторону воспитания и защиты несовершенно-
летних, совершивших преступление[5, с. 38-
42]. Следует отметить, что в сферу внимания 
нового подхода заботы о детях попадали не 
только несовершеннолетние правонарушите-
ли, но и дети группы риска с улиц или небла-
гополучных семей. Решением по делу по иску 
гр. Круза (1838 год) суд воплотил на практике 
доктрину «parens patriae» – «подростку лучше 
оставаться под государственным надзором, а 
не под надзором «непригодных »родителей», 
фактически создав новый (на то время) преце-
дент вмешательства в «дела семейные». Это 
предоставило государству юридические пол-
номочия определять судьбу тех детей и семей, 
которые попали в поле зрения общественно-
сти или государственных представителей [6, 
с. 5].

Первый суд по делам несовершеннолетних 
был создан в Австралии (1890 год), затем по-
добные суды были образованы в Канаде (1894 
год) и в 1899 году в США, где в американском 

штате Иллинойс в июле указанного года был 
принят Закон о суде по делам несовершенно-
летних. Законопроект, который официально 
назывался «Закон о регулировании обраще-
ния с детьми, находящимися на иждивении, 
безнадзорными и правонарушителями» стал 
первым комплексным правовым актом о пра-
восудии в отношении несовершеннолетних. 
Первая система судов по делам несовершен-
нолетних была создана для того, чтобы были 
в действительности реализованы доктрины 
обеспечения наилучших интересов ребенка. 
Это была новая модель и новая система, пол-
ностью оторванная от системы уголовного 
правосудия для взрослых [5, с. 42-47].

Еще одной важной особенностью амери-
канского (так называемого – чикагского) суда 
для несовершеннолетних было то, что ему 
поручалось руководить учреждениями попе-
чительского надзора за несовершеннолетни-
ми. К 1911 году сеть этих учреждений, как 
и самих судов для несовершеннолетних, ох-
ватила большинство штатов США [7, с. 30]. 
Таким образом, внедрение института попе-
чителей стало воплощением создания новых 
государственных органов, расследовавших 
дела в отношении несовершеннолетних не с 
полицейской или следственной точки зрения, 
а с позиции потребностей и интересов самого 
ребенка. Как в свое время отмечал П. И. Лю-
блинский, постановка новой идеи обращения 
с несовершеннолетними сводилась к реформе 
судебного и частично досудебного следствия 
по делам несовершеннолетних и заключалась 
в ряде процессуальных изменений, реализа-
ция которых зависела от гибкости соответ-
ствующей судебной системы. В этих преде-
лах ее удавалось провести часто путем одних 
административно-судебных мероприятий, без 
издания особых законов[8, с. 163-164].

В Англии первый суд для детей был создан 
в Бирмингеме в 1905 году. Тогда же был издан 
специальный циркуляр Министра внутрен-
них дел Великобритании (циркуляр Дугласа 
Экерса), где говорилось о «желательности» 
создать суды по делам о несовершеннолет-
них на всей территории Соединенного коро-
левства. После этого указанные суды стали 
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создаваться интенсивно по всей стране. В 
1909 году в Англии был издан первый Закон 
о детях (так называемая «Хартия детей»). Что 
касается Шотландии, то в этой части Соеди-
ненного Королевства уже вначале XX в. стала 
создаваться очень своеобразная юрисдикция 
для несовершеннолетних. Она была не судеб-
ная, а скорее административная – «Слушание 
детей». В несколько измененном виде такие 
инстанции действуют в Шотландии по сей 
день [9, с. 22].

Примеру Австралии, Канады и США (где-
были созданы суды для несовершеннолетних) 
следовали и другие страны мира. В течение 
первой половины ХХ в. ювенальная юстиция 
была создана на всех континентах. Сложи-
лись такие ее модели: 1) автономная судебная 
система или, по крайней мере, специализиро-
ванные суды по делам несовершеннолетних; 
2) опекунские (семейные) суды; 3) суды сме-
шанной юрисдикции; 4) подразделения обще-
го суда; 5) внесудебные органы [9, с. 23]. К 
1931 году ювенальные суды существовали в 
30 странах мира.

