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arakterindən və ağırlıq dərəcəsindən 
asılı olaraq Azərbaycan Respublika-
sının Cinayət- Prosessual Məcəlləsi-

nin müddəalarına uyğun xüsusi, ictimai-xüsusi və 
ya ictimai ittiham qaydasında həyata keçirilən ci-
nayət təqibi ilə bağlı müəyyən məqamlar diqqəti-
mizi cəlb etməklə, bu istiqamətdə araşdırma apa-
rılmasını zəruri etmişdir. Belə ki, xüsusi ittiham 
qaydasında həyata keçirilən cinayət təqibinin rea-
lizəsində hüquqi uyğunsuzluq mövcuddur və bu-
nunla bağlı yaranan ziddiyyətli hallar diqqətdən 
yayınır ki, bu da uzun illər məhkəmələr tərəfin-
dən cinayət məsuliyyətindən azad etməyə dair 
dövlət adından çıxardıqları xitam qərarlarının 
əsassız olmasına, hələ də bu təcrübənin kök sala-
raq şaxələnməsinə səbəb olur. (Azərbaycan Res-
publikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 
37.4, 39.1.9, 40.2 və 41.7-ci maddələrinin şərh 
edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Konsti-
tusiya Məhkəməsi Plenumunun 15 iyul 2011-ci il 
tarixli Qərarında və“Xüsusi ittiham qaydasında 
şikayətlərə dair işlərə baxılması üzrə məhkəmə 
təcrübəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali 

Məhkəməsi Plenumunun 21 fevral 2014-cü il ta-
rixli 3 saylı Qərarında mövcud hüquqi problemə 
dair münasibət bildirilməmişdir). Bu məsələyə 
dair ətraflı yanaşmaq üçün Azərbaycan Respubli-
kasının Cinayət Məcəlləsinə, Cinayət-Prosessual 
Məcəlləsinə və eləcə də digər normativ hüquqi 
aktlara istinad etməklə müqayisələndirməyi vacib 
sayırıq. 

Odur ki, hazırda hüquqi qüvvədə olan Azər-
baycan Respublikasının cinayət prosessual qa-
nunvericiliyinin əsas anlayışlarından bəhs edən 7-
ci maddəsinə nəzər yetirək. Həmin maddənin 0.4-
cü maddəsində cinayət təqibinə belə bir anlayış 
verilmişdir: 

Cinayət təqibi – cinayət hadisəsinin müəyyən 
edilməsi, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş 
əməli törətmiş şəxsin ifşa olunması, ittiham irəli 
sürülməsi, bu ittihamın məhkəmədə müdafiə edil-
məsi, ona cəza təyin edilməsi, zəruri olduqda pro-
sessual məcburiyyət tədbirlərinin təmin edilməsi 
məqsədilə həyata keçirilən cinayət-prosessual 
fəaliyyətdir [12, s.127-133]. 

Həmin maddənin 0.1 maddəsinə əsasən cina-
yət hadisəsi – cinayətin əlamətlərini özündə əks 
etdirən hadisədir. Cinayətin əlamətləri cinayət hü-
quq sahəsində öyrənilir ki, bu əlamətlərə də icti-
mai təhlükəlilik, təqsirlilik, qeyri-hüquqilik, cəza-
lanmalı, qeyri-əxlaqilik aiddir:  

Cinayət hüquq nəzəriyyəsinin dili ilə desək, ci-
nayət ictimai təhlükəli, qeyri-hüquqi, təqsirli, cə-
zalanmalı və qeyri-əxlaqi əməldir [10, s.81] .Gö-
ründüyü kimi, istənilən yox, məhz bu cür əlamət-
lərin daşıyıcısı olan əməl cinayət hesab edilməklə 
cinayət məsuliyyəti yaradır. Əməl həyatda təza-
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hür etməlidir (cinayət qanunda nəzərdə tutulmuş 
cinayətə hazırlıq, cinayətə cəhd yaxud başa çat-
mış cinayət formasında). Əks halda əməl insan 
düşüncəsində formalaşıb (yaranıb-dəyişirsə), hə-
yata keçmirsə cinayət hesab edilmir və buna görə 
də məsuliyyət yarada bilməz [10 s.323]. 

 Cinayət məsuliyyətinə gəldikdə isə, Cinayət 
məsuliyyəti hüquqi məsuliyyətin bir növü olub, 
dövlət tərəfindən qəbul edilmiş cinayət qanunu ilə 
müəyyən edilir. Cinayət məsuliyyəti cinayət tö-
rətməkdə təqsirli olan şəxsin dövlət adından mü-
hakimə edilməsini və onun barəsində cəzanın tət-
biqini, eləcədə dövlət adından mühakimə olunma-
maqla məsuliyyətdən azad etmə ilə şərtlənir.  

Cinayət qanunun bir çox normalarında adı çə-
kilsə də, cinayət qanunvericiliyində cinayət məsu-
liyyətinin anlayışı verilmir, ehtiva olunur. (Azər-
baycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində ci-
nayət məsuliyyətindən azad etməyə dair də anla-
yış daxil edilməmişdir).Belə anlayışı cinayət hü-
quq nəzəriyyəsi işləyib hazırlayır. Lakin elmi 
ədəbiyyatda cinayət məsuliyyətinin anlayışı ətra-
fında fikir ayrılığı mövcuddur [15, s.58-76; 13, s. 
275-278]. 

Cinayət məsuliyyəti cinayət törətməkdə təqsir-
li olan şəxsin törətdiyi cinayətə görə dövlət qarşı-
sında yaranan öhdəçiliyi olub, dövlət tərəfindən 
onun əməlinin və şəxsiyyətinin pislənilməsində, 
belə şəxsə cəza və digər dövlət məcburiyyət təd-
birlərinin tətbiqində və şəxs barəsində məhkum-
luğun yaranmasında ifadə olunur [10, s.106]. 

Onu da qeyd edək ki, məsuliyyət cinayətdən 
doğur. Bunlar biri birindən ayrılmazdır. Belə ki, 
cinayət törədilmişsə onunla paralel olaraq məsu-
liyyət də yaranır və yaxud əməl cinayət deyilsə, 
bununla bağlı cinayət məsuliyyəti yarana bilməz. 
Cinayətin törədilməsi ilə yaranan cavabdehliyin 
ölçüsü törədilmiş cinayətin ictimai təhlükəliliyi-
nin göstəricisidir. Cinayətin ictimai təhlükəliliyi-
nin xarakteri və dərəcəsi ilə cavabdehlik düz mü-
tənasibdir. Tərs mütənasib ola da bilməz. Çünki, 
əks təqdirdə bu təqsirə görə məsuliyyət və ədalət-
lilik prinsipinə zidd olar (Azərbaycan Respubli-
kası Cinayət Məcəlləsi mad 7, mad 8). 

Cinayət hüququnun iki əsas və başlıca anlayışı 
vardır: cinayət və cəza 

Cinayət hüququnun toxunduğu bütün məsələ-

lər məhz cinayət məsuliyyəti anlayışı ilə bilavastə 
əlaqədardır. Bu münasibətlərin bir tərəfində cina-
yət törətmiş şəxs, digər tərəfində isə həmin şəxsi 
cəzalandırmağa səlahiyyətli olan dövlət durur. 
Göstərilən münasibətlər hüquq normaları ilə tən-
zimlənir. Bu normaların məcmusu cinayət hüqu-
qu adlanır [12, s.15]. 

Cinayət hüquq normalarının müəyyən etdiyi 
elementlərdən biri də cinayət məsuliyyətidir ki, 
bu istiqamətdə müəyyən edilmiş normalar cinayət 
məsuliyyətinin əsasları, cinayət məsuliyyətinİN 
prinsipləri və cinayət məsuliyyətindən azad olun-
ma ilə bağlıdır.  

 Cinayət qanununda və hüquq nəzəriyyəsində 
cinayət məsuliyyətinin bir çox prinsipləri möv-
cuddur. Mövzumuzun mahiyyəti ilə əlaqədar ola-
raq əlavə prinsipləri sadalamağı və onları izah et-
məyi lüzum bilmirik. Lakin, yuxarıdakıları qeyd 
etməklə diqqətinizi Cinayət Məcəlləsinin 5-ci 
maddəsi ilə müəyyən edilmiş “qanunçuluq” prin-
sipi üzərində cəmləşdirmək istərdik. Belə ki, hə-
min maddədə göstərilir: 

 “Əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) cina-
yət sayılması və həmin əmələ görə cəza və digər 
cinayət-hüquqi xarakterli tədbirlər yalnız Cinayət 
Məcəlləsi ilə müəyyən edilir. Cinayət qanununun 
analogiya üzrə tətbiqinə yol verilmir”.  

 Buradan birmənalı olaraq aydın olur ki, cina-
yət məcəlləsinin müəyyən etdiyi cinayət hüququ-
xarakterli tədbirlərə cinayət məsuliyyətindən azad 
etmə də daxildir, cinayət məsuliyyətindən azad 
etmənin hüquqi əsasını məhz Cinayət Məcəlləsi 
müəyyən edir. Göstərilən izahı verməkdə məqsə-
dimiz odur ki, məsuliyyətdən azad etmə Cinayət 
Məcəlləsində bu şəkildə ehtiva olunması məqsə-
dəmüvafiq deyildir. Bildiyimiz kimi, Cinayət Mə-
cəlləsinin 42-ci maddəsində yetkinlik yaşına çat-
mışların, 85-ci maddəsində isə yetkinlik yaşına 
çatmayanların törətdikləri cinayətlərə görə cina-
yət-hüquqi xarakterli tədbirin biri kimi cəza və 
onun növləri aydın və sistemli şəkildə müəyyən 
edilmişdir. Həmçinin Cinayət Məcəlləsinin 41-ci 
maddəsində cəzaya müvafiq formada anlayış ve-
rilmişdir. Lakin təəssüflər olsun ki, hal-hazıradək 
qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsində digər cinayət 
hüquqi xarakterli tədbirlərin anlayışı verilməmiş-
dir və adı çəkilən Məcəllənin 6-cı bölməsinin fə-
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sillərində bir qisim digər cinayət hüququ xarak-
terli tədbirlər sistemli şəkildə verilməsinə baxma-
yaraq (CM-in XV, XV-I, IV-II fəsilləri) digər ci-
nayət hüquqi xarakterli tədbirlər yalnız müvafiq 
normalarda bilavasitə yaxud dolayı yolla özünü 
göstərir (“Şərti məhkum etmə” mad. 70, “Tərbi-
yəvi xarakterli məcburi tədbirlərin məzmunu” 
mad.87 və s).Odur ki, cəzada olduğu kimi digər 
cinayət hüquqi xarakterli tədbirlərin ümumi, eləcə 
də hər bir digər cinayət hüquqi xarakterli tədbirə 
dair xüsusi anlayışın verilməsini məqsədəmüvafiq 
hesab edirik (Cəzanın ümumi anlayışı verməklə, 
onun müvafiq əlamətləri cinayət qanununda gös-
tərilmiş, eləcə də ayrı-ayrılıqda hər bir cəza növü 
müvafiq normalarla tənzimlənməklə digərlərin-
dən özünəməxsus əlamətləri ilə fərqləndirilir). 
Onu da qeyd edək ki, Cinayət Məcəlləsinin 6-cı 
bölməsini əhatə edən başlıq “Cinayət-hüquqi xa-
rakterli digər tədbirlər” adlanır və ora üç fəsil da-
xildir. Həmin bölməyə əsasən digər cinayət hüqu-
qi xarakterli tədbirlərə aiddir:  

- Tibbi xarakterli məcburi tədbirlər 
- Xüsusi müsadirə 
- Hüquqi şəxslər barəsində tətbiq olunan cina-

yət hüquqi xarakterli tədbirlər. 
 Bölmənin adının qeyd olunan başlıqda veril-

məsindən və yalnız göstərdiyimiz fəsillərin həmin 
bölməyə aid edilməsindən o qənaətə gəlinir ki, 
Cinayət Məcəlləsində göstərilən fəsildə müəyyən 
edilmiş tədbirlərdən başqa digər cinayət hüquqi 
xarakterli tədbirlər yoxdur. Əgər bu belədirsə, on-
da düşünürük ki, “Cəzanın təyin edilməsi”, “Ci-
nayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmə”, 
“Amnistiya”, “Əfvetmə” və “Məhkumluq”la bağ-
lı tətbiq olunan tədbirlər Cinayət Məcəlləsi ilə 
müəyyən edilmir? Cinayətin törədilməsi ilə bağlı 
Məcəllədə cinayət məsuliyyətindən azad etməni 
nəzərdə tutan norma yoxdursa digər qanunverici-
lik aktı ilə şəxs törətdiyi cinayətlə əlaqədar cina-
yət məsuliyyətindən azad edilə bilərmi? (Milli qa-
nunvericiliyə aid normativ hüquqi aktlar nəzərdə 
tutulur). Bunun birmənalı cavabı vardır. Həmin 
tədbirlər də cinayət hüquqi xarakterli digər tədbir-
lərə daxildir və cinayət qanunu ilə müəyyən edil-
mişdir. Adı çəkilən Məcəllədə cinayət məsuliyyə-
tindən azad etməni nəzərdə tutan norma yoxdursa 
şəxs cinayət məsuliyyətindən azad edilə bilməz. 

Göstərilənləri nəzərə almaqla o qənaətə gəlirik ki, 
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində 
Cinayət hüquqi xarakterli tədbirləri nəzərdə tutan 
bölməyə digər cinayət hüquqi xarakterli tədbirlə-
rin anlayışını və həmçinin növlərini nəzərdə tutan 
ayrı-ayrı normalar daxil edilməli, eləcə də norma-
larda ayrı-ayrılıqda hər bir cinayət hüquqi xarak-
terli tədbirin anlayışı və bütün hüquqi xüsusiyyət-
ləri müəyyən edilməlidir (Cinayət Məcəlləsinin 
42-ci maddəsində cəzada olduğu kimi). Bununla 
da düşünürük ki, cinayət məsuliyyətindən azad 
etməyə dair Cinayət Məcəlləsində niyə anlayış 
verilməsin və yaxud cinayət məsuliyyətindən 
azad etməni nəzərdə tutan normalar sistemli şə-
kildə məcəllənin bir fəsli ilə əhatə edilməsin. Onu 
da qeyd edək ki, düşündürücü məqamlarla bağlı 
məcəlləmizdə təkmilləşdirməklə aparılacaq dəyi-
şiklik cinayət hüquqi təcrübədə hüquq normaları-
nın tətbiqində də müəyyən qədər asanlıq yarada 
bilər. Göstərilənlərlə bahəm, Cinayət Məcəlləsin-
də cinayət məsuliyyətindən azad etmənin müm-
kün olmadığını göstərən anlayışın da cinayət mə-
cəlləsinə daxil edilməsinə ehtiyac duyulur. Cina-
yət Məcəlləsində cinayət məsuliyyətindən azad 
etməyə dair anlayış yoxdur və həmçinin bu cür 
azad etmə ilə əlaqədar sistemlilik düzgün müəy-
yən edilməmişdir. Yalnız Məcəllənin bir neçə 
maddəsində cinayət məsuliyyətindən azad etmə-
nin yolverilməz olduğu göstərilir. Məsələn, “Qa-
nun qarşısında bərabərlik” prinsipini nəzərdə tu-
tan Cinayət Məcəlləsinin 6-cı maddəsində müəy-
yən olunmuşdur ki;  

 “Cinayət törətmiş şəxslər qanun qarşısında bə-
rabərdirlər və irqindən, milliyyətindən, dinindən, 
dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyə-
tindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi 
partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər icti-
mai birliklərə mənsubiyyətindən və digər hallar-
dan asılı olmayaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb 
olunurlar. 

Nəzərdə tutulmuş bu əsaslara görə heç kəs ci-
nayət məsuliyyətinə cəlb edilə və ya cəzalandırıla 
bilməz, yaxud cəzadan və ya cinayət məsuliyyə-
tindən azad edilə bilməz”. 

Eləcə də, müddətin keçməsi ilə bağlı cinayət 
məsuliyyətindən azad etməni nəzərdə tutan CM-
in 75.5 maddəsində qeyd olunur: 
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“Cinayət Məcəlləsinin Xüsusi hissəsinin mü-
vafiq maddələrində nəzərdə tutulmuş sülh və in-
sanlıq əleyhinə, terrorçuluq, terrorçuluğu maliy-
yələşdirmə və müharibə cinayətləri törətmiş şəxs-
lərə müddətin keçməsi ilə bağlı cinayət məsuliy-
yətindən azad etmə tətbiq olunmur”. 

Hesab edirik ki, cinayət məsuliyyətindən azad 
etmənin yol verilməzliyindən bəhs edən bu kimi 
xüsusatlar müəyyən edilərək konkret bir norma 
şəklində Məcəlləyə daxil edilsə daha uğurlu he-
sab edilə bilər. 

 Cinayət Məcəlləsinin 11-ci fəsli isə “Cinayət 
məsuliyyətindən azad etmə” adlanır. Həmin fəsil-
də nəzərdə tutulmuş qaydada cinayət məsuliyyə-
tindən azad etməyə aiddir: 

-  Səmimi peşmanlıqla bağlı cinayət məsuliy-
yətindən azad etmə;  

- Zərərçəkmiş şəxslə barışmaqla bağlı cinayət 
məsuliyyətindən azad etmə; 

- Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərə görə ci-
nayət məsuliyyətindən azad etmə;  

- İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlərə 
görə cinayət məsuliyyətindən azad etmə;  

-  Şəraitin dəyişməsi ilə bağlı cinayət məsuliy-
yətindən azad etmə; 

- Narkomaniya xəstəliyi ilə əlaqədar cinayət 
məsuliyyətindən azad etmə; 

- Müddətin keçməsi ilə bağlı cinayət məsuliy-
yətindən azad etmə. 

 Onu da qeyd edək ki, cinayət məsuliyyətdən 
azad etmə ilə bağlı cinayət məcəlləsində xüsusi 
fəsil nəzərdə tutulsa belə, sistemlilik pozularaq 
həmin fəsilə aid olmayan digər fəsillərdə də cina-
yət məsuliyyətindən azad etməni nəzərdə tutan 
normalara rast gəlinir. Məsələn, Cinayət Məcəllə-
sinin 13-cü fəslinin 81.2. maddəsində müəyyən 
edilmişdir ki; 

 “Cinayət törətmiş şəxslər amnistiya aktı ilə ci-
nayət məsuliyyətindən azad edilə bilərlər. Cinayət 
törətməyə görə məhkum olunmuş şəxslər isə cə-
zadan azad edilə bilərlər, yaxud onlara təyin olun-
muş cəzanın müddəti azaldıla bilər və ya belə 
şəxslərin cəzasının çəkilməmiş hissəsi daha yün-
gül cəza növü ilə əvəz edilə bilər və yaxud belə 
şəxslər əlavə cəzadan azad edilə bilərlər. Amnisti-
ya aktı ilə cəzasını çəkmiş şəxslərin məhkumluğu 
götürülə bilər”. 

 Cinayət Məcəlləsinin 14-cü fəslinin 88.1. 
maddəsində isə göstərilir: 

 “Yetkinlik yaşına çatmayan ilk dəfə böyük ic-
timai təhlükə törətməyən və ya az ağır cinayət et-
dikdə, tərbiyəvi xarakterli məcburi tədbirlər tətbiq 
etməklə onun islah olunması mümkün hesab edi-
lərsə, həmin şəxs cinayət məsuliyyətindən azad 
edilə bilər”. 

Göründüyü kimi, bu istiqamətdə də sistemlili-
yin daha münasib şəkildə formalaşdırılması zəru-
rəti meydana çıxır. Bundan əlavə, cinayət məsu-
liyyəti ilə bağlı narahatedici məqamlardan biri də 
onun realizəsi ilə bağlıdır. Belə ki, cinayət məsu-
liyyətinin realizəsi zamanı müvafiq problem yara-
nır ki, məhz məqsədimiz bu problemi üzə çıxar-
maqla elmi ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Odur ki, 
göstərilənlərlə bağlı daha dolğun baxış yaratmaq 
üçün cinayət məsuliyyətinin realizəsinə dair mə-
qamlara diqqət etməyi zəruri hesab edirik. Çünki, 
cinayət məsuliyyətinin realizəsi onun düzgün və 
əsaslı şəkildə tətbiqini nəzərdə tutur. Bu hal, belə 
desək, onun əlamətidir. 

 Qanunvericiliklə konkret maddə ilə bilavasitə 
müəyyən edilməsə də, cinayət məsuliyyətinin üç 
cür həyata keçirilmə formasına rast gəlinir ki, 
bunlar;  

 1. Cəzasız mühakimə; 
 2. Real icra olmadan cəza təyin etmə; 
 3. Cəzanın real icraya yönəldilməsidir  
Cinayət məsuliyyətinin həyata keçirilmə for-

maları nəzəri ədəbiyyatlarda daha aydın şəkildə 
işıqlandırılır [12, s.31] . 

 Cinayət məsuliyyətindən azad etmə cinayət 
məsuliyyətinin həyata keçirilməsinin bir forması 
olan cəzasız mühakiməyə aiddir. Cinayət məcəl-
ləsində cinayət məsuliyyətindən azad etmənin iki 
əsası müəyyən edilmişdir. Onlara aiddir: 

 - cinayət məsuliyyətindən azad etmənin ümu-
mi əsası 

 - cinayət məsuliyyətindən azad etmənin xüsu-
si əsası 

 Buradan belə qənaətə gəlirik ki, cinayət məsu-
liyyətindən azad etmənin əsası Cinayət Məcəllə-
sində nəzərdə tutulmuş ümumi yaxud xüsusi nor-
madır. Əgər törədilmiş cinayətlə bağlı Cinayət 
Məcəlləsində məsuliyyətdən azad etməni nəzərdə 
tutan müvafiq norma yoxdursa, demək, şəxs müt-



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (28), 2020 

9 

ləq şəkildə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaqla 
cəzalandırılmalıdır. 

Cinayət məsuliyyətindən azad etmənin ümumi 
əsasına misal olaraq CM-in 72.1,73.1,74,75 və s. 
maddələrini göstərə bilərik ki, bu maddələrlə mə-
suliyyətdən azad etmə CM-in xüsusi hissəsində 
nəzərdə tutulmuş konkret cinayət tərkibini nəzər-
də tutan maddəyə, yaxud maddələrə (cinayətə ya-
xud cinayətlərə) şamil edilmir. 

 CM-in 72 və 73-cü maddələrində göstərilir: 
 “Böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət tö-

rətmiş şəxs könüllü gəlib təqsirini boynuna aldıq-
da, cinayətin üstünün açılmasına fəal kömək et-
dikdə, cinayət nəticəsində dəymiş ziyanı ödədik-
də və ya vurulmuş zərəri başqa yolla aradan qal-
dırdıqda cinayət məsuliyyətindən azad edilə bi-
lər” (AR CM 72.1 maddəsi).  

 “Başqa növ cinayət törətmiş şəxs, Cinayət 
Məcəlləsinin 72.1-ci maddəsində nəzərdə tutul-
muş şərtlər mövcud olduqda, yalnız bu Məcəllə-
nin xüsusi hissəsinin müvafiq maddələrində bila-
vasitə müəyyən edilmiş hallarda cinayət məsuliy-
yətindən azad edilir” (AR CM 72.2 maddəsi). 

“Böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət tö-
rətmiş şəxs zərərçəkmiş şəxslə barışdıqda və ona 
dəymiş ziyanı ödədikdə və ya vurulmuş zərəri 
aradan qaldırdıqda cinayət məsuliyyətindən azad 
edilə bilər” (Azərbaycan Respublikasının CM 
73.1 maddəsi) . 

“Başqa növ cinayət törətmiş şəxs, Cinayət Mə-
cəlləsinin 73.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 
şərtlər mövcud olduqda, yalnız Cinayət Məcəlləsi-
nin Xüsusi hissəsinin müvafiq maddələrində bilava-
sitə müəyyən edilmiş hallarda cinayət məsuliyyətin-
dən azad edilir”. (AR CM 73.3 maddəsi)  

 Buradan aydın olur ki, Cinayət Məcəlləsində 
nəzərdə tutulduğu kimi, cinayət məsuliyyətindən 
azad etməni nəzərdə tutan ya ümumi, və yaxud 
xüsusi norma olmalıdır ki, şəxs məsuliyyətdən 
azad edilsin. Deməli, cinayət məsuliyyətindən 
azad etmənin əsası Cinayət Məcəlləsi ilə müəy-
yən edilmiş ümumi və ya xüsusi normadır. Azər-
baycan Respublikasının digər Qanununda Cinayət 
Məcəlləsinə söykənmədən cinayət məsuliyyətin-
dən azad etməni müəyyən edən normanın tətbiqi 
yolverilməzdir. Lakin təəssüflər olsun ki, Azər-
baycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Mə-

cəlləsində bu hala yol verilir. İndi gələk əsas mə-
qama. 

Xüsusi ittiham qaydasında həyata keçirilən ci-
nayət təqibi dedikdə, cinayət qanunu ilə nəzərdə 
tutulmuş əməl nəticəsində birbaşa ziyan vurulmuş 
zərərçəkmiş şəxsin şikayəti əsasında Azərbaycan 
Respublikasının CM-in 147-ci (böhtan), 148-ci 
(təhqir), 165.1-ci (tövsifedici əlamətlər olmadan 
müəlliflik hüquqlarını və ya əlaqəli hüquqları 
pozma) və 166.1-ci (tövsifedici əlamətlər olma-
dan ixtiraçılıq və patent hüquqlarını pozma) mad-
dələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlər üzrə həyata 
keçirilən cinayət təqibi başa düşülür. Xüsusi itti-
ham qaydasında şikayətə baxılması zamanı məh-
kəmə müşavirə otağına gedənədək zərərçəkmiş 
şəxs təqsirləndirilən şəxslə barışdıqda cinayət tə-
qibinə xitam verilir (CPM-in 37.2-ci maddəsi) 
[11, s.137]. 

Göründüyü kimi, Cinayət Prosessual Məcəllənin 
37.2 maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası 
CM-in 147-ci maddəsi (Böhtan cinayəti) üzrə cina-
yət təqibi xüsusi ittiham qaydasında həyata keçirilir 
və təqsirləndirilən şəxslə zərərçəkmiş arasında olan 
barışığa söykənməklə məhkəmə cinayət təqibinə xi-
tam vermək səlahiyyətinə malikdir. 

İndi baxaq görək hakimə verilmiş bu səlahiy-
yət nə dərəcədə düzgündür. Bununla əlaqədar da-
ha ətraflı araşdırma aparmaq üçün xüsusi ittiham 
qaydasında həyata keçirilən cinayət təqibinin mü-
əyyən xüsusiyyətlərinə və xüsusilə Azərbaycan 
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 147-ci maddə-
sinə diqqət etməyinizi məqsədəmüvafiq hesab 
edirik. 

Xüsusi ittiham qaydasında cinayət təqibini təs-
bit edən qanunverici zərərçəkmiş şəxsə imkan ve-
rir ki, yuxarıda qeyd olunmuş cinayət əməlləri ilə 
onun hüquqlarına və qanuni maraqlarına zərər to-
xunduğu halda təqsirkar şəxsin cinayət məsuliy-
yətinə cəlb olunması üçün ədalət mühakiməsi or-
qanına müraciət etməyi, habelə xüsusi ittihamı 
müdafiə etməyi özü həll etsin. Ona görə də bu iş-
lər xüsusi ittihamlı işlər adlanır [9, s.94-96]. 

 Xüsusi ittihamlı işlər üzrə cinayət təqibi şəxsi 
cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək barədə zərər-
çəkmiş şəxsin məhkəməyə şikayət verməsi yolu 
ilə başlanır. CPM-in 302.1.3-cü maddəsinə əsa-
sən, zərərçəkmiş şəxs tərəfindən məhkəməyə ve-
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rilən ərizəyə qoyulan tələblər CPM-in 293.3-cü 
maddəsində olduğu kimidir (CPM-in 293-cü 
maddəsinin şərhinə bax). Şikayət şifahi olduqda 
bu barədə protokol tərtib edilir və həmin protokol 
şikayəti verən şəxs və həmin protokolu tərtib 
edən vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanır. Təhqiqat-
çı, müstəntiq və ya ibtidai araşdırmaya prosessual 
rəhbərliyi həyata keçirən prokuror xüsusi ittiham 
qaydasında təqib edilən cinayətlər haqqında zə-
rərçəkmiş şəxslərin şikayətlərini məhkəmə aidiy-
yəti üzrə birinci instansiya məhkəməsinə göndər-
məlidir. 

Xüsusi ittihamlı işlər üzrə məhkəmə xüsusi it-
tiham qaydasında şikayətin öz icraatına qəbul 
edilməsi və məhkəmə baxışının təyin edilməsi ba-
rədə qərar çıxaranadək şikayət vermiş zərərçək-
miş şəxsə barışmaq hüququ olduğunu izah edir. 
Lakin bu halda heç bir təsirə yol verilə bilməz və 
barışıq könüllü xarakter daşımalıdır. Əgər barışıq 
olmazsa, onda məhkəmə şikayətin məhkəmədə 
baxılması üçün kifayət qədər əsaslar olduğu qə-
naətinə gəldikdə hazırlıq iclasının yekununda xü-
susi ittiham qaydasında şikayətin öz icraatına qə-
bul edilməsi və məhkəmə baxışının təyin edilməsi 
barədə qərar çıxarır və həmin qərarın surətini xü-
susi ittihamçıya və barəsində şikayət verilmiş 
şəxsə göndərir. Həmin qərarın surətini aldığı an-
dan barəsində şikayət verilmiş şəxs təqsirləndiri-
lən şəxs hesab olunur. 

 Xüsusi ittihamçının (onun qanuni nümayəndə-
sinin və ya nümayəndəsinin) üzrlü səbəblər olma-
dan məhkəmənin hazırlıq iclasına təkrar gəlmə-
məsi xüsusi ittihamdan imtinaya bərabər tutulur 
və məhkəmə tərəfindən xüsusi ittiham qaydasında 
şikayətin öz icraatına qəbul edilməsindən imtina 
olunması barədə qərar çıxarılmasına səbəb 
olur[11, s.136-137]. 

 Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məh-
kəməsi 15 iyul 2011-ci il tarixdə qərara almışdır 
ki, Azərbaycan Respublikasının CPM-in 37.2, 
39.1.9 və 41.7-ci maddəsinə əsasən zərərçəkmiş 
şəxsin təqsirləndirilən şəxslə barışması xüsusi it-
tiham qaydasında cinayət təqibinin həyata keçiril-
məməsinə, belə barışma məhkəmə müşavirə ota-
ğına gedənədək əldə olunduqda isə cinayət təqibi-
nə xitam verilməsinə şərtsiz əsasdır [6]. 

Ədəbiyyatlarda isə göstərilir ki, xüsusi ittiham 

qaydasında cinayət təqibindən imtina edilməsi 
yalnız zərərçəkmiş şəxsin iradəsindən asılıdır [12, 
s.137]. 

Qeyd olunanlarla bağlı belə bir sual meydana 
çıxır. Bu fikir Azərbaycan Respublikası Cinayət 
Məcəlləsinin 147.2-ci maddəsinə münasibətdə 
düzgündürmü? 

Odur ki, Cinayət Məcəlləsinin 147-ci maddəsi-
nə müraciət edək. Həmin maddə Qanunla belə 
formulə edilmişdir: 

147.1. Böhtan, yəni yalan olduğunu bilə-bilə 
hər hansı şəxsin şərəf və ləyaqətini ləkələyən və 
ya onu nüfuzdan salan məlumatları kütləvi çıxış-
larda, kütləvi nümayiş etdirilən əsərdə, kütləvi in-
formasiya vasitəsində və ya kütləvi nümayiş etdi-
rildiyi halda internet informasiya ehtiyatında yay-
ma - min manatdan min beş yüz manatadək miq-
darda cərimə ilə və ya iki yüz qırx saatdan dörd 
yüz səksən saatadək müddətə ictimai işlər və ya bir 
ilədək müddətə islah işləri və ya altı ayadək müd-
dətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 147.2. Ağır və ya xüsusilə ağır cinayətdə itti-
ham etməklə böhtan atma-  

 iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək 
müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç 
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cə-
zalandırılır. 

Maddədən göründüyü kimi, əsas tərkibi nəzər-
də tutan hissə böyük ictimai təhlükə törətməyən 
cinayət kateqoriyasına, ağırlaşdırıcı halı nəzərdə 
tutan ikinci hissə isə az ağır cinayət kateqoriyası-
na aiddir (Azərbaycan Respublikasının CM-in 
15-ci maddəsinə əsasən). 

Onu qeyd edək ki, “Barışıq” Azərbaycan Res-
publikasının Cinayət Məcəlləsində cəza təyinində 
yüngülləşdirici hal kimi, cinayət məsuliyyətindən 
azad etmədə isə əsas meyarlardan biri kimi istifa-
də olunur. Cinayət Məcəlləsinə əsasən zərərçək-
miş şəxslə barışmaqla cinayət məsuliyyətindən 
azad etmə yalnız böyük ictimai təhlükə törətmə-
yən cinayətlərdə mümkündür (Azərbaycan Res-
publikasının CM-in 73-cü maddəsi).Cinayət Mə-
cəlləsinin 147.2 maddəsi isə az ağır cinayətlər ka-
teqoriyasına aiddir. Məsuliyyətdən azad etmənin 
xüsusi əsasına gəldikdə isə Cinayət Məcəlləsinin 
Xüsusi hissəsinin “Şəxsiyyətin azadlığı və ləya-
qəti əleyhinə olan cinayətlər” fəslində 147.2-ci 
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maddəsində nəzərdə tutulmuş az ağır cinayətlə 
bağlı, cinayət məsuliyyətindən azad etməni nəzər-
də tutan “qeyd” yoxdur. 

Əgər cinayət qanununda 147.2-də nəzərdə tu-
tulmuş cinayətlə bağlı məsuliyyətdən azad etmə-
nin ümumi, yaxud xüsusi əsası müəyyən edilmə-
mişdirsə bu cinayəti törətmiş şəxs necə məsuliy-
yətdən azad oluna bilər. [8, s.518-522] 

Aydındır ki, hakimlər icraatlarında olan cina-
yət təqibi ilə bağlı digər materialla(CPM-in 7.0.7 
maddəsi) əlaqədar bunu Cinayət Məcəlləsinə yox, 
Cinayət-Prosessual Məcəllənin 37.2-ci maddəsinə 
əsaslanmaqla həyata keçirə bilərlər. Lakin bu qa-
nuna ziddir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası 
Cinayət-Prosessual Məcəlləsi Cinayət Məcəllə-
sindən qidalanmaqla maddi hüquq normalarına 
söykənməlidir. 

Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiya Qanununa əsasən 
ziddiyyət təşkil edən normativ hüquqi aktlar bəra-
bər hüquqi qüvvəyə malikdirsə, konkret münasi-
bətlərə sahə normativ hüquqi akt tətbiq edilir, bu 
şərtlə ki, həmin münasibətlər eyni hüquqi tənzim-
ləmə sahəsinə aiddir. Onu da qeyd edək ki, həmin 
Qanunla normativ hüquqi aktların kolliziyasının 
aradan qaldırılma üsullarından biri normativ hü-
quqi aktda dəyişikliklərin edilməsidir (Maddə 
10.3 və 12.2). 

 Buradan da belə qənaətə gəlirik ki, Cinayət 
Məcəlləsində konkret olaraq bu barədə məsuliy-
yətdən azad etməyə dair göstəriş olmadığına görə 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi-
nin 147.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cina-
yəti törətmiş şəxs və ya şəxslər Azərbaycan Res-

publikasının Cinayət Prosessual-Məcəlləsinin ci-
nayət məsuliyyətindən azad edilə bilməz. 

Onu da əlavə edək ki, xüsusi ittiham qaydasın-
da həyata keçirilən Cinayət Məcəlləsinin 165 və 
166-cı maddələrinin ağırlaşdırıcı tərkibini nəzər-
də tutan hissələri (maddə 165.2, 166.2) də az ağır 
cinayət kateqoriyalarına aid edilmişdir. Belə ki, 
həmin cinayətlərin törədilməsinə görə qeyd olu-
nan maddələrin sanksiyalarında nəzərdə tutulmuş 
üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəza-
sı və 20 oktyabr 2017-ci il tarixədək Cinayət Mə-
cəlləsində saxlanılmışdır [5]. Lakin sonradan Ci-
nayət Məcəlləsində əlavə və dəyişiklikləri nəzər-
də tutan Qanunla Cinayət Məcəlləsinin 165.2 və 
166.2 maddələrinin sanksiyalarında dəyişikliklər 
edilməklə qeyd olunan maddələrdə nəzərdə tutu-
lan cinayətlər böyük ictimai təhlükə törətməyən 
cinayətlər kateqoriyasına aid edilmişdir. Lakin 
həmin Qanunla CM-in 147.2 maddəsində dəyişik-
liklər edilməmiş, göstərilən maddədə nəzərdə tu-
tulan cinayət az ağır cinayət kateqoriyası kimi 
Məcəllədə saxlanılmışdır. 

 Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının Cina-
yət-Prosessual Məcəlləsi ilə Cinayət Məcəlləsinin 
qeyd olunan müddəaları arasında uyğunsuzluğun 
aradan qaldırılmasını və məhkəmə təcrübəsini bir 
daha formalaşdırmağı zəruri hesab edərək, cina-
yət məsuliyyətindən azad etməyə dair anlayışların 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə 
daxil edilməsini və Cinayət-Prosessual Məcəllə-
nin 37.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş CM-in 
147-ci maddəsinin 147.1 maddəsi ilə əvəz olun-
masını məqsədəmüvafiq sayırıq. 
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Шамхал Керимов 

Основные уголовные проблемы при освобождении  
от уголовной ответственности 

 
Резюме 

 
Существует необходимость в устранении противоречия и возникшей правовой пустоты, со-

вершенного в порядке специального обвинения. 
В статьи 147.2 УК не предусматривается об освобождении от ответственности, однако ссы-

лаясь на ст.37.2 УПК прекращение дела в связи с примирением сторон не допустимо. 
В связи с устранением несоответствия между УК и УПК Азербайджанской Республики, вве-

сти определение понятия освобождение от уголовной ответственности и изменения в ст. 37.2 
УПК, в том числе заменить ст.147 УК на ст.147.1 УК Азербайджанской Республики 

 
Shamkhal Karimov 

Criminal law problem in criminal liability 
 

Summary 
 
There is a need to eliminate the contradictions and legal gaps in the implementation of criminal 

prosecution in the form of special prosecutions. 
Pursuant to Article 37.2 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Azerbaijan, termination 

of criminal prosecution by reconciliation of the victim with the accused is inadmissible, as there is no 
norm for exemption from criminal liability in connection with the crime provided for in Article 147.2 
of the Criminal Code. 

We consider it expedient to replace it with Article in order to eliminate this discrepancy between 
the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure of the Republic of Azerbaijan, the Criminal 
Code of the Republic of Azerbaijan was amended to include the concept of "exemption from criminal 
liability" and Article 37.2 of the Criminal Procedure Code. 
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əzaların sistemi və bu sistemə daxil 
olan hər bir cəza növü sosial zərurətin 
tələblərindən doğur. Müəyyən əməllə-

rə cinayət-hüquqi qadağanın qoyulmasını zəruri 
edən amillər, eyni dərəcədə belə əməllərin törə-
dilməsinə görə cəza növlərinin seçilməsinə də tə-
sir göstərir. Belə asılılıq dinamik xarakterlidir və 
sosial hadisələrin inkişafı meylləri ilə sıx surətdə 
bağlıdır. Sosial şəraitin dəyişməsi yeni cəza növ-
lərinin müəyyən edilməsinə, əvvəllər uğurla tət-
biq edilən bu və ya digər cəza növünün ləğv edil-
məsinə, yaxud da onun məzmununun dəyişdiril-
məsinə əsas ola bilər [8, 151]. 

Azərbaycan SSR-in 1922-ci il dekabrın 9-da 
Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin ikinci 
sessiyasında qəbul edilmiş, 1923-cü il fevralın 1-
dən qüvvəyə minmiş birinci Cinayət Məcəlləsin-
də məhkəmələr üçün möhkəm və ciddi şəkildə 
nəcburi olan cəzalar sistemi müəyyən edildi. İcti-
mai-təhlükəli qəsdlərə mübarizə üçün Məcəllədə 
cinayət-hüquqi tədbirlər sırasına cəzalar və digər 
sosial müdafiə tədbirləri aid edilirdi. Cəzaların si-

yahısına aşağıdakılar daxil idi: 
- Azərbaycan SSR hüdudlarından müddətli və 

ya müddətsiz qovmaq, 
- ciddi surətdə təcridlə və ya bunsuz azadlıq-

dan məhrum etmə, 
- azadlıqdan məhrum etməməklə məcburi işlər, 
- şərti məhkumetmə, 
- əmlakı tamamilə və ya qismən müsadirə et-

mə, 
- cərimə, 
- hüquqlardan məhrum etmək, 
- vəzifədən kənar etmək, 
- ictimai məzəmmət, 
- zərərin ödənilməsi vəzifəsini öhdəsinə qoy-

maq [5, 54-55]. 
Azərbaycan SSR-in 1922-ci il Cinayət Məcəl-

ləsinin 8-ci maddəsinə görə cəzalar və sosial mü-
dafiə tədbirlərinin tətbiqi aşağıdakı məqsədləri 
daşıyırdı: 

- həm qanunun pozucuları, həm də cəmiyyətin 
digər səbatsız üzvləri tərəfindən yeni cinayətlərin 
törədilməsinin qarşısını almaq, 

- islah-əmək təsiri yolu ilə qanun pozucusunun 
ümumi yaşayış şəraitinə uyğunlaşdırmaq, 

- cinayətkarı yeni cinayətlər törətmək imkanın-
dan məhrum etmək [12]. 

Məcəllədə göstərilən cəzaların əsas və əlavə 
cəzalar üzrə bölgüsü aparılmamışdı. Onların ək-
səriyyəti həm əsas, həm də əlavə cəza növü kimi 
təyin edilə bilərdi. Göstərilən cəza növləri məh-
kəmənin mülahizəsi üzrı cinayət və cəza arasında 
məhkəmənin mülahizəsi üzrə cinayət və cəza ara-
sında uyğunluq prinsipi əsasında müxtəlif kombi-

C 
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nasiyalarda təyin bilərdi. Sadalanan cəza növlə-
rindən ən çox əmlakı tam və ya qismən müsadirə 
etmək, siyasi hüquqlardan məhrum etmək, cəri-
mə, bu və ya başqa bir vəzifə aparmağı, bu və ya 
başqa bir işlə məşğul olmağı qadağan etmək əla-
və cəza qismində tətbiq edilirdi. 

Azərbaycan SSR-in 1922-ci il Cinayət Məcəl-
ləsi ayrı-ayrı cəza növlərinin, o cümlədən əlavə 
cəzaların tətbiq edilmə qaydalarını və şərtlərini 
nisbətən müfəssəl tənzimləyirdi ki, bu da məhkə-
mələrin cəza təcrübəsini yüngülləşdirir və məh-
kumlara müəyyən təminatlar verirdi [3, 31; 36]. 

Azərbaycan SSR-in 1927-ci il Cinayət Məcəl-
ləsi “cəza” terminindən imtina edərək, onu “sosi-
al (ictimai) müdafiə tədbiri” termini ilə əvəz etdi. 
Bu dəyişikliyin əsasında qanunvericinin cəzanın 
əvəzçıxma məqsədindən qəti şəkildə imtina etdi-
yini, sovet hüququnun cəza sisteminin burjua hü-
ququnun cəza sistemindən köklü şəkildə fərqlən-
diyini göstərməsi dururdu. 

Azərbaycan SSR-nin 1927-ci il Cinayət Mə-
cəlləsində sosial müdafiə tədbirləri üç yerə bölü-
nürdü: 

-məhkəmə-islah xarakterli, 
-tibbi xarakterli, 
-tibbi-pedoqoji xarakterli. 
Yalnız məhkəmə-islah xarakterli sosial-müda-

fiə tədbirləri cəza tədbirlərini təşkil edirdi [3, 42-
43]. 

1927-ci il Cinayət Məcəlləsinin 22-ci maddə-
sində məhkəmə-islah xasiyyətli ictimai müdafiə 
tədbirləri sadalanmışdı. Bunlar aşağıdakılardır: 

-SSRİ vətəndaşlığından məhrum etməklə və 
həmin İttifaq daxilində mütləq qovmaqla zəhmət-
keşlərin düşməni elan etmək, 

-ciddi surətdə təcrid etməklə azadlıqdan məh-
rum etmə, 

-ciddi surətdə təcrid etməməklə azadlıqdan 
məhrum etmək, 

-azadlıqdan məhrum etməklə məcburi işlər, 
-siyasi və ayrı-ayrı mülki hüquqlardan məh-

rum etmək, 
-müəyyən müddətə SSR İttifaq hüdudlarından 

kənara çıxarmaq, 
-məcburi olaraq başqa yerlərdə sakin etməklə 

və ya etməməklə, ayrı-ayrı yerlərdə yaşamağı qa-
dağan etməklə və ya etməməklə, Azərbaycan da-

xilində və ayrı-ayrı yerlərdən çıxartmaq, 
-bu və ya başqa vəzifə aparmağı qadağan et-

məklə və ya etməməklə vəzifədən kənar etmək, 
-bu və ya başqa iş və ya peşə ilə məşğul olma-

ğı qadağan etmək, 
-ictimai məzəmmət, 
-əmlakı tamamilə və ya qismən müsadirə et-

mək, 
-pul cəriməsi, 
-xəbərdarlıq etmək, 
-vurulmuş zərəri ödəmək vəzifəsini öhdəsinə 

qoymaq [13]. 
1927-ci il Məcəlləsində cəza tədbirləri 1922-ci 

il Məcəlləsi ilə müqayisədə xeyli aşağı salınmış-
dı. Amma əmlak müsadirəsi nəzərdə tutulan 
sanksiyaların xüsusi çəkisi artmışdı. 

1927-ci Məcəlləsinə görə ictimai müdafiə təd-
birləri: 

-cinayətin qarşısını almaq, 
-ictimai təhlükəki ünsürləri eyni cinayət etmək 

imkanından məhrum etmək, 
-məhkumlara islah-əmək cəhətdən təsir göstər-

mək məqsədilə tətbiq edilirdi. 
İctimai müdafiə tədbirlərinin məqsədi ya cis-

mani əzab verməkdən, ya insanlıq heysiyyətini 
alçaltmaqdan və ya intiqam və cəza məqsədini tə-
qib etməkdən ibarət ola bilməzdi [13, mad. 9]. 

1927-ci il Cinayət Məcəlləsində ictimai müda-
fiə tədbirləri iki yerə bölünürdü: 

-əsas ictimai müdafiə tədbirləri, 
-əlavə ictimai müdafiə tədbirləri. 
Bu Məcəllənin 25-ci maddəsinə görə cinayət 

edən şəxslər haqqında tətbiq ediləcək əsas məh-
kəmə-islah xarakterli ictimai müdafiə tədbirləri- 

-zəhmətkeşləri düşməni elan etməkdən və bun-
dan törəyən nəticələrdən və bundan törəyən nəti-
cələrdən, 

-ciddi təcridlə azadlıqdan məhrum etməkdən 
və ciddi təcridsiz azadlıqdan məhrum etməkdən, 

-azadlıqdan məhrum etməməklə məcburi işə 
məhkum edilməkdən ibarətdir. 

1930-cu il 3 fevral tarixli qərarla 25-ci maddə-
nin 1-ci hissəsinin məzmunu dəyişdirilərək aşağı-
dakı redaksiyada verilmişdi: 

Cinayət edən şəxslər haqqında tətbiq ediləcək 
əsas məhkəmə-islah xarakterli ictimai müdafiə 
tədbirləri- 
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-zəhmətkeşləri düşməni elan etməkdən və bun-
dan törəyən nəticələrdən və bundan törəyən nəti-
cələrdən, 

-islah-əmək lagerlərində azadlıqdan məhrum 
etməkdən və ümumi həbsxanalarda azadlıqdan 
məhrum etməkdən, 

-azadlıqdan məhrum etməməklə məcburi işə 
məhkum edilməkdən ibarətdir [5, 140]. 

Aşağıdakı ictimai müdafiə tədbirləri isə həm 
müstəqil tətbiq edilə, həm də əsas ictimai müdafiə 
tədbirlərinə qoşula bilərdi: 

-bu və ya başqa vəzifə aparmağı qadağan et-
məklə və ya etməməklə vəzifədən kənar etmək, 

-bu və ya başqa iş və ya peşə ilə məşğul olma-
ğı qadağan etmək, 

-ictimai məzəmmət, 
-əmlakı tamamilə və ya qismən müsadirə et-

mək, 
-pul cəriməsi, 
-vurulmuş zərəri ödəmək vəzifəsini öhdəsinə 

qoymaq. 
Cəzanın sistemi həmişə məlum və dəyişməz 

kateqoriya deyildir. Azərbaycan Respublikasının 
1927-ci və 1960-cı illərdə qəbul edilən cinayət 
məcəllələrində cəzanın sistemini müəyyən edən 
maddələri müqayisə etdikdə buna asanlıqla əmin 
olmaq olar. Belə ki, Respublikanın 1927-ci il Ci-
nayət Məcəlləsinin (maddə 22) cəzanın sistemin-
də nəzərdə tutulan “ölkədən qovma”, “zəhmət-
keşlərin düşməni elan etmə”, “siyasi və ayrı-ayrı 
mülki hüquqlardan məhrum etmə” və s. bu kimi 
cəza növləri, o dövrün mövcud ictimai-siyasi şə-
raiti ilə bağlı olmuşdur. 

Lakin ikinci Məcəllənin qəbulundan sonra ke-
çən 30 il müddət ərzində, ölkədə ictimai-siyasi 
şərait ciddi dəyişdiyindən 1960-cı ildə Respubli-
kanın yeni Cinayət Məcəlləsi qəbul edilərkən yu-
xarıda qeyd edilən cəza növləri cəzanın sisteminə 
daxil edilməmişdir. 

Eləcə də, sosial şəraitin dəyişməsi, sürgün və 
köçürmə növündə cəzanın effektli tətbiq edilmə-
sinə zəruri təminatın olmaması, qeyd olunan cəza 
növlərinin 1960-cı il CM-i ilə müəyyən edilən cə-
zanın sistemindən çıxarılmasını zəruri etmişdir. 

Respublikanın 1960-cı il CM ilə müəyyən edi-
lən cəzanın sistemində bəzi cəza növlərinin funk-
sional fəaliyyətinin itməsi sistemdə diskret (fasi-

ləlilik) vəziyyəti yaratmışdır. Belə ki, cəzanın sis-
temində azadlıqdan məhrum etmədən sonra duran 
sürgün və köçürmə kimi cəza növlərinin uzun 
müddət praktikada tətbiq edilməməsi, sonradan 
isə onların cinayət qanunundan tamamilə çıxarıl-
ması, cəzanın sistemində disproporsiya doğur-
muş, sistemin funksional fəaliyyətində müəyyən 
tərəddüdlər yaratmışdır. Qeyd edilən vəziyyət cə-
zanın sistemində əsasən azadlıqdan məhrum etmə 
növündə cəzanın tətbiqi tezliyini artırmış və bu 
da süni surətdə cəzanın sərtliyini gücləndirməyə 
səbəb olmuşdur [8, 153]. 

Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının 1960-cı 
il Cinayət Məcəlləsi cəzalar sisteminə mühüm kə-
miyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri etdi. Məcəllə-
nin ilkin redaksiyasının 21-ci maddəsində cəzanın 
növləri müəyyən edilir və onlar tətbiqi qaydasına 
görə üç qrupa bölünürdü. Bunlar aşağıdakılardır: 

-əsas cəzalar, 
-əlavə cəzalar, 
-əsas və əlavə cəzalar. 
Əsas cəza növlərinə aşağıdakı cəzalar daxil 

idi: 
-azadlıqdan məhrum etmə, 
-sürgün, 
-köçürmə, 
-azadlıqdan məhrum etmədən islah işləri, 
-müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliy-

yətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə, 
-vəzifədən çıxartma, 
-cərimə, 
-ictimai məzəmmət. 
Əlavə cəzalara isə aşağıdakılar aid edilirdi: 
-əmlak müsadirəsi, 
-hərbi rütbədən və ya xüsusi addan məhrum et-

mə, 
-valideynlik hüquqlarından məhrum etmə. 
Sadalana əsas cəzalar arasında beşi, yəni, 
-sürgün, 
-köçürmə, 
-müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliy-

yətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə, 
-vəzifədən çıxartma, 
-cərimə həm əsas, həm də əlavə cəzalara aid 

edilirdi. 
Ümumiyyətlə, cəzanın sistemi bir-birilə qarşı-

lıqlı əlaqədə olan, müəyyən funksiyaya malik, 
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ağırlığına görə qanunla müəyyən edilən qaydada 
düzülmüş cəza növlərinin qəti siyahısıdır. 

Cəza sisteminin əlamətlərinə aşağıdakılar aid-
dir: 

- Azərbaycan Respublikasında başqa növ cəza-
nın tətbiqinin yolverilməzliyini nəzərdə tutan cə-
zaların qəti siyahısı; 

-cəzaların ağırlığına görə az ağırdan daha ağır 
cəzaya doğru sıralanması; 

-cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulan cəzaların 
tətbiqinin məhkəmələr üçün məcburiliyi [2]. 

Cəzanın sistemi anlayışı bir sıra mühüm əla-
mətlərlə xarakterizə olunur: 

-cəzanın sisteminə daxil olan cəza növləri ara-
sında qarşılıqlı əlaqə mövcuddur; 

-cəzanın sistemi sosial mühitin neqativ sosial-
psixoloji hallarını neytrallaşdırır, cinayətkarlığa 
təsir göstərir; 

-cəzanın sistemi qanunla müəyyən edilən cəza 
növlərinin qəti siyahısıdır; 

-cəzanın növü, həddi, tətbiqi əsasları və qayda-
ları ancaq qanunda göstərilir; 

-Cinayət Məcəlləsinin Xüsusi hissəsinin konk-
ret növdən olan cinayətlərə görə məsuliyyət mü-
əyyən edən maddələrinin sanksiyaları 42-ci mad-
dədəki cəzalar sistemində göstərilən cəza növləri-
nə görə müəyyən edilir. Törədilən cinayətə görə 
cəza təyin edilərkən CM-in 42-ci maddəsində sa-
dalanan cəzaların istənilən növü təyin oluna bil-
məz. Məhkəmə ancaq təqsirkarın əməlinin tövsif 
edildiyi maddənin sanksiyasında göstərilən cəza 
növlərini tətbiq etməkdə haqlıdır; 

-cəzanın sistemi ağırlığına görə cəza növləri-
nin müəyyən qaydada düzülüşünü nəzərdə tutur. 
Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan CM-in 
42-ci maddəsində müəyyən edilən cəzanın siste-
mi cəza növlərinin yüngülündən ağırına doğru is-
tiqamətdə düzülüşünü nəzərdə tutur 

Cəzanın sistemi müxtəlif xarakterli cəza növ-
lərinin çoxluğu ilə xarakterizə olunur. Məcəllənin 
42-ci maddəsində 13 növ sistem altı ünsür kimi 
cəza növləri müəyyən edilir. Lakin “müəyyən və-
zifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul ol-
ma hüququndan məhrum etmə” cəzasının faktiki 
iki cəza növünü – “müəyyən vəzifə tutma hüqu-
qundan məhrum etmə”ni və “müəyyən fəaliyyətlə 
məşğul olma hüququndan məhrum etmə”ni, eləcə 

də, “Xüsusi və ya hərbi rütbədən, fəxri addan və 
dövlət təltifindən məhrum etmə” cəzasının faktiki 
dörd cəza növünü – “xüsusi rütbədən məhrumet-
mə”, “hərbi rütbədən məhrumetmə”, “fəxri addan 
məhrumetmə”, “dövlət təltifindən məhrum et-
mə”ni təsbit etdiyi nəzərə alınarsa, cəzanın siste-
mində faktiki 13 cəza növünün deyil, 17 cəza nö-
vünün müəyyən edildiyi bəlli olur [7, 431]. 

Çox təqdirə layiq haldır ki, “Azərbaycan Res-
publikası Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi 
haqqında” 20 oktyabr 2017-ci il tarixli 816-VQD 
nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə 
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 
42-ci maddəsində olan cəzaların sisteminə “azad-
lığın məhdudlaşdırılması” növündə köhnə adlı, 
lakin yeni məzmunlu cəza əlavə edilmişdir ki, bu-
nunla da Azərbaycan Respublikası Cinayət Mə-
cəlləsində olan cəza sistemində cəzaların ağırlığı 
ardıcılığında bir qədər pozulmuş tarazlıq yenidən 
bərpa edilmiş oldu. 

Bundan əlavə Cinayət Məcəlləsinə edilmiş də-
yişikliklə əmlak müsadirəsi cəza növü kimi ləğv 
olunsa da, Məcəlləyə əlavə edilmiş 15-1-ci fəsil 
digər cinayət hüquqi tədbir kimi xüsusi müsadirə 
əlavə edilmişdir. Əgər xüsusi müsadirənin həm 
fiziki, həm də hüquqi şəxslərə Məcəllədə göstəri-
lən hallar olduğu təqdirdə tətbiq edilməsini nəzə-
rə alsaq, onu da əlavə cəza kimi qəbul etməliyik. 
Belə ki, barəsində məhkəmə tərəfindən qanuni 
qüvvəyə minmiş hökm olan məhkuma təyin edi-
lən məhrumiyyətin məhz cəza adlandırılması heç 
də ona tətbiq edilən cinayət hüquqi xarakterli təd-
birlərin də cəza adlandırılmasını istisna etmir. 
Çünki xüsusi müsadirə cinayət qanununda olan 
digər əlavə cəzalarla eyni xüsusiyyət daşıyır. Be-
ləliklə, deyə bilərik ki, Cinayət Məcəlləsində fizi-
ki şəxslərə tətbiq edilə bilən 17 cəza növünün ol-
duğunu demək olar. 

Əlavə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, 07 mart 
2012-ci il tarixdə “Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklik 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nunu ilə Məcəlləyə hüquqi şəxslərin cinayət mə-
suliyyəti barədə normalar əlavə edilmiş və 99-5-
ci maddəyə əsasən hüquqi şəxslərə cərimə, xüsusi 
müsadirə, hüquqi şəxsi müəyyən fəaliyyətlə məş-
ğul olma hüququndan məhrum etmə və hüquqi 
şəxsi ləğv etmə növündə cəza təyin edilə bilər. 
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Göründüyü kimi cərimə və xüsusi müsadirə cəza-
ları həm fiziki, həm də hüquqi şəxslərə tətbiq edi-
lən cəza növləridir. Hüquqi şəxsi müəyyən fəaliy-
yətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və 
hüquqi şəxsi ləğv etmə növündə cəzalar isə, yal-
nız hüquqi şəxslərə tətbiq edilən cəzalara aiddir 
və beləliklə, Azərbaycan Respublikası Cinayət 
Məcəlləsində ümumilikdə həm fiziki, həm də hü-
quqi şəxslərə tətbiq edilə bilən 19 növ cəzanın ol-
duğunu deyə bilərik. 

Cəzanın sistemində cəza növlərinin çoxluğu 
törədilən cinayətlərə görə sanksiyaların daha düz-
gün qurulmasına, cəzaların ədalətli fərdiləşdiril-
məsinə kömək edir. Lakin cəzanın sisteminə ifrat 
sayda cəza növləri daxil edilə bilməz. Buna görə 
də, cəzanın təsirliliyini və effektli tətbiqini cəza 
sisteminə daxil edilən cəza növlərinin çoxsaylı ol-
masından asılı edən cinayət hüququ kursunun 
müəlliflərinin mövqeyi ilə razılaşmaq olmaz [11, 
25]. Hər bir sistemi zəruri və kifayətləndirici sis-
temaltı elementlər yaratdığı kimi, cəzanın da sis-
teminə zəruri və kifayətləndirici sayda cəza növ-
ləri daxil etməklə mükəmməl sistem yaradıla bi-
lər. 

Cəzanın sistemi üçün xarakterik olan ikinci 
xüsusiyyət onun humanizm prinsipi ilə bağlılığı-
dır. Cəza sisteminin humanizmlə bağlılığı sistemə 
daxil olan cəzaların növləri və onların hədləri ilə 
əlaqədardır. Cinayət qanununda ölüm cəzası və 
digər cismani cəzalar nəzərdə tutulmur. Qanunda 
göstərilən cəza növlərindən yalnız üç cəza növü 
məhkumu cəmiyyətdən təcrid edir: intizam xarak-
terli hərbi hissədə saxlama; müəyyən müddətə 
azadlıqdan məhrumetmə; ömürlük azadlıqdan 
məhrumetmə. Azadlıqdan məhrumetmə cəzasının 
ən yüksək həddi 20 ildir. Azadlıqdan məhrumet-
mə cəzasının icrası rejimi birbaşa cinayət qanunu 
ilə müəyyən edilir. Ömürlük azadlıqdan məhru-
metmə cəzasının tətbiqinə müstəsna hallarda yol 
verilir. 

Cəzanın sistemi üçün xarakterik olan üçüncü 
xüsusiyyət qanunçuluq prinsipi ilə bağlıdır. Cəza 
sisteminə daxil olan cəza növlərinin tətbiqi ancaq 
qanunla tənzim edilir. Törədilən cinayətə görə tət-
biq ediləcək cəza, məhkəmənin mexaniki olaraq 
cəza sistemindən cəza növünün seçilməsinə əsas-
lanmır, yalnız Məcəllənin əmələ görə məsuliyyət 

müəyyən edən Xüsusi hissəsinin normasının 
sanksiya hissəsində göstərilən cəza tətbiq edilir. 
Cinayətə görə cəza ilə paralel təhlükəsizlik tədbiri 
tətbiq edilmir, ümumiyyətlə, qanunda belə tədbir-
lər sistemi nəzərdə tutulmur. 

Cəzanın sisteminə daxil olan və burada sadala-
nan cəza növləri müəyyən əlamətlər üzrə təsnif 
edilə bilər. Belə təsnif öncə praktik əhəmiyyət 
kəsb edir, ayrı-ayrı cəza növlərinin düzgün tətbiq 
edilməsinə kömək edir. 

Cəza növləri məhkumu cəmiyyətdən təcrid et-
məklə və ya təcrid etməməklə bağlı olub-olma-
masına görə, cəza növlərinin tətbiqi qaydasına, 
yaxud da cəza növlərinin tətbiqinin müstəqilliyi-
nə görə, cəzanın tətbiq edildiyi subyektlərin dai-
rəsinə görə, müddətli olub-olmamasına, habelə 
məhkuma islah-əmək tərbiyə təsiri göstərməsi 
əlamətinə görə təsnif edilə bilər. 

Cəmiyyətdən təcridetmə ilə bağlı olan cəza 
növlərinə aşağıdakılar aiddir: intizam xarakterli 
hərbi hissədə saxlama; müəyyən müddətə azad-
lıqdan məhrumetmə; ömürlük azadlıqdan məhru-
metmə. Cəzanın sisteminə daxil olan digər cəza 
növləri məhkumu cəmiyyətdən təcrid etmə ilə 
bağlı deyildir. Cəzanın sistemi özünün strukturu-
na və elementlərinə malikdir. Bu sistemin ele-
mentləri qismində ayrı-ayrı növ cəzalar çıxış edir. 

CM-in 42-ci maddəsinin quruluşuna əsasən cə-
zaların növləri ağırlığına görə az ağırdan daha 
ağır cəzaya doğru sıralanır. 

Cinayət Məcəlləsinin 43-cü maddəsində bu 
Məcəllənin 42-ci maddəsində nəzərdə tutulan cə-
za növləri onların tətbiqi müstəqilliyinə görə 43-
cü maddəsinə görə cəzalar 3 növə bölünür: 

-əsas cəzalar (CM-in 43.1-ci maddəsi); 
-həm əsas, həm də əlavə cəza qismində təyin 

oluna bilən (qarışıq) cəzalar (CM-in 43.2-ci mad-
dəsi); 

-əlavə cəzalar (CM-in 43.3-cü maddəsi). 
Əsas cəzalar məhkəmənin hökmü ilə müstəqil 

tətbiq edilən və başqa cəza növlərinə qoşulmayan 
cəzalardır. Onlar daha sərt cəzalardır. Əsas cəza 
qismində cinayət qanununda nəzərdə tutulmuş 
əsas cəzalardan yalnız biri tətbiq oluna bilər. 

Əsas cəzalara aiddir: ictimai işlər, islah işləri, 
hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma, intizam xa-
rakterli hərbi hissədə saxlama, azadlığın məhdud-
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laşdırılması, müəyyən müddətə azadlıqdan məh-
rumetmə, ömürlük azadlıqdan məhrumetmə. 

Əlavə cəzalar-müstəqil tətbiq edilməyən, yal-
nız əsas cəzalara qoşulan cəza növüdür. Lakin 
əsas cəza kimi əlavə cəzalar da cəzaların tənbeh 
təsirinin gücləndirilməsi, gələcəkdə yeni cinayət 
törədilməsinin qarşısının alınması, sosial ədalətin 
bərpası və vurulmuş zərərin ödənilməsi məqsədi 
ilə tətbiq edilir [2]. 

Əlavə cəzaların sosial əhəmiyyəti onda ifadə 
olunur ki, onlar cinayət məsuliyyətinin daha 
uğurlu fərdiləşdirilməsinin təminatını möhkəm-
ləndirir. 

Əlavə cəzalar müstəqil tətbiq edilməyən, yal-
nız əsas cəzalara qoşulan cəzalardır. Cinayət Mə-
cəlləsinin 43.3-cü maddəsində sadalanan cəzalar-
dan belə cəza növlərinə aiddir: xüsusi və ya hərbi 
rütbədən, fəxri addan, yaxud dövlət təltifindən 
məhrumetmə, nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hü-
ququndan məhrumetmə və Azərbaycan Respubli-
kasının hüdudlarından kənara məcburi çıxarma 
[1, mad.43]. 

Əsas və əlavə cəza növü kimi tətbiq edilən cə-
za növlərinə aiddir: cərimə, müəyyən vəzifə tut-
ma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüqu-
qundan məhrumetmə daxildir. Sadalanan cəza 
növləri CM-in Xüsusi hissəsinin maddələrinin 
sanksiyalarında əsas cəza növü kimi də nəzərdə 
tutula bilər. Müəyyən vəzifə tutma və ya müəy-
yən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhru-
metmə əlavə cəza kimi azadlıqdan məhrumetmə, 
habelə islah işi növündə cəzalara qoşula bilər. 
Müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 
məşğul olma hüququndan məhrumetmə əlavə cə-
za kimi tətbiq edilən maddənin sanksiyasında nə-
zərdə tutulub-tutulmamasından asılı olmayaraq 
məhkəmənin onun tətbiqini zəruri saydığı hallar-
da təyin edilə bilər. 

Cəzalar sırasında müəyyən vəzifə tutma və ya 
müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 
məhrum etmə cəza növü xüsusi yer tutur. Bu cəza 
cərimə cəzası ilə birlikdə universal cəza olmaqla 
həm əsas, həm də əlavə cəza kimi tətbiq edilə bi-
lər (CM-in 43-cü maddəsi). 

Həmin cəza növünün təyin edilmə müddəti 
konkret halda onun əsas və ya əlavə cəza olması-
na işarə edir. Belə ki, CM-in 46.1-ci maddəsinə 

əsasən müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəa-
liyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə 
cəza növü əsas cəza kimi bir ildən beş ilədək 
müddətə, əlavə cəza kimi isə bir ildən üç ilədək 
müddətə təyin edilir. 

Müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliy-
yətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə 
əsas və əlavə cəza kimi o cinayətlərə görə tətbiq 
edilə bilər ki, həmin cinayətlər, əsasən, vəzifə sə-
lahiyyətlərindən istifadə və ya müəyyən fəaliyyət 
növü ilə məşğul olma ilə əlaqədar törədilmiş ol-
sun. 

Bu cəzanın məqsədi isə vəzifə səlahiyyətlərin-
dən və ya qulluq mövqeyindən istifadə etməklə, 
habelə müəyyən fəaliyyətlə məşğul olmaqla cina-
yətlərin törədilməsinin qarşısının alınmasıdır. 

Bir qayda olaraq, bu cəza növü əsas və əlavə 
cəza kimi CM-in Xüsusi hissəsinin müvafiq mad-
dəsinin sanksiyasında birbaşa qeyd edildiyi hal-
larda tətbiq edilir. Eyni zamanda, həmin cəza əla-
və cəza kimi CM-in Xüsusi hissəsinin maddəsin-
də nəzərdə tutulmayan hallarda da təyin edilə bi-
lər. 

CM-in 46.2-ci maddəsinə görə törədilmiş cina-
yətin xarakterini və ictimai təhlükəliliyini, təqsir-
kar şəxsin şəxsiyyətini nəzərə alaraq, məhkəmə 
onun müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəa-
liyyətlə məşğul olma hüququnun saxlanılmasını 
qeyri-mümkün hesab edərsə, həmin şəxsə bu Mə-
cəllənin Xüsusi hissəsinin müvafiq maddəsi ilə 
nəzərdə tutulmayan hallarda da müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hü-
ququndan məhrum etmə cəza növünü əlavə cəza 
kimi təyin edə bilər. 

Yuxarıda qeyd edilənlərdən belə nəticəyə gəl-
mək olar ki, müəyyən vəzifə tutma və ya müəy-
yən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məh-
rum etmə cəza növü əlavə cəza kimi cinayət qa-
nununun Xüsusi hissəsində nəzərdə tutulduğu, 
həm də nəzərdə tutulmadığı hallarda da tətbiq 
edilə bilər. Lakin sonuncu halda bu cəzanın əlavə 
cəza kimi tətbiqi zamanı mütləq CM-in 46-cı 
maddəsinə istinad edilməlidir. 

Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu hesab 
edir ki, müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəa-
liyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə 
cəzası CM-in Xüsusi hissəsinin maddəsinin sank-
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siyasında əsas cəzalardan biri kimi nəzərdə tutul-
duğu halda, onun əlavə cəza qismində tətbiqinə 
yol verilib-verilməməsi məsələsi CM-in 8-ci 
maddəsi baxımından həll edilməlidir. 

Belə ki, ədalət prinsipini nəzərdə tutan CM-
in 8.2-ci maddəsinə əsasən heç kəs eyni bir cina-
yətə görə iki dəfə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə 
bilməz. Bu prinsip həmçinin eyni növlü cəzanın 
əsas və əlavə cəza kimi təyin edilməsinin yolve-
rilməzliyini ehtiva edir. Buna görə də eyni növlü 
cəzanın əsas və əlavə cəza kimi təyin edilməsi 
məntiqsiz, ədalət prinsipinə və cəzanın məqsədlə-
rinə cavab verməyən kimi qəbul olunmalıdır. 

Məhz bu səbəbdən CM-in Xüsusi hissəsinin 
maddəsinin sanksiyasında müəyyən vəzifə tutma 
və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququn-
dan məhrum etmə cəzası əsas cəza kimi nəzərdə 
tutulduğu və bu qisimdə tətbiq edildiyi halda, 
onun əlavə cəza qismində tətbiqinə yol verilmə-
məlidir. Əsas cəza qismində həmin cəza tətbiq 
edilmədiyi, digər alternativ cəza tətbiq edildiyi 
halda isə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən 
fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum et-
mə cəzasının əlavə cəza qismində tətbiq edilməsi-
nə CM-də hər hansı bir qadağa və ya istisna möv-
cud deyildir. 

Əksinə, CM-in 46.2 və 46.3-cü maddələrinin 
tələbləri baxımından müəyyən vəzifə tutma və ya 
müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 
məhrum etmə cəzası hətta CM-in Xüsusi hissəsi-
nin müvafiq maddəsində nəzərdə tutulmayan hal-
larda da ictimai işlərə, islah işlərinə, intizam xa-
rakterli hərbi hissədə saxlama və azadlıqdan məh-
rum etmə cəzalarına əlavə cəza kimi təyin edilə 
bilər. Göstərilən maddələrdə bu qaydalara hər 
hansı bir istisna nəzərdə tutulmamışdır. 

Cinayət qanununun tələblərinə görə cinayət tö-
rətməkdə təqsirli bilinən şəxsə cəza CM-in Xüsu-
si hissəsinin müvafiq maddələrində nəzərdə tutul-
muş həddə bu Məcəllənin Ümumi hissəsinin 
müddəaları nəzərə alınmaqla təyin olunur. Buna 
görə də müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən 
fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum et-
mə cəzası əlavə cəza kimi təyin edildiyi za-
man CM-in 46-cı maddəsinin tələblərinin nəzərə 
alınması qaçılmazdır. 

Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu qeyd 

edilənləri nəzərə alaraq belə nəticəyə gəlir ki, mü-
əyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 
məşğul olma hüququndan məhrum etmə cəza-
sı CM-in Xüsusi hissəsinin müvafiq maddəsinin 
sanksiyasında əsas cəza kimi nəzərdə tutulduğu, 
lakin bu qisimdə təyin edilmədiyi hallarda əlavə 
cəza kimi tətbiq edilə bilər. Bu zaman həmin cə-
zanın tətbiqi şərtlərini və qaydasını nəzərdə tu-
tan CM-in 46-cı maddəsinə istinad edilməlidir. 

Müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliy-
yətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə nö-
vündə cəzanın cərimə cəzasına əlavə olaraq tətbiq 
edilməsinin CM-in 46.3-cü maddəsi baxımından 
mümkün olub-olmamasına dair məsələ ilə əlaqə-
dar Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu cəzanın 
sisteminin və onun əlamətlərinin açıqlanmasını 
zəruri hesab edir. 

Qeyd edildiyi kimi əlavə cəza müstəqil olaraq 
tətbiq oluna bilməz, o, əsas cəzaya birləşdirilir və 
onun fərdiləşdirilməsi vasitəsi kimi çıxış edir. 
Buna görə də bu cəza əsas cəzadan mahiyyətcə 
fərqlənir. Əlavə cəza əsas cəzadan ağır ola bil-
məz. Məhz bu səbəbdən də qanunverici CM-
in 46.3-cü maddəsində cəza növlərindən ən yün-
gülü olan cərimə cəzasına ondan daha ağır olan 
müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 
məşğul olma hüququndan məhrum etmə cəzası-
nın əlavə olaraq təyin edilməsini nəzərdə tutma-
mışdır. CM-in 58.1-ci maddəsinin mənasına görə 
isə CM-in 46.3-cü maddəsinin müddəaları cəza 
təyin edilərkən mütləq nəzərə alınmalıdır . 

Göstərilənlərə əsasən Konstitusiya Məhkəmə-
sinin Plenumu belə nəticəyə gəlir ki, CM-in 42 
və 46.3-cü maddələrinin tələbləri baxımından 
müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 
məşğul olma hüququndan məhrum etmə cəzası 
əlavə cəza kimi cərimə cəzasına təyin edilə bil-
məz [2]. 

