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MÜSTƏNTİQİN YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLAR 
TƏRƏFİNDƏN TÖRƏDİLƏN TALAMA ƏMƏLLƏRİNİN 

PROFİLAKTİKASINA DAİR FƏALİYYƏTİ 
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espublikamızda uşaq hüquqlarının 
həyata keçirilməsi üçün dövlətimiz 
tərəfindən mühüm işlər görülmüş və 

bu iş prioritet bir istiqamət kimi davam etdirilir. 
Belə ki, Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanununun qəbul edilməsi və bu 
Qanundan irəli gələrək “Uşaq hüquqlarının həya-
ta keçirilməsinə dövlət nəzarəti Qaydası”nın, 
“Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması 
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nu”nun, “Azərbaycan Respublikasının Uşaqlara 
dair 2020-2030-cu illər üçün Strategiyası”nın və 
digər aktların təsdiq edilməsi buna bariz nümunə-
dir. Lakin uşaqların həyatına, sağlamlığına və ya 
mənəviyyatına təhlükə törədə bilən hallara qarşı 
mübarizədə təkcə qeyd edilən aktlarla vəzifə bit-
mir, bu sahədə profilaktik fəaliyyət yüksək səviy-
yədə davam etdirilməlidir ki, yetkinlik yaşına 
çatmayanlar tərəfindən törədilən cinayətlərin sayı 
tam azalsın. 

Cinayətlərin ümumi profilaktikasının tərkib 
hissəsindən biri də müstəntiqin profilaktik fəaliy-
yətidir. Bu mənada, müstəntiqin profilaktik fəa-
liyyəti qarşısında duran xüsusi vəzifələrlə yanaşı, 
cinayətlərin profilaktikasının ümumi vəzifələri də 
önəm daşıyır. Müstəntiqin profilaktik fəaliyyəti-

nin cinayət-prosessual hüquqi əsası AR CPM-in 
221-ci maddəsinin müddəaları ilə nəzərdə tutul-
muşdur. Lakin həmin müddəaların təhlili göstərir 
ki, bu müddəalar daha çox ümumi profilaktik fəa-
liyyətə aid edilə bilər. Yetkinlik yaşına çatma-
yanların işləri üzrə məhz profilaktikanın fərdi 
profilaktika bu növü daha çox əhəmiyyətlidir, bu 
da AR CPM-in 221-ci maddəsinin təsiri altına 
düşməmişdir. Bununla belə, AR CPM-in 221-ci 
maddəsinin müddəaları da yetkinlik yaşına çat-
mayanlar tərəfindən gələcəkdə törədilə biləcək 
cinayətlərin, o cümlədən, özgə əmlakını talama 
əməllərinin qarşısının alınması ilə bağlı profilak-
tik fəaliyyət üçün az əhəmiyyətli deyildir. Belə 
ki, həmin maddənin təhlili, ilk növbədə, belə bir 
əhəmiyyətli nəticə çıxarmağa əsas verir ki, cina-
yətlərin profilaktikasına dair müstəntiqin fəaliy-
yəti dövlət tərəfindən bu subyektin vəzifəsi kimi 
müəyyən edilmişdir. Bunu həm AR CPM-in 221-
ci maddəsinin adı, həm də məzmunu təsdiq edir. 
İkincisi, bu maddənin əhəmiyyəti ondadır ki, o, 
cinayətlərin profilaktik fəaliyyətinin məzmunu-
nun nədən ibarət olmasına dair leqal mövqe nü-
mayiş etdirir – maddənin tələbinə görə, cinayətlə-
rin profilaktikası cinayətin törədilməsi üçün şəra-
it yaratmış halların müəyyən olunmasını və mü-
əyyən olunmuş həmin halların aradan qaldırılma-
sını ehtiva edir. 

Qanunvericiliyin tələblərinə görə, ibtidai araş-
dırma mərhələsində cinayət işi üzrə istintaq apa-
rarkən müstəntiq araşdırılması aparılan cinayətin 
törədilməsinə imkan yaratmış halları müəyyən et-
məlidir. Qanunvericiliyə görə, cinayətin törədil-
məsinə imkan yaratmış hallar özündə cinayətin 
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səbəb(lər)ini və şəraiti ehtiva edir. Daha sonra 
qanunvericilik tələb edir ki, əgər müstəntiq bu 
halları müəyyən edərsə və buna zərurət olarsa, 
aidiyyəti üzrə hüquqi şəxsə, yaxud vəzifəli şəxsə 
təqdimat ünvanlamalıdır. Həmin təqdimatda mü-
əyyən edilmiş neqativ halların aradan qaldırılma-
sı üçün zəruri tədbirlərin görülməsi haqqında 
göstəriş nəzərdə tutulmalıdır. Hüquq ədəbiyyatın-
da belə bir təqdimatın verilməsi subyekti və onun 
məzmunu barədə müxtəlif fikirlər bildirilmişdir. 
Məsələn, geniş yayılmış fikirlərdən biri ondan 
ibarətdir ki, belə bir təqdimatın prokuror tərəfin-
dən verilməsi daha səmərəli ola bilər. Başqa bir 
məsələ onunla bağlıdır ki, hüquq ədəbiyyatında 
barəsində bəhs edilən təqdimatın məzmununa ne-
cə göstərişlərin əlavə edilməli olması məsələsi ət-
rafında da diskussiya aparılır. Belə ki, bəzi tədqi-
qatçılar belə hesab edirlər ki, haqqında bəhs edi-
lən müvafiq təqdimatda yalnız aşkara çıxarılmış 
pozuntular və çatışmazlıqlara yer verilməlidir, 
həmin pozuntu və ya çatışmazlıqların aradan qal-
dırılması üçün konkret olaraq nə kimi tədbirlərin 
həyata keçirilməli olması haqqında göstərişlər isə 
təqdimata salınmamalıdır. Digər bir yanaşmada, 
əksinə, iddia edilir ki, təqdimatın verilməsinin 
yekunda konkret səmərə verməsi üçün bu təqdi-
mat sadəcə pozuntu və çatışmazlıqlara diqqət 
çəkməməli, onların aradan qaldırılması üçün 
konkret olaraq hansı tədbirlərin görülməli olması 
haqqında dəqiq göstərişlər də nəzərdə tutmalıdır. 
Daha bir yanaşmaya və bizim də daha məqsədə-
uyğun hesab etdiyimiz yanaşmaya görə isə, barə-
sində bəhs edilən təqdimatın səmərəliliyi baxı-
mından həqiqətən də, təqdimatda aşkar olunmuş 
pozuntu və çatışmazlıqların sadəcə sadalanması 
effektiv olmaya bilər və tədqiqatda həmin pozun-
tu və çatışmazlıqların necə aradan qaldırılması 
haqqında tövsiyələrə də yer verilməsi məqsədə-
uyğundur. Lakin bu tövsiyələr, həqiqətən də, töv-
siyə olaraq irəli sürülməli və yerinə yetirilməli 
olan məcburi göstərişlər şəklində ifadə edilmə-
məlidir. Həmin tövsiyələr hüquq-mühafizə or-
qanlarının çoxillik təcrübəsinə, müasir kriminolo-
ji tədqiqatlara və təqdimat verən orqanın proq-
nozlarına əsaslanaraq, aşkar edilmiş pozuntu və 
çatışmazlıqların daha uğurlu şəkildə aradan qal-
dırılmasının məsləhət görülən istiqamətlərini mü-

əyyən etməlidir (məsələn, təşkilatdaxili nizam-in-
tizamın gücləndirilməsi, sutkanın gecə saatların-
da obyektlərin mühafizə edilməsi işinin təkmil-
ləşdirilməsi, obyektlərdə video-müşahidə sistem-
lərinin quraşdırılması və s.) [2, s. 35; 4, s. 37-38; 
9, s. 78; 14, s. 105-106; 16, s. 244]. 

Qanunverici verilmiş təqdimatın səmərəliliyi-
nin təmin edilməsi üçün müəyyən təminatlar qə-
bul etmişdir. Belə ki, qanunun tələbinə görə, ci-
nayət törədilməsi üçün şərait yaratmış halların 
aradan qaldırılmasına dair müvafiq tədbir görül-
məsi haqqında verilmiş təqdimata baxılması hə-
min təqdimatın ünvanlanmış olduğu hüquqi şəxs, 
vəzifəli şəxs üçün məcburi xarakter kəsb edir. 
Bununla belə, diqqət edilməlidir ki, qanunda təq-
dimata baxılmanın məcburiliyindən bəhs olunur, 
tədbirlərin görülməsinin məcburiliyindən bəhs 
olunmur. Hesab edirik ki, bu hal müəyyən suallar 
yarada bilər. Məsələn, təqdimat almış hüquqi 
şəxs, yaxud vəzifəli şəxs həmin təqdimata dair 
tədbirlər görmək məcburiyyətində deyildirsə, nə 
zəmanət verir ki, həmin hüquqi şəxs, yaxud vəzi-
fəli şəxs ümumiyyətlə, həmin təqdimata ciddi ya-
naşacaqdır və müəyyən tədbirlər həyata keçirə-
cəkdir? Digər tərəfdən, təqdimat almış hüquqi 
şəxs, yaxud vəzifəli şəxs həmin təqdimata dair 
tədbirlər görmək məcburiyyətində olarsa, bura-
dan belə nəticə çıxmayacaqmı ki, müstəntiq öz 
vəzifə səlahiyyətlərindən kənara çıxaraq hər han-
sı hüquqi şəxsə, yaxud vəzifəli şəxsə bu və ya di-
gər tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 
məcburi tapşırıqlar verir? Məsələn, söhbət video-
müşahidə sisteminin qurulmasından və bu sistemi 
işlək vəziyyətdə saxlayan, ona nəzarət edən per-
sonalın işə qəbulundan və ona əmək haqqının ve-
rilməsindən gedərsə, tamamilə aşkardır ki, bu 
halda müvafiq hüquqi şəxsin müəyyən xərclər 
çəkməsi zərurəti yaranacaqdır. Əgər belə bir təd-
birin həyata keçirilməsi hüquqi şəxsin üzərinə 
məcburi bir öhdəlik kimi qoyularsa, bu, onun fəa-
liyyətinə və maliyyə vəziyyətinə kənar müdaxilə 
kimi qiymətləndirilə bilər. Göründüyü kimi, bu 
məsələlər kifayət qədər mübahisəli və müzakirə-
yə açıqdır. Eyni zamanda, nəzərə almaq lazımdır 
ki, qanunvericiliyin tələblərinə görə, təqdimatın 
ünvanlanmış olduğu subyekt tərəfindən müvafiq 
təqdimatın nəticələri barədə bir ay müddətində 
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müstəntiqə yazılı məlumat olaraq verilməlidir. 
Bu zaman da suallar yaranır. Məsələn, əgər barə-
sində məlumat verilmiş nəticələr müstəntiq tərə-
findən qənaətbəxş hesab edilməzsə, müstəntiq nə 
edə bilər? Yaxud, qanunla müəyyən edilmiş 
müddət ərzində təqdimatın ünvanlanmış olduğu 
subyekt tərəfindən müvafiq təqdimatın nəticələri 
barədə müstəntiqə heç bir məlumat verilməzsə, 
həmin subyekt üçün nə kimi bir məsuliyyət yara-
na bilər və s. Hesab edirik ki, bu sualların cavab-
landırılması ilə əlaqədar qüvvədə olan cinayət-
prosessual qanunvericiliyin müvafiq müddəaları-
na zəruri əlavələr edilməlidir. Fikrimizcə, bu ide-
yanın normaqrafik təzahürü aşağıdakı kimi ola 
bilər – AR CPM-in 221.2-ci maddəsində növbəti 
məzmunda yeni cümlələrin əlavə edilməsi yolu 
ilə: Barəsində məlumat verilmiş nəticələr müstən-
tiq tərəfindən qənaətbəxş hesab edilməzsə, müs-
təntiq aradan qaldırılmalı olan pozuntu və çatış-
mazlıqların aradan qalxması üçün əlavə tədbirlə-
rin görülməsi haqqında təkrar təqdimat verə bi-
lər. Təqdimata, eləcə də təkrar təqdimata qanun-
la müəyyən edilmiş müddət ərzində baxılmaması, 
təqdimata dair zəruri tədbirlərin görülməməsi, 
təqdimatın nəticələrinə dair məlumatın verilmə-
məsi Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xəta-
lar Məcəlləsinin 527-ci maddəsi ilə məsuliyyətə 
səbəb olur. 

Əvvəldə göstərdiyimiz kimi, hər ikisi işlənə 
bilməz, yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən 
gələcəkdə törədilə biləcək özgə əmlakını talama 
əməllərinin qarşısının alınması üçün fərdi profi-
laktik fəaliyyət daha səmərəli nəticələr verə bilər. 
Fərdi profilaktik fəaliyyət, ənənəvi olaraq, poten-
sial cinayət törədə biləcək şəxsə ünvanlanmış bir 
fəaliyyət kimi başa düşülsə də, bəzi hallarda, söh-
bətin yetkinlik yaşına çatmayanlardan getdiyi 
hallarda isə, xüsusilə, bu fəaliyyət təkcə bilavasi-
tə perspektivdə cinayət törədə biləcək şəxsə de-
yil, onun ətrafına, yaxınlarına, valideynlərinə və 
s. yönələ bilər. 

Uzun illərin məhkəmə-istintaq təcrübəsinin 
nəticələrinin təhlilini ehtiva edən elmi araşdırma-
ların ümumiləşdirilməsi əsasında müstəntiqin ta-
lama əməli törətməkdə ittiham olunan yetkinlik 
yaşına çatmamışla fərdi profilaktik fəaliyyətinin 
vəzifələri qismində növbətiləri sadalamaq olar [3, 

s. 33-36; 6, s. 299-300; 11, s. 5-6; 13, s. 241-244; 
15, s. 51-55]: 

- həmin şəxs tərəfindən gələcəkdə talama 
əməllərinin və ümumiyyətlə, cinayət törədilməsi-
nin qarşısının alınması (profilaktik söhbətlərin 
aparılması, cinayət fəaliyyətinin acı nəticələrinin 
izahı, qanuni fəaliyyətə, zəhmətlə pul qazanmağa 
həvəs yaradılması, deviant davranışın pislənməsi 
və s.); 

- həmin şəxsi onu cinayət törətməyə vadar 
edən həyat tərzindən, həyat şəraitindən, ətraf əla-
qələrindən, kənar şəxslərin neqativ təsirləindən 
uzaqlaşdırılması. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, 
müasir dövrdə müxtəlif sosial şəbəkə istifadəçisi 
olan yetkinlik yaşına çatmamışlara özlərini blog-
ger, tik-toker, youtuber və s. adlandıran və bəzən 
xarici ölkələrdə yaşayan digər şəxslərin də təsiri 
uşaqların yaxın ətrafının təsirindən heç də az ol-
mur, hətta bəzən daha çox olur. Bu anlamda, 
müasir dövrdə yetkinlik yaşına çatmamışın həyat 
tərzini determinə edən amillər sırasında təkcə 
onun real həyatda oturub-durduğu, gündəlik ün-
siyyətdə olduğu, birgə zaman keçirtdiyi və tez-
tez görüşdüyü şəxslərin dairəsi deyil, bu uşağın 
izləyicisi olduğu blogger, tik-toker, youtuberlərin 
də dairəsi, onun abunə olduğu sosial şəbəkə ka-
nallarının digər abunəçiləri, ümumiyyətlə, onun 
real həyatla yanaşı, virtual həyatda da özü üçün 
dost, yoldaş seçdiyi şəxslərin dairəsi çıxış edir. 
Youtube, instaqram, facebook və bu kimi digər 
sosial şəbəkələrin kiçik bir monitorinqi onu gös-
tərmək iqtidarındadır ki, hal-hazırda bu sosial şə-
bəkələrdə türmə jarqonundan götürülmüş AUYE 
(rus dilində “arestantskiy ustav yedin” kimi tələf-
füz olunan, yəni “dustaq qaydaları vahiddir” kimi 
tərcümə edilə biləcək, bir qayda olaraq, kriminal 
aləm üzvlərinin bir-birini salamlayarkən istifadə 
edilməsi ehtimal edilən bir abreviaturdan götürül-
müşdür) hərəkatı vüsət almaqdadır. Belə adlanan 
AUYE hərəkatı və buna həsr edilmiş instaqram 
və facebook səhifələri, youtube kanalları hazırda 
aşkar şəkildə oğru aləminin romantikasını, oğru 
qaydalarını, türmə həyatını, cinayətkar fəaliyyəti, 
qanun pozuntularını, polis və digər hüquq-müha-
fizə orqanlarına itaətsizliyi, onlardan qorxmazlığı 
və s. neqativ ünsürləri geniş şəkildə təbliğ etmək-
dədir. AUYE hərəkatını dəstəkləyən yetkinlik ya-
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şına çatmamışlar oğurluq, quldurluq, soyğunçu-
luq və s. bu kimi cinayətlərin törədilməsinə bir 
qəhrəmanlıq kimi baxırlar, bu əməllərə görə cə-
za-çəkmə müəssisələrinə düşməkdən nəinki qorx-
murlar, hətta buna can atırlar, hesab edirlər ki, 
kriminal aləmdə avtoritet qazanmaq və öz ətrafla-
rında nüfuzlu ola bilmək üçün onlar mütləq ora 
düşməli, bu türmə həyatından keçməlidirlər. 
Odur ki, müasir dövrdə yetkinlik yaşına çatma-
yanların cinayətkarlığına qarşı mübarizə və onun 
profilaktikası onların geniş istifadə etdiyi sosial 
media üzərində nəzarət və sosial mediada profi-
laktika olmadan mümkünsüzdür. 

Qeyd edilənlər əsasında belə nəticə çıxarmaq 
olar ki, müasir dövrdə yetkinlik yaşına çatmayan-
lar tərəfindən törədilən cinayətkarlıqla mübarizə-
də müstəntiqin profilaktik fəaliyyətindən bəhs 
edərkən cinayət mühakiməsi sferasına cəlb edil-
miş yetkinlik yaşına çatmamışın həyat tərzi, hə-
yat şəraiti, ətraf əlaqələri, ona kənar şəxslərin ne-
qativ təsiri öyrənilərək bu şəxsin real həyatı ilə 
yanaşı, virtual həyatı da, yəni hansı sosial şəbə-
kələrdən istifadə etməsi, həmin şəbəkələrdə nə 
kimi sayt və kanallar izləməsi, bu şəbəkələrdə nə 
kimi paylaşımlar etməsi, başqaları tərəfindən edi-
lən paylaşımlara nə kimi rəy yazması və s. bu ki-
mi faktlar da mütləq şəkildə araşdırılmalı və də-
yərləndirilməlidir. Dəyərləndirmə nəticəsində so-
sial şəbəkələrdən istifadənin həmin uşağın cina-
yətkar fəaliyyətə sövq edilməsində rolunun möv-
cudluğu müəyyən edildiyi təqdirdə isə, uşaqla hə-
min şəbəkədən istifadə arasında kontrol müəyyən 
edilməli, sosial şəbəkənin, daha doğrusu konkret 
şəbəkə daxilində, konkret səhifənin, kanalın, pay-
laşımın, akkauntun və s. yektinlik yaşına çatma-
mışlara neqativ təsirinin aradan qaldırılması isti-
qamətində təsirli tədbirlər görülməlidir. Yeri gəl-
mişkən, qeyd edilməlidir ki, bu situasiyalarda tə-
sirli tədbir anlayışı altında təkcə, zərərli səhifə-
nin, kanalın, paylaşımın, akkauntun və s. silinmə-
sini başa düşmək lazım deyil, baxmayaraq ki, on-
ların silinməsinin təmin olunması özü-özlüyündə 
vacib tədbirdir. Görülən tədbirin əsl təsiri üçün 
zərərli səhifənin, kanalın, paylaşımın, akkauntun 
sahibindən bu fəaliyyətinin doğru olmadığı, təb-
liğ etdiyi həyat tərzinin, davranış modelinin, ide-
alların və düşüncə tərzinin acı nəticələr verə bilə-

cəyi barədə müstəqil paylaşım edilməsi də tələb 
edilməlidir. Çünki bu, məsuliyyətin labüdlüyünə 
dair fikrin formalaşması və digərlərinin də bu tip-
li səhifə, kanal, paylaşım, akkaunt və s. işlətməsi-
nin qarşısının alınması üçün çox vacibdir. 

Baxılan məsələ ilə bağlı fərdi profilaktika 
məqsədilə görülən tədbirlərin əsas əhəmiyyəti 
ondadır ki, bu hallarda bir şəxsin işi üzrə görülən 
konkret tədbirlər, əslində, eyni zamanda daha 
çox, bəzən minlərlə hesablanan izləyici sayı olan 
səhifələrdə bir neçə min şəxsə profilaktik təsir 
göstərir. Fərz edək ki, yetkinlik yaşına çatmamış 
V.Ə.-nin (şərti ad) oğurluq törətməsinə dair cina-
yət işi üzrə müstəntiq müəyyən edərsə ki, o, bu 
əməli törətməsinə onun sosial şəbəkələrdə oğru 
aləminə, cinayətkar dünyaya həsr olunmuş səhifə 
və kanallar izləməsi dolayısı ilə də olsa (hətta bu 
zaman birbaşa təhrik etmədən də bəhs oluna bi-
lən hallar ola bilər) təsir göstərmişdir, o (yəni 
müstəntiq) konkret yotube kanalı, facebook, ya-
xud instaqram səhifəsi barədə profilaktik tədbir 
görməklə, təkcə konkret situasiyada V.Ə.-nin 
(şərti ad) işi üzrə ona yönəlmiş profilaktik vəzifə-
ni həll etmir, bu zaman həmin kanal və ya səhifə-
nin izləyici sayından asılı olaraq, yüzlərlə, bəzən 
isə minlərlə və on minlərlə insan zəruri profilak-
tik təsirə məruz qalır. Məhz bu baxımdan əvvəldə 
qeyd etmişdik ki, yektinlik yaşına çatmamışların 
cinayətkar aləmə sövq edilməsi ilə məşğul olan 
sosial şəbəkə elementlərinin təkcə bağlanılması 
ilə kifayətlənmək lazım deyil, əksinə həmin mən-
bələrin öz vasitələri ilə onların auditoriyasına 
müraciətlər edilməli, onların izlədikləri səhifə və 
kanalların nə kimi ağır nəticələrə yol açması ba-
rədə məlumatlar verilməlidir; 

- cinayət törətməkdə təqsirləndirilən yetkinlik 
yaşına çatmamışın baxımsız və kimsəsiz olub-ol-
mamasını müəyyən etmək və belə olduğu hallar-
da onun üzərində zəruri nəzarət və himayənin, 
yaxud kimsəsiz olmadığı hallarda onun qanuni 
nümayəndələrinin – valideynlərinin, digər qəy-
yumlarının, himayəçilərinin məsuliyyətinin artı-
rılması. 

Yaşamaq və qalmaq üçün müəyyən bir yeri ol-
mayan uşaq kimsəsiz, uşağın təlimi, tərbiyəsi, 
saxlanılmasına dair qanuni öhdəlikləri olan şəxs-
lərin (valideyn, qəyyum, himayəçi və s.) öz vəzi-
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fələrini ümumiyyətlə icra etməməsi, yaxud lazımi 
qaydada icra etməməsi nəticəsində davranışı nə-
zarətdən kənarda qalan uşaq isə baxımsız uşaq 
hesab edilir. Kimsəsiz və baxımsız uşaqlar hüquq 
pozuntusu törətdikdə sosial təhlükəli vəziyyətdə 
olan uşaqlar sayılırlar. Baxımsız və kimsəsiz 
uşaqlar, barələrində fərdi profilaktika işi aparıl-
malı olan şəxslər kateqoriyasına aiddirlər və bu 
iş, formal və epizodik xarakter kəsb etməməli, 
uşağın baxımsızlığı, kimsəsizliyi, cinayət əməli 
törədilməsinə imkan yaratmış səbəblər və hallar 
neytrallaşdırılanadək davam etdirilməlidir. Hü-
quq ədəbiyyatında uşaq kimsəsizliyi və baxımsız-
lığı uşaq cinayətkarlığının mübahisəsiz təməl 
faktorlarından biri kimi nəzərdən keçirilir [5, s. 
300-302; 8, s. 26-30; 10, s. 88]. 

Baxılan məsələ ilə bağlı müasir cəmiyyətimiz 
üçün bəla olmuş boşanma hallarının da artmasını 
təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik. Məsələ ilə bağlı 
son illərin statistikasını öyrəndikdə dəhşətə gəl-
məmək mümkün deyildir. Belə ki, respublika-
mızda 2010-cu ildə 9 061 boşanma, 2011-ci ildə 
10 747 boşanma, 2012-ci ildə 11 087 boşanma, 
2013-cü ildə 11 730 boşanma, 2014-cü ildə 
12 088 boşanma, 2015-ci ildə 12 764 boşanma, 
2016-cı ildə 13 114 boşanma, 2017-ci ildə 14 514 
boşanma, 2018-ci ildə 14 857 boşanma, 2019-cu 
ildə 17 148 boşanma və s. qeydə alınmışdır. Nə-
hayət, ölkəmizdə Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şə-
hər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 2020-ci il ər-
zində 14628 boşanma halları, 2021-ci il ərzində 
isə 17191 boşanma halları qeydə alınıb. Dövlət 
Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatına əsasən 
əhalinin hər 1000 nəfərinə görə 2020-ci ilə nisbə-
tən boşanma səviyyəsi 2021-ci ildə 13,3 faiz arta-
raq 1,7 təşkil edib. On səkkiz yaşınadək uşaqları 
olan ailələrdə rəsmi orqanlar tərəfindən qeydə 
alınmış boşanmaların sayına gəlincə isə, qeyd 
edilməlidir ki, 2010-cu ildə bir uşağı olan 1870, 
iki və daha çox uşağı olan 1664 ailədə, 2011-ci 
ildə bir uşağı olan 1738, iki və daha çox uşağı 
olan 1641 ailədə, 2012-ci ildə bir uşağı 1802 ailə-
də, iki və daha çox uşağı olan 1710 ailədə, 2013-
cü ildə bir uşağı olan 1921 ailədə, iki və daha çox 
uşağı olan 1837 ailədə, 2014-cü ildə bir uşağı 
olan 2798 ailədə, iki və çox uşağı olan 2450 ailə-
də, 2015-ci ildə bir uşağı olan 2838 ailədə, iki və 

daha çox uşağı olan 2976 ailədə, 2016-cı ildə bir 
uşağı olan 3399 ailədə, iki və daha çox uşağı olan 
3569 ailədə, 2017-ci ildə bir uşağı olan 3946 ailə-
də, iki və daha çox uşağı olan 4124 ailədə, 2018-
ci ildə bir uşağı olan 3894 ailədə, iki və daha çox 
uşağı olan 4404 ailədə, 2019-cu ildə bir uşağı 
olan 4654 ailədə, iki və daha çox uşağı olan 5625 
ailədə boşanma qeydə alınmışdır. 

Göründüyü kimi, boşanma halları ildən ilə art-
maqdadır. Bu boşanma hallarında dağılan ailədə 
övladın olduğu hər bir halda həmin uşaq nata-
mam ailə sindromu şəraitində böyüməyə məh-
kum olur. Natamam ailə şəraiti, bir qayda olaraq, 
ailə nəzarəti və ailədə pozitiv nümunə faktorları-
nın zəifləməsinə təsir edir. Milli mentalitetimizin 
özəlliklərindən biri ondan ibarətdir ki, ailədə 
uşaqlar, bir qayda olaraq, atadan çəkinirlər. Xü-
susən oğlan uşaqlarının normal tərbiyəsi üçün 
ailədə nümunə kişi obrazının olması çox önəmli-
dir. Eyni fikirlər, əslində, ana ilə bağlı da deyilə 
bilər. Səbəbindən asılı olmayaraq, dağılmış ailə-
lərdə nümunə obrazlar problemi yaşanır: atadan 
ayrı qalan oğlan övladı öz atasının doğru davra-
nış modeli əvəzinə kənardan yetkin kişilərin dav-
ranış modelini yamsılamağa can atır və bu zaman 
seçilmiş model uğurlu olmadıqda (model kimi 
kriminal avtoritet, cinayət dünyasının nümayən-
dəsi, qumar və mərc oyunlarından pul əldə edən 
şəxs və s. bu kimi adamlar), fəlakət qaçılmaz 
olur. Eynilə, ana qayğısından məhrum olmuş öv-
ladların da (məsələn, boşanma zamanı uşaq atada 
qaldıqda) inkişafından problemlər qaçılmazdır. 
Doğrudur, bu heç də o demək deyildir ki, boşan-
mış ailənin hər bir övladı mütləq gələcəkdə cina-
yətkar olacaqdır, lakin bir şey mübahisəsizdir ki, 
boşanma hadisəsi uşaqların psixi inkişafına ol-
duqca mənfi təsir göstərir və bu təsirin nəticə-
sində, uşaq kənar neqativ təsirlər qarşısında daha 
müdafiəsiz və nəzarətsiz vəziyyətə düşür. Kimsə-
siz, baxımsız uşaqlar qədər böyük risk qrupuna 
daxil olmasalar da, boşanmış ailələrin övladları 
da cinayətkar fəaliyyətə cəlb olunma potensialı 
baxımından risk qrupuna aiddirlər [1, s. 12-13; 7, 
s. 209-211; 12, s. 42-44]; 

- cinayət törətməkdə təqsirləndirilən yetkinlik 
yaşına çatmamışın haqlarının və maraqlarının po-
zulub-pozulmamasının, pozulma halları vardırsa, 
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bu halların mütəmadilik dərəcəsinin, nəticələrinin 
ağırlığının qiymətləndirilməsi, həmin pozuntula-
rın törədilmiş cinayətə sövq etmə, təhrik etmə, 
məcbur etmə ilə əlaqədar korrelyasiyada olub-ol-
mamasının müəyyən edilməsi, müəyyən edilmiş 
korrelyasiya mübasibətlərindən asılı olaraq, onla-
ra adekvat cavab tədbirlərinin görülməsi; 

- cinayət törətməkdə təqsirləndirilən yetkinlik 
yaşına çatmamışın sosial deformasiya dərəcəsinin 
müəyyən edilməsi, ona pedaqoji təsirin ümumiy-
yətlə, olub-olmaması vardırsa, səviyyəsinin qəna-
ətbəxş olub-olmamasının müəyyən edilməsi, şəxs 
sosial deformasiyaya uğramışdırsa, onun dərəcə-
sinin müəyyən edilməsi və sonuncunun dərəcəsi-
nə adekvat olaraq cəmiyyətə reinteqrasiya tədbir-
lərinin görülməsi, şəxs pedoqoji təsirdən kənar-
dadırsa, yaxud pedoqoji təsir qənaətbəxş səviyyə-
də deyildirsə, bu çatışmazlığın aradan qaldırılma-
sı istiqamətində adekvat tədbirlərin görülməsi; 

- yetkinlik yaşına çatmamışın pis vərdişlərinin 
(təcrübə göstərir ki, alkoqol qəbul etmə, tütün 
məhsullarından istifadə etmə, narkotik maddələr-
dən istifadə etmə və s. bu kimi pis vərdişlərin 
mövcudluğu yetkinlik yaşına çatmamışları mül-
kiyyət əleyhinə cinayət törətməyə sövq edən baş-
lıca amillər sırasında əhəmiyyətli yer tutur, çünki 
onların, bir qayda olaraq, qanuni qazancları ol-
madığı üçün, sadalanan neqativ təzahürlərə sərf 
etmək üçün pulları olmur və onlar həmin pulu 
tapmağın ən asan yolu kimi müxtəlif tipli talama 
cinayətləri törətməyi seçirlər), zərərli aludəçilik-
lərinin (son illərdə texniki imkanların genişlən-
məsi, eləcə də, internet vasitəsilə müxtəlif qeyri-
qanuni fəaliyyətlərin reklam edilməsi ona səbəb 
olmuşdur ki, yetkinlik yaşına çatmamışlar arasın-
da onlayn qumar oyunlarına aludəçilik, eləcə də, 
oğlan uşaqları arasında fahişəliklə məşğul olan 
insanların xidmətlərindən istifadə göstəriciləri 
əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır və bu hallar, pis 
vərdişlərdə olduğu kimi, yetkinlik yaşına çatma-
mışları müxtəlif yollarla, o cümlədən qanunu 
pozmaqla pul tapmağa, ən ağır hallarda isə mül-
kiyyətə qarşı cinayət törətməyə vadar edir) möv-
cud olub-olmamasının müəyyən edilməsi, əgər 
belə vərdiş və aludəçiliklər mövcud olarsa, onla-
rın tərgidilməsi, bunun üçün müvafiq müalicə 

kurslarının (alkoqolizmdən, narkomaniyadan, 
kleptomaniyadan, ludomaniyadan (oyun asılılı-
ğından), nimfomaniyadan və s. müalicə) və s. bu 
kimi tədbirlərin tətbiqi zəruri olarsa, adekvat təd-
birlərin təmin olunması; 

- yetkinlik yaşına çatmamışın cinayətkarlıq 
fəaliyyətinə cəlb edilməsi faktının olub-olmama-
sının müəyyən edilməsi, belə fakt mövcuddursa, 
mövcud hüquq-mühafizə sisteminin imkanları 
vasitəsilə sonuncuya qarşı təqib tədbirlərinin tə-
min edilməsi, onun qarşısının alınması istiqamə-
tində zəruri tədbirlərin görülməsi. 

Göstərilənlər özünü yetkinlik yaşına çatma-
yanlar tərəfindən törədilən cinayətlərin dinamika-
sında da göstərir. Belə ki, son illərin statistikasın-
da ən az cinayət 2007-ci ildə 452 fakt olmuşsa 
da, 2008-ci ildə 548, 2009-cu ildə 496, 2010-cu 
ildə 484, nəhayət bu rəqəm artaraq 2018-ci ildə 
946-ya çatmışdır. YYÇ tərəfindən sonrakı illərdə 
bu rəqəm getdikcə aşağı düşərək, 2019-cu ildə 
519, 2020-ci ildə 559-a, 2021-ci ildə isə 458-ə 
çatmışdır. YYÇ tərəfindən törədilən cinayətlərin 
təhlili ilə bağlı digər bir statistikaya baxsaq görə-
rik ki, 2019-cu ildə 185 oğurluq, 9 soyğunçuluq, 
3 quldurluq, 2020-ci ildə 377 oğurluq, 11 soy-
ğunçuluq, 5 quldurluq, 2021-ci ildə isə 309 oğur-
luq, 7 soyğunçuluq, 5 quldurluq cinayəti törədil-
mişdir. 

Göstərilənləri nəzərə alaraq, hesab edirik ki, 
cinayət mühakimə icraatında fərdi profilaktik 
fəaliyyətin hüquqi əsaslarının müəyyən edilməsi 
və bu fəaliyyətin stimullaşdırılması üçün AR 
CPM-in 221-ci maddəsinə aşağıdakı redaksiyada 
yeni bəndin əlavə edilməsi məqsədəuyğun olardı: 

221.3. İbtidai araşdırma zamanı müəyyən edil-
miş, cinayətin törədilməsinə şərait yaratmış xüsusi 
halların aradan qaldırılması məqsədilə müstəntiq 
tərəfindən təqsirləndirilən şəxs barəsində fərdi pro-
filaktik iş aparıla bilər. Təqsirləndirilən şəxs yetkin-
lik yaşına çatmayan olduqda, fərdi profilaktik işə 
həmçinin təqsirləndirilən şəxsin valideyni, qəyyu-
mu, himayəçisi, yaxud digər qanuni nümayəndəsi 
cəlb oluna bilər. Fərdi profilaktik işin həcmi və 
məzmunu cinayətin törədilməsinə şərait yaratmış 
halların xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq müstəntiq 
tərəfindən müəyyən edilir. 
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Джанполад Даанов 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ХИЩЕНИЙ,  

СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
 

Резюме 
 

Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе представляет собой одну 
из самых сложных и противоречивых. К сожалению, не каждый подросток, осознает какие, со-
вершаемые им противоправные деяния ведут к тяжелым и трудно-исправимым последствиям. 
Профилактика преступлений среди детей, совершаемых ими или над ними, является приори-
тетной задачей социального направления политики государства. Она включает в себя воспита-
тельные, правовые, организационные и другие меры воздействия, благодаря которым выявля-
ются и ликвидируются обстоятельства и условия, приводящие к совершению правонарушений. 
Статья посвящена основным вопросам деятельности следователя по профилактике хищений, 
совершаемых несовершеннолетними. 