В России система детских судов появилась 
в 1910 году в Санкт-Петербурге. Позже суды 
по делам несовершеннолетних были обра-
зованы в других частях государства, в част-
ности в таких украинских городах как Киев, 
Харьков, Одесса, Екатеринослав (современ-
ный г. Днепр), Николаев. Российская модель 
ювенальной юстиции была очень удачной. До 
70% несовершеннолетних правонарушителей 
«детские» суды отправляли не в тюрьмы, а 
под надзор попечителей, наблюдавших за их 
поведением. Да и сам суд рассматривался как 
«орган государственного попечения о несо-
вершеннолетних» [10, с. 20; 11, с. 84]. В 1912-
1914 годах проходил процесс создания юве-
нального суда (судьи) в г. Киеве. В декабре 
1913 года Министерство юстиции сообщило, 
что не возражает против установления осо-
бого порядка рассмотрения дел в отношении 
несовершеннолетних в этом городе, а уже ян-
варе 1914 года Киевский городской съезд ми-
ровых судей постановил: «все уголовные про-
изводства, как с малолетними обвиняемыми, 
так и с малолетними пострадавшими выде-

лить, и их ведения поручить дополнительном 
мировому судье…» [12, с. 77-79].Судья этого 
суда осуществлял судебный надзор за работой 
учреждений, которые берут на себя заботу о 
малолетних нарушителях. Позже, в 1913 году, 
в компетенцию «детского» суда были вклю-
чены дела о беспризорных несовершеннолет-
них в возрасте до 17 лет. Это сразу расширило 
сферу его административного и опекунского 
судопроизводства[13, с. 17-18; 9, с. 23-25].

Реформы ХIХ – начала ХХ века лучше все-
го можно назвать судебным периодом юве-
нальной юстиции. По завершении этого пе-
рехода философия и созданные социальные 
институты радикально изменили процесс от-
правления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних. Правительство, суды и частные 
учреждения стали неотъемлемыми участни-
ками развивающейся системы ювенальной 
юстиции. В результате тех реформ возникли 
стандарты и институты, которые продолжают 
существовать и сейчас. Впрочем, тенденции 
эволюции ювенальной юстиции не всегда и, 
не во всех странах были последовательными 
и предсказуемыми. В зависимости от истори-
ческих социально-политических и экономи-
ческих катаклизмов векторы развития основ 
ювенальной юстиции в отдельных странах и 
в отдельные времена существенно менялись.

В период от начала до второй половины ХХ 
в. (до 60-70 годов) государственная реформа 
классической модели ювенальной юстиции и 
укрепления прав детей в правосудии в США 
достигла своей кульминации на общенацио-
нальном уровне. Однако в конце 70-х годов 
произошел культурный и политический пе-
ресмотр отправления правосудия. Это было 
связано с ростом уровня преступности и же-
стокости преступлений в стране, в том числе 
рецидивной преступности со стороны несо-
вершеннолетних. Общественное мнение за-
ключалось в том, что несовершеннолетние 
преступники «выигрывают» от снисходитель-
ного отношения к ним и им предоставляется 
слишком много прав. В 80-х годах прошлого 
века к власти пришла консервативная админи-
страция президента Р. Рейгана, которая начала 
проводить жесткую политику, направленную 
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на подавление преступности. Законы, скон-
центрированные на поддержании порядка и 
обеспечении благополучия общества вытес-
нили общественную заботу о благополучии 
несовершеннолетних правонарушителей. 
Данный факт свидетельствует о переориен-
тации ювенальной юстиции США в каратель-
ную модель правосудия и реабилитации пра-
вонарушителей [5, с. 48-55].

Существенные изменения в функциониро-
вании системы ювенальной юстиции прои-
зошли и на территории бывшего (дореволю-
ционного) Российского государства. После 
октябрьской революции автономная россий-
ская ювенальная юстиция перестала суще-
ствовать –согласно Декрета СНК РСФСР 
от 14.01.1918 г. она была заменена на иную 
систему, которая, по мнению ее создателей, 
мыслилась более гуманной, более приспосо-
бленной к обращению с детьми и подростка-
ми. Действие данного Декрета впоследствии 
было распространено и на Украину [9, с. 23]. 
Предписывалось, что дела о несовершенно-
летних обоего пола до 17 лет, замеченных в 
деяниях общественно опасных, подлежат рас-
смотрению комиссией по делам несовершен-
нолетних. С учетом характера совершенного 
деяния комиссия или освобождала ребенка, 
или направляла его в один из приютов Народ-
ного комиссариата общественного призрения. 
Учитывая тяжелые условия жизни в стране в 
опасный переходный период и обязанность 
государства оберегать детей, Постановлением 
СНК РСФСР от 04.01.1919 г. был учрежден 
Совет защиты детей, которому были предо-
ставлены полномочия издавать обязательные 
постановления, касающиеся охраны здоровье 
детей и т. д.