Cinayət Məcəlləsinə əlavə edilmiş 99-5-ci 
maddə də hüquqi şəxslərə tətbiq edilən cinayət-
hüquqi xarakterli tədbirləri əsas, əlavə, əsas və 
əlavə olmaqla üç yerə bölür. Məcəllənin 99-5.3-
cü maddəsinə əsasən, hüquqi şəxsi ləğv etmə ci-
nayət-hüquqi tədbiri yalnız əsas, cərimə həm 
əsas, həm də əlavə, hüquqi şəxsi müəyyən fəaliy-
yətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və 
xüsusi müsadirə yalnız əlavə cinayət-hüquqi təd-
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bir növü kimi tətbiq olunur. 
Qanunun tələbinə əsasən, hüquqi şəxslər barə-

sində cinayət-hüquqi xarakterli tədbirlər tətbiq 
edilərkən məhkəmələr tərəfindən aşağıdakılar nə-
zərə alınmalıdır: 

-cinayətin ictimai təhlükəliliyinin xarakteri və 
dərəcəsi; 

-cinayət nəticəsində hüquqi şəxsin əldə etdiyi 
xeyrin həcmi və ya onun maraqlarının təmin edil-
məsinin xarakteri və dərəcəsi; 

-cinayətlərin sayı və onun (onların) nəticələri-
nin ağırlığı; 

-cinayətin açılması, onun iştirakçılarının ifşa 
edilməsi, cinayət nəticəsində əldə edilmiş əmla-
kın axtarışı və tapılmasına kömək etmə; 

-cinayət nəticəsində dəymiş maddi və mənəvi 
zərərin könüllü olaraq ödənilməsi və ya aradan 
qaldırılması, zərərçəkmiş şəxsə dəymiş zərərin 
azaldılmasına yönəldilmiş hüquqi şəxs tərəfindən 
görülən digər tədbirlər. 

-hüquqi şəxsi xarakterizə edən hallar, o cümlə-
dən əvvəllər onun barəsində cinayət-hüquqi təd-
birlərin tətbiq edilməsi, yaxud xeyriyyəçilik və ya 
digər ictimai faydalı fəaliyyətlə məşğul olması. 

Cəzanın sistemindən, əsas və əlavə cəzalardan 
danışarkən əlavə cəzaların özünəməxsus xüsusiy-
yətlərini, onların əsas cəzalardan fərqinə xüsusilə 
diqqət yetirmək lazımdır. Əlavə cəzalar-cəza sis-
teminə daxil olan və cinayəti törətmiş şəxsin şəx-
siyyətini, cinayət əməlinin ictimai təhlükəliliyini 
və məhkum olunan şəxsin hüquqi statusunun di-
gər spesifik cəhətlərinin nəzərə alınması ilə ona 
törətdiyi əməlin əlamətlərini əks etdirəm cinayət 
qanununun müvafiq normasının saksiyasında nə-
zərdə tutulduğu halda və ya qanunun normasında 
nəzərdə tutulmasa da, cəzanı təyin edən məhkə-
mənin şəxsi seçimi ilə məhkum olunmuş şəxsin 
barəsində cəzanın ayrı-ayrı məqsədlərinə nail ol-
maq məqsədi ilə təyin olunmuş cinayət hüquqi 
məhdudiyyətdir [10,46]. 

Əlavə cəza - cinayət məsuliyyətini fərdiləşdi-
rən, törədilən cinayətə görə məhkəmə tərəfindən 
əsas cəzaya əlavə olaraq tətbiq edilən, onunla va-
hid məcmu cəzanı təşkil edən və məhkumun şəx-
siyyətinin ayn-ayn tərəflərinə təsir etmək yolu ilə 
məhkumların islah edilməsi məqsədinə nail olma-
ğa, məhkumlar və ya başqa şəxslər tərəfindən ye-

ni cinayətlər törədilməsinin qarşısını almağa kö-
mək edən qanunda nəzərdə tutulmuş dövlət məc-
buretmə tədbiridir [4,147] 

Əlavə cəzalar “in concreto” müəyyən edilmiş 
cəzaya əlavə edilən elə bir cinayət hüquqi məhru-
miyyət tədbiridir ki, məhkəmələr cəza təyin edər-
kən törədilmiş cinayət əməlinin ağırlığı və xüsu-
siyyətlərini, cinayəti törədən şəxsin şəxsiyyətini 
və cinayət hadisəsinin hallarını nəzərdən keçirə-
rək qeyd olunan cəzanın da məhkuma təyin olun-
masının zəruri olması barədə qənaətə gəlir [14, 
4]. 

Əlavə cəzalar-müstəqil tətbiq edilməyən, yal-
nız əsas cəzalara qoşulan cəza növüdür. Lakin 
əsas cəza kimi əlavə cəzalar da cəzaların tənbeh 
təsirinin gücləndirilməsi, gələcəkdə yeni cinayət 
törədilməsinin qarşısının alınması, sosial ədalətin 
bərpası və vurulmuş zərərin ödənilməsi məqsədi 
ilə tətbiq edilir. Əlavə cəzaların sosial əhəmiyyəti 
onda ifadə olunur ki, onlar cinayət məsuliyyətinin 
daha uğurlu fərdiləşdirilməsinin təminatını möh-
kəmləndirir [2]. 

Əlavə cəzaların mühüm funksiyası cəzanın 
fərdiləşdirilməsinin təmin edilməsidir. T.M.Qal-
perin və Y.B.Melnikova göstərirlər ki, “cəzaların 
əsas və |əlavə cəzalara bölünməsi prinsipinin əhə-
miyyəti... cəzanın fərdiləşdirilməsinə böyük im-
kanlar müəyyən etməkdən, həm törədilən cinayə-
tin xarakterini və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, 
həm də təqsirkarın şəxsi keyfiyyətlərini nəzərə al-
maqla cinayətkara xüsusi təsir göstərilməsini tə-
min etməkdən ibarətdir”. 

Əlavə cəza təyin edilərkən elə vahid məcmu 
cəza müəyyən edilir ki,o, ən əvvəl törədilmiş 
əməlin xarakterini və təqsirkarın şəxsiyyətinin 
konkret xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla cəzanı 
fərdiləşdirməyə, məhkumun əsas cəzanı çəkmə 
prosesində və onu çəkib qurtardıqdan sonra fərdi 
davranışını determinasiya etməyə imkan verən 
yeganə zəruri və kafi cəza olur. Cəzanınfərdiləş-
dirilməsi onun ədalətli olmasını təmin edir. 

Göstərilən funksiya əlavə cəzaların bütün növ-
lərinə xasdır və əlavə cəzaların təyin edildiyi bü-
tün hallarda öz təsirini göstərir [6, 52]. 

Demək cəzanın ümumi məqsədlərini daşıyan 
əlavə cəzaların özünə məxsus cəhətləri məhz on-
dan ibarətdir ki, qeyd olunan cəzalar cinayət qa-
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nununun xüsusi normasında nəzərdə tutulmasa 
da, məhkəmələr tərəfindən əsas cəzanın daha tə-
sirli olması və ümumən cəzanın cinayəti törətmiş 
şəxsə spesifik olaraq tətbiq olunmasını və indevi-
duallaşdırılmasını təmin etməkdən ibarətdir. 

Əlavə cəzalardan bəzilərinin Cinayət Məcəllə-
sinin Xüsusi hissəsinin müvafiq maddəsində nə-
zərdə tutulmaması halında tətbiqinin yol verilmə-
si Cinayət Məcəlləsində göstərilmişdir. Məsələn, 
Azərbaycan Respublikası CM-in 46.2-ci maddə-
sində nəzərdə tutulmuşdur ki, “törədilmiş cinayə-
tin xarakterini və ictimai təhlükəliliyini, təqsirkar 
şəxsin şəxsiyyətini nəzərə alaraq, məhkəmə onun 
müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 
məşğul olma hüququnun saxlanılmasını qeyri-
mümkün hesab edərsə, həmin şəxsə bu Məcəllə-
nin Xüsusi hissəsinin müvafiq maddəsi ilə nəzər-
də tutulmayan hallarda da müəyyən vəzifə tutma 
və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququn-
dan məhrum etmə cəza növünü əlavə cəza kimi 
təyin edə bilər.” 

Əlavə cəzaların digər özünəməxsus cəhəti on-
dan ibarətdir ki, əlavə cəzalar cinayət məsuliyyə-
tinə cəlb olunmuş şəxsə cəza təyini zamanı təyin 
olunmuş cəzanı daha da indeviduallaşdırılmasını 
və fərqləndirilməsini təmin edir. Bundan başqa 
əlavə cəzaların aşağıdakı spesifik xüsusiyyətlərini 
ayıra bilərik: 

-təyin edilmiş cəzanın cəzalandırma məqsədi-
nin gücləndirilməsi; 

-əsas cəzanın müddətinin azadılması və ona 
əlavə cəza əlavə edilməsi ilə şəxsə təyin olunan 
cəzanın yüngülləşdirilməsi; 

-zərərçəkmiş şəxslərə dəymiş maddi ziyanın 
aradan qaldırılmasının təmin edilməsi və mənəvi 
zərərə görə təzminat verilməsinin təmin edilməsi 
və s [9,29]. 

Cinayət qanunda əlavə cəzaların müəyyən 
edilməsi bu cəzalann əlavə məqsədlərini də nə-
zərdə tutur. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

-dövlət maraqlarının müdafiəsi və dövlət vəzi-
fələrinin nüfuzunun bərpa edilməsi - dövlət qul-
luqçulan tərəfindən tamah məqsədilə və ya şəxsi 
maraq üzündən qəsdən cinayətlər törədildikdə; 

-vətəndaşların və ya təşkilatların hüquqlarının 
və ya qanuni maraqlarının yaxud dövlətin və ya 
cəmiyyətin qanunla qorunan maraqlarının – vəzi-
fəli şəxslərin özü və ya başqa şəxslər üçün üstün-
lük və ya mənfəət əldə etmək; 

-dövlətə məxsus olmayan kommersiya və sair 
təşkilatların maraqlarının müdafiəsi – bu təşkilat-
larda idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirən şəxs-
lər tamah və sair maraq üzündən qəsdən cinayət 
törətdikdə; 

-xüsusi və ya hərbi rütbənin, dövlət təltifinin 
və fəxri adın sosial əhəmiyyətinin bərpa edilməsi; 

-məhkum edilənlər tərəfindən onların peşə və 
sair fəaliyyəti ilə bağlı vəzifə və ya başqa səlahiy-
yətlərdən istifadə etməklə yeni cinayətlər törədil-
məsi imkanlarının məhdudlaşdırılması; 

-hüquq mühafizə fəaliyyətinin həyata keçiril-
məsi zamanı dövlətin məsrəflərinin kompensasiya 
edilməsi – cərimə təyin edilməsi ilə; 

-cinayətkar fəaliyyətlə əldə edilmiş əmlakın 
qanuni dövriyəyə qaytarılması – xüsusi müsadirə 
ilə [6,57-58) 

Əlavə cəzaların funksiyası cəzanın məqsədləri-
nə nail olmaq üçün vasitədir. Cəzanın məqsədlə-
rinə nail olmaq üçün əsas cəzanın funksional təsi-
ri kifayət etmədiyi hallarda əlavə cəza təyin edi-
lir. Əlavə cəzalar müəyyən kateqoriya cinayətlər 
və subyektlərin müəyyən dairəsi üçün xarakterik-
dir [6,58]. 
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zərbaycan Respublikasının müstəqil-
lik əldə etməsindən sonra bazar iqti-
sadiyyatına keçid, yeni Konstitusiya-

nın qəbul edilməsi dövlətin iqtisadi, sosial, siyasi 
və digər sahələrində köklü dəyişikliklərin baş ver-
məsinə səbəb oldu. 

Azərbaycan dövlətinin bazar münasibətləri 
əsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkişafına 
şərait yaratması, azad sahibkarlığa təminat ver-
məsi, iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və 
haqsız rəqabətə yol verməməsini öz Konstitusiya-
sına əlavə etməsi ölkəyə maliyyə axınının güclən-
məsin və beləliklə maliyyə sabitliyinin yaranma-
sına təkan verən amillərdən olmuşdur [1]. 

Bütün bu hallar yeni qanunvericilik aktlarının 
qəbul edilməsini, iqtisadi fəaliyyəti tənzimləyən 
mülki, cinayət, sosial və sair hüquq normalarının 
yaranmasını şərtləndirmişdir. Belə ki, 28 dekabr 
1999-cu il tarixli Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsinin, 30 dekabr 1999-cu il tarixli 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi-
nin, 11 iyul 2000-ci il tarixli Azərbaycan Respub-
likasının Vergi Məcəlləsinin, 16 yanvar 2004-cü 
il tarixli Azərbaycan Respublikasının “Banklar 
haqqında” Qanununun, 15 aprel 2005-ci il tarixli 
Azərbaycan Respublikasının “İpoteka haqqında” 

Qanununun və digər əlaqəli qanunvericilik aktla-
rının qəbul edilməsi ilə maliyyə-kredit sahəsini-
nin hüquqi cəhətdən sistematik şəkildə tənzimlən-
məsinə başlanılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəllə-
sinin “İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayət-
lər” adlı 24-cü fəslində nəzərdə tutulan cinayətlər 
hal-hazırda öz aktuallığı seçilən cinayətlər siyahı-
sına daxildirlər. Çünki, maliyyə təşkilatlarının sayı-
nın və sabit kapitalın artması cinayət törətmək niy-
yəti olan şəxslərdə bu sahədən müxtəlif fırıldaqçılıq 
yolu ilə gəlir əldə etmək düşüncəsi yaratmışdır. Mü-
əlliflərdən Gregory A. Pasco qeyd edir ki, müasir 
dövrdə öz aktuallığı ilə seçilən və digər cinayətlər-
dən fərqli olaraq maliyyə cinayətləri daha çox plan-
laşdırma, hazırlıq işləri tələb edir [6, s. 8]. 

Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 1999-
cu il tarixli Cinayət Məcəlləsinin “İqtisadi fəaliy-
yət sahəsində olan cinayətlər” fəslinin 195-ci 
maddəsi “Qanunsuz kredit alma və ya kreditdən 
təyinatı üzrə istifadə etməmə” cinayəti adlanır 
[3]. Həmin cinayətin dispozisiyasına görə “təşki-
latın rəhbəri və ya fərdi sahibkar tərəfindən təşki-
latın, yaxud fərdi sahibkarın təsərüffat və ya ma-
liyyə vəziyyəti barədə bilə-bilə yalan məlumatlar 
verməklə kreditin, güzəştli şərtlərlə kreditin və ya 
məqsədli dövlət kreditinin alınması, habelə ondan 
təyinatı üzrə istifadə edilməməsi xeyli miqdarda 
ziyan vurduqda; eyni əməllər külli miqdarda zi-
yan vurduqda” əməl başa çatmış hesab olunur. 

AR CM-nin 195-ci maddəsinə görə “Qanunsuz 
kredit alma” yəni, kreditləşmənin qanunsuz apa-
rılmasının bir sıra növləri vardır: 

a) təşkilatın rəhbəri tərəfindən təşkilatın təsərüf-

A 
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fat və ya maliyyə vəziyyəti barədə bilə-bilə yalan 
məlumatlar verməklə kreditin, güzəştli şərtlərlə kre-
ditin və ya məqsədli dövlət kreditinin alınması; 

b) fərdi sahibkar tərəfindən fərdi sahibkarın təsə-
rüffat və ya maliyyə vəziyyəti barədə bilə-bilə yalan 
məlumatlar verməklə kreditin, güzəştli şərtlərlə kre-
ditin və ya məqsədli dövlət kreditinin alınması. 

Qeyd edilən maddənin dispozisiyasına nəzər sal-
dıqda görərik ki, sözügedən cinayət əməli kreditin qa-
nunsuz alınması və ya kreditdən təyinatı üzrə istifadə 
edilməməsi nəticəsində xeyli miqdarda və ya külli 
miqdarda ziyanın vurulması nəticəsində baş tutur. 

Hər bir cinayət əməlində olduğu kimi kreditin qa-
nunsuz kreditləşdirilməsi ilə bağlı olan ictimai təhlü-
kəli əməllərdə də əməl ilə nəticə arasında səbəbli 
əlaqə mövcuddur. Müəlliflərdən F.Y.Səməndərovun 
fikrincə, sözügedən ictimai təhlükəli əməldə səbəbli 
əlaqə, kreditin, güzəştli şərtlərlə kreditin və ya məq-
sədli dövlət kreditinin kredit təşkilatı tərəfindən ve-
rilməsi barədə qərar məhz təqsirkar tərəfindən onun 
təsərrüfat və ya maliyyə vəziyyəti barədə yalan mə-
lumatlar verməsi nəticəsində qəbul edilir. Həmin ya-
lan məlumatlar kreditin verilməsi haqqında qərarın 
qəbulunun səbəbi kimi çıxış edir [4, s. 547] 

Araşdırılan cinayət normasının subyekti qismin-
də “təşkilatın rəhbəri” və “fərdi sahibkar” çıxış edir. 
Diqqətə çatdırılması vacib olan məqamlardan biri 
budur ki, hüquqi şəxslərin anlayışı, hüquqi şəxslərin 
növləri, hüquqi şəxslərdə idarəetmə orqanları və s. 
anlayışlar Azərbaycan Respublikasının Mülki Mə-
cəlləsində öz əksini tapmışdır. Lakin Mülki Məcəl-
lədə “təşkilatın rəhbəri” adlı anlayış yoxdur. 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 
49-cu maddəsinə əsasən hüquqi şəxsin idarəetmə or-
qanları dedikdə hüquqi şəxsin direktorlar şurası 
(müşahidə şurası) və icra orqanı nəzərdə tutulur [2]. 

Belə olduğu təqdirdə “təşkilatın rəhbəri” sözləri-
nin “hüquqi şəxsin idarəetmə orqanının rəhbəri” söz-
ləri ilə əvəzlənməsi daha məqsədəmüvafiq olardı. 

Araşdırmanın predmeti olan cinayət əməli sırf 
kreditin qanunsuz əldə edilməsi ilə bağlı olduğuna 
görə kredit anlayışına nəzər salaq. 

Kredit anlayışı müxtəlif hüquqi və iqtisadi elmi 
ədəbiyyatlarda fəqli anlayışlarla izah olunmuşdur. 
Hüquqi cəhətdən kredit dedikdə istifadə üçün müəy-
yən faiz ödəməklə qaytarmaq şərti ilə müəyyən 
müddətə kreditor tərəfindən borc alan şəxsə verilən 

pul və ya əmtəədir. 
“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 1.0.9-cu maddəsinə əsasən bank krediti 
(kredit) bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq qayta-
rılmaq, müəyyən müddətə (müddətin uzadılması hü-
ququ ilə) və faizlər (komisyon haqqlar) ödənilmək 
şərti ilə, təminatla və ya təminatsız müəyyən məb-
ləğdə borc verilən pul vəsaitidir. Həmin şərtlərlə pul 
vəsaitinin verilməsi haqqında götürülmüş hər hansı 
öhdəlik, qarantiya, zəmanət, borc qiymətli kağızları-
nın diskontla və ya faizlər alınmaqla satın alınması 
və müqaviləyə əsasən hər hansı formada verilmiş 
vəsaitin qaytarılmasını tələb etməklə bağlı digər 
hüquq da kredit anlayışına aiddir [5]. 

Bundan əlavə həmin qanunun 31.1.2-ci mad-
dəsinə əsasən banklar, maliyyə bazarlarına nəza-
rət orqanından aldığı bank lisenziyasında qadağan 
edilməmişdirsə, kreditlərin (təminatlı və/və ya tə-
minatsız) verilməsi, o cümlədən istehlak və ipote-
ka kreditləşdirilməsi, reqres hüququ ilə və ya belə 
hüquq olmadan faktorinq, forfeytinq, lizinq xid-
mətləri və digər kreditləşdirmə fəaliyyət növləri 
ilə məşğul ola bilərlər [5]. 

Sözügedən qanunvericilik aktının müvafiq nor-
malarından aydın olur ki, kredit və kreditləşmə növ-
ləri dedikdə, yalnız pulun borcalanın mülkiyyətinə 
verilməsi deyil, həmçinin digər maliyyə xidmətləri 
nəzərdə tutulur. Kreditləşmənin qanunsuz aparılması 
nəticəsində kreditorlara (kredit təşkilatlarına) ziya-
nın vurulması təşkilatın təsərüffat və ya maliyyə və-
ziyyəti barədə bilə-bilə yalan məlumatlar verməklə 
həmin kredit təşkilatlarından zəmanətlərin, qaranti-
yaların alınması, həmçinin faktorinq, forfeytinq xid-
mətlərinin əldə edilməsi nəticəsində də baş verə bi-
lər. Nəzərə almaq lazımdır ki, qeyd edilən xüsusatla-
rı nəzərə almaqla qanunvericiliyin təkmilləşdirilmə-
sinə, kreditorları kreditin qanunsuz verilməsi risklə-
rindən başqa digər kreditləşmə növlərinin qanunsuz 
aparılması risklərindən də mühafizə etmək məqsədi-
lə hüquqi mexanizmin yaradılmasına ehtiyac vardır. 

Odur ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət 
Məcəlləsinin “İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan ci-
nayətlər” adlı 24-cü fəslinə, bu fəsildə kreditləş-
mə fəaliyyəti ilə bağlı olan cinayətlərə görə Azər-
baycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə və 
“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğun “Kredit”in anlayışı adlı müvafiq 
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qeyd əlavə edilməlidir. 
Beləliklə, kreditləşmə fəaliyyətinin qloballaş-

ma nəticəsində yeniləndiyi və müasir növlərinin 
meydana gəldiyi üçün milli qanunvericilik aktla-
rının beynəlxalq hüquqi praktikaya uyğunlaşdırıl-
ması, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Mə-

cəlləsinin “Qanunsuz kredit alma və ya kreditdən 
təyinatı üzrə istifadə etməmə” adlı 195-ci maddə-
sində digər qanunvericilik aktları ilə uzlaşmayan 
anlayışların müvafiq qanunvericilik aktlarında öz 
əksini tapmış ifadələrlə əvəzedilməsi məqsədə-
müvafiq olardı. 
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В то время, когда углублялась интеграция национальной экономики Азербайджанской Рес-
публики в мировую экономическую систему, общественные отношения в финансово-
кредитной сфере становились все более распространенными. Расширение банковских систем, 
являющихся основой современных экономических процессов, не исключает негативных аспек-
тов в этой области. В этом случае уголовно-правовое расследование преступлений, совершен-
ных участниками финансово-кредитных отношений, является одним из актуальных вопросов 
науки уголовного права. Целью данной статьи является исследование уголовно-правовых ас-
пектов незаконного кредитования. 
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inayətkarlığın quruluşu onun vəziy-
yəti və dinamikası ilə bağlı olan anla-
yışdır. V.D.Malkovun redaktorluğu 

ilə 2006-cı ildə buraxılan «Kriminologiya» dərsli-
yinin müəllifləri yazmışlar ki, qadın cinayətkarlı-
ğının quruluşu dedikdə, cinayət-hüquqi, krimino-
loji və qarışıq meyarlar əsasında qadınlar tərəfin-
dən törədilən müxtəlif cinayətlərin xüsusi çəkisi 
başa düşülür (8, s. 43). Qeyd etmək lazımdır ki, 
cinsindən asılı olmayaraq cinayətkarlığın quruluşu 
insanın fəaliyyət sferasına, onun rəngarəngliyinə 
uyğundur. Vaxtı ilə məşhur fransız iqtisadçısı, si-
yasi xadimi, marksist nəzəriyyəçi, Karl Marksın 
kürəkəni olmuş Pol Lafarq (1842-1911) yazmışdır 
ki, qadınların kişilər ilə müqayisədə az sayda cina-
yət törətmələri onların daha yüksək mənəviyyata 
malik olmaları ilə deyil, zəif gücə və fəaliyyət sfe-
rasının məhdud olmaları ilə şərtlənir (9, s. 81). 

Ədəbiyyatda düzgün olaraq göstərilmişdir ki, 
cinayətkarlığın quruluşunun idrakı onun mahiy-
yətinin izahına doğru yönələn fəaliyyətdir. Cina-
yətkarlığın quruluşu aşkar edildikdən sonra onun-
la mübarizənin əsas istiqamətləri müəyyən edilir 
(3, s. 60). Qadın cinayətkarlığı ümumi cinayət-

karlığın quruluşunda nisbətən sabit səviyyəyə və 
göstəricilərə malikdir. Azərbaycan Respublika-
sında qadın cinayətkarlığının quruluşu ölkədə tö-
rədilən cinayətlərin növlərinə uyğundur. Belə ki, 
qadınlar tərəfindən daha çox mülkiyyət əleyhinə 
(bunların içərisində oğurluq, dələduzluq, soyğun-
çuluq, mənimsəmə və israf etmə cinayətləri daha 
çoxluq təşkil edir), şəxsiyyət əleyhinə, narkotik 
vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz 
dövriyyəsi, yol hərəkətinin təhlükəsizliyi ilə bağlı 
olan və sair cinayətlər törədilir. 

Qadınların törətmiş olduqları cinayət növləri 
üzrə səciyyələndirilməsinə gəldikdə deyə bilərik 
ki, ölkəmizdə qadınlar tərəfindən törədilən cina-
yətlər içərisində iqtisadi sahədə törədilən (bunla-
rın sırasında isə mülkiyyət əleyhinə cinayətlər) 
ənənəvi olaraq ön sırada dayanır. 2005-ci ildən 
başlayaraq ölkədə həm oğurluq cinayətlərinin, 
həm də onu törədən qadınların sayında getdikcə 
artım tempinin olması qeydə alınmışdır. Qadınlar 
bu cinayəti əksər hallarda tanışlarına, qohumları-
na qarşı törədirlər. 

L.Z.Adjiyeva göstərmişdir ki, təbiət qadınlara 
«dələduzluq biznesi ilə» məşğul olmaq üçün la-
zım olan bol keyfiyyətlər bəxş etmişdir, məsələn, 
insanlarda özünə qarşı rəğbət qazandırmaq, onları 
əmin etmək bacarığı, artistizm, cazibədarlıq, diri-
başlıq, qeyri-adi düşünmə qabiliyyəti və s. (4, s. 
29-30). Biz bu mövqe ilə razı deyilik, əksinə, he-
sab edirik ki, kişilər ilə müqayisədə qadınlarda ki-
misə aldatmaq, yalan danışmaq, insanların etiba-
rından sui-istifadə etmək meylləri xeyli azdır, 
saxta şəkildə insanların psixoloji durumuna daxil 

C 
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olmaq və etibarını qazanmaq qabiliyyətləri zəif-
dir. Qadın siyasətçilərin, dövlət xadimlərinin sa-
yının kişilərdən az olmasının səbəblərindən biri 
bəlkə də budur. Eyni zamanda, məhkəmə təcrübə-
sinin öyrənilməsi göstərir ki, qadınlar dələduzluq 
cinayətini çox zaman varlanmaq niyyəti ilə deyil, 
maddi ehtiyac üzündən törədirlər. Digər tərəfdən, 
onların törətdikləri bu növ cinayətlərin ağırlıq də-
rəcəsi və yetirilən zərərin miqyası, bir qayda ola-
raq, kişilərin törətdikləri analoji cinayətlərindən 
yüngül olur. 

Qadınlar tərəfindən törədilən dələduzluq cina-
yətlərinin çoxalması həm də bu növ cinayətlərə 
görə məsuliyyətin labüdlüyünün təmin edilməsin-
də mövcud olan çətinliklərlə əlaqədardır. Məsə-
lən, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları 
müəyyən hallarda dələduzluq cinayətinin qurban-
larına onların şikayət ərizələrində cinayət xarak-
terli faktların aşkar olunmaması, mübahisənin 
mülki-hüquqi xarakterli olması və məhkəməyə 
mülki iddia əriziəsi formasında müraciət etmələ-
rinin tövsiyə olunmasını nəzərdə tutan cavab 
məktubları göndərirlər. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru tə-
rəfindən istintaqın və ibtidai araşdırmaya proses-
sual rəhbərliyin səmərəliliyinin artırılması, bu 
mühüm fəaliyyət istiqaməti üzrə mövcud pozun-
tu, nöqsan və çatışmazlıqların qarşısının alınması 
məqsədilə 28 iyul 2010-cu il tarixdə «Prokurorun 
ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyinin sə-
mərəliliyinin artırılması, istintaq və təhqiqat üzə-
rində nəzarətinin gücləndirilməsi və bu sahədə 
işin daha da təkmilləşdirilməsi haqqında» veril-
miş 10/70 saylı əmrində göstərilmişdir ki, bir sıra 
hallarda əsassız olaraq cinayət işinin başlanması, 
cinayət işi başlanmasının rədd edilməsi, cinayət 
işi üzrə icraata xitam verilməsi və icraatın dayan-
dırılması hallarına yol verilir. 

Təsadüfi deyildir ki, əmrin 12.36-cı bəndində 
dələduzluq faktlarına dair şikayətlər üzrə bir çox 
hallarda yoxlamaların səthi aparıldığı, cinayət iş-
lərinin əsassız başlanıldığı və əməllərin düzgün 
tövsif edilmədiyi kimi xüsusatlar nəzərə alınmaq-
la, bu sahəyə prokuror nəzarətini gücləndirmək 
məqsədilə ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbər-
liyi həyata keçirən ərazi prokurorlarına dələduz-
luqla bağlı hər bir müraciətin ətraflı yoxlanılması, 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenu-
munun “Dələduzluq cinayətlərinə dair işlər üzrə 
məhkəmə təcrübəsi haqqında” 31 yanvar 2002-ci 
il tarixli qərarında verilmiş tövsiyələrin nəzərə 
alınması və yalnız toplanmış materialların Baş 
Prokurorluğun Daxili işlər orqanlarının istintaq, 
təhqiqat və əməliyyat-axtarış fəaliyyətində qa-
nunların icrasına nəzarət idarəsində müzakirə 
edildikdən sonra cinayət işinin başlamasına yol 
verilməsinin təmin edilməsi barədə göstəriş veril-
mişdir. 

Bununla belə, məhkəmə təcrübəsində dələduz-
luqla bağlı, o cümlədən qadınlar tərəfindən törə-
dilən dələduzluqla bağlı xeyli sayda cinayət işinə 
rast gəlmək mümkündür. Ədəbiyyatda göstəril-
mişdir ki, son illərdə qadınların internetdən istifa-
də etməklə dələduzluq cinayəti törətmələri halla-
rının çoxalması müşahidə olunur. Məsələn, inter-
netdə tanış olan və ailə qurmaq təklifini edən qa-
dınlar bu üsulla kişilərin etibarını qazanır, sonra 
isə müxtəlif bəhanələr ilə onun pulunu, sair əmla-
kını ələ keçirirlər (6, s. 57). Biz bu fikir ilə razı-
yıq. Həqiqətən son illərdə belə hadisələrin sayı 
çoxalmışdır. Sosial şəbəkələrdə, xüsusən, gənc 
qızlar yaşlı kişilər ilə tanış olur, onları şirniklən-
dirir, ünsiyyət yaradırlar. Gənc qızın yalan vədlə-
rinə, sözlərinə, onu sevməsinə inanan yaşlı kişi 
pul və digər əmlakını könüllü sürətdə qıza verir, 
aldanıldığını başa düşdükdə isə artıq gec olur. 

Oğurluq və dələduzluq əməlləri ilə müqayisə-
də, sayı az olsa da, qadınlar tərəfindən mülkiyyət 
əleyhinə olan cinayətlər içərisində növbəti yeri 
mənimsəmə və ya israf etmə cinayətləri tutur. Qa-
dınlar tərəfindən törədilən mənimsəmə və israf et-
mə cinayətlərinin sayının az olmamasının səbəb-
lərindən biri ticarət, ictimai iaşə, xidmət sahələ-
rində işləyənlər içərisində qadınların sayının ənə-
nəvi olaraq az olmamasıdır. Bu sektorda sahib-
karlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan qadınların sayı 
da az deyildir. Yaxud, ticarət, ictimai iaşə, xidmət 
sahələrinin mülkiyyətçiləri kişilər olduğu hallarda 
da çox zaman həmin obyektlərin idarə olunması 
qadınlara tapşırılır. Bu, həm uzun müddət ərzində 
formalaşmış ənənədən, həm həmin sahədə iş şə-
raitinin nisbətən yüngül olmasından, həm də alı-
cıların, müştərilərin, bir sözlə, istehlakçıların hə-
min obyektlərə axınının, cəlb edilməsinin güclən-
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dirilməsi zərurətindən irəli gəlir. Müasir dövrdə 
əksər xidmət sahələrində gənc qızlara iş yerləri-
nin tələb olunduğu (məsələn, «satıcı qız tələb olu-
nur» elanları və s.) barədə elanların vurulması, 
gənc oğlanların həmin iş yerlərinə müraciət etdik-
ləri zaman xahişlərinin rədd olunduğu heç kimə 
sirr deyildir. Odur ki, bu sahədə qadınların sayı-
nın çox olması mənimsəmə və ya israf etmə cina-
yətinin qadınlar tərəfindən törədilməsi hallarının 
çoxalmasını şərtləndirir. Mülkiyyətçinin kişi və 
ya qadın olmasından asılı olmayaraq, obyektin 
idarə olunması həvalə olunmuş qadın ona etibar 
olunmuş əmlakı talayır. Ölkəmiz üçün bu növ ci-
nayətləri törədən qadınların obyektlərin kişi mül-
kiyyətçiləri ilə bəzi hallarda qeyri-rəsmi nikah 
münasibətlərində və ya intim yaxınlıq əlaqələri-
nin olması da xarakterikdir. 

Qadınlar üçün özgə əmlakının zorakı üsullar ilə 
(quldurluq, soyğunçuluq) ələ keçirilməsii, bir qay-
da olaraq, xarakterik olmasa da, onlar tərəfindən 
bu növ təhlükəli əməllərin törədilməsinə də rast 
gəlinir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, qadınlar tə-
rəfindən bu növ cinayətlər, adətən, kişilər ilə bir-
likdə, iştirakçılıqla (qrup halında) törədilir və qa-
dınlar bu növ cinayətlərdə daha çox köməkçi, bəzi 
hallarda isə təhrikçi və ya icraçı qismində iştirak 
edirlər. Qadınlar quldurluq cinayətində daha çox 
köməkçilik funksiyasını yerinə yetirirlərsə, soy-
ğunçuluq cinayətində həmçinin icraçı və ya birgə 
icraçı funksiyasını da həyata keçirirlər. Qadınlar 
bu növ cinayətlərin obyektiv cəhətini icra etdikləri 
hallarda çox zaman həmin cinayətin təşkilatçısının 
və ya təhrikçisinin kişi olduğu məlum olur. 

Qadınlar tərəfindən iqtisadi fəaliyyət sahəsində 
törədilən cinayətlər içərisində Azərbaycan Res-
publikası CM-nin 213-cü maddəsində nəzərdə tu-
tulan vergi ödəməkdən yayınma cinayəti ön yerdə 
dayanır. Bu da təsadüfi deyildir. Belə ki, aparılan 
islahatlar nəticəsində iqtisadiyyatın inkişafında 
xeyli irəliləyiş əldə edilmiş, bir çox sahələrdə, xü-
susən, sahibkarlığın formalaşması və inkişafında 
əhəmiyyətli uğurlar qazanılmışdır. Azərbaycan 
Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq inkişaf 
etdirilmiş, makro-iqtisadi göstəricilərin artımında 
yüksək nəticələrə nail olunmuşdur. Son illərə ki-
mi Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında ölkə-
miz dünyanın 50 ən rəqabətqabiliyyətli iqtisadiy-

yatları qrupunda qərarlaşmış, MDB respublikaları 
arasında birincilik mövqeyini saxlamışdır. 

Ölkə iqtisadiyyatının inkişafı qadın sahibkarla-
rın sayının çoxalmasına səbəb olmuşdur. İldən ilə 
qadın sahibkarların özəl sektorda xüsusi çəkisi 
artmaqda davam edir. Bununla belə, “Azərbaycan 
Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və da-
vamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nda, eləcə də 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 
26 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 
2006 - 2015-ci illər üçün Azərbaycan Respublika-
sının Məşğulluq Strategiyasında qadın sahibkarlı-
ğının stimullaşdırılması, kiçik müəssisələrin inki-
şafı prosesində gender bərabərliyinin təmin edil-
məsi və s. daxil olmaqla qadınların iş ilə təmin 
edilmələri üzrə kompleks tədbirlər sistemi nəzər-
də tutulmuşdur. Məşğulluq Strategiyasının ayrıca 
bölməsi ailə ilə işin uzlaşdırması məqsədilə qa-
dınlar üçün azad iş növlərindən geniş istifadəyə 
həsr olunmuşdur. 

Ölkədə qadın sahibkarlarının bir neçə ictimai 
birlikləri fəaliyyət göstərir. Qadın sahibkarların 
problemləri ilə daha fəal məşğul olmaq məqsədilə 
2005-ci ildə Qadın Sahibkarların Assosiasiyası tə-
sis edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Ailə, Qa-
dın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 
hesabatına əsasən ölkəmizdə qadın sahibkarlığı 
əsasən tekstil və kənd təsərrüfatı sahələrində inki-
şaf etmişdir. 2007-ci ildən etibarən Sahibkarlığa 
Yardım Milli Fondu qadın sahibkarların maliyyə-
ləşməsi mənbələrini genişləndirmişdir (1). 

Müasir dövr iqtisadiyyatını səciyyələndirən 
xüsusiyyətlərdən biri də biznes fəaliyyətində kre-
ditlərin çəkisinin artmasıdır. Azərbaycan Respub-
likasında sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 
hüquqi və fiziki şəxslər üçün bu istiqamətdə də 
xeyli işlər görülmüşdür. Dövlət tərəfindən sahib-
karlığın müxtəlif vasitələr ilə təşviq edilməsi, o 
cümlədən güzəştli kreditlərin verilməsi, bir tərəf-
dən, bu sahənin inkişafı üçün şərait yaradırsa, di-
gər tərəfdən, bundan sui-istifadə edilməsi, xüsu-
sən, kredit hüquq münasibətlərində pozuntulara 
yol verilməsi hallarının çoxalmasını şərtləndirir. 
Bu səbəbdən qadınlar tərəfindən iqtisadi fəaliyyət 
sahəsində törədilən digər cinayətlər içərisində 
Azərbaycan Respublikası CM-nin 195-ci maddə-
sində nəzərdə tutulan qanunsuz kredit alma və ya 
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kreditdən təyinatı üzrə istifadə etməmə və CM-
nin 196-cı maddəsində nəzərdə tutulan kreditor 
borclarını ödəməkdən qəsdən yayınma cinayətləri 
nisbətən üstünlük təşkil edir. 

Azərbaycan Respublikasında iqtisadi sahədə 
törədilən cinayətlər üzrə qadın cinayətkarlığını bu 
növ cinayətlər üzrə kişi cinayətkarlığından fərq-
ləndirən əsas cəhətlərdən biri də qadınların cina-
yət yolu ilə əldə etdikləri pul vəsaitlərini, əmlakı 
bir qayda olaraq tüfeyli məqsədlər üçün deyil, 
adətən, öz ailə ehtiyacları və ya xərcləri üçün 
(məsələn, borcun ödənilməsi, müalicə xərcləri, 
övladın təhsil haqqının ödənilməsi və s.) istifadə 
etmələridir. 

Qadın cinayətkarlığının strukturunda ön sırada 
dayanan digər növ cinayətlər şəxsiyyət əleyhinə 
olan cinayətlərdir. Burada şəxsiyyət əleyhinə ən 
təhlükəli cinayətlər sayılan qəsdən adam öldürmə 
və qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma cinayətlə-
rinin sayı da az deyildir. Qadınlar qəsdən adam 
öldürmə və ya qəsdən sağlamlığa ağır zərər vur-
ma cinayətlərini, adətən, ya ərlərinə, ya da birgə 
yaşadıqları kişilərə qarşı törədir. Başqa sözlə, bu 
cinayətlərin əsas qurbanları, adətən, onlarla birgə 
yaşayan insanlar olur. Qadınların qənaətbəxş sa-
yılmayan sosial durumu, müxtəlif səbəblər üzün-
dən, o cümlədən sərxoşluq və narkomaniyanın 
artması zəminində ailə məişət mübahisələrinin 
çoxalması qadınlar tərəfindən şəxsiyyətə qarşı tö-
rədilən bu növ cinayətlərin sayının artmasını şərt-
ləndirir. Özgə əmlakını zorakı yolla ələ keçirmə 
cinayətlərindən fərqli olaraq qətl və ya qəsdən 
sağlamlığa ağır zərər vurma cinayətlərində qadın-
lar üçün iştirakçılığın bütün funksiyaları xarakte-
rikdir. Başqa sözlə, qadınlar bu cinayətlərdə si-
tuasiyalan asılı olaraq həm icraçı, həm təşkilatçı, 
həm təhrikçi, həm də köməkçi qismində iştirak 
edirlər. 

Ölkəmizdə qadınlar tərəfindən şəxsiyyət əley-
hinə törədilən cinayətlərin strukturunda əsas yer-
lərdən birini hazırda dekriminallaşdırılmış döymə 
cinayəti tutmuşdur. Şəxsiyyət əleyhinə olan cina-
yətlərdə yaşayış şəraiti kriminogen amil qismində 
çıxış edə bilir. Məsələn, kommunal evlərdə (ailə 
yataqxanalarında) yaşayanlar arasında bu növ ci-
nayətlərin törədilməsinə daha tez-tez rast gəlinir. 
Çünki belə binalarda insan tələbatı üçün zəruri 

olan şeylərin ümumi olması (ümumi mətbəx, su, 
sanuzel qovşağı və s.) orada yaşayan insanlar, o 
cümlədən qadınlar arasında mübahisəli halların 
yaranmasına gətirib çıxarır. Ümumiyyətlə, qadın-
lar tərəfindən bu cinayət daha çox ailə-məişət mü-
naqişələri zəminində, ailə üzvləri, qohumlar, ta-
nışlar, qonşular arasında törədilir. 

Müasir dövrdə qadınlara qarşı zorakılığın art-
ması, ailədə bu cür halların çoxalması məişət zo-
rakılığı formasını (adını) almışdır. Cinayət-hüqu-
qi mənada məişət zəminində olan münasibətlərə 
maddi nemətlərin, mənəvi dəyərlərin istehlakı ilə 
bağlı olan həyat sferası, bu istehlakın üsulları, 
xidmət sferaları ilə əlaqəli münasibətlər aid edilir. 
Məişət anlayışına həmçinin şəxsi və ailə münasi-
bətləri, istehsal xarakterli olmayan digər növ mü-
nasibətlər də daxil edilir. Azərbaycan Respublika-
sında məişət zorakılığı halları ilə mübarizə apar-
ması məqsədi ilə 22 iyun 2010-cu il tarixdə yaxın 
qohumluq münasibətlərindən, birgə və ya əvvəl-
lər birgə yaşayışdan sui-istifadə etməklə törədilən 
zorakılığın, onun doğurduğu mənfi hüquqi, tibbi 
və sosial nəticələrin qarşısının alınması, məişət 
zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərin sosial mü-
dafiəsi, hüquqi yardımla təmin edilməsi, habelə 
məişət zorakılığına səbəb olan halların aradan 
qaldırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbir-
ləri müəyyən edən və tənzimləyən «Məişət zora-
kılığının qarşısının alınması haqqında» qanun qə-
bul edilmişdir. Qanunun 1-ci maddəsinə əsasən 
məişət zorakılığı dedikdə, yaxın qohumluq müna-
sibətlərindən, birgə və ya əvvəllər birgə yaşamaq-
larından sui-istifadə etməklə, qanunun şamil edil-
diyi şəxslərin birinin digərinə qəsdən fiziki və ya 
mənəvi zərər vurması başa düşülür. Məişət zora-
kılığından zərər çəkmiş şəxslər isə bir yerdə yaşa-
dığı ailə üzvünün, yaxın qohumunun, qanuni ni-
kahda olmadığı və ya əvvəllər birgə yaşadığı şəx-
sin ona qarşı qəsdən törətdiyi hərəkətlər nəticə-
sində fiziki və ya mənəvi zərər çəkmiş şəxslərdir. 
Məişət zəminində fiziki zorakılıq, psixi zorakılıq, 
iqtisadi xarakterli qanunsuz məhdudiyyətlərin tət-
biqi, habelə cinsi zorakılıq fərqləndirilir. Məişət 
zorakılığı cinayətləri nəticəsində zərər çəkənlərin 
tam əksəriyyətini qadınlar təşkil edir. Lakin bura-
da qadınların da müəyyən payı vardır. 

Son dövrlərdə şəxsiyyət əleyhinə olan cinayət-
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lərin sisteminə edilmiş qanunvericilik dəyişikləri 
bu növ qadın cinayətkarlığının strukturunda mü-
əyyən dəyişiklərin baş verməsinə gətirib çıxar-
mışdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası 29 iyun 
2012-ci il tarixli Qanunu ilə CM-dən «Döymə» 
adlanan 132-ci maddə çıxarıldığından, şəxsiyyət 
əleyhinə olan qadın cinayətkarlığının dinamikasın-
da xeyli azalma baş vermişdir. 

Təkcə ölkəmizdə deyil, hətta inkişaf etmiş xari-
ci ölkələrdə də qadınlar tərəfindən şəxsiyyət əley-
hinə cinayətlər daha çox ailə, yaxın qohumlar ara-
sında baş vermiş münaqişəli hallar zamanı törədi-
lir. Yaponiyada ailə daxili zorakılığın geniş yayıl-
ması ailəsini tərk etmiş, döyülmüş qadınlar üçün 
xüsusiləşdirilmiş profilaktiki məskənlərin yaradıl-
masına, Ali Məhkəmə yanında ailə kriminologiya-
sının problemlərini işləyib hazırlayan elmi-tdqiqat 
kurslarının təşkilinə səbəb olmuşdur (125, s. 57). 
Amerika kriminoloqlarının məlumatlarına görə hər 
il ABŞ-da ailə üzvləri arasında 10 mindən çox qətl 
törədilir. Zorakılığın daha «yüngül» formalarında 
qurbanların sayı isə 3–5 milyona çatır (5, s. 56). 
Rusiyada qadınlar tərəfindən törədilən hər beş ci-
nayətdən biri ya qətl, yaxud ölümlə nəticələnmiş 
sağlamlığa ağır zərər vurma cinayətidir (4, s. 37). 

Son illərdə qadın cinayətkarlığının strukturun-
da yol hərəkətinin və nəqliyyat vasitələrinin istisi-
marı qaydalarını pozma əməlləri xüsusi yer tut-
mağa başlamışdır. Bu da təsadüfi deyildir. Müstə-

qillik illərində öləmizdə nəqliyyat vasitələrinin 
intensiv surətdə artması buna müvafiq olaraq nəq-
liyyat sahəsində cinayətlərin də kəmiyyət və key-
fiyyət göstəricilərinin artması ilə müşayiət olunur. 
İnsanların gündəlik məişətinə daxil olan nəqliyyat 
vasitələrinin bütün növləri mövcud olan qaydalar 
şəraitində düzgün istismar tələb edir. Statistika 
göstərir ki, yol nəqliyyat hadisəsi zamanı xəsarət 
almış hər 7 nəfərdən biri dünyasını dəyişir. İnki-
şaf etmiş və yüksək keyfiyyətli avtomobtllr isteh-
sal edən ölkələrdə isə 30-35 yol hadisəsindən biri 
ölümlə nəticələnir. Azərbaycan Respublikasının 
şəhər yollarında sutkada təxminən 10 yol-nəqliy-
yat hadisəsi baş verir ki, bunun nəticəsində gündə 
12 nəfər ya həlak olur, ya da müxtəlif dərəcəli bə-
dən xəsarətləri alırlar. Ölkəmizdə il ərzində orta 
hesabla 1075 yol nəqliyyat cinayəti törədilir. Sta-
tistikaya əsasən yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələ-
rinin istismarı qaydalarını pozma cinayəti ümümi 
cinayətkarlığın strukturunda 7 % təşkil edir. Res-
publikamızda törədilmə sayına görə bu cinayətlər 
oğurluq, narkotik maddələrinin qanunsuz dövriy-
yəsi və xuliqanlıq cinayətlərindən sonra dördüncü 
yerdə durur. 

Ümumiyyətlə, sosial təzahür olan qadın cina-
yətkarlığı dəyişməz deyildir, ictimai və dövlət hə-
yatında, qanunvericilikdə baş verən dəyişikliklə-
rin, islahatların, neqativ və ya müsbət proseslərin 
fonunda onun məzmunu da dəyişir. 
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Некоторые аспекты структуры женской преступности 

в Азербайджанской Республике 
 
Структура женской преступности в Азербайджанской Республике соответствует видам пре-

ступлений, совершаемых в стране. Женщины чаще совершают преступления против собствен-
ности (включая кражи, мошенничество, грабеж, хищение), личности, незаконный оборот нар-
котиков и психотропных веществ, безопасность дорожного движения и другие преступления. В 
целом в Азербайджане наблюдается стабильная динамика женской преступности, за исключе-
нием нескольких лет. 

 
Aygun Humbatova  

 
Some aspects of the structure of female crime 

in the Republic of Azerbaijan 
 
The structure of female crime in the Republic of Azerbaijan corresponds to the types of crimes 

committed in the country. Women are more likely to commit crimes against property (including theft, 
fraud, robbery, theft), identity, drug and psychotropic substance trafficking, road safety and other 
crimes. In general, there is a stable dynamics of female crime in Azerbaijan, with the exception of 
several years. 
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zərbaycan Respublikası Silahlı Qüv-
vələrinin və qanunvericiliyə uyğun 
olaraq yaradılmış digər hərbi birləş-

mələrin qarşısında duran Azərbaycan Respublika-
sının təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək 
tapşırığı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası 
(9-cu maddə) ilə müəyyən olunmuşdur. Bu mü-
qəddəs tapşırığın yerinə yetirilməsi yüksək döyüş 
hazırlığı vəziyyətində olmağı tələb edir. Döyüş 
hazırlığının vəziyyəti şəxsi heyətin hərbi və xüsu-
si hazırlıq səviyyəsini, hərbi hissə və birləşmələ-
rin qarşılıqlı hərəkət etmə qabiliyyətini, döyüşçü-
lərin mənəvi və psixoloji hazırlıq səviyyəsini 
özündə əks etdirir. 

1995-ci il Konstitusiyasına uyğun olaraq Azər-
baycan Respublikası qısa bir müddət ərzində mü-
dafiə, hərbi quruculuq, Silahlı Qüvvələrinin (daha 
sonra – SQ) komplektləşdirilməsi məsələlərini ni-
zama salan qanunlar qəbul etmiş, hərbi xidmətin 

əsasları, hərbi xidmətə çağırışın və qəbulun, hərbi 
vəzifəlilərin və çağırışçıların hərbi uçotu, hərbi 
xidmətin yüksək nizam-intizamla keçirilməsi, 
SQ-in döyüş və səfərbərlik hazırlığının saxlanma-
sı qaydalarını müəyyən etmişdir. 

Hərbi qanunvericilik, hərbi hüquq qaydası 
dövlətin silahlı müdafiəsinin təmin olunmasına 
xidmət edir. Bu qayda o dərəcədə əhəmiyyətli, 
vacib və qaçılmazdır ki, onun pozulması hətta 
ağır nəticələrə səbəb olmadıqda belə, cinayət mə-
suliyyəti yarada bilir. Məsələn, əmri icraetmə 
(CM-328-ci maddəsi), ağır nəticənin baş verib-
verməməsindən asılı olmayaraq, cinayət tərkibi 
yaradır. Hərbi hüquq qaydasının pozulmasına gö-
rə məsuliyyətin ağırlığını müəyyən edən əsas fak-
tor Silahlı Qüvvələr qarşısında qoyulan tapşırıq-
dır ki, bunun da yerinə yetirilməsi, əsasən hərbi 
quluqçuların müəyyən olunmuş hərbi xidmət qay-
dalarına riayət etməsindən asılıdır. 

Silahlı qüvvələrin daimi döyüş qabiliyyətli və 
döyüş hazırlıqlı olmasının zəruri şərti – hərbi qul-
luqçular tərəfindən onların vəzifələrini, funksiya-
larını və onlara verilən tapşırıqları müəyyən edən 
normativ aktların tələblərinə dönmədən riayət 
edilməsi, yüksək hərbi intizamın dəstəklənməsi-
dir. Hərbi intizam - bütün hərbi qulluqçuların 
Azərbaycan Respublikası qanunlarında və hərbi 
nizamnamələrində müəyyən olunmuş qaydalara 
ciddi riayət etməsi deməkdir. Hərbi intizam, hər 
bir hərbi qulluqçunun hərbi borcunu və öz Vətəni 
Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi üçün şəx-
si məsuliyyət daşımasını şüurlu surətdə dərk et-
məsinə əsaslanır. Məhz buna görə də hərbi xid-

A 
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mət əleyhinə olan cinayətlərə qarşı mübarizə ci-
nayət hüququnun ən aktual məsələlərindən biri 
kimi nəzərdən keçirilməli və bu sahəyə xüsusi 
diqqət yetirilməlidir. 

Nizamnamə qaydalarının pozulması, hərbi in-
tizamın aşağı səviyyəsi və qoşun xidmətinin təş-
kilindəki çatışmazlıqlar Silahlı Qüvvələrin həll 
etməli olduğu tapşırıqlarla bir araya sığmayan ne-
qativ amillərdir. Odur ki, qarşılıqlı münasibət-
lərdə nizamnamə qaydalarının pozulması halları-
na qarşı mümkün olan bütün qanuni üsul və vasi-
tələrə, o cümlədən təqsirli şəxslərin intizam və ci-
nayət məsuliyyətinə cəlb olunması yolu ilə müba-
rizə aparılmalıdır. 

Beləliklə, hərbi hüquq qaydası hərbi xidmətin 
əsasını təşkil edir, döyüş hazırlığı vəziyyətinin 
möhkəmləndirilməsinə zəmin yaradır. Hərbi hü-
quq qaydasının möhkəmlənməsi hərbi xidmətin 
təşkilinin və onun hüquqi tənzimlənməsinin dai-
mi olaraq təkmilləşdirilməsini, nizamnamə qay-
dalarına ciddi riayət olunmasını, komandirlərin və 
digər vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində qanunçulu-
ğun qorunmasını nəzərdə tutur. Qanunsuzluq və 
cəzasızlıq şəraitinin, eləcə də intizam məsuliyyə-
tinə cəlb etmə təcrübəsində yol verilən pozuntula-
rı aradan qaldırılması idarəetmə orqanları qarşı-
sında duran mühüm məsələlərdəndir. Unutmaq 
olmaz ki, cəzasızlıq şəraiti nəinki ciddi intizam 
pozuntusu hallarının artmasına, eləcə də belə hal-
ların cinayətə, əksər hallarda isə ağır cinayətə 
çevrilməsinə şərait yaradır. Hərbi hüquq qaydası-
nın təmin olunması məqsədilə cinayət qanunveri-
ciliyinin tətbiq edilməsi hüquqi nəticə baxımın-
dan ən ağır və son təsir vasitəsidir. 

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi-
nin “Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər” fəsli-
nin təyinatı Silahlı Qüvvələrin və qanunvericiliyə 
uyğun olaraq yaradılmış digər hərbi birləşmələrin 
döyüş qabiliyyətinin və döyüşə hazırlıq vəziyyəti-
nin, hərbi xidmət münasibətlərinin, hərbi xidmət-
keçmə qaydalarının və bütövlükdə hərbi intiza-
mın cinayətkar qəsdlərdən qorunmasıdır. Ancaq 
hərbi qulluqçulara və hərbi vəzifəli şəxslərə tətbiq 
olunması nəzərdə tutulmuş xüsusi cinayət qanun-
vericiliyi normalarının mövcudluğunu və onların 
Cinayət Məcəlləsinin ayrıca fəslində cəmləşdiril-
məsini, təkbaşçılıq prinsiplərinin şərtsiz həyata 

keçirilməsi, komandir və rəislərə sözsüz tabeol-
ma, bütün xidmətlərin nizama salınması, ciddi 
hərbi intizama riayət olunması kimi tələblərin Si-
lahlı Qüvvələrin və qanunvericiliyə uyğun olaraq 
yaradılmış digər hərbi birləşmələrin gündəlik fəa-
liyyətində həlledici rol oynaması faktı şərtləndi-
rir. 

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi-
nin “Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər” fəs-
lində nəzərdə tutulmuş qanunvericilik normaları 
ümumi cinayət qanunu ilə müəyyən olunmuş ci-
nayət, təqsir, cəzanın məqsədi və s. kimi ümumi 
anlayışlara əsaslanır. 

Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunve-
riciliyi xüsusi hərbi cəza sistemini nəzərdə tut-
mur. Cinayət törətməkdə təqsirli bilinən hərbi 
qulluqçulara, əsasən mülki şəxslərə verilən cəzalar 
tətbiq olunur. Bu cəzaların təyin olunması və icra 
edilməsi qaydası vahid cinayət prosessual və cəza-
ların icrası məcəllələri ilə müəyyən olunur. Hərbi 
xidmət əleyhinə olan cinayətlər törətmiş şəxslərə də 
cinayət məsuliyyətinə cəlbetmənin, şərti məhku-
metmənin, məhkumluğun ödənilməsi və götürülmə-
sinin və s. ümumi əsasları tətbiq olunur. 

Bununla yanaşı, Cinayət Məcəlləsinin “Hərbi 
xidmət əleyhinə olan cinayətlər” fəslinin norma-
larının müəyyən səciyyəvi xüsusiyyətləri də möv-
cuddur. İlk növbədə, bu normalarda cinayət qəs-
dinin obyekti – hərbi xidmətkeçmə qaydalarının 
tərkib hissəsi olan hərbi xidmət münasibətləri də-
qiq müəyyən olunur. “Hərbi xidmət əleyhinə olan 
cinayətlər” Silahlı Qüvvələrin və qanunvericiliyə 
uyğun olaraq yaradılmış digər hərbi birləşmələ-
rinhərbi qulluqçuları, eləcə də hərbi toplanışlara 
cəlb olunmuş hərbi vəzifəlilər tərəfindən törədil-
dikdə hərbi cinayət sayılır. Bütün digər şəxslər, 
ancaq hərbi cinayətlərin iştirakçısı olduqları hal-
da, “Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər” fəsli-
nin maddələri ilə məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər. 

Cinayət hüququ elmindən bizə məlumdur ki, 
cinayətin subyekti cinayətin dörd tərkib ünsü-
ründən biridir. Cinayət hüququ elmində cinayətin 
subyekti cinayət qanununda nəzərdə tutulan icti-
mai təhlükəli əməli qəsdən, yaxud ehtiyatsızlıq-
dan törədərkən qanunla müəyyən edilən yaş həd-
dinə çatan, ayrı-ayrı hallarda uyğun normalarda 
göstərilən bəzi xüsusi əlamətlərə malik olan an-
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laqlı fiziki şəxsdir. 
Ümumi əlamətlərlə yanaşı, cinayətin spesifik 

xüsusiyyətlərini əks etdirən, cinayət hüquq nor-
masının dispozisiyasında göstərilən əlavə əlamət-
lərə malik olan şəxsə hüquq elmində xüsusi sub-
yekt anlayışı verilir. Cinayət qanunvericiliyi xü-
susi subyekti xarakterizə edən əlaməti tərkibə da-
xil etməklə müəyyən növ cinayətlərə görə məsu-
liyyət daşıyan şəxslərin dairəsini konkretləşdirir. 
Xüsusi subyekt əlaməti cinayətkarın şəxsiyyətini 
müxtəlif cəhətdən – işdəki və ya xidmətdəki qul-
luq mövqeyini, vəzifəsini, peşəsini, hərbi vəzifə-
ləri, ailə vəziyyətini və sair xarakterizə edir . 

Azərbaycan Respublikası CM-nin 35-ci fəslin-
də müəyyən edilmiş tərkiblərin subyekti – xüsusi 
subyekt qismində çıxış edir. Bunlar hərbi qulluqçu-
lar, eləcə də hərbi vəzifəlilərdir. Hərbi qulluqçu 
dedikdə, Azərbaycan Respublikası SQ-də və Azər-
baycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun 
yaradılmış başqa qoşun və hərbi birləşmələrdə həqi-
qi hərbi xidmət keçən Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşları və başqa dövlətin vətəndaşları başa dü-
şülür. Burada qanunvericiliyə uyğun yaradılmış 
başqa qoşun və hərbi birləşmələrə Azərbaycan Res-
publikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, Daxili 
İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları, Dövlət Sərhəd 
Xidməti, Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti, 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Na-
zirliyi və Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidməti aid edilir. 

Qanunverici CM-nin 327.1-ci maddəsində hər-
bi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin subyektinin 
üç kateqoriyasını müəyyən etmişdir ki, bunlar da: 

- çağırış və ya kontrakt üzrə hərbi xidmət ke-
çən hərbi qulluqçular, 

- qanunla müəyyən edilmiş qaydada hərbi 
qulluqçu statusuna malik olan başqa şəxslər və 

- təlim və ya yoxlama toplanışlarına cəlb 
edilmiş hərbi vəzifəlilər ola bilər. 

Həqiqi hərbi xidmət Azərbaycan Respublikası-
nın SQ-də və Azərbaycan Respublikasının qanun-
vericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı 
birləşmələrdə dövlət xidmətinin növüdür. Ehti-
yatda xidmət toplanışlar keçməkdən və müharibə 
zamanı səfərbərlik üzrə çağırış qaydalarını yerinə 
yetirməkdən ibarətdir. Ehtiyatda olan hərbi və-
zifəli şəxslər yalnız o vaxt hərbi xidmət əleyhinə 

olan cinayətlərin subyekti ola bilərlər ki, hərbi 
xidmət əleyhinə olan cinayət əməlini təlim və 
ya yoxlama toplanışına cəlb olunduqları müd-
dətdə törətmiş olsunlar. 

Qeyd olunmalıdır ki, hərbi qulluqçular cinayəti 
törətdiyi anda xidməti vəzifələrini yerinə yetirib-ye-
tirməməsindən, yaxud həmin vəzifələri müvəqqəti 
olaraq icra etməməsindən asılı olmayaraq, hərbi 
xidmət əleyhinə olan cinayətlərin subyekti hesab 
olunurlar. «Hərbi qulluqçuların statusu haqqında» 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü maddə-
sinin 2-ci bəndində göstərilir ki, hərbi qulluqçular 
hərbi xidmət vəzifələrini faktiki yerinə yetirdikləri 
bütün hallarda, o cümlədən döyüş əməliyyatlarında 
iştirak edərkən, təlimlərdə, döyüş növbəsində (dö-
yüş xidmətində), gündəlik növbələrdə və qarnizon 
növbəsində, toplanışlarda, ezamiyyətlərdə olarkən, 
xidmət yerinə gedib-gələrkən və digər hallarda hər-
bi xidmət başında sayılırlar. 

Orduda, hərbi idarə, müəssisə və ya təşkilatda 
müxtəlif xüsusi vəzifələri, yaxud hərbi əhəmiy-
yətli bu və ya digər işləri hərbi qulluqçulardan 
başqa hərbi qulluqçu olmayan şəxlər də yerinə 
yetirə bilərlər. Bu kateqoriyaya aid olan şəxslər 
müəyyən növ hərbi vəzifələrin icrasına cəlb oluna 
bilsələr də, hərbi qulluqçu olmadıqlarına görə, 
hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin subyekti 
hesab edilə bilməzlər. 

Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin sub-
yektlərinin ikinci kateqoriyasına – qanunla mü-
əyyən edilmiş qaydada hərbi qulluqçu statusuna 
malik olan başqa şəxslərə dövlət əmək dəstələrin-
də, humanitar istiqamətli və kommunal bölmələr-
də alternativ xidmət keçən şəxslər aid edilə bilər-
lər. Bu şəxslərin hərbi qulluqçu statusuna malik 
olmaması qanunda («Hərbi qulluqçuların statusu 
haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu-
nun 2-ci maddəsinin 3-cü hissəsi) birbaşa göstə-
rilmiş və bu kateqoriyada olan şəxslər hərbi xid-
mət əleyhinə olan cinayətlərin subyekti ola bil-
məzlər. CM-nin 327.2-ci maddəsində hərbi qul-
luqçu və ya hərbi vəzifəli olmayan şəxslərin hərbi 
xidmət əleyhinə olan cinayətlərdə iştirakçılığının 
mümkünlüyü nəzərdə tutulmuşdur.Belə şəxslər 
hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərə görə məsu-
liyyət nəzərdə tutan CM-nin müvafiq maddələri 
ilə cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. Burada məsu-
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liyyətin hər hansı xüsusi əsasları meydana çıxmır 
və məsələ cinayətdə iştirakçılığa, o cümlədən xü-
susi subyektli cinayətdə iştirakçılığa dair ümumi 
müddəalar əsasında həll edilməlidir. 

Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərin sub-
yekti həm də təlim və yoxlama toplanışlarına cəlb 
edilmiş hərbi vəzifəlilər ola bilər. Onlara SQ-in 
ehtiyatında olan və «Hərbi xidmətkeçmə haqqın-
da» Əsasnaməyə və başqa qanunvericilik aktları-
na müvafiq olaraq təlim və ya yoxlama toplanış-
larına çağrılan şəxslər aiddir. Belə şəxslər topla-
nışa çağrıldıqları ilk gündən toplanışın son günü-
nədək CM-nin 35-ci fəslində nəzərdə tutulmuş ci-
nayətlərin subyekti hesab olunurlar. 

 
NƏTİCƏ  

Məqalənin xüsusi olaraq bir məsələyə də diq-
qət vermək istərdik ki, hərbi xidmət əleyhinə olan 
cinayətin subyektinin səciyyələndirilməsi zama-
nı şəxsin hərbi xidmətə daxil olması qaydasının 
hüquqi əhəmiyyəti yoxdur. Belə ki, şəxsin həqiqi 
hərbi qulluğa çağrılması və ya onun silahlı qüv-
vələrin şəxsi heyətinə könüllü daxil olması cina-
yət məsuliyyətinə təsir etmir. 

Cinayət Məcəlləsinin “Hərbi xidmət əleyhinə 
olan cinayətlər” fəslinin normalarının tətbiq edil-
məsi hərbi hüquq qaydasının qorunub saxlanma-
sında, hərbi intizamın möhkəmlənməsində, hərbi 
hissə və birləşmələrin döyüş qabiliyyətinin və dö-
yüşə hazırlıq vəziyyətinin yüksəlməsində əhəmiy-
yətli rol oynayır. 
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 

Аннотация 
 
В статье дается анализ признаков специального субъекта преступлений против военной 

службы в уголовном праве Азербайджанской Республики, а также автор осуществляет класси-
фикация этих субъектов.  

Aida Guliyeva 



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (28), 2020 

36 

 
THE SUBJECT OF CRIMES AGAINST MILITARY SERVICE  

AND THE JURISDICTION QUESTIONS 
 

Summary 
 
 The article presents an analysis of a special subject of crimes against military service in the crimi-

nal law of the Republic of Azerbaijan, as well as carries out the classification of these entities. Explor-
ing the issues of jurisdiction of criminal cases on crimes against military service, the author pays at-
tention to the activities of the military tribunals. 
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XXI ƏSRDƏ AZƏRBAYCANDA VƏ DÜNYADA 
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 əsrdə dünya birliyi qar-
şısında duran mürəkkəb 
və çoxaspektli olmaqla 

qlobal xarakter daşıyan, sosial təhlükəliliyi həd-
dən artıq yüksək olan problemlərdən biri də nar-
kotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanun-
suz dövriyyəsi, xüsusi halda isə narkomanlıq və 
narkobizesnesdir. 

Dünya ölkələrinin və bütövlükdə beynəlxalq 
birliyin bütün səylərinə baxmayaraq cəmiyyətin 
narkotizasiyası, transmilli narkocinayətkarlıq hər 
bir ölkənin milli təhlükəsizliyi, demoqrafik və so-
sial-iqtisadi potensialı üçün olduqca ciddi bir təh-
lükəyə çevrilmişdir (15, s.148).  

Q.H.Əliyev düzgün olaraq qeyd edir ki, «nar-
komaniya və narkotizm artıq çoxdandır ki, bəşə-
riyyətin ən qlobal problemlərindən biridir. BMT-
nin dünyanın 100-dən artıq ölkəsi üzrə olan məlu-
matları göstərir ki, getdikcə daha çox insan koka-
in, heroin və s. kimi xüsusi təhlükəli sayılan nar-
kotiklər qəbul edir»(6, s.3). 

BMT-nin Narkotiklər və cinayətkarlıq İdarəsi-
nin rəsmi məlumatlarına əsasən, 2018-ci ildə dün-

ya üzrə 269 milyona yaxın insan kannabis, koka-
in, heroin və sintetik narkotik qəbul etmişlər ki, 
bu da 2009-cu illə müqayisədə 30% çoxdur. On-
lardan 35,6 milyon nəfərinin narkoasılılıq səbə-
bindən tibbi yardıma ehtiyacı olmuşdur. Əvvəlki 
illərdə olduğu kimi ən geniş yayılmış narkotik 
növü kannabisdir. Bu narkotiki dünyada 192 mil-
yona yaxın insan qəbul etmişdir. 

Azərbaycanda da narkotik istehlakçılarının sa-
yı artmaqdadır. Belə ki, 2000-ci ildə narkomaniya 
və toksikomaniya diaqnozu ilə müalicə-profilakti-
ka müəssisələrində qeydiyyatda olan şəxslərin sa-
yı 14114 olduğu halda, 2005-ci ildə bu kateqori-
yalı şəxslərin sayı 17838, 2010-cu ildə 25005, 
2015-ci ildə 28713, 2019-cu ildə isə 33170 ol-
muşdur. Göründüyü kimi, 2000-ci illə müqayisə-
də 2019-cu ildə Azərbaycanda qeydiyyatda olan 
narkomanların sayı 2,3 dəfə artmışdır. 

BMT-nin Narkotiklər və cinayətkarlıq İdarəsi-
nin məlumatlarına görə 2018-ci ildə ABŞ-da 
63 632 nəfər, Çində 25 727, Rusiyada 5766, İran-
da 3190, Böyük Britaniyada 3141, Kanadada 
2458, Avstraliyada 1899, Almaniyada 1226, İs-
veçdə 1069 nəfər narkotiklərin qəbulu nəticəsində 
həyatını itirmişdir. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə 
Azərbaycanda narkotiklərin qurbanı olan şəxslə-
rin sayı 26 nəfər olmuşdur. 

Eyni zamanda, dünyanın heç bir ölkəsində 
əhalinin narkotizasiya dərəcəsini əks etdirən də-
qiq statistik məlumatların mövcud olmadığı da 
qeyd edilməlidir (12, s.47). 

2018-ci ildə dünya üzrə 561 ton kannabis, 
1131 ton kokain, 704 ton tiryək, 228 ton metam-
fetamin, 139 ton heroin və morfin, 21 ton amfeta-
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min, 12 ton «ekstazi»ni müsadirə etmək mümkün 
olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, 2009-cu illə 
müqayisədə müsadirə edilmiş amfetaminin həcmi 
4 dəfə artmışdır. 

Narkotiklərin istehsalı üzrə əsas regionlar qis-
mində əsasən aşağıdakılar çıxış edir: 

- Qızıl aypara - Əfqanıstan, iran, Pakistan. 
Dünya üzrə istehsal olunan tiryək xammalının bö-
yük hissəsi bu ölkələrin payına düşür. Qeyd olu-
nan ölkələr həmçinin heroin və kannabis istehsal-
çılarıdır; 

- Qızıl üçbucaq – Myanma, Laos, Tailand. Bu 
regionda da böyük həcmdə tiryək xammalı və he-
roin istehsal olunur; 

- cənubi Amerika – Kolumbiya, Peru, Vene-
suela, Boliviya. Bu ölkələrdə koka bitkisinin ye-
tişdirilməsi ilə məşğul olurlar ki, ondan da sonra-
dan kokain hazırlanır; 

- Niderland – marixuana və sintetik narkotiklə-
rin istehsalı;  

- Mərakeş – həşiş istehsalı; 
- Çin - sintetik narkotiklərin və güclü təsir 

edən maddələrin (narkotik vasitələrin istehsalı 
üçün istifadə olunan prekursorların) istehsalı. 

Son illərdə Azərbaycan Respublikasının ərazi-
sindən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin 
və onların prekursorlarının qeyri-qanuni nəql 
olunması nəinki Azərbaycanın, hətta regionun 
çərçivəsindən çıxaraq böyük miqyaslı bir proble-
mə çevrilməkdədir. Belə ki, son dövrlər narkotik 
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və qaçaqmalığı-
nın qarşısının alınması istiqamətində aparılan cid-
di işlər nəticəsində transmilli cinayətkar dəstələ-
rin: İran – Azərbaycan; Dağlıq Qarabağ – İran – 
Azərbaycan; İran-Azərbaycan-Rusiya-Yaponiya; 
İran-Azərbaycan-Gürcüstan-Avropa; İran-Azər-
baycan-Rusiya-Ukrayna marşrutları ilə narkotik-
lərin daşınması halları aşkar edilmiş, cinayətarlar-
dan külli miqdarda narkotik vasitələr götürülmüş-
dür. Sözsüz ki, Azərbaycan ərazisindən daşınan 
psixoaktiv maddələrin bir hissəsi Azərbaycanda 
və digər tranzit ölkələrində satılır. 

Beynəlxalq narkotrafik, transmilli narkoticarət, 
bütövlükdə narkocinayətkarlıq bəşəriyyəti təhdid 
edən qlobal problemlərdən birinə çevrilmişdir. 
Narkomanlıq və narkobiznes getdikcə daha çox 
insanların həyatını puç etməklə yanaşı, həm də ic-

timai strukturun özünü belə təhlükə altına alır 
(10, s.199; 14, s.80). Narkomaniya və narkobiz-
nesin yayılması istənilən ölkənin siyasi, iqtisadi, 
sosial və mədəni maraqlarına toxunan problemlər 
kompleksini doğurur, mütəşəkkil cinayətkarlığın, 
terrorizmin maliyyə bazası qismində çıxış edir 
(11, s.74). 

Narkotizmin sosial bəla olduğunu vurğulaya-
raq hüquq elmləri doktoru B.Zahidov qeyd edir 
ki, «narkotizm, ən ağır və təhlükəli nəticələr do-
ğuran, sarsıntıları və faciələri ilə hüdudsüz olan 
kriminal təzahür formasıdır. Məhv olmuş milyon-
larla insan həyatı, fiziki şikəstliklər, narkomanlıq, 
narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qa-
nunsuz dövriyyəsi nəticəsində törədilən ağır, o 
cümlədən mütəşəkkil və transmilli cinayətkarlıq, 
narkomafiya və narkoterror qruplarının beynəl-
xalq miqyasda narkokartellərlə və narkosindikat-
larla sıx əməkdaşlıq zəminində bəşəriyyətə vur-
duğu ölçüyə gəlməz zərərlər, bu qlobal problem 
haqqında müəyyən dolğun təsəvvürlər yaratmaq-
dadır» (3, s.25-26). 