 
Janpolad Daanov 

ACTIVITIES OF THE INVESTIGATOR FOR PREVENTION OF  
EMBEZZLEMENT COMMITTED BY MINORS 

 
Summary 

 
The problem of adolescent offenders in modern society is one of the most complex and controver-

sial. Unfortunately, not every teenager realizes what illegal acts he commits lead to serious and diffi-
cult-to-correct consequences. The prevention of crimes committed by or against children is a priority 
of the social policy of the State. It includes educational, legal, organizational and other measures of 
influence, through which the circumstances and conditions leading to the commission of offenses are 
identified and eliminated. The article deals with the main issues of the investigator's activities in pre-
venting embezzlement committed by minors. 
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Anar MƏHƏMMƏDOV 
BDU-nun Cinayət prosesi kafedrasının doktorantı  

 
 

HƏBS  QƏTİMKAN TƏDBİRLƏRİNİN  SEÇİLMƏSİ 
ZAMANI  MƏHKƏMƏLƏR TƏRƏFİNDƏN NƏZƏRƏ 

ALINAN AMİLLƏR 
 

 
Açar sözlər: qətimkan tədbirləri, cinayət pro-

sesi, həbs, girov; 
Ключевые слова: меры пресечения, уго-

ловный процесс, арест, заложник; 
Key words: deterrence, criminal procedure, 

imprisonment, bail. 
 

ətimkan tədbirləri cinayət yurisdiksiya 
orqanlarının cinayətlərin qarşısının 
alınması, cinayətlərin açılması və ci-

nayət törətmiş şəxslərin məsuliyyətə alınması üz-
rə cinayət prosessual fəaliyyətin normal gedişini 
təmin etmək, öz vəzifələrini vaxtında və səmərəli 
yerinə yetirmək ücün cinayət prosessual qanun-
vericilikdə nəzərdə tutulan cinayət prosessual hü-
quqi vasitələrdir. Cinayət prosessual qanunverici-
likdə bu tədbirlərin müxtəlif növlərinin nəzərdə 
tutulması və ümumilikdə seçilməsi və tətbiqi 
məqsədlərinin, şərtlərinin, əsaslarının və prosedur 
qaydasının müəyyən edilməsi bu tədbirlərin bila-
vasitə insan hüquq və azadlıqlarına müdaxilə ilə 
şərtlənməsi ilə bağlıdır. Məhz, bu mənada da qa-
nunverici bu tədbirlərin sistemi və tətbiqinin cid-
di şəkildə tənzimlənməsini zəruri hesab etmiş, 
bununla kifayətlənməmiş optimal hüquqi mexa-
nizm müəyyənləşdirmişdir. Bu mexanizm profes-
sor C.H.Mövsümovun təbirincə desək, geniş və 
dar mənada təminatlar sistemi ilə əhatə edilmiş-
dir. Prosessual məcburiyyət tədbirləri, o cümlə-
dən qətimkan tədbirləri bütün dövlətlərin cinayət 
mühakimə icraatlarına xas olan tədbirlərdir. Fərq 
onun sistemində və ayrı-ayrı qətimkan tədbirləri-
nin şərtləri, əsasları və prosessual qaydalarında 
müşahidə olunur. Azərbaycan Respublikası cina-
yət mühakimə icraatında sübutetmənin prosessual 

təminatları sisteminə istintaq orqanına və məhkə-
məyə əks təsir göstərən və belə təsir göstərməsi 
gözlənilən şəxslərə tətbiq edilən prosesual məc-
buriyyət tədbirləri də daxil edilir. Başqa sözlə de-
sək, cinayət prosesual məcburiyyət tədbirləri di-
gər aspektdən, sübutetmənin təminatı kimi nəzər-
dən keçirilə bilər. Məlum olduğu kimi, əsassız 
prosessual məcburiyyət tətdbirlərinin tətbiqi in-
sanların, cəmiyyətin və dövlətin mənafeyinə bü-
tövlükdə qanunçuluğa ciddi zərər vuracaq və nə-
ticədə insanların hümanizm, ədalətlilik və s. 
inancları sarsılmış olacaqdır. Bu mənada ən ciddi 
prosessual məcburiyyət tədbiri olan həbs qətim-
kan tədbirinin tətbiqindən mümkün qədər imtina 
edilməsi dövlət başçısının humanist siyasətinin 
əsasında duran məsələlərdəndir və bu siyasətin 
bariz nümunəsi cinayət və cinayət prosesual qa-
nunvericiliyə edilən dəyişikliklərlə təsdiq olunur. 
Hüquq ədəbiyyatında haqlı olaraq qeyd edilir ki, 
şəxsin həbs edilməsi onun azadlıq hüququ ilə ya-
naşı, həm də onun sübutların toplanmasında və 
öz müdafiəsini təşkil etməsində imkanlarını mini-
muma endirir, odur ki, bu qətimkan tədbirini tət-
biq edərkən qanunvericiliyin tələblərinə dönmə-
dən riayyət edilməlidir. [1.481] 

Bütün demokratik dövlətlərdə olduğu kimi 
Respublikamızda ardıcıl islahatlar insan hüquqla-
rının aliliyi müddəasının reallaşdırılmasına xid-
mət edən optimal mexanizmin qurulmasını və bu 
mexanizmin daim təkmilləşdirilməsini tələb edir. 
Lakin təcrübə göstəririr ki, bu uzun illərin proble-
mi kimi tam həll olunmaqdan sanki uzaqdır. Belə 
ki, cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrində baş 
verən dəyişikliklərin inkişaf surəti həmişə qanun-
vericiliyin inkişafını üstələyir. Nəticədə beynəl-

Q 
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xalq və milli qanunvericiliklərdə hətta daim diq-
qət mərkəzində saxlanılsa da, ən demokratik qa-
nunvericiliklər belə çoxsaylı əlavə və dəyişiklik-
lərə məruz qalır. Bunu keçən əsrin sonlarından 
respublikamızda həyata keçirilən islahatların ma-
hiyyət və məzmunu da sübut edir, problemin da-
im aktual olaraq qalmasına dəlalət edir. 

Ali Məhkəmənin Plenumunun “Ədalət Müha-
kiməsinin həyata keçirilməsi zamanı "İnsan hü-
quqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haq-
qında" Avropa Konvensiyasının müddəalarının 
və İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin 
presedentlərinin tətbiqi haqqında" 2006-cı il 30 
mart tarixli, "Təqsirləndirilən şəxslər barəsində 
həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı təq-
dimatlara baxılarkən məhkəmələr tərəfindən qa-
nunvericiliyin tətbiqi təcrübəsi haqqında" 2009-
cu il 3 noyabr tarixli qərarlarında və “2015-ci ildə 
respublikanın birinci instansiya məhkəmələrində 
"Təqsirləndirilən şəxslər barəsində həbs qətimkan 
tədbirinin seçilməsi və həbsdə saxlama müddətlə-
rinin uzadılmasına dair təqdimatlara və həbs qə-
timkan tədbirinin alternativ qətimkan tədbirləri 
ilə əvəz edilməsinə dair vəsatətlərə baxılarkən 
qanunvericiliyin tətbiqi təcrübəsinin ümumiləşdi-
rilməsinə dair 2017-ci il 7 aprel tarixli Plenumun-
da məhkəmələrə tövsiyə olunub ki, şəxsin məh-
kəməyə gəlməyə təminatların mövcud olduğu 
təqdirdə, onun azadlıqda qalmasına üstünlük ve-
rilməli, həbs qətimkan tədbirinə müstəsna tədbir 
kimi baxılmalı, məhkəmələr həbs qətimkan tədbi-
ri seçərkən yalnız qanunda nəzərdə tutulan əsas-
ları formal sadalamaqla kifayətlənməməli, hər bir 
əsasın konkret təqsirləndirilən şəxsə münasibətdə 
mövcudluğunun nədən ibarət olmasını və cinayət 
işinin materialları ilə onların təsdiq edilib-edil-
məməsini yoxlamalıdırlar. 

Yuxarı instansiya məhkəməsi müəyyən etmiş-
dir ki, məhkəmələr tərəfindən həbs qətimkan təd-
birinin seçilməsi, həbsdə saxlama müddətlərinin 
uzadılması barədə təqdimatlara və həbsin alterna-
tiv qətimkan tədbirləri ilə əvəz edilməsi haqqında 
vəsatətlərə əsasən qanunvericiliyin tələblərinə 
uyğun olaraq baxılır. Qeyd olunub ki, ötən müd-
dətdə lüzumsuz həbslərin və həbsdə saxlama 
müddətlərinin uzadılması barədə təqdimatların 
sayı azalıb, əsaslandırılmış məhkəmə qərarlarının 

keyfiyyəti yaxşılaşıb. Göründüyü kimi, yuxarı 
instansiya məhkəməsinin dəfələrlə bu məsələlərə 
diqqəti cəlb etməsinə baxmayaraq, müsbət dəyi-
şikliklər olsa da, yenə də “lüzumsuz həbslərin və 
həbs müddətlərinin” uzadılması hallarının olma-
sını xüsusi olaraq vurğulayır. 

Heç şübhəsiz ki, həbs qətimkan tədbirinin se-
çilməsi və həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı 
Ali Məhkəmənin mütəmadi olaraq apardığı əha-
təli təhlillər və müzakirələr bu sahədə işin dövlət 
başçısının tələbləri səviyyəsində qurulmasında 
xüsusi önəm kəsb edir. [3] 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin 2017-ci il 10 fevral tarixli Sərən-
camının müstəsna əhəmiyyəti ilə əlaqədar verilmiş 
tapşırıq və tövsiyələrin icrası nəticəsində ötən ilin 
sonunda cinayət qanunvericiliyinə presedenti ol-
mayan, əsaslı dəyişikliklərin edildiyini, həbs qə-
timkan tədbirinin seçilməsi və onun müddətinin 
uzadılmasına dair təsirli nəzarət mexanizmlərinin 
yaradıldığını vurğulayıb, qanunvericiliyə dəyişik-
likləri gözləmədən məhkəmə-istintaq və prokuror-
luq orqanları tərəfindən Sərəncamın dərhal icrası-
na başlanılması nəticəsində bu sahədə pozitiv də-
yişikliklərin əldə olunduğunu bildirib. 

Ötən 1 il ərzində istintaq təcridxanalarına da-
xil olan həbs edilmiş şəxslərin sayı 24% azalıb, 
həbsdən azad edilənlərin sayı isə 14% artıb. Həbs 
qətimkan tədbirinin seçilməsinə və həbsdə saxla-
ma müddətinin uzadılmasına dair təqdimatların 
sayında da xeyli azalma müşahidə olunur. Bu-
nunla belə bu sahədə hələ də nöqsanların olması 
və bütün qətimkan tədbirlərinin yarısından çoxu-
nun həbslərin təşkil etməsinin və məhkəmələr tə-
rəfindən həbslə bağlı təqdimatların əksəriyyətinin 
təmin olunmasının və bir çox həbslərin hələ də 
böyük ictimai təhlükə törətməyən və az ağır cina-
yətlərlə bağlı olmasının narahatlıq doğurduğunu 
qeyd olunub. 

Təcrübə bir daha göstərir ki, ”həbsin bəzən 
ciddi zərurət olmadan seçildiyi həmçinin, tam sa-
də, bir epizoddan ibarət, sübutları bəlli olan cina-
yət işləri üzrə həbsin uzun müddətə seçilməsi və 
əsassız uzadılması, istintaqın faktiki hərəkətsiz 
saxlanılmasına şərait yaradılması və nəticədə təq-
sirləndirilən şəxsin əbəs yerə uzun müddət cə-
miyyətdən təcrid olunması hallarına” rast gəlinir. 
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Vəziyyətin belə olması bir daha ona dəlalət edir 
ki, hələ də nəzəriyyə, qanunvericiliyin inkişafı və 
təcrübənin formalaşması arasında hormoniyaya 
nail oluna bilinmir və bu təkcə bizim dövlətə de-
yil xarici ölkələr üçün də xasdır. Ali Məhkəmə 
qeyd edir ki, uzadılma ilə bağlı təqdimatların üç-
də biri böyük ictimai təhlükə törətməyən və az 
ağır cinayətlərlə bağlıdır. Təbii ki, biz nə qədər 
hümanistləşməyə meyl etsək də cinayət mühaki-
mə icraatının maraqlarını nəzərdən qaçırmaq, is-
tintaqın imkanlarının cinayət törətməklə şəxsiy-
yətə, cəmiyyətə və dövlətə qəsd edən cinayətkar-
dan asılı vəziyyətə qoymaq olmaz. Bu istiqamət-
də tarazlaşdırılmış siyasət həyata keçirilməlidir. 
Bütün hüquqi vasitələr yalnız qanunçuluğa əsas-
landıqda qanun çərçivəsində həyata keçirildikdə 
lazımı səmərəni verə bilər. 

Əsassız həbslərin bəraət hökmlərinin çıxarıl-
masına təsiri məsələsi də məhkəmənini diqqətin-
də saxlanılmalıdır. Çəkişmə prinsipinin real tə-
min olunmasının, bu sahədə əlavə ciddi tədbirlər 
görülməsinin zəruridir. [4] 

Həbs qətimkan tədbiri seçilərkən, onun müd-
dəti uzadılarkən hakimlərin yüksək məsuliyyət 
daşıdıqlarını, formal yanaşmanın yolverilməzliyi-
ni, insanların fundamental azadlıq hüququnun tə-
min olunmasına daim həssas münasibət bəslənil-
məsi diqqətə çatdırılıb. 

Bildirilib ki, dövlət başçısının tapşırığına uy-
ğun olaraq həbsin müstəsna hallarda seçilməsinə 
diqqət artırılmalı, alternativ qətimkan tədbirlərinə 
daha çox üstünlük verilməlidir. 

Plenumda aparılan müzakirələrin mövcud 
nöqsanların aradan qaldırılmasına, həbs qətimkan 
tədbirinin seçilməsi ilə bağlı məhkəmə təcrübə-
sində daha əsaslı müsbət dönüşün yaranmasına 
imkan verəcəyinə əsas olduğu bildirilmişdir. 

Plenumda məhkəmələr tərəfindən qanunveri-
ciliyin tətbiqində yol verilən səhvlərin aradan 
qaldırılması, qanunun eyni qaydada tətbiqinin tə-
min edilməsi, vahid məhkəmə təcrübəsinin yara-
dılması məqsədi ilə məhkəmələrə icmal məktu-
bunun göndərilməsi qərara alınmışdır. 

Bu baxımdan dövlət başçısının cəza siyasəti-
nin humanistləşdirilməsinə dair 2017-ci il 10 fev-
ral tarixli Sərəncamı məhkəmə, istintaq, proku-
rorluq və ədliyyə orqanları üçün mühüm yol xəri-

təsidir. Sərəncamın icrası ilə bağlı bir çox işlər 
həyata keçirilib, o cümlədən cinayət qanunverici-
liyinə 300-ə yaxın mühüm dəyişikliklər edilib, 
həbs edilmiş şəxslərin sayı azalıb, azadlıqdan 
məhrumetməyə alternativ cəzaların səmərəli icra-
sı məqsədilə Probasiya xidməti yaradılıb, azadlı-
ğın məhdudlaşdırılması yeni cəza növünün, elekt-
ron nəzarət vasitələrinin tətbiqinə başlanılıb. 

Göstərilənlərə əsasən demək olar ki, cəza siya-
sətinin humanistləşdirilməsi dövlətimizin ali 
məqsələrindən biri və birincisidir. 

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual 
Məcəlləsinin 12-ci maddəsinə əsasən prosessual 
məcburiyyət tədbirinin tətbiqi ilə əlaqədar şəxsin 
Konstitusiya ilə təsbit olunmuş hüquq və azadlıq-
larının müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə qə-
rar yalnız zərurət olduqda, həmin Məcəllə ilə mü-
əyyən edilmiş hallarda və qaydada qəbul edilə bi-
lər. Məhkəmələrdə təqsirləndirilən şəxslər barəsin-
də həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi, həbsdə sax-
lanılma müddətinin uzadılması vəziyyəti barədə 
təqdimatlara və həbsin ev dustaqlığı ilə əvəz olun-
ması haqqında vəsatətlərə baxılması vəziyyəti öy-
rənilərkən müəyyən edilmişdir ki, məhkəmələr tə-
rəfindən bu sahədə qanunvericiliyin tələblərinə 
əsasən əməl olunsa da, qanunvericiliyin tətbiqi za-
manı aşağıdakı nöqsanlara yol verildiyi göstərilir: 

- xüsusilə verilmiş təqdimatların əsaslılığı ət-
raflı yoxlanılmır; 

- CPM-nin 154.2-ci maddəsində nəzərdə tutu-
lan qətimkan tədbirlərinin ən ciddi növü hesab 
edilən həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinin 
əsasları qərarda şərh olunmur; 

- həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinin əsası 
kimi təqsirləndirilən şəxsin cinayət prosesini hə-
yata keçirən orqandan gizlənmək, istintaqın nor-
mal gedişinə mane olmaq, cinayət prosesini hə-
yata keçirən orqanın çağırışına gəlməmək kimi 
ümumi ifadələr işlədilir; 

- onların mövcudluğu ehtimalını təsdiq edən 
hər hansı faktiki hala istinad olunmur. -böyük ic-
timai təhlükə törətməyən və az ağır cinayət əməli 
törətməkdə təqsirləndirilən şəxslər barəsində 
həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi və həbsdə 
saxlanılma müddətinin uzadılması barədə təqdi-
matlar təmin edilərkən bəzi hallarda cinayət-pro-
sessual qanunvericiliyin tələbləri və İnsan Hü-
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quqları üzrə Avropa Məhkəməsinin təcrübəsi nə-
zərə alınmır. Göründüyü kimi belə hallara təcrü-
bədə yol verilməsinin qarşısı almaq ücün məhkə-
mələrə tövsiyyətlər verilir, məhkəmə təcrübəsi 
bir növ bu halların qarşısının alınmasına istiqa-
mətlənir. 

Məhkəmələrə tövsiyyə olunur ki, təqsirləndiri-
lən şəxslər barəsində prosessual məcburiyyət təd-
birlərinin tətbiqi ilə bağlı təqdimatlara Azərbay-
can Respublikası Konstitusiyasının 28-ci maddə-
sinin, İnsan Hüquqlarının və Əsas Azadlıqlarının 
Müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasının 5 
və 6-cı maddələrinin, cinayət-prosessual qanun-
vericiliyin tələblərinə ciddi əməl edilməklə və İn-
san Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin təcrü-
bəsi nəzərə alınmaqla vaxtında və keyfiyyətli ba-
xılmasının zəruriliyi təmin edilsin. Xüsusi olaraq 
vurğulanır ki, həbs qətimkan tədbirinin prosessu-
al məcburiyyət tədbirləri sırasında ən ciddi tədbir 
olmasını, həbs edilən şəxsin hüquqlarının məh-
dudlaşdırılmasını nəzərə alaraq təqdimatlara ba-
xılmasına formal yanaşmaya yol verilməməlidir. 
Ali Məhkəmə həbs qətimkan tədbirinin tətbiqi 
zamanı nəzərə alınmalı prinsipial meyar müəy-
yənləşdirməyə nail olmuşdur. Orada qeyd olunur 
ki, İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin 
presedentlərinə əsasən həbs qətimkan tədbirinin 
tətbiqinə bir qayda olaraq” cəmiyyətin maraqları-
nın” “şəxsin azadlıq hüququndan” üstün olduğu 
halda yol verilir, yəni bu halda şəxsin azadlıqda 
qalması cəmiyyətdə mənfi emosiyalar doğurur və 
cəmiyyət üçün təhlükləli olmaqda qalır. Bu müd-
dəa təcrübə üçün mayak rolun oynayar. 

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 154.3-cü 
maddəsinə əsasən prosessual məcburiyyət tədbiri 
olan həbs qətimkan tədbiri yalnız təqsirləndirilən 
şəxslər barəsində seçilə bilər. Bəzi xarici olkələ-
rin qanunvericiliklərindən fərqli olaraq şübhəli 
şəxslər barəsində həbs qismində qətimkan tədbi-
rinin seçilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulma-
mışdır. CPM-nin 147 və 148-ci maddələrində nə-
zərdə tutulmuş əsaslarla və qaydada tutulmuş və 
sonradan ittiham olunan təqsirləndirilən şəxsin 
haqqında həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi mə-
sələsinə baxarkən məhkəmələr ilk növbədə hə-
min şəxsin tutulmasının əsaslılığını və qanunili-
yini yoxlamalıdırlar. Bu zaman nəzərə alınmalı-

dır ki, əsaslı şübhə şəxsin cinayət törətməsi barə-
də kifayət qədər məlumatların olmasını ehtiva 
edir. CPM-nin 148.3.1-148.3.3-cü maddələrinin 
tələblərinə müvafiq olaraq şəxsin cinayət qanunu 
ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətməsindən şübhə-
lənməyə əsas verən digər məlumatlar olduqda o, 
təhqiqatçı, təhqiqat orqanının digər əməkdaşı, 
müstəntiq və ya prokuror tərəfindən aşağıdakı 
hallarda tutula bilər: 

- hadisə yerindən qaçıb gizlənməyə, yaxud ci-
nayət prosesini həyata keçirən orqandan gizlən-
məyə cəhd göstərdikdə; 

- daimi yaşayış yeri olmadıqda və ya başqa 
ərazidə yaşadıqda; 

- şəxsiyyəti müəyyən edilmədikdə. 
Göstərilən qaydada və əsaslarla tutulmuş şəx-

sin barəsində təqsirləndirilən şəxs kimi həbs qə-
timkan tədbirinin seçilməsindən imtina edildikdə 
o, tutulma müddəti 48 saat başa çatmadıqa belə, 
dərhal buraxılmalıdır. 

Qanunvericiliyə əsasən, təqsirləndirilən şəxsin 
barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi 
üçün maddi və prosessual hüquqi əsaslar olmalı-
dır. 

Maddi əsaslar dedikdə təqsirləndirilən şəxsin 
ona istinad edilən cinayət qanunu ilə nəzərdə tu-
tulmuş əməlin törədilməsinə aidiyyətini təsdiq 
edən ilkin sübütlar başa düşülür. 

Prosessual əsaslar isə Azərbaycan Respublika-
sı CPM-nin 155-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 
halların məcmusundan və həbs qətimkan tədbiri-
nin seçilməsinin qanuniliyini və zəruriliyini təs-
diq edən, məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmiş 
əsaslardan ibarətdir. 

Məhkəmələr həbs qətimkan tədbiri seçərkən 
yalnız CPM-nin 155-ci maddəsində göstərilən 
prosessual əsasları formal sadalamaqla kifayət-
lənməməli, hər bir əsasın konkret təqsirləndirilən 
şəxsə münasibətdə mövcudluğunun nədən ibarət 
olmasını və cinayət işinin materialları ilə onların 
təsdiq edilib-edilməməsini yoxlamalıdırlar. Bu 
zaman təqsirləndirilən şəxsin törətdiyi cinayətin 
xarakteri və ictimai təhlükəlilik dərəcəsi, onun 
şəxsiyyətini səciyyələndirən məlumatlar, o cüm-
lədən yaşı, ailə vəziyyəti, məşğulluq növü, sağ-
lamlığı və bu kimi digər hallar nəzərə alınmalıdır. 
M.S.Qəfərov haqlı olaraq qeyd edir ki, qanunve-
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rici bu siyahını açıq saxlamaqla, qətimkan tədbiri 
haqqında qəti qərar qəbul edilən zaman şübhəli 
və təqsirləndirilən şəxs barəsində digər mühüm 
halların da nəzərə alına bilməsi arqumentindən 
çıxış etmişdir. [ 2.s.126] 

Həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi haqqında 
təqdimata baxarkən onlar ilk növbədə Azərbay-
can Respublikası CPM-nin 154-cü maddəsində 
nəzərdə tutulmuş digər qətimkan tədbirlərinin se-
çilməsinin mümkünlüyünü yoxlamalı, təqdimat 
təmin edildikdə isə həbslə əlaqədar olmayan qə-
timkan tədbirinin seçilməsinin qeyri-mümkün ol-
masını əsaslandırmalıdırlar. Nəzərə alınmalıdır 
ki, həbs qətimkan tədbirinin seçilməsindən imtina 
edildikdə, habelə həbsə alternativ olan (hazırda 
ev dustaqlığı və girov əsas-alternativ qətimkan 
tədbirləridir) tədbirləri (ev dustaqlığı və girov) 
seçilmədikdə, məhkəmələr CPM-nin 154-cü 
maddəsi ilə müəyyən edilmiş digər qətimkan təd-
biri seçmək səlahiyyətində deyillər. CPM-nin 
154.4-cü maddəsinin mənasına görə, bu halda 
Məcəllənin 154.2.4-154.2.9-cu maddələrində nə-
zərdə tutulmuş qətimkan tədbirləri yalnız ibtidai 
araşdırma orqanı tərəfindən seçilə bilər. Azərbay-
can Respublikası CPM-nin 155.3-cü maddəsinə 
əsasən təqsirləndirilən şəxs haqqında həbs qətim-
kan tədbiri bir qayda olaraq iki ildən artıq müd-
dətə azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza tə-
yin edilə bilən cinayətin törədilməsində ittiham 
olunan şəxsə tətbiq oluna bilər. 

Məhkəmələrə tövsiyyə edilir ki, böyük ictimai 
təhlükə törətməyən cinayəti törətmiş təqsirləndi-
rilən şəxsin haqqında həbs qətimkan tədbirinin 
seçilməsi barədə təqdimat yalnız aşağıdakı hal-
lardan biri mövcud olduqda təmin edilə bilər: 

- təqsirləndirilən şəxsin Azərbaycan Respubli-
kasının ərazisində daimi yaşayış yeri olmadıqda; 

- həmin şəxsin şəxsiyyəti müəyyən edilmədikdə; 
- təqsirləndirilən şəxs onun barəsində əvvəllər 

seçilmiş başqa qətimkan tədbirinin şərtlərini poz-
duqda; 

- cinayət prosesində iştirak edən şəxslərə qa-
nunsuz təsir göstərməsi, 

- cinayət təqibi üzrə əhəmiyyət kəsb edən ma-
terialları gizlətməsi; 

- cinayət təqibi üzrə əhəmiyyət kəsb edən ma-
terialları saxtalaşdırması, 

- ibtidai istintaq və ya məhkəmə baxışının nor-
mal gedişinə mane olması; 

- ibtidai istintaqdan qaçıb gizlənməsi; 
- onun yeni cinayət törətməsi ehtimalı olduqda. 
Ali Məhkəmə hesab edir ki, təqsirləndirilən 

şəxsin daimi qeydiyyatının olmaması onun daimi 
yaşayış yerinin olmamasını təsdiq edən hallardan 
biri olsa da, bu hal heç də bir qayda olaraq onun 
barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinə 
əsas vermir. Hər bir halda məhkəmənin qəbul et-
diyi qərarda sadalanan halların mövcudluğu və ya 
ehtimalı əsaslandırılmalıdır.  Həbs qismində qə-
timkan tədbirinin seçilməsi, həbsdə saxlama 
müddətinin uzadılması barədə təqdimatlara və 
həbsin ev dustaqlığı ilə və ya girovla əvəz edil-
məsinə dair vəsatətlərə onların alındıqları vaxt-
dan 24 saat ərzində (qeyri iş gününə və ya iş vax-
tından sonraya düşməsindən asılı olmayaraq) 
məhkəmənin binasında təkbaşına, qapalı məhkə-
mə iclasında baxılır. Məhkəmə iclasında təqdi-
matla hüquqlarının məhdudlaşdırılması nəzərdə 
tutulan şəxsin iştirakı məcburidir. Həbs qətimkan 
tədbirinin seçilməsi və ya həbsdə saxlama müd-
dətinin uzadılması haqda təqdimatlara baxılması-
na təqsirləndirilən şəxsin iştirakı olmadan yalnız 
onun məhkəmə iclasında iştirakının təmin edil-
məsi mümkün olmadığı müstəsna hallarda yol 
verilir. Belə hallara təqsirləndirilən şəxsin istin-
taqdan qaçıb gizlənməsi, onun psixiatriya stasio-
narında və ya başqa ağır xəstəlikdən müalicədə 
olması, fövqəladə hadisələrin baş verməsi, karan-
tin elan edilməsi kimi hallar aid edilə bilər. 

CPM-nin 447.3 və 447.6-cı maddələrinə əsa-
sən, vəsatət vermiş şəxs və ibtidai araşdırmaya 
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror da 
məhkəmə iclasında iştirak etmək hüququna ma-
likdirlər. Lakin müraciətin baxılma yeri və vaxtı 
barədə vaxtında məlumatlandırılmış həmin şəxs-
lərin məhkəmə iclasına gəlməməsi məhkəmə ic-
lasının keçirilməsinə mane olmur. Hakim zəruri 
hesab etdikdə ibtidai araşdırma aparan müstəntiqi 
məhkəmə iclasına çağıra bilər. Təqsirləndirilən 
şəxsin müdafiəçisi olduqda o, məhkəmə iclasına 
mütləq dəvət edilməlidir. Yetkinlik yaşına çatma-
yan, məhkəmə-psixiatriya ekspertizasının keçiril-
məsi ilə əlaqədar psixiatriya stasionarında müali-
cədə olan təqsirləndirilən şəxslər haqqında veril-
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miş təqdimatlara baxılması zamanı müdafiəçinin 
iştirakı məcburidir. Belə təqdimatlara baxılarkən 
təqsirləndirilən şəxslərin qanuni nümayəndələri 
də məhkəmə iclasında iştirak edə bilərlər. Azər-
baycan Respublikasından kənarda olan və ya is-
tintaqdan gizlənən şəxslər barəsində təqdimatlara 
baxılarkən onların müdafiəçilərinin məhkəmə ic-
lasında iştirakları CPM-nin 92 və 447-ci maddə-
lərinin müddəalarına uyğun həyata keçirilir. 

Cinayət mühakimə icraatında proses iştirakçı-
larının hüquq və qanuni mənafelərinin təmin edil-
məsi tələbi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi və 
ya həbsdə saxlama müddətinin uzadılması haq-
qında təqdimata baxılması üzrə məhkəmə iclasın-
da marağına toxunulan şəxslərin “iştirak etmək 
hüququ”nun realizə olunmasını vacib edir. Bu 
hüquqa malik olan şəxslərin siyahısı CPM-nin 
447.3.1-447.3.3-cü maddələri ilə məhdudlaşmır. 
Qanunvericiliyin, o cümlədən CPM-nin 87, 447.7 
və 452.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş nor-
maların mənasına görə, həbs qətimkan tədbirinin 
seçilməsi məsələsinin həlli zərər çəkmiş şəxsin 
təqsirləndlirilən şəxs tərəfindən söylədiyi hədələ-
rə görə onun şəxsi təhlükəsizliyinin qorunması, 
ona vurulmuş maddi zərərin ödənilməsi ilə əlaqə-
dar qanuni maraqlarına və hüquqlarına toxunduq-
da, zərərçəkmiş, onun nümayəndəsi və ya qanuni 
nümayəndəsi belə iclaslarda iştirak etmək və təq-
sirləndirilən şəxsin barəsində həbs qətimkan təd-
birinin seçilməsi, həbsdə saxlama müddətinin 
uzadılması və ya bunlardan imtina ilə bağlı öz 
mövqelərini məhkəmənin nəzərinə çatdırmaq hü-
ququna malikdirlər. CPM-nin 452.1-ci maddəsinə 
əsasən, zərərçəkmiş şəxs və ya onun nümayəndə-
si və qanuni nümayəndəsi təqdimata baxılması 
nəticəsində birinci instansiya məhkəməsi tərəfin-
dən çıxarılmış qərardan apellyasiya şikayəti verə 
bilərlər. Bu hüququn həyata keçirilməsi həmin 
şəxslərin təqdimata baxılması üzrə məhkəmə ic-
lasında iştirak edib-etməmələrindən asılı deyildir. 
Zərurət olduqda, Azərbaycan Respublikası CPM-
nin 99-cu maddəsində nəzərdə tutulan qaydada 
məhkəmə iclasına tərcüməçi dəvət olunur. Fikri-
mizcə, bütovlükdə həbs qətimkan tədbirinin se-

cilməsi ilə sahəsində qanunçluğu təmin etmək 
üçün digər mexanizmlər də yaradıla bilər. ABŞ 
Konqresi tərəfindən “Məhkəməyədək xidmətləri 
haqqında “27 sentyabr 1982 –ci il qanunu nümu-
nə kimi istifadə edilə bilər. Həmin qanuna görə 
hər bir federal dairə məhkəməsi yanında daimi 
fəaliyyət göstərən xidmət fəaliyyət göstərir. Hə-
min xidmətə ya xüsusi təyin edilmiş ya da artıq 
bu vaxtadək fəaliyyət göstərən baş probasiya mə-
muru tərəfindən rəhbərlik edilir. Bu xidmətin 
üzərinə əsasən iki funksiya yerinə yetirmək vəzi-
fəsi qoyulub. İş mahiyyətcə həll olunanadək ba-
rəsində qətimkan tədbirləri seçilməsi və yaxud da 
qətimkan tədbirlərinin dəyişdirilməsi nəzərdə tu-
tulan cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş şəxs ba-
rəsində məlumat toplamaq, eləcə də toplanmış 
məlumatlar barədə qətimkan tədbirləri seçmək 
məsələsinin həll etmək səlahiyyəti olan hakim və 
magistrata hesabat təqdim etmək. 

Təqsirləndirilən şəxs girov və ya hər hansı şərt 
daxilində azadlıqda qaldıqda onun davranışı üzrə 
nəzarəti həyata keçirmək, bu şərtlərə əməl edil-
mədiyi halda müvafiq vəzifəli şəxsə tövsiyyələr 
hazırlamaq. Fikrimizcə, müasir informasiya tex-
nologiyalar sisteminin mövcud olduğu şəraitdə 
xüsusi komputer proqramları vasitəsilə bu xidmə-
tin funksiyaları daha dəqiq və operativ yerinə yeti-
rilə bilər. Xüsusi komputer proqramları cinayət 
prosesini aparan orqanların işini xeyli asanlaşdırar, 
digər tərəfdən də qeyri-qanuni qətimkan tədbirləri-
nin seçilməsi və tətbiqi hallarının aşkara çıxarıl-
ması və aradan qaldırılmasında faydalı olar. Hesab 
edirik ki, xüsusi komputer proqramarı vasitəsilə 
bu sahədə cinayət prosessual fəaliyyət nəzarətə 
götürə və səmərəliliyə xidmət edən təkmilləşdirmə 
mexanizmi qurula bilər. Bu məlumatların elektron 
məhkəmə informasiya sisteminə yerləşdirilməsi 
bu sahədə vahid məhkəmə təcrübəsinin formalaş-
masına, ictimaiyyətin hüquqi maarifləndirilməsi-
nə, insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi 
və cinayət prosesini aparan orqanların sui-istifadə 
hallarına yol verilməməsi vəzifəsinin yerinə yeti-
rilməsində cox mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. 
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АРЕСТОВАННЫЕ ФАКТОРЫ, УЧИТАННЫЕ СУДОМ  
ПРИ ИЗБРАНИИ СИЛЬНЫХ МЕР 

Аннотация 
 
Данная статья посвящена вопросам применения мер пресечения, что является одним из тео-

ретически и практически важных вопросов уголовного судопроизводства. Исходя из понима-
ния общего контекста и значения ограничительных мер, автор подчеркивает важность анализа 
обстоятельств, которые необходимо учитывать при применении этих мер с точки зрения гума-
низма, верховенства закона и прав и свобод человека. На основании изученного опыта автор 
приходит к такому выводу, что неверная оценка этих обстоятельств приводит к применению на 
практике необоснованных ограничительных мер и даже открывает путь к произволу органов 
уголовной юрисдикции. В данной статье делается попытка обобщить недостатки в применении 
ограничительных мер, особенно арестов, и обосновать возможность предотвращения таких 
случаев с помощью компьютерного программирования.  
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ARRESTED FACTORS TAKEN INTO ACCOUNT  

BY THE COURTS IN THE ELECTION OF SEVERE MEASURES 
Annotation 

 
This article is devoted to the application of deterrence measures, which is one of the signifi-

cant theoretical and practical issues of criminal proceedings. Considering the general context of the 
nature and meaning of deterrence measures, the author emphasizes the importance of the analysis of 
the circumstances to be considered during the application of these measures within the terms of huma-
nism, the rule of law and human rights and freedoms. Based on the experience studied, the author 
concludes that the incorrect assessment of these cases leads to the application of unreasonable restric-
tive measures in practice, and even opens the path to the arbitrariness of the criminal jurisdiction imp-
lementing bodies. This article seeks to summarize the shortcomings in the application of restrictive 
measures, especially arrests, and substantiates the possibility of preventing these cases through the 
application of computer programming. 
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üquq ədəbiyyatlarında qeyd olundu-
ğu kimi, habelə ali məhkəmə orqan-
larının formalaşdırdığı president xa-

rakterli və preyudisial əhəmiyyətli hüquqi möv-
qeyə görə, hər bir cinayət əməli araşdırılarkən 
onun tərkibinin düzgün müəyyən edilməsi və 
düzgün tövsif edilməsi cinayət əlamətlərini əks 
etdirən əməllərin cinayət olub-olmamasını, cina-
yət törətməkdə təqsirləndirilən şəxsin təqsiri 
olub-olmamasını müəyyənləşdirməyə, habelə hə-
min cinayətə görə təqsirləndirilən şəxsə ədalətli 
cəza təyin edilməsinə yönəlmişdir. Əks hal təqsi-
ri olmayan şəxsin məsuliyyətə alınmasına, yaxud 
da cinayət törətməkdə təqsirli olan şəxsin məsu-
liyyətdən kənarda qalmasına, cəzanın düzgün ol-
mayan tətbiqinə səbəb ola bilər. Bu isə öz növbə-
sində Cinayət Məcəlləsinin əsaslandığı qanunçu-
luq, qanun qarşısında bərabərlik, təqsirə görə mə-
suliyyət, ədalət və humanizm prinsiplərinin po-
zulmasına gətirib çıxara bilər [1]. 