На смену Декрету 1918 года в марте 1920 
года СНК РСФСР утвердил новый Декрет «О 
делах несовершеннолетних, обвиняемых в 
общественно опасных деяниях». В частности 
новые правила допускали передачу дел несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
народный суд, если комиссия по делам несо-
вершеннолетних установила невозможность 
применить к ним медико-педагогические ме-
роприятия. Это свидетельствовало о возвра-

щении некоторых дореволюционных правил 
ювенальной юстиции. Однако последний 
правовой акт не ставил цель восстановления 
автономной ювенальной юстиции. Наоборот, 
он сохранял юрисдикцию комиссий по делам 
несовершеннолетних, которые просущество-
вали до 1935 года. Судебное вмешательство 
осуществлялось только в случаях совершения 
несовершеннолетними тяжких преступлений. 
Эти дела были отнесены к компетенции об-
щих народных судов, где организовывались 
специальные составы судей. Исследователи 
отмечают несколько большую либеральность 
украинского советского законодательства 
по сравнению с российским. В частности, 
21.06.1921 г. Постановлением 1920 года были 
внесены изменения (которые действовали 
только в УССР), согласно которым все дела 
о преступных деяниях несовершеннолетних 
были подведомственны комиссиям по делам 
несовершеннолетних. Исключение составля-
ли только дела лиц, достигших 17 лет, в слу-
чае совершения ими бандитизма [14, с. 15-16]. 
Кроме того, Постановлением Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Комитета от 
04.01.1922 г. устанавливалось: «к лицам, не 
достигшим совершеннолетия, арест, как спо-
соб административного и дисциплинарного 
взыскания, не накладывать». В марте 1931 
года ЦИК и СНК УССР приняли Постановле-
ние «О комиссиях по делам несовершенно-
летних».

Примером карательной переориентации 
советской системы ювенальной юстиции 
стало Постановление ЦИК и СНК СССР от 
07.04.1935 г. «О мерах борьбы с преступно-
стью среди несовершеннолетних». Как и во 
многих случаях, основные изменения юве-
нальной политики, касающиеся основ уголов-
ной и уголовно-процессуальной практики в 
отношении несовершеннолетних, в конечном 
итоге обусловливали все прочие организаци-
онно-правовые, в том числе и административ-
ные аспекты ювенальной юстиции того време-
ни. Постановлением от 07.04.1935 г. возраст 
уголовной ответственности по значительной 
части составов преступлений был снижен 
до 12 лет. Восстанавливался принцип при-
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менения к несовершеннолетним всех видов 
наказаний. Во исполнение директивы ЦИК 
и СНК СССР 1935 года, «чтобы скорее лик-
видировать преступность среди несовершен-
нолетних» на территории украинских земель 
ЦИК и СНК УССР 09.04.1935 г. приняли ана-
логичное Постановление «О мерах борьбы с 
преступностью среди несовершеннолетних». 
В мая 1935 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
приняли постановление «О борьбе с детской 
беспризорностью и безнадзорностью». Нали-
чие этого негативного социального явления в 
стране объяснялось плохой работой местных 
советских органов, партийных органов и об-
щественности. Документ содержал меры по 
улучшению состояния детских домов и ко-
лоний; предупреждения детской беспризор-
ности; организации борьбы с хулиганством 
детей на улицах; усиления ответственности 
родителей и борьбы с правонарушениями 
малолетних. В частности, ликвидировались 
комиссии по делам несовершеннолетних; от-
ветственность за своевременное устройство 
и обеспечение детей-сирот возлагалась на 
председателей соответствующих городских и 
сельских советов; усиливалась роль милиции 
в противодействии фактам детской беспри-
зорности и безнадзорности; предоставлялось 
право органам милиции штрафовать родите-
лей в административном порядке за«шало-
сти» и уличное хулиганство детей; внедря-
лась цензура детской литературы и фильмов 
со стороны соответствующих органов куль-
турно-просветительской работы и органов 
печати. Во исполнение этой союзной Дирек-
тивы 1935 года ЦИК и СНК УССР приняли 
Постановление от 04.08.1935 г. «Об измене-
ниях в законодательстве УССР в связи с ме-
рамипо ликвидации детской беспризорности 
и безнадзорности», согласно которогоиз норм 
Устава о судоустройстве УССР исключалось 
упоминание о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних. Устанавливался минимальный 
возраст для применения «судебно-исправи-
тельных мер социальной обороны» (имеется 
в виду меры уголовного наказания) – с 14 лет 
(в УК УССР 1927 года), а также для приме-
нения мер административного воздействия 

(за нарушение обязательных постановлений 
и за малозначительные нарушения) – с 12 лет 
(Административный кодекс УССР 1927 года). 
За«шалости» и уличное хулиганство, совер-
шенные детьми в возрасте до 12 лет, началь-
ники городской и районной милиции имели 
право налагать штраф на их родителей. В 40-х 
годах ХХ в. в составе НКВД были созданы 
подразделения по борьбе с детской беспри-
зорностью, а в 50-х годах – детские комнаты 
милиции (в структуре подразделений уголов-
ного розыска).