V.Mansurov düzgün olaraq yazır ki, «cinayət-
karlığın təhlükəli növlərindən olan narkotik vasi-
tələrlə bağlı cinayətlər insanın həyatı və sağlamlı-
ğına dağıdıcı zərbə vuraraq cəmiyyətin ahəngdar 
və perspektiv inkişafını ləngidir» (4, s.145). 

Eyni zamanda o da aydındır ki, cinayətkarlığın 
qloballaşdığı, regionlaşdığı və transmilliləşdiyi, 
kriminal əməllərin yeni və sosial təhlükəliyi yük-
sək olan növlərinin, ənənəvi cinayətkar fəaliyyə-
tin isə daha təhlükəli formalarının yarandığı müa-
sir dövrdə kriminoloji biliklərdən istifadə etmə-
dən, kriminoloji tədqiqatlar aparmadan cinayət-
karlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, bu isti-
qamətdə profilaktik fəaliyyətin səmərəliliyinin 
yüksəldilməsi mümkünsüzdür.  

Qeyd olunan amillər narkotik vasitələrin və 
psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə 
bağlı olan cinayətkarlığın vəziyyəti, strukturu və 
dinamikasının kriminoloji analizinin müstəsna 
əhəmiyyət daşıdığını göstərir 

 Məlum olduğu kimi, cinayətkarlığı, onun ayrı-
ayrı növlərini, onların səbəblərini və şəraitlərini, 
cinayətkarın və zərərçəkənin şəxsiyyətini, cina-
yətkarlığın qarşısının alınması və profilaktikası 
məsələlərini öyrənən elm olan kriminologiyanın 
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əsas vəzifələrindən biri də, cinayətkarlığın vəziy-
yəti, səviyyəsi, strukturu və dinamikasını tətdiq 
etməkdən, müəyyən dövrdə və müəyyən ərazidə 
bu neqativ sosial-hüquqi hadisə üçün xarakterik 
olan meylləri və qanunauyğunluqları öyrənmək-
dən ibarətdir. Professor F.Y.Səməndərovun qeyd 
etdiyi kimi, «cinayətkarlıqla uğurlu mübarizə ilk 
növbədə kriminoloji biliklərin mənimsənilməsini 
nəzərdə tutur. Kriminoloji biliklər cinayətkarlıqla 
mübarizəyə yönələn fəaliyyətə mütəşəkkillik ve-
rir, düşünülmüş profilaktik tədbirlər hazırlamağı, 
proqnoz etməyi, cinayətkarlıqla mübarizənin el-
mə söykənən sosial planlaşdırılmasını təmin edir» 
(5, s.3). E.O.Alauxanov da düzgün olaraq qeyd 
edir ki, müasir mərhələdə kriminoloji tədqiqatla-
rın nəticələrinə əsaslanmadan, real kriminoloji şə-
raitin və vəziyyətin meyllərini və qanunauyğun-
luqlarını dərindən və hərtərəfli öyrənmədən cina-
yət-hüquqi, prosessual, kriminalistik və penitensi-
ar problemləri effektiv, lazımi səviyyədə həll et-
mək qeyri-mümkündür (8, s.4).  

Cinayətkarlığın kriminoloji nöqteyi-nəzərdən xa-
rakterizə edən parametrlər sırasında kriminal əməl-
lərin müəyyən dövrdə və müəyyən ərazidə vəziyyə-
ti, strukturu və dinamikasını əks etdirən kəmiyyət-
keyfiyyət xarakterli göstəricilər çıxış edir.  

V.Mansurov qeyd edir ki, məhz «kriminologi-
ya cinayətkarlığın kəmiyyət və keyfiyyət tərəfini, 
vəziyyətini, quruluşunu və dinamikasını, əraziyə 
və zamana görə paylanmasını, müxtəlif sosial 
qruplarda və s. də onların xüsusiyyətlərini müəy-
yən edir və elmi idrakına çalışır» (4, s.10). 

 Amerika kriminoloqu N.Kritsi, hələ 1973-jü 
ildə Beynəlxalq Kriminoloci Jəmiyyətin 7-ji 
konqresində çıxışı zamanı hər bir jəmiyyətdə 
mövjud kriminogen durumun analizini “müasir 
jəmiyyətin ayansına” çevirmək kimi olduqja vajib 
məsələni qaldırı və belə hesab edir ki, jinayətkar-
lığın vəziyyəti, struktur və dinamikası haqqında 
kriminoloci informasiya müasir jəmiyyətin baro-
metri rolunu oynamalıdır.  

Professor F.Y.Səməndərov düzgün olaraq ya-
zırdı ki, «statistika hadisələrin idrakının qüdrətli 
vasitələrindən biridir. Hüquqi statistika, o cümlə-
dən cinayət statistikası kriminoloji problemləri 
öyrənən mühüm mənbələrdən olub, nəzəri ümu-
miləşdirmələr üçün kriminologiyanı faktiki mate-

riallarla təchiz edir» (5, s.34). 
XXI əsrdə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi 

ilə bağlı cinayətlərin vəziyyəti, strukturu və dina-
mikasını əks etdirən cinayət statistikasının rəsmi 
məlumatlarının statistik-kriminoloji analizi əsa-
sında aşağıdakıları xüsusi olaraq qeyd edə bilərik.  

2000-ci ildə Azərbaycanda cinayətkarlığın 
strukturunda narkocinayətlərin xüsusi çəkisi 17%, 
2005-ci ildə 11,7%, 2010-cu ildə 13,7%, 2015-ci 
ildə 11,7%, 2019-cu ildə isə 16,4% olmuşdur 
(cədvəl 1). 

Narkocinayətlərin strukturunda isə CM-nin 
234-cü maddəsi ilə cinayət məsuliyyəti doğuran 
əməllərin, yəni qanunsuz olaraq narkotik vasitələ-
ri, psixotrop maddələri və ya onların prekursorla-
rını hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, 
daşıma, göndərmə və ya satma ilə bağlı kriminal 
əməllərin xüsusi çəkisi 2000-ci ildə 83,9%, 2005-
ci ildə 92,8%, 2010-cu ildə 96,4%, 2015-ci ildə 
93,4%, 2019-cu ildə isə 92,5% təşkil etmişdir. 
Göründüyü kimi müqayisəsi aparalan illər üzrə 
bu növ kriminal əməllərin xüsusi çəkisi 2010-cu 
ildə daha yüksək olmuşdur (1, s.55). 

Narkocinayətlərin strukturunda qanunsuz olaraq 
tərkibində narkotik maddələr olan bitkiləri kultiva-
siya etmə, yəni Azərbaycan Respublikası CM-nin 
237-ci maddəsi ilə məsuliyyət doğuran cinayətlərin 
xüsusi çəkisi 2000-ci ildə 13,9%, 2005-ci ildə 6,7%, 
2010-cu ildə 3,3%, 2015-ci ildə 6,1% və 2019-cu 
ildə 6,1% olmuşdur(cədvəl 1). 

Qeyd olunan cinayətlərin dinamikasına gəldik-
də isə deyə bilərik ki, Azərbaycan Respublikası 
cM-nin 234-cü maddəsi ilə cinayət məsuliyyəti 
doğuran əməllərin sayında 2000-ci illə müqayisə-
də 2019-cu ildə 84,9% artım müşahidə olunmuş-
dur. 2005-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə 2,1 də-
fə artım, 2010-cu illə müqayisədə 38,6% artım, 
2015-ci illə müqayisədə isə 39% artım baş ver-
mişdir. 

Bu illərdə CM-nin 237-ci maddəsi ilə məsuliyyət 
doğuran əməllərin dinamikası qeyri-sabit meyllərlə 
səciyyələnmişdir. Belə ki, 2000-ci illə müqayisədə 
2005-ci ildə 2,3 dəfə azalma, 2010-cu ildə isə 3,1 
dəfə azalma qeydə alınmışdır. Eyni zamanda, 2015-
ci ildən başlayaraq bu növ cinayətlərin sayında mü-
əyyən artım baş vermişdir. 2015-ci ildə bu növ 193 
cinayət törədildiyi halda, 2019-cu ildə bu kateqori-
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yalı kriminal əməllərin sayı 268 olmuşdur ki, bu da 
39% artım deməkdir (cədvəl 1). 

Ümumilikdə 2019-cu ildə narkotik vasitələrlə 
bağlı 4076 cinayət törədilmişdir ki, onlardan da 
1279-u satış və ya satış məqsədi ilə olmuşdur. 
2020-ci ildə isə narkotik vasitələrlə bağlı 5041, 
onların satışı ilə bağlı isə 1738 cinayət qeydə 

alınmışdır. Göründüyü kimi 2019-cu illə müqayi-
sədə bu növ cinayətlərin sayında 23,7% artım baş 
vermişdir. Qeyd edək ki, 2019-cu illə müqayisədə 
2020-ci ildə satış və ya satış məqsədi ilə narkotik 
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı kriminal 
əməllərin sayında artım daha yüksək olmuş və 
35,9% təşkil etmişdir. 

 
    Cədvəl 1 

Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz döriyyəsi ilə əlaqədar cinayətlər 
 

 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 
        

cəmi cinayətlər 13958 18049 23010 26916 26113 26381 26672 
        
O cümlədən narkotik vasitələrin 
və psixotrop maddələrin qanun-
suz dövriyyəsi ilə əlaqədar cina-
yətlər  

2370 2114 3161 3156 2899 3239 4383 

Onlardan:        
Qanunsuz olaraq narkotik vasi-
tələri, psixotrop maddələri və ya 
onların prekursorlarını hazırla-
ma, istehsal etmə, əldə etmə, 
saxlama, daşıma, göndərmə və 
ya satma (maddə 234)  

1989 1961 3049 2949 2638 2930 4056 

        
Qanunsuz olaraq tərkibində nar-
kotik maddələr olan bitkiləri 
kultivasiya etmə (maddə 237) 

330 141 105 193 201 234 268 

 
Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin 

qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət törətmiş 
şəxslərin sayını əks etdirən rəsmi cinayət statisti-
kası məlumatlarının təhlili göstərir ki, 2000-ci il-
də bu növ kriminal əməl törətmiş 2120 şəxs aşkar 
edildiyi halda, 2019-cu ildə onların sayı 64,4% 
artaraq 3464 olmuşdur (cədvəl 2). 

2019-cu ildə bu növ cinayət törətmiş şəxslərin 
97-i (yəni 2,8%-i) qadın, 14-ü 14-17 yaşda (,4%), 
280-ı (8,1%) 18-24 yaşda, 537-i (15,5%) 25-29 
yaşda, 2633-ü (76%) isə 30 və yuxarı yaşda olan 
şəxslər təşkil etmişdir. 

Statistik məlumatlar 2000-ci illə müqayisədə 
2019-cu ildə qadınlar tərəfindən törədilən cina-
yətlərin sayında əhəmiyyətli azalmanın baş verdi-
yini göstərir.  

Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qa-
nunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət törətmiş şəxslə-
rin yaşa görə paylanmasına gəldikdə isə deyə bilə-
rik ki, 2000-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə bu növ 
cinayət törətmiş yeniyetmələrin sayı 2,3 dəfə, 18-24 
yaşda olan şəxslərin sayı 45,8%, 25-29 yaşda olan 
şəxslərin sayı isə 34,9% artmışdır(cədvəl 2). 

2000-ci ildə narkocinayət törətmiş şəxslərin 
ümumi sayında əvvəllər cinayət törədənlərin xü-
susi çəkisi 22,3% olduğu halda, 2019-cu ildə bu 
rəqəm 26,1% təşkil etmiş, yəni cinayətkarların 
strukturunda bu kateqoriyalı şəxslərin xüsusi çə-
kisi artmışdır( 1, s.56).  

2000-ci ildə əvvəllər cinayət törədənlərin sayı 
473 olduğu halda, 2019-cu ildə onların sayı 
91,5% artaraq 906 olmuşdur. Cinayət törətmiş 
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şəxslərin sayında işləməyən və ya oxumayanların 
sayı üçün də artma meylli xarakterikdir (bəzi is-
tisnalar olmaqla). Belə ki, 2000-ci illə müqayisə-
də 2019-cu ildə işləməyən və ya oxumayanların 
sayında 32,9% artım qeydə alınmışdır.  

Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin 
qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət törətmiş 
şəxslərin ümumi sayında əcnəbilərin xüsusi çəkisi 
o qədər də çox deyildir: 2000-ci ildə narkocina-

yətlər törətmiş şəxslərin ümumi sayında əcnəbilə-
rin xüsusi çəkisi 3,2%, 2019-cu ildə isə 2,8% ol-
muşdur ki, bu da onların xüsusi çəkisinin azaldı-
ğını göstərir. Eyni zamanda, bəzi illər istisna ol-
maqla, əcnəbi narkocinayətkarların sayında mü-
əyyən artım baş verdiyini də görmək olar. Belə 
ki, 2000-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə əcnəbi 
narkocinayətkarların sayı 42,6% artaraq 97 ol-
muşdur (cədvəl 2). 

  
Cədvəl 2. 

Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət törətmiş şəxslər. 
 

 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 
        
Bu növ cinayət törətmiş 
şəxslər, cəmi 

2120 1707 2602 2521 2469 2492 3464 

Onlardan:        
Qadınlar 186 56 60 52 36 43 97 
14-17 yaşda olan şəxslər 6 6 2 7 4 6 14 
18-24 yaşda olan şəxslər 192 127 231 216 189 172 280 
25-29 yaşda olan şəxslər 398 312 405 349 350 323 537 
30 və yuxarı yaşda olan 
şəxslər 

1524 1262 1964 1949 1926 1991 2633 

Əvvəllər cinayət törədənlər 473 529 578 917 936 927 906 
İşləməyənlər və ya oxuma-
yanlar 

1833 1612 2408 2261 2183 2148 2436 

Əcnəbilər 68 49 46 51 30 39 97 
 
Azərbaycanda narkotik vasitələrin və psixot-

rop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi sahəsində 
vəziyyətin nə qədər ciddi olduğunu müsadirə 
olunmuş narkotik vasitələrin həcmi (miqdarı) də 
əyani şəkildə göstərir (cədvəl 3).  

Belə ki, 2000-ci ildə Azərbaycanda müsadirə 
olunan bütün növ narkotiklərin ümumi miqdarı 
145,5 kq olduğu halda, 2019-cu ildə onların miq-
darı 22,8 dəfə artaraq 3317,5 kq olmuşdur. 2015-
ci illə müqayisədə isə 2019-cu ildə 3,3 dəfə artım 
baş vermişdir (1, s.57).  

Narkotik vasitələrin konkret növlərinə gəldik-
də isə deyə bilərik ki, bu illər ərzində müsadirə 
olunmuş narkotiklərin miqdarında ən yüksək ar-
tım heroin kimi təhlükəli narkotik vasitədə qeydə 

alınmışdır: 2000 və 2015-ci illərlə müqayisədə 
2019-cu ildə müsadirə olunmuş heroinin miqdarı 
uyğun olaraq 362,6 və 30,7 dəfə artaraq 2066,6 
kq təşkil etmişdir.  

Eyni meyllər müsadirə olunan marixuana, hə-
şiş və digər narkotik vasitələrin miqdarında da 
müşahidə olunmuşdur.  

Qeyd edək ki, 2000-2019-ci illərdə qaçaqmal-
çılıq yolu ilə Azərbaycana daxil olan və müsadirə 
olunan narkotik vasitələrin miqdarında da ciddi 
artım baş vermişdir: 2000 və 2015-ci illərlə mü-
qayisədə 2019-cu ildə qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə 
ərazisinə daxil olan və müsadirə edilən narkotik 
vasitələrin miqdarı uyğun olaraq 76 və 8 dəfə ar-
taraq 2211 kq təşkil etmişdir (cədvəl 3). 
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Cədvəl 3 
Müsadirə olunmuş narkotik vasitələr və psixotrop maddələr (kq): 

 
 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 
        
cəmi müsadirə  
edilmişdir 

145,5 245,0 871,3 1014,7 1154,2 2526,3 3317,5 

O cümlədən:        
Tiryək 79,6 35,0 49,9 200,2 220,9 362,5 289,2 
Heroin 5,7 13,4 122,5 67,4 188,0 1194,6 2066,6 
Marixuana 56,5 150,0 375,6 646,7 659,3 795,6 822,1 
Həşiş və həşiş yağı 3,5 38,5 303,1 51,5 19,3 89,2 22,8 
Digər 0,2 8,1 20,2 48,9 66,7 124,4 117,8 
Onlardan qaçaqmal-
çılıq yolu ilə daxil 
olmuşdur  

29,1 33,1 295,9 279,0 328,0 1412,3 2211,0 

Narkotik vasitələr 
hazırlamaq üçün 
xammal, kq 
O cümlədən: 
Xaş-xaş (yaşıl kütlə) 
Çətənə 

1411,5 
 
 
 

560,6 
85,9 

539,9 
 
 
 

42,7 
497,2 

2186,2 
 
 
 

0,3 
2185,9 

6423,2 
 
 
 
- 

6423,2 

2634,3 
 
 
 

2,6 
2631,7 

4689,1 
 
 
 

6,4 
4682,7 

10013,4
 
 
 

0,1 
10013,3

 
Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində, o cümlədən 

Azərbaycanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi 
ilə bağlı vəziyyəti əks etdirən məlumatların, bey-
nəlxalq təşkilatların bununla bağlı hesabatlarının 
təhlili göstərir ki, XXI əsrdə narkocinayətkarlıq 
ənənəvi xarakteristikalarını saxlamaqla yanaşı, 
bir sıra yeni cəhətlər və yeni meyllər də daşımağa 
başlamışdır. Planetimizin ən müxtəlif bölgələrin-
də narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin 
qanunsuz dövriyyəsi, narkomanlıq və narkobiz-
nes sahəsində mövcud durumun təhlili ümumən 
dünyada və Azərbaycanda narkocinayətkarlığın 
və narkomanlığın aşağıdakı meyllərlə səciyyələn-
diyini söyləməyə əsas verir: 

- narkocinayətkarlığın latentliyinin, sosial təh-
lükəlilik dərəcəsinin, mütəşəkkillik səviyyəsinin 
yüksəlməsi; 

- narkobiznesin əsasən mütəşəkkil cinayətkar 
dəstələrin, o cümlədən transmilli mütəşəkkil cina-
yətkar təşkilatların əlində cəmləşməsi; 

- cinayətkarlığın strukturunda narkocinayət-
karlığın xüsusi çəkisinin əsasən artma meyli ilə 
xarakterizə olunması; 

- narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin 

satışı və ya satış məqsədilə qanunsuz dövriyyəsi 
ilə bağlı qeydə alınan cinayətlərin sayının artması 
ki, bu da müəyyən dərəcədə hüquq-mühafizə or-
qanlarının narkotacirlərin üzə çıxarılması ilə bağlı 
fəaliyyətinin effektivliyinin əhəmiyyətli dərəcə 
yüksəlməsi ilə də bağlıdır; 

- narkotiklərə aludə olan şəxslərin ümumi sa-
yında qadınların və yetkinlik yaşına çatmayan 
şəxslərin xüsusi çəkisinin o qədər də yüksək ol-
maması; 

- narkotiklərin qara bazarında sintetik narko-
tiklərin xüsusi çəkisinin və həcminin artması; 

- heroin, kokain kimi təhlükəli narkotiklərin is-
tehsalının və istehlakının artması; 

- narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin 
insan sağlamlığı üçün daha təhlükəli olan yeni 
növlərinin (məsələn, spays) yaranaraq sürətlə ya-
yılması;  

- narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin 
yeni bazarlarının, daşınmasının yeni marşrutları-
nın, yeni tranzit-keçid məntəqələrinin yaranması;  

- narkobiznes sənayesinə cəlb olunan şəxslərin 
və ölkələrin artması, narkobiznes sənayesinin və 
narkocinayətkarlığın transmilliləşməsi meylləri-
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nin güclənməsi; 
- narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin 

Avropa, ABŞ, habelə Müstəqil Dövlətlər Birliyi 
ölkələrinə çatdırılmasının yeni marşrutlarının ya-
ranması, narkotiklərin magistral daşınmasının təş-
kili və bu işin əsasən mütəşəkkil narkocinayətkar 
dəstələr tərəfindən həyata keçirilməsi; 

- tranzit dövlətlərin narkotiklərin istehlakçısı 
olan regionlara çevrilməsi; 

- mövcud bazarlarla yanaşı, yeni narkobazarla-
rın da meydana gələrək inkişaf etməsi; 

- narkotrafik və narkosatış bazarları uğrunda 
mübarizədə iştirak edən cinayətkar dəstələr, o 
cümlədən transmilli mütəşəkkil dəstələr arasında 
rəqabətin kəskinləşməsi, 

-narkosənayenin genişlənməsi və möhkəmlən-
məsi əsasında kriminal narkotexnologiyanın tə-

şəkkül tapması; 
- narkomaniyanın cinayətkarlığa, onun bir sıra 

tamah və tamah-zorakı növlərinə təsirinin artması 
(məsələn, narkomaniya zəminində oğurluq, qul-
durluq və soyğunçuluq, qəsdən adam öldürmə ki-
mi cinayətlərin törədilməsi); 

- narkotizasiyanın yayılmaqda davam etməsi 
və artıq dünyanın bir sıra ölkələrində narkomədə-
niyyətin formalaşmağa başlaması; 

- narkobiznesdən əldə edilmiş «çirkli» pulların 
«yuyulması» (leqallaşdırılması) və sonradan leqal 
iqtisadiyyatın ən müxtəlif sahələrinə sərmayə 
şəklində yatırılması hallarının genişlənməsi, nar-
kopulların terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi 
mənbələrindən birinə çevrilməsi (2, s.12; 3, 
s.273-274; 7, s.13; 9, s.767-775; 13, s.273-274; 
15,s.152-153).
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Summary 

 
The article contains the results of a statistical-criminological analysis of the situation, structure and 

dynamics of drug-related crimes in Azerbaijan. Based on the statistics of crime in Azerbaijan for the 
period 2000-2019, the situation and dynamics of drug crime in Azerbaijan, the situation and dynamics 
of its various types have been analyzed.Based on the analysis of data on drug trafficking in the world, 
including in Azerbaijan, as well as reports from international organizations, it was determined that in 
the XXI century, along with maintaining the traditional characteristics of drug crime, a number of new 
attempts and new trends. 
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Резюме 
 
В статье представлены результаты статистико-криминологического анализа ситуации, 

структуры и динамики наркопреступлений в Азербайджане. На основе статистики преступно-
сти в Азербайджане за период 2000-2019 гг. Проанализированы ситуация и динамика нарко-
преступности в Азербайджане, ситуация и динамика ее различных видов. На основе анализа 
данных по незаконному обороту наркотиков в мире, В том числе в Азербайджане, а также от-
четами международных организаций было определено, что в XXI веке, наряду с сохранением 
традиционных характеристик наркопреступности, возник ряд новых попыток и новых тенден-
ций. 
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on dövrlər respublikamızda dövlət təsi-
satlarının təkmilləşdirilməsini, daha çe-
vik və səmərəli idarəçiliyin əsaslarının 

yaradılmasını özündə ehtiva edən davamlı siyasi-
hüquqi islahatlar aparılır. Müasirləşməni, demok-
ratikləşməni və yeniləşməni strateji hədəf kimi 
müəyyən edən Azərbaycan idarəetmə sahəsində 
reallaşdırılan islahatların aparılmasında qabaqcıl 
ölkələrin təcrübəsinə istinad edir. Qloballaşma şə-

raitində isə belə yanaşma zəruridir, milli maraqla-
rın, dövlət təhlükəsizliyinin təmin olunması baxı-
mından olduqca əhəmiyyətlidir. 

Zaman keçdikcə, yeni reallıqlar yarandıqca 
qarşıya çıxan tələblər də dəyişir. Ölkəmizdə real-
laşdırılan institusional islahatlar da milli idarəet-
mə sisteminin dövrün dəyişən tələblərinə uyğun 
qurulmasını özündə ehtiva edir. Bütövlükdə ida-
rəetmə sisteminin səmərəli qurulması ölkənin 
qarşıya qoyulan yeni hədəflərə doğru inamla irəli-
ləməsini və yeni nailiyyətlər qazanmasını şərtlən-
dirir. Dövlət hakimiyyət sistemindəki münasibət-
lər, onların təşkili qaydasının daha da demokratik 
yolla həllini tapması, dövlət orqanlarının, onların 
vəzifəli şəxslərinin qanunla müəyyən edilmiş sə-
lahiyyətlər çərçivəsində qarşılıqlı əlaqələrinin ef-
fektiv təmin edilməsi məqsədilə ölkəmizdə son il-
lərdə qanunvericilik sahəsində o cümlədən kons-
titusiya islahatları uğurla aparılmaqdadır.Bu ba-
xımdan 2016-cı il sentyabrın 26-da respublika-
mızda Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü əsasın-
da Konstitusiya islahatları ilə bağlı keçirilən refe-
renduma əsasən, dövlət idarəçiliyində yeni təsisa-
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tın- vitse-prezidentlik institutunun yaradılması 
böyük aktuallıq daşıyır. Dövlət idarəçiliyində 
funksional vahid kimi vitse-prezidentlik institutu-
nun yaradılması müasir Azərbaycan dövlətçiliyi-
nin yeni və mütərəqqi bir xüsusiyyətidir. 

Azərbaycan cəmiyyəti ölkəmizin Konstitusiya-
sına dair Referendum Aktını zamanın sifarişi ki-
mi qəbul etmişdir. Çünki Azərbaycanda müstəqil 
dövlətçiliyin sürətlə və hərtərəfli şəkildə inkişaf 
etməsi, ölkəmizin beynəlxalq əlaqələrinin geniş-
lənməsi, eyni zamanda, dünya birliyində gedən 
müasir proseslər dövlət idarəetməsi istiqamətində 
və cəmiyyət həyatında daim yeni islahatları mey-
dana çıxarır. Azərbaycan müstəqillik dövründə 
cəmiyyətin inkişafından doğan, zamanın sifarişi 
kimi sosial tələblərdən yaranan məqsədyönlü şə-
kildə keçirilən ardıcıl və genişmiqyaslı islahatla-
rın sayəsində irəli gedərək, müasir yüksək inkişaf 
mərhələsinə gəlib çatmışdır. Daha dəqiq desək, 
inkişafın hər yeni mərhələsi növbəti islahatlara tə-
ləbatları doğurmuş və həmin islahatların həyata 
keçirilməsi də öz növbəsində böyük inkişafa tə-
kan vermişdir. Hazırda ölkəmizdə bundan sonrakı 
dövrün daha dinamik yüksəlişini təmin etmək, 
dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək, siyasi 
sistemi təkmilləşdirmək üçün zaman növbəti isla-
hatların sifarişini irəli sürür (5.s.315). 

Konstitusiyaya əlavə edilən 1031-ci maddəsi 
Azərbaycanda vitse-prezidentlik institutunun ya-
radılmasını nəzərdə tutur. Vitse-prezidentlik insti-
tutu çevik və səmərəli idarəçiliyin təmin edilməsi 
üçün əlverişli mexanizm kimi beynəlxalq təcrü-
bədə də özünü doğrultmuşdur. 

Hər bir anlayış kimi, vitse-prezidentlik anlayışı 
da tərkib elementlərinin kompleksindən ibarətdir. 
Vitse-prezidentlik institutu anlayışı idarəetmə 
müxanizmində ali mərkəzi və yerli elementlərin 
bütövləşməsi və uyğunlaşması, eləcə də onlar 
arasında ahəngdarlığı və qarşılıqlı əlaqəni özündə 
əks etdirir. Ali səviyyədə tamlıq dövlət rəhbərliyi 
postunun siyasi idarəetmənin bütün pillələri ilə 
balanslı bağlılığını yaradır. Onun balanslı məz-
munu hər bir idarəçilik mərkəzi ilə olan simmet-
rik əlaqələrdən ibarət olur (8). 

Vitse-prezidentlik anlayışının fəlsəfı-elmi iza-
hı mövcuddur. Anlayışın fəlsəfəsi onun dərinlik 
və mürəkkəblik, həm də sadəlik məzmunundan 

ibarətdir. Vitse-prezidentlik institutunun fəlsəfi 
anlayışının iki baza istiqaməti mövcuddur: haki-
miyyətin ali pilləsində siyasi idarəçilikdə rənga-
rəngliyin formalaşdırılması; ali idarəçiliyin dərin-
ləşdirilməsi və şaxələndirilməsi-şaquli və üfıqi 
iyerarxiyanın həm sadələşdirilməsi, həm də müx-
təlif aspektli olması. Hər iki istiqamət vəhdətlik 
yaradır və bütövlüyü təmin edir. Ali pillə-dövlət 
rəhbərliyi postu- vəzifənin icrası baxımından şa-
xələrə ayrılır və yeni idarəetmə ruhu ilə pik nöq-
tədə birləşir. Dövlət idarəçiliyi vahid strukturun 
tərkib elementləri kimi piramidalardan təşkil olu-
nur. Bu baxımdan da vitse-prezidentlik dövlət 
idarəçiliyində mövcud olan daxili strukturların 
birləşməsindən yeni məzmunlu ali strukturları 
meydana gətirən şərtləndirici dayaq elementi ro-
lunu oynayır. Vitse- prezidentlik sayəsində zirvə-
də birləşən elementlərin sayı artır və həm də əha-
təli formada olur. 

Vitse-prezidentlik institutunun fəlsəfi mahiy-
yəti ilə yanaşı, elmi əsasları, konsepsiya məzmun-
lu, konstruktiv tərkib əsaslı elmi formaları da 
mövcuddur. Elmi formalar həm də anlayışın tər-
kib elementlərinin məzmununu meydana gətirir. 

Vitse-prezident vəzifələrinin təsis edilməsi 
Azərbaycanda prezident üsul-idarəsinin təkmil-
ləşdirilməsini, onun müasir çağırışlara adekvatlı-
lığını, fors-major vəziyyətlərdə dövlət idarəçiliyi 
mexanizminin optimal funksionallığını təmin et-
mək məqsədindən irəli gəlir, iqtisadi islahatların 
dairəsinin genişləndirilməsinə və onların sürətlən-
dirilməsinə xidmət edir. Həmçinin, yeni institutun 
formalaşdırılması ilə Azərbaycan Prezidentinin 
səlahiyyətlərinin icra mexanizmi dəqiqləşir, döv-
lət idarəçiliyi çətin vəziyyətə düşmək təhlükəsin-
dən sığortalanır. Bundan başqa, Konstitusiyaya 
edilən əlavə və dəyişikliklərə əsasən, yaradılmış 
vitse-prezidentlik institutu xüsusilə iqtisadi isla-
hatların davamlılığını təmin etmək və bu sahədə 
qəbul olunmuş qərarların tam həcmdə icrasını hə-
yata keçirmək üçün optimal idarəçilik mexanizmi 
kimi ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsində də öz həyati-
liyini təsdiq etmişdir. 

Vitse-prezidentlik institutu prezidentin bu və 
ya digər göstərişlərinin həyatakeçirilməsinə nəza-
rəti gücləndirə, bürokratik əngəlləri aradan qaldı-
ra və proseslərin qat-qat sürətlənməsinə səbəb ola 
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bilər. Belə ki, kollegial orqan olan Nazirlər Kabi-
neti bu və ya digər qərarlarını müxtəlif nazirliklər 
səviyyəsində təsdiq etdirməli və digər prosedur 
qaydalara riayət etməlidir. Nazirlər Kabineti bir 
çox hallarda çox sürətlə dəyişən reallıqlara, çevik 
qərar verilməsi tələb olunan proseslərə adekvat 
reaksiya verə bilmir. Bu, heç də Nazirlər Kabine-
tinin zəif işləməsinin nəticəsi deyil. Sadəcə ola-
raq, qurumun işlək mexanizmi belədir. Burada 
mövcud olan kollegiallıq prinsipi zaman baxımın-
dan çevikliyi məhdudlaşdıran amildir. Bu baxım-
dan, vitse-prezidentlik institutu o qədər çevik or-
qandır ki, hakimiyyətin digər şaxələrinin, o cüm-
lədən Nazirlər Kabinetinin statusuna xələl gətir-
mədən öz funksiyalarını həyata keçirir. İcra haki-
miyyəti qolunun daxilində bu dəyişiklik, nəinki 
hakimiyyətin digər qollarının statusuna toxun-
mur, hətta Prezidentin vəzifə başında olduğu 
müddətdə vitse-prezidentə əlavə səlahiyyətlər 
verməyərək Nazirlər Kabinetinin üstünlüyünə tə-
sir etmir. Başqa sözlə, Konstitusiyanın 114-cü 
maddəsinin II hissəsində təsbit olunan Nazirlər 
Kabinetinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin yuxarı icra orqanı statusuna heç bir dəyişiklik 
edilmir. 

Vitse-prezidentlik institutuna dair beynəlxalq 
miqyasda bəzi dövlətlərin təcrübəsi maraq doğu-
rur. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 1789-
cu il tarixli Konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş 
Seçkiçilər Kollegiyasının əsas vəzifəsi ABŞ pre-
zidentinin və ABŞ vitse-prezidentinin seçilməsi-
nin təmin edilməsidir (3,s.25). 

ABŞ Vitse-prezidenti ABŞ federal hökuməti-
nin icra orqanında əhəmiyyətinə görə ikinci vəzi-
fəli şəxsdir. Vitse-prezidentin əsas konstitusiya 
funksiyası ondan ibarətdir ki, o ABŞ Prezidentini 
onun vəfat etməsi, istefası və ya vəzifədən çıxa-
rılması hallarında əvəz edir. ABŞ Vitse-prezidenti 
ABŞ prezidenti ilə birlikdə seçilir. Hər bir prezi-
dentliyə namizədin özünün vitse-prezident vəzifə-
sinə namizədi olur. Vitse-prezident, prezidentin 
təmsil etdiyi siyasi partiyanı təmsil edir, lakin 
Konstitusiyaya əsasən, mütləq başqa bir ştatdan 
olmalıdır (Seçkiçilər Kollegiyasında heç bir ştatın 
üstün şəraitdə olaraq iki “namizəd” üçün səs ver-
məməsi üçün). 

ABŞ Konstitusiyasına edilmiş on ikinci düzəli-

şə uyğun olaraq, ABŞ-ın vitse-prezidenti vəzifəsi-
nə namizədə, prezidentliyə namizədə dair olan 
eyni tələblər (namizəd ən azı 35 yaşında olmalı, 
o, ABŞ-da doğulmuş olmalı və ən azı 14 ilABŞ-
da yaşayan ABŞ vətəndaşı olmalıdır) irəli sürü-
lür. Vitse-prezidentin seçilməsayına heç bir məh-
dudiyyət qoyulmur (1948-ci ildən tədbiq olunan 2 
prezidentlik müddətindən fərqli olaraq) (3,s.27). 
ABŞ-ın vitse-prezidenti formal olaraq ABŞ Sena-
tına rəhbərlik edir, burada yalnız səslərin bölün-
məsində həlledici səs hüququ vardır. Prezidentin 
xahişi ilə o, dövlət başçısının adından və onun 
tapşırığı ilə bir sıra digər ictimai vəzifələr də tuta 
bilər. 

İsveçrədə, İsveçrə Konfederasiyasının prezi-
denti-dövlət başçısı bir il müddətinə növbəti illik 
rotasiya ilə Federal Şuranın (hökumət) üzvləri 
arasından seçilir. Federal Şura İsveçrə Konfedera-
siyasının prezidentini və vitse-prezidentini seçir. 
Eyni şəxs iki dəfə ardıcıl olaraq İsveçrə Konfede-
rasiyasının prezidenti və vitse-prezidenti seçilə 
bilməz. 

Bolqarıstanda, vitse-prezident 1992-ci ilədək 
Bolqarıstan parlamentinin - Xalq Məclisinin de-
putatları tərəfindən dolayı seçkilər yolu ilə, daha 
sonra isə ümumi birbaşa seçkilər yolu ilə və Bol-
qarıstan prezidenti ilə birlikdə seçilirlər. Bolqarıs-
tandaprezident və vitse-prezident vəzifəsinə na-
mizədlər bir siyasi partiyadan irəli sürülür.Bolqa-
rıstan Konstitusiyasına uyğun olaraq, Bolqarısta-
nın vitse-prezidenti Bolqarıstan prezidentinin xid-
məti vəzifələrini icra etməsində onun əsas kö-
məkçisidir (8). 

İki dövlətdə - Yəmən və Birləşmiş Ərəb Əmir-
liklərində bir vitse-prezident (müavin), İraqda iki 
vitse-prezident vəzifəsi nəzərdə tutulmuşdur. Su-
riyada prezident öz istəyi ilə bir və ya bir neçə 
vitse-prezident təyin edə bilər, İranda prezident 
müavinlərinin sayı konstitusiya ilə müəyyən 
olunmamışdır. Bəzi hallarda vitse-prezidentlər 
dolayı seçkilərdə prezidentlə birlikdə seçilirlər 
(məsələn, İraq, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri), di-
gərlərində prezident tərəfindən təyin edilirlər 
(məsələn, İran, Yəmən, Suriya) (6,s.13). 

Konstitusiyalar vəzifələrin dəyişdirilməsi və 
digər dövlət vəzifələri ilə uzlaşdırılması əsasları 
da daxil olmaqla, vitse-prezidentlərin müxtəlif se-
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çilmə qaydalarını, vitse-prezidentlərin statuslarını 
və səlahiyyətlərinin həcmini təsbit edir. 

Dövlət rəhbərinin səlahiyyətləri müxtəlif sahə-
ləri əhatə edir. İdarəçilik birbaşa və dolayı (uni-
versal) olmaqla dövlətin bütün sahələrini əhatə 
edir. Bu baxımdan da idarəçilik yükü çox olur. 
Yükün çoxluğundan irəli gələrək hakimiyyət sə-
lahiyyətlərinin bölgüsü zərurəti meydana gəlir. 
Dövlət rəhbərinin səlahiyyətləri onun köməkçi-
rəhbərləri tərəfindən bölünür. Bölgü sayəsində 
hakimiyyətin zirvəsi də rəngarəngləşir. Çoxşaxəli 
nəzarət və tapşırıqlar, göstərişlər sistemi, struktu-
ru formalaşır. Dövlət rəhbərinin səlahiyyətlərinin 
rəhbər-köməkçilər arasında bölüşdürülməsi döv-
lət rəhbəri postunun möhkəmləndirilməsini və 
köməkçi vəzifələr sisteminin yaradılmasını özün-
də ehtiva edir. Dövlət rəhbəri postunun gücləndi-
rilməsi özlüyündə dövlətin idarəçilik sisteminin 
gücləndirilməsini əks etdirir (2,s.17). 

Vitse-prezidentlik institutu da dövlət rəhbəri-
nin köməkçi-rəhbərlər şəbəkəsindən ibarətdir. Bu 
şəbəkə idarəçiliyin yuxarı mərhələsində idarəet-
mənin şaquli və üfıqi trayektoriyasında xətləri ço-
xaldır. Yuxarıdan-aşağıya və əksinə nəzarət me-
xanizmi üzrə tərkib elementlərini meydana gəti-
rir. 

Vitse-prezidentlik institutu vəzifə və məsuliy-
yətlərin bölgüsü zərurətini yaradır və sahələr üzrə 
idarəçilikdə effektivliyi şərtləndirir. Məsuliyyət-
lər və öhdəliklər iyerarxiyası dövlət rəhbəri pos-
tunun gücləndirilməsini özündə ehtiva edir. Vit-
se-prezidentlik institutunun fəlsəfəsi ali mərhələ-
də siyasi kollegiallıqdan ibarətdir. Qərarların qə-
bulu və icrası məsələsində çox tərkibli mövqelə-
rin mövcudluğunu özündə əks etdirir (7). 

Vitse-prezidentlik institutunun fəlsəfi mahiy-
yətini bu şəkildə ümumiləşdirmək olar: 

- dövlətin ali idarəçiliyinin zənginləşdirilməsi 
və çoxfunksionallığı; 

- iyerarxik idarəçiliyin ali, mərkəzi və aşağı 
pillələri arasında bağlılığın gücləndirilməsi; 

- dövlət rəhbəri səlahiyyətlərinin icra bölgü-
sünün artması və yenidən təşkili; 

- fikirlərin çoxluğu hesabına ali dövlət idarə-
çiliyinin rəngarəngləşməsi və elementlərin qarşı-
lıqlı şərtləndirilməsi; 

- dövlət rəhbəri səlahiyyətlərinin bölgüsü, sə-

lahiyyətlər və vəzifələr üzrə tarazlığın artması; 
- çoxvektorluluq hesabına ali dövlət idarəçili-

yinin təkmilləşdirilməsi; 
- dövlət rəhbəri ilə hakimiyyət qolları arasın-

da koordinasiyanın gücləndirilməsi, əlaqələrin 
çoxaspektliliyindən sadəliyə keçidlər etməsi; 

- dövlət hakimiyyətinin qolları arasında ali 
səviyyədə bağlılığın artması; 

- dövlət rəhbəri postunun gücləndirilməsi, sə-
lahiyyətlərinin çoxvektorlu əsaslarla daha da 
möhkənləndirilməsi; 

- ali dövlət idarəçiliyi sistemində harmoniya-
nın, simmetriyanın gücləndirilməsi; 

- dövlət hakimiyyəti üzərində nəzarət mexa-
nizmlərinin çoxalması; 

- ali dövlət idarəçiliyi üçün təşkilati funksiya-
ların çoxalması və siyasi sistemdə elementlərin 
artması; 

- ali dövlət idarəçiliyi üzrə yeni istiqamətin 
yaradılması; 

- dövlətin ali pilləsində vasitəçiliyin və nü-
mayəndəçiliyin artması; 

- ali dövlət idarəçiliyində paylanma hesabına 
dövlət idarəçiliyinin təkmilləşməsi; 

- ali dövlət idarəçiliyində sistemin formalaş-
ması, dövlət rəhbəri postunun institutlaşması və 
tərkib elementlərə ayrılması, bu baxımdan da 
strukturlaşması; 

- ali mərhələdə dövlət siyasətinin sadələşmə-
si və strateji xətlərin çoxalması; 

- ali idarəçilikdə qərarların qəbulu zamanı 
kollegiallığın çoxalması, ali postun sistemləşməsi 
və kollektivləşməsi və s (9). 

Vitse-prezidentlik elmi baxımdan iki mühüm 
istiqaməti əhatə edir: birincisi, dövlət rəhbərinin 
müəyyən məqamlarda əvəz olunması, səlahiyyət-
lərinin icrasını həyata keçirmək; ikincisi, səlahiy-
yətlərin rəhbər-köməkçilər kimi bölünməsini (bu-
rada da əvəz olunma kimi bölgü nəzərdə tutula 
bilir) təmin etmək. Anlayışın elmi əsaslarının təh-
lilindən görünür ki, vitse-prezidentlər prezidentin 
öz vəzifəsini icra edə bilmədiyi hallarda onun və-
zifə səlahiyyətlərini icra edən şəxslərlə yanaşı, 
konstitusion səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi 
üzrə köməkçi rəhbər şəxslərdir. Bu yanaşma həm 
də məfhumun təyinatı funksiyasını şərtləndirir. 
Elmi tərkib onu deməyə əsas verir ki, onlar haki-
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miyyət qolları üzrə prezident səlahiyyətlərinin ic-
rası ilə məşğul ola bilərlər. 

Elmi yanaşmadan irəli gələrək, vitse-prezi-
dentlərin müəyyən olunmuş hüquqi statusları ilə 
bağlı belə qənaətə gəlmək olar: 

- Birincivitse-prezident - dövlət rəhbərinin 
icra hakimiyyəti qolu üzrə səlahiyyətli köməkçisi 
- həmin qola ümumi rəhbərlik edən şəxs; 

- Vitse-prezident - dövlət rəhbərinin qanun-
verici hakimiyyət üzrə səlahiyyətli rəhbər kömək-
çisi; 

- Vitse-prezident - dövlət rəhbərinin məhkə-
mə hakimiyyəti üzrə səlahiyyətli rəhbər köməkçi-
si; 

- Vitse-prezident - dövlət rəhbəri ilə xalq ara-
sında əlaqələrdə funksional rəhbər köməkçi,icti-
mai funksiya daşıyan və siyasi-ideoloji işlərə rəh-
bərlik edən şəxs (4, s.54). 

Təbii ki, hər bir vəzifə özündə səlahiyyətləri 
əks etdirir. Bu səlahiyyətlər konkret və əməli ad-
dımların atılmasını zəruri edir. Səlahiyyətlər vəzi-
fələrin hüquqi statuslarından yaranır, eləcə də hü-
quqi statusların tərkibini müəyyən edir. Səlahiy-
yətlərdən məsuliyyətlər meydana gəlir. Vitse-pre-
zidentlərin səlahiyyətləri həm ayrı-ayrı sahələri, 
hakimiyyətlər üzrə ümumiləşmiş obyektləri əhatə 
edə bilir, həm də dövlət rəhbərinin səlahiyyət sa-
hələri üzrə yüksək koordinasiya funksiyasını hə-
yata keçirmə ilə ifadə olunur. Onlar öz sahələri 
üzrə həm rəhbər, həm də təşəbbüskar və ideyave-
rici şəxslər də ola bilərlər. Bunun üçün liderlik 
keyfiyyətlərini özlərində cəmləşdirməlidirlər. Vit-
se-prezidentlər dövlət idarəçiliyinin qolları ara-
sında birləşdirici və ali zirvədə yekunlaşdırıcı, 
ümumiləşdirici və bütövləşdirici funksiyaları da 
həyata keçirə bilərlər. 

Vitse-prezidentlik institutunun formalaşdırıl-
ması məqsədilə onların işinin ümumi xassələrinin 
hüquqi əsaslarının müəyyən olunması və hüquqi 
bazanın təkmilləşdirilməsi yönündə yeni qanun-
vericilik aktları qəbul edilə bilər. Vitse-prezident-
lər öz səlahiyyət sahələri üzrə hüquqi normayart-
ma və hüquqi normaləğvetmə funksiyasına sahib 
ola, həmçinin, müvafiq qərarlar qəbul edə, sistem 
daxilində, struktur daxilində sərəncamlar imzala-
ya bilərlər.Vitse-prezidentlər dövlətin strateji-
konseptual siyasətinə köməkçi rəhbər ola,sahələr 

üzrə konsepsiyaların, bu baxımdan strategiyala-
rın, doktrinaların hazırlanması və icrası siyasətini 
həyata keçirə bilərlər. 

Azərbaycanda vitse-prezidentlik institutunun 
yaradılması dövlət idarəçiliyisistemində yeni ha-
disədir. Məsələ ilə bağlı dünya təcrübəsinin öyrə-
nilməsi də belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, 
prezident idarəçiliyinin olduğu respublikalarda 
vitse-prezident institutunun mövcudluğu dövlətin 
yaxşı idarə edilməsinin təminatı, qərarların çevik 
qəbulu və həyata keçirilməsi baxımından olduqca 
səmərəlidir. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında 
dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Res-
publikasının Referendum Aktında Konstitusiya-
nın 103, 105, 106, 108, 110-cu maddələrində öl-
kəmizin müstəqillik tarixində ilk dəfə olaraq öz 
əksini tapmış vitse-prezidentlik istitutuna dair 
müddəalar tamamilə yenidir və nəticə etibarilə 
Prezident İdarəetməsi İnstitutunun daha da inki-
şaf etdirilməsinə xidmət edir. Prezident hakimiy-
yətinə əsaslanan idarəetmə sistemində Referen-
dum Aktının müddəalarına əsasən, Birinci vitse-
prezident və vitse-prezidentlər vəzifələrinin mü-
əyyənləşdirilməsi qəbul olunmuş idarəçilik siste-
minin normal fəaliyyətinin təmin edilməsinə öz 
töhfəsini verəcəkdir. Vitse-prezidentlik institutu-
nun yaradılması Azərbaycanda həm də artıq inki-
şaf etmiş müstəqil bir dövlətin formalaşdığını 
göstərən əhəmiyyətli bir faktdır. (1) 

Məhz inkişaf etmiş müstəqil Azərbaycan döv-
lətinin və yeniləşmiş Azərbaycan cəmiyyətinin 
bütün istiqamətlər üzrə daha da irəli getməsi üçün 
ölkə Prezidentinin tabeçiliyində vitse-prezidentlə-
rin fəaliyyət göstərməsi dövlət rəhbərinin həyata 
keçirdiyi genişmiqyaslı islahatların, dövlət başçı-
sının rəhbərliyi ilə icra olunan möhtəşəm proq-
ramların yerinə yetirilməsinə icra məsuliyyətini 
artırar, beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsindəki çoxcə-
hətli fəaliyyətə təkan verə bilər. Bu mənada vitse-
prezidentlik institutunun yaradılmasına dair Refe-
rendum Aktının müddəalarının qəbul edilməsi öl-
kəmizdə Konstitusiya islahatları səviyyəsində də 
ciddi bir addımdır. Dövlət idarəetmə sistemində 
ilk dəfə olaraq vitse-prezidentlik strukturunun 
formalaşdırılması Prezident İlham Əliyevin adı 
ilə bağlı olan tarixi xidmətdir. Nəinki müstəqillik 
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dövründə, hətta Azərbaycan dövlətçiliyinin bütün 
tarixi ərzində vitse-prezident formatında yeni sə-
lahiyyətlər ilk dəfədir ki, tətbiq olunur. Vitse-pre-
zidentlik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

hakim komandasının yeni strukturu kimi dövlət 
idarəçiliyinin daha da təkmilləşməsinə xidmət 
edəcəkdir. 
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This article considers the formation of the Institute of Vice-Presidency in the Azerbaijan Republic. 

And also this article discusses the foreign practice of this institution in democratic countries. The au-
thors analyze the constitutional and legal norms regulates the legal status of the Vice-Presidency in the 
Azerbaijan Republic, and the place and role of this institution in the system of the state power. 
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GİRİŞ 

loballaşan müasir dünyada elitanın so-
sial-siyasi inkişaf prosesinə təsirinin 
tədqiq olunması xüsusilə aktualdır. Bu 

problemdəki zidddiyyətlər siyasi elitaların əvvəl-
cədən resurslara, strateji baxımdan mühüm qərar-
ların qəbul olunmasında azadlığa malik olan və 
cəmiyyətə məqsədyönlü idarəetmə təsirini göstər-
məyi bacaran sosial subyektlər kimi fəaliyyəti ilə 
müəyyən edilir. Qeyd edək ki, siyasi elitaların 
tərkibinin və konfiqurasiyasının dəyişdirilməsi, 
elitar qruplar arasında münasibətlərin xarakteri, 
siyasi rəqabətin dərəcəsi, siyasi elitalar dövranı-
nın xarakteri, onların formalaşması və rekrutasi-
yası üsulları elitadaxili transformasiyanın öyrənil-
məsinin əsas aspektləridir. Əslində, qloballaşma 
şəraitində elita qruplarının tədqiqində onların qe-
nezisinə və morfologiyasına marağın artması tə-
sadüfi deyil. Çünki cəmiyyətdə onların rolu məhz 
cəmiyyətin sosial-iqtisadi strukturunda aparılan 
islahatlar zamanı artır. Siyasi elitaların da tədqiqi-
nin aktuallığı həm də müasir Azərbaycanın siyasi 
həyatında onların fəaliyyətinin getdikcə artan ro-
lu, eləcə də onların əlində yerli və regional səviy-
yələrdə ölkənin hakimiyyət və idarəetmə resursla-
rının davamlı şəkildə cəmləşməsi ilə bağlıdır. 

I. Siyasi elita və sosial-siyasi inkişaf. 
Antik dövrün görkəmli filosofu Aristotel ,,Si-

yasət” əsərində üç əsas suala cavab verməklə və-
zifə tutmağın mahiyyətini açmağın mümkünlüyü-

nü göstərirdi. Birinci, kim vəzifəyə təyin edir, 
ikinci, kimlərdən vəzifəyə təyin olunur, üçüncü, 
hansı cür təyin olunur (1, s.331). 

Qeyd edək ki, dövlət vəzifəsinə təyin olunma 
mərkəzləşdirilmiş monarx idarəçilik formasının 
tətbiq olunduğu bütün dövrlərdə əsas üsul olmuş-
dur. Müasir dövrdə isə Konstitusiya, qanunlar və 
normativ aktlara uyğun olaraq təyin olunma geniş 
tətbiq olunmaqla bir neçə formada aparılır. Birin-
ci, birbaşa təyin olunma; ikincisi, təyinolunma 
haqqında qərar başqa orqanlarla razılaşdırılmaqla 
qəbul edilir; üçüncüsü, təyin olunma haqqında bir 
orqanın təqdimatı-digər orqan tərəfindən baxıl-
maqla qərar qəbul edilir; dördüncüsü, təyin olun-
ma haqqında qərar təsdiq üçün başqa orqana təq-
dim edilir, beşinci, təyin olunma haqqında bir or-
qanın təqdimatı başqa orqan tərəfindən təsdiq 
olunur, üçüncü orqan isə təyin olunma haqqında 
qərar qəbul edir (2,s.234). Bu və ya digər faktor-
lar cəmiyyətin elitarlığının əsasını yaradır. Qeyd 
edək ki, siyasi elitanın özü daxilən differensialdır. 
Birbaşa dövlət hakimiyyətinə malik idarəçilik - 
bu hakimiyyət elitasıdır. Bütün ölkə üçün vacib 
qərarlar verən müxalifət (kontrelita), orta, yəni ic-
timai fikrin barometri rolunu oynayanlar (əhalinin 
5%-ni təşkil edir), inzibati - bu məmurlar, idarəçi-
lər, bürokratiyaya daxil olanlardır, eləcə də parti-
yalarda müxtəlif siyasi elita, siniflər və b. Siyasi 
elitanın məhdudlaşdırılması, onlar arasındakı qar-
şılıqlı əlaqəni və təsiri inkar etmir. 

O cümlədən, siyasi elitaların qapalılıq dərəcə-
si, onların formalaşma və fəaliyyət göstərmə prin-
sipləri cəmiyyətdə baş verən prosesləri izah etmə-
yə kömək edəcək. Bu da bilavasitə, sosial - siyasi 
inkişaf prosesinə siyasi elitanın təsirinin öyrənil-
məsini mühüm amil kimi ortaya qoyur. Qeyd 
olunmalıdır ki, hazırda Azərbaycanın sosiomədə-
ni məkanında regional səviyyədə mövcud olan 
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yüksək statuslu qrupların tədqiq olunması siyasi 
rejimlərin, hakimiyyət institutlarının və siyasi eli-
taların dəyişilməsində, siyasi sistemlərin və və-
təndaş cəmiyyətinin qarşılıqlı təsir proseslərinin 
mürəkkəbləşməsində biruzə verilən radikal trans-
formasiya ilə bağlı problemlərin həlli üçün zəruri 
şərtdir. Çünki köhnə sosial gerçəkliyin dağıldığı 
və yenisi, daha müasiri yaradıldığı dövrdə qabaq-
cıl mövqelər elitaya məxsusdur. Bununla əlaqədar 
onun modernləşmə, ölkənin bütün iqtisadi, sosial, 
elmi-texniki, siyasi və dövlət strukturunun frontal 
reformasiya dövründə yeri və rolunun müəyyən 
edilməsi də zəruri şərtlərdən hesab olunur. Qeyd 
edək ki, elita üzvləri yüksək sosial status sayəsin-
də, baş verən siyasi proseslərə təsir etməyə, cəmiy-
yətin inkişafının xarakterini və trayektoriyasını 
müəyyən etməyə, müxtəlif sosial strukturların ma-
raqları arasında müvazinət saxlamaqla ictimai pro-
seslərə sabitləşdirici təsir göstərməyi bacarırlar. 

II. Elita və inkişaf 
Qloballaşma şəraitində Azərbaycan Respubli-

kasının regionlarının idarə edilməsində siyasi ba-
xımdan müəyyən çətinliklər ondan ibarətdir ki, 
yeni, müasirləşən milli elita hələ formalaşmayıb. 
Onun funksiyalarını siyasi idarəetməni həyata ke-
çirən liderlər yerinə yetirir və məhz onların fəa-
liyyətindən mərkəzlə regionlar arasındaki siyasi 
münasibətlərin necə qurulacağı, elitaların region-
daxili qarşılıqlı əlaqələrinin necə olacağı asılıdır. 

Qeyd edək ki, qloballaşma prosesinin özündə 
də bilavasitə, cəmiyyətin elita qruplarının fəaliy-
yəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki elitanın 
səmərəliliyi cəmiyyətin inkişafının və onun də-
yişmə perspektivlərinin göstəricisidir. Odur ki, 
qloballaşma dövründə siyasi prosesin bir subyekti 
kimi ,,siyasi elita” anlayışını aşağıdakı kimi də-
qiqləşdirək: 

- Siyasi elitanın strukturlaşma meyarlarını 
açıqlamaq; 

- Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi 
şəraitində siyasi elitanın sosial nümayəndəlik xü-
susiyyətlərini meydana çıxarmaq; 

- Qloballaşma şəraitində ölkənin siyasi elitası-
nın rekrutlaşdırma mexanizmlərini müəyyən et-
mək; 

-Siyasi elitanın fəaliyyətində spesifik xüsusiy-
yətləri, qloballaşma şəraitində onun səmərəliliyi-

nin səviyyəsini müəyyən etmək. 
Siyasi elitanın siyasi prosesin subyekti kimi 

anlayışını dəqiqləşdirsək, müəyyən edilər ki, o, 
cəmiyyəti idarə edən və ən açıq-aşkar ifadə olu-
nan siyasi-idarəetmə keyfiyyətləri daşıyanları xa-
rakterizə edir. Belə ki, elitaların səmərəlilik sə-
viyyəsinin təhlil olunması üçün elitist yanaşmanı 
realizə etməyə imkan verən əsas yanaşmaları da 
bu yanaşmada müəyyənləşdirmək olar. Həmçinin, 
siyasi elitanın strukturlaşdırma meyarları da bü-
tövlükdə, siyasi gerçəklikdə siyasi elitanın tipləri 
və formalarının yaranmasına gətirib çıxarır 
(3,s.73). 

Həmçinin, qeyd etməliyik ki, sosial nümayən-
dəliyin xüsusiyyətləri siyasi elitanın demokratik 
tipinin mühüm şərti kimi çıxış edir və siyasi elita-
nın bu tipi hakim elitanın mövqeləşməsinin göstə-
ricisidir. 

Digər sferalara da nəzər yetirmək olar. Məsə-
lən, ixtisas təhsil sisteminin əsas elita rekrutlaş-
dırma kanallarından biri kimi yaradılmasının, 
Azərbaycanda siyasi islahatın əsas şərtlərindən 
biri olan yeniləşmiş elitanın formalaşdırılmasının 
zəruri şərti olduğu müəyyən edilər. 

Lakin belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, 
Azərbaycanın siyasi elitasının formalaşma prosesi 
hələ ki tam başa çatmayıb. O, lazımi nisbi mütə-
şəkkillik, bütövlük və birlik keyfiyyətlərinə malik 
deyil, bu da onun fəaliyyətinin bəzən səmərəsiz 
olmasına gətirib çıxarır. 

Qeyd edək ki, sosial və psixoloji seçmə nəticə-
sində hər bir iri sosial və peşə qrupunda insanla-
rın onların sosial və peşə baxımdan yerinə yetir-
dikləri rolun keyfiyyətinə və səviyyəsinə görə dif-
ferensisasiya olunur. 

Elita yönəlişliklərin, davranış stereotipləri və 
normalarının yaxınlığı əsasında birləşmiş, şərik 
çıxdığı dəyərlərin (bəzən nisbi) ümumiliyinə ma-
lik olan sosial birlikdir. Bununla belə real və bə-
yanolunan davranış standartları xeyli fərqlənə bi-
lər. Elitanın daxili birliyinin dərəcəsi onun sosial, 
etnik eyniliyindən, əsas elita rekrutlaşdırma mo-
dellərindən, üstünlük təşkil edən siyasi liderlik 
üslubundan asılıdır . 

Siyasi elita daxilən möhkəm, cəmiyyətin kiçik 
bir hissəsini təşkil edən, mühüm strateji qərarları 
hazırlayan və qəbul edən və ya onların qəbul olu-
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nub-olunmamasına təsir edən subyekt kimi çıxış 
edən və bunun üçün lazımi resurs potensialına 
malik olan sosial kateqoriya kimi tərif olunub. 
Hakimiyyət resursları və dəyərlər sistemləri siya-
si elitanın seçilməsi üçün əsas parametrlərdir və 
onlar, öz növbəsində, konkret tarixi, institutsio-
nal- mədəniyyət xüsusiyyətlərindən asılıdır 
(4,s.74). 

Amerikalı politoloq R.Mills XX əsrin ortaları-
nın ABŞ elitasını təhlil edərkən ona statuslar və 
strateji rollar qrupu kimi tərif vermişdir. O, bu 
qrupa ,,rəhbər vəzifə” tutanları daxil etmişdir. 
Onun fikrincə, elitanı dövlət rəhbərliyi, korpora-
siyalar və ordu təşkil edir (5,s.321). 

Fransalı politoloq P.J.Şvarsenberq müasir eli-
tanı qapalı kasta kimi tərif etmişdir. 

XX əsrin ortalarında Yuqoslaviyalı sosioloq və 
siyasi xadim M.Cillas sovet tipli elitaların təbiəti-
ni meydana çıxarmağa cəhd göstərmişdir. Onun 
fikrincə, sosialist inqilabından sonra hakimiyyətə 
keçmiş inqilabçılardan və dövlət bürokratiyasın-
dan ibarət yeni siyasi sinif gəlib. Sinfin əsasını 
Kommunist partiyası təşkil edir. Yeni siyasi sin-
fin mahiyyəti Qərb ölkələrində olduğu kimi iqti-
sadi deyil, siyasidir. Qərb ölkələrində elita isteh-
sal vasitəsi kimi çıxış edən mülkiyyətə sahib ol-
duğu üçün hakimiyyətə malikdir. Öz növbəsində, 
bu sinif siyasi hakimiyyət üzərində inhisara malik 
olaraq milli mülkiyyəti özünə tabe edir. Lakin, 
bəzi müasir rus politoloqları elitanı siyasi inkişa-
fın hərəkətverici qüvvəsi kimi nəzərdən keçirirlər. 

Klassik elita nəzəriyyəçiləri Moska, Pareto və 
Mihels öz əsərlərində aydın şəkildə siyasi elitanı 
təsəvvür etmişlər. Onlar siyasi elitanın ümumi 
xüsusiyyətlərini, parametrlərini araşdırıb müasir 
elitar nəzəriyyələri arayıb qiymətləndirməyə im-
kan yaratmışlar (bu parametrlər aşağıda istifadə 
ediləcək). 

Bunlara aiddir: 
1) elita nümayəndələrinə məxsus əlahiddə xü-

susiyyətlər; 
2) elitar qatın içində cərəyan edən münasibət-

lərin mütəşəkkilliyi və həmrəyliyin dərəcəsi; 
3) elitanın- elita olmayanlar, kütlə ilə münasi-

bətləri; 
4) rekruivtləşmiş (cəlb edilmiş) elita, yəni ne-

cə və kimlərdən yaranmış 

5) elitanın cəmiyyətdə rolu (konstruktiv-əməli 
və yaxud dekonstruktiv-qeyri-əməli), onun funk-
siyaları və cəmiyyətə təsiri (5,s.39-41) 

II dünya müharibəsinədək elita nəzəriyyələri 
İtaliya, Almaniya və Fransada, müharibədən son-
ra isə ABŞ-da çox yayılmışdır. Bu nəzəriyyələrin 
əsas variantları bunlardır; ,,dəyərlər” (Orteqa i 
Qasset), ,,Makiavelliçi” (Bernhem), struktur-
funksional nəzəriyyə (Keller). Elita nəzəriyyələri-
nin ümumi cəhətləri aşağıdakılardır: tarixi tərəq-
qinin inkarı (tarix elitanın müəyyən tiplərinin 
hökmüranlığı ilə səciyyələnən sosial tsikllərin 
məcmusu kimi götürülür); xalqın suverenliyi ide-
yasının romantiklərin utopik əfsanəsi kimi tənqid 
edilməsi, bərabərsizliyin ictimai həyatın təbii əsa-
sı sayılması; elitanın devrilməsinə yönəldilən sosi-
al inqilablar həmin inqilabda iştirak edən kütlələrin 
gözlədiklərinə əks olan nəticələrə - bir elita ilə baş-
qa, daha amansız elita ilə əvələnməsinə doğrü apa-
rır, müstəbid və totalitar rejimlərə yol açır. Elitaçı-
lığın müddəası siyasi münasibətləri mütləqləşdir-
məkdir. Siyasi hakimiyyətə elə sosial münasibətlə-
rin əsası kimi baxılır ki, burada hökmüranliq və ta-
beçilik münasibətlərini daha da mümkün edir. Eli-
taçılığın sosial kökləri antaqonist cəmiyyətin istis-
marçı azlığa və istismar olunan çoxluğa parçalan-
masındadır. Elitarçılar tarixi inkişafın cəmiyyətdə 
məhsuldar qüvvələrin kifayət qədər inkişaf etmə-
məsi ilə bağlı müəyyən mərhələsinə ümumi qa-
nun, ,,insan təbiətinin” və mürəkkəb istehsalın tex-
naloji tələbləri kimi baxılır. 

Əslində, elitologiyanın predmeti elitanın, onun 
tərkibinin, fəaliyyət göstərmə qanunlarının, haki-
miyyətə gəlməsinin, sosial prosesdə rolunun, 
onun deqradasiya səbəblərinin və tarixi meydan-
dan getməsinin tədqiq edilməsidir. 

NƏTİCƏ 
Cəmiyyətdə siyasi elitaların mövcudluğu bir 

sıra obyektiv meyllərin təsiri ilə şərtləşdirilir. Cə-
miyyət bütün mürəkkəb təşkil olunmuş sistemlər 
kimi peşəkar idarəedici təsirə ehtiyac duyur, bu 
da əməyin idarəedənlərə və idarəolunlara bölgü-
sünü zəruri edir. Cəmiyyətə sosal biliklərə, səriş-
təyə və təcrübəyə malik olan, idarəetmə funksiya-
larını yerinə yetirə bilən insanlar lazımdır. Bun-
dan başqa, cəmiyyətdə siyasi bərabərsizlik müx-
təlif sosial qrup və əlillərə siyasətlə məğul olmaq 
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üçün müxtəlif imkanlar yaradan psixi, sosial və 
digər şəraitlərin qeyri-bərabər olmasının nəticəsi-
dir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, idarəetmə 
əməyi cəmiyyətdə yüksək qiymətləndirilir və sti-
mullaşdırılır, hakimiyyətə yaxınlıq isə fərdi tələ-
batların realizə olunması üçün geniş imkanlar ya-

radır. Bu hal bir çox insanı hakimiyyət struktirla-
rına can atmağa vadar edir. Nəhayət, siyasi elita-
nın mövcudluğu geniş əhali təbəqələrinin passiv-
liyi ilə şərtləşdirilir, çünki sonuncular öz gündəlik 
problemlərini həll etməklə məşğul olaraq siyasət-
dən uzaq olmağı üstün tutur. 
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Шахин Багиров  
Постулаты политической элиты и общественно-политического развития 

 

Резюме 
 

 Элиты теории власти и, в целом, в связи с чем ее политической элиты или элиты в отличие 
от разработки понятие не имеет понятия о политике классификации, его носители политоло-
гии. То, что в социально-политической теории социального расслоения среди занимает веду-
щее место elitist подход Запада. В статье современного элитические подхода других современ-
ных концепций, содержащий элиты типология и классификация, необходимых для виды харак-
теризуются было. В статье также нашли свое отражение классические и современные подходы 
к проблеме элиты. Проанализированa происхождение и социально-политическая сущность 
элитизма. Кроме того, дано описание последовательност элитных теорий. 

 

Shahin Bagirov 
Postulates of the political elite and socio-political development 

 

Summary 
 

The whole theory of the power elite and its media policy on the development of the concept does 
not mean unlike the political elite , elite or, as in his classification referred to in political science. So-
cial stratification theory is that the West is elitist approach in a leading role in a social-political 
sciences. In the article, elitist approach, combining elite classification type and other modern concept, 
types required for describing the modern. Also, the problems of classical and modern approaches, in-
cluding elitizmin creation and sociopolitical analysis was given about the origin of the elite. Also, the 
elite theory of interpretation of the order was given.  

 



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (28), 2020 

55 

UOT 343.1 
MİDHƏD QƏFƏROV 

Bakı Dövlət Universitetinin “Cinayət prosesi” kafedrasının professoru, 
 hüquq üzrə elmlər doktoru, professor 

HİKMƏT EYVAZOV 
DİN-in Polis Akademiyasının Elmi-tədqiqat və  

redaksiya-nəşriyyat şöbəsinin rəisi,  
polis polkovniki, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 
 

HÜQUQ-MÜHAFİZƏ ORQANLARININ ANLAYIŞI VƏ 
ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI YENİ KONTEKSTDƏ 

  
 
Açar sözlər: hüquq-mühafizə orqanı, hüquq-

mühafizə fəaliyyəti, məhkəmə, prokurorluq, milli 
təhlükəsizlik,təhqiqat, istintaq 

Ключевые слова: правоохранительные ор-
ганы, правоохранительная деятельность, суд, 
прокуратура, национальная безопасность, 
дознание, следствие 

Key words: law enforcement, law enforce-
ment activities, court, prosecutor's office, national 
security, investigation, inquest. 

 
ər bir dövlətin mahiyyəti, onun siya-
si-hüquqi təbiəti dövlət orqanları tə-
rəfindən gerçəkləşdirilən müvafiq 

funksiyalarda təzahür edir, həmin funksiyalar isə 
hakimiyyətin müxtəlif budaqlarına məxsusdur. 
Bu da öz növbəsində hakimiyyətlərin bölgüsü 
prinsipinə əsaslanan hüquqi formalarda baş verir. 
Bütün bunlar tam dərəcədə hüquq-mühafizə funk-
siyasının geçəkləşdirilməsinə də aid olunur. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları 
tərəfindən hüquq-mühafizə funksiyası realizə edi-
lərkən birinci olaraq insanın, vətəndaşın hüquqla-
rının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi, ölkədə la-
zımi ictimai qaydanın təmin olunması, zərurət ol-
duqda vətəndaşlara ixtisaslaşdırılmış hüquqi yar-
dımın göstərilməsi, ədalət mühakiməsinə müra-
ciətin təmini və hüquq pozuntularının törədilməsi 
nəticəsində vurulmuş maddi və mənəvi zərərin 
ödənilməsi (kompensasiya edilməsi) problemləri 
irəli sürülür. Bu isə özünün konstitusiya təsbitini 

tapmış ən vacib və zəruri məqsədlərdən biridir. 
Qeyd etdiyimiz kimi, hüquq-mühafizə fəaliy-

yəti funksiyalarının yerinə yetirilməsi ilə konkret 
orqanlar məşğul olurlar, məhz bu orqanlar da hü-
quq-mühafizə orqanları adlanırlar. Cinayətlərin 
və digər hüquqpozmaların qarşısının alınması və 
açılması funksiyası hüquq-mühafizə fəaliyyətinin 
məzmununda xüsusi yer tutur. Lakin elə bir hü-
quq-mühafizə orqanı yoxdur ki, yalnız bu məqsəd 
üçün yaradılmış olsun. Bu funksiyanı heç bir is-
tisna olmadan bütün hüquq-mühafizə orqanları 
yerinə yetirməlidirlər. Məsələ ondadır ki, istəni-
lən digər hüquq-mühafizə fəaliyyətinin yerinə ye-
tirilməsi son nəticədə cinayətlərin və digər xətala-
rın qarşısının alınmasına xidmət edir. Eyni za-
manda bu, heç də həmin hüquq-mühafizə orqan-
larının öz əsas funksiyalarının yerinə yetirilməsi-
nə mane olmur. Əksinə, bu funksiyaların yerinə 
yetirilməsi hüquq-mühafizə orqanlarının məqsəd-
yönlü fəaliyyət göstərmələrini nəzərdə tutur. Tə-
sadüfi deyil ki, bu vəzifə ilk növbədə, əməliyyat-
axtarış və istintaq fəaliyyəti ilə bağlı, məhkəmələr 
haqqında, cinayət-prosessual qanunvericilikdə 
birbaşa olaraq nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, bu 
orqanlar cinayətin törədilməsinə kömək edən sə-
bəb və şəraiti aşkar etməli və onların aradan qal-
dırılması üçün tədbirlər görməlidirlər. 

Hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin 
məzmununda cinayətkarlığa qarşı mübarizə fəa-
liyyətinin öz həcminə görə daha çox yer tutması-
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na baxmayaraq, ədalət mühakiməsinin həyata ke-
çirilməsi məhkəmələr tərəfindən konkret cinayət, 
inzibati, kommersiya, mülki və digər işlərə baxı-
lıb həll edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Hüquq-mühafizə orqanları qanunla nəzərdə tu-
tulan xüsusi metod və vasitələrin köməyi ilə qüv-
vədə olan hüquq normalarının tələblərinin sosial 
münasibətlərin bütün subyektləri tərəfindən yeri-
nə yetirilməsini təmin edirlər. Onlar hər şeydən 
əvvəl qanunla nəzərdə tutulmuş qanunçuluğun və 
hüquq qaydasının təmin edilməsi məqsədilə döv-
lət məcburiyyət tədbirlərini tətbiq etmək hüququ-
na malikdirlər. Onlar dövlət məcburiyyət tədbirlə-
ri ilə yanaşı, hüquq pozuntularının qarşısını alma-
ğa yönələn hakimiyyət təsirli digər tədbirləri də 
tətbiq etməyə haqlıdırlar. 

Hüquq ədəbiyyatında qeyd olunur ki, hüquq-
mühafizə orqanlarına belə fəaliyyəti həyata keçir-
mək üçün dövlət tərəfindən səlahiyyət verilmiş-
dir. Onların bu fəaliyyəti ilə bağlı səlahiyyət dai-
rəsi müvafiq qanunlarda nəzərdə tutulmuşdur ki, 
bunun da əsasında qanunla (eyni zamanda proses-
sual qaydalara ciddi riayət etməklə) müəyyən 
edilmiş dövlət təsir tədbirlərini tətbiq edirlər. Hü-
quq-mühafizə orqanlarının hüquq-müdafiə fəaliy-
yəti ilə məşğul olan digər orqan və təşkilatlardan 
mühüm fərqi də elə bundan ibarətdir. 