Digər cinayətlərdə olduğu kimi ictimai təhlü-
kəli əməl olaraq casusluq cinayətinə subyektiv və 
obyektiv əlamətlər məcmu halında səbəb olur və 
bu zaman sözügedən cinayətdə obyekt və obyek-

tiv cəhətin əlamətləri sonunda gəlsə də cinayətin 
subyekti və subyektiv cəhəti əvvəldə gəlir. Yəni 
ən əvvəl bu cinayətin xüsusi subyekti olmalıdır, 
daha sonra onun motiv, məqsəd və emosiya ilə 
bağlı psixi yanaşmaları olmalıdır, daha sonra isə 
digər tərkib əlamətlərinə münasibəti müəyyən 
edilməlidir. 

Məlum olduğu kimi cinayətin subyektiv cəhəti 
– cinayətin bilavasitə törədilməsi ilə əlaqədar 
şəxsin psixi fəaliyyətidir. O, ictimai təhlükəli 
əməli etməyə qətiyyət yaradan dərk edilən tələba-
tı, əməlin obyektiv əlamətlərinin şüurda inikasını 
(ya da inikas imkanını) və bunlara münasibəti 
ifadə edir. 

Casusluq cinayəti xarakterinə görə gizli törə-
dilən cinayətlər sırasında ən öndə dayanır. Bir 
çox hallarda bu cinayətin törədilməsi zamanı ci-
nayətin obyektiv cəhətinin əlamətlərini ehtiva 
edən hərəkətlərin edilməsinin müəyyənləşdiril-
məsində çətinliklər yaranır və ya digər səbəblər-
dən (müvəqqəti olaraq casusun səbəbli hərəkət-
sizliyi ilə bağlı və s.) bu hərəkətləri müəyyən et-
mək mümkün olmur. 

Çünki məhkəmə təcrübəsi onu göstərir ki, bu 
kimi işlərlə bağlı şəxsin törətdiyi cinayət əməli-
nin obyektiv tərəfi ondan ibarətdir ki, şəxs, ca-
susluq etmək niyyəti ilə konkret hərəkətlərin edil-
məsi ilə xarakterizə olunan ilkin addımları atır 
(gizli əlaqələr yaratma, saxlanc yerinin müəyyən 
olunması, foto, audio, video çəkilişin aparılması 
və s.) lakin, bəzən həmin işin yekunlaşdırılması 
ilə bağlı müvəqqəti maneələr olduğundan (ərazi-
də kənar şəxslər olması ilə bağlı və s.) müəyyən 
hərəkətləri etmək istədiyi halda bu imkanlara ma-
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lik ola bilmir. Bununla da şəxsin casusluq cinayə-
tini törətməsini ehtiva edən hərəkətlərin dairəsi 
məhdudlaşdığından yalnız ilkin hərəkətləri etdiyi 
müəyyən olunur və belə görünə bilər ki, guya o 
hər hansı başqa hərəkətlər etməmiş və ya etmək 
istəməmişdir. Ona görə müvafiq hüquq mühafizə 
orqanı casusluqda şübhəli bilinən şəxsə münasi-
bətdə əməldə cinayət tərkibinin obyektiv tərəfi 
kimi yalnız bu halları deyil, eyni zamanda cina-
yət əməllərinin subyektiv tərəfinin sübuta yetiril-
məsinin vacibliyinə də əhəmiyyət verir və bu hal-
ların sübuta yetirilməsinə xüsusi diqqət ayırır. 

Qeyd etdiyimiz kimi, CM-nin 276-cı maddəsi 
üzrə cinayət məsuliyyətinin yaranması üçün xü-
susi subyektin casusluq etmək istəyinin müəyyən 
olmasına paralel olaraq buna mane olan hallara, 
casusun imkanlarına diqqət yetirilməlidir. Cina-
yət hüquq nəzəriyyəsində belə imkanı məhdud-
laşdıran müxtəlif səbəblər göstərilə bilər. Məsə-
lən, subyektiv və obyektiv xarakterli belə hallara 
casusun hansısa məsələ üzrə xüsusi biliyinin ol-
mamasının ona çətinlik yaratmasını, casusun 
əməli törətmək istədiyi zamanda səhhətində 
problemlərin yaranmasını; eyni vaxta bir neçə 
məlumatı əldə etmək mümkün olmadıqda casus-
luğun predmeti barəsində seçim edə bilməməsini, 
ərazidəki insan aktivliyinin olması qorxusunu və 
s. halları qeyd etmək olar. 

Əməlin törədilməsi imkanlarını məhdudlaşdı-
ran halların təhlilindən görünür ki, bu kimi vəziy-
yətlərdə şəxsin törətdiyi cinayət əməllinin obyek-
tiv tərəfi ondan ibarət olur ki, o, casusluq etmək 
niyyəti ilə müəyyən addımlar atır, lakin, bu əmə-
linin törədilməsi imkanlarını məhdudlaşdıran hal-
ların mövcudluğu səbəbindən müvəqqəti olaraq 
öz niyyətlərini həyata keçirə bilmir. 

Göründüyü kimi bu kimi hallarda casusluqda 
şübhəli bilinərək saxlanılan şəxsin əməlini tövsif 
edərkən irəli sürülən ittihamın mahiyyəti onun et-
diyi hərəkətlərlə məhdudlaşmamalı, onun hər 
hansı başqa hərəkətlər etməməsi, belə hərəkətləri 
etmək niyyətində olamaması kimi qiymətləndiril-
məməlidir. 

Ona görə tövsif zamanı casusa münasibətdə 
cinayətin obyektiv tərəfi kimi yalnız bu hallar 
göstərilməməli, cinayət əməlinin subyektiv tərə-
finin sübuta yetirilməsinin vacibliyinə xüsusi diq-

qət yetirilməlidir. 
Cinayət hüququ nəzəriyyəsinə görə cinayətin 

subyektiv cəhətinin elementlərini: 1) Təqsir, 2) 
Motiv, 3) Məqsəd təşkil edir [2, s.158]. 

Qeyd etdiyimiz kimi bu cinayətin xüsusi sub-
yektinin olması, bu subyektin xüsusi bilik, baca-
rıq və təcrübəyə sahib olması və bundan irəli gə-
lərək öz hərəkətlərinin nəticələrini qabaqcadan 
təxmin edə bilməsi hüquq tətbiqetmədə bu cina-
yətin subyektiv cəhətinin əhatəli müəyyən edil-
məsini zəruri edir. Bu baxımdan cinayətin sub-
yektiv cəhətinin əsas əlaməti olan təqsir anlayışı-
nın təhlil edilməsi vacibdir [3, s.10]. 

Bildiyimiz kimi, təqsir – subyektiv cəhətin zə-
ruri elementidir, çünki bütün cinayət tərkiblərinə 
daxil edilmişdir. 

Məlumdur ki, təqsir dedikdə, şəxsin törətdiyi 
ictimai təhlükəli əmələ və onun nəticələrinə qəsd 
və ya ehtiyatsızlıq formasında psixi münasibəti 
nəzərdə tutulur. Təqsirsizlik prezumpsiyası və 
təqsirə görə məsuliyyət prinsipləri ilə təqsir cina-
yət tərkibinin mütləq elementi kimi təsbit edilir 
və şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinin 
əsasını təşkil edir. Belə ki, Cinayət Məcəlləsinin 
7-ci maddəsinə uyğun olaraq, yalnız törətdiyi ic-
timai təhlükəli əmələ (hərəkət və ya hərəkətsizli-
yə) və onun nəticələrinə görə təqsiri müəyyən 
olunmuş şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə və 
cəzalandırıla bilər. Şəxs təqsirsiz olaraq vurduğu 
zərərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bil-
məz. 

Cinayət qanunvericiliyi təqsirin iki - qəsd və 
ehtiyatsızlıq formalarını fərqləndirir. Belə ki, Ci-
nayət Məcəlləsinin 24-cü maddəsinə əsasən, 
əməli (hərəkət və ya hərəkətsizliyi) yalnız qəsdən 
və ya ehtiyatsızlıqdan törətmiş şəxs cinayət törət-
məkdə təqsirli sayılır. 

Casusluq cinayəti yalnız qəsdən törədildiyi 
üçün burada cinayətin ehtiyatsızlıqdan törədilmiş 
əməl (hərəkət və ya hərəkətsizlik) kimi araşdırıl-
masına zərurət yoxdur. 

Qəsdən törədilmiş cinayətlər birbaşa və ya do-
layı qəsdlə törədilsə də, casusluq yalnız birbaşa 
qəsdə törədilir. Yəni casusluqda əməlinin dolayı 
qəsdlə törədilməsi, cinayətkarcasına özünəgüvən-
mə və ya cinayətkarcasına etinasızlıq nəticəsində 
törədilməsindən söhbət gedə bilməz. 
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Burada diqqət yetirildikdə görmək olur ki, təq-
sir şüur və iradə kimi psixoloji elementlərin məc-
musudur və bu elementlər müvafiq olaraq ictimai 
təhlükəli davranışın əqli və iradəvi tərəflərini təş-
kil edir. 

Əqli meyar ondan ibarətdir ki, təqsirli şəxs 
əməlin ictimai təhlükəliliyini və belə əməlin törə-
dəcəyi ictimai təhlükəli nəticələri dərk edir. Yəni 
şəxs öz əməlinin ictimai təhlükəli xarakterli ol-
masını dərk etməklə ictimai təhlükəli nəticənin 
baş verməsinin qaçılmaz olmasını və ya baş verə-
cəyi ehtimalını əvvəlcədən görür; 

İradi element cinayətin subyektinin şüurunda 
baş verən iradəvi proseslərlə səciyyələnir: şəxs 
ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsini arzu 
edir və ya şüurlu surətdə onlara yol verir, yaxud 
yüngül fikirliliklə ictimai təhlükəli nəticələrin 
qarşısının alınmasına ümid edir. 

Qeyd etdiyimiz kimi casusluq cinayətlərinin 
subyektiv cəhəti birbaşa qəsdi nəzərdə tutduğu 
üçün casusluqda şəxs əməllərinin ictimai təhlükə-
li xarakterini dərk etdiyindən, ictimai təhlükəli 
nəticələrin baş verməsini arzu etdiyindən burada 
digər iradi elementlər mövcud olmur. 

Cinayətin subyektiv cəhətinə nəzər yetirdikdə 
görmək olur ki, təqsirin dolayı qəsd formasının 
casusluq cinayətində mövcudluğunu istisna edən 
hal, dolayı qəsdin iradəvi momentinin casusluq 
cinayətində olmasının mümkünsüzlüyüdür. Belə 
ki, dolayı qəsddə şəxs ictimai təhlükəli nəticənin 
baş verməsinə şüurlu surətdə yol versə də və ya 
onun baş verə biləcəyinə biganə yanaşsa da, bu 
ictimai təhlükəli nəticəni arzulamır. Casus isə 
CM-nin 276-cı maddəsinin dispozisyasında sada-
lanan hallara nail olmağı məqsədli şəkildə arzu 
edir. Çünki xarici xüsusi orqanı tərəfindən xüsusi 
tapşırığı alan şəxs kimi hansı motivlə cinayəti tö-
rətməsindən asılı olmayaraq bu cinayəti düzünə 
qəsdlə törədir və onun qarşısında qoyulmuş nəti-
cəyə catmasını arzu edir. 

Burada cinayətin xüsusi subyektinin sözüge-
dən ictimai təhlükəli nəticəyə çatmaq arzusu bir 
çox obyektiv hallarla da təsdiq oluna bilər. Məsə-
lən, şəxs ictimai təhlükəli nəticəyə çatmaq üçün 
xüsusi təlimlərə cəlb olunur, alçaq niyyətini ger-
çəkləşdirmək üçün üsul və vasitələr axtarır, hansı 
məlumatın dövlət sirri olduğunu təhlil edir, hansı 

sair məlumatın dövlətin təhlükəsizliyi zərərinə is-
tifadə etməyin mümkünlüklərini araşdırır və bu 
istiqamətdə xüsusi bilik və vərdişlər əldə edir və 
s. işlər görür. Təbii ki, bu kimi obyektiv meyarla-
rın olduğu bir halda bu cinayətin yanakı qəsdlə 
törədilməsi haqda düşünmək heç bir anlam daşı-
mır. Bu cinayətin xüsusi subyektinin müvafiq nə-
ticəni məhz arzu etməsi şəksizdir. 

Cinayət qanunvericiliyinə görə təqsirin forma-
sı bilavasitə Cinayət Məcəlləsinin Xüsusi hissə-
sindəki normanın dispozisiyasında nəzərdə tutula 
və ya normanın mətninin şərh edilməsi yolu ilə 
müəyyən edilə bilər. 

Təqsirin formasının müəyyən edilməsi - yalnız 
qəsdən törədilmiş əməllərin cinayət məsuliyyəti-
nə səbəb olduğu hallarda müvafiq məsuliyyətin 
yaranıb-yaranmaması (Cinayət Məcəlləsinin 128-
ci maddəsi), obyektiv cəhətdən oxşar cinayətlərin 
fərqləndirilməsi (əməlin Cinayət Məcəlləsinin 
284-cü və ya 285-ci maddəsi ilə və ya Cinayət 
Məcəlləsinin 274-cü və ya 276-cı maddəsi ilə 
tövsif edilməsi və s.), cinayətlərin təsnifatının 
müəyyən edilməsi (Cinayət Məcəlləsinin 15-ci 
maddəsinə müvafiq olaraq yalnız qəsdən törədil-
miş cinayətlər xüsusilə ağır cinayətlər hesab olu-
nur), cəzaçəkmə müəssisəsinin növünün təyin 
edilməsi (Cinayət Məcəlləsinin 56.1-ci maddəsi) 
kimi məsələlərin həlli üçün zəruridir. 

Cinayət hüquq nəzəriyyəsində təqsirin qarışıq 
(ikili) forması da mövcuddur. Qarışıq təqsir ilə 
törədilən cinayət zamanı şəxsin ictimai təhlükəli 
əmələ münasibəti qəsd, bu əməlin ictimai təhlü-
kəli nəticələrinə münasibəti isə ehtiyatsızlıq for-
masında ifadə olunur. 

Təqsirin qarışıq formasının casusluq cinayəti-
nə heç bir aidiyyəti yoxdur. Çünki, xüsusi sub-
yektin bu əməlin ictimai təhlükəli nəticələrinə də 
münasibəti qəsd formasında ifadə olunur. 

Qeyd edilməlidir ki, subyektiv cəhətin müstə-
qil əlamətləri kimi motiv və məqsəd yalnız qəs-
dən törədilən cinayətlər zamanı, yəni qanunla qo-
runan ictimai dəyər, maraq və ya sərvətlərə zərər 
vurmaq meyli və niyyətinin olduğu hallarda möv-
cud olur. Təqsirin ehtiyatsızlıq formasında isə 
şəxsin niyyəti təhlükəli nəticələrin baş verməsinə 
yönəlmir. Ehtiyatsızlığın hər iki növündə cinayə-
tin motiv və məqsədi deyil, müvafiq nəticələrin 
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baş verməsinə səbəb olmuş davranışın motiv və 
məqsədləri mövcud ola bilər. Burada davranışın 
motivi və məqsədi ilə baş vermiş ictimai təhlükə-
li nəticə arasında daxili əlaqə olmur [4]. 

Qeyd olunduğu kimi, motiv və məqsəd cinayət 
məsuliyyəti üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Bəzi hüquq alimlərinin mövqeyi bundan iba-
rətdir ki, motiv və məqsəd bütün cinayət tərkiblə-
rinə daxil edilmədiyi üçün onlar subyektiv cəhə-
tin fakultətiv elementləri sayılır. 

Əvvələn, motiv və məqsəd bəzən cinayət tər-
kibinin subyektiv cəhətinin əsas əlamətləri də ola 
bilər. Belə hallarda bu əlamətlərin mövcud olma-
ması cinayət tərkibinin mövcud olmaması de-
məkdir. Məsələn, vəzifə səlahiyyətlərindən sui – 
istifadə (maddə 308.1) tərkibi o halda (digər əla-
mətlərlə birlikdə) mövcud ola bilər ki, vəzifəli 
şəxs bu maddədə nəzərdə tutulan əməlləri xidmə-
ti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar özü və ya üçün-
cü şəxslər üçün qanunsuz üstünlük əldə etmək 
məqsədilə etmiş olsun. Bu halda əgər özü və ya 
üçüncü şəxslər üçün qanunsuz üstünlük əldə et-
mək məqsədi yoxdursa və ya başqa motivlər var-
sa, onda bu əməl ya başqa maddə ilə tövsif edilə-
cək, ya da cinayət deyil, başqa növ hüquq pozun-
tusu hesab olunacaqdır. 

Casusluqda isə əcnəbi və ya vətəndaşlığı ol-
mayan şəxs tərəfindən xarici ölkələrin xüsusi xid-
mət orqanlarına sair məlumatları vermə, vermək 
məqsədilə oğurlama və ya toplama əməlinin 
Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyi zərə-
rinə olaraq istifadə etmək üçün törədilməsi bu ci-
nayətin subyektiv cəhətinin əsas əlaməti hesab 
olunur. 

İkincisi, motiv və məqsəd cinayət tərkibinin 
hansı maddə ilə cinayət tərkibi yaratmasının mü-
əyyən edilməsi və tövsif edilməsi üçün əlamət ki-
mi çıxış edə bilir. Məsələn, əgər qəsdən adam öl-
dürmə cinayəti xüsusi motiv və məqsəd olmadan, 
digər ağırlaşdırıcı hallarsız törədilibsə, bu, 120.1-
ci maddədə nəzərdə tutulduğu kimi, adi qətl kimi 
tövsif olunur. Əgər qətl milli, irqi, dini ədavət və 
ya düşmənçilik niyyəti ilə törədilibsə, bu, 
120.2.12-ci maddə ilə tövsif olunur. 

Üçüncüsü, cinayətin motiv və məqsədi cəza 
təyin edilərkən, məsuliyyəti ağırlaşdıran, yaxud 
yüngülləşdirən səbəblər kimi çıxış edə bilir. Mə-

sələn, AR CM-nin 61.1.6-cı maddəsinə uyğun 
olaraq, «cinayətin ... tamah məqsədi ilə və ya sair 
alçaq niyyətlərlə, habelə başqa cinayəti ört-basdır 
etmək və ya onun törədilməsini asanlaşdırmaq 
məqsədi ilə törədilməsi» cəzanı ağırlaşdıran sə-
bəblərdir. 

Motiv (latınca moveo – hərəkət edirəm) icti-
mai təhlükəli əməli etməyə sövq edən səbəb və 
niyyətdir [5, c.6]. Cinayət (psixoloji planda) – in-
sanın fərdi fəaliyyətidir. Ona görə də cinayət mo-
tivinin cinayət – hüquqi anlayışı, ümumi psixolo-
giyada verilən izaha əsaslanmalıdır. 

Psixologiya elmində «motiv» dedikdə, şəxsiy-
yətin fəallıq amilləri, insan davranışının əsasında 
duran hərəkətverici qüvvə başa düşülür. Psixo-
loqlar motivi, yekdilliklə səbəbin başlanğıc nöq-
təsi hesab etsələr də, insan iradəsini, hansı konk-
ret amillərin və deməli, motivlərin hərəkətə gətir-
məsi məsələsində vahid fikrə gələ bilmirlər.Bəzi-
ləri hesab edirlər ki, motiv müəyyən şəraitdə in-
sanın ehtiyac hiss etdiyi tələbatdır, onun meyl və 
istək şəklində subyektiv yaşantısıdır. Başqaları, 
tələbatı insan davranışının əsas amili kimi qəbul 
etsələr də, digər səbəblərin olduğunu da inkar et-
mirlər. 

Bu fikir cinayətkar fəaliyyətin psixoloji məz-
mununun xüsusiyyətlərinə tamamilə cavab verir. 
Cinayətin subyektiv tərəfinin tədqiqi göstərir ki, 
cinayət törədən şəxsin əhatə olunduğu şərait ona 
müxtəlif cür təsir edir. Bəzi hallarda, bu, onu hə-
rəkətə sövq edən bu və ya digər tələbat (stimul) 
kimi çıxış edir, bəzi hallarda isə daxili tələbatı 
susduraraq, cinayətkar davranışa başqa amilləri 
sövq edir. 

Bu mənada cinayət motivlərini üç növə ayır-
maq olar: tələbat, emosiya (hiss) və maraq. Cina-
yət motivlərinin tələbat növünü casusluqla uzlaş-
dırmaq çox çətindir. Çünki, bu növ daha aydın 
şəkildə cinsi cinayətlərdə çıxış edir (məs. zorla-
mada). 

Emosiya motivləri şəxsiyyətə qarşı bir çox ci-
nayətlər üçün xarakterikdir (məs. qisas, yaxud 
qısqanclıq zəminində qətl). 

Maraq daha çox yeniyetmələr tərəfindən törə-
dilən cinayətlərdə motiv kimi çıxış edir, məsələn, 
oğurluqda yeniyetmənin kolleksiya toplamaq 
(marka, sikkə), texnikanı öyrənmək marağı motiv 
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kimi çıxış edə bilər. 
Digər cinayətlərdə olduğu kimi casusluqda da 

bir neçə motivin olması mümkündür. Yəni, şəx-
sin psixoloji vəziyyəti bir motivlə məhdudlaşma-
ya da bilər [6, c.60]. 

Casusluq cinayətinin ibtidai istintaqı və məh-
kəmə araşdırılması göstərir ki, bu cinayətlərin tö-
rədilməsinin daha çox aşağıdakı motivlərinə rast 
gəlinir. 

– dövlətimizin konstitusiya quruluğuna qarşı 
qərəzli (düşmən) münasibət: 

– dövlətimizin milli, dini, etnik nümayəndələ-
rinə qarşı qərəzli (düşmən) münasibət: 

– tamah; 
– avantürizm, xüsusi macəraya və ya risk et-

məyə meyillilik; 
– qorxaqlıq; 
– qətiyyətsizlik və s. 
Sadalanan motivləri də öz növbəsində 3 qrupa 

ayırmaq olur: 
– siyasi motivlərə; 
– alçaq, rəzil motivlərə; 
– məişət xarakterli motivlərə. 
Cinayət motivinin cinayət məsuliyyəti üçün 

əhəmiyyəti olduğu kimi, cinayət işində mühüm 
sübuti əhəmiyyəti vardır. Cinayət motivinin mü-
əyyənləşdirilməsi zərurətini, hər şeydən əvvəl, iş-
də obyektiv həqiqəti aşkar etmək vəzifəsi diktə 
edir. Cinayətin motivi məlum deyilsə, müstəntiq 
və məhkəmə hansı konkret cinayətlə məşğul ol-
duqlarını deyə bilməzlər. Məsələn, müəyyən edi-
lərsə ki, soyğunçuluq xuliqanlıq niyyəti ilə törə-
dilmişdir, onda bu, xuliqanlıq sayılır; zahiri əla-
mətlərə görə qətlə oxşayan cinayət – zəruri mü-
dafiə (xuliqanlıqdan) hesab olunur. 

Buna görə də motivin müəyyənləşdirilməsi zə-
rurəti cinayət-prosessual qanunvericiliyində də 
möhkəmləndirilmişdir. Müvafiq cinayət tərkibinə 
daxil olub-olmamasından asılı olmayaraq, motiv, 
hər bir cinayət işində sübut olunmalı səbəblər sı-
rasına daxil edilir. Cinayətin motivi həmişə sübut 
predmetidir. Hər bir cinayət işində motiv müəy-
yən edilməlidir, çünki bunsuz nəinki cinayətin 
düzgün tövsif edilməsi, hətta cəzanın fərdiləşdi-
rilməsi də mümkün deyil. 

Bu cinayətin hazırlanmasında, törədilməsində 
emosiya motiv və məqsədin formalaşmasına cid-

di təsir göstəribsə, yaxud həlledici rol oynayıbsa, 
emosiya hüquqi əhəmiyyət kəsb edir (bir halda 
tərkibə daxil olub məsuliyyəti differensasiya edir, 
bəzənsə məsuliyyəti yüngülləşdirən hal kimi nə-
zərdə tutulur). 

Qeyd etdiyimiz kimi cinayətin motivi – cina-
yət edən şəxsin buna sövq edilməsidir. Lakin bu 
və ya digər amilin sövqedici olduğunu aşkar et-
mək hələ insan davranışının – cinayət etmiş şəx-
sin – niyyətini açmaq demək deyil. Bu amilin (tə-
ləbat, hiss) nə üçün və necə motiv olduğunu ay-
dınlaşdırmaq da əhəmiyyətlidir. Motivin hərəkətə 
səbəb olması üçün müvafiq məqsəd olmalıdır. 
Hüquq alimləri haqlı olaraq qeyd edir ki, “motiv 
və məqsəd yaxın anlayışlardır”[7, s.239]. 

Beləliklə motiv və məqsəd müstəqil anlayışlar 
olsa da, onları buna görə fərqləndirmək lazımdır 
ki, motiv – sövq edəndir, məqsəd – cinayətkar 
fəaliyyətin istədiyi son nəticə. Məsələn, quldur-
luq zəminində qətlin motivi – tamah, məqsədi – 
zərərçəkəni həyatdan məhrum etmək. Cinayətin 
məqsədi motivdən fərqli olaraq, cinayətkarın çat-
maq istədiyi nəticədir. İnsanın daxilindəki meyl 
və hiss hərəkətverici motivə çevirən məhz məq-
səddir. Fəaliyyətin növü, üsul və vasitələri də 
məqsəddən asılıdır. 

Qeyd etdiyimiz kimi, habelə rəhbər məhkəmə 
sənədləri ilə müəyyən edilən imperativ xarakterli 
yanaşmalara görə cinayət qanunvericiliyində sub-
yektiv cəhətin müstəqil əlaməti olan məqsəd üç 
aspektdə çıxış edir [8]: 

– cəzanı ağırlaşdıran hal kimi; 
– cinayət tərkibinin zəruri əlaməti kimi və; 
– cinayət tərkibinin fakultativ əlaməti kimi. 
Ümumiyyətlə, CM-nin Xüsusi hissəsinin mü-

vafiq maddəsində cinayət tərkibinin əlaməti kimi 
nəzərdə tutulmadıqda cəza təyin edilərkən məq-
səd cəzanı ağırlaşdıran hal kimi məhkəmə tərə-
findən nəzərə alına bilir. Belə ki, AR CM-nin 
61.1.6-cı maddəsinə əsasən, cinayətin milli, irqi 
və ya dini düşmənçilik, dini fanatizm, digər şəxs-
lərin qanuni hərəkətlərinə görə qisas almaq zəmi-
nində və s. məqsədlərlə törədilməsi cinayəti ağır-
laşdıran hal hesab olunur. 

Casusluq cinayətinin törədilməsində isə məq-
səd cinayət tərkibinin zəruri əlaməti kimi qeyd 
olunur və bu məqsədin əsasını dövlətin təhlükə-
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sizliyi zərərinə yönələn alçaq niyyət təşkil etdi-
yindən bu cinayət xarakterinə və böyük ictimai 
təhlükəlilik dərəcəsinə görə təsnifat üzrə xüsusilə 
ağır cinayət hesab olunur. 

Qeyd edildiyi kimi zəruri əlamətlər hər bir ci-
nayət tərkibinə məxsus elə əlamətlərdir ki, onlar 
mövcud olmadıqda cinayət tərkibi yaranmır. Ci-
nayət tərkibinin zəruri əlaməti kimi məqsəd mad-
dənin dispozisiyasında nəzərdə tutulduğu təqdir-
də çıxış edir. CM-in 276-cı maddəsinin dispozisi-
yasında da məqsəd zəruri əlamət kimi nəzərdə tu-
tulmuşdur. 

Belə ki, Cinayət Məcəlləsinin 276-cı maddəsi 
ilə nəzərdə tutulan dövlət sirri olan məlumatları 
xarici dövlətə, xarici təşkilata və ya onların nü-
mayəndələrinə vermə, yaxud vermək məqsədilə 
oğurlama, toplama və ya saxlama, habelə xarici 
ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə 
Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyi zərə-
rinə olaraq istifadə etmək üçün sair məlumatları 
vermə, vermək məqsədilə oğurlama və ya topla-
ma əməli buna misal ola bilər. 

AR CM-nin 276-cı maddəsinin dispozisiyasın-
da bilavasitə nəzərdə tutulduğu üçün bu cinayətin 
subyektiv cəhətinin müstəqil əlaməti olan məq-
səd cinayət tərkibinin fakultativ əlaməti kimi çı-
xış etmir. 

Bəzi cinayətlərin fərqli tərkiblərində müxtəlif 
rol oynayan əlamət kimi – fakultativ əlamətlər 
bütün cinayət tərkibləri üçün zəruri deyil. Məq-
səd – tövsifedici tərkibin dispozisiyasında cina-
yətin fakultativ əlaməti kimi yer almaqla, cinayə-

tin törədilməsi ilə bağlı daha ağır sanksiya tətbi-
qini nəzərdə tutur. Məsələn, qaçaqmalçılıqla mal-
ların və digər əşyaların xüsusilə külli miqdarda 
keçirilməsi məqsədi ilə törədilməsi (Cinayət Mə-
cəlləsinin 206.1-2-ci maddəsi). 

Bəzi tərkiblərin subyektiv cəhətinin zəruri əla-
məti qismində xüsusi məqsədi nəzərdə tutur, məsə-
lən, Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quru-
luşunu zorla dəyişdirmək və ya dövlətin ərazi bü-
tövlüyünü parçalamaq məqsədi (CM-in 280-ci 
maddəsi), dövlətin müdafiə qabiliyyətini və ya iqti-
sadi təhlükəsizliyini zəiflətmək məqsədi (CM-in 
282-ci maddəsi) və s. Qanunverici bəzən subyektiv 
cəhətin konstruktiv əlaməti qismində motivi fərq-
ləndirir, məsələn, xidməti və ya siyasi fəaliyyətə 
görə qisas almaq niyyəti (CM-in 277-ci maddəsi). 

Casusluq cinayətinin subyektiv cəhətini araş-
dırarkən müəyyən olunur ki, bəzi hallarda bu ci-
nayətin xüsusi subyekti törətdiyi əməlinin xüsu-
siyyətləri və nəticələri ilə bağlı yanılmalara yol 
verdiyi üçün bu onun obyektiv reallıqla uzlaşma-
yan təəssüratlarının formalaşmasına səbəb olur. 
Bu yanılmalar cinayət hüquq nəzəriyyəsində səhv 
kimi adlandırılır və səhvlər də hüquqi və faktiki 
səhvlərə bölünür [9,s.47-57]. Bu cinayətlərlə bağ-
lı təcrübədə hüquqi səhvlərdən fərqli olaraq fakti-
ki səhvlərə rast gəlinir. Casusluqda faktiki səhv-
ləri: obyektə nisbətdə, qəsd edilən predmetə nis-
bətdə, cinayətin törədilməsi üsulunda, onun törə-
dilməsi vasitələrində, səbəbli əlaqə məsələlərin-
də, cəzanı ağırlaşdıran və ya yüngülləşdirən hal-
lara nisbətdə özünü büruzə verə bilir. 
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СУБЪЕКТИВНЫЙ АСПЕКТ ШПИОНАЖА 
Резюме 

 
В статье рассматриваются различные теоретические и практические подходы, характери-

зующие субъективную сторону шпионажа. Проанализированы мотивы и цели преступления, 
изучены особенности прямого умысла совершения этого преступления. Подчеркнуты основа-
ния того, что данное преступление представляет собой общественную опасность и квалифици-
руется как особо тяжкое преступление. Было отмечено, что важно обратить внимание на теоре-
тические и практические аспекты борьбы со шпионажем. 

 
Elnur Najafov  

SUBJECTIVE ASPECT OF ESPIONAGE 
Summary 

 
The article discusses various theoretical and practical approaches that characterize the subjective 

side of espionage. The motives and goals of the crime are analyzed, the features of the direct intent of 
committing this crime are studied. The grounds are underlined that the given crime is a public danger 
and is qualified as an especially grave crime. It was noted that it is important to pay attention to the 
theoretical and practical aspects of the fight against espionage. 
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qtisadi münasibətlərin dəyişilməsi, yeni 
mülkiyyət formalarının yaranması, vətən-
daşlar, idarə, müəssisə və təşkilatlar ara-

sında yeni hesablaşma qaydalarının tətbiqi və s. 
amillər ölkəmizdə və dünyada dələduzluq cina-
yətlərinin sayında artımların müşahidə olunması-
na səbəb olmuşdur. Özgənin əmlakını başqa for-
mada talama cinayətləri kimi, dələduzluq cina-
yətlərində də son məqsəd başqasının əmlakını qa-
nunsuz yolla ələ keçirmək olsa da, bu cinayətlər 
özünün törədilmə üsullarına görə həmin cinayət-
lərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Məlum ol-
duğu kimi, bu fərq, əsasən, dələduzluq cinayət 
tərkibinin obyektiv cəhətində, yəni törədilmə 
üsulunda özünü göstərir. Belə ki, digər talama ci-
nayətlərindən fərqli olaraq, dələduzluq aldatma 
və ya etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə törədilir 
və əmlak sahibi, yaxud mülkiyyətçisi öz əmlakını 

və ya ona olan hüququnu başqa şəxslərə yalan 
vədlərin təsiri altında könüllü surətdə verir. Bu 
baxımdan, elə Azərbaycan Respublikasının qüv-
vədə olan 1999-cu il Cinayət Məcəlləsinin 178.1-
ci maddəsində dələduzluğa “etibardan sui-istifadə 
etmə və ya aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ 
keçirmə və ya əmlak hüquqlarını əldə etmə” kimi 
anlayış verilir. Bu nöqteyi-nəzərdən, törədilmiş 
əməl o halda CM-in 178-ci maddəsində nəzərdə 
tutulmuş dələduzluq, yəni etibardan sui-istifadə 
və ya aldatma yolu ilə özgə əmlakını ələ keçirmə 
və ya əmlak hüquqlarını əldə etmə hesab edilir 
ki, şəxsin niyyəti əmlakı ələ keçirərkən və ya əm-
lak hüquqları əldə edərkən, hər hansı öhdəliyin 
yerinə yetirilməsinə deyil, özgənin əmlakının 
əvəzsiz və qanunsuz olaraq öz mülkiyyətinə keçi-
rilməsinə, yaxud da əmlak hüquqlarının əldə edil-
məsinə yönəlmiş olsun [4, s.679]. Bundan əlavə, 
deyə bilərik ki, dələduzluq əməlini törədən za-
man, təqsirləndirilən şəxsin qəsdi təkcə özgənin 
bilavasitə əmlakına deyil, bəzi hallarda, bu əmla-
ka olan hüquqlara qarşı da yönəlir. Onu da qeyd 
edək ki, dələduzluq cinayətinin digər əsas fərq-
ləndirici xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, zərərçək-
miş şəxs əmlakı və ya əmlak hüquqlarını dələ-
duzluq edən şəxsə könüllü olaraq özü verir. La-
kin bu zaman, könüllülük baş vermiş dələduzluq 
əməlinin qanuniliyinə dəlalət etmir. Ona görə ki, 
belə əqd hüquqi cəhətdən əhəmiyyətsizdir; yəni 
subyekt onu tamah niyyəti və ya əmlakı ələ keçir-
mək məqsədi ilə bağlamışdır [1, s.156]. 

İ 
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Lakin hər bir halda, əməlin dələduzluq hesab 
edilməsi üçün, birincisi, əmlakı qaytarmamaq niy-
yəti əmlakın alınmasından əvvəl və ya əmlak alınan 
zaman yaranmalı, ikincisi, əmlakın qaytarılmasını 
qeyri-mümkün edən obyektiv şərait olmamalıdır.  