УК УССР 1960 года, действовавший в 
Украине до сентября 2001 года, вернул две 
возрастные границы уголовной ответственно-
сти – общий возраст (16 лет) и сниженный (14 
лет). Тем не менее, Н. М. Крестовская с сожа-
лением отмечает, что данный Кодексна долгое 
время сохранил старую карательную парадиг-
му уголовной ответственности несовершен-
нолетних, в соответствии с которой к данной 
категории лиц применялись те же наказания, 
что и к взрослым (единственно – со смягчени-
ем условий их назначения и отбывания) [9, с. 
23-25]. В самом конце 1961 года в УССР были 
восстановлены комиссии по делам несовер-
шеннолетних (фактически начали работать с 
1962 года). В 1968 году Указом Президиума 
Верховного Совета УССР было утверждено 
обновленное Положение о комиссии по делам 
несовершеннолетних, которое (с некоторы-
ми изменениями) просуществовало до 1994 
года (захватив даже несколько первых лет 
независимости Украины). Следует отметить, 
что этот коллегиальный орган имел опреде-
ленные административные полномочия, ко-
торые позволяли ему влиять на решение как 
общих, так и индивидуальных вопросов за-
щиты прав детей в различных правоотноше-
ниях (семейных, образовательных, трудовых 
и т.д.). Дополнительно, с целью повышения 
роли общественности в воспитании несовер-
шеннолетних, совершивших правонаруше-
ния, в августе 1967 года был учрежден ин-
ститут общественных воспитателей. Кслову, 
Положение об общественных воспитателях (с 
определенными изменениями) действует до 
настоящего времени, но указанный институт 
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сейчас фактически не действует. В 1996 году 
совместным приказом Председателя Верхов-
ного Суда Украины и Министра образования 
Украины № 113/113814 было утверждено По-
ложение «О судебных воспитателях». Впро-
чем, содержание и этого института не было 
воплощено в жизнь [15].

С учетом вышеизложенного, вниманию на-
учного сообщества мы предлагаем следующие 
выводы, призванные подчеркнуть значение 
административно-правового регулирования 
для развития и функционирования института 
ювенальной юстиции в системе обеспечения 
прав детей.

1. Отправным моментом начала истории 
ювенальной юстиции как социально-правово-
го института в мировом масштабе мы считаем 
период создания первых ювенальных судов в 
Австралии (1890 год), Канаде (1894 год), США 
(1899 год). С этого времени в процессе сосу-
ществования уголовного судопроизводства и 
ювенальной юстиции как института обеспе-
чения прав детей, подлежащих реабилитации 
происходит вычленение нового предмета (со-
циального, организационного, профилакти-
ческого), который становится объектом регу-
лирования не только уголовного, но и других 
отраслей права, в частности административ-
ного (в нашем современном представлении).

2. Процессу эволюции ювенальной юсти-
ции свойственны такие черты как:

- ассимиляция (заимствование страна-
ми или сообществом положительных идей и 
апробированных в других странах институци-
онально-правовых моделей функционирова-
ния ювенальной юстиции);

- интегрированность (создание взаимосвя-
зей между институтом правосудия, государ-
ственным администрированием и институтом 
общественности; взаимопроникновение ад-
министративно-правовых отношений в про-
цесс правосудия для несовершеннолетних и 
ресоциализации последних);

- цикличность (изменение действующих 
парадигм ювенальной юстиции в стране под 
влиянием социально-политических факторов 
(может иметь как негативные, так и позитив-
ные тенденции), что обусловливает измене-

ния законодательства. Следуетподчеркнуть, 
что с развитием системы правового регули-
рования административное право становится 
консолидирующим элементом государствен-
ной стратегии внедрения и развития новой 
парадигмы);

3. Исторический опыт развития института 
ювенальной системы на украинских землях, 
по нашему мнению, начинается с иницииро-
вания специализации суда для малолетних в 
г. Киеве (1913 год) и включает следующие пе-
риоды:

- дореволюционная эпоха начала ХХ в. 
(1913-1918 годы) – включает образование 
ювенальных (детских) судов в украинских 
городах Киеве, Харькове, Одессе, Екатери-
нославе (Днепре), Николаеве. Администра-
тивно-правовой аспект этого периода вклю-
чал такие элементы как разработка проекта 
организации ювенального суда и положения 
о его введении, организация деятельности 
этих судов со стороны Министерства юсти-
ции; организация деятельности исправитель-
ных учреждений для несовершеннолетних; 
выполнение контрольно-надзорных функций 
«детских» судов за деятельностью названных 
учреждений;