Hüquq-mühafizə orqanlarının əsas funksiyala-
rı aşağıdakılardır: 

- vətəndaşların hüquqlarını, azadlıqlarını və 
qanuni mənafelərini müdafiə etmək; 

- cinayətlərin və digər hüquq pozuntularının 
qarşısını almaq üzrə profilaktiki fəaliyyəti həyata 
keçirməklə ictimai qaydanı qorumaq və ictimai 
təhlükəsizliyi təmin etmək; 

- milli təhlükəsizliyi təmin etmək, kəşfiyyat və 
əks-kəşfiyyat fəaliyyətini və terrorçuluğa qarşı 
mübarizəni həyata keçirmək; 

- cinayət və digər hüquqpozuntu faktlarını aş-
kar etmək, əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata 
keçirmək, qanunla müəyyən edilmiş qaydada ibti-
dai araşdırmanı aparmaq; 

- cinayət və digər hüquq pozuntusu törətmiş 
şəxslərə qanunla müəyyən edilmiş qaydada döv-
lət məcburiyyət tədbirlərini (cəza, inzibati tənbeh 
və s.) tətbiq etmək; 

- qəbul olunmuş müvafiq qərarların icrasını 
təmin etmək; 

- ixtisaslaşdırılmış hüquqi yardımı təmin et-
mək; 

- notariat fəaliyyətini həyata keçirmək (Azər-
baycan Respublikasında rəsmi və doğru sənədlə-
rin tərtibi üçün hüquqları, hüquqi əhəmiyyətli 
faktları təsdiq etmək və digər notariat hərəkətləri-
ni aparmaq). 

Qeyd edilən funksiyalar müvafiq orqanların 
fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliklə onlara 
verilmişdir, həmin səlahiyyətlər həyata keçirən 
orqanlar da hüquq-mühafizə orqanları adlandırı-
lır. Onu da vurğulamaq lazımdır ki, qanunveri-
cilkdə hüquq-mühafizə orqanlarına anlayış veril-
məsə də, bir neçə qanun və digər normativ-hüqu-
qi aktlarda məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanla-
rı ilə bağlı müddəalar göstərilmişdir. Məsələn, 
“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanununun icra, qanunvericilik və məh-
kəmə hakimiyyətləri orqanlarının aparatlarında 
dövlət qulluğu keçən qulluqçulara şamil edildiyi 
bildirilir. Qanunun 2.3-cü maddəsində qeyd olu-
nur ki, prokurorluq, ədliyyə, müdafiə, fövqəladə 
hallar, dövlət təhlükəsizliyi xidməti, xarici kəşfiy-
yat xidməti (XKX), sərhəd xidməti, səfərbərlik və 
hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti, Azər-
baycan Respublikasının Təhlükəsizlik Xidməti, 
miqrasiya xidməti, daxili işlər, gömrük, vergi or-
qanlarında dövlət qulluğunda çalışan şəxslərin 
dövlət qulluğu keçməsi bu Qanunun Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşlarının dövlət qulluğuna qə-
bul edilmək hüququna, dövlət qulluğuna qəbulun 
müsabiqə və şəffaflıq əsasında həyata keçirilmə-
sinə, dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin qiymət-
ləndirilməsinə və dövlət qulluğunun digər prin-
siplərinə aid müddəaları, həmçinin bu Qanunun 
15-1-ci maddəsi nəzərə alınmaqla, Azərbaycan 
Respublikasının başqa qanunları ilə tənzimlənir 
və bu orqanlarda qulluq dövlət qulluğunun xüsusi 
növüdür (2). Dövlət qulluğu haqqında qanundan 
irəli gələrək qeyd edilən hüquq-mühafizə orqanla-
rında qulluq müvafiq olaraq Azərbaycan Respub-
likasının qanunları ilə təsdiq edilmiş daxili işlər, 
prokurorluq, ədliyyə, gömrük, miqrasiya, fövqə-
ladə hallar, vergi orqanlarında xidmət keçmə və 
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ya qulluq keçmə haqqında əsasnamələrlə tənzim-
lənir. 

Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndiril-
məsi, qanunçuluğun və hüquq qaydasının möh-
kəmləndirilməsi tədbirləri haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 9 avqust 1994-cü il ta-
rixli Fərmanına əsasən Respublikada cinayətkarlı-
ğa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, qanunçulu-
ğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi 
məhkəmə, prokurorluq, istintaq və təhqiqat or-
qanlarına, ümumilikdə hüquq-mühafizə orqanları-
na (ədliyyə, daxili işlər, dövlət təhlükəsizlik or-
qanları və s.) həvalə edilmişdir (3). 

“Məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçi-
lərinin dövlət müdafiəsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 4-cü maddəsinin birinci 
hissəsinin 6-cı bəndində, 12-ci maddəsinin birinci 
hissəsinin 1-ci bəndində, ikinci hissəsinin 2-ci 
bəndində və üçüncü hissəsində “müvafiq icra ha-
kimiyyəti orqanları” (hüquq-mühafizə orqanları-
nın dairəsi) dedikdə, müvafiq olaraq Azərbaycan 
Respublikasının DİN, Fövqəladə Hallar Nazirli-
yi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, XKX, DSX, 
Dövlət Miqrasiya Xidməti, Dövlət Gömrük Ko-
mitəsi və Ədliyyə Nazirliyi (Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının ərazisində Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi) nəzərdə tutu-
lur (4). 

Digər bir qanunda - “Məhkəmə və hüquq-mü-
hafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sı-
ğortası haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununun 2-ci maddəsində (Sığorta olunanlar) 
qeyd edilir ki, bu Qanunun məqsədləri üçün məh-
kəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinə (sı-
ğorta olunanlara) bütün məhkəmə hakimləri, pro-
kurorlar, müstəntiqlər, ədliyyə, miqrasiya orqan-
larında qulluq keçən şəxslər, təhqiqat aparan 
şəxslər, əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata ke-
çirən şəxslər, fövqəladə halların nəticələrinin ara-
dan qaldırılmasını, ictimai qaydanın mühafizəsini 
və milli təhlükəsizliyi təmin edən, gömrük işini 
həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanla-
rının əməkdaşları aid edilirlər (5). 

“Təhqiqat, ibtidai istintaq, prokurorluq və 
məhkəmə orqanlarının qanunsuz hərəkətləri nəti-
cəsində fiziki şəxslərə vurulmuş ziyanın ödənil-

məsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununun məqsədi ilə bağlı müddəada qeyd edilir 
ki, bu Qanun təhqiqat, ibtidai istintaq, prokuror-
luq və məhkəmə orqanlarının və ya onların vəzi-
fəli şəxslərinin qanunsuz hərəkətləri (səhvi və ya 
sui-istifadəsi) nəticəsində fiziki şəxslərə vurulmuş 
ziyanın dövlət tərəfindən ödənilməsi hüququnun 
təmin edilməsinə yönəldilmişdir (6). 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəllə-
sinin 301-ci maddəsi “Məhkəmə və hüquq-müha-
fizə orqanları işçiləri barəsində tətbiq edilən təh-
lükəsizlik tədbirləri haqqında məlumatları yay-
ma” adlanır. Bu maddənin dispozisiyasında ha-
kimlər - məhkəmə işçiləri; icra məmurları, proku-
rorlar, müstəntiqlər, təhqiqatçılar, əməliyyat-axta-
rış fəaliyyətini, gömrük işini həyata keçirən, icti-
mai qaydanın mühafizəsini və milli təhlükəsizliyi 
təmin edən, habelə istintaq orqanları və ya proku-
rorlar isə hüquq-mühafizə orqanları kimi qeyd 
olunur (7). 

AR CM-in 315-ci maddəsi “Hakimiyyət nü-
mayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor 
tətbiq etmə” adlanır. Burda qeyd edilən hakimiy-
yət nümayəndələri dedikdə, qanunverici, icra və 
məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirən şəxslər, 
həmçinin qanunla müəyyən edilmiş qaydada on-
ların tabeçiliyində olan və ya olmayan şəxslər ba-
rəsində sərəncam vermək səlahiyyətlərinə və ya 
hüquqi, habelə fiziki şəxslər üçün icrası məcburi 
olan qərarlar qəbul etmək hüququna malik olan 
şəxslər başa düşülür. Belə funksiyaları daha çox 
məhkəmələrin hakimləri, qanunların icrasına nə-
zarəti həyata keçirən, ictimai qaydanı qoruyan, ci-
nayətkarlıqla mübarizəni həyata keçirən, yanğın, 
epidemiya əleyhinə və digər təhlükəsizliyi təmin 
edən orqanların (polis, təhlükəsizlik xidməti, 
gömrük xidməti və s.) işçiləri və digərləri həyata 
keçirirlər. 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəllə-
sinin 286-cı maddəsi “Ədalət mühakiməsinin, ib-
tidai istintaqın həyata keçirilməsinə mane olma” 
adlanır ki, burada prokurorun, müstəntiqin və ya 
təhqiqatçının fəaliyyətinə hər hansı formada mü-
daxilə etməyə görə məsuliyyətdən söhbət gedir. 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 
Məcəlləsinin 370-2-ci maddəsində telekommuni-



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (28), 2020 

58 

kasiya operatoru və provayderi tərəfindən müva-
fiq icra hakimiyyəti orqanının, habelə məhkəmə-
lərin və ya hüquq-mühafizə orqanlarının sorğula-
rına “Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş 
müddətlərdə cavab verilməməsinə və tələb olu-
nan məlumatların təqdim edilməməsinə görə mə-
suliyyət göstərilib. Bu məcəllədə də məhkəmə və 
hüquq-mühafizə orqanları ayrı qeyd olunub. AR 
İXM-in 555-ci maddəsi “Polis işçisinin və ya hər-
bi qulluqçunun qanuni tələbinə qəsdən tabe olma-
ma” adlanır, eyni zamanda digər maddələrdə də 
hüquq-mühafizə orqanlarının qanuni fəaliyyətinə 
mane olmağa görə də məsuliyyət göstərilib (8). 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Proses-
sual Məcəlləsinin 7.0.5-ci maddəsində cinayət 
prosesini həyata keçirən orqanlara icraatında ci-
nayət işi və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər mate-
riallar olan təhqiqat, istintaq, prokurorluq orqan-
ları və məhkəmələr aid edildiyi qeyd edilir. 

AR CPM-in 214.2-ci maddəsində cinayət işləri 
üzrə təhqiqatı aparan orqanların dairəsinə daxili 
işlər, dövlət təhlükəsizliyi, sərhəd xidməti, fövqə-
ladə hallar, vergi və gömrük orqanlarının (təhqi-
qat orqanlarının) təhqiqatçıları aid edilir. 

AR CPM-in 215.2-ci maddəsində isə cinayət 
işləri üzrə ibtidai istintaqın prokurorluq və Azər-
baycan Respublikasının DİN, ƏN,Dövlət Vergi 
Xidməti, FHN, DGK, DTX və DSX tərəfindən 
aparıldığı qeyd edilir (9). 

Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçiril-
məsində əməliyyat-axtarış subyektlərinin səlahiy-
yət bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanına əsasən “Əməliyyat-axta-
rış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 10-cu maddəsinin birinci hissəsində 
nəzərdə tutulmuş əməliyyat-axtarış tədbirləri 
Azərbaycan Respublikasının DİN, ƏN (Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının ərazisində Nax.MR ƏN), 
FHN, DTX, XKX, Dövlət Vergi Xidməti, DSX, 
DGK, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Təhlükəsizlik Xidməti, Azərbaycan Respublikası-
nın Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı 
Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən keçirildiyi qeyd 
olunur (10). 

Milli təhlükəsizlik haqqında Qanunun 10.2-ci 

maddəsində Azərbaycan Respublikasının milli 
təhlükəsizliyini təmin edən qüvvələr və dövlət or-
qanlarına, eyni zamanda Azərbaycan Respublika-
sının xüsusi xidmət orqanları, polis, prokurorluq, 
gömrük, vergi və digər hüquq-mühafizə orqanları 
aid edilir (11). 

"Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti haqqın-
da" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsa-
sən kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyətinin sub-
yektləri XKX (kəşfiyyat fəaliyyətinin subyekti- 
Xarici Kəşfiyyat Xidməti), DTX (əks-kəşfiyyat 
fəaliyyətinin subyekti), eyni zamanda dövlət mü-
hafizəsi obyektlərinin və mühafizə olunan ob-
yektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağ-
lı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlü-
kəsizlik Xidməti, dövlət sərhədinin mühafizəsi ilə 
əlaqədar isə DSX-dir (12). 

Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında Azər-
baycan Respublikasının Qanununun 5-ci maddə-
sinin ikinci bəndinə əsasən Azərbaycan Respubli-
kasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, XKX, 
DSX, DİN, Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin Təhlükəsizlik Xidməti öz səlahiyyətləri daxi-
lində terrorçuluğa qarşı mübarizədə (terror fəaliy-
yətinin aşkar edilməsi, qarşısının alınması, habelə 
terror nəticəsində dəyə biləcək zərərin minimuma 
endirilməsi ilə bağlı fəaliyyət) iştirak edirlər (13). 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azər-
baycan Respublikasının Qanununun 4-cü maddə-
sində qeyd edilir ki, korrupsiya ilə əlaqədar hü-
quqpozmaların törədilməsi inzibati və ya cinayət 
məsuliyyəti yaratdıqda, korrupsiyaya qarşı müba-
rizəni qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 
hüquq-mühafizə orqanları həyata keçirirlər (14). 

Eyni zamanda onu da qeyd edək ki, müvafiq 
qanunlarla təsdiq edilmiş bəzi mərkəzi icra haki-
miyyəti orqanının fəaliyyətini tənzimləyən əsas-
namə və ya nizamnamələrdə həmin orqanlarda 
qulluğun (xidmətin) dövlət qulluğunun xüsusi nö-
vü olduğunu, digərlərində isə birbaşa hüquq-mü-
hafizə orqanı statusuna malik olduğu qeyd edilir. 
Məsələn, Dövlət Vergi Orqanlarında Xidmət haq-
qında Əsasnamədə, Miqrasiya orqanlarında qul-
luq keçmə haqqında Əsasnamədə, Azərbaycan 
Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət 
keçmə haqqında Əsasnamədə,Prokurorluq orqan-
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larında qulluq keçmə haqqında və Fövqəladə hal-
lar orqanlarında xidmət keçmə haqqında Azər-
baycan Respublikasının qanunlarında həmin or-
qanlarda qulluq (xidmət) dövlət qulluğunun xüsu-
si növü kimi qeyd olunur. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Vergi Or-
qanlarında Xidmət haqqında, Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında, 
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 
haqqında, Daxili İşlər Nazirliyinin Əsasnamələ-
rində, Polis haqqında Qanunda həmin orqanların 
öz səlahiyyətləri çərçivəsində hüquq-mühafizə or-
qanlarının səlahiyyətlərini həyata keçirdiyi qeyd 
olunur. 

Onu da qeyd edək ki, Respublikamızda yuxarı-
da qeyd edilən orqanların fəaliyyəti ilə bağlı 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Admi-
nistrasiyasının strukturunda müstəqil “Hüquq-
mühafizə orqanları ilə iş şöbəsi” yaradılmış və 
həmin şöbənin müdiri, eyni zamanda Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinin köməkçi vəzifəsini 
daşıyır. 

Hüquq ədəbiyyatında, eyni zamanda yuxarıda 
qeyd edildiyi kimi qanunvericilkdə hüquq-müha-
fizə orqanlarının dairəsi və ya sistemi ilə bağlı va-
hid fikir mövcud deyildir. Əksər müəlliflər hü-
quq-mühafizə orqanlarına məhkəmə, prokurorluq, 
daxili işlər, dövlət təhlükəsizliyi, vergi, gömrük 
və ədliyyə orqanlarını aid edirlər. 

İndi isə həm qanunvericilkdə, həm də hüquq 
ədəbiyyatlarında göstərilən orqanların səlahiyyət 
dairəsinə görə hüquq-mühafizə orqanı statusunun 
əldə edilməsini təhlil edək. 

İlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, məhkəmələ-
rin hüquq-mühafizə orqanlarının sırasına aid edil-
məsi bu orqanların dairəsini xeyli genişləndirmiş-
dir. Bununla yanaşı, onu da nəzərə almaq lazım-
dır ki, məhkəmə hüquq-mühafizə orqanları siste-
mində xüsusi yer tutur. Belə ki, onun başlıca və-
zifəsi ədalət mühakiməsini həyata keçirməkdir. 
Bununla əlaqədar olaraq məhkəmələrə məhkəmə 
hakimiyyətini həyata keçirən müstəqil dövlət or-
qanı kimi baxmaq lazımdır. Məhkəmə məhz əda-
lət mühakiməsini yerinə yetirmək hüququna ma-
lik olan yeganə dövlət orqanı kimi, bütün digər 
hüquq-mühafizə orqanlarından fərqlənir. Eyni za-

manda hüquq-mühafizə fəaliyyətini həyata keçi-
rən orqanlarda qanunların icrasına nəzarəti qa-
nunvericilklə müəyyən edilmiş səlahiyyətləri da-
xilində prokurorluq orqanları ilə yanaşı məhkə-
mələr həyata keçirir. 

Məhkəmələr və hakimlər haqqında Qanuna 
əsasən Azərbaycan Respublikası məhkəmələrinin 
fəaliyyəti yalnız ədalət mühakiməsinin və qanun-
vericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada 
məhkəmə nəzarətinin həyata keçirilməsinə yönəl-
dilmişdir. Məhkəmələr ədalət mühakiməsini hə-
yata keçirərkən Azərbaycan Respublikası Konsti-
tusiyasında təsbit edilmiş insan və vətəndaş hü-
quqlarını və azadlıqlarını, mülkiyyət formasından 
asılı olmayaraq bütün müəssisə, idarə və təşkilat-
ların, siyasi partiyaların, ictimai birliklərin, digər 
hüquqi şəxslərin hüquqlarını və qanuni mənafelə-
rini hər cür qəsdlərdən və qanun pozuntularından 
müdafiə edir, Azərbaycan Respublikasının Kons-
titusiyasında və bu Qanunda nəzərdə tutulmuş di-
gər vəzifələri həyata keçirirlər (Əsas Qanunda 
180-a yaxın məhkəmənin fəaliyyəti ilə bağlı adı 
çəkilir) (1). 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 
məhkəmələrlə bağlı bəzi müddəalarını nəzərdən 
keçirək: 

“ Maddə 8. Azərbaycan dövlətinin başçısı 
I. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təmi-
natçısıdır. 

Maddə 2 9 .  Mülkiyyət hüququ 
III. Heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mül-

kiyyətindən məhrum edilə bilməz. 
Maddə 3 3 .  Mənzil toxunulmazlığı hüququ 
II. Qanunla müəyyən edilmiş hallar və ya məh-

kəmə qərarı istisna olmaqla, mənzildə yaşayanla-
rın iradəsi ziddinə heç kəs mənzilə daxil ola bil-
məz. 

Maddə 60. Hüquq və azadlıqların inzibati və 
məhkəmə təminatı 

I. Hər kəsin hüquq və azadlıqlarının inzibati 
qaydada və məhkəmədə müdafiəsinə təminat ve-
rilir. 

IV. Hər kəs dövlət orqanlarının, siyasi partiya-
ların, hüquqi şəxslərin, bələdiyyələrin və vəzifəli 
şəxslərin hərəkətlərindən və hərəkətsizliyindən 
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inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət edə bilər. 
Maddə 6 3 .  Təqsirsizlik prezumpsiyası 
I. Hər kəsin təqsirsizlik prezumpsiyası hüququ 

vardır. Cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən 
hər bir şəxs, onun təqsiri qanunla nəzərdə tutulan 
qaydada sübuta yetirilməyibsə və bu barədə məh-
kəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü yoxdur-
sa, təqsirsiz sayılır. 

V. Məhkəmənin hökmü olmasa, kimsə cina-
yətdə təqsirli sayıla bilməz. 

Maddə 7 1 .  İnsan və vətəndaş hüquqlarının 
və azadlıqlarının təminatı 

VII. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azad-
lıqlarının pozulması ilə əlaqədar mübahisələri 
məhkəmələr həll edir. 

Maddə 1 2 5 .  Məhkəmə hakimiyyətinin hə-
yata keçirilməsi 

I. Azərbaycan Respublikasında məhkəmə ha-
kimiyyətini ədalət mühakiməsi yolu ilə yalnız 
məhkəmələr həyata keçirirlər. 

II. Məhkəmə hakimiyyətini Azərbaycan Res-
publikasının Konstitusiya Məhkəməsi, Azərbay-
can Respublikasının Ali Məhkəməsi, Azərbaycan 
Respublikasının apelyasiya məhkəmələri, Azər-
baycan Respublikasının ümumi məhkəmələri və 
digər ixtisaslaşdırılmış məhkəmələri həyata keçi-
rirlər.” 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 
28-ci maddəsində isə konkret olaraq qeyd edilir 
ki, azadlıq hüququ yalnız qanunla nəzərdə tutul-
muş qaydada tutulma, həbsəalma və ya azadlıq-
dan məhrumetmə yolu ilə məhdudlaşdırıla bilər. 
Bu məhdudiyyətlərdən həbsəalma və azadlıqdan 
məhrumetmə yalnız məhkəmələrin səlahiyyətinə 
aiddir. 

Məhkəmələr baxılmış işlər üzrə Azərbaycan 
Respublikası adından qətnamələr, hökmlər, qərar-
dadlar və qərarlar çıxarırlar. Azərbaycan Respub-
likasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş 
qaydada qanuni qüvvəyə minmiş bu qərarlar 
Azərbaycan Respublikası ərazisində bütün fiziki 
və hüquqi şəxslər tərəfindən mütləq, vaxtında və 
dəqiq icra olunmalıdır. Qanuni qüvvəyə minmiş 
məhkəmə qərarlarının icra edilməməsi Azərbay-
can Respublikası qanunvericiliyi ilə nəzərdə tu-
tulmuş məsuliyyətə səbəb olur. 

Digər qanunvericilik aktlarında, eləcə də hü-
quq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətini tənzimlə-
yən normativ aktlarda da məhkəmənin hüquq-
mühafizə fəaliyyəti ilə bağlı normalar vardır. 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Proses-
sual Məcəlləsinin 7.0.9-cu maddəsinə əsasən 
məhkəmə - Azərbaycan Respublikasının qanun-
vericiliyinə uyğun olaraq ədalət mühakiməsini 
həyata keçirmək məqsədi ilə yaradılan, CPM-lə 
müəyyən edilmiş qaydada birinci, apelyasiya və 
kassasiya instansiyası qismində cinayət işlərinə 
və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallara 
baxan məhkəmədir. 

CPM-in 442-ci maddəsinə əsasən qeyd edilir 
ki, məhkəmə nəzarəti istintaq hərəkətlərinin məc-
buri aparıldığı, prosessual məcburiyyət tədbirinin 
tətbiq edildiyi, əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata 
keçirildiyi və ya ibtidai araşdırmanın aparıldığı 
yer üzrə səlahiyyəti daxilində müvafiq birinci ins-
tansiya məhkəməsi tərəfindən həyata keçirilir. 

Məhkəmə nəzarətinin həyata keçirilməsi qay-
dasında məhkəmə aşağıdakılara baxır: 

1. hər kəsin azadlıq, mənzil toxunulmazlığı, 
şəxsi toxunulmazlıq, mülkiyyət hüququnu, şəxsi 
sirrinin (o cümlədən ailə həyatının, yazışmaların, 
telefon danışıqlarının, poçt, teleqraf və başqa mə-
lumatların) saxlanılması hüququnu məhdudlaşdı-
ran, habelə dövlət, peşə və ya kommersiya sirrini 
özündə əks etdirən məlumatları ilə bağlı istintaq 
hərəkətlərinin məcburi aparılmasına, prosessual 
məcburiyyət tədbirlərinin tətbiq edilməsinə və ya 
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi-
nə dair məsələlərlə bağlı vəsatət və təqdimatlara; 

2. cinayət prosesini həyata keçirən orqanın 
prosessual hərəkətlərinə və ya qərarlarına dair şi-
kayətlərə. 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında Qanu-
nun 4-cü maddəsinin IV bəndində əməliyyat-ax-
tarış fəaliyyəti subyektinin hərəkəti nəticəsində 
hüquq və azadlıqları pozulmuş hər bir şəxs həmin 
əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektinin tabe 
olduğu yuxarı orqanının rəhbərinə, prokurora və 
ya məhkəməyə şikayət etmək hüququna malik ol-
duğu, 10-cu maddənin I hissəsinin 3-5, 8, 9 (tex-
niki vasitələrdən istifadə etməklə və ya səsyazan, 
video, foto, kino və digər çəkiliş cihazlarının qu-
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raşdırılması yolu ilə yaşayış yerinə münasibətdə) 
və 10-cu bəndlərində nəzərdə tutulmuş əməliy-
yat-axtarış tədbirlərinin məhkəmənin (hakimin) 
qərarı əsasında həyata keçirildiyi qeyd edilir. Ey-
ni zamanda həmin Qanunun 19-1-ci maddəsinə 
əsasən əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə Azərbaycan 
Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə 
nəzərdə tutulmuş qaydada məhkəmə nəzarətinin 
həyata keçirildiyi qeyd edilir (16). 

Prokurorluq haqqında Qanunun 45-ci “Məhkə-
mə nəzarəti” adlı maddəsində qeyd edilir ki, 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında 
nəzərdə tutulmuş insan və vətəndaş hüquqlarını 
və azadlıqlarını məhdudlaşdıran prosessual hərə-
kətlərin prokurorluq tərəfindən həyata keçirilmə-
sinə qanunla müəyyən edilmiş qaydada və hallar-
da məhkəmənin qərarına əsasən yol verilir (17). 

Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında Qanu-
nun 20-ci maddəsinə əsasən terror fəaliyyətinə 
görə təşkilatın məsuliyyətə cəlb olunması barə-
sində ərizə ilə məhkəməyə Azərbaycan Respubli-
kasının baş prokuroru və ya ona tabe olan proku-
rorlar müraciət edirlər(18). 

Qanunvericilkdən aydın olur ki, məhkəmələrin 
müstəqil mövqeyə malik olması artıq bir həqiqət-
dir. Hüquq ədəbiyyatında bəzən belə bir fikir irəli 
sürülür ki, məhkəmələr dövlət hakimiyyətinin 
müstəqil şaxəsi olduğundan, məhz buna görə də 
onların hüquq-mühafizə orqanlarına aid edilməsi 
düzgün deyildir. 

Belə mülahizələr də müəyyən arqumentlərə 
əsaslanır. Bu mövqeyin tərəfdarları ən azı aşağı-
dakı üç mühüm cəhəti nəzərdən qaçırırlar. 

Birincisi, bu və ya digər orqanın hüquq-müha-
fizə orqanlarına aid edilməsi heç də onun müstə-
qilliyini əlindən almır və digər oxşar orqanlara ta-
be etmir. Məsələn, ədliyyə orqanlarının hüquq-
mühafizə orqanlarına aid edilməsi, onları daxili 
işlər və prokurorluq orqanlarından asılı etmir və 
edə də bilməz. Başqa sözlə, müəyyən fəaliyyət is-
tiqamətinə görə hüquq-mühafizə orqanlarının bir-
birinə hər hansı bir tabeçiliyi haqda söhbət gedə 
bilməz, çünki onlar hər biri ayrılıqda mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanıdır. 

İkincisi, məhkəmələrin hüquq-mühafizə orqan-
ları sistemindən çıxarılması, istər-istəməz onların 

hüquq-mühafizə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq səla-
hiyyətini inkar etmək nəticəsinə gəlməyə səbəb 
olardı. Bu isə Konstitusiya və beynəlxalq hüquqi 
aktlara ziddir. Məhkəmə - məhkəmə hakimiyyəti-
ni təmsil edən orqandır və o, dövlət hakimiyyətini 
həyata keçirir və digər dövlət orqanlarına nisbə-
tən daha çox hüququ müdafiə edir. İnsanlar öz 
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üçün əksər hal-
larda məhz birbaşa məhkəməyə müraciət edirlər. 
Məhkəmələrə, həmçinin digər dövlət hakimiyyəti 
səlahiyyətlərini həyata keçirən orqanlar da müra-
ciət edirlər: məsələn, icra və ya digər orqanın qa-
nunsuz qərarından şikayət olduqda. 

Hüquq-mühafizə fəaliyyətini həyata keçirən 
orqanlar arasında dövlət hakimiyyətinin müstəqil 
şaxəsinə aid edilmiş məhkəmələr xüsusi statusa 
malikdir. Məhz bu da məhkəmələrin bütün hü-
quq-mühafizə orqanları sistemi piramidasının zir-
vəsi olduğunu təsdiq etməyə əsas verir. Belə ol-
duğu təqdirdə məhkəmələrin hüquq-mühafizə, 
eyni zamanda hüququ müdafiə edən orqanlara aid 
edilməsinin inkar edilməsi hamı tərəfindən qəbul 
edilmiş müddəaya - məhkəmələrin insan və və-
təndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üçün ən 
yaxşı vasitə olmasına ziddir. 

Üçüncüsü, məhkəmələrin hüquq-mühafizə or-
qanları sistemindən istisna edilməsi, yuxarıda 
qeyd etdiyimiz kimi, bu hüquq-mühafizə fəaliy-
yətinin mahiyyətinin çox bəsit formada başa dü-
şülməsinin və onun praktiki olaraq cinayətkarlığa 
qarşı mübarizə ilə eyniləşdirilməsinin nəticəsidir. 
Hər il məhkəmələr minlərlə cinayət, mülki, inzi-
bati və digər işlərə baxırlar. Bu o deməkdir ki, 
hüquqi vasitələrin köməyi ilə hüququn mühafizə-
si (hüquq-mühafizə fəaliyyəti) heç də yalnız cina-
yət işlərinə baxmaqla məhdudlaşmır. 

CPM-in 7.0.8-ci maddəsində cinayət mühaki-
mə icraatının bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qay-
dada məhkəməyədək, habelə birinci, apelyasiya 
və kassasiya instansiyası məhkəmələrində aparı-
lan icraat olduğu, onun vəzifələrinə isə (CPM, 
maddə 8) şəxsiyyəti, cəmiyyəti və dövləti cina-
yətkar qəsdlərdən qorunması, cinayət törətmiş 
şəxsləri ifşa və cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək, 
cinayət törətməkdə ittiham olunan şəxslərin təqsi-
rini müəyyən edərək onları cəzalandırmaq və təq-
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sirsiz şəxslərə bəraət vermək məqsədi ilə ədalət 
mühakiməsini həyata keçirmək və s. olduğu bildi-
rilir. Eyni zamanda CPM-in 23-cü maddəsində 
isə cinayət mühakimə icraatının yalnız məhkəmə 
tərəfindən həyata keçirilməsi bildirir. 

Məhkəmələr və hakimlər haqqında qanunun 3-
cü maddəsində məhkəmələrin vəzifələrində qeyd 
olunur ki, ədalət mühakiməsini həyata keçirərkən 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbit 
edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıq-
larını, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bü-
tün müəssisə, idarə və təşkilatların, siyasi partiya-
ların, ictimai birliklərin, digər hüquqi şəxslərin 
hüquqlarını və qanuni mənafelərini hər cür qəsd-
lərdən və qanun pozuntularından müdafiə edir, 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında 
və bu qanunda nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri 
həyata keçirirlər (15). 

Cinayət qanunvericiliyində (CM, maddə 41) 
cəzanın məhkəmə hökmü ilə təyin edilən cinayət-
hüquqi xarakterli tədbir olduğu, cinayət törətmək-
də təqsirli hesab edilən şəxsə tətbiq olunduğu, tət-
biq edilməsinin məqsədi isə sosial ədalətin bərpa-
sı, məhkumun islah edilməsi və həm məhkumlar, 
həm də başqa şəxslər tərəfindən yeni cinayətlərin 
törədilməsinin qarşısının alınması olduğu göstəri-
lir. 

İnzibati xətalar qanunvericiliyində də (İXM, 
maddə, 18.5, 21, 26.2, 27.2,30.1, 327.7 və digər) 
inzibati tənbehin məsuliyyət tədbiri olduğu və in-
zibati xəta törədən şəxsi qanunlara əməl edilməsi 
ruhunda tərbiyələndirmək, habelə həm inzibati 
xəta törətmiş şəxs, həm də başqa şəxslər tərəfin-
dən yeni inzibati xəta törədilməsinin qarşısını al-
maq məqsədi daşıdığı bildirilir. Qanunvericilkdə, 
həmçinin hüquqi şəxs barəsində inzibati tənbehin, 
inzibati xətanın törədilməsində alət və ya inzibati 
xətanın bilavasitə obyekti olmuş predmetin müsa-
dirəsi, ictimai işlər, inzibati həbs, yalnız müstəsna 
hallarda, inzibati xətaların ayrı-ayrı növlərinə gö-
rə üç gündən üç ay müddətinədək hakim tərəfin-
dən tətbiq edildiyi təsbit olunmuşdur. 

Hüquq-mühafizə fəaliyyətini həyata keçirən, 
eyni zamanda digər hüquq-mühafizə orqanlarının 
fəaliyyətində qanunlara düzgün icra edilməsinə 
nəzarəti həyata keçirən Azərbaycan Respublikası-

nın Prokurorluğunun məhkəmə hakimiyyəti siste-
minə daxil olmaqla ərazi və ixtisaslaşdırılmış pro-
kurorluqların Azərbaycan Respublikasının Baş 
prokuroruna tabeliyinə əsaslanan vahid mərkəz-
ləşdirilmiş orqan olduğu qeyd olunur (Prokuror-
luq haqqında Qanun, 2-ci maddəsi). 

Beləliklə, hüquq ədəbiyyatlarına, eləcə də yu-
xarıda göstərilən qanunvericilik aktlarına əsasən 
prokurorluğun məhkəmə hakimiyyəti sisteminə 
daxil olduğunu, eyni zamanda məhkəmənin cina-
yət mühakimə icraatını həyata keçirdiyini, bütün 
digər hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətində 
qanunların icrasına nəzarət etdiyini, həmçinin hü-
quq-mühafizə fəaliyyətinin əsas funksiyalarından 
biri olan cinayət törətmiş şəxslərə həbsəalma və 
azadlıqdan məhrumetmə azadlıq hüququnun məh-
dudlaşdırılması səlahiyyətinin yalnız məhkəmələ-
rə aid edildiyini qeyd edilir, bununla da nəticə 
olaraq məhkəmələri də hüquq-mühafizə və hüquq 
müdafiə fəaliyyətini həyata keçirən orqanlar sıra-
sına aid etməliyik. 

Notariat orqanının və vəkilliyin hüquq-mühafi-
zə orqanlarına aid edilməsi haqqında məsələ də 
ədəbiyyatda mübahisəlidir. 

Azərbaycan Respublikasında notariat de-
dikdə, Notariat haqqında Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş hüquqi 
hərəkətləri (notariat hərəkətləri) aparmağa 
müvəkkil edilmiş şəxslər birlikdə başa düşü-
lür. 

Azərbaycan Respublikasında rəsmi və doğru 
sənədlərin tərtibi üçün hüquqların, hüquqi əhə-
miyyətli faktların təsdiqi və digər notariat hərə-
kətlərinin aparılması notariat fəaliyyətinə məx-
susdur və belə fəaliyyət yalnız Notariat haqqında 
Qanunla müəyyən edilmiş qaydada və nəzərdə tu-
tulmuş şəxslər tərəfindən həyata keçirilə bilər. 

Notarius, “Notariat haqqında” Qanunda nəzər-
də tutulan hərəkətləri apara bilər, əqdlərin, ərizə-
lərin və digər sənədlərin layihələrini tərtib edə bi-
lər, sənədlərin surətlərini və onlardan çıxarışları 
hazırlaya bilər, notariat hərəkətlərinin aparılması 
ilə əlaqədar məsləhətlər verə bilər, fiziki və hüqu-
qi şəxslərdən həmin hərəkətlərin aparılması üçün 
sənədləri və məlumatları tələb edə bilər (19). 

Notarius öz vəzifələrini yerinə yetirərkən: 
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1) fiziki və hüquqi şəxslərə aparılan notariat 
hərəkətləri ilə bağlı onların hüquq və vəzifələrini 
izah etməli, bu hüquqların həyata keçirilməsi və 
qanuni mənafelərinin qorunması üçün köməklik 
göstərməlidir; 

2) hüquqi məlumatsızlığın onlara vura biləcəyi 
ziyanın qarşısını almaq üçün notariat hərəkətləri-
nin aparılması nəticələri barədə onlara xəbərdar-
lıq etməlidir; 

3) Notariat haqqında Qanuna və Azərbaycan 
Respublikasının digər qanunvericilik aktlarına 
əməl etməli, peşə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi 
ilə əlaqədar ona məlum olan məlumatları gizli 
saxlamalıdır. 

Notariat fəaliyyəti bilavasitə hüquq-mühafizə 
fəaliyyəti hesab edilmir. Onu qeyd etmək olar ki, 
notariat orqanı hüquq-mühafizə orqanlarından bi-
ri olan Ədliyyə Nazirliyinin strukturu kimi (Qey-
diyyat və Notariat Baş İdarəsi) fəaliyyət göstərir, 
eyni zamanda onun mövcudluğu vətəndaşların və 
hüquqi şəxslərin hüquq və qanuni mənafelərinin 
müdafiəsini təmin edir. Notariatın hüquq-mühafi-
zə fəaliyyəti şəxslərin hüquq və vəzifələrinin mü-
vafiq notariat hərəkətlərinin aparılması nəticəsin-
də dəyişilməsi ilə baş verir. 

Bu halda notariatın qeydiyyat-rəsmiləşdirici 
fəaliyyəti hüquq-mühafizə xarakteri kəsb edir və 
həm də o, ümumdövlət əhəmiyyətinə malik olur. 
Ona görə də notariatın hüquq-mühafizə orqanları 
sisteminə daxil edilməsi tamamilə əsaslı hesab 
edilməlidir. Xüsusi notariusların fəaliyyətilə əla-
qədar qeyd etmək lazımdır ki, onlara səlahiyyət 
dövlət tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 
Ədliyyə Nazirliyi vasitəsilə verilir. Onların fəa-
liyyəti dövlət əhəmiyyətlidir və dövlət notariusla-
rının hərəkətləri kimi, onlar da hüquqi nəticələrə 
səbəb olur. 

Beləliklə, Azərbaycan Respublikası notariat 
orqanlarının fəaliyyətinin mahiyyəti, hər şeydən 
əvvəl, əldə olunmuş hüquqların reallığını təmin 
etməkdən və müəyyən edilmiş hüquqi (prosessu-
al) formanı möhkəmləndirməkdən, habelə bu for-
manın pozuntusuna yol verməməkdən ibarətdir. 

Notariat - insan, vətəndaş hüquqlarının müda-
fiəsini Azərbaycan Respublikası adından qanunla 
müəyyən edilmiş öz səlahiyyətləri çərçivəsində 

təmin edən hüquq müdafiəçisi, hüququ tətbiqet-
mə, eyni zamanda hüquq-mühafizə fəaliyyətini 
realizə edən institutdur. 

Notariatın hüquq-mühafizə funksiyası onun 
ümumi-hüquqi institut kimi yerini əks etdirir. Hə-
min funksiya qanunçuluğu və mülki dövriyyə işti-
rakçılarının hüquqi hərəkətlərində hüquqauyğun-
luğu sözün geniş mənasında təmin edir və bu za-
man həm mülki, həm də cinayət hüquq pozuntu-
larının səviyyəsini aşağı salır. Hüquq-mühafizə 
funksiyası çərçivəsinə notariat özünə xas olan hü-
quqi vasitələrin köməyi ilə aşağıdakı vəzifələri 
həll edir: 

1) xarakterindən və ictimai təhlükəlilik dərə-
cəsindən asılı olmayaraq, cinayətlərin açılmasını 
asanlaşdırır; 

2) cinayətkarlığın səviyyəsinin (dinamikası-
nın) aşağı düşməsinə kömək edir, vətəndaşların 
və təşkilatların (hüquqi şəxslərin) hüquqi təhlükə-
sizliyini təmin edir və s.(bax: notariatla bağlı fə-
sildə daha geniş qeyd edilir). 

Azərbaycan Respublikasında qeyri-dövlət, 
müstəqil, özünü idarə edən və bütün vəkillərin 
daxil olduğu Vəkillər Kollegiyası fəaliyyət göstə-
rir. Vəkillər Kollegiyası tam hüquq-mühafizə or-
qanı statuslu hesab edilə bilməz. Ənənəvi olaraq 
"Hüquq-mühafizə orqanları” fənninin tədrisi za-
manı, eyni zamanda hüquqi yardımı həyata keçi-
rən vəkillik də öyrənilir. 

Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Azər-
baycan Respublikasının Qanununa əsasən Azər-
baycan Respublikasında vəkillik hüquq müdafiə 
fəaliyyətini peşəkarcasına həyata keçirməli olan 
müstəqil hüquqi təsisatdır. Vəkillərin prosessual 
hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının 
Cinayət-Prosessual, İnzibati Xətalar, İnzibati Pro-
sessual və Mülki-Prosessual məcəllələri ilə tən-
zimlənir (20). Vəkilliyin əsas vəzifələri fiziki və 
hüquqi şəxslərin hüquqlarının, azadlıqlarının və 
qanunla qorunan mənafelərinin müdafiə edilmə-
sindən və onlara yüksək keyfiyyətli hüquqi yardı-
mın göstərilməsindən ibarətdir. Başqa sözlə de-
sək, vəkilliyin vəzifələri hüquq-mühafizə orqan-
larının vəzifələri ilə xeyli dərəcədə oxşardır. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və 
digər qanunvericilik aktlarında vəkilliyin hüquq 
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müdafiə və hüquq-mühafizə fəaliyyəti ilə bağlı 
səlahiyyət dairəsi göstərilib. Belə ki, Əsas Qanu-
nun 61-ci maddəsi “Hüquqi yardım almaq hüqu-
qu” adlanır. Bu maddənin III hissəsində qeyd edi-
lir ki, hər bir şəxsin səlahiyyətli dövlət orqanları 
tərəfindən tutulduğu, həbsə alındığı, cinayət törə-
dilməsində ittiham olunduğu andan müdafiəçinin 
köməyindən istifadə etmək hüququ vardır. 

Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Qanu-
nun 4-cü maddəsinə əsasən cinayət işləri üzrə 
şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin müdafiəsi, 
məhkəmənin baxdığı inzibati xəta haqqında iş üz-
rə icraatda fiziki şəxsin müdafiəsi, mülki işlər və 
inzibati mübahisələrə dair işlər üzrə şəxsin Azər-
baycan Respublikası Ali Məhkəməsində təmsil 
edilməsi, habelə hüquq və azadlıqlarının pozul-
ması ilə bağlı şikayət vermiş ərizəsinin Azərbay-
can Respublikası Konstitusiya Məhkəməsində 
təmsil edilməsi vəkillik fəaliyyətinin müstəsna 
dairəsidir. 

CPM-in 7.0.18-ci maddəsində cinayət prosesi-
nin iştirakçıları siyahısında təhqiqatçı, müstəntiq, 
prokuror və digərləri ilə yanaşı müdafiəçi də var-
dır. 

Məhkəmələr və hakimlər haqqında Qanunun 
10-cu maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublika-
sı vətəndaşlarının, onun ərazisində yaşayan xarici 
vətəndaşların, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxs-
lərin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya-
sında və digər qanunlarda nəzərdə tutulmuş hü-
quq və azadlıqlarının, hüquqi şəxslərin qanuni 
mənafelərinin hər cür qəsdlərdən və qanun po-
zuntularından məhkəmə icraatının istənilən mər-
hələsində məhkəmə müdafiəsi hüququ təmin olu-
nur. Heç kəs məhkəmə müdafiəsi hüququndan 
məhrum edilə bilməz. 

Onu da qeyd etməliyik ki, Cinayət prosesində iş-
tirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında Qa-
nunun 3-cü maddəsinə əsasən müdafiəçilər səlahiy-
yətli dövlət orqanları tərəfindən barəsində təhlükə-
sizlik tədbirlərinin tətbiq edilməsi haqqında qərar 
qəbul edilmiş şəxslər sırasında olaraq, dövlət tərə-
findən müdafiə olunan şəxslərdən biridir. 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 
Məcəlləsinin 65.1-1-ci maddəsində məhkəmənin 
baxdığı inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata fiziki 

şəxsin müdafiəçisi qismində yalnız vəkil, zərər çək-
miş fiziki şəxsin nümayəndəsi qismində isə onun 
yaxın qohumu və ya vəkilin buraxıldığı göstərişini 
verir. Eyni zamanda bu Məcəllənin 66.1-ci maddə-
sində qeyd edilir ki, inzibati qaydada tutulan yetkin-
lik yaşına çatmayanların, lal, kar, kor, fiziki və ya 
psixi qüsurlarına görə özlərinin müdafiə hüququnu 
həyata keçirə bilməyən digər şəxslərin işlərində və-
kilin iştirakı məcburidir. Göstərilən hallarda barə-
sində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan 
şəxsin müdafiəçidən imtinası qəbul olunmur. 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual 
Məcəlləsinin 67.1-ci maddəsində də vəkilin iştirakı-
nın məcburiliyi ilə bağlı qeyd edilir: “Kassasiya və 
əlavə kassasiya şikayətləri, habelə məhkəmə aktına 
yeni açılmış hallar üzrə yenidən baxılması haqqında 
ərizələr yalnız vəkil tərəfindən tərtib edildikdə ic-
raata qəbul edilir.” 

“Azərbaycan Respublikasında vəkilliyin inkişafı 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 22 fevral 2018-ci il tarixli 
Sərəncamında qeyd olunur ki, vətəndaşların yüksək 
keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hüququnun həyata 
keçirilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı 
müdafiəsi və ədalət mühakiməsinin səmərəli fəaliy-
yəti üçün güclü və nüfuzlu vəkillik təsisatının bö-
yük əhəmiyyəti vardır. Bu mənada qanunvericilik 
aktlarının əksəriyyətində hüquq-mühafizə orqanları-
nın cinayətkarlığa və digər hüquqpozmalarına qarşı 
mübarizədə vəkilin iştirakının məcburiliyi barədə 
qeyd olunub. Qanunvericilk və hüquq ədəbiyyatına 
əsasən vəkilliyin hüquq müdafiə və hüquq-mühafi-
zə fəaliyyətini həyata keçirən qeyri-dövlət orqanı 
kimi göstərilməsi düzgün sayılır və labüddür (bax: 
dərslikdə vəkilliklə bağlı fəsildə geniş qeyd edilir) 
(21). 

Beləliklə, göstərilənlər əsasında qeyd edirik ki, 
hüquq-mühafizə orqanları qanunvericiliklə müəy-
yən edilmiş müxtəlif fəaliyyət növlərini həyata ke-
çirirlər. Belə ki, qeyd etdiyimiz kimi qanunvericili-
yə əsasən məhkəmə ədalət mühakiməsini həyata 
keçirir, prokurorluq orqanları ibtidai araşdırmaya 
prosessual rəhbərliyi və dövlət ittihamını müdafiə 
edir; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti həm daxili işlər or-
qanları, həm də dövlət təhlükəsizlik xidməti orqan-
ları, vergi, gömrük orqanları və digər orqanlar tərə-
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findən həyata keçirilir. Bəzi hüquq-mühafizə orqan-
ları həm cinayətlərin ibtidai araşdırılmasını, əməliy-
yat-axtarış fəaliyyətini, həm də inzibati xətalar haq-
qında işlərin icraatını, eyni zamanda hüquqpozma-
ların xəbərdar edilməsini yerinə yetirirlər. 

Cinayət işləri üzrə həyata keçirilən fəaliyyətlər 
bir-birilə sıx əlaqəlidirlər: əməliyyat-axtarış, təhqi-
qat, istintaq və ibtidai araşdırmaya prosessual rəh-
bərliyi həyata keçirən prokurorluq fəaliyyəti, müda-
fiə və ədalət mühakiməsi. Bəzi funksiyalar təkcə 
hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən deyil, cinayət 
işi üzrə məhkəmə icraatının digər iştirakçıları tərə-
findən də həyata keçirilə bilər. Məsələn, zərərçək-
miş şəxs ittiham funksiyasını, təqsirləndirilən şəxsin 
özünü müdafiə funksiyasını yerinə yetirə bilər. 

Qeyd edildiyi kimi, hüquq-mühafizə orqanları-
nın fəaliyyəti vətəndaşların, hüquqi şəxslərin və 
bütövlükdə dövlətin əsas hüquq və qanuni məna-
felərinin müdafiəsinə yönəlmişdir. Bu cəhətlə on-
lar bir-birindən fərqlənirlər. Məsələn,məhkəmə-
nin bilavasitə vəzifəsi ədalət mühakiməsini həya-
ta keçirməklə hüquqi mübahisələrin həllindən, 
prokurorluğun vəzifəsi isə qanunla nəzərdə tutul-
muş qaydada və hallarda qanunların icra və tətbiq 
olunmasına nəzarət, ibtidai araşdırmaya prosessu-
al rəhbərliyi həyata keçirməkdən, dövlət ittihamı-
nı müdafiə etməkdən ibarətdir. Bu konkret vəzi-
fələri həll etməklə, son nəticədə dövlətin ali məq-
sədini həyata keçirirlər. 

Göstərilənlərin əsasında, eyni zamanda "hü-
quq-mühafizə fəaliyyəti"nin anlayışına uyğun 
olaraq "hüquq-mühafizə orqanı" anlayışını da 
müəyyən etmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, hü-
quq-mühafizə orqanı anlayışı aşağıdakı mühüm 
əlamətlərlə xarakterizə olunur: 

1) hüquq-mühafizə orqanının statusu və fəa-
liyyəti dəqiq olaraq hüquqla nizamlanır; 

2) hüquq-mühafizə orqanının fəaliyyəti fiziki 
və hüquqi şəxslərin, bütövlükdə dövlətin hüquq 
və qanuni mənafelərinin mühafizəsi, qanunçulu-
ğun və hüquq qaydalarının təmin edilməsinə yö-
nəlmişdir; 

3) bu vəzifələrin həll edilməsi üçün qanunla mü-
əyyən edilmiş hüquqlar və imkanlar verilmişdir. 

Nəticə olaraq qeyd edilməlidir ki, hüquq-mü-

hafizə fəaliyyəti buna xüsusi olaraq müvəkkil 
edilmiş orqanların hüquqi fəaliyyətinin spesifik 
növüdür. Yəni, hüquq-mühafizə fəaliyyəti digər 
dövlət orqanlarının fəaliyyətinə bənzəməyən döv-
lət qulluğunun xüsusi növüdür. Belə fəaliyyət ək-
sər hallarda normalaşdırılmamış əməyin sərf 
olunması ilə xarakterizə olunur. Ona görə də hü-
quq-mühafizə fəaliyyəti çətin və mürəkkəb oldu-
ğu qədər də şərəfli və son dərəcə məsuliyyətli bir 
fəaliyyət sahəsidir. Yuxarıda qeyd olunanlar əsa-
sında hüquq-mühafizə orqanlarına aşağıdakı məz-
munda anlayış (tərif) vermək olar: 

Hüquq-mühafizə orqanı - fiziki və hüquqi 
şəxslərin, bilavasitə dövlətin hüquq və qanuni 
mənafelərini və hüquq qaydasını mühafizə etmək-
dən, insan hüquq və azadlıqlarını müdafiə etmək-
dən, hüquq pozuntuları ilə mübarizə aparmaqdan və 
onların qarşısını almaqdan ibarət olan, hüquq-mü-
hafizə fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə qa-
nunvericilklə müvafiq məcburetmə tədbirlərini tət-
biq etmək səlahiyyətləri verilmiş və dövlət tərəfin-
dən xüsusi olaraq yaradılan orqandır (təsisat) . 

Hüquq-mühafizə fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, 
yuxarıda qeyd edilən nəzəri və qanunvericilik baxı-
mından aparılan təhlili, eyni zamanda hal-hazırda 
belə orqanların sistemi ilə bağlı müxtəlif mövqelə-
rin mövcudluğunu nəzərə alaraq, hüquq-mühafizə 
orqanlarına aşağıdakıları aid etmək olar: 

1) konstitusiya nəzarətini həyata keçirən Azər-
baycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi; 

2) ədalət mühakiməsini həyata keçirən məhkə-
mələr; 

3) prokurorluq orqanları; 
4) milli təhlükəsizliyi təmin edən orqanlar; 
5) ədliyyə orqanları; 
6) ibtidai istintaq orqanları (daxili işlər,proku-

rorluq, dövlət təhlükəsizlik xidməti, dövlət vergi 
xidməti, gömrük, sərhəd xidməti, fövqəladə hallar 
orqanlarının müstəntiqləri); 

7) təhqiqat və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti or-
qanları (DİN, DTX, DTX, DSX, dövlət vergi xid-
məti və DGK, XKX, FHNvə s.); 

8) hüquqi yardım göstərən vəkillik; 
9) notariat fəaliyyətini həyata keçirən notariat 

orqanları. 
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Hüquq-mühafizə fəaliyyəti və hüquq-mühafizə orqanları ilə bağlı mövzuda qeyd edilən bütün 
xüsusatlar aşağıda göstərilən sxemi təqdim etməyə əsas verir: 

 
Hüquq-mühafizə fəaliyyətini əks 

etdirən xüsusatlar
Hüquq-mühafizə orqanları Hüquqi əsası 

vətəndaşların hüquqlarını, azadlıqla-
rını və qanuni mənafelərini müdafiə 
edir 

hüquq-mühafizə orqanları HMO-nun fəaliyyətini tənzimləyən 
qanunvericilik aktları 

dövlət hakimiyyət şaxəsinə aiddir icra hakimiyyəti – vəkillik, proku-
rorluq və məhkəmə istisna olmaqla 
digər HMO; məhkəmə hakimiyyəti 
– məhkəmələr, prokurorluq 

Azərbaycan Respublikasının Konsti-
tusiyası, maddə 7.  

Konstitusiyanın aliliyini təmin edir, 
Konstitusiya nəzarətini həyata keçi-
rir 

Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiya Məhkəməsi haqqında 
Qanun 

ədalət mühakiməsini həyata keçirir məhkəmələr Məhkəmələr və hakimlər haqqında 
Qanun

qanunların icrasına nəzarəti həyata 
keçirir 

prokurorluq və məhkəmə Prokurorluq haqqında Qanun, Məh-
kəmələr və hakimlər haqqında Qa-
nun, HMO-nun fəaliyyətini tənzim-
ləyən qanunvericilik aktları

Respublikada cinayətkarlığa qarşı 
mübarizənin gücləndirilməsi, qanun-
çuluğun və hüquq qaydasının möh-
kəmləndirilməsi səlahiyyətləri həva-
lə edilmişdir. 

məhkəmə, prokurorluq, istintaq və
təhqiqat orqanları, ümumilikdə hü-
quq-mühafizə orqanları 

Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin 
gücləndirilməsi, qanunçuluğun və
hüquq qaydasının möhkəmləndiril-
məsi tədbirləri haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 9 avqust 
1994-cü il tarixli Fərmanı, HMO-
nun fəaliyyətini tənzimləyən aktlar

ictimai qaydanı qoruyur və ictimai 
təhlükəsizliyi, ümumilikdə ictimai 
asayişi təmin edirlər 

DİN, FHN, digər HMO HMO-nun fəaliyyətini tənzimləyən 
aktlar  

cinayətlərin və digər hüquq pozuntu-
larının qarşısının alınması üzrə profi-
laktiki fəaliyyəti həyata keçirirlər 

HMO HMO-nun fəaliyyətini tənzimləyən 
aktlar 

cinayət və digər hüquq pozuntusu 
törətmiş şəxslərə qanunla müəyyən 
edilmiş qaydada dövlət məcburiyyət 
tədbirlərini (cəza, inzibati tənbeh və 
s.) tətbiq etmək səlahiyyətinə malik-
dir 

məhkəmələr, prokurorluq, DİN, ƏN, 
FHN, DGK, DMX, DSX, DTX 

HMO-nun fəaliyyətini tənzimləyən 
aktlar 

şəxsi həbsəalma və azadlıqdan məh-
rumetmə səlahiyyətinə malikdir 

məhkəmələr ARK, CPM, Məhkəmələr və hakim-
lər haqqında Qanun 

xüsusi rütbə daşıyırlar prokurorluq, ƏN, FHN, DTX, XKX, 
DSX, Azərbaycan Respublikasının 
Təhlükəsizlik Xidməti, DMX, DİN, 
DGK, Dövlət Vergi Xidməti

HMO-nun fəaliyyətini tənzimləyən 
aktlar 

inzibati xətalar haqqında işlər üzrə 
icraatı həyata keçirirlər 

məhkəmələr, DİN, ƏN, FHN, Döv-
lət Vergi Xidməti, DGK, DMX, 
DSX, DTX 

İXM, “İnzibati xətalar haqqında iş-
lərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzi-
fəli şəxslərin Siyahısı”nın təsdiq 
edilməsi barədə Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin Fərmanı

ixtisaslaşdırılmış hüquqi yardımı tə-
min edir, müdafiəni həyata keçirir 

vəkil, müdafiəçi Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqın-
da Qanun, CPM, İXM, İPM, MPM
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notariat fəaliyyətini – notariat hərə-
kətlərini həyata keçirir 

notariat orqanları Notariat haqqında Qanun 

HMO-da qulluq (xidmət) dövlət qul-
luğunun xüsusi növüdür  

prokurorluq, ədliyyə, fövqəladə hal-
lar, dövlət təhlükəsizliyi xidməti, 
XKX, sərhəd xidməti, Azərbaycan 
Respublikasının Təhlükəsizlik Xid-
məti, miqrasiya xidməti, daxili işlər, 
gömrük, vergi orqanları 

Dövlət qulluğu haqqında qanun 

dövlət tərəfindən sığorta olunurlar 
 

hakimlər, prokurorlar, müstəntiqlər, 
təhqiqat aparan şəxslər, əməliyyat-
axtarış fəaliyyətini həyata keçirən 
şəxslər, DİN, FHN, DTX, XKX, 
DSX, DMX, DGK, ƏN (Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının ərazisində
Nax. MR ƏN)

Məhkəmə və hüquq-mühafizə or-
qanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi 
sığortası haqqında” Qanun, maddə 2

dövlət tərəfindən müdafiə olunurlar 
 

hakimlər, prokurorlar, müstəntiqlər, 
təhqiqat aparan şəxslər, əməliyyat-
axtarış fəaliyyətini həyata keçirən 
şəxslər, DİN, FHN, DTX, XKX, 
DSX, DMX, DGK, ƏN (Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının ərazisində
Nax.MR ƏN) 

“Məhkəmə və hüquq mühafizə or-
qanları işçilərinin dövlət müdafiəsi 
haqqında” Qanun 

HMO-nun fəaliyyətini tənzimləyən 
normativ-hüquqi aktlarda hüquq-mü-
hafizə orqanı statusu olması və ya 
hüquq-mühafizə fəaliyyətini həyata 
keçirməsi qeyd olunur 

vergi, gömrük, ədliyyə, miqrasiya, 
fövqəladə hallar, daxili işlər orqan-
ları 

HMO-nun fəaliyyətini tənzimləyən 
aktlar 

onların qanuni tələbləri yerinə yeti-
rilmədikdə, qanuni səlahiyyətlərinin 
yerinə yetirməyə mane olduqda,təh-
lükəsizlik tədbirləri haqqında məlu-
matları yaydıqda və s. Məsuliyyət 
yaradır  

hakimlər; icra məmurları, prokuror-
lar, müstəntiqlər, təhqiqatçılar, əmə-
liyyat-axtarış fəaliyyətini həyata ke-
çirən orqanlar 

İXM, maddə 370-2, 555; CM, mad-
də 286, 301, 315 

 cinayət prosesini həyata keçirirlər təhqiqat, istintaq, prokurorluq or-
qanları və məhkəmələr

AR CPM, 7.0.5-ci maddə 

cinayət işləri üzrə təhqiqatı aparırlar 
 

daxili işlər, dövlət təhlükəsizliyi, 
sərhəd xidməti, fövqəladə hallar, 
vergi və gömrük orqanlarının (təhqi-
qat orqanlarının) təhqiqatçıları

AR CPM, 214.2-ci maddə 

cinayət işləri üzrə ibtidai istintaqı 
həyata keçirirlər 

Prokurorluq, DİN, ƏN, Dövlət Ver-
gi Xidməti, FHN, DGK, DTX, DSX

AR CPM, 215.2-ci maddə 

məhkəmə istintaqını həyata keçirir Məhkəmə AR CPM, XLIII fəsil 
əməliyyat-axtarış tədbirlərini həyata 
keçirirlər  
 

DİN, ƏN (Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının ərazisində Nax.MR 
ƏN), FHN, DTX, XKX, Dövlət 
Vergi Xidməti, DSX, DGK, Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 
Təhlükəsizlik Xidməti, Azərbaycan 
Respublikasının Baş prokuroru ya-
nında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsi 

Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin hə-
yata keçirilməsində əməliyyat-axta-
rış subyektlərinin səlahiyyət bölgüsü 
haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı 
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milli təhlükəsizliyi təmin edirlər 
 

Azərbaycan Respublikasının xüsusi 
xidmət orqanları, polis, prokurorluq, 
gömrük, vergi və digər hüquq-mü-
hafizə orqanları

Milli təhlükəsizlik haqqında Qanun 

dövlət sirrini mühafizə edirlər prokurorluq, DTX, DİN, DSX, 
Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin Təhlükəsizlik Xidməti 
(XDMX), XKX, Dövlət Miqrasiya 
Xidməti

Dövlət sirri haqqında Qanun 
 

kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyə-
tinin subyektləridir  
 

XKX (kəşfiyyat fəaliyyətinin sub-
yekti), DTX (əks-kəşfiyyat fəaliyyə-
tinin subyekti), eyni zamanda dövlət 
mühafizəsi obyektlərinin və mühafi-
zə olunan obyektlərin təhlükəsizliyi-
nin təmin edilməsi ilə bağlı Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 
Təhlükəsizlik Xidməti, dövlət sərhə-
dinin mühafizəsi ilə əlaqədar Dövlət 
Sərhəd Xidməti

Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti 
haqqında Qanun 

terrorçuluğa qarşı mübarizədə (ter-
ror fəaliyyətinin aşkar edilməsi, qar-
şısının alınması, habelə terror nəti-
cəsində dəyə biləcək zərərin mini-
muma endirilməsi ilə bağlı fəaliy-
yət) öz səlahiyyətləri daxilində işti-
rak edirlər 

DTX, XKX, DSX, DİN, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Təhlükə-
sizlik Xidməti  

Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqın-
da Qanun, 5-ci maddə 

məhkəmə qərarlarını icra edir ƏN - icra məmuru və probasiya xid-
məti 

İcra məmuru haqqında Qanun, Pro-
basiya xidməti haqqında Əsasnamə

məhkəmələrin fəaliyyətinin təşkilati 
təminatını həyata keçirir 

ƏN Məhkəmələr və hakimlər haqqında 
Qanun, ƏN haqqında Əsasnamə

korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpoz-
maların törədilməsi inzibati və ya ci-
nayət məsuliyyəti yaratdıqda, kor-
rupsiyaya qarşı mübarizəni qanun-
vericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 
həyata keçirirlər 

hüquq-mühafizə orqanları Korrupsiyaya qarşı mübarizə haq-
qında Qanun,4-cü maddə 

dövlət sərhədinin mühafizəsini və 
toxunulmazlığını təmin edir 

DSX Sərhəd mühafizə orqanları haqqında 
Qanun

insanların həyat və sağlamlığının 
qorunması, təbiətin, təbii ehtiyatla-
rın, mülkiyyətin, qiymətli və təhlü-
kəli yüklərin, xüsusi göndərişlərin 
mühafizəsi ilə bağlı vəzifələri yerinə 
yetirmək üçün xidməti silah gəzdir-
mək hüququ vardır  

hüquq-mühafizə orqanları  Xidməti və mülki silah haqqında qa-
nun 

fəaliyyətində insan və vətəndaş hü-
quq və azadlıqlarına hörmət, qanun-
çuluq, humanistlik kimi əsas prin-
sipləri rəhbər tutur 

hüquq-mühafizə orqanları HMO-nun fəaliyyətini tənzimləyən 
aktlar 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
qaydada fiziki qüvvə, xüsusi vasitə 
və odlu silah tətbiq etmək səlahiyyə-
tinə malikdir 

hüquq-mühafizə orqanları HMO-nun fəaliyyətini tənzimləyən 
aktlar 
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dövlət hakimiyyət nümayəndəsidir hüquq-mühafizə orqanları HMO-nun fəaliyyətini tənzimləyən 
aktlar

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır məhkəmə, prokurorluq və vəkillik-
dən başqa bütün digər HMO

HMO-nun fəaliyyətini tənzimləyən 
əsasnamələr 

cinayət mühakimə icraatını həyata 
keçirir 

məhkəmələr CPM,maddə 23 

ilk dəfə ədliyyə, prokurorluq orqan-
larına qulluğa qəbul edilən namizəd-
lərin, habelə vəkilliyə namizədlərin 
icbari təliminin həyata keçirilməsini 
təmin edir 

ƏN ƏN haqqında Əsasnamə 

xidmətə (qulluğa) qəbul olmaq üçün 
tələblərdən biri ali hüquq təhsili ol-
ması, məhdudiyyətlərdən biri isə əv-
vəllər məhkum olması və s. 

hakimlər, prokurorlar, vəkillər, daxi-
li işlər və digər hüquq-mühafizə or-
qanları 

HMO-nun fəaliyyətini tənzimləyən 
aktlar 

 
Qeyd olunanları yekunlaşdıraraq, belə nəticəyə 

gəlmək olar ki, hüquq-mühafizə orqanları dairəsi-
nin genişləndirilməsi ilk növbədə ayrı-ayrı cina-
yətlərin və digər hüquqpozmaların yeni forma və 
məzmununda təzahür etməsi ilə əlaqələndirilə bi-
lər. Ona görə də hüquq-mühafizə orqanları siste-
minin daim yeniləşməsi və dövrün tələblərinə uy-
ğunlaşdırılması məqsədəmüvafiq hal kimi qiy-

mətləndirilməlidir. Azərbaycan Respublikasının 
hüquq-mühafizə orqanları ölkədə qanunçuluğun 
və hüquq qaydasının mühafizəsini, insan hüquq 
və azadlıqlarının müdafiəsini təmin edən və cina-
yətkarlıqla mübarizə aparan və onun qarşısını 
alan xüsusi səlahiyyətli orqanlardır. Bu orqanların 
məqsədyönlü fəaliyyəti dövlətin, eyni zamanda 
xalqın ümumi təhlükəsizliyinin rəhnidir. 
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Мидхад Гафаров, Хикмет Эйвазов 
Понятие и общая характеристика правоохранительных  

органов в новом контексте 
 

Резюме 
 
В статье представлены функции и система в новом контексте в соответствии с законода-

тельством, регулирующие деятельность правоохранительных органов Азербайджанской Рес-
публики. Впервые разработана схема, отражающая специфику правоохранительной и правоох-
ранительной деятельности. На схеме показаны органы, уполномоченные осуществлять право-
охранительную деятельность, и правовые основы этой деятельности. 

 
Midhad Qafarov, Hikmet Eyvazov 

The concept and general characteristics of law enforcement  
agencies in a new context 

 
Summary 

 
İn the article the functions and system in accordance with the legislation governing the activities of 

law enforcement agencies of the Republic of Azerbaijan is presented in a new context. For the first 
time a scheme reflecting the characteristics of law enforcement agencies has been developed. In the 
scheme was shown the bodies authorized to carry out law enforcement activities and the legal basis of 
these activities. 
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 UOT 343  
 

MİRƏLİ KAZIMOV  
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında  

 Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzinin rəisi  
 vəzifəsini icra edən, hüquq üzrə elmlər doktoru 

 
 

MEDİASİYA İNSTİTUTU AZƏRBAYCANIN HÜQUQ 
SİSTEMİNDƏ ŞƏFFAFLIĞIN DƏRİNLƏŞMƏSİNƏ 

XİDMƏT EDƏN ƏLAVƏ ALƏT KİMİ 
 
 
Açar sözlər: mediasiya, mübahisə, mülki işlər, 

iqtisadi mübahisə, ailə mübahisəsi, əmək mübahi-
səsi, məhkəmə,cinayət prosesi. 

Ключевые слова: медиация, спор, граж-
данское дело, экономический спор, семейный 
спор, трудовой спор, суд, уголовное произ-
водство. 

Key words: mediation, dispute, civil case, 
economic dispute, family dispute, labor dispute, 
court, criminal proceedings. 

 
üasir dövrdə milli hüquq sistemlə-
rində şəxsiyyətin hüquq və qanuni 
mənafelərinin müdafiəsinin ənənə-

vi vasitələri ilə yanaşı, yeni modellərinin təsbit 
edilməsi hüququ pozulmuş şəxslərin şəffaf müna-
sibətlər şəraitində alternativ, çevik və mobil me-
xanizmlərin yaradılması, daha səmərəli müdafiə 
vasitələrindən istifadə imkanlarının araşdırılması 
mövzusunu aktuallaşdırır. Təqdirəlayiq haldır ki, 
ölkəmizin son dövrlərdə əldə etdiyi nailiyyətlər 
həm də şəffaflığın dövlət siyasətinin əsas istiqa-
mətlərindən biri kimi müəyyən edilməsi ilə bağlı-
dır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyev təsadüfi olaraq söyləməmişdir ki, 
biz Azərbaycanı müasir, sürətlə inkişaf edən, şəf-
faflığı öz siyasətində bayraq edən ölkə kimi gör-
mək istəyirik və buna nail olacağıq (1). Dövləti-
mizin başçısı bu baxımdan çıxışlarında dəfələrlə 
ictimai münasibətlərin tənzimlənməsi sahəsində 
şəffaflığın rolunu, ictimai nəzarətin əhəmiyyətini 
vurğulamış, vətəndaşların diqqətini dövlət idarə-

çiliyi prosesində fəal iştiraka, mövcud nöqsan və 
çatışmazlıqlar barədə bilavasitə Prezident Admi-
nistrasiyasına məlumat vermələrinin vacibliyinə 
cəlb etmişdir.  

İctimai münasibətlərin ziddiyyətli iştirakçıları 
arasında mübahisələrin şəffaf və eyni zamanda 
səmərəli həlli üsullarından biri də mediasiya insti-
tutu sayılır. Çağdaş dövrdə mediasiya institutu 
dünyanın çox ölkəsində tətbiq olunur. Lakin onun 
tarixinə nəzər yetirdikdə məlum olur ki, bu insti-
tut hələ qədim Babilistanda, Romada (ilk vaxtlar 
medium, interpres kimi adlanmışdır) ailə münaqi-
şələri zamanı barışdırıcılıq üçün tətbiq edilmişdir. 
Mediatorlar tarixən yüksək savadı və istedadı 
olan şəxslər sırasından seçilmişdir. Onun müasir 
forması isə öz başlanğıcını ötən əsrin 60-cı illə-
rində ABŞ-da götürmüşdür. Burada mediasiya 
institutu ilk mərhələdə yalnız ailə-məişət mübahi-
sələrinin həlli üçün tətbiq edilsə də, getdikcə öz 
orbitini genişləndirərək, bir tərəfdə hətta dövlətin 
olduğu münasibətləri tənzim etməyə başlamışdır. 
Təsadüfi deyildir ki, hazırda ABŞ-da vergi müba-
hisələrinin həllində mediasiyanın xüsusi çəkisi ki-
fayət qədər yüksəkdir. Bu ölkədə son onilliklər 
ərzində formalaşmış təcrübəyə əsasən, vergi orqa-
nının ilkin mərhələdə işi udmaq şansı 30%-dən 
aşağı olduqda vergi ödəyicisi ilə mübahisənin 
qarşılıqlı razılıq əsasında həllinə üstünlük verilir. 
Mübahisənin bu qaydada həlli mümkün olmadıq-
dan sonra onun inzibati və ya məhkəmə icraatı 
qaydasında həlli üsuluna müraciətedilir. Avropa 
ölkələrinin, Avstraliyanın, Çinin, Kanadanın və 

M 
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Amerika Birləşmiş Ştatlarının təcrübəsigöstərir 
ki, mediasiya çox böyük effekt verir. ABŞ-da və-
təndaşlar arasında yaranan ümumi mübahisələ-
rin 70 faizi, Çin Xalq Respublikasında isə 30 faizi 
məhkəmədən kənar formada, məhz mediatorların 
köməyi ilə həll olunur. Çin Xalq Respublikasın-
da mediasiya hətta “xalq təbabəti” adlandırılır (5, 
s. 3).  

Bəzi ölkələrdə mediasiya nəinki mülki-hüquqi 
mübahisələrin, həm də cinayət-hüquqi mübahisə-
lərin həllinin üsulu kimi tətbiq edilir və prosessu-
al qanunvericiliyin tərkib hissəsi olaraq institusio-
nal xarakter kəsb edir. Bu, daha çox kontinental 
hüquq sistemi ölkələri (məsələn, bir sıra Avropa 
dövlətləri, keçmiş Sovet İttifaqının tərkibində ol-
muş dövlətlərdən isə Litva, Latviya, Gürcüstan və 
s.) üçün xarakterikdir. Əlbəttə, bəzi ölkələrdə me-
diasiyanın tətbiqi vəziyyəti nisbətən sistemsiz 
haldadır, qanunvericilik tənzimlənməsində dəqiq 
müəyyən olunmuş sərhəd yoxdur və bu proses 
dövlət təşkilatları ilə yanaşı, ictimai təşkilatların 
fəaliyyətində təzahür edir. Burada qeyd etmək ye-
rinə düşər ki, bəzi fəaliyyət sahələrində mediasi-
yanın tətbiq edilməməsinin və ya tətbiqində lən-
gimənin səbəbi həmin ictimai münasibətlərin mü-
rəkkəbliyi, xüsusi, həssas yanaşmaya ehtiyacın 
olması, mübahisə predmetinin təkcə şəxsi məna-
felər ilə deyil, həmçinin dövlət mənafeyi və mara-
ğının olması ilə izah olunur. 

Ölkəmizdə mediasiya institutunun yaradılması 
mövzusu uzun müddət gündəlikdə duran məsələ-
lərdən biri olsa da, nəhayət, 29 mart 2019-cu il ta-
rixdə “Mediasiya haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu qəbul edilmişdir. Qanun qəbul 
edildiyi tarixədək müvafiq beynəlxalq təcrübə öy-
rənilmiş və ölkəmiz üçün potensial mediasiya 
modelinə dair təkliflər işlənib hazırlanmışdır. 
Ötən dövr ərzində respublikamızda həmçinin ailə 
institutunun inkişafına və nikah münasibətlərinin 
möhkəmlənməsinə dəstək verilməsi, nikahın po-
zulması hallarının qarşısının alınması məqsədilə 
mediasiya xidmətinin göstərilməsinə dair vətən-
daş cəmiyyəti institutları ilə birgə layihələr həyata 
keçirilmişdir (4).  