1999-cu il Cinayət Məcəlləsinin 177-ci mad-
dəsinin “Qeyd” hissəsinin 1-ci bəndinə əsasən, 
dələduzluğa görə cinayət məsuliyyəti əmlakın 
mülkiyyətçisinə və ya digər sahibinə beş yüz ma-
natdan yuxarı, lakin beş min manatdan artıq ol-
mayan məbləğdə ziyan vurulduğu hallarda yara-
nır [11]. Yəni, dələduzluq o halda cinayət hesab 
edilir ki, ələ keçirilmiş əmlakın dəyəri beş yüz 
manatdan artıq olsun. Əgər dələduzluq yolu ilə 
əldə edilmiş əmlakın dəyəri beş yüz manatdan 
aşağı olarsa, bu, Azərbaycan Respublikasının 29 
dekabr 2015-ci il tarixli Qanunu ilə təsdiq edil-
miş İnzibati Xətalar Məcəlləsinin “Xırda talama” 
adlanan 227-ci maddəsinin “Qeyd” hissəsinə gö-
rə, cinayət məsuliyyətinin deyil, inzibati məsuliy-
yətin yaranmasına səbəb olacaqdır. Çünki 227-ci 
maddənin “Qeyd”ində deyilir ki, İnzibati Xətalar 
Məcəlləsinin 227-ci maddəsində göstərilən əməl-
lər (xırda talama, yəni oğurlama, mənimsəmə, is-
rafçılıq, qulluq mövqeyindən sui-istifadə və ya 
dələduzluq yolu ilə özgəsinin əmlakını talama) 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi-
nin müvafiq maddələrinə əsasən cinayət məsuliy-
yətinə səbəb olmadıqda tətbiq edilir [12]. Bu isə, 
o deməkdir ki, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutul-
muş məbləğdən aşağı miqdarda törədilən dələ-
duzluq inzibati məsuliyyət yaradacaqdır. Lakin 
təcrübədə bir çox dələduzluq əməlləri xırda məb-
ləğlərdə (beş yüz manata qədər) talama ilə bağlı 
olur və yalnız bu fakt qanunda nəzərdə tutulan 
məbləğdən aşağı olduğuna görə cinayət işi başla-
mağa əsas vermək imkanından məhrum olur. An-
caq təqsirkar eyni bir vədlə eyni vaxtda ayrı-ayrı 
şəxslərdən və ya eyni şəxsdən aldatmaq və ya eti-
bardan sui-istifadə etmə yolu ilə əmlak əldə edir-
sə (məsələn, pul alırsa), onun əməli vahid cinayət 
aktı təşkil edir və bu halda, talanan ayrı-ayrı 
məbləğlər toplanmalıdır. Lakin beş yüz manatdan 
az məbləğdə törədilmiş dələduzluq aktları vahid 
niyyətlə əhatə olunmadıqda, əməl, təkrar xırda ta-
lama sayılır və inzibati məsuliyyətə səbəb olur. 
Ona görə ki, “Dələduzluq cinayətlərinə dair işlər 

üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumu özünün 11 
iyun 2015-ci il tarixli 7 saylı Qərarının 31-ci bən-
dində vurğulamışdır ki, şəxs hər dəfə müstəqil 
yaranmış niyyətlə həm ayrı-ayrı şəxslərə, həm də 
eyni şəxsə qarşı bir neçə dələduzluq cinayəti tö-
rətdikdə, ələ keçirilmiş əmlakın dəyərinin toplan-
masına yol verilmir və bu əməllər hər bir epizod 
üzrə ələ keçirilmiş əmlakın məbləğindən asılı 
olaraq müstəqil qiymətləndirilməlidir. Vahid 
qəsdlə əhatə olunan istər bir neçə şəxsə, istərsə 
də eyni şəxsə qarşı törədilən dələduzluq, ümumi-
likdə, vurulmuş zərərin miqdarına uyğun olaraq 
tövsif edilir. Dələduzluğun təkrarən törədilməsi 
nəticəsində zərərçəkmiş şəxslərə həm xeyli, həm 
külli, həm də xüsusilə külli miqdarda ziyan vu-
rulduqda, hökmdə törədilmiş cinayətlər ayrı-ayrı-
lıqda təsvir edilməklə təqsirkarın əməli cinayət 
qanununun daha ağır səlahiyyət nəzərdə tutan 
norması ilə tövsif edilir [4, s.687]. 

Azərbaycan Respublikasının hazırki Cinayət 
Məcəlləsinin “Dələduzluq” adlanan 178-ci mad-
dəsinin 2022-ci il redaksiyasında dələduzluğun 
şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə 
etməklə törədilməsi cəzanı ağırlaşdıran əlamət 
kimi həmin maddədə ağırlaşdırıcı tərkibin daxi-
lində nəzərdə tutulmuşdur. Dələduzluğun şəxs tə-
rəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə 
törədilməsi dedikdə, təqsirkarın tutduğu vəzifə ilə 
əlaqədar ona verilmiş səlahiyyətlərdən istifadə edə-
rək, özgənin əmlakını və ya əmlaka olan hüquqları-
nı aldatma və ya etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə 
ələ keçirməsi başa düşülür. Qeyd edilən ağırlaşdırı-
cı tərkib əlaməti o halda mövcud olur ki, təqsirkar 
zərərçəkmiş şəxsi aldadarkən və ya onun etibarın-
dan sui-istifadə edərkən məhz öz qulluq mövqeyin-
dən istifadə etmiş olsun. Nəzərdən keçirilən ağırlaş-
dırıcı tərkib əlaməti ilə dələduzluq yalnız dövlət ha-
kimiyyəti və yerli özünü idarəetmə orqanlarının və-
zifəli şəxsləri deyil, həm də digər kateqoriyadan 
olan dövlət və bələdiyyə qulluqçuları tərəfindən tö-
rədilə bilər [3, s.661]. 

Bu baxımdan, Azərbaycan Respublikası Ali 
Məhkəməsi Plenumunun “Dələduzluq cinayətlə-
rinə dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında” 
11 iyun 2015-ci il tarixli 7 saylı Qərarının 23-cü 
bəndində deyilir ki, dələduzluğun şəxs tərəfindən 
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öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədil-
məsi (CM-in 178.2.3-cü maddəsi) dedikdə, hə-
min əməlin Cinayət Məcəlləsinin 308-ci maddə-
sinin “Qeyd” hissəsində  göstərilən vəzifəli şəxs-
lərlə yanaşı, vəzifəli şəxs olmayan, lakin  müəy-
yən səlahiyyətlərə malik olan digər şəxslər tərə-
findən də törədilməsi başa düşülür [2, s.387].  

“Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi-
nin 308-ci maddəsinin “Qeyd” hissəsində nəzər-
də tutulmuş “vəzifəli şəxs” anlayışının şərh olun-
masına dair” Azərbaycan Respublikası Konstitu-
siya Məhkəməsi Plenumunun 19 iyul 2013-cü il 
Qərarında isə, göstərilir ki, CM-in 308-ci maddə-
sinin əvvəlki və yeni redaksiyada olan “Qeyd” 
hissəsində subyekt baxımından “vəzifəli şəxs” 
anlayışını birləşdirən müəyyən məqamlar möv-
cuddur. Belə ki, bu məqamlara görə vəzifəli şəxs-
ləri üç kateqoriyaya bölmək olar: 

a) Hakimiyyət nümayəndəsinin funksiyasını 
daimi və ya xüsusi səlahiyyət əsasında həyata ke-
çirən şəxslər. Hakimiyyət nümayəndəsinin funk-
siyasının və fəaliyyətinin xarakteri onun təmsil 
etdiyi orqanın qarşısında duran vəzifələrlə müəy-
yən olunur. Hakimiyyət nümayəndəsinin fəaliy-
yəti onun inzibati tabeçiliyində olan və ya olma-
yan qeyri-müəyyən həddə şəxslərin dairəsi ilə 
qarşılıqlı əlaqə üzərində qurulur. 

b) Dövlət və bələdiyyə müəssisə, idarə və təşki-
latlarında, habelə digər kommersiya və qeyri-kom-
mersiya təşkilatlarında təşkilati-sərəncamverici 
funksiyaları yerinə yetirən şəxslər. Təşkilati-sərən-
camverici funksiyanı həyata keçirən şəxs, dövlət və 
bələdiyyə müəssisə, idarə və təşkilatların, habelə 
digər kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatla-
rın fəaliyyətini idarə edir. Bu cür funksiyanın həya-
ta keçirilməsi insanlar üzərində rəhbərlik etməklə 
əlaqədardır (kadrların seçilməsi, yerləşdirilməsi, işə 
qəbul, işdən çıxarma, işin təşkili və s.). 

c) Dövlət və bələdiyyə müəssisə, idarə və təş-
kilatlarında, habelə digər kommersiya və qeyri-
kommersiya təşkilatlarında inzibati-təsərrüfat 
funksiyalarını yerinə yetirən şəxslər. İnzibati-tə-
sərrüfat funksiyası üçün isə, insanlar üzərində 
rəhbərlik etmək mütləq deyil. Burada, əsas maddi 
nemətlər üzərində nəzarət və onların idarə olun-
ması, onların buraxılmasının, qəbul olunmasının, 
məsuliyyətli saxlanılmasının, realizə olunmasının 

və s. təşkil edilməsidir. 
Konkret vəzifəyə təyin olunmadan, lakin fakti-

ki olaraq, təşkilati-sərəncamverici və ya inzibati-
təsərrüfat funksiyaları yerinə yetirən, həmçinin, 
xüsusi səlahiyyət əsasında dövlət və ya özünüida-
rə orqanlarını təmsil edən şəxslər CM-in 308-ci 
maddəsinin “Qeyd” hissəsinə əsasən, vəzifəli 
şəxs hesab edilə bilərlər. Qeyd edək ki, xüsusi sə-
lahiyyətləri buna hüququ olan orqan, vəzifəli 
şəxs, əmək kollektivi verir. Xüsusi səlahiyyətlər 
qanunla, normativ aktla, əmrlə, əmək kollektivi-
nin qərarı və s. ilə rəsmiləşdirilir. Bu funksiyalar 
müəyyən müddət ərzində, birdəfəlik və ya əsas 
işlə müştərək qaydada həyata keçirilə bilər. Müs-
təqil əlamət kimi vəzifəli şəxsin çalışdığı orqa-
nın, təşkilatın mənsubiyyəti çıxış edir. Qanuna 
görə bu, dövlət orqanları, yerli özünüidarə orqan-
ları, dövlət və ya bələdiyyə qurumları, kommersi-
ya və qeyri-kommersiya təşkilatları ola bilər. Be-
ləliklə, qanunla müəyyən edilmiş qaydada tabeçi-
liyində olan və ya olmayan şəxslər barəsində sə-
rəncam vermək səlahiyyətlərinə və ya hüquqi və 
fiziki şəxslər üçün icrası məcburi olan qərarlar 
qəbul etmək hüququna malik olan dövlət qulluq-
çuları, bələdiyyə üzvləri və bələdiyyə qulluqçula-
rı, zabit, gizir və ya miçman olan hərbi qulluqçu-
lar hakimiyyət nümayəndəsi kimi vəzifəli şəxs 
hesab olunurlar. Dövlət və bələdiyyə müəssisə, 
idarə və təşkilatlarının, habelə digər kommersiya 
və qeyri-kommersiya təşkilatlarının işçilərinin, 
hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 
məşğul olan şəxslərin vəzifəli şəxs sırasına aid 
edilməsi məsələsinə gəldikdə isə, Konstitusiya 
Məhkəməsinin Plenumu qeyd edir ki, həmin 
şəxslər yalnız hüquqi əhəmiyyət kəsb edən hərə-
kətlər etdikdə, vəzifəli şəxs hesab oluna bilərlər. 
Bu yerdə, qeyd edilməlidir ki, elə hərəkətlər hü-
quqi əhəmiyyət kəsb edən hesab olunurlar ki, on-
ların edilməsi hüquq münasibətlərinin əmələ gəl-
məsi, dəyişməsi və ya xitam olunması kimi nəti-
cələrə səbəb olur və ya səbəb ola bilər. Həmin 
anlayışa uyğun olaraq, hüquqi əhəmiyyət kəsb 
edən hərəkətlər dedikdə, onları etməyə səlahiyyə-
ti olan şəxslərin hərəkətləri başa düşülür. Bu əla-
mətin mövcudluğu şəxsin müəssisə, idarə və təş-
kilatda daimi və ya müvəqqəti olaraq müəyyən 
vəzifə tutmasını (müəyyən işi görməsini) və buna 
müvafiq olaraq müəyyən hallarda hüquqi əhəmiy-
yətli hərəkətləri etməsini nəzərdə tutur. Beləliklə, 
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cinayət qanununun məzmununa görə müəyyən 
olunmuş qaydada hüquqi əhəmiyyətli hərəkətləri 
etməyə səlahiyyətli şəxslər – müəssisə, idarə və təş-
kilatlarda (mülkiyyət formasından asılı olmayaraq) 
daimi və ya müvəqqəti olaraq vəzifə tutan və ya 
üzərilərinə qoyulmuş öhdəlikləri xüsusi tapşırıq 
əsasında icra edən, başqa şəxslər üçün hüquq mü-
nasibətlərinin əmələ gəlməsi, dəyişməsi və ya xi-
tam olunması ilə nəticələnən və ya nəticələnə bilən 
hərəkətləri edən şəxslərdir. Bundan əlavə, dövlət və 
ya bələdiyyə orqanlarında yardımçı heyət (kargü-
zar, makinaçı, kuryer, liftçi və digərləri) – vəzifəli 
şəxslərin fəaliyyətinin təmin olunması üçün kö-
məkçi maddi-texniki əməliyyatları həyata keçirən 
əməkdaşlardır. Onlar müvafiq orqanların səlahiy-
yətlərinin həyata keçirilməsi fəaliyyətində bilavasi-
tə iştirak etmirlər, dövlət və ya bələdiyyə orqanları 
aparatlarının fəaliyyətinin maddi-texniki və məlu-
mat prosesinin təminatı ilə məşğuldurlar. Həmin 
şəxslər isə, yalnız qanunla, digər normativ-hüquqi 
aktla, əmr və ya sərəncamla təşkilati-sərəncamveri-
ci və ya inzibati-təsərrüfat funksiyasını yerinə yetir-
dikdə, həmçinin, xüsusi səlahiyyət əsasında hüquqi 
əhəmiyyət kəsb edən hərəkətlər etdikdə, vəzifəli 
şəxs hesab oluna bilərlər [10]. 

Onu da söyləyək ki, qulluq mövqeyindən isti-
fadə etməklə dələduzluq cinayəti törətmiş vəzifə-
li şəxsin əməli CM-in 178.2.3-cü maddəsi ilə tam 
əhatə olunduğundan həmin əməlin əlavə olaraq 
CM-in 308-ci (Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-isti-
fadə), 309-cu (Vəzifə səlahiyyətlərini aşma) və 
ya 341-ci (Hakimiyyətdən sui-istifadə etmə, haki-
miyyət həddini aşma və ya hakimiyyətdən istifa-
də etməmə) maddələri ilə tövsif edilməsinə ehti-
yac qalmır. Şəxsin qulluq mövqeyindən istifadə 
etməklə dələduzluq cinayəti törətməsini təşkil et-
miş, yaxud onu bu əməli törətməyə təhrik etmiş 
və ya ona kömək göstərmiş digər şəxslərin əməl-
ləri isə, müvafiq olaraq, CM-in 32.3, 32.4 və 
32.5-ci maddələrinə istinad edilməklə, CM-in 
178.2.3-cü maddəsi ilə tövsif edilir. Ancaq məh-
kəmə təcrübəsinə görə, bir sıra hallarda, dələduz-
luq cinayəti təqsirkar tərəfindən özbaşına özünü 
vəzifəli şəxs kimi təqdim etməklə törədilir. Belə 
hallarda, təqsirkarın bu cür hərəkəti aldatmanın 
üsulu kimi çıxış etdiyinə görə onun əməlinin əlavə 
olaraq CM-in 310-cu (Vəzifəli şəxsin səlahiyyətlə-
rini mənimsəmə) maddəsi ilə tövsif edilməsinə eh-
tiyac yoxdur. Lakin özbaşına özünü vəzifəli şəxs 

kimi təqdim edərək və ya vəzifəli şəxsin səlahiyyət-
lərinin mənimsənilməsi ilə əlaqədar dələduzluq ci-
nayətini törədən şəxs özgənin əmlakını (əmlaka 
olan hüququnu) ələ keçirməklə yanaşı, fiziki və ya 
hüquqi şəxslərin hüquqlarının və qanuni mənafelə-
rinin əhəmiyyətli dərəcədə pozulmasına səbəb olan 
digər hərəkətlər də törətdikdə, onun əməli cinayət-
lərin məcmusu üzrə CM-in 178-ci və 310-cu mad-
dələri ilə tövsif edilir [4, s.685-686]. 

“Dələduzluq cinayətlərinə dair işlər üzrə məhkə-
mə təcrübəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Ali Məhkəməsi Plenumunun müvafiq Qərarında 
vurğulanır ki, dələduzluq cinayətlərinə dair işlərə 
baxarkən məhkəmələrin diqqəti bu əməllərin vəzi-
fəli şəxslər, habelə rüşvətxorluqda vasitəçilik etmə 
adı ilə dələduzluq etmiş (“rüşvətxorluqda yalançı 
vasitəçi”) şəxslər tərəfindən törədilməsinə cəlb edil-
sin. Məhkəmələrə izah edilsin ki, dələduzluğun tö-
rədilməsi zamanı aldadılmış və ya etibarından sui-
istifadə edilmiş və öz əmlakını bunun nəticəsində 
başqa şəxsə vermiş zərərçəkmiş şəxs qısa və ya 
uzun müddətdən sonra həmin əmlakının geri qayta-
rılmasını ehtimal edir, gözləyir. Lakin əmlakı ələ 
keçirmiş şəxs onu qaytarmaq niyyətində olmadığın-
dan və öz ehtiyaclarına sərf etdiyindən, buna nail 
ola bilmir [2, s.393]. 

Beləliklə, Azərbaycan Respublikası Konstitu-
siya Məhkəməsi Plenumunun “Azərbaycan Res-
publikası Cinayət Məcəlləsinin 308-ci maddəsi-
nin “Qeyd” hissəsində nəzərdə tutulmuş “vəzifəli 
şəxs” anlayışının şərh olunmasına dair” 19 iyul 
2013-cü il Qərarındakı mövqeyi baxımından: 

–  Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qayda-
da tabeçiliyində olan və ya olmayan şəxslər barə-
sində sərəncam vermək səlahiyyətlərinə və ya hü-
quqi və fiziki şəxslər üçün icrası məcburi olan 
qərarlar qəbul etmək hüququna malik olan dövlət 
qulluqçuları, bələdiyyə üzvləri və bələdiyyə qul-
luqçuları, zabit, gizir və ya miçman olan hərbi 
qulluqçular hakimiyyət nümayəndəsi kimi vəzifə-
li şəxs hesab olunurlar; 

–  Dövlət və bələdiyyə müəssisə, idarə və təş-
kilatlarının, habelə digər kommersiya və qeyri-
kommersiya təşkilatlarının işçiləri, hüquqi şəxs 
yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 
şəxslər yalnız hüquqi əhəmiyyət kəsb edən, yəni 
başqa şəxslər üçün hüquq münasibətlərinin əmələ 
gəlməsi, dəyişməsi və ya xitam olunması ilə nəti-
cələnən və ya nəticələnə bilən hərəkətlər etdikdə 
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vəzifəli şəxs hesab olunurlar [10]. 
Göründüyü kimi, öz qulluq mövqeyindən istifa-

də etməklə dələduzluq törədən şəxslər, təkcə dövlət 
və bələdiyyə təşkilatlarının vəzifəli şəxsləri deyil, 
həm də kommersiya strukturlarının öz qulluq möv-
qeyindən özgə əmlakını aldatma yolu ilə talamaq 
üçün istifadə edən əməkdaşları ola bilər. Odur ki, 
əməlin bu əlamət üzrə tövsifi üçün cinayəti törədər-
kən təqsirkarın öz qulluq mövqeyindən istifadə et-
məsi faktı mütləq müəyyən olunmalıdır. Lakin onu 
da qeyd etmək lazımdır ki, malların realizəsini hə-
yata keçirən və ya əhaliyə xidmət göstərən təşkilat-
ların içşiləri tərəfindən istehlakçıları ölçüdə, çəkidə, 
hesabda, habelə əmtəələrin istehlak xüsusiyyəti və 
ya keyfiyyəti barədə aldatma dələduzluğun deyil, 
istehlakçıları aldatma cinayətinin tərkibini yaradır 
[5, s.183]. Yəni eyni əməllər qanuna müvafiq ola-
raq qeydiyyata alınmış mal satan və ya əhaliyə xid-
mət göstərən təşkilatlarda, həmçinin, ticarət (xid-
mət) sahəsində fərdi sahibkar qismində qeydə alın-
mış fiziki şəxslər tərəfindən törədildikdə və isteh-
lakçıya vurulmuş ziyan xeyli miqdar təşkil etdikdə, 
həmin əməllər istehlakçıları aldatma və ya pis key-
fiyyətli məhsul istehsal etmə və satma kimi qiymət-
ləndirilərək CM-in 200-cü maddəsi ilə tövsif edilir.  

Bundan əlavə, şəxsin qanunsuz sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə məşğul olmaqla standartlara uyğun 
olmayan xidmət göstərərək və ya məhsul (məsə-
lən, yeyinti məhsulları, içkilər və s.) istehsal edə-
rək onların qiymətinə təsir göstərən əsl keyfiyyəti 
və xüsusiyyətləri barədə məlumatları mal satan 
və ya əhaliyə xidmət göstərən təşkilatlardan, 
həmçinin, ticarət (xidmət) sahəsində fərdi sahib-
kar qismində qeydə alınmış fiziki şəxslərdən və 

ya istehlakçılardan gizlətməklə onlara xidmət 
göstərməsi və ya məhsulları satması həm dələ-
duzluq, həm də qanunsuz sahibkarlıq (CM-in 
192-ci maddəsi) kimi qiymətləndirilməlidir. Yal-
nız özgə əmlakını və ya əmlaka olan hüququnu 
ələ keçirmək məqsədilə bank və ya digər kommer-
siya təşkilatını yaratmış, lakin sahibkarlıq fəaliyyə-
tini həyata keçirmək niyyətində olmayan şəxsin 
əməli dələduzluq cinayətinin tərkibi ilə tam əhatə 
olunduğundan, belə əməllərin, əlavə olaraq, CM-in 
193-cü maddəsi ilə (Yalançı sahibkarlıq) tövsifinə 
ehtiyac yoxdur. Belə şəxsin əməli o halda əlavə 
olaraq Cinayət Məcəlləsinin 193-cü maddəsi ilə 
tövsif edilir ki, kommersiya təşkilatını yaratmış 
şəxsin niyyəti özgə əmlakını ələ keçirməklə yanaşı, 
həm də xeyli və ya külli miqdarda gəlir əldə etmək 
üçün kredit almağa, rüsumlardan azad olmağa və 
ya digər əmlak mənfəəti əldə etməyə, yaxud da qa-
dağan edilmiş fəaliyyəti gizlətməyə yönəltmiş ol-
sun [4, s.682-683]. 

Sonda, onu da diqqətə çatdıraq ki, Cinayət 
Məcəlləsinin 73-1.2-ci maddəsinə əsasən, CM-in 
178.2.3-cü (dələduzluğun şəxs tərəfindən öz qul-
luq mövqeyindən istifadə etməklə törədilməsi) 
maddəsində nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş şəxs 
zərərçəkmiş şəxslə barışdıqda və dəymiş ziyanı 
tamamilə ödədikdə, habelə cinayət nəticəsində 
vurulmuş ziyanın bir misli miqdarında dövlət 
büdcəsinə ödəniş etdikdə, cinayət məsuliyyətin-
dən azad edilir. Lakin CM-in 72-ci maddəsinin 
“Qeyd” hissəsinə görə, bu əsasla şəxs cinayət 
məsuliyyətindən yalnız bir dəfə azad edilə bilər 
[3, s.661-662]. 
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ПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЕГО СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Резюме 
 

В статье рассматривается уголовно-правовой анализ мошенничества, совершенного лицом с 
использованием служебного положения. Мошенничество, совершенное лицом с использовани-
ем своего служебного положения, означает, что преступник, используя полномочия, предос-
тавленные ему в связи с его положением, захватывает чужую собственность или права на соб-
ственность путем обмана или злоупотребления доверием. Это отягчающее обстоятельство бу-
дет иметь место, если виновник для обмана потерпевшего или пользуясь его доверием, исполь-
зует именно свое служебное положение. В общем, акт мошенничества, совершенный лицом с 
использованием своего служебного положение отличается от других преступлений своей об-
щественной опасностью и частотой совершения. Поэтому в статье вносится ясность в содержа-
ние и значение названного преступления, высказанные некоторыми авторами в юридической 
литературе взгляды на это общественно опасное деяние. 
 

Orkhan Aslanov  
CRIMINAL ANALYSIS OF THE FACT OF FRAUD COMMITTED BY  
A PERSON TAKING ADVANTAGE OF THEIR OFFICIAL POSITION 

Summary 
 

The article examines the criminal analysis of fraud committed by a person who uses his offici-
al position. Fraud is committed by a person who takes advantage of his or her official position, it is 
understood that the perpetrator seizes someone else's property or property rights by deception or abuse 
of trust, using the powers granted to him in connection with his position. Mentioned aggravating ing-
redient will exist then when the perpetrator deceives the victim or abuses his trust, that is, he used his 
position of service. Generally, act of fraud committed by a person using his or her official position dif-
fers from other crimes in its social danger and frequency. Thus, the article contains a reference to the 
opinions expressed by some authors in the legal literature regarding this socially dangerous act, the 
content and essence of the specified aggravating feature are also specified. 
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ünyada sürətlə gedən müasir qlobal-
laşma prosesləri müxtəlif ölkələrin, 
xalqların və onların mədəniyyətləri-

nin genişlənməsinə səbəb olur. Qloballaşmanın 
ən vacib amillərindən biri miqrasiya axınının art-
masıdır və bu gün Azərbaycan yeni yaranmış 
müstəqil dövlət kimi bu prosesdə fəal iştirak edir. 
Dünyada baş verən siyasi hadisələrlə əlaqədar 
olaraq miqrasiya axının az inkişaf etmiş ölkədən 
daha inkişaf etmiş ölkələrə yönəldilmişdir. Nəti-
cədə, miqrasiya faktoru inkişaf etmiş ölkələrə da-
ha güclü təsir göstərir. 

Təcrübə göstərir ki, qanunsuz miqrasiya axını 
dövlətlərin iqtisadi, siyasi və sosial sahələrinə 

çox böyük mənfi təsir göstərir. Demək olar ki, 
hər hansı dövlətin ərazisinə qanunsuz miqrantlar 
axın edərsə həmin dövlət və cəmiyyət qarşısında 
yeni çətin vəzifələr və problemlər yaranır. Dün-
yanın əksər dövlətləri kimi ölkəmiz də qanunsuz 
miqrasiya prosesləri ilə üzləşmişdir. Belə ki, miq-
rasiya problemləri yeni yaranmış müstəqil Azər-
baycan Respublikası üçün 90-cı illərin əvvəllə-
rində ən aktual problemlərdən birinə çevrilmişdir. 
Bir tərəfdən, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 
20 faizdən çox torpaqların zəbt edilməsi nəticə-
sində 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkü-
nün əmələ gəlməsi, ölkədəki demoqrafik və mən-
fi göstəriciləri ilə xarakterizə olunan iqtisadi və-
ziyyət, digər tərəfdən, xarici ölkələrdən (Gürcüs-
tan, Əfqanstan, Özbəkstan, İran, Rusiya Federasi-
yası və s.) yüz minlərlə insanların Azərbaycan 
Respublikasında qaçqın kimi sığınacaq almaları, 
ölkədəki qaçqın və məcburi köçkünlərin və xarici 
ölkələrdən gələn miqrantların sosial məsələlərin 
həllində mövcud olan problemlər, habelə ölkədə 
vahid dövlət miqrasiya proqramının və miqrasiya 
proseslərini tənzimləyən normativ hüquqi aktla-
rın olmaması Azərbaycan Hökümətini çətin duru-
ma salmışdır. 

Beləliklə, 90-cı illərin əvvəllərində ölkədə ya-
ranmış bu ziddiyyətli və problemli məsələlər xal-
qın təkidi ilə hakimiyyətə gəlmiş Ulu öndər Hey-
dər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində öz 
həlllini tapdı. Bu gün H.Əliyevin siyasi kursunu 
uğurla davam etdirən Azərbaycan Respublikası-
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nın Prezidenti cənab İlham Əliyev qısa müddət 
ərzində inkişaf etməkdə olan Azərbaycan Res-
publikasını, inkişaf etmiş dövlətlərlə eyni sıraya 
götürüb çıxara bilmişdir, ölkəmiz Avropa ailəsinə 
üzv olmuş, ölkə iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatı-
na intiqrasiya etmiş, insanların yaşayış şəraiti 
yaxşılaşdırılmış, ən əsası ölkədə miqrasiya pro-
seslərini tənzimləyən dövlət miqrasiya Proqram-
ları və ciddi miqrasiya qanunvericilik bazası ya-
radılmışdır. 

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, dövlətin tən-
zimləmə funksiyasının miqrasiya sahəsində sə-
mərəli həyata keçirilməsi üçün, miqrantların əsas 
hüquq və azadlıqlarını müəyyən edən yetkin nor-
mativ hüquqi aktların qəbul edilməsinə zərurət 
vardır. Bu sənədlər onların konstitusiyada təsbit 
edilmiş hüquqi statusunu, hüquq və azadlıqlarını, 
habelə miqrasiya sahəsində törətdikləri inzibati 
və cinayət əməllərinin müəyyən edilməsi və vax-
tında qarşısının alınmasını təmin etmiş olar. Miq-
rasiya həmişə bəşər tarixinin xarakterik bir xüsu-
siyyəti olmuşdur, lakin son onilliklərdə onun rolu 
kəskin şəkildə artmışdır. Statistik məlumatlara 
görə son 25 ildə miqrantların sayı iki dəfə artaraq 
təxminən 200 milyon insana və ya dünya əhalisi-
nin 3% -ə çatmışdır. Dünyada miqrantların sayı-
nın günü-gündən artması ilə bağlı statistik məlu-
matlar onu deməyə əsas verir ki, yaxın gələcəkdə 
sürətli miqrasiya prosesləri qarşısıalınmaz prose-
sə çevriləcək. 

Müasir dünyada ölkələr arasında qarşılıqlı iq-
tisadi‐siyasi münasibətlərin keyfiyyətcə yeni 
müstəviyə keçməsi, iqtisadi və sosial‐mədəni hə-
yatın beynəlmiləlləşməsi, eyni zamanda milli, ir-
qi, regional münaqişələrin, fövqəladə vəziyyətlə-
rin və təbii fəlakətlərin doğurduğu problemlər 
əhalinin kütləvi miqrasiyası ilə müşayiət olunur. 
Demək olar ki, bəşəriyyətin inkişafında mühüm 
rol oynayan və mürəkkəb sosial proses olan əha-
linin miqrasiyası ayrı‐ayrı ölkələrin və bölgələrin, 
bütövlükdə regionların müxtəlif iqtisadi inkişaf 
səviyyələri ilə sıx sürətdə bağlıdır. Bu baxımdan 
əhalinin miqrasiyası bütün dünya dövlətləri kimi 
Azərbaycan Respublikasının da sosial-iqtisadi, 
xarici siyasət, demoqrafik inkişaf və milli təhlü-
kəsizliyinə təsir göstərir. Ona görə də hər bir 
dövlət miqrasiya siyasətini düzgün qiymətləndir-

məlidir. Fikrimizcə, ölkəmizin miqrasiya siyasəti 
Azərbaycan Respublikasının xarici və daxili siya-
sətinin tərkib hissəsidir və onun həyata keçirilmə-
si dövlətin prioritet vəzifələrindən birinə çevril-
məlidir. Bu baxımdan XXI əsrdə Azərbaycan 
Respublikasının miqrasiya siyasətini optimallaş-
dırmağın əsas yolu ölkəmizdə yeni dövlət miqra-
siya proqramının qəbul edilməsi ilə bağlıdır. 
Qeyd edilənlərə əsasən təklif edirik ki, özündə 
çoxşaxəli və çox məqsədli miqrasiya siyasətini, 
miqrantların və miqrasiya proseslərinin iştirakçı-
larının hüquq və vəzifələrini, ölkənin milli təhlü-
kəsizliyinin təmin olunmasını ehtiva edən 2021-
2026-ci dövrlər üçün nəzərdə tutulan Dövlət 
Miqrasiya Siyasəti Proqramının qəbul edilməsi 
qanunauyğun hesab edilsin. 

Məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 25 iyul 2006-cı il tarixli 1575 nöm-
rəli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Miqrasiya Proqramının (2006-2008-ci il-
lər) təsdiq edilmişdir. Bu proqramda beynəlxalq 
normaları özündə ehtiva edən normalarla yanaşı, 
günün tələblərinə cavab verməyən bəzi müddəa-
lar da yer almışdır. Məsələn, Dövlət Miqrasiya 
Proqramının “Miqrasiya sahəsində dövlət siyasə-
tinin prioritet istiqamətləri” adlı II hissəsində 
göstərilir ki, “Azərbaycan Respublikasının qa-
nunvericiliyini pozmuş əcnəbilər və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslər barəsində tədbirlər görülməsi, o 
cümlədən onların deportasiyasını nəzərdə tutan 
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi” (2). 

Dövlət Miqrasiya Proqramının bu müddəasın-
dan belə məlum olur ki, ölkəmizdə deportasiya ilə 
bağlı qanunvericilik aktı mövcüddur, lakin onu 
təkminləşdirmək lazımdır. Qeyd edilməlidir ki, 
qanunsuz miqrasiyaya qarşı qəti mübarizə aparma-
ğın ən mühüm şərtlərindən biri miqrantların ölkə-
dən deportasiya olunmasıdır. Təssüflər olsun ki, 
bu günə kimi ölkəmizdə deportasiya haqqında qa-
nun qəbul edilməmişdir. Bu baxımdan qanunsuz 
miqrasiyaya qarşı fəal mübarizənin aparılması 
üçün “Deportasiy haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının qanunu qəbul edilməsini zəruri edir. Bu 
məqsədlə təklif edirik ki, özündə beynlxalq hü-
quq normalarını və miqrasiya proseslərinin iştirak-
çılarının hüquqlarını ehtiva edən “Deportasiya 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun 
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qəbul edilməsi qanunauyğun hesab edilsin. 
Fikrimizcə, Dövlət Miqrasiya Proqramına əla-

və edilməsi nəzərdə tutulan müddəalardan biri 
də, miqrasiya proseslərinin iştirakçıları ilə bağlı-
dır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu proqramda miq-
rasiya proseslərinin iştirakçıları ilə bağlı heç bir 
hüquq norması öz əksini tapmamışdır. Bu baxım-
dan qanusuz miqrasiyaya qarşı qəti mübarizə 
aparmaq üçün miqrasiya proseslərinin iştirakçıla-
rının (Dövlət Miqrasiya Xidməti, Daxili İşlər Na-
zirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xid-
məti, Dövlət Təlükəsizlik Xidməti, Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və digər sub-
yektlərin) bu istiqamətdə konkret hüquq və vəzi-
fələri müəyyən edən müddəaların Proqramda öz 
əksini tapmasına ehtiyac vardır. Bu baxımdan 
təklif edirik ki, 2021-2026-ci dövrlər üçün nə-
zərdə tutulan Dövlət Miqrasiya Siyasəti Proqra-
mının qəbul ediləcəyi təqdirdə “Miqrasiya pro-
seslərinin iştirakçılarının hüquq və vəzifələri” ilə 
bağlı müddəalar öz əksini tapması qanunauyğun 
hesab edilsin. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respubli-
kasının Miqrasiya Məcəlləsinin 5-ci maddəsində 
miqrasiya proseslərinin iştirakçıları adlı maddə təs-
bit edilmişdir. Bu maddədə yalnız miqrasiya pro-
seslərinin iştirakçılarının dairəsi göstərilir. Lakin 
miqrasiya qanunvericiliyində miqrasiya prosesləri-
nin iştirakçılarının hüquq və vəzifələri öz əksini 
tapmır. Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün həmin 
maddəni nəzərdən keçirək. Miqrasiya Məcəlləsinin 
5.0.1-ci maddəsində göstərilir ki, miqrasiya proses-
lərinin idarə olunmasında və tənzimlənməsində işti-
rak edən, habelə həmin proseslərə dövlət nəzarətini 
həyata keçirən dövlət orqanları miqrasiya proseslə-
rinin iştirakçılarıdır (1, s. 9). 