- послереволюционный советскийпериод 
(1918-1935 годы) – ликвидация ювенальных 
(детских) судов; образование комиссий по 
делам несовершеннолетних (административ-
ный коллегиальный орган); администрирова-
ние(управление) работою приютов для детей, 
обеспечением прав и благополучия детей в 
трудные переходные времена; обеспечение 
реализации назначенных народными судами 
медико-педагогических мер для несовершен-
нолетних преступников;

- средний советский («карательно-цен-
тристский») период (1935-1960 годы) – лик-
видация комиссий по делам несовершенно-
летних; усиление карательного воздействия 
на несовершеннолетних правонарушителей; 
усиление административно-правовых пре-
вентивных (по сути – принудительных) мер 
милиции в сфере противодействия детской 
беспризорности и ювенальной деликтности; 
введение административной ответственно-
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сти родителей за ненадлежащий присмотр за 
поведением детей; создание в составе НКВД 
специализированных подразделений по борь-
бе с детской беспризорностью, безнадзорно-
стью и преступлениями и т.п.;

- поздний советский («административ-
но-центристский») период (1960-1990 года) 
– восстановление комиссий по делам несо-
вершеннолетних; введение института обще-
ственных воспитателей;

- ранний (постсоветский) период украин-
ской самостоятельности (1991-2011 годы) 
– постепенное реформирование социально-
го обеспечения и охраны детства в Украине; 
установление исключительной компетенции 
суда относительно рассмотрения дел об ад-
министративных и прочих правонарушениях, 
совершенных несовершеннолетними; право-
вое обеспечение системы органов и служб по 
делам детей и специальных учреждений для 
детей и т.д.;

- современный украинскийпериод (с 2011 
года - по настоящее время) – принятие Кон-

цепции развития уголовной юстиции отно-
сительно несовершеннолетних в Украине, 
Национальной стратегии реформирования 
системы юстиции в отношении детей; созда-
ние подразделений (секторов) ювенальной 
пробации; реформирование в составе Нацио-
нальной полиции подразделений ювенальной 
превенции.

4. Несмотря на то, что во время советской-
эпохи правоотношения в сфере ювенальной 
юстиции были основаны на общесоюзном 
советском законодательстве,нормативно-пра-
вовые акты Украинской ССР в вопросах обе-
спечения прав и интересов детей отличались 
бóльшей либеральностью.

5. Изменения парадигм ювенальной юсти-
ции и особенности институционально-право-
вой системы в этой сфере в советское время 
повлияли на процесс формирования нацио-
нальной модели и обусловили имеющиеся 
проблемы функционирования института юве-
нальной юстиции в современной (суверен-
ной) Украине.
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Nikolay Veselov

MÜASİR İNZİBATİ-HÜQUQİ TƏNZİMLƏMƏ KONTEKSTİNDƏ YUVENAL 
ƏDLİYYƏNİN YARANMA TARİXİNƏ BAXIŞ

Annotasiya

Məqalə yuvenal ədliyyə institutunun tarixi formalaşmasına həsr edilmişdir. ABŞ, İngiltərə, Rusiya, 
SSRİ və bir sıra digər ölkələrin nümunələrindən (əsas aspektlərdən) istifadə edərək yetkinlik yaşına 
çatmayanlarla  bağlı ədalət mühakiməsinin dünya miqyasında təkamül yolları öyrənilir. Ukrayna 
ərazilərində yuvenal ədliyyənin inkişaf tarixinə xüsusi diqqət yetirilir. Digər oxşar tədqiqatlardan 
fərqli olaraq, məqalədə inzibati-hüquqi kontekstə malik tarixi faktlara və hüquqi aktlara diqqət 
yetirilir.

Nikolay Veselov

THE VIEW ON THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF JUVENILE JUSTICE IN 
THE CONTEXT OF MODERN ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION

Summary

The article is devoted to the historical formation of the institution of juvenile justice. The ways of 
evolution of juvenile justice on a global scale are studied, using the example of the USA, England, 
Russia, the USSR and some other countries (main aspects). Particular attention is paid to the history 
of the development of juvenile justice in Ukrainian territories. Unlike other similar studies, the article 
focuses on historical facts and legal acts that have an administrative-legal context (in the modern 
sense of this category).

Rəyçi: h.ü.f.d., dos. R.Nəcəfquliyev
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