Mübahisələrin alternativ həlli üsullarından 
olan mediasiyanın təşkili sahəsində ictimai müna-
sibətləri tənzimləyən qanunda mediasiyanın məq-

sədləri, prinsipləri, həyata keçirilməsi qaydaları 
və mediatorların statusu müəyyən edilmişdir. Qa-
nun qəbul edildiyi müddətdən az sonra Azərbay-
can Respublikasının Prezidentinin “Məhkəmə-
Hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi 
haqqında” imzaladığı 3 aprel 2019-cu il tarixli 
Fərmanda mediasiya prosesinin tətbiqi ilə bağlı 
maarifləndirmə və təşviqat tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi tövsiyə edilmişdir. Buna uyğun olaraq 
dövlət orqanları, vətəndaş cəmiyyəti institutları, 
eləcə də media nümayəndələri Qanunun mahiyyə-
ti, əhəmiyyəti və onun tətbiqi imkanları üzrə mü-
vafiq işlər görmüşlər. 

“Mediasiya haqqında” Qanunun 1.0.1-ci mad-
dəsinə əsasən, mediasiya – mediatorun (mediator-
ların) vasitəçiliyi ilə tərəflər arasında yaranmış 
mübahisənin qarşılıqlı razılıq əsasında həlli ilə 
bağlı müəyyən olunan prosesdir.Ümumiyyətlə 
isə, mediasiya mübahisənin üçüncü, yəni qərəzsiz 
tərəfin – mediatorun köməyi ilə məhkəmədənkə-
nar, alternativ həlli formasıdır. Mediasiyanın 
məqsədi tərəflər arasında münaqişə səviyyəsinin 
azaldılması və onları razı salacaq şəkildə mübahi-
sənin həllini təmin etməkdir. 

Mediasiya prosesi tərəflər arasında bağlanılan 
“mediasiya prosesinin tətbiqi barədə müqavilə” 
əsasında həyata keçirilir. Mediasiya danışıqlar şə-
raitində həyata keçirilir və aşağıdakı mərhələlər-
dən ibarətdir: 

1. mediasiya prosesinə hazırlıq; 
2. mediasiya prosesinin başlanılması; 
3. tərəflərin mübahisənin mahiyyətini açıqla-

ması; 
4. tərəflərin hər biri ilə ayrı-ayrılıqda danışıq; 
5. mübahisənin həlli üçün təkliflərin hazırlan-

ması; 
6. mediasiya prosesinin yekunlaşdırılması; 
7. mediasiya prosesinə xitam verilməsi; 
8. barışıq sazişinin icrası. 
Ölkəmizdə mediasiyanın aşağıdakı münasibət-

lər üzrə tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmuşdur: 
1) mülki işlər və iqtisadi mübahisələr (xarici 

elementli mübahisələr də daxil olmaqla); 
2) ailə münasibətlərindən irəli gələn mübahisə-

lər; 
3) əmək münasibətlərindən irəli gələn mübahi-

sələr; 
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4) inzibati hüquq münasibətlərindən irəli gələn 
mübahisələr. 

Mediator – peşəkar əsasda mediasiya prosesi-
nin həyata keçirilməsi üçün tərəflərin cəlb etdiyi 
və ya mediasiya təşkilatı tərəfindən təyin olun-
muş, qanunla müəyyən olunmuş tələblərə cavab 
verən fiziki şəxsdir. Mediator olmaq istəyən fiziki 
şəxs aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 1) ali 
təhsilə malik olmalıdır; 2) 25 yaşı tamam olmalı-
dır; 3) ən azı 3 illik iş stajına malik olmalıdır; 4) 
mediatorların ilkin hazırlığı üzrə təlimi bitirərək 
müvafiq sertifikat əldə etməlidir.  

Aşağıdakı şəxslər mediator ola bilməzlər:1) 
məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olma-
yan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli hesab 
edilmiş şəxslər;2) barəsində tibbi xarakterli məc-
buri tədbirlərin tətbiqinə dair məhkəmənin qanuni 
qüvvəyə minmiş qərarı olan şəxslər;3) məhkum-
luğu ödənilməmiş və ya götürülməmiş şəxs-
lər.Mediator qanunla qadağan olunmayan istəni-
lən digər fəaliyyətlə məşğul ola bilər (2).  

Mediasiya sahəsində tənzimlənmənin və nəza-
rətin həyata keçirilməsi məqsədilə mediasiya təş-
kilatlarının, mediatorların və mediasiya təlimi qu-
rumlarının üzv olaraq daxil olduğu Mediasiya Şu-
rası yaradılır. Mediasiya Şurası müəyyən funksi-
yaların həyata keçirilməsi məqsədilə, mediasiya 
təşkilatlarının, mediatorların və mediasiya təlimi 
qurumlarının məcburi üzvlüyü əsasında yaradı-
lan, fəaliyyətini özünüidarəetmə prinsipi üzrə hə-
yata keçirən qeyri-kommersiya hüquqi şəxs-
dir.Mediasiya təşkilatı mediasiyanın inkişaf etdi-
rilməsi və təkmilləşdirilməsi məqsədilə, mediasi-
ya xidmətlərinin marketinqini, əmək müqaviləsi 
və ya müvafiq mülki-hüquqi müqavilə bağladığı 
mediatorların xidmətləri üçün haqqın və digər 
xərclərin ödənilməsinə dair qaydanı müəyyən 
edən, mediasiya zamanı danışıqların aparılması 
üçün şərait yaradan, qanunla və ya tərəflərin razı-
lığı ilə müəyyən edildiyi hallarda mediasiya pro-
sesini aparmaq üçün mediatorları təyin edən, ha-
belə mediatorların effektiv fəaliyyətinə yönələn 
digər tədbirlər həyata keçirən hüquqi şəxsdir.  

Hüquqi şəxs Mediasiya Şurasının üzvlüyünə 
qəbul edildiyi andan mediasiya təşkilatı kimi fəa-
liyyət göstərə bilər. Mediasiya Şurasının üzvlüyü-
nə qəbul edilməsi üçün isə hüquqi şəxs aşağıdakı 

tələblərə cavab verməlidir: 
1) ən azı iki mediatorla (onlardan ən azı biri ali 

hüquq təhsilli olmalıdır) əmək müqaviləsi olmalı-
dır; 

2) mediator tərəfindən göstərilən mediasiya 
xidmətlərinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 
üçün təsdiq olunmuş qaydaya malik olmalıdır; 

3) istifadəsində ən azı iki otaqdan ibarət ofisi 
olmalıdır; 

Mediasiya Şurasının üzvlüyündən çıxarılmış 
hüquqi şəxs və ya həmin hüquqi şəxsin təsisçisi-
nin təsis etdiyi digər hüquqi şəxs bu qərar qüvvə-
yə mindiyi tarixdən 1 il keçdikdən sonra Mediasi-
ya Şurasının üzvlüyünə yenidən qəbul olunmaq 
üçün qanunla müəyyən edilmiş qaydada Mediasi-
ya Şurasına müraciət edə bilər. 

Hüquqi və fiziki şəxslər (o cümlədən, hüquqi 
şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata 
keçirən fiziki şəxslər), habelə mediasiya prosesi-
nin tətbiqinə razılıq vermiş inzibati orqanlar me-
diasiya tərəfləri sayılır. Mediatorla görüşmüş şəxs 
son nəticədə özü könüllü qərar verir ki, mediato-
run, yoxsa məhkəmənin xidmətlərindən istifadə 
etsin.  

“Mediasiya haqqında” Qanunun 3.2-ci (iqtisa-
di mübahisələr, həmçinin ailə və əmək münasi-
bətlərindən irəli gələn mübahisələr üzrə bu Qanu-
nun 28-ci və 29-cu maddələrinə uyğun olaraq 
məhkəməyə müraciət etməmişdən əvvəl ilkin me-
diasiya sessiyasında iştirak tələb olunur), 28-ci 
(iqtisadi mübahisələr, həmçinin ailə və əmək mü-
nasibətlərindən irəli gələn mübahisələr üzrə ilkin 
mediasiya sessiyasında iştirak) və 29-cu (iqtisadi 
mübahisələr, həmçinin ailə və əmək münasibətlə-
rindən irəli gələn mübahisələr üzrə ilkin və sonra-
kı mediasiya sessiyaları) maddələrinin və həmin 
maddələrlə bağlı olan müddəaların 2020-ci il iyu-
lun 1-dən qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulurdu. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladı-
ğı 19 iyun 2020-ci il tarixli 133-VIQD №li Qanu-
na əsasən, bu normaların 2021-ci il yanvarın 1-
dən qüvvəyə minməsi müəyyən edilmişdir. Qeyd 
edək ki, mediasiya fəaliyyətinin təmin edilməsi 
ilə əlaqədar Mediasiya Şurasının Nizamnaməsi 
bütün aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılaraq cari 
ilшт fevralın 12-də “Mediasiya Şurası” qeyri-
kommersiya hüquqi şəxs təsis edilərək, fevralın 
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16-da respublika Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 
dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 5 sent-
yabr qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mediatiorların ha-
zırlığı və ixtisaslarının artırılması ilə bağlı təlim 
Qaydası”na uyğun olaraq mediator olmaq istəyən 
şəxslər üçün sənəd qəbulu başlanmış və ilk təlim 
10 mart 2020-ci il tarixə təyin edilmişdir. Lakin 
ölkədə COVİD-19 koronavirus pandemiyası ilə 
bağlı xüsusi karantin rejimi tətbiq edildiyindən tə-
limlərin keçirilməsi təxirə salınmışdır. Ailə, əmək 
və kommersiya mübahisələri üzrə mediasiya işlə-
rini aparmaq üçün ən azı 300 mediatorun hazır-
lanması tələb edildiyini və qanunvericiliyə uyğun 
olaraq bir mediasiya təlimində maksimal 15 nəfə-
rin iştirak edə biləcəyini nəzərə alaraq, bu şərtlər 
daxilində 1 iyul 2020-ci il tarixinədək “Mediasiya 
haqqında” qanunun tələblərinə cavab verən me-
diasiya sisteminin qurulması qeyri-mümkün ol-
muşdur. Qeyd edilənlər və vaxt məhdudiyyəti nə-
zərə alınraq, “Mediasiya haqqında” qanunun ilkin 
mediasiya sessiyalarında məcburi iştirakı nəzərdə 
tutulan müddəalarının qüvvəyə minməsinin 1 
yanvar 2021-ci ilədək uzadılması məqsədəuyğun 
sayılmışdır (3). 

Qeyd etdiyimiz kimi, bu mübahisələr üzrə il-
kin mediasiya sessiyasını tərəflərin qarşılıqlı razı-
laşdırdığı mediator və ya mediator təşkilatı aparır. 
Tərəfin mediasiya prosesinin tətbiqi barədə təklifi 
digər tərəfə təqdim edildikdən sonra 10 iş günü 
ərzində qəbul edilmədikdə və ya tərəflər mediator 
və ya mediasiya təşkilatı barədə razılığa gəlmə-
dikdə, ilkin mediasiya sessiyası tərəflərdən hər 
hansı birinin ilkin müraciət etdiyi, mübahisənin 
aidiyyəti üzrə aid olduğu məhkəmə ilə eyni şəhər 
və ya rayonda yerləşən mediasiya təşkilatı, həmin 
şəhər və ya rayonda mediasiya təşkilatı olmadıq-
da isə həmin məhkəmənin yerləşdiyi inzibati əra-
zi vahidinə ən yaxın şəhər və ya rayonlardan bi-
rində yerləşən mediasiya təşkilatı tərəfindən apa-
rılır. Tərəflər mediator barədə razılığa gəlmədik-
də, mediatoru mediasiya təşkilatı təyin edir. Məh-
kəmə ilə eyni şəhər və ya rayonda yerləşən me-
diasiya təşkilatı mövcud olmadıqda və ya həmin 
mediasiya təşkilatında işə baxılması mümkün ol-
madıqda, tərəflərdən hər hansı birinin müraciəti 
əsasında mübahisənin aidiyyəti üzrə aid olduğu 

məhkəmə ilkin mediasiya sessiyasının aparılması 
üçün mediator müəyyən edə bilər (2). 

Ölkəmizdə mediator ilə mediasiya tərəfləri 
arasında qarşılıqlı əlaqənin məzmunu daha çox 
mülki-hüquqi münasibətlərə əsaslanır. Belə nəti-
cəyə gəlməyə yuxarıda adını çəkdiyimiz qanunun 
müddəalarının araşdırılması, mediasiyanın könül-
lülük, tərəflərin bərabərliyi və əməkdaşlığı kimi 
prinsiplər üzrə həyata keçirilməsi əsas verir. Bu, 
həm də mediasiya tərəflərinin heç birinin digərin-
dən üstün olmadığı, mediatorun seçilməsində sər-
bəst olmaları, heç kəsin iradəsinə zidd şəkildə 
mediasiya prosesinə cəlb edilmədiyi, mediasiya-
nın istənilən mərhələsində ondan imtinanın müm-
kün olması, mediasiya zamanı dövlət və yerli 
özünüidarəetmə orqanlarının, hüquqi və fiziki 
şəxslərin mediatorun fəaliyyətinə müdaxiləsinin 
yolverilməzliyi və digər bu kimi mühüm hallar ilə 
əsaslandırılır.  

Dünya ölkələrinin təcrübəsi əsasında mediasi-
yanın tətbiq olunan bir neçə üsulunu ayırmaq 
mümkündür. Asanlaşdırıcı mediasiya (facilitative 
mediation) üsulunda mediator tərəflərə mübahisə-
nin həlli üzrə heç bir təklif vermir, həll yolunun 
onlar tərəfindən verilməsinə və ortaq qərarın qə-
bul edilməsinə çalışır. Dəyərləndirici mediasi-
ya (evaluative mediation) zamanı mediator müba-
hisənin həlli üçün uyğun bildiyi üsulu tərəflərə 
məsləhət görür. Həlledici mediasiya üsulunda isə 
mediator mübahisə edən tərəflərin görə bilmədiyi 
halları aşkar edərək, onlara barışıq əldə etmənin 
yolunu təklif edir.  

Müasir dünyada məhkəmələrin özünün media-
tor qismində iştirakı ilə bağlı isə, əsas etibarı ilə, 
iki təcrübə mövcuddur. Bir təcrübəyə görə, məh-
kəmələrin özü də bilavasitə mediator funksiyasını 
həyata keçirir. Məsələn, Litva respublikasında 
mediasiya məhkəmə bunasının özündə hakim, ha-
kim köməkçisi və ya zəruri ixtisasa malik olan di-
gər şəxs tərəfindən pulsuz həyata keçirilir. Me-
diatorların siyahısı ölkənin Məhkəmə Şurası tərə-
findən (ölkəmizdə analoji qurum Məhkəmə-Hü-
quq Şurasıdır – M.K.) təsdiq olunur və fəaliyyət-
ləri Mediatorların davranışının Avropa Məcəlləsi 
ilə tənzimlənir. Mediasiyanın ümumi davam etmə 
müddəti 4 saatadəkdir. Bu müddət ərzində tərəf-
lər razılıq əldə edə bilmədikdə, vaxt uzadılır və ya 
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mediasiya işi, icraatına xitam verilməklə, məhkə-
məyə göndərilir. Mübahisənin həlli üzrə razılıq 
əldə edildikdə, həmin sənəd məhkəmə tərəfindən 
təsdiq edilir və məhkəmə qərarı gücünə malik 
olur. Könüllü prosedur sayılan məhkəmə mediasi-
yasına tərəflərin vəsadəti ilə istənilən vaxt və heç 
bir səbəb göstərilmədən son qoyula bilər. Media-
siyanı həyata keçirmiş şəxs eyni işdə hakim və ya 
hakim köməkçisi ola bilməz. 

Digər təcrübəyə görə isə, məhkəmələr bu 
funksiyanı bilavasitə deyil, vasitəli qaydada həya-
ta keçirir, yəni məhkəmə mediator funksiyasının 
həyata keçirilməsini hansısa orqana və ya şəxsə 
həvalə edir. Azərbaycan Respublikasının “Media-
siya haqqında” Qanununda məhkəmələrin bilava-
sitə mediator qismində iştirakı nəzərdə tutulma-
mışdır. Qanunvericilikdə məhkəmənin mediasiya 
sessiyasının aparılması üçün mediator müəyyən 
edə bilmək səlahiyyətinin müəyyən edilməməsinə 
görə milli mediasiya sisteminin daha çox ikinci 
təcrübəyə uyğun olduğunu qeyd edə bilərik.  

Azərbaycan Respublikasının “Mediasiya haq-
qında” Qanununda onun tətbiqi dairəsi müəyyən 
edilmiş, cinayət işləri üzrə mübahisələrin həlli 

mediasiyanın predmetinə daxil edilməmişdir. 
Müasir dövrdə bir çox ölkələrdə cinayət məsuliy-
yətinin həlli zamanı alternativ tədbirlərin tətbiqi-
nə səylər göstərilir. Bu cür tədbirlərin tətbiqi is-
tintaq və məhkəmə sistemində iş yükünün azal-
masına, cəza icra müəssisələrinin lüzumsuz yük-
lənilməməsinə, həmçinin müvafiq şərtlər daxilin-
də cinayətdən zərər çəkmiş şəxslərin hüquqlarının 
və dövlətin maraqlarının təmin olunmasına xid-
mət edir. İctimai təhlükəli əməl törətmiş şəxslərə 
münasibətdə ilk dəfə mediativ proqram 1974-cü 
ildə Kanadada (Ontario ştatı) tətbiq olunmuşdur 
(6). MDB dövlətlərindən isə Qazaxıstan Respub-
likasının 4 iyul 2014-cü il tarixli Cinayət Proses-
sual Məcəlləsinin 85-ci maddəsində mediator ci-
nayət prosesinin müstəqil iştirakçısı kimi nəzərdə 
tutulmuş, hüquqi statusu müəyyən edilmişdir.He-
sab edirik ki, respublikamızda bu mexanizmin 
formalaşdırılması məqsədi ilə “Cinayət prosesin-
də mediasiya haqqında” ayrıca qanunun qəbul 
edilməsi, mediatorun cinayət prosesinin iştirakçı-
sı kimi nəzərdə tutulması və onun CPM-də hüqu-
qi statusunun tənzimlənməsi məqsədəuyun olar. 
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Мирали Кязимов  
 

Институт медиации как дополнительный инструмент для 
повышения прозрачности правовой системы Азербайджана 

 
Одним из приоритетных направлений реформы Азербайджана является совершенствование 

правовой системы, применение альтернативных средств, в том числе института медиации для 
разрешения споров. Автором предлагается принятие отдельного закона «О медиации в уголов-
ном процессе», рассматривать здесь медиатора как участника уголовного процесса и регулиро-
вание его правового статуса в УПК Азербайджанской Республики.  

 
 

Mirali Kazimov  
 

Institute of mediation as an additional tool forincreasing 
the transparency of the legal system of Azerbaijan 

 
One of the priority areas of reform in Azerbaijan is the improvement of the legal system, the use of 

alternative means, including the institution of mediation to resolve disputes. The author proposes the 
adoption of a separate law "On mediation in criminal proceedings", to consider here the mediator as a 
participant in the criminal process and the regulation of his legal status in the Criminal Procedure 
Code of the Republic of Azerbaijan. 
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HƏLİMƏ ALIYEVA  
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin doktorantı 

 

HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN CİNAYƏT-PROSESSUAL HÜQUQ 
MÜNASİBƏTLƏRİNDƏ İŞTİRAKI MƏSƏLƏLƏRİ 

 
 
Açar sözlər: cinayət prosesi, hüquq münasi-

bətləri, proses iştirakçıları, tərəflər, hüquqi şəxs, 
qanunvericilik, prosessual hüquq qabiliyyəti, pro-
sessual fəaliyyət qabiliyyəti, nəzəriyyə, normalar, 
təhlil, mülahizələr.  

Ключевые слова: уголовный процесс, пра-
воотношения, участники процесса, стороны, 
юридическое лицо, законодательство, процес-
суальная дееспособность, процессуальная 
правоспособность, теория, нормы, анализ, су-
ждения. 

Key words: criminal trial, legal relationship, 
participants of process, parties, legal entity, legis-
lation, procedural capacity, procedural standing, 
theory, norms, analysis, judgments.  

 
üquqi şəxs" ideyasının hələ 
Roma hüququnda mövcud ol-
duğu məlumdur. Roma hüqu-

qunda insanlarla yanaşı, təşkilatların da xüsusi 
hüquq münasibətlərinə girə bilməsi qəbul olunur-
du. Başqa sözlə, Roma hüququnda təşkilata da in-
san kimi baxıla bilirdi. Xüsusi hüquq münasibət-
lərinə girən təşkilatların ən geniş yayılmış forma-
sı isə korporativ tipli kollegiyalar idi. Bu ideya 
daha sonra qlossatorlar (yunanca glossa – "köh-
nə", yaxud "nadir söz" kimi tərcümə olunan ifa-
dədən götürülüb, hüququn təfsiri ilə məşğul olan 
hüquqşünaslara deyilir) tərəfindən məhz Roma 
hüququndan gələn quod universitatis est, non est 
singulorum prinsipinin, yəni "təşkilata məxsus 
olan hər bir şey, onun ayrı-ayrı üzvlərinə məxsus 
deyildir" kimi tərcümə olunan bir prinsipinin şər-
hi ilə əlaqədar inkişaf etdirildi və hüququn təfsir-
çiləri təşkilata fərdlərin cəmi kimi deyil, vahid, 
müstəqil və özünün fərdi xüsusiyyətləri olan bir 
kateqoriya kimi baxmağa başladılar (5, s. 24). 

Daha sonralar, əmlakdan başqa, insanın malik 
ola biləcəyi heç bir şeyə malik ola bilmədiyi 
üçün, təşkilatların hüquqi fiksiya kimi izahı ge-
nişlənməyə başladı. Bu izahın inkişafında katolik 
kilsəsinin özünəməxsus rolu oldu, çünki kilsənin 
yanaşmasına görə, yalnız insanların, yəni fiziki 
şəxslərin ruhu və vicdanı ola bilərdi, təşkilatlar 
isə fiktiv şəxslər (persona ficta) olduğu üçün on-
ların ruhu və vicdanı ola bilməzdi. Belə izah "gü-
nah", "kilsədən uzaqlaşdırma" və s. bu kimi kate-
qoriyaların izahı üçün istifadə edilirdi, yəni təşki-
latın ruhu və vicdanı olmadığı üçün o, günah edə 
bilməzdisə, deməli o, cəza olaraq kilsədən uzaq-
laşdırıla da bilməzdi və s. (6, s. 174-176). 

Qeyd etmək lazımdır ki, məhz yuxarıda nəzər 
salınan yanaşma, yəni təşkilatlara hüquqi fiksiya 
kimi baxmaq ideyası, müasir dövrdə də hüquqi 
şəxslərin hüquqi təbiətinin izahına dair ən geniş 
yayılmış yanaşmanın – fiksiya nəzəriyyəsinin 
əsasını təşkil edir. Bu yanaşmada hüquqi şəxs bir 
hüquq fiksiyasıdır. 

Hüquqi fiksiya hər hansı faktın reallıqda möv-
cud olmadığına baxmayaraq, onun ehtimal edil-
məsi, mövcudluğu fikrinin qəbul edilməsi və bu 
ehtimal, fikir əsasında hüquq münasibətlərinin 
qurulmasına və tənzim edilməsinə xidmət edir. 
Hüquq fiksiyası vasitəsilə mövcud olmadığı mə-
lum olan fakt mövcud olan fakt kimi qəbul edilə 
bildiyi kimi, əksinə, mövcud olduğu məlum olan 
fakt da mövcud olmayan kimi qəbul edilə bilər. 

Bu anlamda, "hüquqi şəxs" reallıqda fiziki ola-
raq mövcud olmayan, lakin insanlar tərəfindən 
mövcud bir şəxs kimi qəbul edilən fiksiyadır. İn-
sanlar "hüquqi şəxs"in bir fiksiya kimi mövcudlu-
ğunu qəbul etməklə, onun hüquqlara malik ola 
bilməsi, vəzifələr daşıya bilməsi və s. bu kimi 
ideyaları da qəbul edirlər. Odur ki, belə yanaşma 
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reallıqda mövcud olan şəxslərin, yəni fiziki şəxs-
lərin reallıqda mövcud olmayan, lakin mövcudlu-
ğu qəbul edilmiş "hüquqi şəxs"lərlə hüquq müna-
sibətlərinə girməsini və bu hüquq münasibətləri-
nin tənzim edilə bilən olmasını təmin edir (7, s. 
43-46). 

Şübhəsiz, "hüquqi şəxs" ideyası, ilk növbədə, 
insanlarla təşkilatların mülki-hüquqi münasibətlə-
rə girə bilməsi üçün düşünülmüş və hüquqda bu 
məqsədlə tətbiq edilməyə başlanılmışdır. Bununla 
belə, cəmiyyətin inkişafı və hüququn təkmilləş-
məsi nəticəsində hüquqi şəxslərin digər hüquq 
münasibətlərində də iştirakçı qismində çıxış et-
məsi qaçılmaz olmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, 
müasir dövrdə hüquqi şəxslərə həm cinayət-hüqu-
qi, həm də cinayət-prosessual hüquq münasibətlə-
rinin iştirakçıları kimi baxılır (4, s. 70; 8, s. 398-
399). 

Hüquq nəzəriyyəsində hüquqi şəxslərin hüquq 
münasibətlərində subyekt qismində iştirakı "hü-
quq subyektliyi" kateqoriyası ilə əlaqələndirilir. 
Məsələn, məşhur hüquq nəzəriyyəçisi V.N. Xro-
panyuk qeyd edir ki, hüquq münasibətlərinin sub-
yektləri hüquq normalarına müvafiq olaraq hüquq 
və vəzifələrin daşıyıcısı olan ayrı-ayrı fərdlər və 
təşkilatlardır. Subyektlərin hüquq münasibətlərin-
də iştirakının ölçüsü onların "hüquq qabiliyyəti" 
və "fəaliyyət qabiliyyəti" ilə müəyyənləşdirilir. 
Hüquq qabiliyyəti subyektin qanunvericiliklə mü-
əyyən edilmiş yuridik hüquqlara malik olmaq və 
hüquqi vəzifələr daşımaq qabiliyyətidir. Subyek-
tin obyektiv hüquq normaları ilə tanınan, müstə-
qil surətdə, öz şüurlu hərəkətləri ilə hüquq və və-
zifələr həyata keçirmək qabiliyyəti isə fəaliyyət 
qabiliyyəti hesab edilir (2, s. 150). 

Fiziki şəxslərlə hüquqi şəxslərin "hüquq qabi-
liyyəti" və "fəaliyyət qabiliyyəti" yaranma anları, 
növləri və s. xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən 
fərqlənir. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının 
qüvvədə olan Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 
(bundan sonra – AR CPM) 100-cü maddəsində fi-
ziki şəxslərə mübasibətdə cinayət-prosessual fəa-
liyyət qabiliyyətinin bütün xüsusiyyətləri sadalan-
mışdır və burada yaşa, ruh vəziyyətinə, intellektu-
al inkişaf dərəcəsinə və s. görə, cinayət prosesin-
də iştirak edən fiziki şəxslərin cinayət-prossessual 
fəaliyyət qabiliyyətinin hüdudları müəyyən edil-

mişdir.  
Lakin AR CPM-də hüquqi şəxslərin cinayət-

prosessual fəaliyyət qabiliyyətinə dair xüsusi 
müddəalar nəzərdə tutulmamışdır. Bununla belə, 
Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual 
Məcəlləsində (bundan sonra – AR MPM) hüquqi 
şəxslərin həm mülki-prosessual hüquq qabiliyyə-
ti, həm də mülki-prosessual fəaliyyət qabiliyyəti 
haqqında müddəalar yer almışdır. 

Belə ki, AR MPM-in 48-ci maddəsinə əsasən, 
hər bir hüquqi şəxs eyni dərəcədə qanunla müəy-
yən edilən və qanunla yol verilən mülki prosessu-
al hüquqlar əldə etmək və vəzifələr daşımaq qabi-
liyyətinə (mülki-prosessual hüquq qabiliyyəti) 
malikdir; 49.1-ci maddəsinə görə isə, öz fəaliyyə-
ti ilə məhkəmədə hüquqlarını həyata keçirmək və 
vəzifələrini yerinə yetirmək, işin aparılmasını nü-
mayəndəyə tapşırmaq qabiliyyəti (mülki-proses-
sual fəaliyyət qabiliyyəti) tam həcmdə qanunveri-
ciliklə müəyyən edilmiş qaydada qeydə alınmış 
hüquqi şəxsə məxsusdur. 

"Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət 
reyestri haqqında" Qanunun da 2.0.7-ci maddə-
si hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını Azərbay-
can Respublikasının ərazisində hüquqi şəxs statu-
su almaq istəyən qurumların, habelə xarici hüquqi 
şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
yaratdıqları nümayəndəlik və ya filialların hüquq 
qabiliyyətinin təsdiq edilməsi, hüquqi statusunun 
müəyyənləşdirilməsi və onlar barəsində məlumat-
ların (qeydlərin) hüquqi şəxslərin dövlət reyestri-
nə daxil edilməsi kimi müəyyən edir. 

Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, AR 
MPM-də xarici hüquqi şəxslərin və beynəlxalq 
təşkilatların da prosessual hüquq və fəaliyyət qa-
biliyyəti haqqında müddəalar təsbit edilmişdir. 
Belə ki, AR MPM-in 442-ci maddəsinin müddəa-
larına görə, xarici hüquqi şəxslərin prosessual hü-
quq və fəaliyyət qabiliyyəti yaradıldığı xarici 
dövlətin bu şəxslərin yaradılması üçün əsas olmuş 
qanunu ilə müəyyən edilir. Bu qanuna əsasən pro-
sessual hüquq qabiliyyətinə malik olmayan xarici 
hüquqi şəxs Azərbaycan Respublikasının ərazi-
sində Azərbaycan Respublikasının qanununa mü-
vafiq olaraq hüquq qabiliyyətli hesab edilə bilər. 
Beynəlxalq təşkilatın prosessual hüquq və fəaliy-
yət qabiliyyəti bu təşkilatın yaradılması üçün əsas 
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olmuş beynəlxalq müqavilə, onun təsis sənədləri 
və ya Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli 
dövlət orqanı ilə bağlanmış sazişlə müəyyən edi-
lir. 

İstinad edilən normalardan göründüyü kimi, 
hüquqi şəxsin prosessual hüquq qabiliyyətli və 
prosessual fəaliyyət qabiliyyəti, əsasən, bir amillə 
– onun qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qayda-
da qeydə alınmış olması ilə əlaqələndirilir və fizi-
ki şəxslərin fəaliyyət qabiliyyətindən fərqli ola-
raq, hüquqi şəxslərin fəaliyyət qabiliyyəti yaş, ruh 
vəziyyəti və s. bu kimi amillər əsasında differen-
siasiya edilmir. 

Fikrimizcə, bütün göstərilənlər ona dəlalət edir 
ki, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 
qeydə alınmış hər bir hüquqi şəxs, dövlət qeydiy-
yatına alındığı andan prosessual hüquq qabiliy-
yətli və prosessual fəaliyyət qabiliyyətli hesab 
edildiyi üçün (hüquqi şəxslərin hüquq qabiliyyəti 
ilə fəaliyyət qabiliyyətinin yaranma anları üst-üs-
tə düşür) o, həmin andan etibarən, cinayət-proses-
sual hüquq münasibətlərinə də tamhüquqlu sub-
yekt kimi girə bilər (məsələn, zərər çəkmiş şəxs, 
mülki iddiaçı, yaxud mülki cavabdeh qismində 
tanınıb cinayət mühakimə icraatında iştirak edə 
bilər). 

Cinayət-prosessual hüquq münasibətlərində 
hüquqi şəxslərin iştirakını, ilk növbədə, cinayət-
prosessual qanunvericiliyinin öz təyinatı ilə əla-
qələndirmək olar. Məlum olduğu kimi, cinayət-
prosessual qanunvericilik cinayət mühakimə ic-
raatı daxilində həyata keçirilən fəaliyyətin hüquqi 
tənzimetmə qaydalarını müəyyən edir və əgər AR 
CPM-in 1.1-ci maddəsinin məzmununa diqqət ye-
tirsək, görərik ki, qanunverici orqan cinayət-pro-
sessual qanunvericiliyinin müəyyən etdiyi hüquqi 
prosedurlar sırasında hüquqi şəxs barəsində cina-
yət-hüquqi tədbirlərin tətbiq edilməsinin də hüqu-
qi prosedurlarının adını çəkir. 

Eynilə, məsələyə cinayət-prosessual qanunve-
riciliyin müddəalarının qüvvəsi kontekstindən ya-
naşsaq, şahidi olarıq ki, hüquqi şəxslər də fiziki 
şəxslər kimi cinayət-prosessual qanunvericiliyi-
nin müddəalarına mütləq şəkildə əməl etməli olan 
subyektlərdir və bu müddəalar hüquqi şəxslər 
üçün məcburi xarakter daşıyır. 

Qeyd edilməlidir ki, cinayət-prosessual qanun-

vericiliyinin müddəaları ilə yanaşı, cinayət prose-
sini həyata keçirən orqanın qüvvəyə minmiş qə-
rarları, habelə göstərişləri, çağırışları və digər qa-
nuni müraciətləri də fiziki şəxslərlər üçün olduğu 
kimi, hüquqi şəxslər üçün də məcburi xarakter 
daşıyır. Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
olan bütün hüquqi şəxslər cinayət prosesini həya-
ta keçirən orqanın qüvvəyə minmiş qərarlarını, o 
cümlədən, göstərişlərini, çağırışlarını və digər qa-
nuni müraciətlərini şərtsiz icra etməlidir (AR 
CPM-in 64.1-ci maddəsi). 

Hüquqi şəxslərin üzərinə belə bir öhdəliyin qo-
yulması da onların cinayət prosesinin iştirakçısı, 
cinayət-prosessual hüquq münasibətlərində tərəf 
kimi çıxış etməsi üçün əsasdır. 

Hüquq ədəbiyyatında haqlı olaraq, qeyd edilir 
ki, cinayət təqibi zamanı qəbul edilən prosessual 
qərarların məcmusu həyata keçirilən prosessual 
hərəkətlərlə birlikdə cinayət prosesinin özünü təş-
kil edir. Buna görə də, prosessual qərarlar cinayət 
prosesinin əsasını, mahiyyətini təşkil edir, onun 
zəruri keyfiyyət xüsusiyyətlərini özündə birləşdi-
rir. Cinayət prosesini həyata keçirən orqanlar öz 
prosessual fəaliyyətləri gedişatında ayrı-ayrı mə-
sələlərin icrası qaydasında göstərişlər, çağırışlar 
və digər müraciətlər (məsələn, məktublar, bildi-
rişlər, təqdimatlar və s.) formasında aktlar da qə-
bul edirlər. Həmin aktlar da cinayət prosesini hə-
yata keçirən orqanın konkret məsələ ilə əlaqədar 
iradəsini ifadə etdiyindən, onların da icrası məc-
buridir (1, s. 174). 

Hüquqi şəxslər üçün cinayət prosesini həyata 
keçirən orqanın qərar və digər aktlarının məcburi-
liyi haqqında müddəa hüquqi şəxslərin prosessual 
vəzifə və bu vəzifənin icra edilmədiyi hallarda ci-
nayət-prosessual hüquqi məsuliyyət (eləcə də, 
məsuliyyətin digər növlərinin) daşıyıcıları olduq-
larının göstəricisidir. Çünki, hüquq münasibətləri-
nin tənzim edilmə mexanizminin işlək olması 
üçün münasibət iştirakçısı olan bir tərəfinin konk-
ret hüququna qarşı tərəfin hər hansı bir vəzifəsi 
cavab verməlidir. Hüquq nəzəriyyəsində buna hü-
quqa korrespondent vəzifələr deyilir. 

Bizim məqaləmizin kontekstində prosessual 
qərarların, göstərişlərin, çağırışların və başqa mü-
raciətlərin məcburiliyi və şərtsiz icra edilməli ol-
ması o deməkdir ki, Azərbaycan Respublikası 
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ərazisində heç bir hüquqi şəxs həmin prosessual 
aktları hər hansı bəhanə ilə icra etməkdən imtina 
edə və ya onların icrasına mane ola bilməz. Lakin 
həmin prosessual aktlardan cinayət-prosessual qa-
nunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada şikayət 
verilə bilər və onlar (prosessual aktlar) müvafiq 
səlahiyyətli yuxarı orqan və ya vəzifəli şəxs tərə-
findən ləğv edilə bilər. Cinayət prosesini həyata 
keçirən orqanın qərarlarının icra edilməməsi qa-
nunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məsuliyyətin 
əsasını təşkil edir. Burada hüquqi məsuliyyətin 
bütün növləri (cinayət, inzibati, intizam, mülki) 
nəzərdə tutulur (1, s. 175). 

Fikrimizcə, nəzərdən keçirilən məsələ ilə bağ-
lı, AR CPM-in 65.3-cü maddəsinin də müddəala-
rına diqqət yetirmək zəruridir. Həmin maddənin 
göstərişlərinə əsasən, məhkəmənin qanuni qüvvə-
yə minmiş hökmünün, habelə cinayət təqibi üzrə 
qüvvəyə minmiş digər qərarlarının hüquqi şəxslər 
(eləcə də, dövlət orqanları və fiziki şəxslər) üçün 
məcburiliyi məhkəmə hökmünün və digər qərarı-
nın kassasiya qaydasında və yeni açılmış hallar 
üzrə yoxlanılmasına, ləğv edilməsinə və dəyişdi-
rilməsinə mane olmur. 

Göründüyü kimi, qanunvericilik hüquqi şəxs-
lər üçün cinayət prosesini həyata keçirən orqanla-
rın müxtəlif qərarlarının məcburiliyi haqqında 
müddəa təsbit etməklə kifayətlənməmiş, hüquqi 
şəxslərə qanunla müəyyən edilmiş hallarda və 
qaydada həmin qərarları mübahisələndirmək im-
kanı da vermişdir. 

Qüvvədə olan cinayət-prosessual qanunverici-
liyin təhlili belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, 
hazırda hüquqi şəxsin cinayət prosesinin iştirakçı-
sı kimi qəbul edilməsi məsələsinə dair yanaşma 
vahid konsepsiya əsasında formalaşmamışdır.  

Məsələ burasındadır ki, AR CPM-in 7.0.18-ci 
maddəsində cinayət prosesinin iştirakçılarının 
dairəsi müəyyən edilərkən bir tərəfdən barəsində 
cinayət-hüquqi tədbirlərin tətbiq edilməsi üzrə ic-
raat aparılan hüquqi şəxsin özü deyil, onun nüma-
yəndəsi cinayət prosesinin iştirakçısı kimi göstə-
rilmiş, digər tərəfdən isə zərər çəkmiş şəxs, mülki 
iddiaçı və mülki cavabdeh kimi subyektlər, heç 
bir qeyd-şərtsiz (yəni, bu subyektlərin hüquqi 
şəxs olduqları halda, onların özlərinin deyil, nü-
mayəndələrinin cinayət prosesinin iştirakçısı ol-

masına dair göstəriş nəzərdə tutulmadan) cinayət 
prosesinin iştirakçılarına aid edilmişdir.  

Məsələyə aydınlıq gətirmək istəsək, AR CPM-
in bəzi müddəalarına, məsələn, 87.3-cü və ya 
89.1-ci maddələrinə istinadən belə bir fikir irəli 
sürə bilərik ki, cinayət prosesinin bu və ya digər 
iştirakçısı qismində hüquqi şəxslərin nümayəndə-
ləri deyil, özləri tanınırlar, nümayəndələr isə sa-
dəcə olaraq, hüquqi təmsilçilik funksiyalarını rea-
lizə etməklə cinayət mühakimə icraatında hüquqi 
şəxsin qanuni maraqlarının təmsil edilməsi və 
müdafiə edilməsi ilə məşğul olurlar. 

Məsələn, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş 
əməl nəticəsində maddi ziyan vurulması qənaəti-
nə gəlməyə kifayət qədər əsaslar olduqda onun 
cinayət mühakimə icraatı qaydasında ödənilməsi 
barədə cinayət işinin icraatı zamanı iddia vermiş 
hüquqi şəxsin özü mülki iddiaçı qismində tanınır, 
onun nümayəndəsi yox. Bu nümayəndə başqası 
ilə dəyişə də bilər, vəfat edə də bilər və s. forma-
larda cinayət prosesindən kənarlaşa da bilər, lakin 
nümayəndənin cinayət prosesindən bu və ya digər 
səbəblərə görə kənarlaşması, nəzərdən keçirilən 
misalda hüquqi şəxsin mülki iddiaçı statusuna ne-
qativ təsir göstərmir və hüquqi şəxs, onun bu sta-
tusda qalması üçün qanuni əsaslar mövcud oldu-
ğu müddətdə özü mülki iddiaçı olaraq qalır. 

Bu mənada, bizim fikrimizcə, barəsində cina-
yət-hüquqi tədbirlərin tətbiq edilməsi üzrə icraat 
aparılan hüquqi şəxsin özü də konkret prosessual-
hüquqi statusa malikdir və onun nümayəndəyə 
malik olması, barəsində cinayət-hüquqi tədbirlə-
rin tətbiq edilməsi üzrə icraat aparılan hüquqi 
şəxsin özünün cinayət prosesinin iştirakçısı kimi 
spesifik status daşımasını istisna etməməlidir.  

Heç də təsadüfi deyildir ki, AR CPM-in 19.2-
ci maddəsinə əsasən, cinayət prosesini həyata ke-
çirən orqan, zərər çəkmiş şəxs (xüsusi ittihamçı), 
mülki iddiaçı, mülki cavabdeh və ya onların qa-
nuni nümayəndələrinin, habelə barəsində cinayət-
hüquqi tədbirlərin tətbiq edilməsi üzrə icraat apa-
rılan hüquqi şəxsin cinayət prosesi gedişində öz-
lərinin CPM ilə müəyyən edilmiş qaydada dəvət 
etdiyi nümayəndənin hüquqi yardımından istifadə 
etmək hüququnu gözləməlidir.  

Göründüyü kimi, AR CPM-in 7.0.18-ci mad-
dəsindən fərqli olaraq, 19.2-ci maddəsində barə-



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (28), 2020 

81 

sində cinayət-hüquqi tədbirlərin tətbiq edilməsi 
üzrə icraat aparılan hüquqi şəxs müstəqil hüquq 
subyeki kimi nəzərdə tutulur. 

Sadəcə olaraq, nəzərə almaq lazımdır ki, əgər 
fiziki şəxslərin cinayət prosesində nümayəndələr 
vasitəsi ilə təmsil edilməsi bir amillə bağlıdırsa, 
hüquqi şəxslərin cinayət prosesində nümayəndə-
lər vasitəsilə təmsil edilməsi başqa amillə bağlı-
dır. 

Belə ki, söhbət fiziki şəxslərdən getdikdə, on-
ların cinayət prosesində təmsil edilməsi həm qa-
nuni nümayəndələr, həm də nümayəndələr vasitə-
silə mümkündür. Fiziki şəxslərin qanuni nüma-
yəndələri cinayət prosesində obyektiv səbəblərə, 
yəni qanunun tələbinə əsasən və hər bir halda 
təmsil olunan şəxsin əvəzinə çıxış edirlər, fiziki 
şəxslərin nümayəndələrinin cinayət prosesində iş-
tirakı isə, təmsil olunan şəxsin subyektiv arzusu 
ilə bağlıdır və cinayət prosesində onlar təmsil 
olunan şəxslə yanaşı çıxış edirlər. Fiziki şəxslərlə 
bağlı situasiyalarda təmsilçinin prosesdə təmsil 
edilən şəxsin əvəzinə iştirakı zamanı, təmsilçi 
təmsil edilənin bütün prosessual hüquqlarının rea-
lizəsini öz üzərinə götürür və bu zaman, təmsil 
olunanın öz hüquqlarını şəxsən, yəni bilavasitə 
həyata keçirməsi istisna edilir. Hətta təmsilçi 
məhdud fəaliyyət qabiliyyətli, yəni tamamilə fəa-
liyyət qabiliyyətsiz olmayan şəxsi təmsil etdiyi 
hallarda da təmsil olunanın özü tərəfindən həyata 
keçirilə biləcək hüquqlarının dairəsi cinayət pro-
sesini həyata keçirən orqan tərəfindən məhdud şə-
kildə tanınır, belə hallarda prinsipial hüquqların 
təmsil olunanın bilavasitə özü tərəfindən həyata 
keçirilməsi üçün təmsilçinin razılığı tələb olunur 
(məsələn, AR CPM-in 100.6-cı və 100.11-ci 
maddələri). Təmsilçinin prosesdə təmsil edilən 
şəxslə yanaşı iştirakı zamanı isə, təmsilçinin işdə 
iştirak etməsi, icraatın bütün gedişatı ərzində təm-
sil olunanın heç bir prosessual hüququnun şəxsən 
həyata keçirilməsi imkanını istisna etmir. 

Söhbət hüquqi şəxslərdən getdikdə isə, vəziy-
yət fərqli olur. Məsələ burasındadır ki, cinayət 
prosesinin tamhüquqlu subyekti hesab edilsələr 
də, hüquqi şəxslərin hər hansı bir prosessual hü-
ququ (məsələn, vəsatət vermək, şikayət etmək və 
s.) hərfi mənada şəxsən realizə etmələri, prinsip-
cə, mümkün deyildir və bu mənada, hüquqi şəx-

sin cinayət prosesində iştirakı hər bir halda vasi-
təli xarakter daşıyacaqdır.  

Məsələn, cinayət mühakimə icraatında hər 
hansı bir ərizə hüquqi şəxsin adından verilsə də, 
o, fiziki şəxs tərəfindən hazırlanır, vəzifəli fiziki 
şəxs tərəfindən imzalanır, yenə də fiziki şəxs tərə-
findən təqdim edilir və s. Bununla belə, əvvəldə 
qeyd etdiyimiz kimi, hüquqi şəxsin hər bir halda 
cinayət prosesində nümayəndə vasitəsilə iştirak 
etməsi onun statusunun nümayəndəyə keçməsi 
kimi anlaşılmamalıdır, bu zaman hüquqi şəxsin 
nümayəndəsi yenə də təmsilçilik və hüquqi yar-
dım funksiyaları daşıyan subyekt olaraq qalacaq, 
cinayət prosesinin bu və ya digər iştirakçısı qis-
mində (məsələn, zərər çəkmiş şəxs, mülki iddiaçı 
və s.) konkret hüquqi status isə hüquqi şəxsin 
özünə məxsus olacaqdır. 

V.Ə. İbayev AR CPM-in elə yuxarıda nəzər 
salınmış 19-cu maddəsini şərh edərkən göstərir 
ki, təqsirləndirilən şəxs və şübhəli şəxslə yanaşı, 
cinayət prosesinin digər iştirakçıları da müdafiə 
hüququna malikdirlər. Hesab edirik ki, V.Ə. İba-
yev tərəfidən qeyd edilən şərh verildiyi zaman 
(söhbət 2004-cü ildən gedir) Azərbaycan Respub-
likasında hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyəti 
məsələsi ətrafında işlər hələ görülməyə başlama-
dığından, müəllif müdafiə hüququ subyektlərinə 
hüquqi şəxsləri aid etməsə də, metodoloji cəhət-
dən vacib bir addım atmış və CPM-in 7.0.18-ci 
maddəsində adının çəkilmədiyinə baxmayaraq, 
cinayət qanunu ilə qadağan olunmuş əməli anlaq-
sız vəziyyətdə törətmiş şəxsləri də müdafiə hüqu-
qunun subyekti kimi, dolayısı ilə müdafiə tərəfinə 
aid olan proses iştirakçısı kimi təqdim etmişdir 
(3, s. 336). 

Bu anlamda, hesab edirik ki, AR CPM-in 19-
cu maddəsinin genişləndirici şərhi, barəsində ci-
nayət-hüquqi tədbirlərin tətbiq edilməsi üzrə icra-
at aparılan hüquqi şəxsə də müdafiə hüququnun 
subyekti və müdafiə tərəfindən çıxış edən proses 
iştirakçısı kimi baxmağa imkan verir. 

Fikrimizcə, cinayət-prosessual hüquq münasi-
bətlərində hüquqi şəxslərin iştirakını cinayət mü-
hakimə icraatının vəzifələri ilə də əlaqələndirmək 
olar. Belə ki, AR CPM-in 8.0.6-cı maddəsinə gö-
rə, hüquqi şəxsin xeyrinə və ya onun maraqlarının 
qorunması üçün fiziki şəxslər tərəfindən törədilən 
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cinayətlərə görə hüquqi şəxslər barəsində cinayət-
hüquqi tədbirlər tətbiq etmək cinayət mühakimə 
icraatının vəzifələrindən biridir. 

Bununla yanaşı, milli hüquq ədəbiyyatında 
qeyd edilir ki, cinayət mühakimə icraatının vəzi-
fəsi cinayətdən zərər çəkmiş şəxslərin və təşkilat-
ların hüquqlarının və qanuni mənafeyinin qorun-
masından, o cümlədən şəxsiyyəti qanunsuz və 
əsassız mühakimə edilməkdən, onun hüquqlarının 
və azadlıqlarının qanunsuz və əsassız məhdudlaş-
dırılmalardan qorumaqdan ibarətdir (1, s. 50). 

Düşünürük ki, AR CPM-in 8-ci maddəsinə 
müəyyən mənada tənqidi yanaşmaq mümkündür, 
çünki həmin maddədə hüquqi şəxsin xeyrinə və 
ya onun maraqlarının qorunması üçün fiziki şəxs-
lər tərəfindən törədilən cinayətlərə görə hüquqi 
şəxslər barəsində cinayət-hüquqi tədbirlər tətbiq 
etmək cinayət mühakimə icraatının vəzifələrindən 
biri kimi təsbit edilsə də, cinayətkar qəsdlərdən 
qorunan obyektlər sırasında hüquqi şəxslər göstə-
rilməmişdir, eləcə də, bu maddədə vəzifə səlahiy-
yətlərindən sui-istifadə hallarından qorunan ob-
yekt qismində yalnız şəxsiyyət göstərilmişdir. 

Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Respubli-
kasının Cinayət Məcəlləsinin (bundan sonra – AR 
CM) Xüsusi hissəsində elə cinayətlər mövcuddur 
ki, onlar yalnız hüquqi şəxslərə qarşı törədilə bi-
lər (məsələn, hüquqi şəxslərin binalarının (otaqla-
rının) toxunulmazlığını pozma – CM-in 158-ci 
maddəsi), eyni zamanda, elə cinayətlər də vardır 
ki, bu cinayətlərdən fiziki şəxslərlə yanaşı, hüqu-
qi şəxslər də zərər çəkə bilərlər (məsələn, vəzifəli 
şəxsin xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar 
özü və ya üçüncü şəxslər üçün qanunsuz üstünlük 
əldə etmək məqsədilə öz qulluq səlahiyyətlərin-
dən qulluq mənafeyinə qəsdən zidd olaraq istifa-
də etməsi və ya qulluq mənafeyi tələb etdiyi hal-
da istifadə etməməsi hüquqi şəxslərin hüquqları-
na və qanuni mənafelərinə mühüm zərər vura bi-
lər – CM-in 308-ci maddəsi; vəzifəli şəxs tərəfin-
dən xidməti səlahiyyətlərinin hüdudlarından açıq-
aşkar surətdə kənara çıxan hərəkətlər etməsi hü-
quqi şəxslərin hüquqlarına və qanuni mənafeləri-
nə mühüm zərər vura bilər – CM-in 309-cu mad-
dəsi və s.).  

Deməli, cinayət mühakimə icraatı təkcə şəx-
siyyət, cəmiyyət və dövlətin deyil, bəzi hallarda 

sırf hüquqi şəxslərin, bəzən isə, o cümlədən, (yəni 
fiziki şəxslərlə yanaşı) hüquqi şəxslərin də hüquq 
və qanuni mənafelərinin cinayətkar qəsdlərdən 
qorunmasına yönəlir. 

Həmçinin, söhbət vəzifə səlahiyyətlərindən 
sui-istifadə hallarından qorunmaqdan gedərsə, bu 
zaman da etiraf etmək lazım gəlir ki, hüquqi şəxs-
lər fiziki şəxslərlə müqayisədə heç də az təminata 
ehtiyac duymur. Cinayət mühakimə icraatı gedi-
şatında vəzifədən sui-istifadə edilməsi ilə hüquqi 
şəxsin fəaliyyəti qanunsuz və əsassız olaraq yox-
lanıla, onun fəaliyyətinə müdaxilə edilə edilə, 
onun əmlakı üzərinə həbs qoyula və s. hallar 
mövcud ola bilər.  

Məhz bu kimi neqativ halların qarşısının alın-
ması üçün hüquqi şəxslər də, fiziki şəxslər kimi 
həqiqi və ya ehtimal edilən cinayətin törədilməsi 
ilə əlaqədar vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə 
edilməsi hallarından qorunmalıdır və bu, cinayət 
mühakimə icraatının vəzifələrindən biri kimi başa 
düşülməlidir. 

Hesab edirik ki, 30 iyun 2009-cu il tarixdə hü-
quqi şəxsin fəaliyyətinin yoxlanılması ilə bağlı ci-
nayət-prosessual qanunvericilikdə aparılmış isla-
hat məhz yuxarıda qeyd edilmiş yanaşma tərzinin 
doğru olduğunun bariz nümunəsidir. 

Həmin islahata Azərbaycan Respublikası Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin "Dövlət və bələdiy-
yə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sa-
həsində korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara 
qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında" 22 
iyun 2009-cu il tarixli Fərmanı ilə start verilmiş-
dir. Həmin Fərmanda qeyd edilmişdir ki, dövlətin 
büdcə və digər maliyyə vəsaitlərinin, bələdiyyələ-
rin vəsaitlərinin istifadə olunması, dövlət və bələ-
diyyə əmlakına sahiblik, istifadə və sərəncam ve-
rilməsi, habelə tamamilə dövlət mülkiyyətində 
olan və ya səhmlərinin (paylarının) nəzarət zərfi 
birbaşa və ya dolayısı ilə dövlətə məxsus olan hü-
quqi şəxslərin idarə olunması sahələrində istifadə, 
tənzimləmə və nəzarət funksiyalarının yerinə ye-
tirilməsinə cavabdeh olan vəzifəli şəxslərin fəa-
liyyətində şəffaflıq təmin edilməli, qanun pozun-
tuları ilə mübarizə gücləndirilməli, qeyd olunan 
sahələrdə hüquqpozmalar barədə müraciətlərdə 
göstərilən halların yoxlanılmasına diqqət artırıl-
malıdır. Bu məqsədlə adı çəkilən Fərmanın 1.2.-
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ci bəndində icra hakimiyyəti orqanlarına dövlətin 
büdcə və digər maliyyə vəsaitlərinin, həmçinin 
bələdiyyələrin vəsaitlərinin istifadə olunması, 
dövlət və bələdiyyə əmlakına sahiblik, istifadə və 
sərəncam verilməsi, dövlət müəssisələrinin idarə 
olunması sahələrində cinayət əlamətləri olan hü-
quqpozmalar aşkar etdikdə müvafiq sənədləri 
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna 
göndərmək, müvafiq prokurorun mütəxəssislərin 
cəlb edilməsi və ya yoxlama materiallarının tələb 
edilməsi barədə qərarının təxirəsalınmadan icra 
olunmasını təmin etmək, müvafiq sahələr üzrə 
təcrübəli və peşəkar mütəxəssislərin ayrılmasını 
təşkil etmək tapşırılmışdır. 

Hüquq-mühafizə orqanlarına tapşırılmışdır ki, 
"Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələ-
rin qarşısının alınması haqqında" Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 28 sentyabr 2002-ci il 
tarixli Fərmanının sahibkarlıq subyektlərinə mü-
daxilələrin qadağan edilməsinə dair tələbinə hə-
min orqanların əməkdaşları tərəfindən ciddi ria-
yət olunmasını təmin etsinlər və bu sahədə po-
zuntulara yol vermiş əməkdaşlar barəsində məsu-
liyyət tədbirləri tətbiq etsinlər. 

Bunun nəticəsi olaraq, 30 iyun 2009-cu il ta-
rixdə AR CPM-də törədilmiş və ya hazırlanan ci-
nayət haqqında məlumatlara baxılarkən hüquqi 
şəxsin fəaliyyətinin elm, texnika, incəsənət və di-
gər peşə sahələrində xüsusi biliklərdən istifadə et-
məklə yoxlanılması zərurəti yarandıqda edilməli 
olan hərəkətlərin subyekti və sistemi əhəmiyyətli 
dərəcədə dəyişdirilmişdir. Qeyd edilən tarixdən 
etibarən, törədilmiş və ya hazırlanan cinayət haq-
qında məlumatlara baxılarkən hüquqi şəxsin fəa-
liyyətinin yoxlanılması zərurəti yaranarsa, ibtidai 
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən 
prokuror tərəfindən müvafiq dövlət orqanları və 
ya auditor təşkilatlarından mütəxəssisin ayrılma-
sının təmin edilməsinə dair qərar qəbul edilməli 
və toplanmış yoxlama materialları əsasında cina-
yət işinin başlanması və ya cinayət işinin başlan-
masının rədd edilməsi haqqında qərar qəbul edil-
məlidir. 

Yeri gəlmişkən, qeyd edilməlidir ki, Azərbay-
can Respublikası Baş prokurorunun "Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 22 iyun 2009-cu il ta-
rixli "Dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitləri-

nin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə əlaqə-
dar hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndi-
rilməsi haqqında" Fərmanında prokurorluğa ün-
vanlanmış tövsiyələrdən irəli gələn vəzifələrin ic-
rasına dair" 9 iyul 2009-cu il tarixli, 10/44 saylı 
Əmrinin 12-ci bəndinə əsasən, müraciətdə göstə-
rilən halların yoxlanması ilə əlaqədar dövlət və ya 
bələdiyyə orqanlarında, dövlət müəssisələrində 
müəyyən edilmiş dövr ərzində aparılan yoxlama-
ların materiallarının tələb edilməsinə yalnız o hal-
da yol verilir ki, bu materiallarda müraciətdə gös-
tərilən halın həmin yoxlamaları həyata keçirən 
dövlət orqanları tərəfindən araşdırıldığı və ya 
araşdırılmalı olduğu dəqiq müəyyən edilmiş ol-
sun. Daha sonra qeyd edilir ki, materiallar alın-
dıqdan sonra müraciətdə göstərilməmiş hallar üz-
rə yoxlama aparılmasına (müraciətin predmetin-
dən kənara çıxmağa) yalnız Baş prokurorun razı-
lığı olduqdan sonra yol verilir.  

Fikrimizcə, iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi-
nin liberallaşması, sahibkarlıq subyektlərinin işi-
nə əsassız müdaxilələrin qarşısının alınması, on-
ların qanuni maraqlarının müdafiə edilməsi və or-
ta təbəqənin formalaşmasının təmin edilməsi ba-
xımından qeyd edilən müddəa müsbət qiymətlən-
dirilməlidir. 

Nəhayət, cinayət-prosessual hüquq münasibət-
lərində hüquqi şəxslərin iştirakından bəhs edər-
kən, AR CPM-in hüquqi şəxslərə bu və ya digər 
prosessual-hüquqi statusda çıxış etmək imkanı 
verən və birbaşa göstəriş şəklində formulə edil-
miş müddəalarını qeyd etməmək mümkün deyil-
dir. 

Hüquqi şəxsin cinayət prosesində zərər çəkmiş 
şəxs qismində, mülki iddiaçı qismində və mülki 
cavabdeh qismində iştirakı məsələləri müstəqil 
məqalələr mövzusu olduğuna görə, bu məqalə-
mizdə hüquqi şəxslərə bu və ya digər prosessual-
hüquqi statusda çıxış etmək imkanı verən norma-
lara baxmaqla kifayətlənməyi məqsədəuyğun he-
sab edirik. 

Fikrimizcə, bu normalar sırasında ilk olaraq 
AR CPM-in 87.3-cü maddəsi göstərilməlidir. Hə-
min maddə bizim məqaləmiz kontekstindən əhə-
miyyət kəsb edən iki fikri özüində əks etdirir:  

1) hüquqi şəxsə cinayət nəticəsində mənəvi və 
ya maddi ziyan dəymiş olarsa, hüquqi şəxs zərər 
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çəkmiş şəxs qismində tanına bilər;  
2) hüquqi şəxs zərər çəkmiş şəxs qismində ta-

nınarsa, zərər çəkmiş şəxsin qanunla nəzərdə tu-
tulmuş hüquqlarını və vəzifələrini hüquqi şəxsin 
müvəkkil edilmiş nümayəndəsi həyata keçirir. 

Növbəti olaraq, CPM-in 89.1-ci maddəsini 
göstərmək olar. Həmin maddəyə əsasən, cinayət 
qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməl nəticəsində 
maddi ziyan vurulması qənaətinə gəlməyə kifayət 
qədər əsaslar olduqda onun cinayət mühakimə ic-
raatı qaydasında ödənilməsi barədə cinayət işinin 
icraatı zamanı iddia vermiş hüquqi şəxs də mülki 
iddiaçı qismində tanınır.  

CPM-in digər normalarında bu müddəa daha 
da dəqiqləşdirilir. Məsələn, CPM-in 181.4-cü 
maddəsində qeyd edilir ki, cinayət mühakimə ic-
raatı zamanı mülki iddia hüquqi şəxsin adından 
onun nümayəndəsi tərəfindən verilə bilər; 181.5-
ci maddəsində isə göstərilir ki, cinayət mühakimə 
icraatı zamanı mülki iddia vermək hüququ olan 
hüquqi şəxsin ləğv və ya yenidən təşkil edildiyi 
hallarda mülki iddia vermək hüququ onun hüquqi 
varisinə keçir və s. 

AR CPM-in 164.3-cü maddəsi hüquqi şəxslərə 
cinayət prosesində "girov qoyan" subyekt kimi 
baxmağa imkan verir. Belə ki, qeyd edilən mad-
dənin müddəalarına görə, girovun qoyulması hü-
quqi şəxslərin əmlakı və vəsaiti hesabına da həya-
ta keçirilə bilər. 

Bundan başqa, Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinə müvafiq dövlət qeydiyyatından 
keçmiş etibar oluna bilən hüquqi şəxs öz nüfuzu 
və şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin ictimai 
qaydaya riayət edəcəyi, cinayət prosesini həyata 
keçirən orqanın çağırışlarına gələcəyi və digər 
prosessual vəzifələri icra edəcəyi də daxil olan 
müvafiq davranışına dair götürdüyü öhdəliyi yeri-
nə yetirmədikdə min yüz manat tutula bilən cəri-
məni qabaqcadan dövlət bankında məhkəmənin 
depozitinə keçirdiyi pul məbləği ilə zamin durma-
sı barədə yazılı öhdəlik verərsə, AR CPM-in 
167.1-ci maddəsinə görə, o, cinayət prosesində 
"zamin" statusu əldə edir.  

Həmçinin, AR CPM-in 205-ci maddəsinin 
müddəaları hüquqi şəxsə "cinayət barədə məlu-
mat verən şəxs", yaxud "ərizəçi" kimi statuslarda 
da çıxış etmək imkanı verir. Belə ki, adı çəkilən 
maddənin tələblərinə görə, törədilmiş və ya hazır-
lanan cinayət haqqında cinayət işinin başlanması 
üçün səbəb hesab edilən hüquqi şəxsin məlumat-
ları məktub, yaxud təsdiq edilmiş teleqram, tele-
fonoqram, radioqram, teleks və ya digər qəbul 
edilmiş müraciət formasında olmalıdır. Belə mək-
tubda hüquqi şəxsin tam adı, yaxud vəzifəli şəx-
sin soyadı, adı, atasının adı, ərizəçinin xidməti 
ünvanı, onun cinayətə münasibəti, məlumatı aldı-
ğı mənbə, eləcə də məktuba əlavə edilən sənədlər 
haqqında məlumatlar qeyd edilməlidir. 
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Халима Алыева 
ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 
 
Резюме: Появившись на определенном этапе развития общественных отношений, конструк-

ция юридического лица становится в законодательстве и на практике всё более распространен-
ной. Так, первоначально возникнув в частном праве, данное понятие в настоящее время широ-
ко используется и в публичных отраслях, в том числе, в уголовно-процессуальном праве. Ста-
новление и стремительное развитие рыночных отношений, увеличение количества субъектов, 
занимающихся предпринимательской деятельностью, стабилизация экономической обстановки 
в стране создали необходимые предпосылки для научного поиска и законодательного закреп-
ления механизмов охраны прав и законных интересов участников имущественного оборота не 
только от недобросовестного поведения контрагентов, но и от преступных посягательств, а 
также злоупотреблений властью. Данные обстоятельства послужили основой для появления в 
уголовно-процессуальном законодательстве норм, регламентирующих вопросы вовлечения и 
участия в производстве по уголовным делам юридических лиц. Наличие в уголовно-
процессуальном законодательстве целого комплекса норм, призванных регламентировать дея-
тельность юридических лиц в уголовном судопроизводстве, фактически устанавливает базу 
для формирования уголовно-процессуального статуса юридического лица и диктует необходи-
мость его подробного изучения и дальнейшего совершенствования. Положение юридического 
лица в уголовном судопроизводстве базируется на определенной общности правовых призна-
ков, характеристик, присущих любому юридическому лицу, вовлекаемому в сферу уголовно-
го судопроизводства в качестве того или иного участника. При этом указанные признаки обу-
словливают наличие существенных особенностей его участия при производстве по делу по 
сравнению с другими субъектами. Положения уголовно-процессуального законодательства на-
правлены на обеспечение защиты имущественных и неимущественных прав не только физиче-
ских лиц, потерпевших от преступлений, но и юридических лиц. Вместе с тем, изложенное 
выше дает основание признать значимость представительства юридических лиц, так как в силу 
своей природы процессуальные права не могут быть реализованы юридическим лицом непо-
средственно. Статья посвящена некоторым вопросам участия юридических лиц в уголовно-
процессуальных правоотношениях. 

 
Khalima Aliyeva 

 
QUESTIONS OF PARTICIPATION OF LEGAL ENTITIES  

IN CRIMINAL PROCEDURE LEGAL RELATIONSHIP 
 
Summary: Having appeared at a certain stage in the development of public relations, the design of 

a legal person becomes increasingly common in law and in practice. Thus, initially originating in pri-
vate law, this concept is now widely used in public industries, including in criminal procedure law. 
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The formation and rapid development of market relations, the increase in the number of entities en-
gaged in entrepreneurial activities, the stabilization of the economic situation in the country created 
the necessary prerequisites for the scientific search and legislative consolidation of mechanisms for 
protecting the rights and legitimate interests of participants in property turnover not only from unfair 
behavior of counterparties, but also from criminal encroachments, as well as abuse of power. These 
circumstances served as the basis for the emergence in criminal procedure legislation of rules govern-
ing the involvement and participation in criminal proceedings of legal persons. Existence in the crimi-
nal procedure legislation of the whole complex of the norms designed to regulate activity of legal enti-
ties in criminal legal proceedings actually establishes base for formation of the criminal procedure sta-
tus of the legal entity and dictates need of his detailed studying and further improvement. Position of 
the legal entity in criminal legal proceedings is based on a certain community of the legal signs, cha-
racteristics inherent in any legal entity involved in the sphere of criminal legal proceedings as this or 
that participant. At the same time the specified signs cause existence of essential features of his partic-
ipation when proceeding in comparison with other subjects. However, the above provides grounds for 
recognizing the importance of representation of legal persons, since, by nature, procedural rights can-
not be exercised directly by a legal person.The provisions of criminal procedure legislation are aimed 
at ensuring the protection of property and non-property rights not only of natural persons who are vic-
tims of crimes, but also of legal entities.Article is devoted to some questions of participation of legal 
entities in criminal procedure legal relationship. 
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 NAİL ABBASOV  
 hüquq üzrə fəlsəfə doktoru 

 
 

AZƏRBAYCANDA MƏHKƏMƏ-EKSPERT  
İDARƏLƏRİNİN TƏŞKİLİ 

 
 
Açar sözlər: məhkəmə, ekspertiza, cinayət 

mühakimə icraatı, məhkəmə ekspertizası, ekspert, 
mütəxəssis, ekspertiza idarələri.  

Ключевые слова: суд, экспертиза, уго-
ловное судопроизводство, судебная эксперти-
за, эксперт, специалист,экспертные учрежде-
ния. 

Key words: court, examination, criminal pro-
ceedings, forensic examination, expert, specialist, 
expert institutions. 

 
arixi-hüquqi təhlil göstərir ki, məhkə-
mə ekspertizasının funksional təsisat 
qurumu kimi yaranması və inkişafı 

bilavasitə dövlətin və xüsusən, onun hüquq mü-
hafizə və məhkəmə orqanlarının inkişafı ilə bağlı 
olmuşdur. Bu orqanların xüsusi biliyə malik olan 
şəxslərə tələbatları artdıqca həmin funksiyanın 
həvəskarların üzərinə deyil, bilavasitə peşəkarlara 
tapşırılması zərurəti yaranmışdır.  

19-cu əsrin ortalarından 1991-ci ilədək Azər-
baycan Respublikasında məhkəmə ekspertizası 
sisteminin yaranması və inkişafı əvvəlcə Rusiya 
İmperiyasının, sonradan isə Sovet İttifaqının mü-
vafiq sistemi ilə bilavasitə bağlı olmuşdur. Rusiya 
İmperiyasının bəzi ərazilərində məhkəmə eksper-
tizası təsisatı daha erkən dövrlərdə mövcud ol-
muşdur. Belə ki, artıq XIV-XV əsrlərdən torpaq-
larının Rusiya İmperiyasının tərkibinə qatıldığı 
Litva Böyük Knyazlığının 1529-cu il tarixli Əsas-
naməsində qanunvericilik səviyyəsində döymə və 
xəsarət alma hallarının faktik olaraq görmə ilə sü-
buta yetrilməsinin zəruriliyi təsbit edilmişdir. 
XVI əsrdən məhkəmə proseslərində katiblər ara-
sından bilikli şəxslərin əlyazma sənədlərin müqa-

yisəsi üçün, həkimlərin isə baş vermiş ölüm halla-
rının səbəbinin, bədən xəsarətlərinin, tibbi səhvlə-
rin təyin edilməsinə cəlb edilməsi halları qeydə 
alınmışdır. Sənədlərin araşdırılması zamanı po-
zuntu, dəyişikliklər etmə hallarının müəyyən edil-
məsindən ötrü kimyəvi üsullar tətbiq edən əczaçı-
ların xidmətindən istifadə olunmuşdur (7, s. 8-9).  

XVII əsrə aid sənədlərdə Rusiyada ilk eksper-
tiza məqsədli müəssisənin İvanovskaya meydanı-
nın (Rusiya dövlətinin baş notarial kontoru) oldu-
ğu qeyd edilir. 1733-cü ildə Moskva və Peter-
burqda yaradılmış tibb məntəqələrinin vəzifələri-
nin siyahısına məhkəmə-tibb müayinələrinin apa-
rılması da daxil edilmişdir. 1737-ci ildə isə iri şə-
hərlərdə canlı şəxslərin məhkəmə-tibb müayinəsi-
nin keçirilməsindən ötrü həkimlərin saxlanılması-
na dair göstəriş verilmişdir. 1755-ci ildə Moskva 
Universitetinin nəzdində ilk məhkəmə təbabəti 
kafedrası, 1798-ci ildə isə Moskva və Peterburq-
da açılmış tibbi cərrahiyə məktəblərində məhkə-
mə təbabəti kafedrası yaradılmışdır (3, s. 6). 

1803-cü ildə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyində 
Tibb Şurasının yaradılmasından sonra ölkədə 
məhkəmə tibb ekspertizasının icraatında canlan-
ma baş vermişdir. Cinayət işləri üzrə tibbi müayi-
nələrin aparılmasına ehtiyac yarandıqda eksperti-
zanın təyini zəruri olduğundan, istintaq və məh-
kəmə orqanları DİN-in Tibb Departamentinə bu 
barədə müvafiq xahiş ilə müraciət etmişlər. Təq-
dim olunmuş material departamentdə öyrənilərək 
arayış tərtib edilmiş və iş ilə birlikdə rəy verilmə-
sindən ötrü Tibb Şurasına göndərilmişdir. Tibb 
Şurasının üzvləri materialı tədqiq edərək müvafiq 
rəy vermişlər. Tibb Şurası Rusiyada ali məhkə-
mə-ekspert instansiyası sayılmışdır. Onun tərkibi 

T 
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N.N.Beketov, V.M.Bexterev, İ.P.Pavlov, 
D.İ.Mendeleyev kimi görkəmli alimlərdən ibarət 
olmuşdur. Məhkəmə tibb müayinələri həmçinin 
quberniya idarələrində 1797-ci ildə səhiyyə idarə-
ləri kimi təsis olunmuş və 1869-cu ildə isə səhiy-
yə şöbələrinə çevrilmiş qurumlarda həyata keçi-
rilmişdir (5, s. 34). 

Ümumiyyətlə, Rusiyada XVIII əsrin ortaların-
dan ədalət mühakiməsinin obyektivliyi naminə 
ekspertiza tədqiqatı prosesinə alimlərin, hətta 
akademiklərin cəlb olunmasına başlanılmışdır. 
Sankt-Peterburq Elmlər Akademiyası Rusiyanın 
ilk belə müəssisələrindən biri olmuşdur. İlk dövr-
lərdə akademiyanın ekspertiza tədqiqatı sahəsində 
fəaliyyəti məhkəmə tibb müayinəsi sualları ilə 
məhdud olmuşdursa, sonradan sənədlərin və mad-
dələrin tədqiqi üzrə məhkəmə-kimyəvi müayinələ-
rin aparılması tələbata çevrilmişdir. Yeri gəlmişkən 
qeyd edək ki, həmin müayinələrin xeyli hissəsi dahi 
alim M.V.Lomonosovun iştirakı ilə aparılmışdır. 
XIX əsrdə akademiyanın məhkəmə ekspertiza fəa-
liyyəti xeyli genişlənmiş, yeni tədqiqat obyektləri, o 
cümlədən partlayıcı maddə və əşyaların atəş izləri 
ilə tədqiqat sahəsi yaranmışdır. Kimyaçı akademik-
lər Y.F.Fritsşenin və N.N.Zininin tədqiqatları ilə sə-
nədlərin kriminalistik ekspertizasının əsası qoyul-
muşdur. Məşhur rus cərrahı, anatomu, professor 
N.İ.Piroqovun tədqiqatları məhkəmə ballistik eks-
pertizanın inkişafında mühüm rol oynamışdır. Onun 
araşdırmaları odlu silahla törədilən cinayətlərin is-
tintaqı zamanı bir sıra sualların, o cümlədən hadisə 
anında atəş açan şəxs ilə və cinayətin qurbanının 
yerləşdikləri mövqelərin müəyyən edilməsinə im-
kan vermişdir. Sankt-Peterburq Elmlər Akademiya-
sı ekspertiza tədqiqatının bilavasitə aparılması ilə 
yanaşı, həmçinin bu cür müəssisələrin yaranması 
və fəaliyyətinə təkan vermişdir (9, s. 21). 