Bu maddədə miqrasiya proseslərinin idarə 
olunmasında və tənzimlənməsində bilavasitə işti-
rak edən və həmin proseslərə dövlət nəzarətini 
həyata keçirən hansı dövlət orqanları olduğu mə-
lum deyildir. Ümumiyyətlə Azərbaycan Res-
publikasının Miqrasiya qanunvericiliyində 
(Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 
Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəl-
ləsi, Azərbaycan Respublikasının qanunları, 
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələr və onlara uyğun olaraq 

qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlar) 
miqrasiya proseslərinin iştirakçıları hesab edi-
lən dövlət orqanlarının adları göstərilimir. La-
kin miqrasiya sahəsində ölkəmizdə qəbul edil-
miş normativ hüquqi aktlar üzrə apardığımız 
araşdırmalarla müəyyən edilmişdir ki, hansı 
dövlət orqanları miqrasiya proseslərinin idarə 
olunmasında və tənzimlənməsində iştirak edir 
və hansı dövlət orqanı miqrasiya proseslərinə 
nəzarətini həyata keçirir. Belə ki, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 19 mart 
tarixli 560 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya 
Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 1-ci maddə-
sində göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Miqrasiya Xidməti miqrasiya sahəsində 
dövlət siyasətini, miqrasiya proseslərinin idarə 
edilməsi və tənzimlənməsində Azərbaycan Res-
publikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edil-
miş səlahiyyətləri həyata keçirən, hüquq-müha-
fizə orqanı statusu olan mərkəzi icra hakimiy-
yəti orqanıdır (3). 

Ölkəmizdə miqrasiya sahəsində hüquq-mü-
hafizə və müvafiq dövlət orqanlarının səmərəli 
fəaliyyətinin təşkil edilməsi, onların informasi-
ya təminatı, sənədləşmə, yoxlama, sorğu və 
təhlil işlərinin avtomatlaşdırılması prosesinin, 
qarşılıqlı informasiya mübadiləsinin və infor-
masiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, "Giriş-
çıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdı-
rılmış məlumat-axtarış sisteminin təşkilati-hü-
quqi əsaslarının müəyyən edilməsi məqsədilə 
qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlardan biri 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 ap-
rel 2008-ci il tarixli 744 nömrəli Fərmanıdır. 
Bu fərmanla “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələ-
rarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış siste-
mi haqqında Əsasnamə təsdiq edilmişdir (4). 

Bu Əsasnaməyə görə Azərbaycan Respubli-
kasında miqrasiya proseslərinin elektron qayda-
da tənzimlənməsində fəal iştirak edən və miq-
rasiya proseslərinin iştirakçıları funksiyasını 
yerinə yetirən ölkəmizin hüquq mühafizə və 
müvafiq dövlət orqanları aşağıdakılardan iba-
rətdir: Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Miqrasiya Xidməti, Azərbaycan Respublikası-
nın Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respub-
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likasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Res-
publikasının Prokurorluğu, Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, 
Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat 
Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Sərhəd Xidməti, Azərbaycan Respublikasının 
Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublika-
sının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Na-
zirliyi, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük 
Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlıq 
Məsələləri Komissiyası. Bu dövlət orqanları 
həm miqrasiya proseslərinin elektron qaydada 
tənzimlənməsində həm də gündəlik miqrasiya 
proseslərində fəal iştirak edir və miqrasiya pro-
seslərinin iştirakçıları funksiyasını yerinə yeti-
rirlər. Bu Əsasnaməyə görə yuxarıda adları 
qeyd edilən hüquq-mühafizə və dövlət orqanla-
rı miqrasiya proseslərinin iştirakçıları funksiya-
sını yerinə yetirsələr də, lakin Əsasnamədə hə-
min dövlət orqanlarının hüquq və vəzifələri təs-
bit edilməmişdir. 

Aparılmış araşdırma ilə belə nəticəyə gəl-
mək olar ki, Azərbaycan Respublikası Miqrasi-
ya Məcəlləsinin 5.0.1-ci maddəsində miqrasiya 
proseslərinin idarə olunmasında və tənzimlən-
məsində miqrasiya proseslərinin subyektləri ki-
mi iştirak edən dövlət orqanları dedikdə, Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 744 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əsasnamədə adları 
qeyd edilən Azərbaycan Respublikasının Daxili 
İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 
Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 
Prokurorluğu, Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Azərbaycan 
Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti, 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd 
Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Xarici 
İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, 
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbay-
can Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi, 
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Vətəndaşlıq Məsələləri Ko-
missiyası nəzərdə tutulur. Həmçinin ölkəmizdə 
miqrasiya proseslərinə dövlət nəzarətini həyata 
keçirən və miqrasiya proseslərinin iştirakçısı 
hesab edilən hüquq-mühafizə orqanı isə Azər-
baycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xid-
məti hesab edilir. 

Beləliklə, yuxarıda aparılan təhlil və araşdır-
madan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Miqrasiya 
Məcəlləsinin 5.0.1-ci maddəsində nəzərdə tutu-
lan miqrasiya proseslərinin iştirakçıları hesab 
edilən, miqrasiya proseslərinin idarə olunma-
sında və tənzimlənməsində iştirak edən dövlət 
orqanlarının, habelə ölkəmizdə miqrasiya pro-
seslərinə dövlət nəzarətini həyata keçirən döv-
lət orqanının dairəsi məlum olur. 

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Mə-
cəlləsinin 5.0.1-ci maddəsində göstərilən miq-
rasiya proseslərinin idarə olunmasında və tən-
zimlənməsində miqrasiya proseslərinin iştirak-
çıları qismində iştirak edən dövlət orqanlarının 
dairəsini müəyyən etmək məqsədilə təklif edi-
rik ki, miqrasiya proseslərinin idarə olunma-
sında və tənzimlənməsində iştirak edən miqra-
siya proseslərinin iştirakçılarının dairəsini və 
onların hüquq və vəzifələrini müəyyən edən ye-
ni normativ hüquqi aktın qəbul edilməsi qanu-
nuyğun hesab edilsin. 

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Mə-
cəlləsinin 5.0.2-ci maddəsində göstərilir ki, xa-
rici ölkəyə gedən, orada müvəqqəti və ya daimi 
yaşayan, habelə haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti 
ilə məşğul olan Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşları miqrasiya proseslərinin iştirakçıla-
rı hesab edilirlər (1, s. 9). 

Bu sahədə əsas funksiyanı Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti, Azər-
baycan Respublikasının Əmək və Əhalinin So-
sial Müdafiəsi Nazirliyi və Azərbaycan Res-
publikasının xarici ölkələrdəki konsulluq və sə-
firlik nümayəndələri yerinə yetirirlər.  Görün-
düyü kimi miqrasiya proseslərinin idarə olun-
masında və tənzimlənməsində iştirak edən, hə-
min proseslərə dövlət nəzarətini həyata keçirən 
və miqrasiya proseslərinin iştirakçıları hesab 
edilən dövlət orqanları, miqrasiya proseslərinin 



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 1 (33), 2022 

37 

digər iştirakçısı hesab edilən Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşlarının xarici ölkələrdə 
müvəqqəti və ya daimi yaşayan, habelə haqqı 
ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan soy-
daşlarımız üzərində nəzarəti həyata keçirirlər. 

Təcrübə göstərir ki, xarici ölkələrdə müvəqqə-
ti və ya daimi yaşayan, habelə haqqı ödənilən 
əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşları ilə Azərbaycan Respub-
likasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
qurumları arasında sıx əməkdaşlıq münasibətləri 
mövcuddur. Habelə soydaşlarımızın yarana bilə-
cək müəyyən problemlərin həllində müəyyən kö-
məkliklər göstərirlər. Bununla əlaqədar olaraq 
təklif edirik ki, Azərbaycan Respublikasının Di-
asporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin də miqrasiya 
proseslərinin iştirakçısı kimi tanınması üçün mü-
vafiq normativ hüquqi aktın qəbul edilməsi qa-
nunmüvafiq hesab edilsin. 

Bundan başqa, Miqrasiya Məcəlləsinin 
5.0.3-cü maddəsinə görə əcnəbiləri və vətən-
daşlığı olmayan şəxsləri Azərbaycan Respubli-
kasına dəvət edən və onların Azərbaycan Res-
publikasında qeydiyyata alınması prosesində iş-
tirak edən şəxslər də miqrasiya proseslərinin iş-
tirakçıları hesab edilirlər (1. s.9). 

Miqrasiya Məcəlləsinin bu tələbinə görə öl-
kəmizdə təşkilati-hüquqi formasından asılı ol-
mayaraq idarə, müəssisə və təşkilatlar, xarici 
hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, sa-
hibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs-
lər miqrasiya proseslərinin iştirakçıları hesab 
edilirlər. Məlum olduğu kimi ölkəmizdə əcnə-
bilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər iş icazəsi-
ni onları işə cəlb edən hüquqi şəxslər, hüquqi 
şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məş-
ğul olan fiziki şəxslər və xarici hüquqi şəxslə-
rin filial və nümayəndəlikləri vasitəsi ilə alırlar. 
Miqrasiya qanunvericiliyinə görə iş icazəsi əc-
nəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı 
ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmalarına 
icazə verən rəsmi sənəddir. İş icazəsi qanunla 
müəyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət Miqrasiya Xidmətinin mü-
vafiq rəyi əsasında Azərbaycan Respublikası-
nın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi tərəfin-

dən verilir. 
Miqrasiya Məcəlləsinin 5.0.3-cü maddəsində 

qeyd edilən bu kateqoriyalı şəxslər üçün qanun-
da intizam məsuliyyəti də nəzərdə tutulur. Belə 
ki, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xəta-
lar Məcəlləsinin 575.3-cü maddəsinə əsasən 
Azərbaycan Respublikasında əcnəbiləri və ya 
vətəndaşlığı olmayan şəxsləri qəbul edən, onla-
ra xidmət göstərilməsini və ya onların işə qəbul 
olunmasını təmin edən və onların Azərbaycan 
Respublikasında olması, yaşaması və ya Azər-
baycan Respublikasının ərazisindən tranzitlə 
keçməsi şərtlərinə əməl edilməsi ilə əlaqədar 
vəzifələri yerinə yetirən müəssisə, idarə və ya 
təşkilatların vəzifəli şəxsləri tərəfindən əcnəbi-
lərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qey-
diyyata alınmasının və qeydiyyatdan çıxarılma-
sının, onlara Azərbaycan Respublikasında olma 
və ya yaşama hüququ verən sənədlərin rəsmi-
ləşdirilməsinin Azərbaycan Respublikasının 
Miqrasiya Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qay-
dalarının pozulmasına görə-vəzifəli şəxslər üç 
yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə, 
hüquqi şəxslər iki min manatdan üç min mana-
tadək məbləğdə cərimə edilir (1, s.9). 

Daha sonra Azərbaycan Respublikasının 
Miqrasiya Məcəlləsinin 5.0.4-cü maddəsində 
göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasına viza 
əsasında və ya viza tələb olunmayan qaydada 
gələn, burada müvəqqəti olan, müvəqqəti olma 
müddəti uzadılan, müvəqqəti və ya daimi yaşa-
maq üçün icazə verilən, Azərbaycan Respubli-
kasında haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məş-
ğul olmaq üçün iş icazəsi verilən əcnəbilər və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslər miqrasiya proses-
lərinin iştirakçılarıdır (1, s.9). 

Miqrasiya Məcəlləsinin 5.0.4-cü maddəsində 
nəzərdə tutulan miqrasiya proseslərinin iştirak-
çılarının Azərbaycan Respublikasında müvəq-
qəti olma müddətini uzadan, müvəqqəti və ya 
daimi yaşamaq üçün icazə verən, Azərbaycan 
Respublikasında haqqı ödənilən əmək fəaliyyə-
ti ilə məşğul olmaq üçün iş icazəsi verilən digər 
miqrasiya proseslərinin iştirakçıları hesab edi-
lən (Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miq-
rasiya Xidməti, Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, 
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Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazir-
liyi və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər 
Nazirliyi) dövlət orqanları nəzərdə tutulur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, təşkilati-hüquqi for-
masından asılı olmayaraq ölkəmizin ərazisində 
fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslər də 
miqrasiya proseslərinin iştirakçıları hesab edi-
lirlər. Bu barədə Miqrasiya Məcəlləsinin 5.0.5-
ci maddəsində göstərilir ki, əcnəbiləri və vətən-
daşlığı olmayan şəxsləri Azərbaycan Respubli-
kasına dəvət etmiş, onların ölkədə müvəqqəti 
olması, müvəqqəti olma müddətinin uzadılma-
sı, qeydiyyata alınması və əmək miqrasiyası, 
onlara müvəqqəti və daimi yaşamaq üçün ica-
zələrin verilməsi proseslərində iştirak edən təş-
kilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq ida-
rə, müəssisə və təşkilatlar, xarici hüquqi şəxslə-
rin filial və nümayəndəlikləri, sahibkarlıq fəa-
liyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdir. Habelə 
Miqrasiya Məcəlləsinin 5.0.6-cı maddəsinə gö-
rə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xa-
rici ölkələrdə işə düzəlməsində vasitəçilik edən 
Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatı-
na alınmış hüquqi şəxslər də miqrasiya proses-
lərinin iştirakçıları hesab (1, s.9). 

Beləliklə, aparılmış araşdırma ilə müəyyən 

edilmişdir ki, ölkəmizdə miqrasiya proseslərin-
də fəal iştirak edən bir sıra hüquq mühafizə və 
müvafiq dövlət orqanları, hüquqi şəxslər, ölkə-
mizin vətəndaşları, əcnəbilər və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslər miqrasiya proseslərinin işti-
rakçıları hesab edilirlər. Miqrasiya Məcəlləsi-
nin 5-ci maddəsində miqrasiya proseslərinin iş-
tirakçıları göstərilsə də lakin Miqrasiya qanun-
vericiliyində miqrasiya prosesslərinin iştirakçı-
lar adlı anlayışı öz əksini tapmır. 

Bu baxımdan təklif edirik ki, miqrasiya pro-
seslərinin iştirakçıları adlı aşağıdakı mətndə 
olan yeni anlayışın Azərbaycan Respublikası-
nın Miqrasiya Məcəlləsinin “Əsas anlayışlar” 
adlı 3-cü maddəsinə əlavə edilməsi qanunauy-
ğun hesab edilsin: 

“miqrasiya proseslərinin iştirakçıları - 
miqrasiya proseslərində qanuni əsaslarla iştirak 
edən hüquq mühafizə və müvafiq dövlət orqan-
ları, hüquqi şəxslər, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşları, əcnəbilər və vətndaşlığı olma-
yan şəxslər”. 

Düşünürəm ki, miqrasiya proseslərinin işti-
rakçıları ilə bağlı verdiyimiz təkliflər Miqrasi-
ya Məcəlləsinin daha da təkminləşdirilməsinə 
köməklik edəcəkdir. 
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Афаг Садыговa 

УЧАСТНИКИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В  
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ИХ ПРАВА 

Резюме 
 
     В статье исследуются и анализируются участники миграционных процессов в Азербайджан-
ской Республике и их права. Также были внесены предложения дать новое определение участ-
никам миграционных процессов, принять Программу государственной миграционной полити-
ки на 2021-2026 годы и признать Государственный комитет по работе с диаспорой Азербай-
джанской Республики участником миграционных процессов. 
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Afag Sadigova 
PARTICIPANTS OF MIGRATION PROCESSES IN THE REPUBLIC  

OF AZERBAIJAN AND THEIR RIGHTS 
Summary 

 
       The article examines and analyzes the participants in the migration processes in the Republic of 
Azerbaijan and their rights. Also, proposals were made to give a new definition to participants in mig-
ration processes, adopt the Program of State Migration Policy for 2021-2026 and recognize the State 
Committee for Work with the Diaspora of the Republic of Azerbaijan as a participant in migration 
processes. 
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osial xidmət institutu öz spesifikliyi və 
əhəmiyyəti baxımından sosial təminat 
hüququ sistemində məxsusi yer tutur. 

Nəzəriyyədə sosial xidmət həm geniş, həm də dar 
mənada başa düşülür. Dar mənada sosial xidmət 
dedikdə, vətəndaşların qanunda göstərilmiş mü-
əyyən kateqoriyalarına sosial-məişət xidmətləri-
nin göstərilməsi – təsərrüfatın inkişafı üçün yar-
dım, pulsuz qidanın verilməsi, sosial müdafiə 
müəssisələrində yerləşdirilməsi və s. başa düşü-
lür. Geniş mənada sosial xidmət dedikdə isə, so-
sial təminatın pul ödəmələrindən başqa qalan bü-
tün növlərini özündə əks etdirən sosial təminat 
hüquqlarının realizəsi başa düşülür. 

“Sosial xidmət haqqında” 30.12.2011-ci il ta-
rixli Azərbaycan Respublikası (bundan sonra 
AR) Qanununun 1.0.1-ci maddəsində sosial xid-
mətə leqal anlayış verilmişdir. Anlayışa əsasən, 
sosial xidmət - çətin həyat şəraitində yaşayan 
şəxsin (ailənin) sosial problemlərinin aradan qal-
dırılması və ictimai həyatda digər insanlarla bəra-
bər iştirak imkanlarının yaradılması istiqamətində 
həyata keçirilən kompleks tədbirlərdir. Qanun so-
sial xidmətin mahiyyətini açıqlayarkən yeni bir 
anlayış olan “çətin həyat şəraiti” sözündən istifa-

də etmiş və sosial xidmətin göstərilməsini bu şə-
raitdən asılı etmişdir. Həmin Qanunun 1.0.2-ci 
maddəsinə əsasən, çətin həyat şəraiti dedikdə, 
şəxsin (ailənin) sosial xidmətə götürülməsi üçün 
əsas yaradan və həyat fəaliyyətini obyektiv surət-
də pozan, təkbaşına aradan qaldıra bilmədiyi hal 
başa düşülür. Göstərilənlərə əsaslanaraq hər iki 
normanı bir-biri ilə əlaqələndirərək qeyd edə bi-
lərik ki, şəxsin (ailənin) sosial xidmətə götürül-
məsi üçün əsas yaradan və həyat fəaliyyətini ob-
yektiv surətdə pozan, təkbaşına aradan qaldıra 
bilmədiyi sosial problemlərinin aradan qaldırıl-
ması və ictimai həyatda digər insanlarla bərabər 
iştirak imkanlarının yaradılması istiqamətində hə-
yata keçirilən tədbirlər kompleksi sosial xidmət 
adlanır (7.). 

Sosial xidmətin məqsədi vətəndaşların həyat 
səviyyəsini ağırlaşdıran, sosial-psixoloji vəziyyə-
tini çətinləşdirən, cəmiyyətdən təcrid olunmasına 
gətirib çıxaran halların qarşısını almaqdan, çətin 
həyat şəraitinin əmələ gəldiyi hallarda ehtiyacı 
olan şəxslərə sosial xidmətin göstərilməsini tə-
min etməkdən ibarətdir (7.) Qanunverici orqan 
sosial xidmətin həyata keçirilməsi şərtlərini, sosi-
al xidmət göstərilməli olan subyektlərin dairəsini, 
sosial xidmətin forma və növlərini və s. dəqiq 
müəyyən etmişdir və bu kompleks tədbirlər qa-
nunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada realizə 
edilir. 

Sosial xidmət institutu öz subyektlərinin dairə-
sinə görə də sosial təminatın digər institutların-
dan fərqlənir. Sosial xidmətin subyektləri kimi 
sosial xidmətə götürülmüş şəxs (ailə), sosial xid-
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mət müəssisəsi, sosial işçi və sosial xidmətçi çı-
xış edir. 

Sosial xidmətə götürülmüş şəxs (ailə)  dedik-
də, çətin həyat şəraiti ilə əlaqədar sosial xidmət 
göstərilən şəxs (ailə) başa düşülür. Yəni bu şəxs 
(ailə) sosial xidmət təqdim edilən subyekt, yuxa-
rıda sadalanan digər şəxslər isə sosial xidmət təq-
dim edən subyektlər qismində çıxış edirlər. 

Qeyd etdiyimiz kimi, qanunvericilik sosial 
xidmət göstərilməli olan şəxslərin dairəsini və 
şəxsin çətin həyat şəraitində olmasının əsaslarını 
müəyyən etmişdir. Belə ki, “Sosial xidmət haq-
qında” Qanunun 7-ci maddəsində şəxsin (ailənin) 
çətin həyat şəraitində hesab edilməsinin əsasları 
müəyyən edilmişdir və həmin əsasdan irəli gələ-
rək sosial xidmət göstərilməli olan subyektlərin 
dairəsini müəyyən etmək mümkündür. Qanun 7-
ci maddədə göstərilən sosial xidmət göstərilməli 
olan şəxslərin dairəsini müəyyən etsə də, həmin 
maddədə göstərilən əsasların mövcudluğu müxtə-
lif qanunlara və ya digər normativ hüquqi aktlara 
istinad edilmədən başa düşülmür. Həmin maddə-
dən göstərilən sosial xidmət göstərilməli olan 
subyektlərin dairəsinə diqqət yetirək: 

1. Sosial xidmətə ehtiyacı olan subyekt kimi 
ilk öncə valideynlərini itirmiş və ya valideyn hi-
mayəsindən məhrum olmuş uşaqları göstərmək 
olar. AR Konstitusiyasının 17-ci maddəsində 
göstərilir ki, uşaqların qayğısına qalmaq və onları 
tərbiyə etmək valideynlərin borcudur, bu borcun 
yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarət edir. Vali-
deynləri və ya qəyyumları olmayan, valideyn 
qayğısından məhrum olan uşaqlar dövlətin hima-
yəsindədirlər (14.). Həmin konstitusion normanın 
məntiqi davamı olaraq 28.12.1999-cu il tarixli 
AR Ailə Məcəlləsinin 49-cu maddəsində göstəri-
lir ki, hər bir uşaq ailədə yaşamaq və tərbiyə al-
maq, öz valideynlərini tanımaq və onların qayğı-
sından istifadə etmək, uşağın maraqlarına zidd 
olan hallar istisna olmaqla, onlarla birgə yaşamaq 
hüququna malikdir. Valideynlər olmadıqda, onlar 
valideynlik hüquqlarından məhrum olunduqda və 
ya uşaq valideyn himayəsini itirdiyi digər hallar-
da, uşağın ailədə tərbiyəsi Ailə Məcəlləsində mü-
əyyən olunmuş qaydada yerli icra hakimiyyətləri-
nin qəyyumluq və himayə orqanları tərəfindən tə-
min edilir. Həmin Məcəllənin “Valideyn himayə-

sindən məhrum olan uşaqların aşkar olunması və 
yerləşdirilməsi” adlı 18-ci fəslində bu cür uşaqla-
rın aşkar edilməsi və sosial xidmət müəssisələrin-
də yerləşdirilməsi ilə bağlı ümumi müddəalar 
müəyyən edilmişdir (13.). 

“Uşaq hüquqları haqqında” 19 may 1998-ci il 
tarixli AR Qanununun 31-ci maddəsində də vali-
deyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların mü-
dafiəsi tədbirləri müəyyən olunmuşdur və həmin 
maddəyə əsasən, valideyn himayəsindən məhrum 
olmuş uşaqların müdafiəsi onların övladlığa, qəy-
yumluğa, himayəçiliyə, digər ailəyə verilməsi, 
bunlar mümkün olmadıqda isə uşaqlar üçün sosi-
al xidmət müəssisələrində yerləşdirilməsi üsulu 
ilə təmin edilir (8.). 

“Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsin-
dən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi 
haqqında” 22.06.1999-cu il tarixli AR Qanunu-
nun 1-ci maddəsində həm valideynlərini itirmiş, 
həm də valideyn himayəsindən məhrum olmuş 
uşaqlara anlayış verilmişdir. Belə ki, valideynlə-
rini itirmiş uşaq dedikdə, hər iki valideyni vəfat 
etmiş 18 yaşınadək olan şəxslər başa düşülür. Va-
lideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq dedik-
də isə, hər iki valideyni - məlum olmayan; vali-
deynlik hüquqlarından məhrum edilən və ya vali-
deynlik hüquqları məhdudlaşdırılan; xəbərsiz it-
kin düşmüş, fəaliyyət qabiliyyəti olmayan (fəa-
liyyət qabiliyyəti məhdudlaşdırılan) hesab edilən, 
ölmüş elan edilən; uşaqlarının tərbiyə edilməsin-
dən və ya onların hüquq və mənafelərinin müda-
fiəsindən imtina edən; cəzaçəkmə müəssisələrin-
də cəzasını çəkən; uşaqlarını uşaqlar üçün sosial 
xidmət müəssisələrindən götürməkdən imtina 
edən şəxslər başa düşülür. Eyni zamanda Qanuna 
əsasən, bir valideyni vəfat etmiş və o biri vali-
deyni I və II dərəcə əlilliyi olan şəxs olan 18 ya-
şınadək şəxslər də valideyn himayəsindən məh-
rum olmuş uşaqlar hesab edilirlər (9.). 

Valideynlərini itirməsi və ya valideyn himayə-
sindən məhrum olmasına görə sosial xidmət müəs-
sisələrində yaşamış, həmin müəssisələri tərk etdik-
dən sonra yaşayış yeri olmayan şəxslər xidmətə 
ehtiyacı olan şəxslər kateqoriyasına daxil edilir. 

2. İkinci subyekt kimi sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaqlar göstərilə bilər. Bu cür uşaqları 
səhhətlərində yaranan fiziki çatışmazlığı (fiziki 
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inkişafında və bədən üzvünün (üzvlərinin) fəaliy-
yətində çatışmazlıqlar, xroniki somatik və ya yo-
luxucu xəstəliklər nəticəsində yaranmış müvəq-
qəti, yaxud daimi çatışmazlıq), əqli (mərkəzi sinir 
sisteminin zədələnməsi nəticəsində təfəkkürdə və 
yaddaşda olan çatışmazlıq) və ya psixi (psixi in-
kişafın ləngiməsi, o cümlədən nitq qüsurları, 
emosional-iradi mühitin pozuntuları və autizm) 
ləngimələri ilə əlaqədar cəmiyyət həyatında nor-
mal iştirak edə bilməyən şəxslərdir. AR Nazirlər 
Kabinetinin 30.12.2015-ci il tarixli, 413 nömrəli 
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əlilliyin və sağlamlıq 
imkanlarının məhdudluğunun müəyyən olunması 
meyarlarına dair” Əsasnamənin 3.1-ci bəndində 
göstərilmiş xəstəliyi və ya sağlamlıq pozuntuları 
(məsələn: qanın anadangəlmə və irsi xəstəlikləri, 
bədxassəli törəmələr, anadangəlmə lal-karlıq, 
eşitmə funksiyasının olmaması, daun sindromu 
və s.) olan 18 yaşınadək olan uşaqlar sosial xid-
mətdən istifadə etmək hüququna malikdirlər (2.). 

Sosial xidmətə ehtiyacı olan üçüncü qrup sub-
yektlərə baxımsız və ya sosial təhlükəli vəziyyət-
də olan uşaqları aid etmək olar. “Yetkinlik yaşına 
çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntu-
larının profilaktikası haqqında” 24.05.2005-ci il 
tarixli AR Qanununa əsasən, baxımsız uşaq de-
dikdə, təlim-tərbiyə vermək, yaxud saxlamaq və-
zifəsinin valideynləri və ya digər qanuni nüma-
yəndələri tərəfindən yerinə yetirilməməsi və ya 
lazımınca yerinə yetirilməməsi nəticəsində davra-
nışına nəzarət olunmayan on səkkiz yaşınadək 
olan şəxslər başa düşülür. Həmçinin,  sosial təh-
lükəli vəziyyətdə olan yetkinlik yaşına çatmayan 
dedikdə isə, baxımsızlıq və ya kimsəsizlik nəticə-
sində həyatına və ya sağlamlığına təhlükə yara-
nan, yaxud tərbiyə edilməsi və ya saxlanması 
üçün tələblərə cavab verməyən şəraitdə olan, ya-
xud hüquq pozuntuları törədən 18 yaşınadək olan 
şəxslər başa düşülür ki, onların geniş dairəsinə 
aşağıdakılar aiddir: 

- baxımsızlar və kimsəsizlər; həmçinin çətin 
tərbiyə olunanlar, avaralıqla, dilənçiliklə məşğul 
olanlar, əxlaqsız həyat tərzi sürənlər, müxtəlif hü-
quqpozmalara görə daxili işlər orqanları tərəfin-
dən qeydiyyata alınmış, lakin islah olunması 
mümkün olmayanlar və ümumi orta təhsildən qə-
rəzli şəkildə yayınanlar; 

- alkoqollu içkilər, yaxud Azərbaycan Res-
publikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş 
qaydaları pozmaqla tibbi göstəriş və ya həkimin 
təyinatı olmadan narkotik vasitələr və psixotrop 
maddələr qəbul edənlər; 

- inzibati tənbeh tədbirlərinin tətbiqinə səbəb 
olmuş hüquq pozuntuları törətmiş on altı yaşı ta-
mam olanlar; 

- inzibati tənbeh tədbirlərinin tətbiqinə səbəb 
olmuş hüquq pozuntuları törətmiş, lakin inzibati 
məsuliyyətə cəlb olunması üçün Azərbaycan 
Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyi 
ilə müəyyən edilmiş yaş həddinə çatmayanlar; 

- tərbiyəvi xarakterli məcburi tədbirlər tətbiq 
edilərək islah olunması mümkün hesab olunmaq-
la cinayət məsuliyyətindən və ya cəzadan azad 
edilənlər; 

- cinayət əlamətləri olan ictimai təhlükəli 
əməl törətmiş, lakin cinayət məsuliyyətinə cəlb 
olunması üçün Azərbaycan Respublikasının cina-
yət qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş yaş həd-
dinə çatmayanlar; habelə haqqında həbs istisna 
olmaqla, qətimkan tədbiri seçilmiş şübhəli və ya 
təqsirləndirilən şəxslər; 

- amnistiya və ya əfvetmə aktı əsasında, ya-
xud şərti olaraq vaxtından əvvəl cəzadan azad 
edilənlər; cəzaçəkmə müəssisələrindən buraxılan-
lar; eləcə də müəyyən müddətə azadlıqdan məh-
rumetmə istisna olmaqla, digər cəza növlərinə 
məhkum olunanlar (10.). 

3. Müəyyən yaşayış yeri olmayan şəxslər də 
sosial xidmət göstərilməli olan şəxslər sırasına 
daxildir. 28.12.1999-cu il tarixli AR Mülki Mə-
cəlləsinin 27.1-ci maddəsinə əsasən, fiziki şəxsin 
adətən yaşadığı yer onun yaşayış yeri sayılır. 
Şəxsin bir neçə yaşayış yeri ola bilər. Həmin Mə-
cəllənin 27.2-ci maddəsində qeyd edilir ki, on 
dörd yaşına çatmamış şəxslərin yaşayış yeri vali-
deynlik hüquqlarını itirməmiş valideynlərinin ya-
şayış yeri sayılır, qəyyumluq altında olan şəxsin 
yaşayış yeri isə qəyyumun yaşayış yeri sayılır 
(15.). “Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat 
haqqında” 04.04.1996-cı il tarixli AR Qanununa 
əsasən, tam həcmdə fəaliyyət qabiliyyətli şəxsin 
mülkiyyətçi kimi icarə və kirayə müqaviləsi üzrə, 
yaxud AR qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş 
digər əsaslarla daimi və ya daha çox yaşadığı ev, 
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mənzil, xidməti yaşayış sahəsi, yataqxana, ahıllar 
və əlilliyi olan şəxslər, o cümlədən sağlamlıq im-
kanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar üçün sosial 
xidmət müəssisələri, xüsusi təhsil müəssisələri və 
digər bu kimi yaşayış yerləri yaşayış yeri hesab 
edilir və bu kimi yerlərdə yaşayan şəxslər “müəy-
yən yaşayış yeri olmaması səbəbində” sosial xid-
mətə ehtiyacı olan şəxslər kateqoriyasına aid 
edilmir (16.). 

4. Məişət zorakılığından zərər çəkmiş və ya 
insan alverinin qurbanı olmuş şəxslər də sosial 
xidmətdən istifadə etmək hüququna malikdirlər. 
“Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqın-
da” 22.06.2010-cu il tarixli AR Qanununa əsa-
sən, bir yerdə yaşadığı ailə üzvü, yaxın qohumu, 
qanuni nikahda olmadığı və ya əvvəllər birgə ya-
şadığı şəxs tərəfindən zərərçəkmişə qarşı yaxın 
qohumluq münasibətlərindən, birgə və ya əvvəl-
lər birgə yaşamaqlarından sui-istifadə etməklə 
qəsdən törədilən fiziki, psixi, iqtisadi və ya cinsi 
zorakılıq başa düşülür (5.). 

“İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” 
28.06.2005-ci il tarixli AR Qanununa əsasən, in-
san alveri dedikdə - zor tətbiq etmək hədəsi ilə və 
ya zor tətbiq etməklə, hədə-qorxu və ya digər 
məcburetmə vasitələri ilə, oğurlama, dələduzluq, 
aldatma yolu ilə, təsir imkanlarından və ya zəiflik 
vəziyyətindən sui-istifadə etməklə, yaxud digər 
şəxsə nəzarət edən şəxsin razılığının alınması 
üçün maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya gü-
zəştlər verməklə və ya almaqla insanların istis-
mar məqsədilə cəlb edilməsi, əldə edilməsi, sax-
lanılması, gizlədilməsi, daşınması, verilməsi və 
ya qəbul edilməsi (uşağın istismar məqsədilə cəlb 
edilməsi, əldə edilməsi, saxlanılması, gizlədilmə-
si, daşınması, verilməsi və ya qəbul edilməsi də 
insan alveri hesab edilir) başa düşülür (4.). 

5. Şəxsin sosial yadırğama (dezadaptasiya) və 
sosial məhrumiyyət (deprivasiya) vəziyyətində 
olması da onun sosial xidmətə ehtiyacı olan şəxs 
hesab edilməsi üçün əsaslardan biridir. Sosial ya-
dırğama (dezadaptasiya)  şəxsin (ailənin) sosial 
mühitə uyğunlaşma qabiliyyətinin itirilməsi, sosi-
al məhrumiyyət (deprivasiya) isə şəxsin (ailənin) 
əsas həyati tələbatlarını müstəqil şəkildə ödəmək 
imkanlarının məhdudlaşması və (və ya) ondan 
məhrum olmasıdır. 

6. Xəstəlik, əlillik və ya ahıllıqla əlaqədar 
özünəqulluq qabiliyyətinin, habelə şəxsə (ailəyə) 
qulluq və köməklik göstərə biləcək əmək qabiliy-
yətli qohumların və ya qanuni nümayəndələrin 
olmaması, habelə, şəxsin ictimai təhlükəli xəstə-
liyə tutulmasına görə həyat fəaliyyətinin məh-
dudlaşması onun yaşından asılı olmayaraq sosial 
xidmətə götürülməsinə imkan verir. 

“Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” 
31.05.2018-ci il tarixli AR Qanununa əsasən, 
əlilliyi olan şəxs dedikdə - müxtəlif maneələrlə 
qarşılaşdığı zaman digər şəxslərlə bərabər səviy-
yədə cəmiyyət həyatında tam və səmərəli iştirakı-
na mane olan sabit fiziki, psixi, əqli və ya hissiy-
yat pozuntuları olan şəxslər başa düşülür (1.). 

“Sosial xidmət haqqında” AR Qanununa əsa-
sən,  yaşı 70-ə çatmış şəxs ahıl şəxs hesab edilir 
və göstərilən əsaslar olduqda ahıl şəxslərin sosial 
xidmətdən istifadə etmək hüquqları qanunda təs-
bit edilmişdir. 

“İctimai təhlükəli xəstəliklərin siyahısı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabineti-
nin 12.01.1999-cu il tarixli 5 nömrəli Qərarına 
əsasən, ruhi xəstəliklər, narkomanlıq, xroniki al-
koqolizm, insanın qazanılma immun çatışmazlığı 
sindromu (QİÇS), vərəm, sifilis, qonoreya, lepra 
kimi xəstəliklər ictimai təhlükəli xəstəliklərə 
aiddir və bu xəstəliklərin daşıyıcıları qanunla mü-
əyyən edilmiş sosial xidmətlərindən istifadə et-
mək hüququna malikdirlər (3.). 