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərindən Rusi-
yada ekspertiza fəaliyyətinin elmi əsaslar ilə apa-
rılması xeyli sürətlənmiş və şəxsi vəsait hesabına 
bu cür fəaliyyət göstərən qurumlar yaranmağa 
başlamışdır. İlk belə müəssisə Rusiyada məhkə-
mə ekspertizasının əsasını qoymuş Y.F.Burinski 
tərəfindən 1889-cu ildə məhkəmə fotoqrafik labo-
ratoriyası kimi təsis olunmuşdur. 1893-cü ildə 
Sankt-Peterburq məhkəmə palatası prokurorluğu 
yanında da bu cür laboratoriya təşkil olunur. 

1903-cü ildə Y.F.Burinskinin “Sənədlərin məhkə-
mə ekspertizası, icraatı və istifadəsi” adlı əsəri 
çap olunmuşdur. 

1917–1920-ci illərdə Rusiyada bolşeviklərin 
hakimiyyətə gəlməsi və imperiya ərazisində və-
təndaş müharibəsinin getməsi prosesləri fonunda 
Azərbaycan xalqının siyasi və dövlətçilik şüuru-
nun inkişafında yeni bir mərhələ başlanır. Belə 
bir tarixi şəraitdə 1918-ci ilin mayın 28-də Azər-
baycanın müstəqil dövlət elan olunması haqqında 
qərar – “İstiqlal Bəyannaməsi” qəbul olunmuş-
dur. Lakin Rusiyada fevral inqilabından sonra ol-
duğu kimi, Azərbaycanda da iki hakimiyyətlilik 
yaranmışdır: “Bakı Xalq Komissarları Soveti”, 
sonra isə “Sentrokaspi” diktaturası hökumətləri 
Bakıda, ADR hökuməti isə Gəncədə yerləşmişdir. 
Bu dövrdə Azərbaycanda qanunvericilik ictimai-
siyasi situasiyaya uyğun olaraq parəkəndə, dağınıq 
halda olmuşdur. ADR-in Gəncədən Bakıya köçüb 
öz hakimiyyətini Azərbaycanın bütün ərazisinə tət-
biq etməsi 1918-ci ilin sentyabrın ortalarında müm-
kün olmuşdur. Azərbaycan Xalq Cümhüriyyətinin 
parlamenti mövcud olduğu qısa dövr ərzində, əsa-
sən, Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin başlıca istiqa-
mətlərini müəyyən edən sənədlər qəbul etmişdir. 
Ona görə də ADR-də həm qanunverici, həm də ic-
raedici hakimiyyəti öz əlinə alan Nazirlər Şurası 23 
iyun 1918-ci il tarixli qərarla Rusiya və Zaqafqazi-
ya Seyminin qanunlarının ADR ərazisində mü-
vəqqəti olaraq qüvvədə qalmasını təsbit etmişdir. 

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulana qə-
dər funksional fəaliyyət göstərən məhkəmə eks-
pertizası təşkilatının olmadığını qeyd etmək la-
zımdır. Hüquq-mühafizə orqanları cinayətlərin 
açılması və istintaqı prosesində xüsusi biliklərə 
olan tələbatlarını ayrı-ayrı istintaq hərəkətlərinin 
aparılması zamanı mütəxəssislərin – xüsusi biliyə 
malik şəxslərin cəlb edilməsi yolu ilə təmin et-
mişlər. Hətta ekspertizanın ən çox tələbat duydu-
ğu sahələrindən biri olan məhkəmə tibbi müayi-
nələr üçün ayrıca yer (qurum) olmamışdır. Meyit-
lərin, canlı şəxslərin və ya maddi sübutların müa-
yinəsi polis həkimləri tərəfindən aparılmışdır. 

Azərbaycandan fərqli olaraq, Rusiyada sovet 
hakimiyyətinin qurulmasına qədər ekspertiza apa-
ran ayrıca qurum mövcud olmuşdur. Belə ki, bir 
az əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, Rusiyada 1889-cu 
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ildə Y.F.Burinski tərəfindən şəxsi vəsait hesabına 
yaradılmış və fəaliyyət göstərən məhkəmə-fotoq-
rafik laboratoriyası fəaliyyət göstərmişdir. Doğru-
dur, bu laboratoriyanın ömrü uzun olmamış, onu 
1893-cü ildə Sankt-Peterburq Məhkəmə Palatası 
prokurorluğunun nəzdində yaradılmış hökumət 
məhkəmə fotoqrafik laboratoriyası əvəz etmişdir. 
28 iyul 1912-ci ildə Rusiyada ilk ixtisaslaşdırıl-
mış məhkəmə ekspertiza müəssisəsinin – elmi 
məhkəmə ekspertizası kabinetinin yaradılması 
haqqında qanun qəbul edilmişdir. Avropanın hə-
min dövr ekspertiza müəssisələrinin, o cümlədən 
məhkəmə-fotoqrafik laboratoriyasının təcrübəsin-
dən istifadə olunmaqla, 1913-cü ilin yanvar ayın-
da Moskva Məhkəmə Palatası Prokurorluğu nəz-
dində, 1914-cü ildə Kiyev Məhkəmə Palatası Pro-
kurorluğu nəzdində elmi məhkəmə ekspertizası 
kabinetləri yaradılmışdır (3, s. 12). 

Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə ekspertiza 
fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində də müəy-
yən dəyişikliklər baş vermiş, Rusiyada hakimiy-
yətə gələn bolşeviklər mövcud ekspertiza qurum-
larından imtina etmişlər. Bu sahədə səlahiyyətlər 
bir müddət Daxili İşlər Komissarlığının Baş hə-
kim müfəttişliyi idarəsi tərəfindən həyata keçiril-
mişdir. XDİK-nın 1918-ci il 28 mart tarixli əmri 
ilə Tibbi Şuranın səlahiyyətləri Tibb hissəsi idarə-
sinə verilmiş, 29 martda isə Tibbi Kollegiya Tibbi 
ekspertiza bölməsi adlandırılmışdır (4, s. 26). 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının 
yaranması ilə (28 aprel 1920-ci il) ölkəmizin icti-
mai-siyasi həyatı, hüquqtətbiqetmə və hüquq mü-
hafizə sistemi əsaslı dəyişikliyə məruz qalmışdır. 
Bu, Rusiyada 1917-ci il oktyabr inqilabından son-
ra hakimiyyətə gəlmiş bolşeviklərin çarizmdən 
miras qalmış qanunlardan imtina etmək yolunu 
tutması ilə bağlı olmuşdur. Lakin yeni hüquq sis-
teminin tez bir zaman ərzində yaradılmasının 
mümkün olmaması 1917-ci ilin noyabrında və 
1918-ci ilin martında məhkəmələr haqqında veril-
miş 1 və 2 nömrəli dekretlər ilə çar Rusiyasının 
inqilabi hökumət tərəfindən ləğv olunmamış və 
inqilabi hüquqi düşüncəyə zidd olmayan qanunla-
rından istifadə olunmasına icazə verilməsini şərt-
ləndirmişdir. Eyni zamanda, inqilabi hüquqi dü-
şüncə hüququn ümumi prisiplərini əvəz etməyə 
başlamışdır. Bu baxımdan hüquqtətbiqetmə fəa-

liyyəti üzrə sovet qanunvericiliyinin ilk aktlarında 
daha çöx bu sahədə dövlət siyasətinin ümumi və 
başlıca istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Lakin 
«Məhkəmələr haqqında» 1918-ci ilin 20 iyulunda 
verilmiş 3 nömrəli dekret ilə devrilmiş hökumətin 
qanunlarına istinad edilməsi qəti surətdə qadağan 
edilmişdir. Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 
“Xalq Məhkəməsi haqqında” 12 may 1920-ci il 
tarixli və “Azərbaycan SSR Ali İnqilab Tribunalı 
haqqında” 20 may 1920-ci il tarixli Dekretləri ilə 
Azərbaycan Demokratik Respublikasının Məhkə-
mə Palatası, dairə məhkəmələri, prokurorluq, is-
tintaq orqanları, vəkillik sistemi ləğv edilmiş, ye-
ni məhkəmə sisteminin əsası qoyulmuşdur.  

Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulma-
sından sonra ekspertiza idarələrinin təşəkkülü, 
formalaşması və inkişafı prosesi başlıca olaraq 
aşağıdakı istiqamətlər üzrə getmişdir: 

- Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarının nəzdində 
ekspert-kriminalistik idarələrin yaranması və in-
kişafı; 

- Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində məhkəmə-tibb 
ekspertizası idarələrinin və məhkəmə-psixiatrik 
ekspertizaların aparıldığı müəssisələrin yaranması 
və inkişafı; 

- Ədliyyə Nazirliyi sistemində məhkəmə eks-
pertizası idarələrinin yaranması və inkişafı. 

Eyni zamanda, nəzərə almaq lazımdır ki, keç-
miş Sovetlər İttifaqında bəzi kriminalistik və tibb 
ekspertizaları həmçinin dövlət təhlükəsizliyi, hər-
bi ədliyyə və müdafiə nazirliyi nəzdində fəaliyyət 
göstərən məhkəmə-tibb laboratoriyalarında apa-
rılmışdır. Bundan başqa, cinayət-prosessual qa-
nunvericilik dövlət ekspertiza idarələrindən kə-
narda da məhkəmə ekspertizasının keçirilməsinə 
imkan vermişdir. 

Bolşeviklər məhkəmə ekspertizası sistemini 
yenidən qurmaq məqsədi ilə ilk əvvəl daxili işlər 
orqanlarında həmin müəssisələri təsis etməyə 
başladılar. Ona görə də RSFSR Xalq Daxili işlər 
Komissarlığı Kollegiyasının 19 fevral 1919-cu il 
tarixli qərarı ilə daxili işlər orqanlarının cinayət 
axtarış sistemlərində ekspert-kriminalistik xid-
mətlərin yaradılması müəyyən edilmişdir. 1919-
cu ilin 1 martında RSFSR Xalq daxili işlər Ko-
missarlığının Cinayət axtarış idarəsində (Moskva 
şəhərində) məhkəmə ekspertizası kabineti artıq 
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fəaliyyətə başlamışdır. Ardınca digər iri şəhərlər-
də, 1923-cü ildə Leninqrad, Xarkov və Samarada, 
1927-ci ildə Voronejdə, 1928-ci ildə Sverdlovsk 
və Ryazanda bu xidmətin elmi-texniki kabinetləri 
təşkil olunmuşdur. 1928-ci ildə RSFSR XDİK tə-
rəfindən “Cinayət-axtarış idarələrində elmi-texni-
ki hissələrin təşkili haqqında” təlimat qəbul edil-
mişdir. Həmin ildə eyni zamanda Moskva şəhə-
rində S.M.Potapovun rəhbərliyi ilə ekspert hazır-
lığı üçün kursların təşkilinə start verilmişdir (6). 

1945-ci ildə SSRİ Xalq Daxili İşlər Komissar-
lığının elmi-texniki şöbəsinin tərkibində elmi-təd-
qiqat kriminalistika institutu yaradılmışdır. 1950-
ci ildə institut birbaşa DİN-in Baş Milis İdarəsinə 
tabe etdirilmişdir. 1956-cı ildə isə onun bazasında 
SSRİ DİN-in ümumittifaq elmi-tədqiqat institutu 
yaradılmışdır və onun başlıca vəzifəsi praktiki 
ekspertiza tədqiqatından daha çox daxili işlər or-
qanlarının əsas fəaliyyət istiqamətlərinin metodiki 
təminatının hazırlanması və elmi araşdırmaların 
genişləndirilməsinə yönəlmişdir. Bu səbəbdən da-
xili işlər orqanlarının ekspertiza fəaliyyəti təmi-
natında ciddi boşluq yaranmış və 1969-cu ildə 
SSRİ DİN-in Operativ-texniki idarəsinin nəzdin-
də praktiki fəaliyyəti həyata keçirən orqan kimi 
Mərkəzi kriminalistik laboratoriyası yaradılmış-
dır. Sonradan (1977-ci ildə) bu laboratoriya müs-
təqil xidmət kimi birbaşa SSRİ DİN-in Mərkəzi 
elmi-tədqiqat kriminalistik laboratoriyasına çev-
rilmişdir (10). Ekspertiza fəaliyyəti həyata keçi-
rən qurumun DİN-nin hər hansı strukturunun tər-
kibində deyil, müstəqil struktur qurum kimi fəa-
liyyət göstərməsi həmin dövr üçün ümumi eks-
pertiza institutunun inkişafı baxımından irəliyə 
doğru atılmış addım olmuşdur. 

Kriminalistik ekspertizalar keçmiş SSRİ-nin 
tərkibinə daxil olmuş müttəfiq və muxtar respub-
likaların daxili işlər idarələrində, vilayət icraiyyə 
komitələrinin nəqliyyat milisinin əməliyyat-texni-
ki şöbələrində, eləcə də şəhər (rayon) daxili işlər 
şöbələrinin qrup və laboratoriyalarında aparılmış-
dır. Daha mürəkkəb və təkrar ekspertizalar keç-
miş SSRİ DİN-in Ümumittifaq elmi-tədqiqat ins-
titutu və həmin nazirliyin əməliyyat-texniki idarə-
sinin mərkəzi kriminalistik laboratoriyasında apa-
rılmışdır. DİN-nin sistemində olan ekspert idarə-
lərində kriminalistik ekspertizalar ilə yanaşı, yol-

nəqliyyat, yanğın-texniki, bioloji, məhkəmə-tra-
soloji, məhkəmə-kimyəvi və s. ekspertizalar hə-
yata keçirilmişdir (2, s. 169). 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda XX əsrin sonları-
na qədər DİN-in strukturunda ekspert-kriminalis-
tik idarə mövcud olmuşdur. Lakin cinayətlərin 
açılması və istintaqı prosesində obyektivliyin tam 
şəkildə təmin edilməsi, insan hüquq və azadlıqla-
rının, fiziki və hüquqi şəxslərin qanuni maraqları-
nın daha yüksək səviyyədə təmini, habelə eyni bir 
qurumda cinayətlərin istintaqı ilə yanaşı, həm də 
sübut növlərindən biri olan ekspert rəylərinin ve-
rilməsinin bir sıra hallarda bu rəylərin obyektivli-
yinə təsir edə bilməsi amili nəzərə alınaraq, Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 30 iyun 2001-
ci il tarixli Fərmanı ilə DİN-nin Ekspert-Krimina-
listika İdarəsindən ekspertiza aparmaq səlahiyyəti 
götürülmüş, idarənin adı dəyişdirilib Kriminalis-
tik Tədqiqatlar İdarəsi adlandırılmışdır (1, s. 17). 

Hazırda Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər 
Nazirliyinin Kriminalistik Tədqiqatlar İdarəsi kri-
minalistik tədqiqatların aparılmasını təşkil edən, 
kriminalistik tədqiqat fəaliyyəti ilə əlaqədər hü-
quqları həyata keçirən, qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulmuş hallarda dövlət daktiloskopik və genom 
qeydiyyatının aparılmasını təmin edən, səlahiy-
yətlərinə aid edilmiş məhkəmə ekspertizası və 
kriminalistik tədqiqatlar sahəsində daxili işlər or-
qanları üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsini, is-
tintaq hərəkətləri və əməliyyat-axtarış tədbirlərin-
də kriminalistik metod və vasitələrin tətbiq olun-
masını təşkil edən struktur qurumdur. 

İdarənin əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir: 
- hadisə yerinə baxış və müayinədə, əməliyyat-

axtarış tədbirlərində və digər istintaq hərəkətlə-
rində mütəxəssislərin iştirakının təmini; 

- istintaq, təhqiqat və əməliyyat-axtarış xid-
mətlərinin təliqəsi əsasında ballistik, daktilosko-
pik, trasoloji, sənədlərin texniki tədqiqi, xəttin, 
avtotexniki, fiziki-kimyəvi, bioloji və sair tədqi-
qatların aparılması; 

- istifadədə olan müasir foto-video və digər 
texniki vasitələrin, kriminalistik texnikanın istin-
taq hərəkətlərində və əməliyyat-axtarış tədbirlə-
rində tətbiqinin təmini. 

Kriminalistik Tədqiqatlar İdarəsində güllə-giliz 
və əl-barmaq izlərindən ibarət kartotekalar, saxta 
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pullar, sənədlər və qiymətli kağızlardan, narkotik 
vasitə və psixotrop maddələrdən ibarət kolleksiyalar 
yaradılmışdır. Əl-barmaq izləri dünyada ən müasir 
hesab olunan Əl-Barmaq İzlərinin Eyniləşdirilməsi-
nin Avtomatlaşdırılmış «MORFO» Sistemində ey-
niləşdirilir, narkotik vasitələr isə BMT tərəfindən 
beynəlxalq proqram çərçivəsində verilmiş müasir 
laboratorya cihazları ilə tədqiq edilir.  

 Qeyd etmək lazımdır ki, sovet hakimiyyətinin 
ilk dövrlərində digər ekspertiza növləri ilə müqa-
yisədə məhkəmə tibb ekspertizası həm təşkilati 
struktur, həm də tətbiqi imkanları baxımdan daha 
yüksək sürətlə inkişaf etmişdir. 1924-cü ildə 
RSFSR-in Xalq Səhiyyə Komissarlığında eksper-
tiza işlərinə rəhbərlik etmək üçün Baş məhkəmə-
tibb eksperti vəzifəsi təsis olunmuşdur. 1928-ci 
ildə zədələrin ağırlıq dərəcəsinin təyini, 1929-cu 
ildə meyitlərin məhkəmə-tibbi müayinəsi qayda-
ları, 1934-cu ildə ambulator məhkəmə-tibb aku-
şer-ginekoloji, maddi sübutların məhkəmə-tibb və 
məhkəmə kimyəvi müayinəsi qaydaları haqqında 
nizamnamələr, daha sonra əlavə müayinələrin 
aparılması qaydaları qəbul edilmişdir. 1934-cü il-
də Xalq Səhiyyə Komissarlığının və Xalq Ədliy-
yə Komissarlığının birgə razılığı ilə məhkəmə-
tibb ekspertizasının aparılması qaydaları haqqında 

nizamnamə nəşr edilmişdir (3, s. 11). 
Təkcə RSFSR-də deyil, başqa respublikalarda da 

məhkəmə tibb ekspertizası idarələri digərləri ilə 
müqayisədə daha erkən formalaşmışdır. Məsələn, 
Belarusda ilk ekspertiza müəssisəsi 1921-ci ildə Be-
larus Xalq Səhiyyə Komissarlığının Mərkəzi kim-
yəvi-bakterioloji stansiyası nəzdində açılmış məh-
kəmə tibb şöbəsi olmuşdur. 1931-ci ildə isə Belarus 
Xalq Səhiyyə Komissarlığının nəzdində məhkəmə 
tibb laboratoriyası yaradılmışdır (8, s. 85). 

Ümumiyyətlə, keçmiş SSRİ-də məhkəmə-tibb 
ekspertizasının təşkili və rəhbərliyi SSRİ Səhiyyə 
Nazirliyinin baş məhkəmə tibb ekspertinə, müttə-
fiq respublikalarda isə Səhiyyə Nazirliyinin baş 
məhkəmə tibb ekspertinə həvalə edilmişdir. Məh-
kəmə-tibb ekspertizasının elmi-metodik mərkəzi 
isə SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-tədqiqat 
məhkəmə tibb institutu olmuşdur (1, s. 169). 

Azərbaycan Respublikasında hazırda məhkə-
mə-istintaq orqanlarının tapşırığı (qərarı) əsasında 
cinayət işləri üzrə ekspertizaların təşkili və aparıl-
ması, əsasən, Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə 
Ekspertizası Mərkəzi, Məhkəmə Psixiatrik Eks-
pertiza Mərkəzi, Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və 
Patoloji Anatomiya Birliyi və onun şöbələri tərə-
findən həyata keçirilir. 
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Организация системы судебно-экспертных 
учреждений в Азербайджане 

 
 Историко-правовой анализ показывает, что возникновение и развитие судебной экспертизы, 

как функционального института, было, напрямую, связано с развитием государства и, в част-
ности, его правоохранительной и судебной власти. Поскольку потребность этих органов в ли-
цах, со специальными знаниями возрастала, возникла необходимость возложить эту функцию 
непосредственно на профессионалов - специалистов. 

 
Nail Abbasov 

 
Organization of a system of forensic 

institutions in Azerbaijan 
 

 Historical and legal analysis shows that the emergence and development of forensic expertise, as a 
functional institution, was directly related to the development of the state and, in particular, its law 
enforcement and judicial power. Since the need of these bodies for persons with special knowledge 
increased, it became necessary to assign this function directly to professionals - specialists. 
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удебная защита нарушенных 
прав граждан в сфере предпри-
нимательской деятельности. Ре-

формы в области обеспечения и защиты прав 
и свобод человека в современном мире, вклю-
чая принятие новых законодательных актов, 
совершенствование действующего законода-

тельства, создание новой судебной системы, 
определение единых правил административ-
ных органов, определение судебного надзора 
над административными органами, определе-
ние механизмов защиты прав, приведение на-
ционального законодательства в соответствие 
с международными стандартами, действую-
щими в области европейского права занимают 
важное место в ряде реформ, проводимых в 
стране. 

Предпринимательская (хозяйственная) дея-
тельность является одной из областей, где 
часто возникают столкновения различных ин-
тересов и споров юридического характера. 
Поэтому необходимо иметь реальные меха-
низмы обеспечения безопасности для полного 
и эффективного осуществления субъективных 
прав субъектов предпринимательства, опреде-
ленных законодательством. Одной из таких 
гарантий является судебная защита нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов пред-
принимателей. 

Конституция Азербайджанской Республики 
гарантирует судебную защиту прав и свобод 
каждого человека. Такая защита осуществля-
ется посредством специально созданной сис-
темы судебных органов. Известно, что суды 
выполняют одну из основных функций госу-
дарства, обеспечивающих дисциплину и за-
конность в обществе, а также стабильное раз-
решение споров. 

С 
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Как справедливо отмечает И.М.Джафаров, 
одним из основных требований правового го-
сударства является ответственность государ-
ства перед гражданином, повышение роли де-
мократических учреждений в стране и уста-
новление возможности обращения граждан в 
суды об актах нарушения их прав и интересов 
с целью предотвращения произвола в дея-
тельности государственных органов. Консти-
туция гарантирует судебную защиту прав и 
свобод каждого (статья 60 Конституции АР). 
Суд гарантирует, с одной стороны, каждому 
право обратиться в суд за восстановлением 
нарушенных прав и свобод, а с другой сторо-
ны, определяет обязанность судов рассматри-
вать и принимать справедливые решения [7, с. 
180]. 

Н.Ш.Гусейнова также подчеркивает роль 
судебной защиты в обеспечении прав челове-
ка в демократических странах[11, с. 298]. 

А.Х.Саидов считает, что основное место в 
правовой системе демократических стран 
принадлежит судам. Только суды воплощают 
истину и справедливость. Принципы и формы 
его осуществления отражены в различных 
международно-правовых актах. В статье 8 
Всеобщей декларации прав человека говорит-
ся: «Каждый человек имеет право на эффек-
тивное восстановление в правах компетент-
ными национальными судами в случаях на-
рушения его основных прав, предоставленных 
ему Конституцией или законом». В статье 2 
«Пакта о гражданских и политических пра-
вах» 1966 года отмечается, что каждое участ-
вующее в настоящем Пакте государство-
участник обязуется: 

a) обеспечить любому лицу, права и свобо-
ды которого, признаваемые в настоящем Пак-
те, нарушены, эффективное средство правовой 
защиты, даже если это нарушение было со-
вершено лицами, действовавшими в офици-
альном качестве; 

b) обеспечить, чтобы право на правовую 
защиту для любого лица, требующего такой 
защиты, устанавливалось компетентными су-
дебными, административными или законода-
тельными властями или любым другим ком-

петентным органом, предусмотренным право-
вой системой государства, и развивать воз-
можности судебной защиты; 

c) обеспечить применение компетентными 
властями средств правовой защиты, когда они 
предоставляются [23, с. 186]. 

Система и деятельность правового государ-
ства обеспечиваются организованным надле-
жащим образом судебным органом. Права и 
свободы человека, защита которых является 
основной задачей современного правового го-
сударства, рассматриваются как ценность в 
рамках справедливого судебного разбиратель-
ства. В юридической литературе обосновано, 
что правосудие является основной функцией 
судов, но они в рамках своей деятельности 
также выполняют другие функции, включая 
судебный надзор[1, с. 339]. 

По мнению А.С.Козлова, судебная защита 
является реакцией на юридический спор с по-
мощью принудительной силы судебных орга-
нов в целях обеспечения соответствию права 
на развитие отношений между государством и 
гражданином[22, с. 23]. 

З.А.Аскеров показывает, что механизм за-
щиты посредством суда является самым ос-
новным механизмом защиты. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что непосредственным 
назначением суда является защита прав чело-
века [10, с. 128]. Органы судебной власти 
также как и другие ветви власти, имеют схо-
жие и отличительные черты.Сходные черты 
состоят из общих признаков, присущих госу-
дарственному органу. К ним можно отнести 
следующие признаки: а) универсальность го-
сударственной власти, т. е. распространение 
решений на все области общественной жизни; 
b) осуществление государственной власти по-
средством специального аппарата; c) облада-
ние государственной власти принужденной 
монополией в обществе; d) суверенитет госу-
дарственной власти. 

Основные признаки, отличающие судебную 
систему и ее органы от других ветвей власти, 
следующие: основная и непосредственная 
цель судебной власти заключается в защите 
прав и свобод человека; судебная власть по 
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максимуму изолирована от политики; между 
органами судебной власти иерархия действует 
только в рамках процессуальной формы, каж-
дая из которых полностью независима; судеб-
ные органы, как правило, организуются по 
принципу полисистемности; судебные органы 
действуют в процессуальной форме;их дея-
тельность обладает принудительным характе-
ром; они организуются двумя другими орга-
нами государственной власти в порядке, уста-
новленном законом. Все эти особенности, в 
большей или меньшей степени, относятся ко 
всем органам судебной власти, независимо от 
того, как и где они были созданы. Ни один ор-
ган, кроме суда, не принимает непосредствен-
ного участия в защите прав человека.В то 
время, как все другие органы участвуют толь-
ко в нормаобразующей или и в нормаобра-
зующей, и в регулирующей деятельности, су-
ды защищают только права и свободы челове-
ка, а также существующую норму. Это и 
обеспечивает высокий статус судебной систе-
мы.Суды – единственный орган, осуществ-
ляющий правосудие.Последнее представляет 
собой решение социальных конфликтов с по-
мощью специального органа в процессуаль-
ном порядке, определяемом законом.Права и 
свободы человека охраняются судами незави-
симо от отрасли и обстоятельств, в которой 
они нарушены.Суды являются государствен-
ным органом, защищающим права человека 
независимо от каких-либо ситуаций и обстоя-
тельств.Любое право, без исключения может 
быть защищено в суде. Безусловно, сущест-
вуют и другие средства защиты прав и свобод, 
но ни один из них не является столь надеж-
ным, как суд и не имеет юридической силы, 
поскольку только суд имеет средства право-
вой защиты (процессуальные средства, прин-
цип состязательности сторон) [13, с. 144-145]. 

В статье 4 Гражданско-Процессуального 
Кодекса Азербайджанской Республики указы-
вается, что любое физическое и юpидическое 
лицо впpаве в поpядке, установленном зако-
ном, обpатиться в суд за защитой и обеспече-
нием своих пpав, свобод и охpаняемых зако-
ном интеpесов. 

Одним из способов защиты прав, свобод и 
законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности является подача жалоб 
на действия и бездействие должностных лиц 
государственных органов, нарушающих права 
этих субъектов, а также незаконных действий 
государственных органов. Как видно, сущ-
ность судебной защиты прав предпринимате-
лей обусловлена возможностью обращения в 
компетентный судебный орган, принимать 
необходимые решения о восстановлении на-
рушенных прав субъектов предприниматель-
ства, права, свободы и законные интересы ко-
торых нарушаются в результате незаконных 
действий. Споры, в которых в качестве сторон 
выступают предприниматели, рассматривают-
ся в судах по делам об административных и 
экономических спорах. Суд, рассматриваю-
щий такие споры, прежде всего, должен зани-
маться вопросом отнесения этого дела к его 
компетенции. Институт подведомственности 
предполагает определение сферы полномочий 
между судами в рамках судебной системы. 

По мнению М.А.Мовсумова, задача под-
ведомственностизаключается в определении 
того, к какому компетентному государствен-
ному или общественному органу относятся 
гражданские дела [15, с. 103]. 

Пленум Конституционного Суда Азербай-
джанской Республики в ряде своих решений 
заявил, что положения, связанные с судебной 
подведомственностью, четко определены за-
конодательством и что эти нормы отнесены к 
субъектам, которые используют судебные 
средства. В решении Пленума Конституцион-
ного Суда Азербайджанской Республики от 19 
мая 2014 года, касающегося статьи 2.1 Закона 
Азербайджанской Республики «О государст-
венном реестре недвижимого имущества» и 
статей 2.2 и 2.2.1 Административно-
Процессуального Кодекса Азербайджанской 
Республики отмечается, что законное опреде-
ление судебной подведомственности гаранти-
рует эффективное осуществление права каж-
дого на судебную защиту своих прав и свобод. 
В статье 62 Конституции Азербайджанской 
Республики говорится, что каждый имеет пра-
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во на рассмотрение его дела в установленном 
законом суде. 

Согласно правовому положению, установ-
ленному Пленумом Конституционного суда, 
судебная подведомственность должна быть 
четко определена законом, поскольку она яв-
ляется одним из условий, гарантирующих 
процессуальные гарантии прав и законных 
интересов лица при отправлении правосудия. 
В противном случае, в вопросе о судебной 
подведомственности может возникнуть неоп-
ределенность, которая может создать серьез-
ные препятствия при рассмотрении дела су-
дом в разумных сроках и сделать невозмож-
ным восстановление нарушенных прав лично-
сти [8]. 

В соответствии со статьей 26.1 Граждан-
ско-Процессуального Кодекса Азербайджан-
ской Республики дела, связанные с осуществ-
лением предпринимательской деятельности 
(коммерческие споры), в порядке гражданско-
го судопроизводства рассматриваются ком-
мерческими судами. Статья 26.2 этого же Ко-
декса гласит, что коммерческим судам под-
судны также дела, предусмотренные главой 
40-5 настоящего Кодекса, а также случаи, 
предусмотренные в главах 35 и 40-2 настоя-
щего Кодекса в связи с предпринимательской 
деятельностью и их полномочиями. 

М.Д.Демирчиева указывает, что необходи-
мо соблюдать три условия для рассмотрения 
дела или спора в экономическом суде, а не в 
судах общей юрисдикции. Во-первых, спор 
должен носить экономический характер. Во-
вторых, спор должен возникать в процессе 
предпринимательской деятельности. В конеч-
ном итоге, субъектом спора должен быть ин-
дивидуальный предприниматель или органи-
зация. Следовательно, подавая иск в суд об-
щей юрисдикции, истец должен доказать, что 
дело относится не к экономическому суду, а к 
суду общей юрисдикции. Если суд общей 
юрисдикции ошибочно принял иск о споре 
между двумя юридическими лицами, тогда 
ответчик в процессуальном порядке должен 
использовать свое право обжаловать и прекра-
тить разбирательство [9, с. 196]. 

Среди законов, принятых в последние го-
ды, важно подчеркнуть значение Администра-
тивно-Процессуального Кодекса Азербай-
джанской Республики от 30 июня 2009 года. 
Кодекс устанавливает судебную подведомст-
венность споров, связанных с административ-
но-правовыми отношениями, процессуальные 
принципы и правила рассмотрения и разреше-
ния данных споров в суде. Согласно статье 2 
Кодекса (судебная подсудность администра-
тивных споров) производство по администра-
тивным спорам осуществляется администра-
тивными судами и административными кол-
легиями, если иное не предусмотрено зако-
ном. 

С 1 января 2011 года дела с экономическим 
характером рассматриваются в специализиро-
ванных судах, а не в судах общей юрисдик-
ции. А это, в свою очередь, будет способство-
вать полному, справедливому и объективному 
расследованию экономических споров в спе-
циализированном суде первой инстанции, 
рассмотрению спора в соответствии с законом 
и повышению эффективности правосудия. 

Административное судопроизводство мо-
жет обеспечить устранение юридических кол-
лизий законным путем как в сфере гарантий 
прав и свобод граждан, так и в сфере судебно-
го надзора за законностью актов управления. 
Эффективность административного судопро-
изводства зависит от поставленных задач, 
критериев подведомственности, степени точ-
ного определения принципов, а также от на-
личия достаточных процессуальных и других 
средств для их достижения. В связи с тенден-
цией увеличения административно-правовых 
споров эффективность административного 
судопроизводства зависит также от качества 
ее осуществления. Для своевременного и над-
лежащего урегулирования административных 
споров требуется наличие у судей специаль-
ных знаний в этой области, отделение адми-
нистративных судов от экономических судов, 
а также обеспечение невмешательства адми-
нистративных органов в независимое судо-
производство. Кстати, следует также отме-
тить, что рассмотрение экономических споров 
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с административными спорами в рамках одно-
го суда является одним из ключевых факто-
ров, способствующих увеличению сроков рас-
смотрения дел [5, с. 41-42]. 

Конституционный суд Азербайджанской 
Республики существенно расширяет возмож-
ности защиты прав и законных интересов 
предпринимателей.Согласно пункту 5 статьи 
130 Конституции Азербайджанской Респуб-
лики, каждый субъект предпринимательской 
деятельности вправе в установленном законом 
порядке обжаловать в Конституционный Суд 
Азербайджанской Республики нормативные 
акты органов законодательной и исполни-
тельной власти, акты муниципалитетов и су-
дов, нарушающие его права и свободы, для 
решения Конституционным Судом Азербай-
джанской Республики вопросов, указанных в 
пунктах 1-7 части III настоящей статьи, в це-
лях восстановления нарушенных прав и сво-
бод человека. 

 
Внесудебные механизмы защиты нару-

шенных прав граждан в сфере предприни-
мательской деятельности. Эксперты отме-
чают, что в законодательстве Азербайджана 
предусмотрен ряд методов альтернативных 
решений, но их использование встречается 
очень редко. Законодательство предусматри-
вает альтернативные способы решения трудо-
вых, гражданских и других споров. К приме-
ру, статья 265 Трудового Кодекса Азербай-
джанской Республики определяет следующие 
примирительные способы разрешения коллек-
тивного трудового спора: согласительная ко-
миссия; посредник; трудовой арбитраж. Счи-
тается, что необходимо приложить усилия для 
распространения альтернативных методов 
разрешения споров в Азербайджане. 

Опыт развитых стран в этой области свиде-
тельствует о том, что разрешение спора с по-
мощью альтернативных методов более эффек-
тивно, чем посредством государственного су-
да. С этой точки зрения, развитие альтерна-
тивных способов урегулирования споров в 
Азербайджане имеет большое значение для 
развития предпринимательства, в частности, 

малого и среднего [4]. Судебное разрешение 
споров между предпринимателями не всегда 
отвечает интересам сторон. Главная проблема 
заключается в том, что судебный процесс не 
направлен на достижение консенсуса между 
сторонами, и всегда имеются победившая и 
проигравшая стороны. Это приводит к тому, 
что стороны, как правило, прекращают дело-
вые отношения. Кроме того, судебный про-
цесс не всегда позволяет быстро решить про-
блему. В то же время привлечение квалифи-
цированных юристов к процессу защиты вле-
чет за собой большие финансовые расходы 
для сторон. Это особенно характерно для 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, которые в большинстве случаев не 
имеют своих отдельных юридических депар-
таментов. 

Переговоры занимают важное место в ряду 
альтернативных методов разрешения спо-
ров.Переговоры являются формой разрешения 
спора непосредственно самими сторонами без 
участия посторонних лиц.С помощью перего-
воров можно определить позицию и аргумен-
ты сторон, предмет конфликта, выявить по-
пытки уменьшения степени конфликта и за-
щитить свой подход к решению проблемы. 
Процедура переговоров устанавливается са-
мими сторонами, а не государством.Однако в 
качестве предварительного условия для обра-
щения в суд законодательство может преду-
сматривать механизм принуждения исчерпа-
ния переговоров (правило претен-
зий).Переговоры без посредника или с участи-
ем нейтрального посредника являются финан-
сово выгодным и достаточно быстрым спосо-
бом разрешениясложных конфликтов. 

Медиация является более перспективным и 
альтернативным методом разрешения споров. 
Именно посредством медиации может быть 
принято решение, которое максимально удов-
летворит интересы всех сторон в споре. В от-
личие от арбитража и третейского суда, когда 
судьи часто принимают произвольные реше-
ния, которые не удовлетворяют одну из сто-
рон, при медиации посредник не принимает 
никаких решений, стороны сами приходят к 
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соглашению. 
Одним из методов альтернативного разре-

шения споров является третейский суд, вы-
носящий свое решение, опираясь на нормы 
права. Как правило, такое решение оконча-
тельно и обязательно для исполнения. 

Опыт развитых стран показывает, что в 
большинстве случаев предприниматели пыта-
ются разрешить споры между собой в третей-
ских судах, а не в государственных. Хотя су-
дебные разбирательства государственных и тре-
тейских судов имеют сходства, но в то же время 
имеются и важные отличия. На практике эти 
различия обуславливают превосходство третей-
ского суда. Во-первых, основным недостатком 
разбирательства в государственном суде явля-
ется более длительный срок рассмотрения спо-
ров. В третейском суде спор решается более 
оперативно. Система государственных судов 
позволяет неоднократно рассматривать дело в 
разных инстанциях. У третейского суда нет 
высшей инстанции (отсутствует апелляцион-
ная и кассационная инстанции, что позволяет 
урегулировать спор в относительно короткие 
сроки). Третейский суд не рассматривает жало-
бу, но решение может быть оспорено, если сто-
ронами не предусматривается иное положение. 
Во-вторых, рассмотрение спора в государствен-
ном суде требует соблюдения достаточно слож-
ных процедур, установленных законодательст-
вом. А процедура третейского суда не регла-
ментируется многочисленными процессуаль-
ными правилами. В-третьих, в некоторых слу-
чаях для разрешения спора судьи государствен-
ных судов не обладают особыми знаниями в 
определенной области.Состав третейского суда 
формируется самими сторонами, у которых 
есть возможность выбрать людей с особыми 
знаниями в области, касающейся специфики 
спора. В-четвертых, в государственном суде 
спор рассматривается на публичных слушаниях, 
за исключением некоторых случаев. Третейские 
суды создают условия конфиденциальности для 
сторон спора. Споры рассматриваются на за-
крытых заседаниях, что обеспечивает более 
безопасную защиту коммерческой тайны сто-
рон. Присутствие любого другого лица на су-

дебном заседании возможно с согласия сторон. 
Запрещается также публиковать решение тре-
тейского суда без согласия сторон. В-пятых, 
расходы, связанные с разрешением спора 
в третейском суде, меньше, чем в городских 
судах [16]. 

Согласно статье 29 Гражданско-Процес-
суального Кодекса Азербайджанской Респуб-
лики в случаях, пpедусмотpенных законом, 
междунаpоднымидоговоpами или соглашени-
ем стоpон, споpы, подведомственные судам, с 
согласия лиц, участвующих в деле, могут 
быть пеpеданы на pазpешение тpетейских су-
дов. 

Законодательство Азербайджанской Рес-
публики регулирует создание и деятельность 
института арбитража, который является сред-
ством внесудебного разрешения споров. 

В 2003 году Международная организация 
«International Commercial Arbitration» впервые 
в Азербайджане инициировала создание неза-
висимого коммерческого арбитражного ин-
ститута при поддержке ряда международных 
организаций, в частности, Международного 
агентства развития США (USAİD). 11 ноября 
2003 года при активном участии и поддержке 
известных и опытных юристов Азербайджана, 
а также влиятельных специалистов различных 
сфер деятельности, международная организа-
ция «İnternational Commercial Arbitration» уч-
редила Азербайджанский Международный 
Коммерческий Арбитражный Суд. АМКАС, 
созданный на основе международного опыта и 
национального законодательства, является по-
стоянно действующим независимым арбит-
ражным институтом. В настоящее время АМ-
КАС действует в составе Азербайджанского 
Центра Арбитража и Медиации. Наряду с 
этим в составе Азербайджанского Центра Ар-
битража и Медиации также действуют Тре-
тейский Суд и Бакинская служба медиации и 
примирения. 

18 ноября 1999 года был принят Закон 
Азербайджанской Республики «О междуна-
родном арбитраже». 9 ноября 1999 года Азер-
байджанская Республика присоединилась к 
Нью-Йоркской Конвенции о признании и при-
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ведении в исполнение иностранных арбит-
ражных решений от 10 июня 1958 года. Наря-
ду с тем, что это событие является одним из 
важных событий судебно-правовых реформ, 
проводимых в нашей стране, и в связи с обя-
зательным выполнением решений Азербай-
джанского МеждународногоКоммерческого-
Арбитражного Суда, оно упростило процеду-
ру признания и исполнения этих решений в 
более чем 143 государствах-членах Конвен-
ции. 

Все это является показателем того, что на-
ше государство создает благоприятные право-
вые механизмы для эффективной защиты эко-
номических и гражданских прав иностранных 
инвесторов, вкладывающих средства в эконо-
мику Азербайджана.Постепенно усиливается 
доверие к Международному коммерческому 
арбитражному суду, который является средст-
вом разрешения споров иностранных и отече-
ственных предпринимателей, действующих в 
Азербайджане и за его пределами.Это являет-
ся результатом того, что сотни иностранных и 
местных компаний, действующих в Азербай-
джане, указали на Международный коммерче-
ский арбитражный суд в качестве места раз-
решения споров, вытекающих из коммерче-
ских соглашений. Сегодня АМКАС имеет ста-
тус третейского суда, который разрешает спо-
ры между иностранными и отечественными 
предпринимателями [12]. 

При рассмотрении нотариальной защиты 
как одной из внесудебных форм защиты прав 
и интересов предпринимателей необходимо 
принять во внимание следующие особенности 
ее реализации: 

- предметом нотариальной деятельности 
являются бесспорные дела; 

- не используются принципы публичности, 
состязательности; 

- нотариальные действия совершаются но-
тариусом только единолично; 

- юридические факты устанавливаются, как 
правило, на основании письменных доказа-
тельств и др [21]. 

Нотариусы играют незаменимую роль в 
реализации правовой защиты субъектов пред-

принимательской деятельности. 
А.М.Баранов и П.Г.Марфицина рассматри-

вают правовую защиту в общем виде как со-
действие гражданам, должностным и юриди-
ческим лицам в решении вопросов, связанных 
с применением норм права [25]. 

Конституция Азербайджанской Республи-
ки, принятая в 1995 году, гарантируеткаждому 
получить юридическую помощь. Нотариат 
является важной формой гражданской юрис-
дикции для специализированной деятельности 
по оказанию юридической помощи.Нотариус 
обеспечивает защиту частной собственности в 
обществе, составляющую основу предприни-
мательства, а также защиту прав участников 
гражданского оборота. Нотариусы до совер-
шения сделок получают необходимыедоку-
менты, изучают и готовят проекты сделок, со-
ответствующих требованиям законодательст-
ва.Таким образом, обеспечивается подлин-
ность этих документов, а физические и юри-
дические лица все больше доверяют им [17]. 

Известно, что так же, как и обычные граж-
дане, предприниматели становятся участни-
ками различных гражданско-правовых отно-
шений. Они иногда обращаются в нотариаль-
ные конторы, чтобы утвердить какую-либо 
сделку или получить определенную юридиче-
скую помощь. Опыт показывает, что лица, за-
нимающиеся предпринимательской деятель-
ностью, в том числе кредитные учреждения, 
пользуются нотариальными услугами не толь-
ко для совершения нотариальных действий, но 
и для взыскания денежных сумм или истребо-
вания имущества от должника. Исполнитель-
ная надпись – это распоряжение нотариуса о 
взыскании с должника причитающейся суммы 
денег, совершенное в документе, свидетельст-
вующем об образовании долга. Исполнитель-
ная надпись нотариуса подлежит исполнению 
наравне с судебным приказом и имеет ту же 
юридическую силу. Любой предприниматель 
или бизнесмен, обратившись к нотариусу за 
исполнительной надписью, обеспечивается 
тем самым действительностью и законностью 
заключенных договоров, охраной их имуще-
ства, взыскания задолженности, быстрого и 
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позитивного урегулирования проблем задол-
женности и кредита, а также гарантией во всех 
областях бизнеса. Например, компания пре-
доставляет свою продукцию клиентам на ос-
новании нотариально заверенных договоров 
на оптовую или розничную продажу. В ре-
зультате между ним и клиентом возникает 
спор о взыскании задолженности. Этот спор 
также разрешается в суде. Однако, если дого-
вор нотариально заверен, запись об исполне-
нии долга по принятым обязательствам ут-
верждается. Это также означает, что компания 
больше не обратится в суд и будет свободна 
от судебных издержек. 

Нотариальная практика показывает, что в 
большинстве случаев граждане, в том числе 
предприниматели или бизнесмены, по ряду 
причин не заинтересованы в нотариальном 
заверении договоров по задолженности. Под-
писывая между собой акт, заявление, ходатай-
ство, квитанцию и другие документы, они 
считают договор заключенным. А это, в свою 
очередь, в будущем приводит к судебному 
разбирательству, что является более сложной 
процедурой [18]. 

Существуют и другие внесудебные меха-
низмы защиты прав, свобод и законных инте-
ресов субъектов предпринимательства. На-
пример, защита посредством института ом-
будсмена, прокурорского надзора, гарантии 
страхования, самозащиты и т.д. 

Административно-правовая защита прав и 
свобод человека и гражданина осуществляется 
путем: 

1) принятия соответствующих нормативно-
правовых актов, предусматривающих предос-
тавление прав и свобод человека и граждани-
на, исполнительными органамив пределах их 
полномочий; 

2) обеспечения законодательствомгарантий 
прав и свобод человека в области исполни-
тельной власти; 

3) обжалования решений исполнительной 
власти в административном порядке; 

4) обеспеченияорганами прокуратуры об-
щего надзора за исполнением законов органа-
ми исполнительной власти [24, с. 26]. 

Административно-правовая защита пред-
принимателей нашла свое отражение в дейст-
вующем законодательстве.Например, если в 
ходе проверки права и законные интересы 
проверяемого предпринимателя нарушаются в 
результате решений и действий (бездействия) 
проверяющих органов (инспекторов), а также 
если проверяемый предприниматель неудов-
летворен результатами проверки, то он может 
подать жалобу (в высший орган государствен-
ной власти или соответствующий орган ис-
полнительной власти) как в административ-
ном, так и в судебном порядке. 

Жалоба на решение проверяющего органа 
рассматривается вышестоящим государствен-
ным органом в течение 15 рабочих дней, и 
принимается одно из следующих решений: 

1. об утверждении решения проверяющего 
органа; 

2. об аннулировании решения проверяюще-
го органа; 

3. о внесении изменений в решение прове-
ряющего органа. 

Вышестоящий государственный орган по 
рассмотрению жалоб на действия (бездейст-
вие) инспекторов принимает решение о при-
нятии жалобы или нет. В течение трех рабо-
чих дней со дня принятия решения выше-
стоящего государственного органа по рас-
смотрению жалоб на решения и действия 
(бездействия) проверяющих органов (инспек-
торов) они передаются предпринимателю или 
отправляются почтой [20]. 

Учреждение Института омбудсмена по 
правам человека в качестве логического про-
должения реформ в области правового госу-
дарственного строительства в Азербайджане 
является одним из важных шагов, предприня-
тых в сфере применения новых эффективных 
средств защиты прав и свобод челове-
ка.Омбудсмен, являющийся институтом неза-
висимого государства и институтом граждан-
ского общества, который выступает в качестве 
посредника в урегулировании споров, возни-
кающих между гражданином и государствен-
ными органами, в пределах своей компетен-
ции предпринимает важные меры для восста-
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новления нарушенных прав.Поэтому в совре-
менных условиях Институт омбудсмена вы-
ступает в качестве учреждения, которое замы-
кает систему правозащитных механизмов и 
заполняет пробелы в этой области. 

При Институте омбудсмена действует Ра-
бочая группа «Бизнес и права человека». В 
докладе Уполномоченного по правам челове-
ка Азербайджанской Республики (Омбудсме-
на) о состоянии обеспечения и защиты прав и 
свобод человека в Азербайджане на 2017 
год указывается, что Омбудсмен несет ответ-
ственность за устранение недостатков в осу-
ществлении предпринимательской деятельно-
сти, продолжает плодотворное сотрудничест-
во с соответствующими государственными 
учреждениями, институтами гражданского 
общества, включая Конфедерацию профсою-
зов Азербайджана и Национальную конфеде-
рацию предпринимателей (работодателей). 

На мероприятии Рабочей группы «Бизнес и 
права человека» на тему «Защита прав потре-
бителей в контексте бизнеса и прав человека» 
Омбудсмен отметил, что обеспечение достой-
ного уровня жизни является высшей целью 
государства и говорил о значении Концепции 
развития «Азербайджан – 2020: Взгляд в бу-
дущее». Он также отметил важность стратеги-
ческих «дорожных карт» для национальной 
экономики и ключевых секторов экономики в 
обеспечении надежной защиты прав человека, 
включая права предпринимателей и потреби-
телей, и подчеркнул важность постоянного 
улучшения деловой среды. 

Уполномоченный по правам человека внес 
предложения по проведению просветитель-
ских мероприятий с участием предпринимате-
лей в столицеи в регионах,участия молодых 
добровольцев в этой работе, а также по орга-
низации сетевого сотрудничества, специали-
зированных групп и регулярного мониторин-
га. Планируется наладить сотрудничествос 
Агентством продовольственной безопасно-
сти,созданным в рамках реализации соответ-
ствующих стратегических дорожных карт и 
другими новыми структурами, а также с не-
давно созданной Ассоциацией женщин-

предпринимателей и Рабочей группы. 
Вышесказанное дает основание отметить, 

что для развития государственно-
предпринимательских отношений в соответ-
ствующих направлениях, должны быть про-
должены комплексные меры совершенствова-
ния законодательства и административных 
процедур в сфере предпринимательства, рас-
ширения механизмов государственной под-
держки предпринимательства, просвещения, 
развития деловых отношений предпринимате-
лей и предоставления различных видов услуг 
[2]. 

С целью регулирования предприниматель-
ской деятельности государство устанавливает 
экономические нормы и правила, регулирую-
щие взаимоотношения между предприятиями 
и организациями, а также между государством 
и предприятиями. В целях повышения эконо-
мического благосостояния населения, госу-
дарство принимает экономические программы 
и проводит ценовую политику.Следует отме-
тить, что с целью осуществления контроля за 
исполнением принятых законов и повышения 
эффективности механизмов их реализации, 
государство создает надзорно-
исполнительные структуры. 

Органы прокуратуры играют исключитель-
ную роль в надзоре за исполнением законов. 
Так, в первой части статьи 133 Конституции 
Азербайджанской Республики прямо указыва-
ется на то, что прокуратура Азербайджанской 
Республики осуществляет надзор за исполне-
нием и применением законов, в предусмот-
ренном законом порядке и случаях1. В частно-
сти, согласно статье 4 Закона Азербайджан-
ской Республики «О прокуратуре», прокура-
тура осуществляет контроль за исполнением и 
применением законов в деятельности органов 
дознания и оперативно-розыскных органов. К 
основным принципам деятельности прокура-
туры относятся законность, равноправие всех 
перед законом, соблюдение и уважение прав и 
свобод физических лиц, прав юридических 

                                                 
1 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası.http://e-
qanun.az/framework/897 
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лиц и т.д [19]. 
В целом, все ветви власти напрямую связа-

ны с государственным управлением в сфере 
экономики.Президент Азербайджанской Рес-
публики играет важную роль в управлении 
экономической системой. Так, он как высший 
исполнительный орган, утверждает экономи-
ческие программы, издает указы и дает распо-
ряжения другим органам исполнительной вла-
сти в связи с их исполнением.Вместе с этим, 
Кабинет министров и различные министерст-
ва, входящие в состав органов исполнитель-
ной власти, непосредственно участвуют в 
управлении экономикой. 

Роль судебной власти в управлении эконо-
мической системой оценивается как косвен-
ный метод.Как известно, в Азербайджанской 
Республике для разрешения экономических 
споров действуют коммерческие суды [13, с. 
26]. 

С учетом рекомендаций ряда организаций 
для улучшения соответствующих показателей 
30 апреля 2007 года Президент Азербайджан-
ской Республики подписал Указ «О некото-
рых мерах, связанных с развитием предпри-
нимательства в Азербайджанской Республи-
ке». Одной из целей этого указа является уп-
рощение начала бизнеса в Азербайджане, со-
вершенствование системы регистрации бизне-
са и сокращение сроков процедур. Используя 
мировой опыт, совместно с соответствующи-
ми государственными учреждениями была 
создана рабочая группа. В то же время были 
организованы поездки в ряд зарубежных 
стран, где был изучен опыт в этой области и 
установлено постоянное сотрудничество с 
международными структурами, которые про-
водят оценивание. Проведение совместной 
работы было важно с точки зрения устранения 
в этих отчетах неточностей информации, ка-
сающейся нашей страны. При участии экспер-
тов Всемирного банка и Международной фи-
нансовой корпорации, были подготовлены и 
представлены в Кабинет министров предло-
жения по организации предпринимательской 
деятельности в соответствии с принципом 
«одного окна» с применением единого коди-

рования. В Кабинете министров Азербай-
джанской Республики состоялось совещание с 
участием руководителей соответствующих 
государственных органов по вопросу введения 
системы «одного окна» и после соответст-
вующих обсуждений был составлен проект 
распоряжения Президента Азербайджанской 
Республики о создании единого органа госу-
дарственной регистрации по принципу «одно-
го окна» и представлен Президенту Азербай-
джанской Республики. 

Согласно Указу Президента Азербайджан-
ской Республики № 2458 от 25 октября 2007 
года «О мерах по обеспечению организации 
деятельности субъектов предпринимательской 
деятельности по принципу «одного окна», в 
качестве единого государственного органа ре-
гистрации предпринимателей была установ-
лена Государственная Налоговая Служба при 
Министерстве экономики Азербайджанской 
Республики. Данный Указ вступил в силус 1 
января 2008 года. 

Закон Азербайджанской Республики от 2 
июля 2013 года «О регулировании проверок, 
проводимых в области предпринимательства и 
защите прав предпринимателей» также преду-
сматривает значительные государственные 
гарантии прав предпринимателей. Настоящий 
Закон определяет цели и принципы организа-
ции, порядок организации и проведения про-
верок в области предпринимательства в Азер-
байджанской Республике, прав и обязанностей 
инспекционных органовв ходе проверок, их 
должностных лиц, защиту прав и интересов 
предпринимателей в соответствии с пунктами 
1 и 17 первой части статьи 94 Конституции 
Азербайджанской Республики. 

Одной из важных гарантий является леги-
тимность проверок, предусмотренная в статье 
3 указанного Закона. Согласно данному тре-
бованию, проверки проводятся только в слу-
чаях и в порядке, установленных настоящим 
Законом. Проверки, проводимые с нарушени-
ем требований настоящего Закона и других 
нормативно-правовых актов, принятых на его 
основе, в том числе без регистрации проверок 
в едином информационном реестре, не имеют 
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юридической силы. Меры ответственности за 
нарушения законов Азербайджанской Респуб-
лики и других принятых в соответствии с ни-
ми нормативно-правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требования к предпри-
нимательской деятельности, выявленные в 
ходе таких проверок, не могут применяться. 

В ходе проверок должны соблюдаться сле-
дующие принципы: законность, справедли-
вость, объективность, прозрачность и подот-
четность; презумпция невиновности предпри-
нимателя; государственная регистрация про-
верок в едином реестре данных; невмешатель-
ство в деятельность предпринимателя, не свя-
занную с проверкой; соответствие проверки 
полномочиям проверяющего органа; недопу-
щение проведения проверки одного и того же 
объекта несколькими инспекционными орга-
нами; открытость нормативно-правовых актов 
и другой информации об организации и про-
ведении проверки; ответственность прове-
ряющего органа и его должностных лиц за на-
несенный ущерб предпринимателю в резуль-
тате нарушения требований нормативно-
правовых актов при проведении проверок; 
преимущество предотвращения нарушений 
закона перед наказанием; финансирование 
проверки проверяющим органом; высокий 
профессионализм должностных лиц, обла-
дающих полномочиями по проверке; приме-
нение системы оценки рисков и списка вопро-
сов проверки в области аудита; осуществле-
ние контроля над деятельностью проверяю-
щих органов (включая внутренний кон-
троль); оказание помощи предпринимателю в 
осуществлении предупредительных и профи-
лактических проверок и соблюдение обяза-
тельных требований к предпринимательской 
деятельности; равенство прав и законных ин-
тересов всех проверяемых предпринимателей. 

Анализируя эти принципы, мы видим, что 
они, в основном, сосредоточены на обеспече-
нии прав и законных интересов предпринима-
телей. Согласно статье 8 вышеуказанного За-
кона, предпринимателям должен быть обеспе-
чен свободный, бесплатный и неограничен-
ный доступ к нормативно-правовым актам, 

которые определяют обязательные требования 
к предпринимательской деятельности. Пред-
приниматель имеет право обратиться за мето-
дической помощью, получить консультацию и 
с целью оценки ситуации обратиться к прове-
ряющему органу и пригласить его на фактиче-
ский адрес, где он находится или действует. 
Проверяющий орган обязан предоставлять 
письменные и устные объяснения предприни-
мателю в отношении вопросов, связанных с 
применением обязательных требований, а 
также оказывать методическую помощь для 
устранения возникающих трудностей. Прове-
ряющий орган должен создать бесплатную 
телефонную информационную службу для 
более эффективного информирования пред-
принимателей. Для предоставления объясне-
ний, полученных через службу телефонной 
информации, и для ссылки на оператора, дей-
ствующего в соответствии с указанной мето-
дической помощью, проверяющий орган дол-
жен регистрировать информацию, предостав-
ленную техническими средствами. Предпри-
ниматель имеет право получить копию записи 
голосового объяснения на электронном носи-
теле в течение трех месяцев с даты записи 
[20]. 

В осуществлении предпринимательской 
деятельности и обеспечении интересов участ-
ников, роль банков и страховых компаний 
достаточно велика. Осуществляя расчетные 
операции, банки ускоряют товарооборот и де-
нежное обращение, организуют финансирова-
ние предпринимательской деятельности и яв-
ляются посредниками в процессе разделения 
доходов между участниками рынка (предпри-
нимателями, государством, работниками, ин-
весторами, банками и страховыми компания-
ми).Компенсация ущерба, причиненного сти-
хийными бедствиями и несчастными случая-
ми, требует авансового платежа в страховой 
фонд в виде части прибыли, полученной от 
предпринимательской деятельности. Невоз-
можно обеспечить непрерывность предпри-
нимательской деятельности без страхования 
грузовых судов, тонущих в океанах и морях, 
от несчастных случаев на воздушных, водных, 
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автомобильных, железнодорожных транс-
портных средствах, землетрясениях и других 
неопреодолимых катастрофах [6, с. 143-149]. 

Таким образом, указанные в данной ста-
тье положения можно обобщить следую-
щим образом. 

1. Одним из способов защиты прав, свобод 
и законных интересов субъектов предприни-
мательства является подача жалоб на дейст-
вия, бездействия должностных лиц государст-
венных органов, нарушающих права этих 
субъектов, а также подача жалоб в суд на не-
законные действия государственных органов. 
Как видно, сущность судебной защиты прав 
предпринимателей обусловлена возможно-
стью обращения в уполномоченный судебный 
орган, принимающий необходимые решения о 
восстановлении нарушенных прав субъектов 
предпринимательства, права, свободы и за-
конные интересы которых нарушены в ре-
зультате незаконных действий. 

2. Споры, в которых субъекты предприни-
мательской деятельности выступают в качест-
ве сторон, рассматриваются коммерческими 
судами. Суд, занимающийся такими спора-
ми, прежде всего, должен заниматься во-
просом подведомственности этого дела его 
компетенции. Согласно законодательству, 
экономические споры между юридическими 
лицами, юридическими лицами и предприни-
мателями, занимающимися предприниматель-

ской деятельностью без создания юридиче-
ского лица и приобретающие статус индиви-
дуального предпринимателя в порядке, уста-
новленном законом, подлежат рассмотрению 
в порядке гражданского судопроизводства в 
коммерческих судах. 

3. Форма защиты прав предпринимателей 
означает комплекс взаимосвязанных органи-
зационных мер по защите этих прав. Форма 
защиты прав представляет собой деятельность 
компетентных органов по защите прав, выяв-
лению фактических дел, применению право-
вых норм, определению права на защиту и 
принятию решений. 

4. Формы защиты прав предпринимателей 
делятся на формы судебной и внесудебной 
защиты. Судебные формы защиты прав пред-
принимателей обеспечивают защиту посред-
ством таких судебных органов как суды об-
щей юрисдикции, коммерческие суды и Кон-
ституционный суд. К внесудебным формам 
защиты прав предпринимателей обычно отно-
сят нотариальную защиту, третейский суд, 
процедуру посредничества, претенциоз-
ный порядок урегулирования споров. Однако, 
по нашему мнению,сюда можно отнести и ад-
министративную защиту, защиту посредством 
института омбудсмена, защиту посредством 
прокурорского надзора, страховое обеспече-
ние, самозащиту и другие защитные механиз-
мы.
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Aysel Abbaslı 

 
Vətəndaşların sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində pozulmuş hüquqlarının məhkəmə və 

məhkəmədənkənar müdafiə mexanizmləri 
 

Xülasə 
 
Bu məqalədə vətəndaşların sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində pozulmuş hüquqlarının məhkəmə və 

məhkəmədənkənar müdafiə mexanizmləri ilə bağlı məsələlər nəzərdən keçirilmişdir. Müəllifin 
fikrincə, sahibkarların hüquqlarının məhkəmə müdafiəsinin mahiyyəti, qanuna zidd hərəkətlər 
nəticəsində hüquqları, azadlıqları və qanuni maraqları pozulan sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin 
müdafiə üçün pozulmuş hüquqlarının bərpası üzrə zəruri qərar qəbul etmək səlahiyyəti olan məhkəmə 
orqanına müraciət imkanı ilə şərtlənir. Sahibkarların hüquqlarının məhkəmədənkənar müdafiə 
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formalarına bir qayda olaraq, notarial müdafiə, münsiflər, vasitəçilik prosedurası, mübahisələrin 
tənziminin pretenziya qaydası aid edildiyini göstərən müəllifin fikrincə, buraya inzibati müdafiə, 
ombudsman institutu vasitəsilə müdafiə, prokuror nəzarəti vasitəsilə müdafiə, sığorta təminatı, 
özünümüdafiə və s. kimi müdafiə mexanizmlərini də aid etmək olar.  

 
Aysel Abbasli 

 
Judicial and Extrajudicial Mechanisms of Protection of Violated Entrepreneurial Rights 

 
Summary 

 
The author considers both judicial and extrajudicial mechanisms of protection of the violated hu-

man rights in the sphere of entrepreneurial activity in the present article. İn her opinion, the impor-
tance of judicial protection of entrepreneurs’rights reflects to the possibility of applying to the court 
that is authorized to take the necessary decision concerning violated rights and legal interests of the 
entrepreneurs caused by unlawful acts. Analysing extrajudicial mechanisms of protection the author 
emphasizes such mechasims as notary, mediation, pretentious disoute resolution procedure, arbitral 
tribunal. Also we can add to this list of extrajudicial mechanisms of protection of entrepreneurial 
rights such mechanisms as administrative protection, institute of ombudsman, prosecutorial suprevi-
sion, insurance coverage, selfdefence, etc. 
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ƏNNAĞI MƏMMƏDLİ  
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi 

Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzinin doktorantı 
annaqi.memmedli@bk.ru 

 
 

İSTİNTAQ SÖVDƏLƏŞMƏSİ İNSTİTUTUNUN  
CİNAYƏT-HÜQUQİ ASPEKTLƏRİ  

BARƏDƏ BƏZI QEYDLƏR 
 
 

Açar sözlər: əməkdaşlıq barədə saziş, istintaq 
sövdələşməsi, təqsirin etirafı barədə əqd, məsu-
liyyətdən azad etmə, cəzanı yüngülləşdirən hallar 

Ключевые слова: соглашение о сотруд-
ничестве, следственная сделка, сделка о при-
знании вины, освобождение от ответственно-
сти , обстоятельствасмягчающие наказание. 

Key words: cooperation agreement, investiga-
tive transaction, plea bargain, release from liabi-
lity, circumstances mitigating the sentence. 

 
inayət mühakimə icraatında istintaq 
sövdələşməsi institutunun tətbiqinin 
əsas təyinatı cinayətkarlıqla, xüsusən 

mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizənin effektiv-
liyini artırmaq, cinayətlərin tam və hərtərəfli və 
tezliklə açmaq vəzifəsinin öhdəsindən gəlmək 
təşkil edir. Bu institutun milli hüquq sistemində 
tətbiqi ilə cinayət mühakimə icraatında insan hü-
quq və azadlıqlarının təminatlarının artırılmasına, 
zərərçəkmiş şəxsə vurulan ziyanın aradan qaldı-
rılmasına, hüquqi şəxslərin qanuni maraqlarının 
müdafiəsi üçün mövcud zəmin daha da zənginləş-
miş olur. Bu institutun cinayət prosesinə daxil 
edilməsi cinayət mühakimə icraatının Konstitusi-
yadan irəli gələn şəxsiyyətin müdafiəsi, onun hü-
quq və azadlıqlarının, cəmiyyətin və dövlətin ma-
raqlarının təmini kimi vəzifələrinin cinayətlərin 
tam və tezliklə açılması ilə səmərəli şəkildə həya-
ta keçirilməsinə xidmət edir. 

Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxslə istintaq 
sövdələşməsi zamanı işin araşdırılması zaman eti-

barilə daha tez və daha keyfiyyətli şəkildə həyata 
keçirilmiş olur. Bundan başqa, cinayətə aidiyyəti 
olan digər şəxslər ifşa olunur, törədilən digər ci-
nayətlərin faktiki halları daha tez şəkildə müəy-
yən edilir. Bunun müqabilində təqsirləndirilən 
şəxs müvafiq şərtlər daxilində məsuliyyətdən 
azad oluna və ya daha yüngül cəzaya məruz qala 
bilər. Adətən istintaq sövdələşməsi prosesində 
müdafiə tərəfindən yeganə peşəkar iştirakçı olan 
müdafəçinin mövcudluğu zəruri şərt olur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-
ci il 5 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edil-
miş Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-
2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı və 27 ap-
rel 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə təsdiqlənmiş 
Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər 
üçün Milli Fəaliyyət Planlarında korrupsiyanın 
qarşısının alınması üçün qanunvericiliyin təkmil-
ləşdirilməsi istiqamətlərində tədbirlərdən biri ki-
mi korrupsiya cinayətləri üzrə ibtidai araşdırma 
çərçivəsində “istintaq sövdələşməsi” institutunun 
tətbiqinəzərdə tutulmuşdu. 

Bu institutun milli qanunvericilikdə təsbiti və 
hüquq təcrübəsində effektiv şəkildə tətbiqi üçün 
onun cinayət-hüquqi aspektlərinin təhlil olunması 
tələb olunur. 

Məlumdur ki, istintaq sövdələşməsi ittiham və 
müdafiənin (təqsirləndirilən şəxs ya şübhəli şəx-
sin) ehtimal edilən və ya həqiqi cinayətlə bağlı 
həyata keçirilən cinayət təqibində qarşılıqlı kö-
məklik barədə iki tərəfli razılaşmasıdır. Bu razı-
laşma iki tərəfin mənafelərinin təmininə yönəl-
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mişdir. Təqsirləndirilən və ya şübhəli şəxsin təq-
sirini boynuna alacağı və baş vermiş cinayətin üs-
tünün açılmasına kömək etmək barədə ittiham tə-
rəfinə vədi qarşılığında ittiham tərəfi olan proku-
ror ona mənafelərinə uyğun gələn razılaşma şərt-
ləri təklif etməlidir ki, o, verdiyi bu vədini yerinə 
yetirsin. İctimai mənafeyi müdafiə edən prokuro-
run bu imkanları qanunvericiliklə müəyyən olu-
nur. Bu hüquqi imkanların sərhədləri cinayət və 
cinayət prosessual qanunvericiliklə müəyyən olu-
nur. Məhz cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə və mə-
suliyyətdən azad etmənin şərtlərini müəyyən edən 
cinayət qanunvericiliyi prokurorun sövdələşmə 
bağlayan şəxsə vəd edə biləcəyi imkanları təsbit 
edir. 

Elmi ədəbiyyatda da istintaq sövdələşməsinin 
cinayət hüquqi baxımdan səmimi peşmanlıqla 
müqayisəsi geniş şəkildə yayılmışdır. Bir çox 
müəlliflər bu institutların mahiyyətinin oxşarlığı-
nı xüsusi olaraq qabardaraq göstərirlər ki, cinayət 
törədən şəxs tərəfindən pozitiv poskriminal dav-
ranış daha sonra cinayət məsuliyyətindən azad et-
mə və ya daha yüngül cəzanın təyin olunması baş 
verir. Heç şübhəsiz ki, institutlar arasında müəy-
yən fərqlər də vardır. Bəzi müəlliflər isə istintaq 
sövdələşməsini cinayət-hüquqi mənada səmimi 
peşmanlığın xüsusi forması kimi nəzərdən keçir-
məyi təklif edirlər (5,104). 

Korrupsiya cinayətləri üzrə belə bir sövdələş-
mənin hüquqi baxımdan mümkünlüyünü qiymət-
ləndirmək üçün təqsirin etirafı və səmimi peş-
manlıqla bağlı məsuliyyətdən azadetmənin əsas-
ları və şərtlərinin, həmçinin bu əsasların cəzanın 
təyininə təsirinin hüquqi cəhətlərinin araşdırılma-
sı faydalı nəticələrə gəlməyə imkan vermiş olardı. 

Azərbaycan Respublikası CM-in 72-ci maddə-
sinə əsasən cinayət törətmiş şəxsin səmimi peş-
manlıqla məsuliyyətdən azad edilməsi üçün onun 
könüllü gəlib təqsirini boynuna alması, cinayətin 
üstünün açılmasına fəal kömək etməsi, həmçinin 
cinayət nəticəsində dəymiş ziyanı ödədikdə və ya 
vurulmuş zərəri başqa yolla aradan qaldırması tə-
ləb olunur. Lakin belə məsuliyyətdən azad etmə 
yalnız böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət-
lərə bir dəfə tətbiq edilməsi şərti ilə mümkün sa-
yılır. 

Bundan başqa, cinayət törətmiş şəxsə səməmi 

peşmanlıq hərəkətləri ilə bağlı cəza təyini zamanı 
yüngülləşdirici hal kimi Azərbaycan Respublikası 
CM-in 59.1.10-cu maddəsində rast gəlmək olar. 
Həmin maddədə səmimi peşmanlıq hərəkətlərinin 
dairəsi 72-ci maddədəki məzmunundan daha ge-
niş şəkildə ifadə olunmuşdur. Belə ki, cinayət tö-
rətmiş şəxsin könüllü gəlib təqsirini boynuna al-
ması, cinayətin açılmasına, onun digər iştirakçıla-
rının ifşa edilməsinə, cinayət nəticəsində əldə 
edilmiş əmlakın axtarışına və tapılmasına fəal kö-
mək etməsi halları cəza təyini zamanı yüngülləş-
dirici hal kimi nəzərə alınır. Törədilən cinayətin 
araşdırılması zamanı işdə bu halların hamısı möv-
cud olduqda və cəzanı ağırlaşdıran hallar olma-
dıqda, təyin olunan cəzanın müddəti və ya həcmi 
Cinayət məcəlləsinin Xüsusi hissəsinin müvafiq 
maddəsində nəzərdə tutulmuş daha ciddi cəza nö-
vünün son həddinin dörddə üçündən artıq olma-
ması təsbit olunmuşdur. 

İstintaq sövdələşməsinin korrupsiya cinayətlə-
rinə tətbiqi imkanını müəyyən etmək üçün bu növ 
cinayətlərin anlayışı və dairəsinə nəzər salmaq la-
zım gəlir. 1 yanvar 2005-ci ildən qüvvədə olan 
“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında”Azər-
baycan Respublikasinin qanununun 1-ci maddəsi-
nə görə korrupsiya dedikdə, vəzifəli şəxslərin öz 
statusundan, təmsil etdiyi orqanın statusundan, 
vəzifə səlahiyyətlərindən və ya həmin status və 
səlahiyyətlərdən irəli gələn imkanlardan istifadə 
etməklə qanunsuz olaraq maddi və sair nemətlər, 
imtiyazlar və ya güzəştlər əldə etməsi, habelə fi-
ziki və hüquqi şəxslər tərəfindən qeyd edilən 
maddi və sair nemətlərin, imtiyazların və ya gü-
zəştlərin qanunsuz olaraq vəzifəli şəxslərə təklif 
və ya vəd olunması və yaxud verilməsi yolu ilə 
həmin vəzifəli şəxslərin ələ alınması başa düşü-
lür. 

Korrupsiyaya verilən anlayışa uyğun olaraq 
belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, korrupsiya əməl-
ləri vəzifəli şəxslər və fiziki və hüquqi şəxslər tə-
rəfindən törədilə bilər. Vəzifəli şəxslər tərəfindən 
törədilməsi passiv rüşvətxoruq, fiziki və hüquqi 
şəxslər tərəfindən törədildikdə aktiv rüşvətxorluq 
adlanır. Bu cür adlandırma şərti xarakter daşıyır. 
Çünki passiv rüşvətxorluqda zamanı da, vəzifəli 
şəxs müvafiq faydanın əldə edilməsi üçün aktiv 
hərəkətlər həyata keçirir. Bundan başqa, vəzifəli 
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şəxs tərəfindən qanunsuz olaraq maddi və sair ne-
mətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə etməsi 
onun öz statusundan, təmsil etdiyi orqanın statu-
sundan, vəzifə səlahiyyətlərindən və ya həmin 
status və səlahiyyətlərdən irəli gələn imkanlardan 
istifadə etməsindən irəli gəlir. Fiziki və hüquqi 
şəxslər isə qanunsuz olaraq maddi və sair nemət-
lər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə etməsi maddi 
və sair nemətlərin, imtiyazların və ya güzəştlərin 
qanunsuz olaraq vəzifəli şəxslərə təklif və ya vəd 
olunması və yaxud verilməsi yolu ilə həmin vəzi-
fəli şəxslərin ələ alınması üsulu ilə həyata keçiri-
lir. 