Sosial xidmət göstərilməli olan şəxslərin dai-
rəsinə “Sosial xidmət haqqında” AR Qanununun 
müvafiq maddəsi əsasında yuxarıda göstərilən 
şəxsləri aid edə bilərik. Lakin, sosial xidmət sa-
həsini tənzimləyən başqa normativ hüquqi aktlar-
da da sosial xidmətə ehtiyacı olan şəxslərin dairə-
si genişləşdirilmişdir. “Ünvanlı dövlət sosial yar-
dımı haqqında” 21.10.2005-ci il tarixli AR Qanu-
nuna əsasən, orta aylıq gəliri onlardan asılı olma-
yan səbəblərdən hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac 
meyarının məcmusundan aşağı olan aztəminatlı 
ailələr ünvanlı dövlət sosial yardımı almaq hüqu-
quna malikdirlər. Sosial yardımın məbləği ailənin 
orta aylıq gəliri ilə hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac 
meyarının məcmusu arasında yaranan fərq məb-
ləğində hesablanır və hər il üçün ehtiyac meyarı-
nın həddi ilə bağlı qanun qəbul edilir (18.). 
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“Əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya vasitələri 
ilə təmin edilməsi Şərtləri və Qaydası”nın təsdiq 
olunmasına dair AR Nazirlər Kabinetinin 
18.12.2020-ci tarixli 501 nömrəli Qərarına əsasən 
əlilliyi olan şəxslərin minik avtomobili və təkərli 
oturacaqla mühərrikli və mexaniki) təmin edil-
məsi, eləcə də onlara sosial reabilitasiya vasitələ-
rinin verilməsi qaydaları, şərtləri, müddətləri və 
s. müəyyən olunmuşdur (17.). 

AR Konstitusiyasında təsbit edilmiş ədalətli 
iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq hamının 
layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək, xalqın və 
hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun 
sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsi qayğı-
sına qalmaq vəzifəsi dövlətin ən ümdə vəzifələ-
rindən biridir. Bu sahədə öz öhdəliklərini lazı-
mınca icra etmək üçün dövlət yuxarıda sadalanan 
qanunvericilik aktlarında sosial müdafiəyə xüsusi 
ehtiyacı olan şəxslərin dövlət müdafiəsində oldu-
ğunu bəyan edir. 

Dövlətin bu sahədə olan vəzifə, funksiya və 
səlahiyyətlərinin icrası isə AR Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan 
Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən realizə edi-
lir. Agentlik hər ilin yekununa dair müvafiq hesa-
batlarında görülmüş işlər, göstərilmiş sosial xid-
mət növləri və vətəndaşlara təqdim edilmiş sosial 
xidmət növlərinin statistik göstəriciləri barədə 
məlumatları ümumiləşdirməklə növbəti illərdə 
qarşısında duran vəzifələr və perspektivlər barədə 
nazirliyə hesabat verir. 

Müasir dövrdə inkişaf etmiş dövlətlər öz və-
təndaşlarına təqdim etdikləri sosial xidmətlərin 
həcminə və həmin xidmətlərdən istifadə edən və-
təndaşların dairəsinin genişliyinə görə digər döv-
lətlərlə rəqabətə girirlər. Sosial xidmət göstəril-
məli olan şəxslərin dairəsinin müəyyən edilməsi 
və bu şəxslərə sosial xidmət növlərinin təqdim 
edilməsi dövlətin konstitusion öhdəliyindən irəli 
gəlir və. Sosial təminat növlərinin rəngarəngliyi, 
bu şəxslərin dairəsinin geniş olması vətəndaş-
dövlət münasibətlərinin möhkəmlənməsinə, və-
təndaş məmnunluğunun artırılmasına xidmət et-
miş olur. 
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Ata Valiyev  
WHO SHOULD WE PROVIDE SOCIAL SERVICES TO ? 

Summary 
 

The article discusses who is included in the range of people who should be provided with social 
services in modern times. Thus, based on their constitutional obligations, states form the necessary le-
gislative framework to ensure a decent standard of living for citizens and improve their social welfare. 
It also provides social services to people in difficult living conditions and in need through its agencies. 
Although the Law of the Republic of Azerbaijan “On Social Services” defines the range of persons to 
be provided with social services, it is necessary to refer to other legislative acts in order to fully un-
derstand these subjects. The main purpose of the research is to clarify the range of these subjects. 

 
Ата Вeлиев  

КОМУ МЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ? 
Резюме 

 
В статье рассматривается, кто входит в круг лиц, которые должны быть обеспечены соци-

альными услугами в современное время. Таким образом, государства, исходя из своих консти-
туционных обязательств, формируют необходимую законодательную базу для обеспечения 
достойного уровня жизни граждан и повышения их социального благосостояния. Он также 
оказывает социальные услуги людям, находящимся в трудных жизненных условиях и нуж-
дающимся через свои агентства. Хотя Закон Азербайджанской Республики «О социальных ус-
лугах» определяет круг лиц, которым должны предоставляться социальные услуги, для полно-
го понимания этих предметов необходимо обратиться к другим законодательным актам. Ос-
новной целью исследования является уточнение круга этих тем. 
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NEFTQAZ TİKİNTİ QURAŞDIRMA LAYİHƏLƏRİNDƏ 
İŞLƏRİN VƏ XİDMƏTLƏRİN İCRASINA ZƏMANƏTİN 

HÜQUQİ VƏ PRAKTİKİ CƏHƏTLƏRİ: BANK  
ZƏMANƏTLƏRİ VƏ ANA ŞİRKƏT TƏMİNATI 

 
 

Açar sözlər: avans ödənişin qaytarılmasına 
zəmanət, icra zəmanəti, qüsurlara görə məsuliy-
yət zəmanəti,  ana şirkət təminatı, podratçı, sifa-
rişçi. 

Ключевые слова: залог авансового пла-
тежа, гарантийное обязательство, гарантий-
ный залог, гарантия материнской компании, 
подрядчик, заказчик. 

Keywords: advance payment bond, perfor-
mance bond, warranty bond, parent company 
guarantee, contractor, client. 

 
qtisadi və bir sıra digər amillər neft-qaz 
tikinti-quraşdırma layihələrinin icrası pro-
sesində bir sıra layihələrin başa çatdırıl-

mamış qalmasına və ya ciddi gecikmə hallarına 
səbəb olmuşdur. Bu kimi risklərin təsirlərinin mi-
nimum səviyyəyə endirilməsi məqsədilə layihələ-
rin sifarişçiləri işlərin icraçısı qismində çıxış edən 
şirkətlərdən bank zəmanətləri və risk qiymətlən-
dirilməsinin nəticəsindən asılı olaraq ana şirkət 
zəmanəti tələb edirlər. 

Bank zəmanətləri 
Bank zəmanətlərinin beynəlxalq hüquqda tam 

və əhatəli açıqlaması yoxdur. Bəziləri ifadə edir 
ki, bank zəmanəti üçüncü tərəfin podratçının mü-
qavilə üzrə öhdəliklərinin tam və vaxtında yerinə 
yetirməsi ilə əlaqədar sifarişçiyə təqdim etdiyi 
yazılı rəsmi zəmanətdir. Burada göstərilən öhdə-
liklər ümumi anlamda işin, xidmətlərin və ya 

malların podratçı tərəfindən vaxtında və müqavi-
lədə təsbit edilən şərtlərə uyğun olaraq təmin 
edilməsini özündə ehtiva edir. Bu yazılı zəmanət 
çərçivəsində podratçı müqavilə üzrə öhdəliklərini 
vaxtında və tələb olunan qaydada yerinə yetiril-
mədiyi təqdirdə, zəmanət verən tərəf (guarantor -
zamin) sifarişçiyə (beneficiary - benefisiar) so-
nuncunun müraciəti əsasında öncədən razılaşdı-
rılmış məbləğdə ödəniş etməyi öz öhdəsinə götü-
rür. Zaminin layihənin sifarişçisi qarşısında gö-
türdüyü zəmanət öhdəliyi digər ifadə ilə faktiki 
olaraq podratçının öhdəliklərinin müqavilədə tə-
ləb olunan qaydada icrasına və bu öhdəlik yerinə 
yetirilmədiyi halda isə nəticəsinə münasibətdə 
zəmanətdir (2, s.66-67). 

Zəmanətlər müqavilə tərəflərinin razılaşması-
na uyğun olaraq adətən bank və ya, bəzi hallarda 
podrat müqaviləsinin şərtlərindən asılı olaraq, sı-
ğorta şirkəti tərəfindən verilə bilər. Bank zəma-
nəti əldə edilməsi üçün podratçı tələb olunan təs-
diqedici sənədlərlə birlikdə banka yazılı müraciət 
etməlidir. Bank tərəfindən təqdim ediləcək  zə-
manətin forması və mahiyyəti podratçı və sifariş-
çi arasındakı müqavilədə əks olunan şərtlərə uy-
ğun olmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, sonradan 
hər hansı anlaşılmazlığa yol verilməməsi məqsə-
dilə sifarişçi şirkətlər adətən onlara təmin edilmə-
li olan bank zəmanətinin formasını və məzmunu-
nu birbaşa olaraq podrat müqaviləsinə daxil edir-
lər. Müqavilədə dəqiq forma və məzmun göstəril-

İ 
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diyi halda, podratçı bank zəmanətini həmin for-
ma və məzmuna uyğun şəkildə bankdan təmin et-
məyə borcludur. 

Zəmanətlər üçün İCC vahid qaydaları 
(ICC Uniform Rules for Demand Guarantees) 

Beynəlxalq Ticarət Palatası (Paris) 1992-ci il-
də bank zəmanətləri üzrə 458 saylı vahid qayda-
ların toplusu nəşr edərək istifadəyə verdi. Bu yeni 
qaydalar palatanın tərkibində fəaliyyət göstərən 
müxtəlif işçi qrupların birgə fəaliyyətinin nəticə-
sində meydana gəldi, və işçi qrup əsasən beynəl-
xalq ticarət və bank təcrübəsi üzrə komissiyaları-
nın mütəxəssisslərindən ibarət təşkil edilmişdi. 
Palata tərəfindən nəşr olunan sözügedən qaydalar 
beynəlxalq kommersiya əməliyyatlarında istifadə 
olunan bütün növ bank zəmanətlərini əhatə et-
məklə yanaşı, bankların bu zəmanətlər altında 
ödəniş həyəta keçirmək proseduru ilə bağlı öhdə-
liklərini də özündə əks etdirir. Palata tərəfindən 
1978-ci il tarixində yuxarıdakı qaydalara oxşar 
olan 325 saylı qaydalar tərtib edilməsinə baxma-
yaraq, həmin qaydalar beynəlxalq praktikada mə-
nimsənilmədi və demək olar ki, tətbiqi çox məh-
dud səviyyədə qaldı. Qeyd etmək lazımdır ki, 
325 saylı qaydalar hal-hazırda da qüvvədədir və 
tətbiqinə hər hansı məhdudiyyət gətirilməmişdir. 
1978-ci il qaydalarının beynəlxalq səviyyədə qə-
bul edilməməsi həmin qaydaların bank zəmanəti-
nin iştirakçısı hesab edilən şəxslərin (bank, alıcı, 
satıcı) maraqlarının qorunması baxımından ba-
lanslı olmamasından qaynaqlanırdı. Müxtəlif fi-
kirlər və təndiqlərin yekun nəticəsi olaraq, Palata 
sözügedən qaydaları təkmilləşdirdi və 1992-ci ta-
rixində bank zəmanətlərinə birbaşa və bilavasitə 
tərəf olan şəxslərin hüquq və maraqlarını balanslı 
şəkildə özündə əks etdirən forma və məzmunda 
yeni qaydaları tərtib edərək istifadəyə verdi. Yeni 
qaydaların geniş miqyasda istifadə edilməsi onla-
rın mövcud beynəlxalq təcrübəyə uyğun olmasın-
dan xəbər verir. 

Şərtli bank zəmanəti (conditional bank gua-
rantee) 

Şərtli bank zəmanəti “öhdəliklərin pozulması” 
və ya pozulmuş öhdəliklərin sübutu” üzrə bank 
zamanətləri də adlanır, və bu zəmanətlər altında 
sifarişçinin zəmanəti təqdim edən üçüncü şəxs-
dən ödəniş tələb etməsi podratçı tərəfindən mü-

qavilə şərtlərinin pozulmasından (podratçının 
müflis elan olunması da bura daxildir). Zəmanəti 
təqdim edən qurum tərfindən ödəniş edilməsi si-
farişçinin podratçının öhdəliklərini pozmasını sü-
buta yetirməsindən və bir neçə digər ön şərtdən 
(secondary obligation) asılıdır (8.). Əlavə olaraq, 
digər önəmli ön şərtlərdən biri odur ki, podratçı-
nın müqavilə şərtlərini pozmasının sifarişçiyə 
maddi zərər vurması halı da öz təsdiqini tapmalı-
dır. Buna misal olaraq podratçının iflas elan olun-
masının tərəflərin razılaşmasına əsasən müqavilə 
öhdəliklərinin pozulması hesab olunmasını aid 
etmək olar. İflas olmasına baxmayaraq podratçı 
müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməyə da-
vam edirsə və sifarişçi bundan hər hansı zərər 
çəkmirsə, bu halda sifarişçinin bank zəmanəti 
çərçivəsində banka müraciət edib ödəniş edilmə-
sini tələb etmək hüququ yoxdur (1, s.153). 

Podratçı tərəfindən müqavilə şərtlərinin pozul-
ması və bunun nəticəsində sifarişiçin zərər çək-
məsinin sübuta yetirilməsi adətən bu barədə çıxa-
rılmış məhkəmə və ya arbitraj qərarı və ya pod-
ratçının bu halı təsdiq etməsi yolu ilə baş verir. 
Qalan bütün hallarda, mövcud praktika onu gös-
tərir ki, yuxarıdakı 2 halın baş verməsi müvafiq 
təsdiqedici sənədlərlə sübuta yetirmədiyi təqdirdə 
sifarişçinin bank zəmanəti çərçivəsində ödəniş al-
maq hüququ bank tərəfindən mübahisələndirilə 
bilər. 

Sifarişçiyə bank zəmanəti altında bank tərəfin-
dən ödəniləcək məbləğ birinciyə dəymiş faktiki 
və əsaslandırılmış zərər əsasında müəyyən olunur 
(7, s. 359). 

Qeyri-şərtsiz bank zəmanətləri (on-demand 
bonds) 

Qeyri-şərtsiz bank zəmanətləri neft-qaz layi-
hələrində geniş istifadə olunur. Şərtli və qeyri-
şərtsiz bank zəmanətləri arasındakı əsas fərqlən-
dirici cəhət ondan ibarətdir ki, qeyri-şərtsiz bank 
zəmanətləri altında zəmanəti təqdim edən bank 
sifarişçiyə onun ilk müraciəti əsasında qabaqca-
dan müəyyən olunmuş məbləği hər hansı şərt irə-
li sürmədən ödəməyi öz öhdəsinə (primary obli-
gation) götürür. Şərtli bank zəmanətindən fərqli 
olaraq, sifarişçi zəmanəti vermis banka podratçı-
nın öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini ifadə edən 
yazılı müraciət göndərərək bankdan ödəniş edil-
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məsini tələb etmək hüququna malikdir. Qeyri-
şərtsiz bank zəmanətlərində aşağıdakı cümlə öz 
əksini tapır: 

“Bank bununla qəbul edir və razılaşır ki,sifa-
rişçidən yazılı tələb aldığı tarixdən sonrakı iş gü-
nündə sifarişçiyə bu zəmanətdə qeyd olunan məb-
ləği ödəmək barədə qəti və qeyd-şərtsiz öhdəlik 
götürür” 

Bəzi hallarda sifarişçi bu bank zəmanətinin 
vermiş olduğu müstəsna hüquqlardan sui-istifadə 
etməklə podratçı öhdəliklərinin pozmadığı halda 
banka müraciət edərək ödəniş tələb etməsi xarici 
hüquq təcrübəsində rast gəlinən haldır. Bu kimi 
halların qarşısının alınmasının ən effektiv yolu 
podratçının müqavilədə göstərilən mübahisələrin 
həlli üsulundan istifadə etməklə məhkəmə və ya 
arbitraja müraciət edərək müqavilə öhdəliklərini 
pozmadığını və onun hərəkətindən və ya hərəkət-
sizliyindən sifarişçinin hər hansı zərər çəkmədi-
yini sübuta yetirməsidir (4.). 

Sui-istifadə və saxtakarlıq halları istisna ol-
maqla, podratçı müqavilə üzrə öhdəliklərini poz-
muşsa sifarişçi, hər hansı sübut təqdim etmədən, 
birbaşa olaraq banka müraciət edərək zəmanətdə 
göstərilən məbləğin tam şəkildə ödənilməsini tə-
ləb edə bilər (3.). 

Hibrid bank zəmanətləri 
Bank zəmanətinin digər növü hibrid zəmanət-

lərdir (“hybrid bond”) və bu zəmanət növündə 
podratçının müqavilə üzrə öhdəliklərini pozması 
sübut olunduğu halda belə sifarişçinin bankdan 
ödəniş əldə etməsi olduqca çətindir. Hibrid zəma-
nətlər demək olar ki, praktikada istifadə edilmir. 

Bank zəmanətlərinin geniş istifadə edilən 
növləri 

İcra Zəmanəti (Performance bond) 
İcra Zəmanəti adətən podratçı iflas elan olun-

duğunda və ya sifarişçi ilə podratçı arasında mü-
bahisə yarandığı halda podratçın müqavilə üzrə 
üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrasının təmin 
edilməsi məqsədilə istifadə edilir. Bu zəmanət al-
tında yuxarıdakı hallar baş verərsə sifarişçiyə 
onun müraciət əsasında zəmanəti təqdim edən 
bank və ya sığorta şirkəti tərəfindən müvafiq 
qaydada və məbləğdə ödəniş həyata keçirilir. 
Ümumi təcrübəyə əsasən müvafiq podrat müqa-
viləsində başqa cür qeyd edilən hallar istisna ol-

maqla, İcra Zəmanəti müvafiq müqavilə  qiymə-
tinin 10%-i (on faizi) məbləğini təşkil edir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, göstərilən 10%-lik məbləğ 
bank zəmanəti altında sifarişçiyə bank tərəfindən 
ödənilə biləcək maksimum limitdir. 

İcra zəmanətinin qüvvədən düşmə tarixi ola-
raq dəqiq müddət göstərilməsi praktikada az hal-
larda rast gəlinir. Ümumi yanaşma ondan ibrarət-
dir ki, işlərin icrasına dair bank zəmanəti işlərin 
tam başa çatma tarixinə kimi qüvvədə olmalıdır. 
Qeyd edim ki, bu yanaşma əksər neft-qaz tikiniti 
layihələri altında imzalanmış podrat müqavilələ-
rində öz əksini tapır. 

İşlər üzrə tamamlanma sertifikatı (təhvil-təs-
lim aktı) verildiyi tarixdən sonra İcra Zəmanəti 
hüquqi qüvvəsini itirmiş olur və sifarişçinin bu 
tarixdən sonra bank zəmanəti altında hər hansı 
iddia qaldırmaq hüququ yoxdur. Burada təhvil-
təslim aktının etibarlılıq müddəti bitməmişdən 
öncə daha öncə sifarişçi tərəfindən bildiriş veril-
miş iddialar istisna təşkil edir. İcra Zəmanəti hü-
quqi qüvvəsini itirdiyi tarixdən dərhal sonra ban-
ka geri qaytarılması üçün Podratçıya təhvil veril-
məlidir. 

Tamamlanma sertifikatının verilməsi ilə para-
lel İcra Zəmanəti məbləği 50% azaldılaraq müqa-
vilə dəyərinin 5%-i olmaqla podratçının zəmanət  
müddətinin (warranty period) tam başa çatdığı 
dövrə qədər qüvvədə olur. 

Bəzi hallarda isə, podrat müqaviləsinin tərəflə-
rinin razılaşmasından asılı olaraq, İcra Zəmanəti 
işlərə aid təhvil-təslim aktının imzalanması ilə 
qüvvədən düşür və podratçı tərəfindən zəmanət 
müddəti üçün ayrı bir bank zəmanəti (warranty 
bond) əldə edilərək sifarişçiyə təqdim edilir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda göstərilən 
məbləğ və sözügedən bank zəmanətinin qüvvədə 
olma müddəti müqavilə tərəflərinin razılığından 
asılı olaraq dəyişə bilər (6, s. 335). 

Avans ödənişinin qaytarılmasına zəmanət 
"Avans Ödənişi" Müqavilə qiymətinin müəy-

yən hissəsinin və ya bütöv hissəsinin sifarişçi tə-
rəfindən podratçıya ilkin ödənişini ifadə edir. 
Avans ödənişlər işlərin və xdmətlərin başlanması 
üçün podratçının maliyyə resurslarına çıxışını ge-
nişləndirmək məqsədilə podrat müqavilələrində 
istifadə olunan alətdir və bu ödənişin edilməsi 
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üçün podratçı sifarişçiyə öncədən müvafiq bank 
zəmanəti (“Avans ödənişin qaytarılmasına zəma-
nət)” təqdim edir. Sifarişçi avans ödənişinin qayta-
rılmasına zəmanət almayanadək podratçıya hər 
hansı avans ödənişi etməkdən imtina vermək hü-
ququnu hər zaman özündə saxlayır və bu, ümumi 
qayda olaraq, podrat müqavilələrində təsbit edilir. 

Avans ödənişinin qaytarılmasına zəmanət mü-
vafiq müqavilə çərçivəsində avans ödənişinə bəra-
bər məbləğdə olmalıdır. Avans ödənişinin qayta-
rılmasına zəmanətin məbləği sonrakı fazalarda tə-
rəflərin razılaşmasına uyğun olaraq hesab faktura-
lardan Sifarişçinin çıxdığı məbləğlər həcmində 
azaldıla bilər. Bu, podratçının bank zəmanəti əldə 
edilməsi ilə bağlı çəkdiyi xərclərin önəmli ölçüdə 
azaldılması baxımından önəm kəsb edir (1.). 

Avans ödənişinin qaytarılmasına zəmanət sifa-
rişçi tərəfindən hesab-fakturalardan çıxılan ümu-
mi məbləğ Avans Ödənişi ilə bərabərləşdiyi ta-
rixdə avtomatik olaraq etibarsız hesab olunur. 
Avans ödənişin qaytarılmasına zəmanət qüvvə-
dən düşdüyü tarixdə podratçının sifarişçiyə müra-
ciəti əsasında podratçıya geri qaytarılır. Podratçı 
geri qaytarılan bank zəmanətinin aidiyyəti üzrə 
banka təhvil vermək öhdəliyi daşıyır. Qüvvədən 
düşmüş bank zəmanətinin tələb olunan vaxt kəsi-
yində banka geri qaytarılması təmin edilmədiyi 
halda zəmanəti təqdim edən bank gecikdirilən 
müddət üçün podratçıdan əlavə ödəniş tələb edilə 
bilər. Bu, praktikada az rast gəlinən hallardan bi-
ridir və gecikdirilən müddət üçün bank tərəfindən 
əlavə ödəniş tələb edilməsi zəmanətin təmin edil-
məsinə dair  bankla podratçı arasındakı razılaş-
manın şərtlərindən aslıdır. Bir sıra obyektiv və 
subyektiv səbəblərdən qüvvədən düşmüş bank 
zəmanətinin banka geri qaytarılması prosesində 
gecikmə hallarının tez-tez baş verməsini nəzərə 
alaraq, hər hansı əlavə xərc çəkilməsindən yayın-
maq üçün zəmanət təminatına dair razılaşmanın 
şərtlərinin podratçı tərəfindən öncədən analiz 
edilməsi önəm ifadə edir (9, s.25). 

Podratçının Ana Şirkətinin Verdiyi Təmi-
nat (Parent Company Guarantee) 

Praktikada podratçının müvafiq müqavilə əsa-
sında üzərinə götürmüş olduğu öhdəlikləri bəzi 
hallarda tam və vaxtında, və ya ümumiyyətlə ye-
rinə yetirə bilməməsi rast gəlinən haldır. Belə ha-

lın baş verməsi sifarişçi şirkətləri podrat müqavi-
lələrinə əminlik yaradan şərtləri daxil etməsinə 
məcbur edir. Bu şərtlərdən biri də işlərə başla-
mazdan öncə podratçının ana şirkəti tərəfindən 
sifarişçiyə müvafiq təminat (parent company 
guarantee) verilməsidir. Bu təminat məktubu ilə 
podratçının ana şirkəti sifarişçi qarşısında (bene-
fisiar) podratçının müqavilə üzrə öhdəliklərinin 
tam yerinə yetirilməsinə yazılı zəmanət verir. 

Ana şirkət sözügedən təminat məktubu ilə sifa-
rişçi qarşısında aşağıdakıları öz öhdəsinə götürür: 

- Müqaviləyə müvafiq olaraq podratçının hər 
hansı və bütün öhdəliklərinin, təminatlarının və tə-
əhhüdlərinin və ya onların hər hansı hissəsinin mü-
qavilənin şərtlərinə əsasən vaxtı çatdıqda və yerinə 
yetirilməli olduqda həmin öhdəliklərin, təminatların 
və təəhhüdlərin podratçı tərəfindən vaxtında və də-
qiq icra və riayət olunmasına sifarişçi qarşısında qə-
ti və qeyd-şərtsiz olaraq zəmanət verir 

- Sifarişçi qarşısında vəd verir və öhdəsinə 
götürür ki, podratçı müqaviləyə müvafiq olaraq 
həmin öhdəlikləri, təminatları və təəhhüdləri istə-
nilən baxımdan yerinə yetirmədiyi və ya onlara 
riayət etmədiyi halda, həmin öhdəlikləri, təminat-
ları və təəhhüdləri tam olaraq yerinə yetirəcək və 
onlara riayət edəcək 

- (yuxarıda qeyd olunanların ümumi xarakte-
rinə xələl yetirmədən) sifarişçi qarşısında vəd ve-
rir və öhdəsinə götürür ki, sifarişçinin birinci tə-
ləbi üzrə, podratçının müqavilə üzrə və müqavi-
ləyə müvafiq olan hər hansı öhdəlikləri, təminat-
ları və/və ya təəhhüdlər pozmasından və ya po-
zulması səbəbindən sifarişçinin birbaşa və ya do-
layısı ilə məruz qaldığı və ya qarşılaşdığı hər 
hansı itkiləri, xərcləri, iddiaları, zərəri, məhkəmə 
qərarlarını və məsrəfləri ödəyəcək və həll edəcək 
(və sifarişçini qeyd olunanlar ilə əlaqədar məsu-
liyyətdən tam azad edəcək və qoruyacaq) 

- (yuxarıda qeyd olunanların ümumi xarakte-
rinə xələl yetirmədən) sifarişçi qarşısında vəd ve-
rir və ayrıca və müstəqil öhdəlik götürür ki, sifa-
rişçinin birinci tələbi üzrə, sifarişçini podratçının 
müqavilə üzrə və müqaviləyə müvafiq olan hər 
hansı öhdəlikləri, təminatları və/və ya təəhhüdlə-
rinin istənilən qəbildən olan hər hansı səbəbdən 
(həmin səbəbin sifarişçiyə və ya onun vəzifəli 
şəxslərinə, işçilərinə, qulluqçularına, agentlərinə 
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və ya peşəkar müşavirlərinə məlum olmasından ası-
lı olmayaarq) qeyri-qanuni və ya qüvvədən düşmüş 
və ya etibarsız, məcburi tətbiq edilməsi qeyri-müm-
kün və ya təsirsiz olması nəticəsində sifarişçinin 
birbaşa və ya dolayısı ilə məruz qaldığı və ya qarşı-
laşdığı hər hansı itkilər, xərclər, iddialar, zərər, 
məhkəmə qərarları və məsrəfləri ilə əlaqədar məsu-
liyyətdən azad edəcək və qoruyacaq (10, s. 340). 

Podratçının ana şirkəti tərəfindən verilən zə-
manətin 2 növü vardır. 

1. Əsas ana şirkət tərəfindən verilən təminat 
(“Ultimate Parent Company Guarantee”) 

2. Bilavasitə ana şirkət tərəfindən verilən tə-
minat (“İmmediate Parent Company Guarantee”) 

Hüquqi ədəbiyyatda bir şirkətin əsas ana şirkət 
hesab edilməsinin 2 əsas şərti qeyd edilir: 

1. Ana şirkət digər şirkətin idarəçəliyində bir-
başa olaraq iştirak etməli və həmin şirkətin səhm-
lərinin bir hissəsinə sahib olmalıdır. 

2. Həmin ana şirkət özü hər hansı digər şirkət 
tərəfindən idarə edilməməlidir. 

Təminatın məhz sonuncu ana şirkətdən alın-
ması ilə bağlı tələbin müqavilədə qeyd edilməsi-
nin səbəblərindən biri əsas ana şirkətin səhmlərin 
çoxluğundan qaynaqlanan qərar qəbuletmə gücü-
nün bilavasitə ana şirkət ilə müqayisədə daha 
yüksək olmasıdır. Bu nüans sifarişçi üçün daha 
az risk ifadə etdiyi üçün sifarişçi şirkətlər bir çox 
hallarda təminatın məhz əsas ana şirkət tərəfin-
dən verilməsinə dair tələb irəli sürürlər. 

İki və daha artıq müstəqil şirkət bir müqavilə 
altında birgə fəaliyyət formasında podratçı qis-
mində çıxış edərsə, birgə fəaliyyətin subyekti 
olan hər bir şirkət ayrılıqda ana şirkət təminatı əl-
də edərək sifarişçiyə təqdim edir. Bəzi hallarda 

sifarişçi birgə fəaliyyət iştirakçılarının ana şirkət-
lərinin hər  birindən ayrılıqda təminat verməsini 
deyil, bütövlükdə podratçının adından tək bir ana 
şirkət təminatının verilməsini tələb edə bilər (12, 
s. 34-35). Podrat müqaviləsində bu cür razılaşdı-
rıldığı halda, birgə fəaliyyətin lideri hesab olunan 
subyektin (birgə fəaliyyətə dair müqavilədə mü-
əyyənləşdirilir) ana şirkəti birgə fəaliyyət iştirak-
çılarının hamısının adından və bütün iştirakçıla-
rın öhdəliklərinə münasibətdə sifarişçiyə tək bir 
ana şirkət təminatı təqdim edir. Birgə fəaliyyətin 
lideri hesab olunan tərəfin ana şirkəti tərəfindən 
sifarişçiyə digər iştirakçıların öhdəliklərini əhatə 
edən tək bir ana şirkət təminatı verilməsi üçün 
birgə fəaliyyətin digər subyektlərinin ana şirkət-
ləri lider subyektin ana şirkətinə qarşı təminat 
(“counter guarantee”) verməlidir. 

Podratçnın ana şirkəti tərəfindən verilən təmi-
natın bir neçə əsas xarakterik cəhətləri aşağıdakı 
kimidir: 

- Təminat məktubu heç bir halda sifarişçinin 
ilkin razılığı olmadan dəyişdirilə və ya hər hansı 
bir əlavə edilə bilməz; 

- Bu təminatlar podratçının müqavilə üzrə 
zəmanət öhdəlikərinin (warranty obligations) so-
nuna qədər qüvvədə olmalıdır (müqavilədə ana 
şirkət təminatının qüvvədə olma müddəti barədə 
başqa cür nəzərdə tutulmamışdırsa); 

- Podratçı özündən asılı olan səbəblərdən 
müqavilə üzrə öhdəliklərini qismən və ya tama-
milə icra edə bilmirsə və ya icra etməkdən imtina 
edərsə, təminat verən ana şirkət podratçının öh-
dəliklərini tamamlamağı yerinə yetirmək vəzifəsi 
daşıyır (11, s.27-280). 
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РАБОТ И УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ  
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: БАНКОВСКИЕ  

ГАРАНТИИ И ГАРАНТИИ ГОЛОВНОЙ КОМПАНИИ 
Резюме 

 
Существует ряд причин, находящихся под контролем и ответственностью подрядчиков, ко-

торые могут поставить под угрозу возможность своевременного и успешного завершения 
строительно-монтажных работ в нефтегазовой отрасли, причиняя денежный ущерб клиентам и 
акционерам, который может быть возмещен с использованием определенных инструментов, 
включая, но не ограничиваясь, банковскими облигациями и гарантиями материнской компа-
нии. Упомянутые инструменты обеспечивают фискальную и договорную гибкость клиентам 
проектов, позволяя им эффективно справляться с дефолтами, связанными с подрядчиками, ока-
зывающими пагубное влияние на строительно-монтажные работы в нефтегазовой промышлен-
ности. 

Данная статья представляет собой юридическое и эмпирическое руководство по банковским 
облигациям и гарантиям материнской компании, которые используются в рамках контрактов 
на строительство, заключенных между заказчиками и подрядчиками, а также анализ основных 
характеристик вышеупомянутых договорных инструментов. 

       
Orkhan Hasanov 

LEGAL AND PRACTICAL ASPECTS OF SECURITY OF PERFORMANCE OF WORK 
AND SERVICES IN OIL AND GAS CONSTRUCTION AND INSTALLATION PROJECTS: 

BANK GUARANTEES AND PARENT COMPANY GUARANTEE 
Summary 

 
There are a number of reasons falling within contractors control and responsibility that would jeo-

pordise the ability to achieve timely and successful delivery of oil and gas construction projects giving 
cause to monetary damages to clients and shareholders, remediation of which may be executed thro-
ugh employment of certain tools that includes inter alia bank bonds and parent company guarantee. 
The tools in reference provide fiscal and contractual flexibility to clients of the projects enabling them 
to effectively deal with defaults attributable to contractors having detrimental impact on oil and gas 
construction projects.  

This article represents legal and empirical guidance on bank bonds and parent company guarantee 
that are employed under construction contracts entered into between clients and contractors, together 
with the analysis of key features of the aforesaid contractual tools. 
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espublikamızın qüvvədə olan ailə 
qanunvericiliyində nikah, əsasən, 
klassik nikah anlayışı müddəalarına 

söykənsə də, müqavilənin də bağlanmasına icazə 
verilir. Lakin bir çox qərb dövlətlərindən fərqli ola-
raq, milli qanunvericiliyimizdə bu müqavilənin 
məzmunu yalnız əmlak münasibətləri ilə bağlı ola 
bilər və şəxsi münasibətlərin müqavilədə nəzərdə 
tutulmasına yol verilmir Azərbaycan Respublikası 
AM-nin 38.1-ci maddəsinə əsasən, nikah müqavilə-
si nikaha daxil olan şəxslər arasında bağlanan, ni-
kah dövründə və (və ya) nikah pozulduqda ər-arva-
dın əmlak hüquqlarını və vəzifələrini müəyyən 
edən sazişdir. 

Qədim zamanlarda, eləcə də Roma və yunan 
hüququnda, habelə orta əsrlər dövründə qanunve-
ricilik patriarxal münasibətlərin qərarlaşmasına, 
qadınların və uşaqların hüquq və mənafelərinin 
məhdudlaşdırılmasına xidmət edirdi. Tədricən bir 
sıra Avropa ölkələrində patriarxal münasibətlərin 
yumşalması müşahidə olunmağa başladı. XVII 
əsrin axırlarında İngiltərədə və Fransada uşaqla-
rın  tərbiyəsinə görə valideynlərin məsuliyyətinin 
artırılması, ata və ananın hüquq və vəzifələrinin 
tarazlaşdırılması istiqamətində qanunlar paketi iş-
lənib hazırlandı və qəbul olundu. Sonrakı dövr-
lərdə həmin qanunların təkmilləşdirilməsi və 
standartlaşdırılması istiqamətində təsirli addımlar 
atıldı. 1989-cu ildə Fransada qəbul olunmuş 

«Atılmış uşaqlar haqqında və valideynlərin rəhm-
sizcəsinə rəftar etdiyi uşaqlar haqqında» qanun 
nəzərdə tutulurdu ki, bu qəbildən olan valideyn-
ləri məhkəmə valideynlik hüququndan məhrum 
edə, hüquq və mənafeləri pozulmuş uşaqlar qəy-
yumlara və uşaq xeyriyyə müəssisələrinə verilə 
bilərdi. Bu qəbildən olan qanunvericilik aktları 
sonralar Belçika, Hollandiya, Macarıstan və s. ki-
mi ölkələrdə qəbul olundu. Rusiya imperiyasının 
qanunlar külliyyatında da ailə hüququ istiqamə-
tində, xüsusən uşaqların hüquqlarının müdafiəsi 
yönümündə də müəyyən irəliləyiş nəzərə çarp-
maqda idi. Sovet hakimiyyətinin qurulmasından 
sonra Rusiyada və Azərbaycanda ailə hüququ sa-
həsində baş verən irəliləyişi qeyd etməmək ol-
maz. Hələ 31 dekabr 1917-ci ildə «Analığın və 
uşaqların mühafizəsinin təmin edilməsi» üzrə 
kollegiyaların təşkili haqqında dekret imzalan-
mışdı.4 yanvar 1918-ci ildə qəbul edilmiş «Ni-
gah, ailə, qəyyumluq hüququ və vətəndaşlıq və-
ziyyəti aktları haqqında Məcəllənin» 149-cu 
maddəsi valideynlərin hüquqlarını, o cümlədən 
uşaqlarını tərbiyə etmək hüququnu müəyyən 
edirdi. Ailə tərbiyəsinin ictimai əhəmiyyətini nə-
zərə alan dövlət valideynlərin üzərinə eyni za-
manda uşaqları tərbiyə vəzifəsi də qoyurdu. Vali-
deynlərin uşaqları tərbiyə etmək vəzifəsi həmin 
Məcəllənin 154-cü maddəsində konkret göstəril-
mişdi. Bununla da dövlət valideynlər və uşaqlar 
arasında olan münasibətlərə hüquqi xarakter ver-
di. Ailədə, uşaqların tərbiyəsinə münasibətdə va-
lideynlərin məsuliyyəti artırıldı. Azərbaycan 
SSR-in 29 may 1928-ci il tarixli «Nikah, ailə və 
qəyyumluq haqqında» qanununda yeni hüquq 
normaları hesabına xeyli dəyişiklik edildi. Nikah 
senzi kişilər üçün 18 yaş, qadınlar üçün isə 16 yaş 

R 
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müəyyən olundu. Valideynlərin başlıca hüquq və 
vəzifələrinin məhz uşaqların mənafeyi naminə hə-
yata keçırilməsı bir daha təsbit olundu. Ən başlıca 
yenilik kimi qeyd etmək lazımdır ki, ilk dəfə olaraq 
yeni Məcəllədə övladlığa götürmə institutu nəzərdə 
tutulurdu. Ailə Məcəlləsində qəyyumluğa və hima-
yəçiliyə daha geniş yer verilirdi. 

Ailə hüququnda ciddi dəyişiklik olan 2000-ci 
ildə qəbul edilmiş Ailə Məcəlləsində ilk dəfə ola-
raq nikah müqaviləsi haqqında düzünə göstəriş 
vardır. Nikah müqaviləsi haqqında müxtəlif kon-
sepsiyalar mövcuddur. 

Nikah müqaviləsinə, ilk növbədə, mülki-hüqu-
qi müqavilənin bir növü kimi baxmaq lazımdır. 
Əksər müəlliflər (M.V.Antokolskaya, P.V.Kraşe-
ninnikov və digərləri) mülki hüquq normalarının 
ailə münasibətlərində subsidiar tətbiqinə yol ve-
rildiyini əsas götürüb, bu mövqeyi dəstəkləyirlər. 
S.N.Bondov göstərmişdir ki, nikah müqaviləsi 
ikitərəfli mülki-hüquqi əqd olduğundan, həm 
bağlanılma qaydasına, həm məzmununa, həm də 
tərəflərin iradə azadlığına görə bu əqlərin tələblə-
rinə uyğun olmalıdır (6, s.58). Az sayda olsa da, 
başqa mövqedə olanlar da vardır. Məsələn, 
O.N.Nizamiyeva, N.N.Tarusina nikah müqavilə-
sinin subyekt tərkibini və məzmununu əsas götü-
rürək, onu xalis ailə hüququnun institutu kimi nə-
zərdən keçirmişlər (7, s. 7; 8, s.16).  

O.V.Boqdanova bu məsələdə fikir ayrılığına 
son qoyulması və ər-arvad arasında əmlak müba-
hisələrinin həllində mülki qanunvericilik norma-
larının tətbiqi imkanlarının genişləndirilməsi 
məqsədi ilə AM-də nikah müqaviləsini nəzərdə 
tutan normaya aşağıdakı məzmunda əlavənin 
edilməsini təklif etmişdir: “Nikah müqaviləsi ailə 
hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsinin mülki-
hüquqi vasitəsi sayılır” (5, s.20). AM-də ailə üzv-
ləri arasında ailə qanunvericiliyi ilə tənzimlənmə-
yən əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərinə 
mülki qanunvericiliyin ailə münasibətlərinin ma-
hiyyətinə zidd olmayan normalarının tətbiq edil-
diyini nəzərə alsaq (2-ci maddə), O.V.Boqdano-
vun təklifinə ehtiyacın olmadığını yəqin edərik. 

Azərbaycan Respublikası MM-nin 389.1-ci 
maddəsinə əsasən, mülki hüquq və vəzifələrin 
müəyyənləşdirilməsi, dəyişdirilməsi və ya xitamı 
haqqında iki və ya bir neçə şəxsin razılaşması 

müqavilə sayılır. Deməli, nikah müqaviləsi, heç 
şübhəsiz, mülki qanunvericilikdə bu əqd üçün 
müəyyən olunmuş şərtlərə cavab verməlidir. La-
kin nikah müqaviləsini digər növ mülki-hüquqi 
müqavilələrdən fərqləndirən cəhətlər də vardır ki, 
onlar öz əksini AM-nin müvafiq müddəalarında 
tapmışdır. M.D.Dəmirçiyevanın fikrincə, nikah 
müqaviləsinin səciyyəvi xüsusiyyəti onun sub-
yekt tərkibinə, bağlanma tarixinə, müqavilənin 
predmeti və məzmununa aiddir (4, s. 219). Biz bu 
mövqe ilə razıyıq. Azərbaycan Respublikası AM-
nin 38.1-ci maddəsinə əsasən, nikah müqaviləsi 
nikaha daxil olan şəxslər arasında bağlanılır. Bu 
onu ifadə edir ki, nikah müqaviləsinin subyektləri 
nikaha daxil olan şəxslərdir.  

Bəzən ədəbiyyatlarda nikah müqaviləsinin sub-
yektlərinin hələ ər-arvad münasibətlərində olmayan 
şəxslərin olmasına dair fikirlərə rast gəlirik. Biz bu 
mövqe ilə qəti razı ola bilmərik. Düzdür, AM-də 
“nikaha daxil olan şəxslər”in anlayışı verilməmiş-
dir. Lakin AM-nin 9-cu maddəsinin məzmunundan 
bu şəxslərin nikaha daxil olmaq barədə ərizə verən 
şəxslərin olması izahını vermək mümkündür. Bu 
barədə ərizə verməyən, nikahın bağlanılmasını döv-
lət qeydiyyatına aldırmayan şəxslərin bağladıqları 
nikah müqavilələri əhəmiyyətsiz olub, heç bir hü-
quqi nəticə doğurmur (9, s.77). 

AM-nin 39.2-ci maddəsində nikah müqaviləsi-
nin qüvvəyə minməsinin nikahın bağlanılmasının 
dövlət qeydiyyatı ilə əlaqələndirilməsi müddəası-
nın öz əksini tapması, ilk baxışdan, nikah müqa-
viləsinin subyekti mövzusunun elə də prinsipial 
məna kəsb etmədiyi fikrinə gəlməyə əsas verir. 
Bu məsələnin izahında fərqli mövqelər vardır. Bə-
ziləri hesab edir ki, əmlak xarakterli əksər əqdlər-
dən fərqli olaraq, nikah müqaviləsi bilavasitə sub-
yektinin şəxsiyyəti ilə bağlı olduğundan və nüma-
yəndə vasitəsi ilə deyil, şəxsən bağlanıldığından, 
belə qənaətə gəlmək olar ki, nikah yaşının azaldıl-
masına icazə verilmiş şəxslər öz aralarında bu cür 
müqaviləni yalnız nikahlarının dövlət qeydiyyatın-
dan sonra bağlaya bilərlər. Bəzilərinin fikrincə isə, 
nikah müqaviləsini bağlamaq qabiliyyəti nikaha da-
xil olmaq qabiliyyəti ilə sıx surətdə bağlıdır. Ona 
görə də nikah müqaviləsi nikah yaşına çatmış fəa-
liyyət qabiliyyətli vətəndaşlar arasında bağlanıla bi-
lər. Yaxud  hesab edilmişdir ki, yetkinlik yaşına 
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şatmayanlar nikahın dövlət qeydiyyatına qədər 
valideynlərinin iştirakları ilə nikah müqaviləsini 
bağlaya bilərlər (10, s.28; 11, s.17). 

 Milli müəlliflərimizdən prof. M.D.Dəmirçiye-
va da hesab etmişdir ki, nikaha daxil olan şəxs əgər 
nikah yaşına çatmamışdırsa, lakin müvafiq icra ha-
kimiyyəti orqanı tərəfindən nikah yaşının azaldıl-
masına icazə verilmişdirsə, MM-nin 30.1-ci mad-
dəsinə əsasən, nikah müqaviləsini valideynlərinin, 
övladlığa götürənlərin və ya himayəçinin yazılı ra-
zılığı ilə bağlaya bilərlər. Professorun fikrincə, 
MM-nin 28.6-cı maddəsinə uyğun olaraq, on sək-
kiz yaşına çatmamış fiziki şəxs nikaha girdiyi vaxt-
dan tam həcmdə fəaliyyət qabiliyyəti əldə etdiyin-
dən, müstəqil surətdə nikah müqaviləsini bağlamaq 
hüququna malikdir. MM-nin 28.4-cü maddəsinə 
əsasən, on altı yaşı tamam olmuş yetkinlik yaşına 
çatmayan əmək müqaviləsi üzrə işlədikdə və ya va-
lideynlərinin, övladlığa götürənlərin və ya himayə-
çinin razılığı ilə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ol-
duqda, tam fəaliyyət qabiliyyətli (emansipasiya) sa-
yıldığından, nikah müqaviləsini müstəqil surətdə 
bağlaya bilərlər (4, s.219-220).  

AM-nin 9.1-ci maddəsinə əsasən, nikah müva-
fiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən nikaha da-
xil olmaq istəyən şəxslərin, bu barədə ərizə ver-
dikləri gündən 1 ay sonra onların iştirakı ilə bağ-
lanır. Nikahın dövlət qeydiyyatından sonra bu 
şəxslər ər-arvad statusunu əldə edirlər. Əgər ni-
kaha daxil olmaq barədə ərizə vermiş şəxslərin 
(ərizənin geri götürülməsi, qeydiyyat orqanına 
gəlməmə və s. səbəblərdən) bu müddətdə nikah-
ları qeydə alınmamışdırsa, həmin şəxslər nikaha 
daxil olmaq istəyən şəxslər statusunu itirirlər. 

Fikrimizcə, nikah müqaviləsinin subyektləri 
həm ər-arvad münasibətlərində olan, həm də hələ 
bu münasibətlərdə olmayan, lakin bir-birləri ilə 
nikaha daxil olmaq istəyində olan şəxslər ola bi-
lər. Belə bir nəticəyə gəlməyə AM-nin 39.1-ci 
maddəsi bizə əsas verir. Həmin maddəyə əsasən, 
nikah müqaviləsi nikahın bağlanmasının dövlət 
qeydiyyatına qədər, eləcə də nikah dövründə istə-
nilən vaxtda bağlana bilər. Maddədə “nikahın 
bağlanmasının dövlət qeydiyyatına qədər” ifadəsi 
ilə yanaşı, “eləcə də nikah dövründə” ifadəsindən 
istifadə olunması, habelə AM-nin 39.2-ci maddə-
sində nikah müqaviləsinin nikahın bağlanmasının 

dövlət qeydiyyatına alındığı gündən qüvvəyə 
minməsinin göstərilməsi mövqeyimizin əsaslı ol-
duğunu təsdiq edir.  

Müasir dövrdə bir-birini sevən və ümumi tə-
sərrüfatı birgə idarə edən qadınların və kişilərin 
bir qismi birgə yaşayış dövründə əldə etdikləri 
əmlakı bölmək istəmədiklərindən və digər səbəb-
lərdən aralarındakı münasibətləri nikah bağlamaq 
yolu ilə rəsmiləşdirmək istəmirlər. Onların öz 
aralarında əmlak bölgüsünü aparmaq istəməmələ-
rinin səbəblərindən biri həmin bölgünün nəticəsi 
ilə bağlı vəziyyətin qeyri-müəyyənliyi, qüvvədə 
olan ailə qanunvericiliyinin maraqlı tərəfə birgə 
yaşayış dövründə əldə edilmiş əmlakın tərkibini 
istədiyi istiqamətə uyğun dəyişdirmək imkanını 
verməsidir. Ər-arvadın əmlakının bölgüsü zama-
nı onun rejiminin müəyyən edilməsi ilə bağlı ya-
rana bilən problemləri xarakterizə edən bəzi mə-
qamlar kimi aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

1) ümumi birgə əmlak obyektlərinin müxtəlif 
yollar ilə, o cümlədən bu cür əmlakın mövcud ol-
mamasını, itməsini, oğurlandığını, ailənin ümumi 
mənafeyi naminə xərcləndiyini, mübahisələndiri-
lən əmlakın nikah müddətində deyil, nikaha daxil 
olanadək əldə edildiyini, valideynlərinin hədiyyə-
si olduğunu və s. bəhanələr ilə “sübuta yetirmək-
lə” ər-arvadın əmlakının qanuni rejimindən çıxa-
rılmasına nail olunması; 

2) qanunvericilikdə nikah müqaviləsinin eti-
barsız sayılmasına əsas verən halların dairəsinin 
kifayət qədər geniş olması. Azərbaycan Respubli-
kasının qüvvədə olan Ailə Məcəlləsinin 40.5-ci 
maddəsinə əsasən, nikah müqaviləsi Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə əqdlərin eti-
barsız hesab edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş 
əsaslarla məhkəmə tərəfindən tamamilə və ya 
qismən etibarsız hesab edilə bilər. Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 14-cü fəsli 
“Əqdlərin etibarsızlığı” adlanır. MM-nin 339-cu 
maddəsinə əsasən, hakimiyyətdən sui-istifadə, bir 
tərəfin nümayəndəsinin digər tərəflə pis niyyətlə 
razılığa gəlməsi nəticəsində bağlanmış, yaxud bu 
Məcəllənin 49.4-cü maddəsində müəyyən edilmiş 
hallara səbəb olan əqd, habelə şəxsin ağır vəziy-
yətə düşməsi və digər tərəfin bundan istifadə et-
məsi nəticəsində həmin şəxsin özü üçün son də-
rəcə əlverişsiz şərtlərlə bağlamağa məcbur oldu-
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ğu əqd (ağır şərtli əqd) zərərçəkən tərəfindən mü-
bahisələndirilə bilər. Şəxs əqd bağlanması məq-
sədilə aldadıldıqda həmin əqdi mübahisələndirə 
bilər. Belə mübahisələndirmə əqdin aldatma ol-
madan bağlana bilməyəcəyinin aşkar olduğu hal-
larda həyata keçirilir. MM-nin 340-cı maddəsin-
də uydurma və yalan əqdlərin, 341-ci maddəsin-
də qeyri-ciddi əqdin, 342-ci maddəsində fəaliyyət 
qabiliyyəti olmayan fiziki şəxsin bağladığı əqdin, 
343-cü maddəsində fəaliyyət qabiliyyəti məhdud-
laşdırılmış fiziki şəxsin bağladığı əqdin, 346-cı 
maddəsində öz hərəkətlərinin mənasını başa düş-
məyən və ya onlara rəhbərlik edə bilməyən fiziki 
şəxsin bağladığı əqdin, 347-ci maddəsində vacib 
əhəmiyyətli yanılmanın təsiri altında bağlanmış 
əqdin etibarsızlığı halları nəzərdə tutulmuşdur. 

Nikah bağlamadan faktiki ər-arvad kimi yaşa-
yanlar arasında nikah müqaviləsinin bağlanılması 
mümkündürmü? Ədəbiyyatda bu barədə maraqlı 
təklif verilmişdir. Belə ki, M.V.Antokolskaya he-
sab etmişdir ki, faktiki ər-arvad münasibətlərində 
olan şəxslər arasında nikah haqqında müqavilə-
nin normalarını qanunun analogiyasına uyğun şə-
kildə tətbiq etmək olar. Müəllif cəmiyyətdə bu 
cür münasibətdə olan şəxslərin sayının çox oldu-
ğunu nəzərə almaqla, həmin şəxslər arasında, on-
ların əmlakına münasibətdə ümumi birgə mülkiy-
yət rejiminin tətbiq edilməsi şərti ilə, nikah mü-
qaviləsinin bağlanılmasını məqsədəuyğun hesab 
etmişdir. N.N.Tarusina da nikah müqaviləsi müd-
dəalarının faktiki ər-arvad olan şəxslərin əmlakına 
münasibətdə tətbiq edilməsi ilə ailə hüququ norma-
larının yayılma dairəsinin genişləndirilməsini təklif 
etmişdir (8, s. 69). Fikrimizcə, müqavilə azadlığı 
prinsipinə uyğun olaraq, faktiki ər-arvad olan şəxs-
lər əldə etdikləri əmlaklara münasibətdə ümumi 
birgə və ya ayrıca mülkiyyət rejimini tətbiqini nə-
zərdə tutan saziş (müqavilə) bağlaya bilərlər. Lakin 
bu saziş bütün hallarda mülki hüququn müddəaları-
na tabe olacaq və heç bir halda nikah müqaviləsi 
sayıla bilməz. Hesab edirik ki, ər-arvadın əmlak 
münasibətlərinin tənzimlənməsində nikah müqa-
viləsinin rolu xeyli dərəcədə mühümdür və bu sa-
hədə müəyyən edilmiş məhdudiyyətlər obyektiv 
və zəruri xarakter daşıyır.  

Xarici ölkələrin təcrübəsinə əsasən demək olar 

ki, nikah müqavilələri, bir qayda olaraq, tərəflər 
nikaha daxil olanadək bağlanılır (6, s. 169). Ni-
kah müqaviləsi ikitərəfli, konsessual və əvəzli 
əqddir. Nikah müqaviləsində müəyyən edilmiş 
hüquq və vəzifələr müxtəlif şəraitin yaranıb ya-
ranmamasından asılı ola bilər. Bu mənada nikah 
müqaviləsi həmçinin şərti xarakter daşıyır. Bəzən 
buna təxirə salan şərt də deyilir. Belə ki, burada 
ər-arvadın göstərilən hüquq və vəzifələrinin ya-
ranması müəyyən halların baş verib verməməsi 
ilə əlaqələndirilir. Yəni nikaha daxil olmaq niy-
yətində olan şəxslərin bağlamış olduqları nikah 
müqaviləsinin qüvvəyə minməsi üçün qanunveri-
cilikdə onların nikahının dövlət qeydiyyatına 
alınmasının zəruriliyi təsbit olunmuşdur. 

Fikrimizcə, nikah müqaviləsinə, mülki qanun-
vericiliklə müəyyən olunmuş şərtlə bağlanmış 
əqdlərdə olduğu kimi, təxirəsalıcı və ya ləğvedici 
şərtin əlavə edilməsi ilə hüquq və vəzifələrin ic-
rası həmin şərtlər ilə bağlı gözlənilən və naməlum 
hadisənin baş verməsindən asılıdır. Nikah müqavi-
ləsində nəzərdə tutulan şərtlər o hadisələrdir ki, on-
ların gələcəkdə baş verib verməməsi naməlumdur, 
lakin müqavilədə göstərilən hüquq və vəzifələrin 
əmələ gəlməsi həmin hadisənin baş verməsindən 
asılıdır. Nikah müqaviləsi o zaman ləğvedici şərtlə 
bağlanmış sayılır ki, həmin şərtin baş verməsi əq-
din xitamına səbəb olur və nikah müqaviləsi bağla-
nanadək mövcud olan vəziyyəti bərpa edir. Fikri-
mizcə, nikahın dövlət qeydiyyatına nikah müqavi-
ləsinin şərti ilə yanaşı, həm də vacib elementi kimi 
baxmaq lazımdır. Həmçinin, müqavilədə təxirəsalı-
cı şərtin müəyyən edilməsi göstərilən hallarda onun 
konsessual olmadığını ifadə etmir. 

Nikah müqaviləsi həm də əvəzli xarakter daşı-
yır. Burada ər-arvadın hüquq və fəaliyyət qabiliy-
yətini, ehtiyacı olan və əmək qabiliyyəti olmayan 
ərin (arvadın) saxlanılması üçün vəsait almaq hüqu-
qunu məhdudlaşdıran, ər-arvaddan birini çox əlve-
rişsiz vəziyyətə salan müddəalar nəzərdə tutula bil-
məz. Bu o deməkdir ki, nikah müqaviləsində bir tə-
rəfə yalnız hüquqlar, digər tərəfə isə yalnız vəzifə-
lər təqdim edilə bilməz. Nikah müqaviləsi ər-arva-
dın əmlakının qanuni rejimini dəyişdiyindən, tərəf-
lərin qarşılıqlı əmlak öhdəlikləri ilə müşayiət olu-
nur və nəticə etibarı ilə əvəzli xarakter daşıyır.  
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М.Д.Демирчиева  
О БРАЧНОМ ДОГОВОРЕ ПОНЯТИЯ 

 Резюме 
 
Субъектами брачного договора могут быть лица, состоящие в супружеских отношениях или 

еще не являющиеся супругами, но намеревающиеся вступить в брак друг с другом. Сделать 
такой вывод позволяет нам статья 39.1 СК. Согласно данной статье, брачный договор может 
быть заключен до государственной регистрации заключения брака, а также в любое время в 
период брака. Использование в статье наравне с выражением “до государственной регистрации 
заключения брака”, выражения “а также в период брака”, а также указание в статье 39.2 СК, 
что брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, всту-
пает в силу со дня государственной регистрации заключения брака, подтверждает обоснован-
ность нашей позиции. 

 
M.D.Demirciyeva  

ON MARRIAGE CONTRACT CONCEPTS 
 Summary 

 
The subjects of a marriage contract may be persons who are in marital relationships or who are not 

yet in those relationships, but who wish to enter into a marriage with each other. Article 39.1 of the 
Family Code gives us a basis for such a conclusion. According to this article, a marriage contract can 
be concluded before the state registration of the marriage, as well as at any time during the marriage. 
The use of the phrase "as well as during the marriage", along with the phrase "before the state registra-
tion of the marriage" in the article, including the indication of entry into force of marriage contract 
from the date of state registration of the marriage in Article 39.2 of the Family Code, confirm the 
substantiality of our position. 
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iras qalan əmlakın müqəddəratının 
həll edilməsi məsələsi mühüm 
şəxsi və ictimai əhəmiyyətə ma-

likdir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-
nın (bundan sonra – Konstitusiya) 29-cu maddə-
sinin VII hissəsi vərəsəlik hüququnun təminatına 
konstitusion zəmanət verir. Konstitusiyanın bu 
maddəsi vəsiyyət etmə hüququnu geniş anlamda 
bəyan edərək, vərəsəlik hüququnun təminatı kimi 
miras qoymağı, yəni bir tərəfdən vəsiyyət edə bil-
mək hüququnu, digər tərəfdən vərəsə olaraq mi-
rası qəbul edib ona sahib olmaq hüququnu nəzər-
də tutur. 

Vərəsəlik hüquq institutu ailə ilə əmlak hüquq 
normaları qrupu arasında mövcud olan mülki hü-
quq münasibətlərini tənzimləyir. Vərəsəlik insti-
tutu müəyyən dərəcədə hər iki normalar qrupu-
nun (ailə və əmlak) spesifik xüsusiyyətlərini 
özündə əks etdirir. Belə ki, vərəsəlik hüquq insti-

tutunun bu xüsusiyyəti həm ona aid olan qaydala-
rın xeyli hissəsinin məcburi xarakter daşımasın-
da, həm də müqavilə azadlığının xüsusi şərtlərlə 
məhdudlaşdırılmasında özünü göstərir. 

Ailə və əmlak hüquq normalarının xüsusiyyət-
lərini özündə əks etdirən vərəsəlik hüquq institu-
tu öz inkişaf yolunu hələ Roma hüququndan baş-
lamışdır. Belə ki, Roma hüququ torpaq sahəsinə 
fərdin mülkiyyət hüququnu tanımırdı. Torpaq sa-
həsi hər hansı bir ailəyə və yaxud nəslə məxsus 
olan mülkiyyət hesab olunurdu və ailə başçısının 
ölümü həmin torpaq sahəsinin sahibsiz qalması 
ilə nəticələnmirdi, dəyişən isə yalnız torpaq sahə-
sindən istifadə edənlər olurdu. 

Bununla yanaşı, ölmüş şəxsə məxsus əmlakın 
sahibsiz qalması cəmiyyətin və iqtisadi münasi-
bətlərin inkişafına mənfi təsir göstərən amillər-
dən biri olardı. İqtisadi münasibətlərin iştirakçıla-
rının vəziyyəti ödəmə qabiliyyəti ilə müəyyən 
olunur və bu səbəbdən də ödəmə qabiliyyətinin 
sabitliyi təsadüfi hadisələrdən, eləcə də, şəxsin 
ölümündən asılı olmamalıdır. Bu baxımdan cə-
miyyətin və iqtisadi münasibətlərin inkişafı ölən 
şəxsin borcu ilə onun əmlakının birləşməsinə gə-
tirib çıxarmışdır. Belə ki, əmlakı vəsiyyət üzrə 
qəbul edən şəxs ölən şəxsin borcları üçün cavab-
dehlik daşımalı idi. Bu prinsipə əsaslanaraq və-
siyyət üzrə əmlakın vərəsələrə keçməsi qaydası 
universal xarakter almış, bununla da əmlak təsa-
düfi şəxslərə deyil, məhz qabaqcadan məlum 

M 
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olan yaxın qohumlara və ya vəsiyyət edən tərə-
findən müəyyənləşdirilən şəxsə keçirdi. 

Vərəsəlik hüquq münasibətləri bütün dövlətlə-
rin qanunvericiliyində bu və ya digər formada 
özünəməxsus tənzimetməsi ilə fərqlənən hüquq 
sahəsidir. Beynəlxalq, başqa sözlə xarici ele-
mentli vərəsəlik münasibətləri isə iki və daha çox 
dövlətin hüquq sistemi bağlı olan münasibətlər-
dir. Bildiyimiz kimi münasibətin milli hüquqi 
tənzimetmədən çıxıb beynəlxalq tənzimetmənin 
predmetinə çevrilməsi üçün münasibətlər özündə 
müəyyən xarici elementləri əks etdirməlidir. 
Məhz bu xarici elementlərin sayəsində həmin və-
rəsəlik münasibətləri birdən daha çox dövlətlə 
bağlı olmuş olur. Bu zaman həmin münasibətlə-
rin tənzimlənməsi isə özü ilə bərabər həll edilmə-
si nəzərdə tutulan başqa məsələləri də gətirir. Və-
rəsəlik münasibətlərinin bu və ya başqa xüsusiy-
yətinə görə bağlı olduğu dövlət, həmin münasi-
bətlərinin tənzimlənməsinə öz milli qanunverici-
liyinin tətbiqini tələb edə bilər. 

Vərəsəlik münasibətləri qeyd etdiyimiz kimi 
daha mühafizəkar hüquq sahəsidir. Həmin müna-
sibətlər dövlətin daha çox adət-ənənəsi, dini, mə-
dəniyyəti ilə bağlı olan hüquq münasibətləridir. 
Məhz bu baxımdan dövlətlər həmin münasibətlə-
rin tənzimlənməsində öz milli qanunvericilikləri-
nin tətbiqinə daha çox üstünlük verirlər. 

Vərəsəlik münasibətlərini daha doğrusu bey-
nəlxalq xüsusi vərəsəlik münasibətlərini tənzim 
etmək üçün ilk öncə bir neçə proseduru yerinə 
yetirmək gərəkdir. Belə ki, bu münasibətlərə tət-
biq olunması gərəkli olan maddi hüququ müəy-
yən etməzdən əvvəl, ilk öncə bu hüququ  göstə-
rən kollizion norma müəyyən olunmalıdır. Hər 
hansı bir hüquq münasibəti sahəsində özündə 
unifikasiya olunmuş maddii-hüquq və kollizion 
hüquq normalarının mövcud olduğu beynəlxalq 
müqavilə olduğu zaman bu münasibətləri nizama 
salmaq üçün həmin normalar tətbiq olunur. Bu 
isə yaranacaq müəyyən problemlərinin qarşısının 
alınmasıdır. Beynəlxalq müqavilələr olmadığı za-
man həmin münasibətlərə tətbiq olunacaq milli 
hüquq normaları əsasında həyata keçirilir. 

Bildiyimiz kimi beynəlxalq xüsusi hüquq əsa-
sən iki hüquq normasının üzərində qurulmuşdu. 
Bunlardan biri maddi hüquq normasıdır. Maddi 

hüquq norması tətbiq olunacaq hüququn müəy-
yən olnması problemini aradan qaldırır. Yəni 
maddi hüquq norması beynəlxalq münasibətləri 
birbaşa olaraq tənzim edir. Maddi hüquq norması 
münasibətləri heç bir göndəriş etmədən tənzim 
edən hüquq normalarıdır [1, 5]. Bu normaların 
əksinə olaraq hüquq münasibətlərinin tənzimet-
məyən, sadəcə münasibətə tətbiq olunacaq maddi 
hüquq normasının müəyyən edən normalara kol-
lizion normalar deyilir. Kollizion normalar sadə-
cə göndərici xarakter daşıyır. O dövlətlər üçün 
heç bir hüquq vəzifə yaratmadan tətbiq olunacaq 
hüquqa göndəriş edir. Beynəlxalq xüsusi hüquq 
isə əsas etibarı ilə bu normalar əsasında qurul-
muşdur. 

Qeyd ədək ki, dövlətlərin qanunvericilikləri 
yalnız maddi-hüquqi və ya  prosesual hüquq nor-
malarına görə yox, eyni zamanda kollizion nor-
malara görə də bir-birindən fərqlənir. Kolliziya 
özü ziddiyyət, toqquşma olduğu halda bu norma-
ların özləri arasında da ziddiyyətlər yaranır. 

Beynəlxalq vərəsəlik məsələlərini tənzimləyən 
zaman yaranan digər bir maraqlı məsələ bəzi 
dövlətlərdə universal hüquq vasitəsi ilə ölmüş 
şəxsin bütün əmlakının tənzimlənməsi nəzərdə 
tutuduğu halda, digər dövlətlərdə ölmüş şəxsin 
miras əmlakına pərakəndə yəni ayrı-ayrı hüquq-
ların tətbiq olunması nəzərdə tutulur. 

Universal sistemə əsasən miras muxtar mül-
kiyyət sayılır. Onun ötürülməsi vahid qanun əsa-
sənda nəzərdə tutulur. 

Digər dövlətlər isə qeyd etdiyimiz kimi ölmüş 
şəxsin miras əmlakına vahid hüququn tətbiqini 
nəzərdə tutmur. Bu cür dövlətlərdə miras əmlakı 
daşınar və daşınmaz əmlaka bölünərək tənzimlə-
nir. Yəni mirasın daşınar və ya daşınmaz olma-
sından asılı olaraq ona tətbiq olaunacaq hüquq 
müəyyən olunur. 

Beynəlxalq praktikada bu münasibətlərə vahid 
və ya ayrı-ayrı hüquqların tətbiq olunmasından 
asılı olmayaraq müəyyən problemlər yaranır. 
Ümumi olaraq hər hansı hüquq münasibətinə tə-
biq olunan hüquq beynəlxalq xüsusi hüquqda 
“statut” adlanır. Vərəsəlik münasibətlərində sta-
tutun əhatə etdiyi məsələlərə mirasın açılma yeri, 
qanuni vərəsələrin dairəsi, məcburi pay və s. kimi 
məsələlər aiddir. 
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Hüquq doktrinasında “vərəsəliyin statutu”na 
anlayış verilmişdir. “Vərəsəliyin statutu” dedikdə 
kollizzion normalar əsasında müəyyən olunan və 
xarici hüquqla bağlı olan, vərəsəlik münasibətlə-
rinə bütövlükdə tətbiqi nəzərdə tutulan hüquqdur 
[1, 652]. 

Azərbaycan Respubikasında “vərəsəliyin sta-
tutu” dedikdə vahid hüququn tətbiqi nəzərdə tutu-
lur. Yəni vərəsəlik münasibətlərinə bütövlükdə 
vahid hüquq tətbiq olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, xarici elementli mü-
basibətlərə hansı ölkənin qanunvericiliyinin tət-
biq edilməsi məsələsi “Beynəlxalq xüsusi hüquq 
haqqında” AR qanunu ilə tənzimlənir. Həmin qa-
nunun 1.1-ci maddəsində deyilir: Bu Qanun xari-
ci elementli mülki hüquqi münasibətlərinə tətbiq 
olunmalı hüquq normalarını müəyyən edir. Qanu-
nun VII fəsli bilavasitə Vərəsəlik münasibətlərinə 
hansı ölkənin qanunvericiliyinin tətbiq olunması-
nı müəyyən edir.  Belə ki, həmin fəsildə mövcud 
olan maddələr, 29-cu maddə- Vərəsəlik münasi-
bətləri, 30-cu maddə isə Vəsiyyətnamənin forma-
sı adlanır. 

Vərəsəliyin statutu haqqında doktrinada da 
müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bunlardan növbəti-
ləri misal göstərə bilərik. L.A.Lunc statut dedik-
də vərəsəlik münasibətlərinə tətbiq olunacaq sə-
lahiyyətli hüquq sistemini nəzərdə tutur [8, 157]. 
A.L.Makovski isə vərəsəliyin statunu kollizion 
normalar əsasında müəyyən olunan və xarici ele-
mentli vərəsəlik münasibətlərinə bütövlükdə və 
ya onların əsas hissəsinə tətbiq olunacaq hüquq 
kimi nəzərəd tutur [9, 444]. 

Xarici hüquqşunas alimlər də statutunun anla-
yışını bu və ya digər mənada oxşar vermişdir. 
Belə ki alman hüquqşunas alimlərin fikrinə görə 
statut dedikdə - kollizion normanın göndərişi əsa-
sında müəyyən olunan səlahiyyətli hüquq nəzər-
də tutulur [7, 411]. 

Vərəsəliyin statutu haqqında mövcud olan an-
layışlardan  belə bir ümumi nəticə çıxarmaq olar 
ki, statut dedikdə həmin münasibətə tətbiq oluna-
caq hüquq nəzərdə tutulur. Vərəsəlik münasibət-
lərinin vahid bir hüquqla tənzimlənməsi qeyd et-
diyimiz kimi universal hüququn tətbiqinin nəzər-
də tutur. Bu münasibətlərin predmeti olan miras 
əmlakını daşınar və daşınmaz əmlak üzrə bölgü 

aparmadan vahid hüquqa tabe edilməsi düşünü-
rük ki, bir qədər məqsədə müvafiq deyil. Belə ki 
həm daşınar, həm daşınmaz əmlaka eyni hüqu-
qun tətbiq olunması ilk öncə əşyanın yerləşdiyi 
yerin kollizion bağlaması ilə birə-bir ziddiyət təş-
kil edir. Məhz bu baxımdan həm əşyanın yerləş-
diyi yerin kollizion prinsipinə, həm də əksər bey-
nəlxalq müqavilələrdə qəbul olunan əşyanın yer-
ləşdiyi yerin prinsipinə uyğun olaraq daşınmaz 
əşyalara onların yerləşdiyi yerin hüququnun tət-
biqini nəzərdə kollion bağlamaların olması daha 
məqsədəmüvafiq olardı. 

Vərəsəlik münasibətləri özü-özlüyündə mü-
rəkkəb hüquq münasibəti olduğu halda, bu müna-
sibətlərə xarici elementin əlavə olunması həmin 
münasibətləri daha da mürəkkəb bir hala gətirir. 
Düşünürük ki, həmin münasibətləri yalnız bir 
kollizon bağlamanın vasitəsi ilə nizamalamaq 
mümkün deyil. Q.A.Samailovanın fikrinə əsasən 
“…Heç bir kollizion norma universal deyildir və 
o hüququn vahidliyini təmin edə bilməz…” [10, 
6]. Müəllifin fikri ilə tamamı ilə razıyıq. Düşünü-
rük ki, yanaşması daha  məqsədə uyğundur. 

Milli qanunvericiliyimizdə qeyd etdiyimiz ki-
mi vərəsəlik münasibətlərinə universal hüquq va-
risliyi formasında, vahid universal hüququn tətbi-
qi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuşdur. Univer-
sal  hüquq kimi isə iki kollizion bağlamanı mü-
rəkkəb kolliziya normasını ifadə edir. Yəni bu 
maddə həm qanun üzrə, həm də vəsiyyət üzrə və-
rəsəlik münasibətləri üçün səlahiyyətli hüququn 
seçimi qaydasını müəyyən edir. Bütövlükdə qeyd 
olunan iki maddə əsasında belə bir nəticəyə gəl-
mək olar ki, köhnə qanunvericilikdən fərqli ola-
raq AR-in müasir qanunvericiliyi vərəsəlik mü-
nasibətlərinin kollizion tənzimlənməsi üçün “ira-
də azadlığı”(lex voluntatis) kimi kollizion  prin-
sipdən istifadə olunmasına yol verir. Belə ki, ira-
də azadlığı mülki qanunvericiliyin prinsipi olaraq 
MM-nin 6.1.2-ci maddəsində(mülki hüquq su-
bektlərinin iradə sərbəstliyi) təsbit olunmuşdur. 
Bu kollizon bağlamalar vətəndaşlıq qanununu və 
son daim yaşayış yerinin hüququ kollizion bağla-
malarıdır. Vərəsəlik münasibətlərinə ölmüş şəx-
sin vəsiyyətnaməsində vətəndaşı olduğu dövlətin 
qanunvericiliyini göstərdiyi hallar istisna olmaq-
la, son daim yaşayış yerinin hüququ tətbiq olu-
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nur. Bu isə qeyd etdiyimiz kimi müəyyən prob-
lemlərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Belə ki 
vərəsəlik münasibəti yaranıb və həmin münasibə-
tin predmeti olan miras əmlakın müəyyən hissəsi 
olan daşınmaz əmlak başqa dövlətin ərazisində-
dir. AR qanunvericiliyi isə vahid hüququn tətbi-
qini nəzərdə tutur. Beynəlxalq aləmdə qəbul 
olunmuş qaydaya əsasən isə daşınmaz əmlaka 
onun yerləşdiyi yerin hüququ tətbiq olunur. Bu 
qayda AR digər dövlətlərlə bağlamış olduğu iki-
tərfli müqavilələrdə, regional bir neçə beynəlxalq 
müqavilədə qəbul olunmuşdur. 