Qanundan belə bir nəticəyə də gəlmək olur ki, 
korrupsiya dedikdə, təkcə rüşvət vermə və rüşvət 
alma cinayətləri nəzərdə tutulmur. Buraya kor-
rupsiya anlayışına uyğun gələn hər bir ictimai 
təhlükəli əməl daxil edilməlidir. Məhz buna görə 
də, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun 
05 sentyabr 2008-ci il 10/42 saylı Əmri ilə təsdiq 
edilmiş “Korrupsiya ilə əlaqədar cinayətlər barə-
də vahid informasiya bazasına dair” Təlimatın 7-
ci bəndində Azərbaycan Respublikası CM-də 
mövcud olan korrupsiya xarakterli cinayətlərin 
şərti siyahısında təkcə rüşvət vermə və alma de-
yil, digər cinayətlər də daxil edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası CM-in 33-cü fəsli 
“Korrupsiya cinayətləri və qulluq mənafeyi əley-
hinə olan digər cinayətlər”adlandırılmaqla kor-
rupsiya cinayətlərinin cinayət-hüquqi mənada 
dairəsini müəyyən etmişdir. Bu cinayətlərin dai-
rəsi barədə məsələnin geniş təhlilindən yan keç-
məklə, Azərbaycan Respublikası CM-də rüşvət 
alma (311), rüşvət vermə (312) və vəzifəli şəxsin 
qərarına qanunsuz təsir göstərmə (nüfuz alveri) 
(312-1) kimi cinayətlərin kateqoriyasına nəzər ye-
tirdikdə müşahidə etmək olur ki, bu cinayətləri 
törədən şəxslərin səmimi peşmanlıqla cinayət mə-
suliyyətindən azad edilməsi mümkün deyildir. 
Çünki həmin cinayətlərin sadə forması belə bö-
yük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər deyil-
dir. Bu baxımdan qüvvədə olan cinayət qanunve-
riciliyinə görə korrupsiya cinayətləri ilə bağlı is-
tintaq sövdələşməsi institutu yalnız təyin oluna-
caq cəzanın yüngülləşdirilməsi ilə əlaqədar ola 
bilər. Baxmayaraq ki, istintaq sövdələşməsi insti-
tutunun səmərəliliyinə nail olmaq, onun mütəşək-

kil cinayətkarlıq və korrupusiya cinayətləri ilə 
mübarizədə effektiv istifadəsi üçün məsuliyyət-
dən azad etmə institutu onun dairəsinə daxil edi-
məsi daha uğurlu sayıla bilərdi.Bu baxımdan sə-
mimi peşmanlıqla bağlı cinayət məsuliyyətindən 
azad etmənin şamil olunduğu cinayətlərin dairəsi-
ni genişləndirmək əsaslı sayıla bilər. Bu zaman 
qaunverici iki variantdan istifadə etməsi müm-
kündür: 1) Səmimi peşmanlıqla cinayət məsuliy-
yətindən azad etməni az ağır cinayətlərə də şamil 
etmək və ya 2) Cinayət Məcəlləsinin Xüsusi his-
səsində təsbit olunmuş konkret cinayətlərlə bağlı 
(məsələn, korrupsiya cinayələri ilə bağlı) istintaq 
sövdələşməsinin tətbiqi zamanı məsuliyyətdən 
azad etmənin mümkünlüyünü qanunda ifadə et-
mək. 

Şübhəsiz ki, az ağır cinayətlər üzrə və ya 
konkret cinayətlərlə bağlı səmimi peşmanlıqla ci-
nayət məsuliyyətindən azad etmənin tətbiqi qanu-
nun həddindən artıq humanizmi kimi qiymətlən-
dirilə bilər. Fikrimizcə, bu zaman cinayət məsu-
liyyətindən azad etmənin və ya istintaq sövdələş-
məsinin dövlət orqanlarının diskresion səlahiyyət-
lər əsasında tətbiq edildiyini unutmaq olmaz. Mə-
lum olduğu kimi, səmimi peşmanlıqla cinayət 
məsuliyyətindən azad etmə Azərbaycan Respubli-
kası CPM-in 40-ci maddəsinə görə cinayət təqibi-
ni həyata keçirməməyə əsas verən hallardan biri-
dir və bu zaman qəbul olunacaq qərar hər bir hal-
da ibtidai araşdırmaya rəhbərlik edən prokurorla 
razılaşmdırılmalıdır. Müstəntiqin prokurorla razı-
laşdırılmış qərarı hər bir halda əsaslandırılmalı ol-
malı və ondan məhkəmə qaydasında şikayət ver-
məyin mümkünlüyü belə bir sui-istifadə və həd-
dindən artıq humanizm kimi qiymətləndirmənin 
qarşısını almış olur. 

Qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyində əsas 
etibarilə cəzanın yüngülləşdirilməsi istiqamətində 
təqsirləndirilən şəxslə cinayət təqibi orqanı ara-
sında istintaq sövdələşməsindən söhbət gedə bi-
lər. Səmimi peşmanlığın cinayət qanunvericiliyi 
baxımından bəzi cəhətlərini göstərmək mümkün-
dür.Cəzanı yüngülləşdirən hal kimi səmimi peş-
manlığın şərtləri Azərbaycan Respublikası CM-in 
59.1.10 və 60-ci maddələrdə mürəkkəb formada 
təsbiti onun tətbiqində məhkəmənin qərar qəbul 
etmək imkanlarını məhdudlaşdırır. Maddənin mü-
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rəkkəb formada təsbitini xüsusən 60-cı maddədə 
açıq-aşkar müşahidə etmək olur. “Bu Məcəllənin 
... maddələrinin hər hansı birində nəzərdə tutul-
muş bütün hallar mövcud olduqda (qaralama bizə 
aiddi – müəl.). 

Aydındır ki, əgər cinayət nəticəsində əldə edil-
miş əmlak yoxdursa, bu yüngülləşdirici hal mü-
vafiq cinayətə aid edilməyəcəkdir. Lakin ümumi-
likdə şəxsin könüllü gəlib təqsirini boynuna alma-
sı fəal köməkliklərin hansı biri ilə müşayiət olun-
ması zərurəti olmaya bilər. Belə ki, cinayət aşkar 
cinayət ola, onun iştirakçısı olmaya, törədilməsi 
nəticəsində əmlak əldə olunmaya bilər. Belə bir 
halda təqsirin könüllü boynuna alınması yüngül-
ləşdirici hal kimi nəzərə alınmaması üçün formal 
baxımdan heç bir məntiqli mülahizə irəli sürmək 
mümkün görünmür.Bubaxımdan təəsürat yaranır 
ki, Azərbaycan Respublikası CM-in 59.1.10-cu 
maddədəki yüngülləşdirici hallarla bağlı cəza tə-
yin etmə ancaq aşkar olmayan, iştirakçılıqla törə-
dilən, əmlakın ələ keçirilməsi ilə müşayiət olunan 
daha təhlükəli cinayətlərə tətbiq edilmək üçün nə-
zərdə tutulmuşdur. Şübhəsiz ki, bu yanaşmanı 
tam mənada əsaslı saymaq doğru olmazdı. Çünki 
60-cı maddənin təyinatı ictimai təhlükəliliyi nis-
bətən aşağı olan şəxslərə cəzanın həddini aşağı 
salmaqdan ibarətdir. 

Qeyd edək ki, elmi ədəbiyyatda da səmimi 
peşmanlıqla bağlı məsuliyyətdən azad etmənin 
əsaslarının alternativ və ya mürəkkəb olması mə-
sələsi müzakirələrə səbəb olmuşdur. X.Ələkbərov 
bununla bağlı bildirir ki, səmimi peşmanlıqla ci-
nayət məsuliyyətindən azad etmənin 3 əsası baş 
vermiş cinayətin xarakteri və halları nəzərə alın-
maqla alternativ şəkildə tətbiq oluna bilər. Lakin 
səmimi peşmanlıq üçün könüllü gəlib təqsirini 
boynuna alma ilə cinayətin üstünün açılmasına 
kömək etmə hökmən eyni zamanda olmalıdır ki, 
məsuliyyətdən azad etməni tətbiq etmək mümkün 
olsun (4,21). 

Səmimi peşmanlıqla cinayət məsuliyyətindən 
azad etmənin əsasları və cəzanın yüngülləşdirici 
halı kimi səmimi peşmanlığın Cinayət Məcəllə-
sindəki mətnlərinin müqayisə etdikdə xeyli oxşar-
lıqlar müşahidə etmək olur. Fərqlilik yalnız cina-
yət nəticəsində əldə olunan əmlakın axtarışı və ta-

pılmasına kömək etmək və cinayət nəticəsində 
vurulmuş zərərin aradan qaldırılması hissəsində-
dir. Əgər sonuncunu məsuliyyətdən azad etmədə 
görmək olursa, cəzanı ağırlaşdıran hal kimi CM-
in 59.1.10-cu maddəsində nəzərdə tutulmamışdır. 

Bundan başqa, cinayət nəticəsində dəymiş zi-
yanı ödədikdə və ya vurulmuş zərəri başqa yolla 
aradan qaldırması eyni zamanda Azərbaycan Res-
publikası CM-in 73.1-ci maddəsində də nəzərdə 
tutulmuşdur. Cinayət-prosessual qanunvericiliyin 
tələbləri baxımdan CM-in 73-cü maddəsi ilə cina-
yət təqibinə xitam vermək üçün təqsirləndirilən 
şəxs təqsirini etiraf etmiş olur. Bu halda isə səmi-
mi peşmanlıqla barışma arasındakı mahiyyət fərqi 
itmiş olur. Həmçinin cinayət nəticəsində əldə 
edilmiş əmlakın axtarışı və tapılmasına fəal kö-
məklik məsuliyyətdən azad etməyə heç bir təsir 
göstərməmiş olur. 

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” 21 dekabr 
2010-cu il tarixliAzərbaycan Respublikası Kons-
titusiya qanununun normativ hüquqi aktların tər-
tib edilməsi üslubuna dair qaydalarına görə nor-
mativ hüquqi aktda eyni terminlər bir mənada iş-
lədilməli və vahid formaya malik olmalıdır, eyni 
mənada müxtəlif anlayışlar işlədilməməlidir. 

Şübhəsizdir ki, Azərbaycan Respublikası CM-
in həm 72.1-ci maddəsi, həm də 59.1.10-cu mad-
dəsi eyni anlayışa aid olaraq səmimi peşmanlığı 
nəzərdə tutur. Bu baxımdan CM-in 72.1-ci mad-
dəsindəki səmimi peşmanlıq anlayışını 59.1.10-cu 
maddədəki səmimi peşmanlıq məzmununa uy-
ğunlaşdırmaq daha uğurlu sayıla bilər. Belə bir 
dəyişiklik istintaq sövdələşməsi institutu baxı-
mındanda uğurlu yanaşma kimi qiymətləndirilə 
bilər. 

Qeyd olunanlar əsasında belə bir nəticəyə gəl-
mək olur ki, gələcəkdə cinayət məsuliyyətindən 
azad etmə və ya cəzanın yüngülləşdirilməsi ilə 
bağlı istintaq sövdələşməsi tərəflərin razılaşması-
na əsasən cinayət işinin istintaqının konkret və-
ziyyətinə görə həll edilməli və istintaq sövdələş-
məsinin gələcəkdə hüquq sisteminə daxil edilmə-
si üçün cinayət qanunvericiliyin müvafiq müd-
dəalarına əlavə və dəyşikliklərin olunması zərurə-
ti mövcuddur. 
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Аннагы Мамедли  

Некоторые заметки об уголовно-правовых аспектах института  
досудебного соглашения о сотрудничестве 

 
Согласно общепринятому в научной литературе подходу, институт досудебное соглашение 

о сотрудничестве с уголовно-правовой точки зрения относится к понятию деятельное раская-
ние. Они схожи по социально-правовому назначению и механизму воздействия. В статье ана-
лизируется сущность и законодательная закрепление институтадосудебное соглашение о со-
трудничестве с точки искренним раскаянием, а также обстоятельствамсмягчающие наказание. 

 
Annagy Mammadli  

Some notes on the criminal-legal aspects of the institute 
of pre-trial cooperation agreement 

 
According to the generally accepted approach in the scientific literature, the institute of pre-trial 

cooperation agreement from the criminal-legal point of view refers to the concept of active repen-
tance. They are similar in their social and legal purpose and mechanism of influence. The article ana-
lyzes the essence and legislative consolidation of the institution of pre-trial cooperation agreement 
with the point of sincere remorse, as well as the circumstances mitigating the punishment. 
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MEDİASİYA PROSESİNDƏ EFFEKTİV ÜNSİYYƏT  
BACARIQLARI VƏ ÜNSİYYƏT ÇƏTİNLİKLƏRİNİN 

PSİXOLOJİ ASPEKTLƏRİ 
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ediasiya və onun ortaya çıxma 
zərurəti 

Məqalədə ölkəmizdə 2021-ci 
ilin yanvar ayının birindən etibarən tətbiqi nəzər-
də tutulan mediasiya prosesi və mediatorların pe-
şə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar 
danışıqların aparılması zamanı zəruri olan ünsiy-
yət bacarıqlarına yer verilmişdir.  

Demokratik cəmiyyət quruculuğunda əhəmiy-
yətli yeri olan mediasiya prosesinin əsas məqsədi 
məhkəmələrin iş yükünün azaldılması və mübahi-
sələrin alternativ həlli yolu kimi mediasiya prose-
sinin tətbiqidir. Mediasiyanın müxtəlif ölkələrdə 
tətbiqi mexanizmaları ilə yanaşı, məqalədə me-
diasiya prosesində ünsiyyətlə bağlı yaranan çətin-
liklər və mediatorun effektiv ünsiyyət qura bilmə 
bacarıqlarını formalaşdırması üçün nələrə diqqət 
edilməsi ilə əlaqəli məsələlər təhlil edilmişdir. Bu 
sahədə fəaliyyət göstərəcək mediatorların ünsiy-
yət bacarıqlarının mediasiya prosesində əhəmiy-
yəti, dinləmə və ona təsir edən amillər, empatiya, 
suallar və növləri, sual vermə bacarığı, tərəflər 
arası ünsiyyətə təsir edən mediatorun şəxsi xüsu-
siyyətləri ilə bağlı məqamların mahiyyəti də şərh 
edilmişdir. Mediator kimi fəaliyyət göstərmək və 

ölkəmizdə bu sahəyə töhvə vermək istəyən şəxs-
lərin öz şəxsi keyfiyyətlərini səmimi şəkildə də-
yərləndirmələri və effektiv ünsiyyət bacarıqlarına 
sahib ola bilmələri üçün bunları təcrübədən keçi-
rərək formalaşdırmağının zəruruliyi də ifadə edil-
mişdir.  

Bu məqalənin mediator kimi fəaliyyət göstərə-
cək şəxslərə və gələcək tədqiqatçılara faydalı ola-
cağı gözlənilir.  

2021-ci il iyulun 1-dən ölkəmizdə mediasiya 
haqqında qanunun icrasına başlanılması planlaş-
dırılır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məhkəmə-
hüquq islahatları nəticəsində mediasiyanın ölkə-
mizdə tətbiqi ilə əlaqədar təqdirə layıq addımlar 
atılıb. Bunlardan biri də “Mediasiya haqqında qa-
nunun” qəbul edilməsidir ki, bu qanun əsasında 
ölkəmizdə məhkəmələrin iş yükünün azaldılması 
ilə yanaşı, xalqın məhkəməyə müraciət etməzdən 
əvvəl mübahisələrin alternativ həll yolu olan me-
diasiyaya müraciətləri təmin ediləcəkdir. 

Azərbaycan Respublikasının mediasiya haq-
qında qanununda mediasiya prosesi ilə bağlı belə 
açıqlama verilir.  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-
cü maddəsinin I hissəsinin 10-cu və 12-ci bəndlə-
rinə uyğun olaraq, mübahisələrin alternativ həlli 
üsullarından olan mediasiyanın təşkili sahəsində 
ictimai münasibətləri tənzimləyir, mediasiyanın 
məqsədlərini, prinsiplərini, həyata keçirilməsi 
qaydalarını və mediatorların statusunu müəyyən 
edir. [2] 

Ölkəmizdə kommersiya, ailə və mülki məsələ-
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lərdə ilkin məcburi mediasiyanın təşkil edilməsi 
qanunla nəzərdə tutulmaqdadır. [3] 

2019-cu il 3 aprel tarixli “Məhkəmə-hüquq sis-
temində islahatların dərinləşdirilməsi” haqqında 
fərmana uyğun olaraq Mediasiya Şurası yaradıl-
mış, Ədliyyə Akademiyası tərəfindən mediator 
olmaq istəyən şəxslərin ilkin təlimi keçirilmiş və 
49 nəfər imtahan verərək uğur qazanmışdır. 

Mediasiya prosesinin tətbiqinin zəruruliyini 
anlaya bilmək üçün tarixi ekskurs etməkdə fayda 
vardır. Belə ki, bəşəriyyət tarixinə baxıldığı za-
man insanlararası münasibət çətinliklərinin, döv-
lətlərarası münaqişələrin heç mövcud olmadığı 
mərhələlərə rast gəlmək bir qədər çətinləşir. Dün-
ya mövcud olduğundan bəri istər insanlar arasın-
da, istərsə də dövlətlərdə haqq, ədalət, insanlıq və 
s. kimi dəyərlərin də əhəmiyyətli olduğu görülür. 
Müəyyən anlayışların mahiyyəti müxtəlif xalqlara 
görə fərqli izah edilsə də, dünyada mövcud olan 
və psixi sağlam olan heç bir insan bir başqasının 
həyatına qəsd etmək, zərər vermək istəyində ol-
maz. Bu mənada da cəmiyyət inkişaf etdikcə 
mövcud olan sistemlərin mahiyyəti sorğulanmaq-
da və yeni dəyərlərə uyğun sahələrin mövcudluğu 
araşdırılmaqdadır. Bu cəhətdən də son illərdə 
məhkəmə sistemi də yeni yanaşmalara məruz qal-
mışdır ki, bunlardan bir də mediasiyadır. Əslində 
insanlar arasında yaranan mübahisə və münaqişə-
lər bir çox elm sahələrinin diqqətini çəkməkdədir. 
Bu sahələrdən konfliktologiya, psixologiya, so-
siologiya, hüquq psixologiyası və s.kimi sahələr 
qeyd edilə bilər.  

Məhkəmə mübahisələrinin alternativ həlli yol-
larından biri də mediasiyadır. Latın dilindəki 
“mediare” sözündən yarandığı qeyd edilən media-
siya sözü “ tam olaraq iki hissəyə ayırma” və ya 
“ortada olma” mənasını ifadə edir [4]. 

Mediasiya mübahisələrin danışıqlar yolu ilə 
mediatorun və tərəflərin iştirakı ilə təşkil edilən 
və münaqişənin alternativ həllinə çalışan bir pro-
sesdir və bir çox ölkələrin hüquq sistemində əsas-
lı rol oynayır. Məhkəməyə müraciət zamanı qa-
nuna əsasən insanlararası münaqişəyə baxıldığı 
halda, mediasiya prosesində münaqişə və müba-
hisə zamanı iştirakçı tərəflər üçün nə əhəmiyyətli-
dir? sualı daha aktual səslənir. Mediasiya ilə əla-

qədar xarici ölkələrin təcrübələrinə baxıldığı za-
man müasir mediasiya prosesinin Amerikada or-
taya çıxdığı, daha sonra Avropa Birliyi ölkələrinə 
yayıldığı görülür. Amerikada bu sahəyə olan ma-
rağın 1960-cı illərdən başladığı, 1976-cı ildə ke-
çirilən Roscoe Pound Konferansı ilə müasir me-
diasiya prosesinin əsasının qoyulduğu qeyd edil-
məkdədir. [14] Avropada isə 1998-ci il Vyana 
Fəaliyyət Planı və 1999-cu ildə Tampure Avropa 
Zirvəsində üzv ölkələrə mübahisələrin alternativ 
həlli yolu ilə əlaqədar məsləhətlər verilmişdir. [5] 
2002-ci ildə isə Yaşıl Kitab hazırlanmışdır ki, bu 
kitabda da mediasiyaya aid əsas prinsiplər üzərin-
də dayanılmışdır. [8, s. 25] 

2004-cü ildən Yaponiyada ailə və əmlak mü-
nasibətlərindən yaranan mübahisələr məcburi me-
diasiyaya tabe tutulur və 2007-ci ildən isə media-
siyanın yayılması və bu sahəyə marağın artırılma-
sı çalışmaları müşahidə edilir.  

 2012-ci ildə isə Türkiyədə 6325 saylı “Hukuk 
Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu (HU-
AK)”qüvvəyə minərək bu sahə inkişaf etməyə 
başlamışdır. Dünya ölkələrinin hüquq sistemində 
mediasiya prosesinin bu qədər aktual olması və 
eyni zamanda rəğbət görməsinin səbəbləri isə ay-
dın idi. Belə ki, münaqişələrin və mübahisələrin 
kəskinləşməsi çox zaman tərəfləri şiddətə ya da 
məhkəməyə sövq edir. Bu isə çox zaman tərəflər-
dən birinin bu prosesdən məmnun qalmaması ilə 
nəticələnir. Son illərdə məhkəmələrin iş yükünün 
artması, cəmiyyətdə münaqişələrin həlli zəminin-
də məhz mediasiya kimi alternativ yolların düşü-
nülməsinə gətirib çıxarmışdır. 

Mübahisələrin alternativ həlli yolları ilə bağlı 
tarixi keçmişimizə baxıldığı zaman mediasiya 
prosesi ilə Azərbaycan mədəniyyətində “ağsaq-
qal” və ya “ağbirçək” anlayışları arasında bir növ 
bənzətmə aparıla bilər. Bu mövqedə olan şəxs 
adətən tərəfləri dinləyərək onları “barışdırmağa” 
çalışır, ya da öz sosial mövqeyindən çıxış edərək 
qərarverici insana çevrilirdi. Təbii ki, bu bənzət-
mə mediasiya prosesini tam əks etdirməsə də, 
müxtəlif xalqların mübahisə yaşayan tərəflər ara-
sında barışıq cəhdlərinin göstəricisi kimi görülə 
bilər. Yalnız klassik və məişət zəminində tətbiq 
edilən bu barışıq müasir mediasiya prosesindən 
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əsaslı fərqlənir. Belə ki, mediasiya prosesini apa-
ran şəxs, yəni mediator heç bir şəkildə şəxsi qə-
rarlarına əsasən danışıqlara istiqamət vermir, o 
mübahisə yaşayan tərəflərə qərəzsiz yanaşaraq 
müstəqil davranır və etik prinsiplərə dayanaraq 
tərəflərlə danışıqlar aparır.  

 Artıq bir çox dünya ölkələrində mediasiyanın 
tətbiqi, yayılmasının labüd hal aldığı görülür. Me-
diasiya prosesində mediatorun şəxsiyyəti, ünsiy-
yət qura bilmə bacarıqları, effektiv sosial bacarıq-
larının formalaşdırılması əhəmiyyətli mövzu kimi 
qarşımıza çıxır. Bu cəhətdən də mediasiya prose-
sinin əsas mahiyyətinin danışıqların aparılması 
olduğunu qeyd edərək bu prosesdə ünsiyyətin 
mahiyyətini açmaq və eyni zamanda mediasiya 
prosesində mediatorun hansı ünsiyyət bacarıqları-
na sahib olması öz aktuallığını qoruyur. [8]  

Bu məqsədlə ünsiyyət, ünsiyyət bacarıqlarının 
mediasiyada rolu, mediatorun şəxsi keyfiyyətləri 
və psixoloji vəziyyəti kimi məsələlər bu məqalə-
də öz əksini tapır. 

Ünsiyyət nədir və ünsiyyət bacarıqlarının 
mediasiyada rolu 

İnsan sosial varlıq olaraq ünsiyyətsiz yaşaya 
bilməz. İnsan dünyaya gəldiyi gündən etibarən 
müxtəlif vasitələrlə özünü ifadə etməyə çalışmış-
dır. Çox qədim insanlar piktoqramlar vasitəsilə 
gil üzərində yazılar yazaraq bunu müasir dövrə 
qədər çatdırmağa nail oldular.  

Gündəlik həyatda çox rahat alışdığımız və üzə-
rində heç düşünmədiyimiz ünsiyyət bacarığımız 
insan övladına bəxş edilmiş ən böyük nemətlər-
dən biridir. Ünsiyyət bacarığı olmayan və ya zəif 
olan insanlar nə qədər savadlı, təhsilli olsalar be-
lə, çox zaman istədikləri uğurlara sahib ola bilmə-
məkdə və ətrafdakı insanlar tərəfindən quru, so-
yuq, adama yovuşmaz kimi fikirlərə məruz qal-
maqdadırlar.  

Ünsiyyətin 5 əsas komponentlərini təhlil et-
mək ünsiyyət prosesini daha yaxşı təhlil edə bil-
məyimizə kömək edəcəkdir. Ünsiyyətin mənbə, 
mesaj, kodlama, kanal, alıcı və geri reaksiya 
kimi əsas tərkib hissələri var.  

Ünsiyyət prosesini təhlil etmək üçün aşağıdakı 
sxemin izahı əhəmiyyətli görünür. İki insan ara-
sındakı dialoqa əsasən bu anlayışları təhlil edək. 

X və Y adlı iki şəxs söhbət edir. Onların hər ikisi 
gah mənbə, gah da alıcı olaraq rol dəyişirlər 

 
Mənbə X    Alıcı Y   
Bilik     Bilik   
Dünyagörüşü    Dünyagörüşü  
Təcrübələri     Təcrübələri  
Streotipləri    Streotipləri  
Emosional vəziyyəti  Emosional vəziyyət 
Fiziki sağlığı və s.    Fiziki sağlığı və s 
      
Bu prosesdə sadəcə öz aralarında danışan şəxs-

lərin bilik, dünyagörüşü, təcrübələri, streotipləri, 
emosional vəziyyəti və s. kimi xüsusiyyətləri ilə 
yanaşı digər iki komponent mesaj və kanal anla-
yışları da əhəmiyyət kəsb edir. Mesaj səs, hərə-
kət, obyekt və s. ola bilər. Kanal dediyimiz za-
man isə, sözlü, sözsüz, yazılı və s. kimi ünsiyyət 
yolları nəzərdə tutulur. Qısaca ünsiyyət prosesin-
də istifadə etdiyimiz bütün yollar və vasitələr ka-
nal anlayışına xitab edir. 

Beləliklə, iki insan arasında olan dialoqda da-
nışan şəxslərin öz xüsusiyyətləri ilə yanaşı, mesa-
jı hansı vasitə və yolla ifadə etdikləri də əhəmiy-
yət daşıyır. 

Kod qabaqcadan razılaşma əsasında müəyyən 
edilmiş işarələr sistemidir ki, onun köməkliyilə 
informasiya təqdim olunur, mənbədən təyinat ye-
rinə çatdırılır. Veysəlliyə görə, semiotika bütün 
kommunikasiya formalarının əsasında kodlar olan 
məlumatın göndərilməsi ilə məşğul olur, yəni di-
lin işlənməsinin və istənilən aktı artıq mövcud sə-
riştəyə əsaslanır. [13] 

Mediatorun peşəkar bacarıqlarından ən əsası 
ünsiyyət qurma bacarığı olaraq qiymətləndirilə 
bilər. Yaxşı münasibətlərin qurulması, tərəflərin 
mediatora güvən duyması məhz mediatorun ün-
siyyət bacarıqları ilə sıx əlaqədardır. Bu сəhətdən 
də Youngın terapevtik ünsiyyət zamanı qeyd elə-
diyi məqamlar diqqəti çəkir.  

Young tərəfindən terapevtik ünsiyyət bacarıq-
ları 5 kateqoriyada və 19 alt başlıqdan ibarət ola-
raq qruplaşdırılıb. [4] Bu ünsiyyət bacarıqları ara-
sında sözsüz ifadə bacarıqları (uyğun göz təması, 
vücudun pozisiyası, səs tonu, jestlər və üz ifadəsi, 
fiziki məsafə, fiziki təmas və s.), söhbəti təşviq 
etmə bacarığı, sual vermə bacarığı, tərəflərin fi-
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kirləri ilə əks əlaqə qura bilmə bacarığı əhəmiy-
yətli görünür. Bu bacarıqlar mediasiya prosesində 
də mediator və tərəflər arasında yaxşı münasibət-
lərin qurulmasına gətirib çıxarır.  

Münasibət yaxşı qurulduğu zaman isə tərəflər, 
1.Hörmətlə yanaşıldığını, başa düşüldüyünü 

hiss edir. 
2. Onu diqqətlə dinləyən və anlayan insanın 

varlığından məmnun olur. 
3. Mediasiya prosesində daha aktiv iştirak edə-

rək mediatorla əməkdaşlığa daha çox meyillənir. 
4. Özlərini daha güvəndə və rahat hiss edərlər. 
 Ünsiyyət bacarığı kimi dinləmə və ona təsir 

edən amillər 
Ünsiyyət prosesində ən əsas məqamlardan bir 

də dinləmə bacarığıdır. Dinləmə və eşitmə anla-
yışları bir birindən fərqli olaraq qiymətləndirilə 
bilər. Eşitmək, dinləmək və dinlədiyini anlamaq 
bacarığı mediasiya prosesində çox əhəmiyyətli-
dir. 

Eşidir, görür və dinləyirsinizmi? Dinləyir və 
anlayırsınızmı? Anlayıb anlamadığınızı necə yox-
layırsınız? Sözsüz mesajlara həssas yanaşırsınız-
mı? Qarşınızdaki insanı dinləyərkən fikrinizi 
cəmləməkdə çətinlik çəkirsinizmi?. Bütün bu su-
allara şəxsin səmimi cavab verməsi və öz daxili 
dünyasını kəşf etməsi əhəmiyyətlidir. Eləcə də 
mediatorun bu bacarıqlara nə dərəcədə sahib ol-
duğunu bilməsi və daha da inkişaf etdirmək üçün 
öz üzərində işləməsi zəruri görünür.  

Dinləmə bacarığı sayəsində mediatorlar sadəcə 
tərəflərin problemlərini anlamaz, eyni zamanda 
problemin altında ötürülən alt mesaj və duyğuları 
daha yaxşı qavraya bilərlər. Təbii ki, bu prosesdə 
mediatorun diqqətli və aktiv dinləyici olması 
üçün diqqətini dağıtmaması önəmlidir. 

Dinləmə bacarığı passiv və aktiv olaraq iki 
hissəyə ayrılır. Passiv dinləmə sadəcə qarşındaki 
insana qulaq asmaq, arada dinlədiyini göstərmək 
kimi şərh edilir (başını sallama, aha...kimi ifadə-
ləri işlətməklə dəstəklənir). [1, s. 27-30] 

Aktiv dinləmədə isə mesajın alındığı ilə əlaqə-
dar tərəf sözlü və yaxud sözsüz reaksiyalarını bil-
dirir. Bu dinləmə eyni zamanda tərəfə anlaşıldığı, 
dəyərli olduğu hissini verməklə yanaşı, qulaq 
asan şəxsdə empatiyanın formalaşmasına şərait 
yaradır. 

McKay və yoldaşları dinləmə bacarığına təsir 
edən maneələri aşağıdaki başlıqlar altında topla-
yaraq belə izahat verir. [6] 

1. Müqayisə edilmək-insanlar arasında sözlü 
və ya sözsüz şəkildə müqayisələrin aparıldığının 
hiss etdirilməsi dinləmə və anlamağa təsir edən 
faktordur. 

2. Başqasının fikrini oxuduğunu zənnetmə- 
dinləyərkən qarşı tərəfin ağlından keçənləri təx-
min etməyə çalışmaq da yanıldıcı və dinləməyə 
mane olan vəziyyətdir. 

3. Təkrarlama-dinləyən şəxsin daima nə deyə-
cəklərinə fokuslanması və tez-tez bunu təkrarlan-
ması da dinləmə prosesinə mənfi təsir edir. 

4. Danışığın sanki ələkdən keçirilərək bir his-
səsinə fokuslanma-dinləyən şəxsin yalnız özünün 
istədiyi mövzunu dinləyib, digərlərinə diqqət et-
məməsi vəziyyətidir.  

5. Qınama-bir insan haqqında səhv fikir və tə-
əssüratlar da qarşı tərəfin dediklərinə qulaq asma-
mağa, anlamamağa səbəb ola bilir.  

6. Fikrə (xəyala) getmə-dinləyən şəxsin fikrə 
getməsi, öz emosional vəziyyətinə fokuslanması 
ya da düşüncələri ilə məşğul olması qarşı tərəfin 
nə dediyinə fikrini cəmləməməsinə gətirib çıxarır.  

7. Oxşarlıq görmə qarşı tərəfin sözünü kəsərək 
özünün oxşar vəziyyəti ilə əlaqədar danışmağa 
başlamaq da diqqətin əsas mövzudan yayınması-
na gətirib çıxara bilər. 

8. Məsləhət vermə-dinləyənin öz həyat təcrü-
bəsini paylaşaraq qarşı tərəfə qulaq asmadan məs-
ləhətlər, öyüd verməsidir ki, bu da qarşı tərəfə 
mən səndən “daha ağıllıyam” mesajını verə bilər.  

9. Söz güləşdirmək-insanları sözlü şəkildə 
mübahisə etməsidir. Bu vəziyyətdə adətən qarşı 
tərəfi kiçiltmə və düşməncəsinə duyğular hakim 
olur.  

10.  Haqlı çıxmağa çalışmaq- səhv olmamaq 
üçün reallığı deməmək, günahlandırmaq, qışqır-
maq, özünü müdafiəyəyə keçmək də dinləməyə 
mənfi təsir edən amillərdən hesab edilir.  

11. Rahatlatma, şəxsin nə dediyinə fokuslan-
maq əvəzinə onu sakitləşdirməyə çalışan davra-
nışlar və sözlü ifadələrdir. Belə olduğu zaman 
mövzudan uzaqlaşılmaqda və real vəziyyət başa 
düşülməməkdədir.  

Beləliklə, yuxarıda qeyd edilən dinləməyə ma-
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ne olan amillərin mediatorlar tərəfindən fərq edil-
məsi və üzərində aktiv şəkildə işləmələri zəruri-
dir.  

Aktiv dinləmə qarşısındaki insanın söylədiklə-
rinin qısa məzmununun mediatorun öz sözləri ilə 
ifadə etməsidir. Bu mənada da aktiv dinləmə ba-
carığı formalaşan mediator tərəfi aktiv dinləyərək 
onu başa düşdüyünü ifadə edə bilmə bacarığını 
özündə formalaşdırmalıdır. 

Mediasiya prosesində tərəfi aktiv bir şəkildə 
dinləyən mediator onu dinlədiyini göstərmək 
üçün qarşı tərəfin dediklərinin qısa məzmunu ifa-
də etməli və yaxud bunları öz sözləri ilə aydınlaş-
dıraraq düzgün anlayıb anlamadığını qarşı tərəf-
dən soruşaraq ünsiyyətin axıcı olmasına çalışma-
lıdır. Xüsusi ilə mediatorun bu ünsiyyət bacarığı 
həm tərəfin ifadə etdiyi fikrinə açıqlıq gətirir, 
həm də tərəf anlaşıldığını və dinlənildiyini hiss 
edir. Bu proses eyni zamanda mediatorun dolayı 
yolla danışıqları idarə etdiyini də göstərir. Burada 
yenə də mediator tərəflərə bərabər şəkildə diqqət 
göstərdiyini həm bədən dili, həm də sözləri ilə 
hiss etdirməlidir. Əks halda tərəflərdən biri ona 
diqqətlə qulaq asılmadığına dair qənaətə gələ bi-
lər ki, bu da mediasiya prosesinə xələl gətirən 
amillərdən biri kimi qarşımıza çıxar. 

Ümumiləşdirərək qeyd edilə bilərik ki, dinlə-
mə bacarığı qarşı tərəfə hörməti, diqqəti göstər-
məklə yanaşı, mediasiya prosesi zamanı tərəfin 
mediatora daha çox güvənməsinə, anlaşılmasına 
gətirib çıxarır ki, bu da mediasiya prosesinin 
uğurlu ola bilməsi üçün əhəmiyyətlidir. Dinlənil-
diyini və anlaşıldığını hiss edən tərəflər isə me-
diatorla yaxşı münasibət qurduqlarını hiss edərək, 
prosesə dəstək olmağa və təkliflər irəli sürülməsi-
nə səy göstərməyə motivasiya ola bilərlər.  

 Ünsiyyət bacarığı kimi tərəflə empatiya 
qurma 

Son illərdə empatiya anlayışı nəinki psixologi-
yada, bir çox elm sahələrində işlənilməkdədir. 
Artıq sosial iqtisadi vəziyyətin inkişafına bağlı 
olaraq müəssisələrdə rahat ünsiyyət qura bilən, 
özünü ifadə edən, başqasını anlaya bilən insanla-
rın seçiminə önəm verilir.  

Empatiya hadisələr və vəziyyət qarşısında in-
sanın özünü başqasının yerinə qoyaraq onu anla-
ması olaraq dəyərləndirilir [9, s. 8].  

Empatiyanın anlayış olaraq tarixi kökləri qə-
dimdir. Termin kimi istifadə edənlərdən ilki Al-
man psixoloqu Teodor Lipps idi. Lipps “einfüh-
lung” termini insanların qavrayışında da ortaya 
çıxa biləcəyini qeyd edir. 1909-cu ildə Titchener 
bu anlayışı Yunan dilindən İngilis dilinə “em-
pathy” olaraq tərcümə edərək, termini “Bir insa-
nın özünü qarşıdakı bir obyektə, məsələn bir sə-
nət əsərinə əks etdirməsi, onu daxili aləmində 
hiss etməsi və bu yolla onu mənimsəməsi” prose-
sidir. Alman dilində bu anlayış “einfühlung” ki-
mi, qədim Yunan dilində isə “empatheia” sözləri 
kimi işlənilmişdir. [11] 

1960-cı illərdə empatik reaksiyanın verilmə-
sində zehni hissə ilə yanaşı, emosional hissənin 
ifadə edilməsi fikri səslənmişdir və insanın özünü 
qarşıdakı insan kimi hiss etməsi empatiya kimi 
qiymətləndirilmişdir. 1970-ci illərdə isə “empati-
ya” bir insanın müəyyən duyğusunu anlamağa və 
bunu qarşıdakı insana çatdıra bilmə bacarığıdır 
kimi qiymətləndirilir. 

Empatiya fərqli şəkillərdə izah edilsə də, em-
patiya qura bilən insanın hədəf olaraq qarşıdakı 
insanla eyni şeyi yaşaması, anlaması və onun ya-
şadıqlarını hiss etməsi olaraq qiymətləndirilir.  

Zamanla bu termin elmi xüsusiyyət qazanmış 
və terminin fərqli tərəfləri də incələnmişdir.  

Empatiyanın komponentlərinin nə olduğu ilə 
əlaqədar tədqiqatçılar arasında fikir ayrılığı möv-
cuddur. Empatiya, bir fikir almaq ya da başqaları-
nın duyğularını tanıma qabiliyyəti kimi də qiy-
mətləndirilir. Empatiya, başqa insanların duyğu-
larını yaşadığımız mənasına gəlməz. Amma digər 
insanların duyğularını təcrübələrimiz vasitəsilə 
anlamağı nəzərdə tutur. Bu başqa insanın şəxsiy-
yəti olmaq mənasına gəlmir. Badae və Panaya gö-
rə empatiya bir növ qarşıdakı insanın reallığı ilə 
bağlı zehnən və ruhən bu istiqamətdə hərəkət et-
məkdir  

Empatiya, empatik meyl ve empatik bacarıq 
olaraq iki hissəyə ayrılır. Empatik bacarıq digər 
insanın duyğularının anlaşıldığının və hiss edildi-
yinin qarşıdakı şəxsə ifadə edilməsidir. Empatik 
meyl daha çox anadangəlmə bir xüsusiyyət kimi 
qiymətləndirilərkən, empatik bacarıq daha funk-
sional mənanı ifadə edir. Empatik meyl empatiya-
nın emosional hissəsini ifadə edərək, anadangəl-
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mə xüsusiyyət kimi qiymətləndirilir.Empatik 
meyl şəxsiyyətin dəyişilməsi ilə sıx bağlıdır. Bu-
nun dəyişdirilməsi üçün daha uzun müddətli bir 
təhsilə ehtiyac hiss edilir. [3] 

Dökmen bir insanın qarşısındakı ilə empatiya 
qura bilməsi üçün aşağıdakı xüsusiyyətləri qeyd 
edir.  

Empatiya quracaq şəxs özünü qarşısındakı insa-
nın yerinə qoyaraq, onun baxış bucağı ilə hadisələrə 
baxmalıdır. Başqa bir deyişlə empatiya qurmaq istə-
yən şəxs qarşısındakı insanın “anlam dünyasına” 
daxil olaraq hadisələrə onun gözü ilə baxmalıdır. 
Empatiya qurmaq istəyən şəxsin qarşısındakı insa-
nın fenomenoloji sahəsinə girməsi şərtdir. Fenome-
noloji sahə nədir? - Psixologiyada fenomenoloji ya-
naşmaya görə hər bir insanın özünü və ətraf mühiti-
ni qavrayış şəkli vardır. Bu qavrayış şəkli subyek-
tivdir, şəxsə məxsus tərzdədir. Hər bir insan dünya-
ya özünə məxsus baxış tərzi ilə baxar. Əgər bir in-
sanı başa düşmək istəyiriksə dünyaya onun baxış 
tərzi ilə baxmalı, hadisələri onun kimi qavramağa 
və yaşamağa çalışmalıyıq.  

Bunu reallaşdırmaq üçün də empatiya qurmaq 
istədiyimiz şəxsin roluna girərək, onun yerinə ke-
çib hadisələrə onun gözləri ilə baxmalıyıq. Qarşı-
mızdakı şəxsin roluna girərək empatiya qurduğu-
muz zaman onun rolunda qısa müddət qalmalı və 
daha sonra bu roldan çıxaraq öz yerimizə keçə 
bilməliyik. Əks təqdirdə empatiya qurmuş olmu-
ruq [3, s. 157-158].  

Empatiya qurmuş olmaq qarşıdaki şəxsin duy-
ğularını və düşüncələrini olduğu kimi anlamaqdır. 
Empatiya qarşımızdakı insanın duyğu və düşün-
cələrin sadəcə başa düşmək deyil. Burada söhbət 
empatiyanın iki komponentindən gedir. Bunlar 
empatiyanın zehni və emosional hissələridir. Qar-
şıdakı şəxsin roluna girərək onun nə düşündüyü-
nü anlamaq, zehni məzmunlu bir fəaliyyət, hiss 
etdiklərinin eynisini hiss etmək isə emosional 
məzmunlu bir fəaliyyətdir. Zehni rol alma, emo-
sional rol almanın ön şərti kimi qəbul edilə bilər.  

Empatiyanın komponentlərinin nə olduğu ilə 
əlaqədar bəzi görüş fərqlilikləri var. Məsələn, 
Hoffman (1978) empatiyanın zehni, emosional və 
motivyönlü üç istiqaməti olduğunu qeyd edir. Bə-
zi tədqiqatçılar empatiyanın zehni tərəfini, bəzilə-
ri emosional tərəfini daha çox qeyd edirlər. Am-

ma çox insanın üzərində razılaşdığı fikir empati-
yanın iki komponentinin olmasıdır. Bunlar zehni 
və emosional tərəflərdir. [3, s.159] 

Empatiyanın tərifindəki ən son hissə isə, empati-
ya quran şəxsin zehnində yaranan empatik anlayışın 
qarşıdakı şəxsə ötürülməsidir. Qarşımızdakı şəxsin 
duyğularını və düşüncələrini tam olaraq anlasaq be-
lə əgər anladığımızı ona ifadə edə bilmiriksə, empa-
tiya qurma prosesini tamamlamamış oluruq. Aparı-
lan tədqiqatlara əsasən, köməyə ehtiyacı olan biri 
ilə empatiya quranlar qurmayanlara nisbətən daha 
çox köməklik edirlər. [3] 

Empatiya qurma bacarığı olan mediatorların 
da daha uğurlu ola biləcəklərini təxmin etmək heç 
də çətin deyil. Xüsusilə bu bacarığın formalaşma-
sı mediatorun fərdi sessiyalarda görüşləri zamanı 
ona kömək edə bilər. 

Effektiv ünsiyyət bacarığının formalaşdırıl-
masında sualların növləri və sual vermə  

Mediasiya sessiyası zamanı verilən suallar bö-
yük əhəmiyyət kəsb edir və bu suallar eyni za-
manda prosesin axışını müəyyən edə bilir. Sualla-
rın hədsiz və yersiz istifadə edilməsi ünsiyyət 
prosesini pozur. Belə ki, suallar öz məzmununa 
görə açıq, qapalı və aydınlaşdırıcı tipli suallar 
olaraq ayrılmaqdadır.  

Qapalı uclu suallar  
Bu suallar vəziyyətlə əlaqədar konkret cavaba 

fokuslanan sual kimi qarşımıza çıxır. Bəzən də 
cavabı “bəli” ya da “xeyr” olan sual tipləridir. 
Qapalı uclu suallara aşağıdakı nümunələri ver-
mək olar. Məsələn, 

X: Harada doğulmusan? 
Y: Bakıda 
X: Neçə yaşın var? 
Y: 18 
Bu tip sualların hədsiz şəkildə çox verilməsi 

qarşı tərəfi pasivləşdirə bilər və beləliklə tərəf su-
saraq reaksiya verə bilər. Ya da “siz sual verin, 
mən cavab verim” mövqelərini qorumağa çalışar-
lar. Bu isə danışıqların kəsilməsinə və gedişatına 
mane ola bilər.  

Açıq uclu suallar  
Bu sualların cavabı daha geniş olub tərəfi ət-

raflı danışmağa sövq edir. Məsələn,  
X: Universiteti qurtarmaqla əlaqəli fikirlərin 

nələrdir? 
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X: Evliliklə əlaqədar fikirləriniz nələrdir? 
X: İşdə yaşadığım çətinliklikləri həll etmə de-

dikdə nəyi nəzərdə tutursan? 
Görüldüyü kimi, bu suallar qapalı suallardan 

fərqli olaraq daha çox məlumatı ortaya çıxarır. Tərəf 
bu sualları daha geniş açıqlayır və dinləyən şəxsin 
də vəziyyəti daha yaxşı başa düşməsinə səbəb olur.  

Açıqlayıcı ya da aydınlaşdırıcı suallar 
Bu tip suallar da tərəfin izah etdiyi konkret 

məsələ ilə əlaqədar açıqlamalar gətirməyə və da-
ha konkretləşdirməyə kömək edən sual növləri 
hesab edilə bilər. Məsələn, 

X: Sizin bu məsələ ilə bağlı konkret təklifiniz 
nədir? 

Goldbergin (1998) də qeyd etdiyi kimi, yerin-
də və düzgün sual vermə bir sənətdir. Mediasiya 
prosesinə hazırlıq mərhələsində də mediatorun 
proseslə və hazırlıqla bağlı özünə düzgün suallar 
verməsi də zəruridir. Mediasiya prosesi zamanı 
sualların yönləndirici olmaması da, tərəfləri ortaq 
təkliflərə istiqamətləndirmə adına uyğun bir şə-
kildə qurulmalıdır. [6] 

Mediasiya prosesi zamanı düşündürücü sualla-
rın verilməsi də tərəflərin həllə fokuslanmasına 
kömək edə bilər. Məsələn, “fərz edək ki....”, 
“ya......isə”, “necə görürsünüz?” kimi suallar da 
qarşı tərəfi düşündürməyə vadar edən cümlələr 
kimi qarşımıza çıxır. 

 
Effektiv ünsiyyət qurmağa təsir edən şəxsi 

xüsusiyyətlə bağlı amillər 
Fikrin ifadə edilməsində yaşanan çətinlik – 

şəxsin söz dağarcığının az olması və ya şəxsin öz 
nitqi ilə əlaqədar mənfi rəyinin olmasıdır. Xüsu-
sən kiçik yaşlardan etibarən oxuma vərdişlərinə 
sahib insanları fikirlərini daha dolğun ifadə etdik-
ləri də müşahidə edilir.  

Aron və digərlərinə (2005) görə utancaqlıq – 
sosial ünsiyyət qurmaqdan narahat olmaq və ün-
siyyəti çərçivələməyə yol açan mənfi psixoloji 
vəziyyətdir. Bu mənada da mediatorun bu keyfiy-
yətə sahib olması mediasiyaya mənfi təsir edən 
faktor kimi ələ alına bilər.  

Özünə inanmama və ya özgüvən əksikliyi –
Belə ki, kiçik yaşlardan etibarən şəxsin daim tən-
qid edilməsi, “mükəmməliyyətçi” valideynlər tə-

rəfindən böyüdülməsi və bunun nəticəsində özgü-
vənsiz olması kimi faktorlar dəyərləndirilə bilər. 
Özünə inanan insanlar münasibət qurmada rahat 
davranmaqda ikən, özgüvəni aşağı olan insanlar 
münasibət qurmaqda çətinlik, güvənsizlik yaşa-
maqdadır. Belə ki, mediatorun da bu cəhətdən öz 
daxili aləmini araşdırması və bu sahədə çətinlik-
ləri varsa dəstək alması, bir başqa sözlə öz üzə-
rində aktiv işləməsi mediasiya prosesində özünü 
rahat hiss etməsinə, rahat ünsiyyət qurmasına tə-
kan verə bilər. 

Sosial fobiyaya sahib olma – ünsiyyət çətin-
liklərinin yaranmasına səbəb olan faktorlar arasında 
sıralana bilər. Belə ki, sosial fobiyası olan insanlar 
adətən digər insanlarla ünsiyyətə girməmək üçün 
qaçınır və yaxud ünsiyyət qurduqları zaman hədsiz 
həyəcan, təşviş duyğusuna qapılırlar.  

Beləliklə, mediator olmaq istəyən və ölkəmiz-
də bu sahəyə töhvə vermək istəyən şəxslərin öz 
şəxsi keyfiyyətlərini səmimi şəkildə dəyərləndir-
mələri və effektiv ünsiyyət bacarıqlarına sahib ola 
bilmələri üçün bunları təcrübədən keçirərək for-
malaşdırmağa və çalışmalıdırlar.  

Elmi yeniliyi və tətbiqi əhəmiyyəti  
Yuxarıda yazılanlardan yola çıxılaraq qeyd edil-

məlidir ki, Respublikamızda 1 yanvar 2021-ci ildən 
etibarən tətbiqinə başlanılacaq mediasiya prosesi ilə 
əlaqədar məqalə və tədqiqatlar bu sahədə işləyəcək 
mediatorların şəxsi və peşə bacarıqlarının formalaş-
masına töhvə verəcəkdir. Mediator kimi fəaliyyət 
göstərmək istəyən şəxlər də bu tədqiqatdan faydala-
naraq öz peşə və şəxsi bacarıqlarını artıra bilər, me-
diasiya prosesinə mənfi təsir edəcək xüsusları ara-
dan qaldırmaq üçün səy göstərə bilərlər.  

Son illərdə müxtəlif elm sahələrinin inteqrasiya-
sını nəzərə alaraq, hüquq, psixologiya və s.kimi sa-
hələrdəki nəzəri və praktiki məlumatların da media-
siya prosesində zəruriliyi və istifadəsinin əhəmiyyə-
ti də məqalədə öz əksini tapmaqdadır. Mediasiya 
prosesinin danışıqlar prosesi olduğu nəzərə alındı-
ğında, ünsiyyət bacarıqları, liderlik, şəxsi keyfiyyət-
lər və s. kimi amilləri anlamanın zəruriliyinin vur-
ğulanması da məqalədə öz əksini tapır.  

Beləliklə, məqalənin ölkəmizdə yeni inkişaf 
edəcək mediasiya prosesinə və mediatorların fəa-
liyyətinə ışıq tutacağı gözlənilir 
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Malak Karimova  
 

EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS  
OF COMMUNICATION CHALLENGES IN THE MEDIATION PROCESS 

 
Summary 

 
The article covers the mediation process to be implemented in our country from January 1, 2021, 

and the communication skills required during the negotiations on the development of professional 
skills of mediators. 

The main purpose of the mediation process, which plays an important role in building a democratic 
society, is to reduce the workload of the courts and to introduce the mediation process as an alterna-
tive way to resolve disputes. In addition to the mechanisms of application of mediation in different 
countries, the article analyzes the difficulties associated with communication in the mediation process 
and issues to pay attention to develop the mediator's ability to communicate effectively. The impor-
tance of communication skills of mediators in this process in the mediation process, listening and fac-
tors influencing it, empathy, questions and types, the ability to ask questions, the essence of the per-
sonal characteristics of the mediator affecting communication between the parties were also com-
mented. It was also noted that those who want to act as mediators and contribute to this field in our 
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country should sincerely evaluate their personal qualities and form them through experience so that 
they can have effective communication skills. This article is expected to be useful for mediators and 
future researchers. 

 
Малак Каримова  

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАВЫКОВ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ И 

ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ В ПРОЦЕССЕ МЕДИАЦИИ 
 

Резюме 
 
С 1-го января 2021 года в нашей стране планируется применение медиации.В этой статье 

рассматривается эффективность коммуникации в процессе медиации, а также в развитии про-
фессиональных навыков медиаторов. 

Медиация играет очень важную роль в построении демократического общества. Основная 
цель процесса медиации – при помощи медиатора изучить все реальные способы разрешения 
спора и снизить нагрузку в суде. Медиация – это форма альтернативного разрешения спо-
ров.Помимо механизмов применения медиации в разных странах, в статье анализируются 
трудности, связанные с общением в процессе медиации, и на что нужно обращать внимание, 
чтобы сформировать у медиатора способность эффективно общаться. Также подчеркивается 
важность коммуникативных навыков медиаторов в процессе медиации, умение выслушать, 
правильно задавать вопросы, способность к эмпатии. 

Тот, кто желает выступить в качестве медиатора и внести свой вклад в эту область в нашей 
стране, должен реально оценивать свои личные качества и развивать эффективные коммуника-
тивные навыки на основе опыта.  

Эта статья будет очень полезна медиаторам и будущим исследователям. 
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əmiyyətimizdə mövcud olan rəqəm-
sal transformasiya mühitində istifadə 
edilən texnologiyalar arasında süni 

intellekt ən cəlbedici olmaqla yanaşı, həm də ən 
çox sual yaradanıdır. Əsası keçən əsrin 50-ci illə-
rində qoyulmuş “süni intellekt” (Artificial Intelli-
gence- AI) ictimai münasibətlərin dinamik inkişa-
fı nəticəsində həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çev-
rilmişdir. Süni intellekt haqqında ilk fikirlər hələ 
XX əsrin 40-cı illərində Mathison Turinqin “ci-
hazlar düşünə bilərmi?” sualını elm ictimaiyyə-
tində müzakirəyə çıxarması ilə əlaqədar ortaya 
çıxmışdır. Termin olaraq isə bu anlayışdan ilk də-
fə 1956-cı ildə isə Con Mak Karti tərəfindən 
Dartmouth konfransında (Dartmouth Summer Re-
search Project on Artificial Intelligence) istifadə 
etmişdir. Daha sonra John Von Neumann və Alan 
Turinq müxtəlif proqramların köməyi ilə insan tə-
rəfindən verilmiş tapşırıqları (əmrləri) icra etmək 
qabiliyyətinə malik olan cihazlar ixtira edərək on-
ları insanların istifadəsinə təqdim etdilər. A.Tu-
runqin “Hesablama maşınları və şüur” (“Compu-
ting Machinery and Intelligence”) adlı məqaləsin-
də kompüter sistemlərinin və ya cihazların da zə-
kasının ola biləcəyini, həmçinin bu cihazlarla in-

san şüurunun necə müqayisə edilə biləcəyi müx-
təlif arqumentlərlə geniş şəkildə izah etmişdir. 
Sözügedən müqayisə üsulu sonradan “Turinq tes-
ti” adlandırılmışdır və həmin üsuldan bu gün də 
süni intellekt sahəsində aparılan tədqiqatlarda ge-
niş istifadə olunur (7.)  

Günlük həyatımıza diqqət yetirsək süni intel-
lekt nümunələrinin demək olar ki bütün fəaliyyət 
sferalarımıza nüfuz etdiyininin və geniş tətbiq 
olunduğunun şahidi olarıq. Sənayedən-iqtisadiy-
yata, maliyyədən-ticarətə, tibbdən-təhsilə, hətta 
dövlət idarəetməsinə qədər bir çox digər sahələr-
də bu texnoloji vasitələrin imkanlarından geniş-
miqyaslı istifadə olunur. Bugün “Asimo”, “Nadi-
ne”, “Sophia”, “Bigdog”, “Spot”, “CUE”, “FE-
DOR”, “Pepper”, “Siri”, “Cortana”, “Donotpay”, 
“Ross” və s. bu kimi saysız-hesabsız digər süni 
intellekt nümunələri gündəlik həyatımızda ən çox 
rastlaşdırğımız sistemlərə aid edilə bilər.  

Süni intellekt ifadəsinə dair ekspertlər arasında 
ortaq razılığın olmamasına və hətta onlar arasında 
bir çox fikir ayrılıqlarının olmasına baxmayaraq, 
ümumi yanaşıldıqda süni intellekt anlayışı həm 
dar, həm də geniş mənada başa düşülə bilər. Dar 
mənada süni intellekt dedikdə, hər hansı sistemin 
və ya kompüterin insan kimi davranışlar sərgilə-
məsi, habelə, danışma, görmə, eşitmə instinktləri 
əsasında mühakimə (rəqəmsal mühakimə) yürüt-
məsi kimi bir sıra insana xas xüsusiyyətləri həya-
ta keçirməsi başa düşülür. Başqa sözlə desək, in-
sanlara xas olan problem həll etmə bacarığının in-
sanı təqlid edərək həyata keçirən cihazlar süni in-
tellekt nümunələri hesab oluna bilər. Bəzi alimlər 
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isə yuxarıda qeyd olunmuş fikri daha da genişlən-
dirərək vurğulayırlar ki, normal insanın ortalama 
şüurla (zakayla) həll edə bildiyi problemlərin 
kompüterlər tərəfindən realizə edilməsi süni intel-
lekt adlanır (4.). 

Yuxarıda qeyd etdiklərimizlə yanaşı, elmi təd-
qiqat nəticələrinə baxdıqda, bəzi alimlərin süni 
intellektlə robot anlayışını eyniləşdirdiyini və hət-
ta süni intellektə informatika elminin bir sahəsi 
yanaşıldıqlarını görə bilərik. Lakin unutmaq ol-
maz ki, robot müəyyən süni zəkaya malik və xari-
ci görünüşcə əsasən insana bənzəyən, avtonom 
vəzifə icra edən mobil (hərəkət edən) cihazdır. 
Anlayışdan da göründüyü kimi robot anlayışı süni 
intellektə nisbətdə məhdud anlayışdır və süni in-
tellekt həm robotları həm də digər kompüter sis-
temlərini özündə ehtiva edir (3.).  

Tədqiqatçı alimlər süni intellekti şərti olaraq 
“güclü” və “zəif” olmaqla iki növə ayrılır. Zəif 
süni intellekt insanı təqlid edərək konkret vəzifə-
lərin icrasına yönəldilmiş simulyasiya edilmiş ci-
hazlar və ya sistemlərdir.Bunlara misal olaraq tər-
cümə proqramlarını, müasir dövrdə geniş istifadə 
olunan naviqasiya sistemlərini və ya yazılarda av-
to-korrektəni həyata keçirən proqramları göstər-
mək olar. Güclü süni intellekt isə zəifdən fərqli 
olaraq təkcə müəyyən istiqamət üzrə insanı təqlid 
etməyə deyil, daha geniş funksiyaların realizəsinə 
istiqamətlənmişdir. Belə ki, bu sistemlərə müqa-
yisə və təhlil etmə, planlaşdırma, məntiqli düşün-
mə, öyrənmə, mürəkkəb situasiyalarda düzgün 
qərar qəbul etmə və digər bu kimi intellektual xü-
susiyyətlərə malik olan proqramlarla işləyən ci-
hazları və robotları aid edə bilərik. Digər qrup 
ekspertlər iddia edirlər ki, güclü süni intellekt de-
dikdə bütövlükdə dünyanı bütün mürəkkəblikləri 
ilə birlikdə avtomatlaşdırılmış qaydada dərk et-
mək imkanlarına malik olan özü öyrənən avtomat 
qurğular nəzərdə tutulur (9.).  

Lakin, bu sahədə aparılan araşdırmalar hələ də 
şüurlu, öz varlığını dərk edən və duyğu qabiliyyə-
tinə malik süni intellekt yaradılmasına nail ola 
bilməmişdir. Səbəb isə budur ki, süni intellektin 
də insan kimi şüuru olsa da insan ictimai varlıq 
olaraq yalnız intellektual zəkadan ibarət canlı de-
yil. Onun arzu və istəkləri, ümidləri, xəyalları, se-
vinc və kədər hisləri, ən əsası isə ruhu var. Elə in-

sanı kompüterdən, hər hansı maşından və ya ro-
botdan fərqləndirən əsas spesifik xüsuyyətlər də 
bunlardır. Bu baxımdan da insanla süni intellektin 
eyniləşdirilməsi qətiyyən yolverilməz hesab edi-
lir.  

İnsana xas xüsusiyyətlər malik olan, insan ki-
mi düşünən və məntiqi mühakimə yürüdən, qəbul 
etdiyi məlumatları təhil edərək son nəticədə qərar 
vermə bacarığına malik olan süni intellektə mülki 
hüquqi statusunun müəyyən edilməsi məsələsi 
hüquqşünas alimlər arasında geniş müzakirələrə 
yol açmışdır. Hüquqi müstəvidə süni intellektə 
dair araşdırmalar hüquqşünas alimlər tərəfindən 
son 30 il ərzində geniş müzakirə edilsə də, bu sa-
hədə hələ yekdil bir qərar qəbul edilməmişdir. 
Belə ki, süni intellektin bilavasitə və ya dolayı şə-
kildə iştirak etdiyi ictimai münasibətlərin tənzim-
lənməsi məsələsinə dair heç də birmənalı yanaş-
malar mövcud deyildir. Aparılan mübahisələr 
əsasən aşağıdakı sualları doğurur:  

- insan tərəfindən törədilməsi hüquq pozun-
tusu hesab edilən əməlin süni intellekt tərəfindən 
törədilməsi zamanı kim məsuliyyətə cəlb olunma-
lıdır? onu istehsalçısımı, süni intellektin özümü, 
satıcısımı, alqoritmi yazan proqramçımı, yoxsa 
onun sahibi və ya onu işlədən şəxsmi? 

- süni intellekt evlənə bilərmi ? 
- süni intellekt təmsilçi və ya hüquqi nüma-

yəndə ola bilərmi? 
- süni intellekt müəlliflik hüququnun subyek-

ti ola bilərmi? və s. (10.). 
Tədqiqatların ümumiləşdirilmiş nəticəsi göstə-

rir ki, süni intellektin hüquqi tənzimlənməsinə da-
ir ilk rəsmi sənəd Avropa İttifaqı tərəfindən qəbul 
edilmişdir. Avropa İttifaqı Parlamentinin Hüquq 
İşləri Komissiyasının 27 yanvar 2017-ci il tarixli 
Məruzəsində (Robotlara dair Tövsiyə) süni intel-
lektlə işləyən robotların yalnız insan fəaliyyətinə 
köməkçi olduğu və insanı tamamladığı, onun nə-
zarətində olmaqla onun xeyrinə istifadə edilməsi, 
habelə onlarla bağlı yekun qərar qəbul etmə səla-
hiyyətinin yalnız insanda olduğu qənaətinə gəlin-
mişdir (13.). 

Azərbaycan Respublikasının daxili qanunveri-
cilik aktlarına nəzər yetirsək süni intellektin mül-
ki hüquq subyektliyi ilə bağlı hər hansı normaya 
rast gəlmərik. Azərbaycan Respublikası Mülki 
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Məcəlləsinin 5-ci maddəsinə əsasən fiziki və hü-
quqi şəxslər, habelə dövlət hakimiyyət və yerli 
özünüidarə orqanları mülki hüquq münasibətləri-
nin subyektləri ola bilərlər. Burada qanunverici 
konkret olaraq mülki hüquq subyektlərinin dairə-
sini müəyyən etmiş və süni intellektlə bağlı heç 
bir müddəa əks olunmamışdır (12.) 

Həmçinin 24-cü maddəyə əsasən, fiziki şəxs 
hüquq münasibətlərində öz adından iştirak edən 
insan fərdidir. Fiziki şəxs mülki hüquq münasi-
bətlərində iştirak etmək üçün mülki hüquq sub-
yektliyinə malik olmalıdır ki, mülki hüquq sub-
yektliyi də mülki hüquq və fəaliyyət qabiliyyətlə-
rini özündə ehtiva edir. Mülki hüquq ədəbiyyatla-
rında qeyd edilir ki, mülki hüquq insan cinsindən 
olmayan hüquq münasibətləri subyektlərini əhatə 
etmək üçün “hüquqi şəxs” anlayışından istifadə 
edir. Fiziki şəxs isə sırf psixoloji-bioloji varlıq ki-
mi səciyyələndirilməklə bu anlayışa vətəndaş, 
şəxsiyyət, insan və fərd kateqoriyalarının komp-
leksi kimi yanaşılır. Fərd – özünəməxsus psixolo-
ji xüsusiyyətləri olan, heç kəsə oxşamayan təbii 
varlıq deməkdir. Bu baxımdan hər bir insan - həm 
təzə doğulmuş uşaq, həm anormal insanlar fərd-
dir. İnsanlar fərd kimi doğulur, cəmiyyətdə müəy-
yən sosial keyfiyyətlər qazanır və şəxsə, son nəti-
cədə isə şəxsiyyətə çevrilir. Şəxsiyyət şəxsin icti-
mai mahiyyətini müəyyən edən anlayışdır. Şəx-
siyyət anlayışına fərdin cəmiyyədə oynadığı rol, 
daxili-mənəvi potensialı, xarakter və iradəsi, 
mənlik şüuru, temperamenti və s. insana xas xü-
susiyyətləri daxil edir (1.).  

Məsələyə bu konteksdə yanaşsaq, süni intel-
lektin fiziki şəxs, yəni insan fərdi kimi mülki hü-
quq subyektliyi əldə etməsinə dair qanunvericili-
yimizdə heç bir müddəa nəzərdə tutulmamışdır. 
Lakin süni intellektin mülki hüquq subyektliyinin 
tanınması, başqa sözlə desək onun mülki hüquq 
subyekti hesab edilməsinə dair müxtəlif fikirlər 
irəli sürülür. Süni intellektə mülki hüquq subyekt-
liyinin verilməsinə dair çoxsaylı yanaşmalar 
mövcud olsa da onlardan bəzilərinə xüsusi diqqət 
yetirməkdə fayda var. Belə ki, birinci qrup yanaş-
ma tərəfdarları süni intellektin hüquq subyekti ki-
mi tanınmasını rədd edir, habelə süni intellektin 
hüququn və ya hüquq məsuliyyətinin subyekti ki-
mi tanınması zəruri olmadığını hesab edirlər. 

Çünki, süni intellektin nə qədər insana bənzər xü-
susiyyətləri olsa da o heç zaman insan ola bilməz. 
Süni intellekt insan təfəkkürünün məshulu olmaq-
la onlar tərəfindən ixtira edilmiş bir əşyadır və 
hər bir insanın öz ixtira etdiyi əşya üzərində mül-
kiyyət hüququ vardır. Bu yanaşmaya əks mövqe 
tutanlar süni intellektin insan mülkiyyəti hesab 
edilməsini köləliyin başqa bir forması kimi qiy-
mətləndirərək bu yanaşmanı rədd edirlər.  

İkinci qrup yanaşma tərəfdarları isə süni intel-
lektin mülki hüquq subyekti kimi tanınmasını tək-
lifini irəli sürürlər. Xüsusi olaraq vurğulanır ki, 
əgər süni intellekt insana məxsus xüsusiyyətlərə 
malikdirsə, bu artıq onun hüquq subyekti kimi ta-
nınması üçün kifayət edir. Həmçinin, məsələyə 
bu mövqedən yanaşsaq süni intellektin insanlığın 
dominant statusuna və insana qarşı hər hansı bir 
təhdid ortaya çıxarmadığı müddətdə onun da hü-
quq subyekti kimi tanınmasına yol verilir. Bu 
qrup nümayəndələri daha çox humanist mövqe-
dən çıxış edərək süni intellektə qanunvericlik sə-
viyyəsində hüquqi statusun verilməsinin sonradan 
doğura biləcəyi neqativ təzahürləri görməzlikdən 
gəlirlər (5.). 

Digər bir yanaşma isə süni intellektə hüquqi 
şəxs statusunun verilməsi fikrini irəli sürür. Fikri-
mizcə, bu yanaşma AR Mülki Məcəlləsinin 43-cü 
maddəsində hüquqi şəxsə verilmiş anlayışın ma-
hiyyətinə ziddir (12.). Doğrudur, insana xas xüsu-
siyyətləri olmasa da bir qrup insan tərəfindən təş-
kil edilən təsisatlar (hüquqi şəxslər) hüququn sub-
yekti kimi tanınırlar. Bunlara misal kimi “dövlə-
ti”, müxtəlif şirkətləri, müəssisələri, qeyri-höku-
mət təşkilatlarını və ya ictimai birlikləri göstər-
mək olar. Burada da gördüyümüz kimi hüquq sis-
temi insan olmayan varlıqları da subyekt kimi ta-
nıyır. Lakin fikrimizcə süni intellekt hüquqi şəxs-
lər kimi hüququn müstəqil subyekti kimi qəbul 
edilməməlidirlər. Çünki, hüquqi şəxslər hər nə 
qədər də hüququn müstəqil subyekti kimi çıxış et-
sələr də onların fəaliyyətlərində yenə son qərar 
vermək səlahiyyəti müstəsna olaraq insana və ya 
insan qrupuna aiddir. Nəticə etibarı ilə hüquqi 
şəxs insan iradəsi ilə idarə olunan hüquq subyekti 
qismində çıxış edir. Lakin süni intellektin (və ya 
bu sistemlə işləyən robotların) insan kimi və yeri 
gəldikdə özlərini inkişaf etdirərək insandan daha 



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (28), 2020 

124 

çox zəkaya malik olacaqlarını nəzərə alsaq, onla-
rın idarə olunması insan iradəsinin xaricidə qalır 
və özləri özlərini idarə edirlər.  

Göstərilənlərlə yanaşı, süni intellektin fərdiləş-
dirilərək mövcud mülki hüququn subyektlərindən 
fərqli, tamamilə yeni bir subyekt kimi - “elektron 
şəxs” və ya “rəqəmsal şəxs” (e-subyekt) kimi qa-
nunvericiliyə daxil edilməsi fikri də irəli sürülür 
(6.). Avropa İttifaqı Parlamentinin Hüquq İşləri 
Komissiyasının yuxarıda adı qeyd olunmuş məru-
zəsində də bu fikrə xüsusi yer verilmişdir (13.). 
Bu baxımdan da sözü gedən sənəd mahiyyət eti-
barı ilə süni intellektə mülki hüquq subyektliyinin 
verilməsi ilə bağlı ilk rəsmi sənəd kimi də qəbul 
edilə bilər. Məsələyə bu aspektdən yanaşıldıqda 
süni intellekt insan kimi hüquq subyekti kimi qə-
bul edilməsə də, yəni statusu insana bərabər tutul-
masa da, ona yeni bir növ hüquq subyektliyinin 
verilməsi onun hüquqi statusuna dair qanunveri-
cilikdə olan boşluqları aradan qaldırır. Həmçinin 
süni intellektə bu statusun verilməsi onun əşya 
statusunu da aradan qaldırmaqla bərabər, onun tö-
rətdiyi hüquq pozuntularına münasibətdə hüquqi 
məsuliyyətə cəlb olunmasını da özündə ehtiva 
edir. Belə ki, bu halda həmin robotlar törətdikləri 
pozuntulara görə müstəqil məsuliyyət daşıyarlar.  

Yuxarıda sadalanan müddəları ümumiləşdirə-
rək qeyd etmək istərdim ki, süni intellektin hazır-
ki inkişaf tempini nəzərdən keçirsək yaxın gələ-
cəkdə onun hansı səviyyəyə çatacağını düşünmək 
heç də çətin deyil (2.). Bu baxımdan da məsələnin 
hüquqi tənzimləməsinin olması qaçılmazdır. Süni 

intellektin insanların həyatının rahatlaşdırılmasın-
da, problemlərin çevik və daha optimal həllində 
əvəzolunmaz rolunu qeyd etməklə yanaşı, bu sis-
temlərin inkişafının gələcəkdə insanları idarə edə 
biləcək səviyyə çatması fikrini irəli sürənlər də az 
deyil. Süni intellektin sürətli inkişafının gələcək-
də insanlar üçün təhlükə törədəciyi fikrini irəli 
sürən Elon Musk ve Stiven Hokinq “fəlakət nəzə-
riyyəsi”ni irəli sürərək insanlığın gələcəyi üçün 
həyəcan təbili çalmışlar. Bunun nəticəsidir ki, ke-
çən il “Google”, “İBM”, “Microsoft”, “Facebo-
ok” və “Amazon” kimi texno nəhənglərin bir yer-
də süni intellekt partnyorluğu imzalamış, bununla 
da süni intellekt tətbiqlərini etikliyini həm müda-
fiə, həm də tədqiq etməyi, eləcə də gələcəkdə 
problemlərin yaranmaması üçün təlimat rəhbəri 
düzəltməyi öz boyunlarına götürmüşlər.  

Bu baxımdan da yuxarıda qeyd etdiyimiz həm 
birinci, həm də ikinci qrup tərəfdarlarının ortaq 
mövqeyindən çıxış edərək süni intellektə qismən 
mülki hüquq subyektliyinin verilməsi fikrimizcə 
daha məqsədəmüvafiq hesab edilir. Belə olan hal-
da süni intellektin sahibi insan hesab edilməli, 
ona verilən səlahiyyət həddi yalnız insanlar tərə-
findən müəyyən edilməli, həmçinin qanunverici-
likdə süni intellektə mütləq müstəqilliyin veril-
məsinin yolverilməzliyi təsbit edilməlidir. Hesab 
edirik ki, belə olan təqdirdə həm süni intellekin 
mülki hüquq subyektliyinə dair qanunvericilikdə 
olan boşluqlar aradan qalxa, həm də süni intellekt 
insan nəzarətində olmaqla ondan səmərəli istifadə 
təmin edilə bilər.  
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Ata Valiyev  
 

Can artificial intelligence be considered a subject of civil law? 
 

Summary 
 
Artificial intelligence, one of the manifestations of the Fourth Industrial Revolution, is becoming 

more and more common in our lives. Thus, in everyday life, almost everyone uses cars, "smart 
phones", "smart homes" and so on. is a visual manifestation of the use of these tools. Artificial intelli-
gence also serves to automate processes and manage autonomously by reducing the demand for hu-
man labor. 

Researchers at the University of Oxford have shown that artificial intelligence (or robots) can do 
the work that humans do in 47 percent of all professions. At the same time, in world practice, the use 
of artificial intelligence can be found in the activities of government agencies, as well as in the admin-
istration of justice. 

The integration of these technologies in every area of our daily lives has raised various questions, 
one of which is the granting of civil law to artificial intelligence. In essence, the law that serves to re-
gulate the social relations formed in society - can not be excluded from the relations arising from the 
use of rapidly evolving technological means in our daily lives in accordance with the requirements of 
the information age. The essay analyzes in detail the various approaches to granting artificial intelli-
gence to civil law subjects using the methods of deductive analysis, as well as makes some sugges-
tions on the conditions under which artificial intelligence should be recognized as a legal entity. 

 
Ата Велиев  

 
Можно ли считать искусственный интеллект  

предметом гражданского права? 
 

Резюме 
 

Искусственный интеллект, одно из проявлений Четвертой промышленной революции, ста-
новится все более распространенным явлением в нашей жизни. Таким образом, в повседневной 
жизни практически все пользуются автомобилями, «смартфонами», «умными домами» и так 
далее. является наглядным проявлением использования этих инструментов. Искусственный 
интеллект также служит для автоматизации процессов и управления ими за счет снижения 
спроса на человеческий труд. 

Исследователи из Оксфордского университета показали, что искусственный интеллект (или 
роботы) может выполнять ту же работу, что и люди, в 47% всех профессий. В то же время в 
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мировой практике использование искусственного интеллекта можно встретить в деятельности 
государственных органов, а также при отправлении правосудия. 

Интеграция этих технологий во все области нашей повседневной жизни подняла различные 
вопросы, одним из которых является предоставление гражданского права искусственному ин-
теллекту. По сути, закон, который служит для регулирования социальных отношений, склады-
вающихся в обществе, не может быть исключен из отношений, возникающих в результате ис-
пользования быстро развивающихся технологических средств в нашей повседневной жизни в 
соответствии с требованиями информационной эпохи. В эссе подробно анализируются различ-
ные подходы к предоставлению искусственного интеллекта субъектам гражданского права с 
использованием методов дедуктивного анализа, а также даются некоторые предложения по ус-
ловиям, при которых искусственный интеллект должен быть признан юридическим лицом. 
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onfliktli fövqəladə halların müasir 
təsnifatı, hərbi konfliktlərin fövqə-
ladə halların nəticələrinə təsiri 

Konfliktli fövqəladə halların anlayışı 
Yer kürəsində heç bir insan fövqəladə vəziy-

yətlərdən sığortalanmamışdır. Statistika iddia edir 
ki, insanların böyük əksəriyyəti, ekstremal vəziy-
yətlərə qarşılaşıb. Bədbəxt hadisələr hər yerdə 
baş verə bilər: evdə, küçədə, yolda, qəzalar və fə-
lakətlər zamanı. 

Səbəbli-nəticəli əlamətləri üzrə texnogen fəaliy-
yət nəticəsində yaranan fövqəladə hallar iki dərəcə-
yə bölünürlər: konfliktsiz və konfliktli. 

Konfliktologiyanın sistem yaradılmasında konf-
likt (münaqişə) anlayışının aşağıdakı tərifi verilmiş-
dir: 

Konflikt (münaqişə) müxtəlif sosial və sosial-si-
yasi subyektlərin maraqlarının toqquşması, qarşı-
durmasıdır ki, onların arasındakı ziddiyyətlərin so-
sial-diplomatik, iqtisadi, ideoloji, hərbi və digər va-
sitələri və onların müvafiq mübarizə üsullarını tət-
biq etməklə həll edilməsi formasıdır [11]. 

Qarşıduran qüvvələrin və onların tətbiq etdikləri 
mübarizə vasitələrinin və formalarının xarakterin-
dən asılı olaraq konfliktlər (münaqişələr) dövlətləra-

rası, mülki, etnik, dini, eləcə də siyasi, iqtisadi, sosi-
al və hərbi kimi təsnifatlanır. 

Hərbi konflikt (münaqişə) dövlətlər, xalqlar, so-
sial qruplar arasındakı hərbi qüvvənin tətbiq edil-
məsi ilə hər bir toqquşmanın, qarşıdurmanın, zid-
diyyətlərin həll edilməsi formasıdır [11]. Hərbi 
konfliktlərə müxtəlif növ müharibələr, silahlı müna-
qişələr, hərbi insidentlər, hərbi aksiyalar aiddir. 
Hərbi qrupa aid olmayan, dövlət daxilində baş ve-
rən konfliktləri bəzən bir qrupa birləşdirirlər ki, onu 
da şərti olaraq ictimai ziddiyyətlərin həlli zamanı 
münaqişələr kimi adlandırmaq olar. 

Hərbi və ictimai münaqişələr şəraitində konflikt-
li fövqəladə hadisələr yarana bilər. Konfliktsiz föv-
qəladə hadisələr ilə səbəbli-nəticəli fərqlənmələr 
konfliktli fövqəladə hadisələrin anlayışının ifadə 
olunmasını tələb edir. 

Konfliktli fövqəladə hallar (KFH) müəyyən əra-
zidə və yaxud obyektdə müxtəlif xarakterli konflikt-
lər nəticəsində yarana və bunun səbəbi kimi əhali-
nin məqsədyönlü və ya vasitəli (dolayı) zədələnmə-
sini, maddi itkisini, ərazi infrakstrukturunun dağıl-
masını törədən, insanların həyat fəaliyyətinin şərai-
tini pozan və ətraf mühitə təhlükəli ekoloji gərginlik 
gətirən vəziyyətdir. 

Konfliktli fövqəladə halların təsnifatı 
Konfliktli fövqəladə halların təsnifatının əlamət-

ləri konflikt növünün və müəyyən ərazidə mülki 
mühafizə məsələlərinin həlli nöqteyi-nəzərindən 
onun nəticələrinin xüsusiyyətlərini əks etdirməlidir. 

Konfliktologiyanın ümumi müddəalarını və 
onun KFH təsnifatının əlamətlərinə aid yuxarıda 
ifadə olunan tələbləri nəzərə alsaq, belə əlamətlər 
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kimi aşağıdakıları göstərmək olar: 
- konfliktin növü; 
- konfliktin miqyası; 
- tətbiq olunan qırğın (zədələmə) vasitələrinin 

növləri. 
İstifadə olunan qırğın vasitələrinin əlamətləri üz-

rə belə KFH növləri aşağıdakı hallarda baş verə bi-
lər: 

- yüngül və ağır atıcı silahların istifadə edilmə-
si nəticəsində; 

- idarə olunan və idarə olunmayan minalaşdır-
ma nəticəsində; 

- tikililərin və yaşayış binalarının partladırılma-
sı nəticəsində; 

- yanacaq-sürtkü materialları (YSM) obyektlə-
rin; 

- kimyəvi təhlükəli obyektlərin; 
- radiasiya təhlükəli obyektlərin; 
- anbarların; 
- hərbi obyektlərin; 
- hidrotexniki qurğuların təxribatdan dağıdıl-

ması nəticəsində. 
“Dövlətin milli təhlükəsizliyi (MT)-iqtisadi, so-

sial, daxili-siyasi, beynəlxalq, informasiya, hərbi 
(müdafiə), məsələləri və ekologiya sahələrində, 
həmçinin sülh və hərbi dövrlərdə müxtəlif xarakterli 
fövqəladə hadisələr (FH) baş verən şəraitdə ölkədə 
şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin maraqlarının 
(mənafelərinin) tarazlığı halıdır” [1]. 

Milli təhlükəsizlik (MT) nəzəriyyəsi və praktika-
sı aşağıdakı üçlüyün (triada) təhlili nəticəsində 
meydana çıxan prinsiplərin müəyyən yekununa (cə-
minə) əsaslanır; bu üçlük (triada) aşağıdakılardan 
ibarətdir: 

- Maraqlar; 
- təhlükələr (qorxular); 
- təhlükəsizliyi (mühafizəni) təmin etməyin 

mümkün olan yolları. 
Yalnız bu triadanın analizi (təhlili) əsasında Mil-

li təhlükəsizlik anlayışına obyektiv tərif vermək 
mümkündür. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu an-
layışın məzmunu dinamikdir (dəyişkəndir), o, dün-
yadakı şəraitin müəyyən mərhələsində bu dövlətin 
maraqları (mənafeləri) kompleksindən və bu şərait-
də dövlətdə yaranan təhlükələrin (qorxunun) cəmin-
dən asılı olaraq dəyişir. 

Azərbaycan Respublikasının Milli təhlükəsizlik 

Konsepsiyası-müasir dünyada Azərbaycanın möv-
qeyi və rolu, onun milli sərvətləri, mənafeyi və 
məqsədləri, xarici və daxili təhlükələrin qarşısını al-
maq, onları dəf etmək vasitələri və üsulları,eləcə də 
milli təhlükəsizlik sistemində fəaliyyətin təşkili və 
iş prinsiplərinin əsasları üzrə baxışlar sistemi şərh 
edilən siyasi sənəddir. Milli təhlükəsizlik Konsepsi-
yasının müddəaları milli maraqların reallaşdırılması 
və qorunması üzrə vahid ümumdövlət siyasətinin 
formalaşdırılması və həyata keçirilməsi, beynəlxalq, 
iqtisadi, siyasi, hərbi, sosial, ekoloji, informasiya və 
digər sahələrdə milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi-
nə dair müvafiq xüsusi konsepsiya və doktrinaların 
işlənib hazırlanması üçün bazis təşkil edir [1]. 

Azərbaycan Respublikasınıın Təhlükəsizlik 
Konsepsiyası ibarətdir: 

 Dünya birliyində Azərbaycanın rolu və möv-
qeyi; 

 Azərbaycan Respublikasının milli maraqları 
(mənafeyi); 

 Milli təhlükəsizliyi üçün əsas təhlükələrin 
növləri (xarici və daxili); 

 Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi. 

Azərbaycanın bütünlüklə təhlükəsizlik siste-
mi üçün isə “Konsepsiya”da aşağıdakı funksiya-
lar-əsas vəzifələr nəzərdə tutulmuşdur: 

 Təhlükəsizlik obyektlərinin ən vacib maraqla-
rına qarşı yaranan təhlükələrin aşkar edilməsi; 

 Təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün qüvvə 
və vasitələrin yaradılması və onların hazır halda 
saxlanılması; 

 Gündəlik fəaliyyət şəraitində və fövqəladə 
hadisələr vaxtı, o cümlədən də belə hadisələrin qar-
şısının alınması, məhdudlaşdırılması və təmamilə 
neytrallaşdırılması işləri də daxil olmaqla, operativ, 
habelə uzunmüddətli tədbirlər həyata keçirilərkən 
təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə qüvvə və vasi-
tələrin idarə edilməsi; 

 Fövqəladə hadisələrdən zərər çəkmiş region-
lardakı obyektlərin fəaliyyətinin bərpa edilməsi üz-
rə tədbirləri yerinə yetirmək; 

 Azərbaycan Respublikasının ərazilərindən 
kənarda təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə tədbir-
lərdə iştirak etmək. 

Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi üçün müm-
kün olan təhlükə və onun mənbələri: 
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İqtisadiyyat sahəsində təhlükələr (qorxu) komp-
leks xarakter daşıyır və hər şeydən əvvəl aşağıdakı-
larla şərtlənir: ümumi daxili məhsulun azaldılması, 
investisiyaların (sərmayələrin) innovasiya aktivliyi-
nin, elmi-texniki potensialın zəifləməsi, aqrar sekto-
run tənəzzülü, bank sistemində tarazlaşdırmanın po-
zulması, dövlətin xarici və daxili borclarının artma-
sı, ixracda yanacaq-xammal və enerji materialları-
nın, idxalda isə ərzaq malları və gündəlik ləvazimat 
əşyalarının payının artması tendensiyaları, iqtisadiy-
yatdakı bu və ya mənfi proseslər separatizmin, siya-
si sabitliyin pozulmasının, cəmiyyətin kriminallaş-
masının sosial təbəqələşmənin, mənəvi dəyərlərin 
aşınmasının əsasını təşkil etməklə dövlətin konstitu-
siya quruluşu və sosial-iqtisadi sistemi üçün təhlükə 
törədir [13]. 

Sosial sahədə Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi-
nə aşağıdakılar ciddi xələl gətirir: cəmiyyətin azsay-
lı dövlətliləri və az təminatlı əsas kütləsi arasında 
dərin təbəqələşmə yaranması, təhlükəsizlik həddin-
dən kənarda həyat sürən əhalinin xüsusi çəkisinin 
artması və işsizliyin artması. Səhiyyə və əhalinin 
sosial müdafiəsi sistemlərinin böhranı, alkoqoldan 
və narkotik maddələrdən istifadə hallarının artması 
sosial sahədə çox böyük təhlükə törədir [13]. 

İnformasiya sahəsində də milli təhlükəsizlik 
üçün təhlükə artır. Bunu aşağıdakı amillər isbat 
edir: 

 Bir sıra ölkələrin Azərbaycanı xarici və daxili 
informasiya bazarlarından sıxışdırıb çıxartmaq 
cəhdləri; 

 Bəzi dövlətlər tərəfindən informasiya mühari-
bəsi konsepsiyasının işlənib hazırlanması; 

 İnformasiya sistemlərinin normal fəaliyyəti-
nin, informasiya ehtiyatlarının saxlanması qaydala-
rının pozulması, informasiyanın obyektivliyinə xə-
ləl yetirməsi. 

Hazırda ölkədə ekoloji vəziyyətin pisləşməsi sa-
yəsində ekoloji xarakterli fövqəladə hadisə baş ver-
məsi təhlükəsi yaradır, ekoloji sahədə milli təhlükə-
sizliyə ciddi xələl yetirir. Bu hal Azərbaycan üçün 
xüsusən olduqca təhlükəlidir, səbəbi isə: ölkədə sə-
nayenin yanacaq-enerji sahəsinin yüksək inkişafı, 
təbiətin mühafizəsi üçün qanunvericiliyin kifayət 
dərəcədə mükəmməl olması, təbiətin mühafizəsi 
üçün qanunvericiliyin kifayət dərəcədə mükəmməl 
olması, təbiətin qorunması üzrə mükəmməl texno-

logiyalardan lazımi səviyyədə istifadə edilməsi eko-
loji mədəniyyətin aşağı olmasıdır. Ekoloji təhlükə-
nin səviyyəsi iqtisadiyyatın vəziyyətindən və cə-
miyyətin tərəfindən bu problemin qlobal xarakteri-
nin dərk edilməsindən bilavasitə asılıdır. 

Milli təhlükəsizliyin subyektləri şəxsiyyət, cə-
miyyət və dövlət olduğu, habelə müxtəlif cür fövqə-
ladə hadisələrin xarakteristikaları, onların son onil-
liklər ərzində ölkədə inkişaf dinamikası nəzərə alın-
maqla doğru olardı ki, ən böyük təhlükələr sırasına 
texnogen, təbii və bioloji xarakterli fövqəladə hadi-
sələr nəticəsində həddən ziyadə zərərin meydana 
çıxması təhlükələri aid edilsin; bu da respublika və 
transsərhəd miqyaslı fəlakətlərə səbəb ola bilər (mə-
sələn, Çernobıl AES-də, habelə Tissa-Dunay çayla-
rı hövzəsinin 2000-ci ildə çirklənməsi sayəsindəki 
fəlakətlər kimi). 

Bir sıra nəşrlər XXI əsrin ilk illərində Azərbay-
canın iqtisadiyyat, sosial, dövlət hakimiyyəti, mülki 
cəmiyyətin inkişafı, beynəlxalq münasibətlər sahə-
lərində tərəqqisinin müsbət nəticələrini qeyd etmək-
lə bərabər bəzi təhlükələr də göstərirlər. Bunlar iqti-
sadiyyatda: 

 Bir sıra istiqamətlərdə iqtisadi inkişaf göstəri-
cilərinin qeyri-sabitliyi; 

 Sahələrin əksəriyyətinin rəqabətə davamlı ol-
maması. 

Digər sahələrdə: 
 Yoxsulluğun və işsizliyin ləng ləğv edilməsi; 
 Əhalinin sayının ləng artması və miqrasiya 

məsələlərinin həll edilməsi; 
 Yeni epidemiyaların yayılması; 
 Ölkə üçün vacib qərarların işlənib hazırlan-

masına və reallaşdırılmasına bürokratiyanın kifayət 
dərəcədə hazır olmaması səbəbindən dövlət haki-
miyyətinin zəifliyi və s.-dir. 

Milli Təhlükəsizliyin təmin olunmasında 
FHN-nin rolu 

Milli təhlükəsizlik nəzəriyyəsində göstərilən isti-
qamətlər təhlükəsizliyin növləri olaraq nəzərdən ke-
çirilir. Təhlükəsizliyin bütün növləri dialektik, funk-
sional və ya parametrik qarşılıqlı əlaqə-dövlətin iq-
tisadi, sosial, hərbi və digər sahələrdəki fəaliyyəti-
nin səmərəlilik (effektivlik) göstəricilərinin qarşılıq-
lı asılılığında özünü göstərir Ekoloji təhlükəsizlik 
və fövqəladə hadisə vaxtı təhlükəsizlik anlayışlarını 
formalaşdırmazdan əvvəl, bu təhlükə növlərinin ya-
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ranmasını nəzərdən keçirək [5]. 
Ekoloji təhlükə növləri 
Mənşəyindən, məzmunundan və FHN subyekt-

lərinə təsirinin növündən asılı olaraq ekoloji təhlü-
kənin aşağıdakı növləri müəyyən edilir: 

- ekoloji təcavüz; 
- xarici ekoloji təhlükə; 
- ekoloji təhlükə. 
Ekoloji təhlükəsizlik və FH-da təhlükəsizlik 

növləri. 
Ekoloji təcavüz anlayışı bir ölkənin digər ölkə-

yə qarşı cürbəcür üsul və formada ekoloji təsir gös-
tərməsindən ibarətdir. Belə təsir formaları və üsulla-
rına aiddir: 

 Digər dövlətə hərbi, yaxud ekoloji zərər yetir-
mək məqsədi ilə onun ətraf mühitinə qarşı aktiv tə-
sir göstərməsi; 

 Bir dövlət öz ekoloji problemlərini digər döv-
lət hesabına həll etmək üzrə məqsədyönlü hər cür 
cəhdləri (istehsalat tullantılarının və ya istifadə 
olunmuş zərərli maddələrin yerləşdirilməsi, zərərli 
maddələrin istehsalı üçün xammal hazırlanması və 
s.); 

 Ekoloji təhlükəli texnologiyaları, istehsalatı 
digər dövlətin ərazisində güclə tətbiq etdirmək məq-
sədi ilə ekoloji və siyasi vasitələrindən istifadə 
olunması. 

Ekoloji təcavüzün qarşısının alınması məqsədi 
ilə BMT “Hərbi və ya digər düşmənçilik metodun-
dan istifadə etməklə ətraf mühitin dəyişdirilməsinin 
qadağan olunması” barədə 1977-ci ildə Konvensiya 
qəbul etmişdir. “Ekoloji müharibə” aparılmasını 
məhdudlaşdıran bir sıra digər beynəlxalq aktlar da 
mövcuddur. Lakin müasir “məhdud müharibələrin ” 
və XX əsrin son onilliyində baş verən silahlı müna-
qişələrin təcrübəsi göstərir ki, bu sənədlər çox vaxt 
deklarativ xarakter daşıyır. Şimali Atlantika Bloku 
(NATO) ölkələrinin Yuqaslaviyaya qarşı müharibə-
sinin nəticələri, habelə Ermənistanın Azərbaycan 
Respublikasına təcavüzü nəticəsində respublikada 
ətraf mühitin məqsədyönlü sürətdə məhv edilməsi 
halları buna misal ola bilər. 

Xarici ekoloji təsir təhlükəsi planetar, qlobal, 
transsərhəd və regional zərərli proseslərin meydana 
gəlməsi ilə əlaqədardır. Belə proseslərə aşağıdakılar 
aid edilir: 

 İqlimin dəyişməsi və yerin ozon qatının da-

ğılması (zəifləməsi); 
 Çirkləndirici zərərli maddələrin transsərhəd 

axının baş verməsi; 
 Xarici dövlətdə təhlükəli silah növləri və tex-

nika sınaqdan keçirilərkən ölkədə ətraf mühitə və 
əhaliyə zərər yetirilməsi; 

 İxracedici ölkələrdə qadağan olunmuş ekoloji 
cəhətdən təhlükəli xarici texnologiyaların, istehsalat 
məhsullarının ölkədə təsdiq olunması; 

 Əhalinin sağlamlığına ziyan vura biləcək ər-
zaq və sənaye mallarının xarici ölkələrdən alınması; 

 Xüsusi təhlükəli, zərərli və radioaktiv tullantı-
ların ölkəyə idxalı və burada basdırılması (o cümlə-
dən müştərək müəssisələrin fəaliyyəti prosesində). 

Daxili ekoloji təsir təhlükəsi ölkə ərazisində ant-
ropogen fəaliyyətlə və təbii hadisələrlə, eləcə də qə-
za və fəlakətlə əlaqədardır ki, nəticədə ekoloji çirk-
lənmələrin bütün növləri meydana çıxır. 

FH-da təhlükəsizlik qorxusu. 
FH-ın mənşəyindən, məzmunundan və təsir növ-

lərindən asılı olaraq, habelə FHN subyektlərinə gös-
tərdiyi zədələyici təsir amillərinin xarakterinə görə 
FH vaxtı təhlükəsizliyə qarşı yaranan təhlükənin bu 
növləri müəyyən edilir: texnogen qəzalar və fəlakət-
lər, təbii fəlakətlər, sosial-bioloji faciələr, müharibə 
və silahlı münaqişələr, ictimai münaqişələrin nəticə-
ləri [2]. 

Texnogen xarakterli FH zamanı aşağıdakı ob-
yektlərdə qəza və fəlakətlər baş verdikdə təhlükə 
yaranır: kimyəvi təhlükəli obyektlərdə; radiasiya 
təhlükəli; yanğın-partlayış təhlükəli; hidrodinamik 
təhlükəli obyektlərdə; həmçinin nəqliyyat vasitələ-
rində, kommunal-enerji şəbəkələrində və hərbi ob-
yektlərdə [7]. 

Təbii xarakterli FH vaxtı geoloji, metereoloji, 
hidroloji mənşəli təbii fəlakətlər sayəsində, həmçi-
nin kütləvi çöl yanğınları zamanı qorxu meydana 
çıxır. 

Sosial-bioloji mənşəli FH vaxtı təhlükə insanlar, 
heyvanlar və bitkilər arasında epidemiya, epizootiya, 
epifitotiya formalı kütləvi yoluxucu xəstəliklər baş 
verərkən, yaxud geniş miqyaslı pandemiya, panzoo-
tiya, panfitotiya hallarında mövcud olur. 

Müharibələr və silahlı münaqişələr-əhalinin zə-
dələnməsi, ərazidə infrastruktur obyektlərinin dağı-
dılması və ətraf mühitdə ekosistemin pozulması 
təhlükəsi törədir. Təhlükələrin miqyası və xarakteri 
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müharibənin və tətbiq olunan silahın növündən asılı 
olur. 

İctimai münaqişələr özlərinin xarakterindən və 
miqyasından asılı olaraq təhlükəsizliyə müxtəlif cür 
təsir göstərir. Belə münaqişələr nəticəsində texno-
gen FH-a oxşar hallar yarana bilər. Münaqişə uzun-
müddətli olarsa, sosial-bioloji xarakterli FH meyda-
na gəlməsi mümkündür. 

Beləliklə, Ekoloji təhlükəsizlik-Milli təhlükəsiz-
liyin tərkib hissəsi olmaqla ətraf mühitdə insanların 
müəyyən məqsədyönlü fəaliyyəti sayəsində yaran-
mış şəraitin və təbii vəziyyətin ümumi halıdır ki, bu 
zaman: 

 ekosistemlərdə harmonik struktur, qarşılıqlı 
əlaqələr və proseslərin özünü tənzimlənməsi təmin 
edilir, habelə ekosistemlərin tarazlığı saxlanır; 

 ətraf mühitə göstərilən antropogen təzyiq yol-
verilən ən yüksək ekloji gərginlikdən artıq olmur; 

 insanların sağlamlığı və həyat fəaliyyəti tə-
min olunur, həmçinin antropogen təsirlərin hazırki 
və gələcək nəsillər üçün yarada biləcəyi müxtəlif 
nəticələri aradan qaldırılır. 

Fövqəladə halların nəticələrinin minimuma endi-
rilməsi məqsədi ilə, qanunvericilik aktlarında ekolo-
ji təhlükəsizlik anlayışının tərifi şəxsiyyətin və bü-
tünlüklə cəmiyyətin həyatı və sağlamlığının priori-
tetliyinə əsaslanılmalıdır. 

FH vaxtı təhlükəsizlik anlayışı, ekoloji təhlükə-
sizlik anlayışının eynidir, belə ki, ekoloji fövqəladə 
hallar fövqəladə hadisələrin bir növüdür, mənbələ-
rindən və nəticələrindən ibarətdir. FH vaxtı təhlükə-
sizlik anlayışını tımin etmək məqsədi ilə aşağıdakı 
tədbirlərin həyata keçirilməsi vacib hesab edilir: 

Geniş planda FH dedikdə, ölkədə ərazinin, 
regionun, subyektin və obyektin elə halı başa dü-
şülür ki, bu zaman aşağıdakı şərtlər təmin edilir: 

 Təbii, texnogen, ekoloji, sosial-siyasi FH baş 
verdiyi barədə, eləcə də baş verəcəyi ehtimalları 
haqqında vaxtında məlumat vermək və xəbərdarlıq 
etməkdə məqsəd-vaxtında mühafizə tədbirləri gör-
məyə imkan yaratmaq; 

 Sülh dövründə baş verən FH nəticəsində də-
yən zərərin miqyasını və ağırlığını maksimal dərə-
cədə azaltmaq; 

 QXDT işlərini vaxtında və səmərəli surətdə 
yerinə yetirmək, əhali arasında və infrastrukturda 
obyektlərdə itkiləri azaltmaq; 

 Sülh dövründə baş verən FH nəticəsində əha-
linin pozulmuş həyat fəaliyyəti və təsərrüfat obyekt-
lərinin normal iş şəritini qısa müddətdə bərpa et-
mək; 

 Müharibə və silahlı münaqişə şəraitində əha-
lini vətəsərrüfat obyektlərini maksimal dərəcədə 
mühafizə etmək; 

 Sülh və müharibə dövrlərində baş verən müx-
təlif FH zədələyici amillərinin təsiri nəticəsində ət-
raf mühitə arzuolunmaz ziyan dəyməsinin qarşısını 
almaq. 

Fövqəladə hallar vaxtı təhlükəsizliyin qısa tərifi 
belədir: “Fövqəladə hadisə vaxtı təhlükəsizlik-sülh 
və müharibə dövrlərindəki FH nəticəsində yaranan 
təhlükədən şəxsiyyətin, cəmiyyətin maraqlarını və 
təsərrüfat obyektlərinin infrastrukturunun mühafizə 
olunması sayəsində əhalinin normal həyat fəaliyyə-
tinin, istehsalat obyektlərində isə normal dayanıqlı 
iş təmin edən vəziyyətdir”. 

Beləliklə yuxarıda qeyd edilən tədbirlərin vaxtı-
vaxtında icra edilməsi fövqəladə hallar zamanı təhl-
kəsizliyin təmin edilməsində əsas istiqamətlərdəndir. 

FH vaxtı təhlükəsizliyin xüsusiyyəti Milli təhlü-
kəsizlik sistemində onun digər təhlükəsizlik növləri 
ilə ikitərəfli əlaqələridir. Bu qarşılıqlı əlaqə iqtisadi, 
sosial və hərbi sahələrdəki təhlükəsizliklə xüsusən 
əhəmiyyətlidir. 

İqtisadi sahədə bu qarşılıqlı əlaqə aşağıdakı kimi 
meydana çıxır: Fövqəladə Hallarda Təhlükəsizlik 
Sisteminin (FHTS) məqsədlərinə nail olmaq üzrə 
uğurlar bir tərəfdən FHT sisteminin təkmilləşdiril-
məsi işlərinin icrasını dövlətin nə dərəcədə maliyyə-
ləşdirilməsindən, yəni iqtisadi imkanlardan asılı 
olur. Digər tərəfdən isə, FH-ın vurduğu ziyan ölkə-
nin iqtisadiyyatına xeyli təsir göstərir. 

Fövqəladə hadisə nəticəsində hərbi təhlükəsizli-
yə də təsir göstərən amillər ola bilər. Bu amillər 
aşağıdakılardır: 

1. Sülh dövründə baş verən irimiqyaslı qəza və 
fəlakətlər xeyli miqdar qoşun hissələrinin fəlakət 
nəticələrini aradan qaldırmağa cəlb olunmasını tə-
ləb edə bilər (məs. Çernobıl AES-dəki fəlakət za-
manı olduğu kimi), bu isə Silahlı Qüvvələrin döyüş 
hazırlığına xələl yetirər; 

2. Əhali arasında və xüsusən də, hərbi-sənaye 
kompleksi müəssisələrində baş verən itkilər hərbi 
dövrdə qoşunların şəxsi heyətlə, eləcə də silah və 
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döyüş sursatları ilə təminatı üzrə səfərbərlik planla-
rının yerinə yetirilməsinə mənfi təsir göstərəcəkdir; 

3. Ərazidə infrastrukturun dağılması və əhalinin 
məhv olması Silahlı Qüvvələrin bütün arxa təmina-
tına, səviyyəsinə həmçinin mənfi təsir edəcəkdir; 

4. Hər cür müharibədə dəyən ziyan, ərazilərin 
itirilməsi və daxili silahlı münaqişələr əhalinin kö-
çürülməsi, qaçqın və müvəqqəti köçkünlərin həyat 
təminatı üzrə MM əməliyyatlarının artması və mü-
rəkkəbləşməsinə səbəb olacaq. Təhlükəsizliyi təmi-
natın digər sahələri ilə MM-in qarşılıqlı əlaqələri 
problemlərinin geniş təhlili üzərində dayanmadan 
qeyd edək ki, belə qarşılıqlı əlaqələri Milli təhlükə-
sizliyin bütün istiqamətlərində aşkar etmək müm-
kündür. 

Mülki mühafizə sisteminin fəaliyyətində bir isti-
qamətdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi, digər sahə-
lərin də təhlükəsizliyi ilə qarşılıqlı əlaqədə olması-
nın qanunauyğunluğu göstərir ki, Azərbaycan Res-
publikasının Milli təhlükəsizlik sistemində FHN-
nin rolu artmaqdadır. 

FH vaxtı təhlükəsizliyə qarşı törəyən təhlükələ-
rin təhlili əsasında MT-nin bu növü sahəsində döv-
lətin göstərdiyi fəaliyyətin prioritet istiqamətlərini 
formalaşdırmaq mümkündür. 

FH vaxtı təhlükəsizliyin təmin olunmasının 
prioritet istiqamətləri sırasına daxil edilməlidir: 

 Azərbaycanda vahid və çağdaş Mülki Müha-
fizə sistemi yaradılması əsasında MM-in təşkili və 
həyata keçirilməsinə yeni yanaşmanın reallaşdırıl-
ması; 

 FH-ın qarşısının alınması və aradan qaldırıl-
ması üzrə vahid dövlət sisteminin keyfiyyətcə tək-
milləşdirilməsi; 

 FH qarşısının alınması və aradan qaldırılması 

üzrə vahid dövlət sisteminin xarici dövlətlərin ano-
loji sistemlərinə inteqrasiya edilməsi; 

 Təbii və texnogen xarakterli FH-ın aradan 
qaldırılmasının effektivliyinin artırılması; 

 Təbii və texnogen xarakterli FH-ın proqnozu 
və qiymətləndirilməsi üzrə ümumdövlət sahə və re-
gional sistemlərin yaradılması və inkişaf etdirilmə-
si; 

 FH riskinin azaldılması və hadisə nəticələri-
nin yüngülləşdirlməsi üzrə fəaliyyəti stimullaşdır-
maq məqsədi ilə dövlət, təsərrüfat sahələri və regi-
onlar səviyyəli iqtisadi mexanizmlər (vasitələr) for-
malaşdırılması və onların hərəkətə gətirilməsinə şə-
rait yaradılması; 

 Əhalinin və ərazilərin FH-dan mühafizəsi sa-
həsində dövlət ekspertizasının, yoxlama və nəzarəti-
nin həyata keçirilməsi; 

 FH-ın qarşısının alınması və aradan qaldırıl-
ması sahəsində əhalinin və MM mütəxəssislərinin 
hazırlığının təkmilləşdirilməsi; 

 Mütəxəssislərin FH zonalarına çatdırılması 
üzrə Mobil sistemlərin təkmilləşdirilməsi; 

 Döyüş əməliyyatları sona yetmiş zonada ra-
diasiya, kimya və bioloji kəşfiyyat aparmaq, sualtı 
texniki işləri icra etmək və pirotexniki əməliyyatları 
yerinə yetirmək üçün robototexniki vasitələrin inki-
şaf etdirilməsi. 

Beləliklə, ölkədə dayanıqlı inkişafın və milli təh-
lükəsizliyin təmin edilməsi üçün lazımi “davamlılıq 
ehtiyyatı” yaradılması vacibdir. Baş verə biləcək 
fövqəladə hadisələrin aradan qaldırılmasında və nə-
ticələrinin minimuma endirilməsində istifadə edilə-
cək qüvvə və vasitələrin ehtiyyatı yaradılması məq-
sədə uyğun hesab edilir. 
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emək olar hər an dünyada müxtəlif 
hadisələr baş verir, hansılar ki, insan-
ların həyatına və həyat şəraitlərinə 

mənfi təsir edirlər. Bu təbii hadisələr (zəlzələlər, 
qasırğa, sunami), texnogen qəzalar və hərbi toq-
quşmalardır. Fövqəladə hadislərdən tam azad ol-
maq mümkün olmasa da, dəyəcək ziyanı və insan 
itkilərinin sayını minimuma endirmək mümkün-
dür. İnsanlar arasında aparılan maarifləndirmə 
tədbirləri bu yolda dönüş yarandığını sübut edir. 
Adicə qısa müddətə xaricə istirahətə getmək ist-
dikdə, sizin güman edilən ölkədə bütün mümkün 
təhlükələri nəzərə almanız lazımdır. Bunun üçün 
yola düşmədən (gedişdən) əvvəl bu və ya digər 
ölkədə fövqəladə vəziyyətlərin statistikasına bax-
maq tövsiyə olunur.2. 

Dünya ölkələri alimlərinin tədqiqatlarına əsa-
sən belə bir nəticəyə gəlinir ki, fövqəladə hallar 
heçdə qarşısıalınmaz deyil, hətta təcrübələrlə sü-
but olunmuş prinsip və metodlarla onların qarşısı-
nı almaq və idarə etmək mümkündür. Bu prinsip 
və metodlara baxaq: 

I. Əhаlinin fövqəlаdə hаllаrа hаzırlаnmаsı və 
gеniş mааrifləndirilməsi. Əhаlinin fövqəlаdə 

hаllаrа hаzırlаnmаsı ilə əlаqədаr mütəmаdi оlаrаq 
еlmi-prаktiki sеminаrlаrın kеçirilməsi, hаbеlə, 
dərslik və dərs vəsаitlərinin yеniləşdirilməsi ilə 
yаnаşı, bu sаhədə, gеniş охucu kütləsi üçün 
kitаblаrın nəşr оlunmаsı dаhа gеniş fоrmаdа 
həyаtа kеçirilməlidir. 

II. Dünyа birliyi ölkələri ilə qаrşılıqlı əlаqələ-
rin gеnişləndirilməsi. Bu prinsip təbii və 
tехnоgеn fövqəlаdə hаllаrа qаrşı mübаrizənin təş-
kilində dünyа birliyi ölkələrinin qаrşılıqlı köməyi 
və təcrübəsindən gеniş istifаdə оlunmаsını şərt-
ləndirir. 

III. Fövqəlаdə hаllаrın idаrə еdilməsi ilə əlа-
qədаr kоmplеks tədbirlər işlənib hаzırlаnаrkən 
оbyеktiv qаnunlаrın tələbləri nəzərə аlınmаlıdır. 
Digər tərəfdən fövqəlаdə hаllаrın qаrşısının 
аlınmаsı, оnlаrın mənfi nəticələrinin аrаdаn qаldı-
rılmаsı, təbii və tехnоgеn fövqəlаdə hаdisələrdən 
təhlükəsizliyin təmin еdilməsi mехаnizminin, 
hаbеlə, хаrici təcrübələrin öyrənilməsi, təhlili və 
ümumiləşdirilməsi diqqət mərkəzində оlmаlıdır. 

IV. Təbii və tехnоgеn fövqəlаdə hаdisələrin 
bаş vеrdiyi оbyеktlərə kibеrnеtik sistеm kimi 
bахılmаlıdır. Bu zаmаn kibеrnеtik sistеmin bütün 
хаssələri fövqəlаdə hаdisə оbyеktlərinə şаmil 
еdilməlidir. 

V. Kоplеks yаnаşmа. Təbii və tехnоgеn föv-
qəlаdə hаllаrın idаrə еdilməsi və оnun nəticələri-
nin аrаdаn qаldırılmаsının sürətləndirilməsi mə-
sələlərinin həllində tехniki-tехnоlоji, təşkilаti, 
idеyа-tərbiyəvi, psiхоlоji, fiziоlоji, sоsiаl və iq-
tisаdi аmillər kоmplеks hаlındа nəzərə аlınmаlı-
dır. 

VI. Təbii və tехnоgеn fövqəlаdə hаllаrın idаrə 
еdilməsi və оnun nəticələrinin аrаdаn qаldırılmа-

D 
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sının sürətləndirilməsi məsələlərinin həllində tət-
biq оlunаcаq tədbirlərin iqtisаdi səmərəliliyi 
əsаslаndırılmаlıdır. 

VII. Təbii və tехnоgеn fövqəlаdə hаllаrın idа-
rə еdilməsi və оnun nəticələrinin аrаdаn qаldı-
rılmаsının sürətləndirilməsi məsələlərinin həllin-
də istifаdə оlunаcаq təbii, mаtеriаl-tехniki, еnеrji, 
əmək və mаliyyə rеsurslаrındаn səmərəli istifаdə 
оlunmаlıdır. 

VIII. Təbii və tехnоgеn fövqəlаdə hаllаrın 
idаrə еdilməsi və оnun nəticələrinin аrаdаn qаldı-
rılmаsının təşkili məsələlərinin çохvаriаntlı оldu-
ğunu nəzərə аlаrаq, həmin vаriаntlаrdаn 
qаbаqcаdаn qəbul еdilmiş mеyаrа nəzərən ən 
yахşısının sеçilməsi tələb оlunur. Оptimаl vаriаn-
tın sеçilməsində riyаzi prоqrаmlаşdırmа və riyаzi 
stаtistikа mеtоdlаrındаn istifаdə еdilə bilər. 

IX. Təbii və tехnоgеn fövqəlаdə hаllаrın idаrə 
еdilməsi və оnun nəticələrinin аrаdаn qаldırılmа-
sındа nаzirliklər tərəfindən idаrə оlunаn təsər-
rüfаtlаrlа, icrа hаkimiyyətləri tərəfindən idаrə 
оlunаn təsərrüfаtlаrın qаrşılıqlı əlаqələri nəzərə 
аlınmаlıdır. 

X. Təbii və tехnоgеn fövqəlаdə hаllаrın idаrə 
еdilməsi və оnun nəticələrinin аrаdаn qаldırılmа-
sındа mаddi və mənəvi həvəsləndirmə sistеminin 
tətbiqi diqqət mərkəzində оlmаlıdır. 

XI. Təbii və tехnоgеn fövqəlаdə hаllаrın idаrə 
еdilməsi və оnun nəticələrinin аrаdаn qаldırılmа-
sındа insаn аmilinin öncüllüyü (priоritеtliyi) mü-
hüm prinsip kimi nəzərə аlınmаlıdır. Təbii və 
tехnоgеn fövqəlаdə hаllаrın idаrə еdilməsi və 
оnun nəticələrinin аrаdаn qаldırılmаsı ilə əlаqədаr 
müzаkirələrdə mütəхəssis və аlimlərin iştirаkı zə-
ruridir. 

XII. Təbii və tехnоgеn fövqəlаdə hаllаrın idа-
rə еdilməsi və оnun nəticələrinin аrаdаn qаldı-
rılmаsındа dövlət mənаfеyi bаşlıcа mеyаr qəbul 
еdilməklə şəхsi və kоllеktiv mənаfеlər nəzərə 
аlınmаlıdır. 

XIII. Təbii və tехnоgеn fövqəlаdə hаllаrın 
idаrə еdilməsi və оnun nəticələrinin аrаdаn qаldı-
rılmаsını ilə əlаqədаr tədbirlərin həyаtа kеçirilmə-
sinə nəzаrətin təşkili və icrаnın yохlаnılmаsı хü-
susi əhəmiyyətə mаlikdir. 

Bu prinsip və metodların dünya ölkələrində 
təcrübəsi müsbət nəticə vermişdir. Beləki 2005-

15-ci illər ərzində dünyanın 23 ölkəsində təcrübə-
dən keçirilmişdir. Fəlakətlər hər bir insana zərər 
yetirə biləcəyindən Hioqo Fəaliyyət Proqramının 
(2005-2015) yaradılması bu prinsip ve metodların 
əsasında yaradılmışdır. Bu proqramın əsas vəzifə-
si fəlakət riskinin mümkün qiymətinə nail olmaq-
la insan telafatını minimuma endirilməsinə əsas-
lanır. 6. 

Dünyanın bütün ölkələrinin dövlətləri fəlakət 
riskinin azaldılması üçün öhdəliklər götürmüş və 
Hioqo Fəaliyyət Proqramını (HFP) qəbul etmiş-
dir. Hioqo Proqramı dövlətlərin və xalqların inki-
şafına təhlükə törədən fəlakətlərə qarşı dayanıqlı-
ğını artırmağa yönəlmişdir. 

Son onillikdə dünyada FH-lar nəticəsində 
müxtəlif qiymətləndirmələrə görə 750 mindən-3 
mln-a kimi insanın həyatına son qoyulmuş, 2 
mlrd. 110 mln. nəfər zərər çəkmişdir. 

Yer üzərində hər il 200 milyondan artıq əhali 
su basmalardan, daşqınlardan, quraqlıqdan, zəlzə-
lələrdən, meşə yanğınlarından və digər fəlakətlər-
dən əziyyət çəkirlər. FH-dən dəymiş zərərin dərə-
cəsini qiymətləndirmək çətindir. Qabaqcıl dünya 
sığorta təşkilatlarının son 40 ilin məlumatlarına 
əsasən FH-ın vurduğu ziyanın dəyəri 14 dəfə art-
mışdır. Bununla belə, bugünkü gün FH-ın real iq-
tisadi «dəyəri» bir çox səbəblərə görə naməlum 
qalır. [2] 

Əhali sıxlığının artımı, deqratasiyası və qlobal 
istiləşmə fəlakətlərin təsirini artırmaqla kasıblıq 
səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olur. 

Son illərin hadisələrindən görünür ki, insanlar 
dünyanın hər hansı bir ölkəsində baş verən fəla-
kətlərdən istirab çəkə bilər. Hind okeanındakı su-
nami, cənubi Asiyada zəlzələlər, Sakit okean əra-
zilərində güclü qasırğalar və siklonlar, Avropa və 
Asiyada baş vermiş güclü daşqınlar yüzlərlə ada-
mın həyatına son qoymuş, minlərlə adamlar isə 
evsiz qalmışdır. Texnogen və təbii xarakterli FH-
ın qarşısının alınması və aradan qaldırılması 
probleminin həll edilməsi Azərbaycan Respubli-
kasının milli təhlükəsizliyinin, müdafiə qabiliyyə-
tinin və dayanıqlı inkişaf tarazlığının təmin edil-
məsi üzrə fəaliyyətin istiqamətlərindən ən əhə-
miyyətlisidir. 

Hioqo Fəaliyyət Proqramı Dövlətlərin və İc-
maların fəlakətlərə qarşı dayanıqlığını artırmağa 
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yönəldilmiş kompleks işlər sistemidir. 
Hioqo Fəaliyyət Proqramı dövlətlərin və icma-

ların fəlakətlərə qarşı dayanıqlığının artırılması 
üzrə 2005-2015-ci illəri əhatə edir və 2005-ci ilin 
yanvar ayında Yaponiyanın Kobe şəhərində keçi-
rilən Fəlakətlərin Azaldılması üzrə ikinci Ümum-
dünya Konfransında 168 dövlət tərəfindən qəbul 
olunmuşdur. Hioqo Fəaliyyət Proqramının əsas 
məqsədi fəlakətlərdən yaranacaq itkiləri azalt-
maqla əhalinin və ölkələrin dayanıqlığına nail ol-
maqdır. 

Yuхаrıdа göstərilənlərlə yаnаşı fövqəlаdə 
hаllаrа qаrşı mübаrizənin məq sədəuyğun təşki-
lində аşаğıdаkı qrup mеtоdlаrdаn istifаdə еdilmə-
lidir: 

Hüquqi-inzibаti mеtоdlаr qrupu. Bu 
mеtоdlаrın tətbiqi fövqəlаdə hаllаrlа əlаqədаr 
bеynəlхаlq stаndаrtlаrа, nоrmа və nоrmаtivlərə 
əsаslаnır. 

Tехnоlоji mеtоdlаr qrupu. Bu mеtоdlаrın 
tətbiqi təbii və tехnоgеn fövqəlаdə hаllаrа qаrşı 
mübаrizənin təşkilində tələb оlunаn yеni tехnikа 
və mütərəqqi tехоlоgiyаnın, hаbеlə, bu sаhədə 
хаrici təcrübənin gеniş istifаdəsinə əsаslаnır. 

Təşkilаti mеtоdlаr qrupu. Bu mеtоdlаrın tət-
biqi təbii və tехnоgеn fövqəlаdə hаllаrа qаrşı 
mübаrizənin təşkilində tələb оlunаn kаdrlаrın 
hаzırlаnmаsınа, оnlаrın iхtisаslаrının аrtırılmа-
sınа, оnlаrın məqsədəuyğun yеrləşdirilməsinə və 
səmərəli istifаdə оlunmаsınа əsаslаnır. 

İdеyа-tərbiyəvi mеtоdlаr qrupu. Bu 
mеtоdlаrın tətbiqi təbii və tехnоgеn fövqəlаdə 
hаllаrа qаrşı mübаrizə ilə əlаqədаr kоmplеks 
idеyа-tərbiyəvi tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi yоlu 
ilə bаşlıcа məqsədə (fövqəlаdə hаllаrın qаrşısının 
аlınmаsı) nаil оlmаğа əsаslаnır. 

Psiхоlоji mеtоdlаr qrupu. Bu mеtоdlаrın tət-
biqi təbii və tехnоgеn fövqəlаdə hаllаrа qаrşı 
mübаrizə ilə əlаqədаr fövqəlаdə hаllаrın idаrə 
еdilməsi və оnun nəticələrinin аrаdаn qаldırılmа-
sınа cəlb еdilmiş mütəхəssis və hər cür iştirаk-
çılаrın psiхоlоji hаzırlığı ilə yаnаşı, оnlаrın fərdi 
psiхоlоji хüsusiyyətləri və kеyfiyyətləri nəzərə 
аlınmаsınа əsаslаnır. 

Fiziоlоji mеtоdlаr qrupu. Bu mеtоdlаrın tət-
biqi təbii və tехnоgеn fövqəlаdə hаllаrа qаrşı 
mübаrizə ilə əlаqədаr fövqəlаdə hаllаrın idаrə 

еdilməsi və оnun nəticələrinin аrаdаn qаldırılmа-
sınа cəlb еdilmiş mütəхəssis və hər cür iştirаkçı-
lаrın fərdi fiziki sаğlаmlığının qоrunmаsı və dаhа 
dа möhkəmləndirilməsi ilə əlаqədаr tədbirlərin 
həyаtа kеçirilməsinə əsаslаnır. 

Sоsiаl mеtоdlаr qrupu. Bu mеtоdlаrın tətbiqi 
təbii və tехnоgеn fövqəlаdə hаllаrа qаrşı mübаri-
zə ilə əlаqədаr fövqəlаdə hаllаrın idаrə еdilməsi 
və оnun nəticələrinin аrаdаn qаldırılmаsınа cəlb 
еdilmiş mütəхəssis və hər cür iştirаkçılаrın mən-
zil-məişət şərаitinin dаhа dа yахşılаşdırılmаsı və 
оnlаrın аsudə vахtlаrının səmərəli istifаdə 
оlunmаsı üçün müvаfiq şərаitin yаrаdılmаsınа 
əsаslnır. 

İqtisаdi mеtоdlаr qrupu. Bu mеtоdlаrın tət-
biqi təbii və tехnоgеn fövqəlаdə hаllаrа qаrşı 
mübаrizə ilə əlаqədаr fövqəlаdə hаllаrın idаrə 
еdilməsi və оnun nəticələrinin аrаdаn qаldırılmа-
sınа cəlb еdilmiş mütəхəssis və hər cür iştirаk-
çılаrın yüksək əmək hаqqı ilə təmin еdilməsi və 
mükаfаtlаndırılmаsının diqqət mərkəzində 
оlmаlısınа əsаslаnır. 4. 

Fövqəladə Halların idarə olunması üçün Hioqo 
Fəaliyyət Proqramı çərçivəsində qəbul edilmiş 5 
(beş) prioritet üzrə idarəedici prinsipləri və prak-
tiki vasitələri təqdim edir. Bunlar aşağıdakılardır: 

1. İcra üçün güclü institutsional bazaya malik 
olmaqla, fəlakət riskinin azaldılmasının milli və 
yerli səviyyələrdə prioritet rolunun təmin olun-
ması; 

2. Fövqəladə Hallar risklərinin müəyyənləşdi-
rilməsi, qiymətləndirilməsi, monitorinqi və erkən 
xəbərdarlıq sistemini gücləndirmək. 

3. Bütün səviyyələrdə təhlükəsizlik və daya-
nıqlıq mədəniyyətini artırmaq üçün birliklərdən, 
yeniliklərdən və təhsildən yararlanmaq. 

4. Risklərin ilkin əsas amillərini azaltmaq. 
5. Bütün səviyyələrdə effektiv tədbirlər üçün 

fəlakətlərə hazırlığı gücləndirmək. 
Qeyd olunmuş prioritet məsələlər Hioqo Fəa-

liyyət Proqramının strateji məqsədi olmaqla fəla-
kət riskinin azaldılmasına müxtəlif üsullardan və 
vasitələrdən istifadə etməni tələb edir. [5] 

 Fəlakət risklərinin azaldılması zəiflik dərə-
cəsini azaltmaqla və dayanıqlığı artırmaqla fəla-
kət risklərini minimuma endirmək. 

 Davamlı inkişaf yanaşması ilə təbii risklə-
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rin mənfi təsirlərindən yayınmaq və ya onları 
məhdudlaşdırmaqla həyata keçirilə bilər. 

Fəlakət risklərinin azaldılması Dünya dövlət-
lərinin əsas problemlərindən biri olduğu üçün, 

“Fəlakətlərin Azaldılması üzrə Birləşmiş Millət-
lər Təşkilatının Beynəlxalq Strategiyası” hazır-
lanmışdır. 
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nformasiya müharibəsi müharibələrin 
aparılması fəzasını genişləndirir, belə mü-
haribələrdə cəbhə xətti olmur. Baxılan an-

da informasiya təsirinin aparılmasını birmənalı 
şəkildə təyin etmək mümkün olmadığı kimi, in-
formasiya əməliyyatlarının həyata keçirilməsini 
də aşkar etmək olmur. Ona görə də belə təsir fik-
sasiya olunmur və əməliyyatların müəllifləri qey-
ri-müəyyən qalır. İnformasiya müharibəsi zamanı 
vəziyyət beynəlxaq hüquq və etik normaların ol-
maması səbəbindən daha da çətinləşir. 

İnformasiya müharibələrinin istənilən aktyor-
ları ola bilər – dövlətlər və dövlətlərin xüsusi ida-
rələrindən tutmuş istənilən terrorçular da daxil ol-
maqla cinəyətkar qruplara kimi. Belə müharibə-
nin aparılması üçün texniki vasitələr olmalıdır ki, 
bu vasitələrin də ucuz olması informasiya müha-
ribəsinin sadə vətəndaşlar tərəfindən aparılmasını 
mümkün edir. 

“İnformasiya müharibəsi” termini 1985-ci ildə 

Çində daxil edilmişdir [1]. Bu terminin əsasını 
qədim Çin hərbi xadimi Sun Tszının “Müharibə 
məharəti” traktatında yer almış fikirləri təşkil edir 
[2]. O yazırdı: “Hər bir müharibədə, bir qayda 
olaraq, ən yaxşı siyasət dövləti tam şəkildə, dağıt-
madan ələ keçirməkdir. Döyüşlərdə yüz dəfələrlə 
qalib gəlmək məharətin sonu deyil. Düşməni dö-
yüşsüz məğlub etmək isə məharətin zirvəsidir.” 
Sun Tszı aşağıdakıları təklif edirdi: 

- düşmən tərəfdə yaxşı nə varsa sıradan çıxa-
rın; 

- düşmənin görkəmli xadimlərini cinayətkar 
müəssisələrə cəlb edin; 

- düşmənin rəhbərlərinin prestijini korlayın və 
lazım olan zamanda insanlara təqdim edin; 

- bu məqsədlər üçün ən alçaq adamlarla iş bir-
liyi qurun; 

- sizə düşmən olan ölkənin vətəndaşları arasın-
da münaqişələr və toqquşmalar yaradın; 

- cavanları yaşlı insanlara qarşı qoyun; 
- bütün vasitələrdən istifadə edərək dövlətin iş-

ləməsinə mane olun; 
- bütün vasitələrdən istifadə edərək düşmən tə-

rəfin qoşunlarının normal təchizatına və onlarda 
olan intizama mane olun; 

- düşmən döyüşçülərin əqidəsini mahnı və mu-
siqi ilə qırın; 

- özünüzün düşmənlərinin ənənələrini ucuzlaş-
dırın və allahlarına inamı qırın; 

- yüngül əxlaqlı qadınları düşmən tərəfə gön-
dərin; 
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- informasiya alınması üçün vəsaitə qənaət et-
məyin; 

- ümumiyyətlə, pulda və vəd verməkdə qənaə-
tə yol vermək olmaz, çünki onlar çox gözəl nəti-
cələrə gətirir. 

 
İlk dəfə “informasiya müharibəsi” termini 

amerikalı Tomas Ron tərəfindən Boinq şirkəti 
üçün 1976-cı ildə hazırladığı “Silah sistemləri və 
informasiya müharibəsi” hesabatında işlənib. Mü-
əllif göstərmişdir ki, informasiya infrastrukturu 
amerika iqtisadiyyatının əsas komponentinə çev-
rilməklə, eyni zamanda həm müharibə, həm də 
sülh şəraitində bir məqsədə çevrilir. T.Ronun he-
sabatının dərc olunması kütləvi informasiya vasi-
tələrində aktiv kampaniyaya çevrildi. ABŞ-ın 
Hərbi Hava Qüvvələri bu predmeti aktiv şəkildə 
1980-ci ildən müzakirə etməyə başlamışlar. Bu 
vaxta artıq informasiyanın həm məqsəd, həm si-
lah olmağı haqqında təsəvvürlər formalaşmışdı. 

İnformasiya müharibəsi anlayışının tərifinə nə-
zər salaq. Politoloq İ.N. Panarin belə təyin edir. 
İnformasiya müharibəsi informasiya və silahlı 
mübarizələrin kompleks şəkildə təhlükəli zaman-
larda, həm döyüş aparılarkən tətbiq olunmasıdır. 
İnformasiya təhlükəsizliyinə aid əsərlərin müəllifi 
D.Y.Şvets hesab edir ki, informasiya müharibəsi 
düşmənin informasiyasına və informasiya siste-
minə informasiya üstünlüyü qazanmaq üçün milli 
strategiya naminə təsir edən kommunikativ tex-
nologiyadır. “İnformasiya müharibəsi – bu nədir” 
məqaləsinin müəllifi İ.İ. Zavadski yazır: İnforma-
siya müharibəsi milli hərbi strategiyanın təmin 
olunması üçün düşmənin informasiyasına və in-
formasiya sisteminə təsir edən hərəkətlər toplu-
sundur. Rusiya Mərkəzi Seçki Komissyası nəz-
dində elmi konsultativ ekspert şurasının üzvü 
A.V.Bedritskiy informasiya müharibəsinə konf-
liktlərin bir növü kimi baxır. Bu zaman qarşı du-
ran tərəflərin əsas məsələsi öz informasiyasının 
və informasiya sistemlərinin qorunması, qarşı tə-
rəfin informasiyası ilə manipulyasiya etmək və bu 
informasiyanın inkanlarını məhdudlaşdırmaqdır 
[3]. 

Əgər klassik müharibənin məqsədi qarşı döv-
lətin təminat sistemlərinə zərər vurmaqdan ibarət-
dirsə, informasiya müharibələri vasitəsilə vurulan 

zərər ölkədə siyasi vəziyyətin stabilliyini pozmaq 
üçün kütləvi şəkildə insanlara psixoloji təsir et-
mək istiqamətində yönəlmişdir. İnformasiya hü-
cumlarının əsas üstünlüyü bir atəş belə açmadan 
yalnız başqa baxışlar, özgə dəyərlər gətirməklə 
insanların idrakını proqramlaşdırmaqla qoyulan 
məqsədə çatmaqdadır. Belə təsirin əsas auditori-
yası, əlbəttə ki, gənclər və hakimiyyət elitasıdır 
[4]. 

İnformasiya müharibəsi – ideyalar və dəyərlər 
sferalarında gedən müharibədir. İnformasiya mü-
haribəsi psixoloji müharibənin bir hissəsidir ki, 
bu müharibə də insanın fiziki cəhətdən məhv 
edilməsinə yox, onun idrakının dəyişməsinə yö-
nəlmişdir. 

İnformasiya müharibəsinin üç səviyyəsi qeyd 
olunur. Birinci səviyyə – empirik səviyyədir. Bu-
rada hər hansı bir sferada – istər iqtisadi, siyasi, 
istərsə də mədəni sferada faktların təhrif olunması 
baş verir. Elə bu səviyyədə həm ölkənin daxilində 
hakimiyyət uğrunda mübarizə, həm də geosiyasi 
fəzada təsir göstərmək üçün bir alət olan “feyk 
xəbərləri” anlayışı meydana çıxır. Baxılan halda 
informasiya faktları obyektiv bir əsas olmadığın-
dan düzgün olmur. İnformasiya tullantıları, şaiyə-
lər müəyyən məqsədlərə çatmaq naminə ictimai 
fikirlə və vətəndaşların idrakı ilə manipulyasiya 
etmək üçün nəzərdə tutulur. Onlar xəbərlərin ra-
sional qiymətləndirilməsinə deyil, emosional dərk 
edilməsinə hesablanır. Bu effekti hər hansı bir şə-
kil və ya video da gücləndirə bilər. 

İkinci səviyyə - konseptual səviyyədir. Burada 
informasiyanın yaranması, onun bu və ya digər 
şəkildə toqquşması və informasiyanın interperata-
siyasıdır. “İnterperatasiya – dərk etmək üçün çə-
tin və ya mürəkkəb olanın gizli mənasının axtarışı 
və ya izah edilməsidir”. Baxılan proses informa-
siyanın kritik dərk edilməsinı tələb edir və infor-
masiyanı interperatasiya edənin dünyagörüşünə 
uyğun gəlir. Məhz bu səviyyə bütün informasiya-
nı hərəkət etmək üçün əldə vasitə kimi istifadə et-
məyə qoymur, yalnız sərbəst düşünmə imkanı 
seçməyə imkan yaradır. 

Üçüncü səviyyə - məna səviyyəsidir. Bu səviy-
yədə ekzistensional dəyərlər yoxlanmağa məruz 
qalır. Bir cəmiyyətin idrakının, baxışlarının və 
dəyərlərinin qarşı tərəfə daha əlverişli olan başqa 
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sistemə dəyişməsi məqsədi ilə insanın psixoloji 
sferasına təsir göstərilir. 

İnformasiya konfliktləri – fərdlər arasından 
tutmuş dövlətlər arasında istənilən sferada, istəni-
lən səviyyədə yarana bilər. Lakin konfliktin tərəf-
lərindən asılı olmayaraq informasiya - güclü silah 
olaraq qalır. Mübarizə aparan tərəflərin bir-birinə 
özünü həm açıq, həm də gizli şəkildə büruzə ve-
rən informasiya və ya informasiya - psixoloji təsir 
göstərdiyi informasiya müharibəsidir. 

İnformasiya müharibəsinin məğzinə baxdıqda 
onu qeyd etmək lazımdır ki, bu müharibə vətən-
daşlara qarşı yönəlmişdir. Belə ki, informasiya 
texnologiyaları sadə adamların da adi həyatına 
daxil olaraq, onları kənardan yürüdülən ideyalara 
həssas olmağa və eyni zamanda başqalarına biga-
nə qalmağa məcbur edir. İnformasiya hücumları-
nın təhlükəsi ondan ibarətdir ki, onların düzgün 
həyata keçirilməsi zamanı cəmiyyət daxildən par-
çalanır və son nəticədə dağılır. 

İnformasiya müharibəsinin üç məqsədi möv-
cuddur: 

- öz məqsədləri üçün informasiya fəzasının nə-
zarətə götürülməsi; 

- qarşı tərəfə informasiya hücumları keçirmək 
məqsədi ilə informasiya və informasiya selinin 
nəzarətə götürülməsi; 

- hərbi informasiya funksiyalarının köməyi ilə 
silahlı qüvvələrin fəaliyyətinin effektivliyinin ar-
tırılması [5]. 

İnformasiya müharibələrinin alətlərinin istifa-
də edilməsi aşağıdakı məsələləri qarşıya qoymağa 
və həyata keçirməyə imkan verir: 

- KİV- dəəvvəlcədən yalan informasiya yerləş-
dirməklə dünya ictimaiyyətinin və ayrı -ayrı döv-
lətlərin vətəndaşlarının dezinformasiyası; 

- insanların beyinlərinə kütləvi hücumlar təşkil 
etmək yolu ilə ideologiyanın yayılması; 

- hakim elitanın və gənclərin liderlərinin tərəf-
darları arasında verbovkanın aparılması; 

- qapalı informasiyanın məhv edilməsi və ya 
təhrif olunması məqsədi ilə müxtəlif informasiya 
resurslarına – arxivlərə, verilənlər bazalarına mü-
daxilələrin həyata keçirilməsi; 

- dövlətin beynəlxalq səviyyədə qərarların qə-
bul edilməsində təsirinin azaldılması; 

- ictimai fikrə yad mədəni elementlərin daxil 

edilməsi və öz milli mədəniyyətinə neqativ baxış, 
istehlakçı prinsiplərinin üstünlük təşkil etməsi və 
mənəviyyatsızlıq; 

- dövlətin iqtisadiyyatının və siyasi stabilliyi-
nin destabilizasiyası; 

- dövlətin siyasi rəhbərliyinin diskreditasiyası-
nı həyata keçirən məlumatların yayılması; 

- dövlətin aparıcı siyasi qüvvələri arasında 
konfrontasiya vəziyyətinin yaradılması; 

- millətçiliyin, ksenofobiyanın, irqi və dini 
düşmənçiliyin qızışdırılması; 

- kütləvi iğtişaşlar, qızışdırıcı çıxışlar və ekst-
remist çağırışların təşkil olunması [6]; 

İnformasiya müharibələrinin əsas metodları in-
formasiya-psixoloji metodlardır ki, bunlar da hib-
rid müharibənin digər elementlərini də özündə 
saxlaya bilər. 

Təsir müxtəlif vasitələrlə həyata keçirilə bilər. 
İnformasiya təsiri. Burada informasiyanın ya-

yılması təsirin əsas faktorudur. Beləliklə, haki-
miyyət əhalini öz ölkəsinin hərbi siyasətinin müs-
bət qiymətləndirilməsinə hazırlaya və KİV vasitə-
si ilə vətənpərvərlik baxışlarını formalaşdıra bilər. 
Əks halda, qarşı tərəf özünə uyğun ideya istiqa-
mətini vəəhval -ruhiyyəni yürüdə və maliyyə-iqti-
sadi ticarət sanksiyaları tətbiq edə bilər. Bu, döv-
lətin iqtisadiyyatının zəifləməsinə, həyat səviyyə-
sinin aşağı düşməsinə, məişət çətinliklərinə, epi-
demioloji xəstəliklərin sayının artmasına və bu-
nun nəticəsi olaraq vətəndaşların mövcud şəraitlə 
bağlı narazılığının artmasına gətirib çıxara bilər. 

Təzyiq siyasi vasitələrlə aparıla bilər. Beləlik-
lə, dövlətin siyasi başçılarına təzyiq məqsədi ilə 
müxalifət partiyalarına və xaricdən maliyyələşdi-
rilən fəaliyyətlərə dəstək həyata keçirilir [7]. 

İnformasiya müharibəsinin əsas tərkib elemen-
ti informasiya-psixoloji müharibədir. Bu mühari-
bə özündə insanların beyinlərinə təsir edən vasitə 
və metodları birləşdirir. 

İnsanın motivasiyasını dəyişmək məqsədi ilə 
onun psixoloji durumuna təsir edilməsi informa-
siya müharibəsinin psixoloji qanadıdır. Psixoloji 
müharibədə etik məhdudiyyətlər yoxdur, qarşı tə-
rəfin daxili vəziyyətinə zərbə vurmaq üçün müx-
təlif üsullardan istifadə edilir. Bura qətllər, su 
mənbələrinin vəərzağın zəhərlənməsi, sabotaj, 
terror və s. aid edilə bilər. Bütün bunlar psixoloji 
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müharibəni hibrid müharibəyə oxşadır. 
Psixoloji müharibə - hakim dairələrin təbliğat, 

terror və başqa vasitələrdən istifadə etməklə öz 
xalqına, düşmən, müttəfiq və neytral ölkələrin 
xalqlarına öz hərbi strategiyasının məqsədlərinə 
çatmaq naminə siyasi-ideoloji, mənəvi və psixo-
loji cəhətdən təsir göstərmək üçün xüsusi növ ha-
zırlıq və müharibənin aparılmasıdır. 

Psixoloji müharibələrin məqsədi açıq hərbi 
əməliyyatların hazırlanması və həyata keçirilmə-
si, qarşı tərəfə silahlı qüvvələrin tətbiq edilməsinə 
bəraət qazandırmasıdır. Psixoloji müharibə - xü-
susi təşkil olunmuş və peşəkarcasına həyata keçi-
rilən, qarşı tərəfin beyninə, hissiyyatına və iradə-
sinə təsir göstərən bir müharibədir. 

Psixoloji müharibə anlayışının iki anlamı möv-
cuddur. Birinci anlam özündə insanlara psixoloji 
təsir göstərə bilən təcrübəyə malik şəxslərin fəa-
liyyətini birləşdirir. 

Terminin ikinci anlamı adi, gündəlik səviyyə-
də müzakirə vasitələrindən istifadə etməni və in-
sanlar arasında təsir mexanizmlərini öz məqsədlə-
rinə tabe etmək – öz fəaliyyətlərinin əlverişli şə-
kildə həyata keçirmək, mübahisələrdə qalib gəl-
mək, seçki kompaniyalarında namizədlərini irəli 
sürmək və s. üçün istifadəni nəzərdə tutur [8]. 

İnformasiya müharibəsinin məqsədlərinə çat-
maq üçün kompleks tədbirlər və psixoloji hərə-
kətlər informasiya-psixoloji əməliyyat adlanır. 
Onlar əks tərəfin vətəndaşlarına, açıq döyüşəmə-
liyyatlarında iştirak edən qarşı tərəfin silahlı qüv-
vələrinə, digər ölkələrin hakimiyyət elitasının nü-
mayəndələrinə yönəlib [9]. 

İnformasiya qarşıdurması obyektlərinin spesi-
fikasından asılı olaraq müxtəlif növ əməliyyatlar-
dan istifadə olunur. Bu informasiya-texniki və in-
formasiya-psixoloji əməliyyatlardır. 

İnformasiya-texniki əməliyyatlar telekommu-
nikasiya sistemlərinə, strateji xarakterli verilənlər 
bazalarına, müxtəlif strukturların idarəetmə sis-
temlərinə və proseslərə qarşı aparılır. 

İnformasiya-psixoloji əməliyyatlar ayrı-ayrı 
şəxslərə və əhalinin müxtəlif kateqoriyalarına, si-
lahlı qüvvələrin şəxsi heyətinə, rəhbər elitanın 
üzvlərinə və müxtəlif təşkilatların rəhbərlərinə 
qarşı yönəlir. İnformasiya-psixoloji və psixoloji 
əməliyyat anlayışları öz mənalarına görə sino-

nimlər kimi istifadə oluna bilər. İnformasiya-psi-
xoloji termini öz strukturunda informasiya kom-
ponentinin rolunu xüsusi qeyd edir, həm də psi-
xoloji təzyiqin olmasına da istinad edir. 

Psixoloji müharibənin məqsədləri: konfliktin 
qarşısının alınması, qarşı tərəfin silahlı qüvvələri-
nin şəxsi heyətinin və mülki əhalisinin mənəvi ru-
hunun zəiflədilməsi, qarşı tərəfin qoşunlarının 
hərbi əməliyyatlarında iştirak etməkdən imtina et-
mək, qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün 
minimal insan itkilərinin və maddi xərclərin tə-
min edilməsi üçün münbit şəraitin yaradılmasıdır. 

İnformasiya-psixoloji əməliyyatları onların re-
allaşması şəraitinə görə aşağıdakı siniflərə bölü-
nürlər: sülh dövrü, açıq hərbi qarşıdurma dövrü 
və həmçinin, klassik müharibənin elan edilməsivə 
başa çatdırılması dövrü. 

Hibrid müharibəəhaliyə təsir göstərilməsi 
məqsədi ilə açıq konfrontasiya və silahlı mübari-
zənin başlanmasına imkan verməmək üçün infor-
masiya-psixoloji müharibənin aparılmasını nəzər-
də tutur: 

- öz dövlətinin maraqlarına cavab verən baxış-
ların beynəlxalq arenada yayılması; 

- hərbi-siyasi vəziyyətin stabilliyinə çağırışlar; 
- öz dövlətinin müdafiə siyasətinə beynəlxalq 

etimadı formalaşdırmaq; 
-düşmən mövqe tutmuş dövlətlər koalisiyasın-

da parçalanma yaratmaq; 
-potensial rəqibə qarşı hədələmə aksiyalarını 

dəstəkləmək (hərbi gücün nümayişi, siyasi təzyiq, 
iqtisadi blokada, mədəni və elmi əlaqələrin da-
yandırılması və s.); 

-potensial rəqib ölkənin xarici və daxili siyasə-
tinin düzgünlüyünü şübhə altına almaq; 

-rəqib dövlətin siyasi rəhbərliyinin və populyar 
liderlərinin mənəvi və hərbi ideallarını tənqid et-
mək; 

-aqressorun hərbi-siyasi nəzəriyyələrinin, 
doktrinalarının, konsepsiyalarının, baxışlarının 
diskreditasiyası; 

-düşmənin əhalisinin və hərbi qulluqçularının 
mənəvi-siyasi potensialının zəiflədilməsi; 

-mümkün ola biləcək müharibəyə mənfi müna-
sibətin formalaşdırılması; 

-əhalinin müxtəlif qrupları və qoşunlar arasın-
da siyasi, dini, milli və digər düşmənçilikləri qı-
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zışdırmaq; 
- rəqib ölkə qarşısında öz dövlətinin siyasi, iq-

tisadi, hərbi və digər üstünlükləri təbliğ etmək; 
- öz hərbi texnikasının, silahının, şəxsi heyətin 

səriştəsinin və silahlı qüvvələrinin mənəvi ruhu-
nun keyfiyyətcə üstün olduğunu sübut etmək; 

Ukrayna jurnaslti, yazıçı Q.Q.Poçeptsov təklif 
edir ki, informasiya təhlükəsizliyinin bir elementi 
kimi psixoloji müharibələrin aparılması qaydala-
rını yalnız dövlətlərarası konfliktlərdə deyil, həm 
də seçki kampaniyalarında da istifadə etmək la-
zımdır. Bundan əlavə, müxtəlif informasiya qarşı-
durması sistemləri tətbiq olunan müxtəlif kom-
mersiya və digər korporasiyaların informasiya 
mübarizəsində də psixoloji müharibələrin aparıl-
ması qaydaları tətbiq oluna bilər. 

İnformasiya-psixoloji təsir nə qədər güclü olsa 
da ona qarşı dayanmaq mümkündür. Bunun üçün 
adətən silahlı qüvvələrdə aparılan mənəvi və pis-
xoloji tərbiyyə sahəsində profilaktik tədbirlər tət-
biq etmək vacibdir. Bu sahədə iş real siyasi və-
ziyyət və hakimiyyət orqanlarının qərarları haq-
qında informasiya verilməsinə yönəldilməli, şəxsi 

heyətdə dayanıqlı mənəvi–psixoloji vəziyyət for-
malaşdırmalıdır. İnformasiya fəzasının mühafizə-
si üçün xaricdən informasiya hücumlarına əks 
tədbirlər görmək məqsədi ilə müxtəlif ilkin təd-
birlərin görülməsi vacibdir. 

Beləliklə, informasiya müharibəsi hibrid mü-
haribənin ən vacib alətlərindən biridir, bundan 
əlavə, informasiya amili yalnız hibrid müharibə-
nin tərkib elementləri kimi deyil, həm də beynəl-
xalq qarşıdurmada sərbəst faktor rolunu oynaya 
bilər və kontaktsız döyüşəməliyyatlarında ayrı bir 
element kimi çıxış edə bilər. 

İnformasiya müharibəsi ən böyük təhlükə 
mənbəyidir, belə ki, bu müharibənin məqsədi in-
sanların beyni ilə manipulyasiya etmək və onların 
ağılına hakim kəsilməkdir. 

İnformasiya müharibəsi bir hadisə kimi bir çox 
əsrlər mövcud olmuşdur, lakin onun təsdiq olun-
ması hazirda ilkin mərhələsini yaşayır, onun dağı-
dıcı və stabilliyi pozan təsiri öz təsdiqini tapır və 
informasiya təhlükəsinə və hibrid müharibəyə bü-
tövlükdə qarşı durmaq üçün müxtəlif tədbirlər gö-
rülür. 
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Summary. The article deals with information warfare, one of the most important tools of hybrid 

warfare. The growing role of information technology since the beginning of the 21st century has in-
creased its impact on military skills. Today, it is impossible to imagine military rule without it.  

The article clarifies the concept, levels, goals, methods, means of influence of information warfare, 
its component element - the information-psychological struggle. The author also notes that although 
information warfare is a non-military phenomenon, its destructive role is undeniable.  
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Резюме 

 
В статье рассматривается информационная война - один из важнейших инструментов гиб-

ридной войны. Растущая роль информационных технологий с начала XXI века усилила их 
влияние на военное искусство. Сегодня без него невозможно представить военное правление.  

В статье уточняются понятие, уровни, цели, методы, средства воздействия информационной 
войны, ее составной элемент - информационно-психологическая борьба. Автор также отмечает, 
что, хотя информационная война является невоенным явлением, ее разрушительная роль неос-
порима. 
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