Bu zaman əsas önəm daşıyan məsələlərdən bi-
ri ölmüş şəxsin şəxsi qanunu müəyyən etməkdir. 
Bir çox dövlətlər şəxsi qanun dedikdə, vətəndaşı 
olduğu (lex patriae) , digər dövlələr isə daim ya-
şadığı ölkəni (lex domicili)  nəzərdə tuturlar. Yə-
ni əgər ölmüş şəxs bir dövlətin vətəndaşı olmuş, 
başqa bir dövlətdə isə daim yaşayış yerinə malik 
olmuşsa bu iki hüquq arasında toqquşma baş ve-
rəcək. Əgər daim yaşayış yeri (lex domicili) kol-
lizion bağlamasının dövlətlərin qanunvericiliyinə 
əsasən fərqli şərh olunduğu nəzərə alsaq digər 
problemli məsələlərin yaranması qaçılmazdır. 

Bizim araşdıracağımız əsas kollizion bağlama-
lar daim yaşayış yerinin hüququ (lex domicili), 
vətəndaşlıq qanunu (lex patriae) və bəzi ədəbiy-
yatlarda istifadə olunan son daim yaşayış yerinin 
qanunu (last habitual residences) olacaqdır. 

Xarici elementin iştirak etdiyi vərəsəlik müna-
sibətlərində ölmüş şəxsin daim yaşayış yerinin 
müəyyən olunması ilə münasibətə tətbiq oluna-
caq hüququn seçilməsi bir-biri ilə sıx bağlı pro-
seslərdir. 

Dövlətlərin kollizion normaları arasında olan 
fərqlilikləri aradan qaldırmaq üçün dünya birliyi 
tərəfindən müəyyən addımlar atılmışdır. Bu ad-
dımlar sırasında 1951-ci ildə qəbul olunmuş Və-
təndaşlıq və son daim yaşayış yerinin hüquqları 
arasında kolliziyaların müəyyən edilməsi adlı 
Haaqa konvensiyasını qeyd edə bilərik. Konven-
siya Renvoi adı ilə tanınır. Konvensiyanın qüvvə-
yə minməsi fiziki şəxsin istinad etdiyi qanunu yə-
ni şəxsi qanunu müəyyən etmək probleminin ara-
dan qaldırılması deməkdir. 

Daim yaşayış yerinin hüququ başqa sözlə do-
micili qanunveriliklərdə fərqli şəkildə qeyd olun-

muşdur. Bəzi qanunveriliklərdə daim yaşayış ye-
ri, bəzilərində adi yaşayış yeri, bəzilərində isə adə-
tən yaşayış yeri kimi göstərilmişdir. AR MM adə-
tən yaşayış yeri terminindən istifadə olunmuşdur. 

Ölmüş şəxsin daim yaşayış yerinin qanunu 
(lex domicili) adlı kollizion bağlama vərəsəlik 
münasibətlərində iştirak edən əsas kollizion bağ-
lamalardandır. Lakin bu kollizion bağlamanın ən 
böyük mənfi xüsusiyyəti onun şərhinin dövlətlə-
rin qanunvericiiyində fərqli olmasıdır. Kollizion 
bağlamanın konkret məzmunu heç bir beynəlxalq 
müqavilədə verilməmişdir. Daim yaşayış yerinin 
müəyyən olunması demək olar ki, bütün dövlət-
lərdə məhkəmələr tərəfindən həyata keçirilir. 

Fiziki şəxsin qanunu kimi dövlətlərin qanun-
vericliklərində qeyd olunan vətəndaşlıq qanunu 
və daim yaşayış yerinin qanunu bağlamaları ara-
sında müqayisə apararaq M.Volf yazmışdır: “ .... 
nəinki müxtəlif dövlətlərin qanunvericiliklərində, 
bəzən hətta eyni dövlətin ərazisində də bu termi-
nin şərhində müxtəlif fikir ayrılıqları mövcud 
olur. Daim yaşayış yeri prinsipinin olduğu yerlər-
də, bu yerin saxtakarlıq edilərək dəyişdirilməsi 
təhlükəsi mövcud olur.” 

Vərəsəlik münasibətlərində miras qoyanın 
“yaşayış yerinin qanunu” (lex domicilii) əsas kol-
liziya norması hesab edilir. Bu prinsip əsasında 
xarici elementli vərəsəlik münasibətlərinin kolli-
zion tənzimlənməsi həyata keçirilir, vərəsəliyin 
kollizion məsələləri həll olunur. Onun əsasında 
vərəsəliyin statutu müəyyən edilir. Göründüyü 
kimi, vərəsəlik münasibətlərinə tətbiq edilməli 
olan qanunu (vərəsəlik statutunu) müəyyən edən 
“miras qoyanın yaşayış yeri” kimi kollizion prin-
sipin əsasında ərazi meyarı durur. Bu səbəbdən 
miras qoyanın vətəndaşlığı nəzərə alınmır. Həm 
də miras qoyanın öldüyü yerə əhəmiyyət verilmir 
(məsələn, miras qoyanın xaricdə ezamiyyətdə və 
ya məzuniyyətdə olarkən və yaxud turizm səfəri 
zamanı ölməsi və s.). 

Qanuna görə,  vərəsəlik münasibətlərinə tətbiq 
olunan qanunun müəyyənləşdirilməsi və seçilmə-
si üçün miras qoyanın son daimi yaşayış yerinə 
əhəmiyyət  verilir.  Bu isə təsadüfi deyildir. Son 
daimi yaşayış yeri dedikdə,  miras qoyanın öldü-
yü anda axırıncı  daimi  yaşayış  yeri başa düşü-
lür. “Son yaşayış yeri” (lex domicilii) kollizion 
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prinsipinin əsas elementi, vərəsəliyi kolliziya-hü-
quqi tənzimetmənin vacib şərti sayılır. Məhz mi-
ras qoyanın “son yaşayış yeri” vərəsəlik münasi-
bətlərinə tətbiq edilməli olan qanunu axtarmaqda 
həlledici meyar rolunu oynayır. Məsələ burasın-
dadır ki, əksəriyyət xarici ölkələrin qanunvericili-
yi şəxsin bir neçə yaşayış yerinə malik omasına 
yol verir [1, 288]. Bizim ölkə qanunvericiliyi də 
göstərir ki, şəxsin bir neçə yaşayış yeri ola bilər 
(AR-in MM, m. 27, b.1). AR-in mülki qanunveri-
ciliyi fiziki şəxsin yaşayış yerinin tənzimlənməsi-
nə ayrıca norma həsr etmişdir (MM, m. 27). Bu 
normaya görə, fiziki şəxsin adətən yaşadığı yer 
onun yaşayış yeri sayılır. 

Qeyd etdiyimiz kimi qanunvericiliyimizdə 
şəxsin yaşayış yerinin anlayışına xüsusi norma 
həsr olunmuşdur. Bu normada şəxsin adətən yaşa-
yış yeri kimi bir neçə yerə malik ola bilməsi qeyd 
olunur. Adətən yaşayış yeri kimi bir neçə yerin 
göstərilməsi düşünürük ki gələcəkdə müəyyən 
problemlərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz nümunələrdən aydın 
olduğu kimi daim yaşayış yeri bəzi dövlətlərin 
qanunvericliklərində bir-birindən fərqli olaraq 
izah olunmuş, bəzi dövlətlər də isə bu anlayışın 
izahına yer verilməmişdir. 

Ölmüş şəxsin yaşayış yerinin müəyyən olun-
ması həmin münasibətlərə tətbiq olunacaq hüquq 
kimi vərəsəliyin statutunun, mirasın açılma yeri-
nin müəyyən olunması üçün mühüm əhəmiyyətə 
malikdir. Yəni qısaca deyə bilərik ki, ümumilikdə 
beynəlxalq vərəsəlik münasibətlərinin tənzimlən-
məsində vacib əhəmiyyətə malikdir. Sonuncu 
olaraq isə qeyd edə bilərik ki, ölmüş şəxsin yaşa-
yış yerini müəyyən etmək mümkün olmadığı hal-
da başqa bir kollizion norma tətbiq olunur. 

Növbəti kollizion bağlama kimi vətəndaşlıq 
qanunu göstərə bilərik. Vətəndaşlıq qanunu kolli-
zion bağlamasının göndərişinə əsasən münasibət-
lərə şəxsin vətəndaşı olduğu dövlətin qanunveri-
ciliyinin tətbiq olunması nəzərdə tutulur. Daim 
yaşayış yeri kollizion bağlaması əgər şəxsin daim 
yaşadığı yerin qanunvericiliyinin tətbiqini nəzər-
də tutursa, vətəndaşlıq qanunu vətəndaşı olduğu 
dövlətin qanunun tətbiqini nəzərdə tutur. Əgər 
daim yaşayış yerini müəyyən etmək əhəmiyyətli 
çətinlik yaradırsa, bu kolliizion bağlamaya əsasən 

maddi hüququ müəyyən etmək çox asandır. Öl-
müş şəxsin vətəndaşı olduğu dövlətin müəyyən 
edilməsi demək olar ki, avtomatik olaraq baş ve-
rir. Bunun ən asan üsulu isə şəxsiyyəti tədiq edən 
sənəddir. Doğrudur bu qanunun tətbiqində də 
müəyyən çətinliklər yarana bilər. Bu ölümüş şəx-
sin bir neçə vətəndaşlığa malik olduğu zaman ya-
rana bilər.  Son daim yaşayış yeri və daim yaşa-
yış yeri kollizon bağlamaları ilə vətəndaşlıq qa-
nunu arasında müqayisə apardığımız zaman və-
təndaşlıq qanununun tətbiqi daha əlverişli hesab 
oluna bilər. Lakin şəxsin vətəndaşı olduğu dövlət 
onun tamamı ilə bağlı olduğu dövlət hesab olun-
mur. Əgər şəxs müəyyən dövlətin vətəndaşlığına 
malik olmuş, lakin həmin  dövlətlə heç bir bağlı-
lığı olmamışdırsa, bu zaman ölmüş şəxsin miras 
əmlakının taleyini həmin dövlətin həll etməsi də 
özlüyündə müəyyən təzadlar yaradır. Bu kollizi-
on bağlamanın tətbiqinə əksər ərəb, kontinental 
hüquq sistemli və Avropa ölkələrində rast gəlinir  
[5, 48]. 

Bu terminin konkret olaraq anlayışının beynəl-
xalq sənədlərdə mövcud olmamasına baxmaya-
raq, bu termin daha çox şəxsin öz seçimi əsasında 
bütün həyat fəaliyyətinin cəmləşdiyi yer kimi təf-
sir olunur. Ümumi hüquq sistemli ölkələrin məh-
kəmələri tərəfindən qeyd olunur ki, son adi yaşa-
yış yeri müstəsnalıq təşkil edir və şəxs yalnız bir 
son daim yaşayış yerinə malik ola bilər. 

Baxdığımız zaman domicilinin elə şəxsin adi 
yaşayış yeri ilə eyni mənaya gəldiyini düşünürük. 
Lakin əslində belə deyil. Lex domicili dediyimiz 
zaman şəxsin evi yəni daimi yaşayış yeri başa dü-
şülür. Şəxsin son daimi yaşayış yerinin müəyyən 
olunması əsasən şəxsin niyyəti ilə bağlı olur. Yə-
ni şəxsin son daim yaşayış yerini müəyyən edə-
rək onun həmin dövlətdə daimi olaraq məskun-
laşmaq, yerləşmək niyyəti olub-olmadığı nəzərə 
alınır. 

Son adi yaşayış yeri terminindən qeyd etdiyi-
miz bir neçə beynəlxalq müqavilədə istifadə 
olunmasına baxmayaraq, bu termin sanki bir mə-
nada son daim yaşayaış yeri terminin tamamla-
maq məqsədi ilə istifadə olunur. Lakin bu kollizi-
on bağlamadan ingilis məhkəmələri tərəfindən 
daimi yaşayış yeri qanununa alternativ qanun ki-
mi və vəsiyyətnamənin formal etibarlığı tənimlə-
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yən qanun kimi istifadə olunur [16]. 
Əksər hüquqşunas alimlər qeyd edir ki, son 

adi yaşayış yeri qanununun beynəlxalq səviyyədə 
dəqiq anlayışı verilməlidir. Çünki bu anlayışın 
konkret olaraq müəyyən edilməməsi, tətbiq zama-
nı sonsuz formada təfsirinə gətirib çıxara bilər. 

Bundan başqa professor Devid Xeyton qeyd 
edir ki, İttifaqı tərəfindən qəbul olunan Reqlamen-
tin vərəsəlik münasibətlərini effektiv tənzimləyə 
bilməsi üçün son adi yaşayış yeri termininə İttifaq 
tərəfindən dəqiq təfsir olunmalıdır. O, qeyd edir 
ki, bu qanunun bütün Avropa dövlətləri tərəfindən 
vahid formada tətbiq olunacağını nəzərə alsaq bu 
xüsusi önəm kəsb edən məsələdir [17]. 

Vərəsəliklə bağlı AR qanunvericiliyini analiz 
etsək, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bu qanun-
vericilik resepsiyadan istifadə olunmaqla beynəl-
xalq müqavilələrin və digər dövlətlərin müvafiq 
qanunvericilik müddəalarının təsiri ilə formalaş-
mışdır. Beynəlxalq müqavilələrin AR qanunveri-
ciliyinə təsiri ilə digər Avropa dövlətlərinin qa-
nunvericiliyinə beynəlxalq müqavilənin təsirini 
[7, 139-161) müqayisə etsək görərik ki, onlardan 
fərqli olaraq bizdə bu təsir heç də birbaşa xarak-
ter daşımır. Məsələn, İsveçin [6, 49-65], Fransa-
nın, Almaniyanın, Portuqaliyanın və.s dövlətlərin 
qanunvericiliyinə [5, 31-47] beynəlxalq müqavi-
lələrin təsiri, həmin dövlətlərin Haaqa konvensi-
yalarında iştirak etməsi səbəbindən birbaşa xa-
rakter daşıyır. AR-in qanunvericiliyinə beynəl-
xalq müqavilələr bir qayda olaraq qeyri-birbaşa 
təsir göstərir. Bu təsirin mahiyyəti ondan ibarət-
dir ki, AR bu və ya digər beynəlxalq müqavilə-
lərdə iştirak etmədən ümumi formada konvension 
tənzimetməyə əsaslanan modellərdən istifadə et-
məklə milli normativ aktlar qəbul edir [2, 145]. 
Bunu hüquq ədəbiyyatında “dolayısı” unifikasiya 
adlandırırlar [4, c.2, 304]. Bu formada normativ 
akt qəbul edilməsi nəticəsində milli hüquq siste-
mində ümumiləşdirilmiş, yəni müxtəlif ölkələrin 
qanunvericiliyində eyni olan normalar yaranır. 
Bu zaman AR üzərinə beynəlxalq müqavilədən 
irəli gələn hər hansı hüquqi öhdəliklər götürmə-
dən, könüllü şəkildə beynəlxalq müqavilədə nə-
zərdə tutulan davranış nümunələrini mənimsəyir. 
Əlbəttə, hər hansı müqavilədə iştirak etmədən, 
həmin müqavilənin normalarını özünün milli hü-

ququna daxil etməsində heç nə AR-na mane ol-
mur. Məsələn, AR 1989-cu il Konvensiyasına qo-
şulmasa da, həmin Konvensiyada nəzərdə tutulan 
vərəsəliklə bağlı iki mühüm prinsipi: a) vərəsəlik 
hüququnda iradə azadlığı; b) miras əmlakın daşı-
nar və daşınmaza ayrılmadan vahid  qaydada tən-
zimlənməsi prinsiplərini 2000-ci il Qanununun 
29-cu maddəsində qanunvericilik qaydasında təs-
bit etmişdir.  Belə ki, konvensiyanın 5-ci maddə-
sinə görə şəxs özünün bütövlükdə əmlakı ilə bağ-
lı vərəsəlik münasibətələrini tənzimləyən hüququ 
özü müəyyən edə bilər. Qanunun 29-cu maddəsi 
daşınar və daşınmaz əmlak üçün fərqli qayda mü-
əyyən etmədən bütövlükdə vərəsəlik statutunun, 
vəsiyyətnamədə şəxsin vətəndaşı olduğu ölkənin 
hüququnu seçməklə müəyyən oluna bilməsini nə-
zərdə tutur [3, s. 68-71]. 

Qeyd etdiyimiz kimi 2000-ci il Qanununun 
29-cu maddəsində xarici ünsürlü qanun üzrə və-
rəsəlik  statutunun miras qoyanın son daimi yaşa-
yış yerinin hüququ ilə müəyyən edilməsi nəzərdə 
tutur. Bu müddəa vətəndaşlığı olmayan şəxslərə 
də şamil edilir. Amma maddənin ikinci hissəsinin 
təhlilindən belə çıxır ki, vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin axırıncı yaşadığı yeri müəyyən etmək 
mümkün olmadığı halda, qanun üzrə vərəsəliyin 
statutu AR qanunvericiliyi ilə müəyyən olunur. 
Bu zaman AR qanunvericiliyi statutun müəyyən 
edilməsi üçün subsidiar seçim qaydası qismində 
çıxış edir. 29-cu maddənin müddəası xarici ele-
mentli qanun üzrə vərəsəlik münasibətləri üçün 
nəzərdə tutduğu qayda ikitərəfli hüquqi yardım 
haqqında müqavilələrdə nəzərdə tutulan oxşar 
müddəalara münasibətdə ümumi xarakter daşıyır 
və dəyişməzdir. Belə ki, hüquqi yardım haqqında 
ikitərəfli müqavilələrdəki müddəalar müvafiq 
olaraq onu bağlayan dövlətlər arasındakı münasi-
bətlərə şamil edildiyi halda, 29-cu maddənin 
müddəaları bütün dövlətlərlə münasibətdə tətbiq 
edilir. Məlum olduğu kimi AR-in bir çox dövlət-
lərlə (məsələn, Özbəkistan, İran, Gürcüstan) bağ-
ladığı ikitərəfli hüquqi yardım haqqında müqavi-
lələrdə bir qayda olaraq eyni məsələnin həllində 
miras qoyanın vətəndaşı olduğu dövlətin qanun-
vericiliyinin (lex patriea) tətbiq edilməsi təsbit 
edilir. Tətbiq baxımından belə hallarda AR qa-
nunvericiliyi ilə müvafiq ikitərəfli beynəlxalq 
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müqavilələr arasında ziddiyyət yaranır. AR 
Konstitusiyasının 151-ci və MM-nin 3.2-ci mad-
dəsinə əsasən, belə hallarda beynəlxalq müqavi-
lələrə üstünlük verilir. Belə ki, bu maddələrdə 
beynəlxalq müqavilə normalarının mülki  qanun-
vericilikdə nəzərdə  tutulan normalardan fərqlən-
diyi halda beynəlxalq müqavilə normalarının tət-
biq edildiyi  göstərilir. 

2000-ci il Qanununun 29-cu maddəsinin müd-
dəaları digər dövlətlərin müvafiq qanunvericilik 
müddəaları ilə də oxşar və fərqli cəhətlərə malik-
dir. Belə ki, 29-cu maddə qanun üzrə vərəsəlik 
üzrə vahid rejim müəyyən etdiyi halda, bir çox 
dövlətlərin qanunvericiliyində daşınar və daşın-
maz əmlaka vərəsəliyin hüquqi rejimi fərqli mü-
əyyən edilir. Ukraynanın Beynəlxalq xüsusi hü-
quq haqqında 2005-ci il Qanununun [8] 70-ci 
maddəsi məzmun baxımından 2000-ci il Qanunu-
nun 29-cu maddəsinə uyğun olsa da, 71-ci mad-
dədə daşınmaz əmlaka vərəsəliyinə əmlakın yer-
ləşdiyi yerin, Ukraynada qeydiyyatda olan əmla-
kın vərəsəliyinə isə birtərəfli qaydada Ukrayna 
hüququnun tətbiq edildiyi qeyd olunur. Qanun 
üzrə vərəsəlik üçün müəyyən edilən qaydanı ayrı-
ca maddədə nəzərdə tutan Bolqarıstanın 2004-cü 
il tarixli Beynəlxalq xüsusi hüquq Məcəlləsində 
[9] (m.89), daşınar əmlaka vərəsəliyin şəxsin öl-
düyü zaman adətən yaşadığı ölkənin, daşınmaz 
əmlaka vərəsəliyin isə əmlakın olduğu ölkənin 
hüququnun tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Tür-
kiyənin Beynəlxalq xüsusi hüquq və mülki proses 
haqqında 2007-ci il Qanununda isə (m.20) bütöv-
lükdə vərəsəliyə vətəndaşlıq qanununun tətbiq 
edilməsi nəzərdə tutulsa da, Türkiyə ərazisində 
yerləşən daşınmaz əmlaka vərəsəliyin isə birtə-
rəfli qaydada türk hüququ əsasında həll edilməsi 
müəyyən olunur. 

“Miras qoyanın son daimi yaşadığı ölkənin 
qanunu” (lex domicilii) kollizion prinsip olaraq, 
miras qoyan tərtib etdiyi vəsiyyətnamədə onun 
vətəndaşı olduğu ölkənin qanununu seçmədiyi 
halda, vəsiyyət üzrə vərəsəlik münasibətlərinə də 
şamil edilir. Sadəcə sonuncu halda lex domicilii 
subsidiar kolliziya norması qismində tətbiq edilir. 
Subsidiar qaydada tətbiq olunduğuna görə həmin 
prinsip subsidiar (əlavə) bağlama, onu müəyyən-
ləşdirən norma isə subsidiar (əlavə) norma hesab 

edilir. Belə hallarda əsas  kolliziya norması isə 
“iradə azadlığı” (lex voluntatis) sayılır. 

Qanun üzrə vərəsəlik zamanı isə miras qoya-
nın “yaşayış yerinin qanunu” (lex domicilii) əsas 
kolliziya norması hesab edilir. Bu prinsip əsasın-
da xarici elementli vərəsəlik münasibətlərinin 
kollizion tənzimlənməsi həyata keçirilir, qanun 
üzrə vərəsəliyin kollizion məsələləri həll olunur. 
Onun əsasında vərəsəliyin statutu müəyyən edilir. 
Göründüyü kimi, vərəsəlik münasibətlərinə tətbiq 
edilməli olan qanunu (vərəsəlik statutunu) müəy-
yən edən “miras qoyanın yaşayış yeri” kimi kolli-
zion prinsipin əsasında ərazi meyarı durur. Bu sə-
bəbdən miras qoyanın vətəndaşlığı nəzərə alın-
mır. Həm də miras qoyanın öldüyü yerə əhəmiy-
yət verilmir (məsələn, miras qoyanın xaricdə eza-
miyyətdə və ya məzuniyyətdə olarkən və yaxud 
turizm səfəri zamanı ölməsi və s.). 

Ayrı-ayrı ölkələrin qanunvericiliyi yaşayış ye-
rinə eyni cür anlayış vermir. Bu anlayışlar arasın-
da fərqlər vardır. Məsələn, İsveçrə qanunvericili-
yinə görə, şəxs o halda İsveçrədə yaşayan hesab 
edilir ki, o, İsveçrə ərazisində müəyyən müddət 
ərzində yaşamış olsun və ya istehsal-kommersiya 
fəaliyyəti ilə məşğul olsun. Digər tərəfdən ayrı-
ayrı ölkələrdə “yaşayış yeri” müxtəlif cür təfsir 
olunur. 

Miras qoyanın son daimi yaşayış yerinin qanu-
nu həm daşınar əmlakın, həm də daşınmaz əmla-
kın vərəsəliyinə tətbiq edilir. Bu isə, o deməkdir 
ki, AR-in qanunvericiliyi daşınar əmlakın vərəsə-
liyinin kollizion tənzimlənməsini daşınmaz əmla-
kın vərəsəliyinin kollizion tənzimlənməsindən 
fərqləndirmir. Bu isə beynəlxalq qanunvericilik 
praktikasına (beynəlxalq müqavilə praktikasına) 
uyğun gəlmir. Belə ki, bir sıra çoxtərəfli beynəl-
xalq konvensiyalara (məsələn, Minsk konvensi-
yasına) və hüquqi yardım haqqında ikitərəfli bey-
nəlxalq müqavilələrə görə daşınmaz əmlakın və-
rəsəliyinə həmin əmlakın olduğu yerin qanunu 
(lex rei sitae), daşınar əmlakın vərəsəliyinə isə 
miras qoyanın şəxsi qanunun (lex personalis) ya 
yaşayış yerinin qanunu (lex domicilii) kimi vari-
antı, ya da vətəndaşlıq qanunu (lex patriae) kimi 
variantı tətbiq edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, və-
rəsəlik statutu ayrı-ayrı ölkələrdə eyni deyildir. 
Belə ki, vərəsəlik sahəsində müxtəlif ölkələrin 
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daxili qanunvericiliyi bir-birindən fərqlənir. Bu, 
onunla izah edilir ki, hər bir ölkənin vərəsəlik qa-
nunvericiliyi cəmiyyətdəki milli-tarixi ənənələrlə, 
əxlaqi-mənəvi təsəvvürlərlə, ailə-məişət adətləri 
və dini amillərlə sıx surətdə bağlıdır. Belə hal, əl-
bəttə, beynəlxalq xarakterli ayrı-ayrı konkret və-
rəsəlik işlərinin (mübahisələrinin) həllini xeyli 
dərəcədə çətinləşdirir. 

Əlbəttə, istər vərəsəlik   münasibətlərinin məz-

mun baxımından hüquqi  tənzimi, istərsə də, və-
rəsəlik münasibətlərinə tətbiq edilən hüquqla 
bağlı ayrı-ayrı milli qanunvericiliklərdə nəzərdə 
tutulan normaların bir-birindən fərqlənməsi təc-
rübədə bir sıra çətinliklərin meydana çıxmasına 
səbəb olur. Xarici elementli vərəsəlik  münasibət-
lərinin hüquqi tənzimi ilə bağlı belə fərqli mə-
qamların aradan qaldırılması yalnız dövlətlərarası 
beynəlxalq müqavilələr bağlamaqla mümkündür. 
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Ханумана Кафарова 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
В ОБЛАСТИ КОЛЛИЗИОННОГО ПРАВА О НАСЛЕДОВАНИИ 

Аннотация 
  

В статье используется коллизионное регулирование наследственных отношений в Азербай-
джанской Республике. Изучаются особенности коллизионного регулирования наследственных 
отношений по закону и завещанию, с этой целью проводится взаимный анализ международных 
договоров и законодательства Азербайджанской Республики. В то же время проводится срав-
нение законодательства Азербайджанской Республики и многих государств. В статье отмечено, 
что статья 29 Закона О Международном частном праве вступает в противоречие с законом мес-
та нахождения вещи. 

 
Khanimana Kafarova  

LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJANIN  
THE FIELD OF THE CONFLICT OF LAWS ON INHERITANCE 

Annotation 
 

The article uses conflict regulation of hereditary relations in the Republic of Azerbaijan. Conflict 
regulation of inheritance relations under the law and testament are studied, for this purpose, a mutual 
analysis of international treaties and legislation of the Republic of Azerbaijan is carried out. At the sa-
me time, a comparison is made of the legislation of the Republic of Azerbaijan and many states. The 
article notes that Article 29 of the Law on International Private Law is in conflict with the law of the 
location of the thing. 
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дним из основных прав работника 
ст. 9 Трудового Кодекса Азербай-
джанской Республики (далее: ТК 

АР) называет право получать заработную пла-
ту не ниже  установленного законодательст-
вом минимального размера, а также  получать 
дополнительную заработную плату при при-
влечении к работе сверх рабочего времени   
или требовать ее выплаты [1]. Таким образом, 
возникает вопрос о гарантиях этого права. 
Полагаем, что при определении последнего 
невозможно не учитывать правовую природу 
заработной платы. Поскольку правом на зара-
ботную плату наделяется исключительно одна 
сторона трудовых правоотношений, опреде-

ление гарантий права на заработную плату 
должно быть сформулировано исключительно 
по отношению к работникам. Следовательно, 
в отношении работодателей рассматриваемая 
категория не применима. 

В ч. 1  ст. 178 ТК АР говорится, что рабо-
тодатель, независимо от финансового поло-
жения, обязан выплачивать работнику в сро-
ки, определенные статьей 172 ТК АР, уста-
новленную заработную плату за выполнен-
ную им работу. Работодатель, виновный в не-
выплате работнику заработной платы, должен 
быть привлечен к соответствующей ответст-
венности в порядке, предусмотренном зако-
нодательством. В ч. 2 данной статьи преду-
сматривается, что при ликвидации предпри-
ятия работодателем в первую очередь должны 
быть выплачены заработная плата работни-
ков, все выплаты, носящие характер социаль-
ной защиты, в том числе компенсация за не-
использованный отпуск, выплаты, определен-
ные ст. 77 и 239 ТК АР, а также другие вы-
платы, которые должны быть выплачены ра-
ботнику на день остановки деятельности 
предприятия. В случаях неплатежеспособно-
сти предприятия в результате банкротства эти 

О 
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выплаты должны быть выплачены работнику 
в порядке, предусмотренном законодательст-
вом. Ч. 3 данной статьи гласит, что если рабо-
тодатель не имеет материально-финансовых 
возможностей для выплаты платежей в случа-
ях, указанных во второй части настоящей ста-
тьи, тогда эти платежи должны быть выплаче-
ны работникам путем продажи имущества 
предприятия или посредством системы гаран-
тий, созданной государством в порядке, опре-
деляемом соответствующими нормативно-
правовыми актами. 

Трудоправовые гарантии права на заработ-
ную плату весьма многообразны. Это много-
образие обусловлено той ролью, которую 
призвана играть заработная плата в жизни че-
ловека. Поэтому для познания системных 
свойств трудоправовых гарантий права на за-
работную плату важное значение имеют их 
научные классификации. 

В науке трудового права юридические га-
рантии учеными классифицировались по не-
скольким критериям. Так, О.В. Смирнов в за-
висимости от содержания и способов осуще-
ствления выделял а) материально-правовые; 
б) процессуальные; в) общественно-правовые 
гарантии трудовых прав. По целевому назна-
чению разделял гарантии реализации трудо-
вых прав и гарантии их охраны [3, s. 200-201]. 
В.Н. Скобелкин юридические гарантии клас-
сифицировал по степени непосредственного 
воздействия - на прямые и косвенные, по 
субъекту участия в обеспечении реализации и 
охраны прав – на государственные и общест-
венные, в зависимости от направленности на 
обеспечение определенного права или группы 
прав - на общие и специальные, в зависимости 
от развития трудового правоотношения – на 
гарантии, обеспечивающие вступление в тру-
довое правоотношение, гарантии, обеспечи-
вающие беспрепятственное осуществление 
трудовых прав граждан и гарантии, обеспечи-
вающие восстановление нарушенных трудо-
вых прав работников [8, 48-49]. 

В настоящее время Ю.Н. Коршунов, Т.Ю. 
Коршунова и М.И. Кучма классифицирует 
государственные гарантии по оплате труда  на 

основные и дополнительные [2, 256-257]. 
К основным государственным гарантиям 

авторы относят следующие: 
1. Социальные стандарты, установленные 

законодательством в отношении минимально-
го размера оплаты труда и величины ставки 
(оклада) I разряда Единой тарифной сетки 
(далее - ЕТС), применяемой в бюджетной 
сфере; 

2.  Меры, принимаемые государством в це-
лях сохранения покупательной способности 
получаемой работником заработной платы с 
помощью ее индексации; 

3. Способы зашиты целостности той сум-
мы, которая полагается работнику за его труд 
(установление ограничения удержаний из за-
работной платы (ст. 37, 38 ТК РФ), введение 
правил, обеспечивающих получение работни-
ком заработной платы даже в случаях непла-
тежеспособности работодателя или прекра-
щения деятельности организации; 

4. Обеспечение своевременности и полно-
ты выплаты заработной платы с помощью ус-
тановления сроков ее выплаты, государствен-
ного надзора и контроля за соблюдением за-
конодательства об оплате труда, ответствен-
ности лиц, виновных в нарушении этого зако-
нодательства. 

В качестве дополнительных государствен-
ных гарантий оплаты труда вышеназванные 
авторы рассматривают: 

1. Принятие локальных нормативных актов 
по вопросам оплаты труда с учетом мнения 
представительного органа работников; 

2. Предоставление работнику возможности 
применить такую форму самозащиты, как 
приостановление работы в случае задержки 
выплаты заработной платы ; 

3. Гарантирование работнику денежных 
выплат в случае невыполнения трудовых обя-
занностей не по своей вине (в  отдельных 
случаях отстранения от работы), при изготов-
лении бракованной продукции, при простое , 
при освоении новых производств ; 

4. Запрещение какой-либо дискриминации 
работника при установлении и изменении 
размеров заработной платы; 
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5. Закрепление положения о том, что зара-
ботная плата работника зависит от его квали-
фикации, сложности выполняемой работы, 
количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается 
[2, 256-257]. 

Полагаем, что приведенная классификация 
гарантий на основные и дополнительные име-
ет определенное значение. Если основные га-
рантии заявлены в ст. 178 ТК АР, то дополни-
тельные - «разбросаны» по  различным стать-
ям кодекса. Вместе с тем, в целях эффектив-
ной реализации права на заработную плату 
необходимо учитывать весь комплекс гаран-
тий, закрепленных ТК АР как основных, так и 
дополнительных. 

Для нас очевидно, что установленная ТК 
АР система государственных гарантий по оп-
лате труда вытекает из принципа обеспечения 
права каждого работника на  своевременную 
и полноразмерную выплату справедливой за-
работной платы, обеспечивающей достойное 
человека существование для него самого и его 
семьи  и не ниже  установленного законом 
минимального размера оплаты труда (ст. 2 ТК 
АР). 

ТК АР указывает на обеспечение выплаты 
заработной платы каждому работнику. Такая 
выплата, на наш взгляд, обеспечивается уста-
новлением в ст. 178 ТК АР трудоправовой га-
рантии запрета дискриминации при установ-
лении и изменении условий оплаты труда, с 
одной стороны, и обеспечением равенства и 
дифференциации прав работников на зара-
ботную плату, в том числе выплаты заработ-
ной платы работнику в зависимости от его 
квалификации, сложности работы, количества 
и качества затраченного труда. Также такая 
выплата обеспечивается тем, что правом на ее 
получение обладает и бывший работник, а 
также члены его семьи в случае смерти ра-
ботника. 

Своевременность выплаты заработной пла-
ты обеспечивается  установлением не только 
сроков выплаты и ее очередности, но и места, 
а также порядка выплаты, в том числе уста-
новлением обязанности работодателя инфор-

мировать каждого работника о составных час-
тях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период. 

Выплата заработной платы в полном раз-
мере обеспечивается, во-первых, установле-
нием ограниченного перечня оснований и 
размеров удержаний из заработной платы; во-
вторых, установлением ограничения оплаты 
труда в натуральной форме; в-третьих, закре-
плением мер, обеспечивающих повышение 
уровня реального содержания заработной 
платы; в-четвертых, установлением уровня 
заработной платы не ниже минимального  
размера  заработной платы труда, в том числе 
не ниже минимальных размеров оплаты труда 
в условиях, отклоняющихся от нормальных; 
в-пятых, установлением гарантий получения 
заработной платы работником в случае пре-
кращения деятельности работодателя и его 
неплатежеспособности. 

Выплата справедливой заработной платы, 
на наш взгляд, обеспечивается всеми пере-
численными гарантиями. Данный вывод под-
тверждается следующими доводами. Предъя-
вив требование о необходимости обеспечения  
справедливой заработной платы, ТК АР, к со-
жалению, не полностью раскрывает ее содер-
жание. Определение данного понятия пред-
ложил О.В. Смирнов, указав, что справедли-
вая заработная плата должна: а) базироваться 
на  нормативных правовых актах и трудовом 
договоре; б) быть адекватной количеству и 
качеству затраченного работником труда; в) 
не являться результатом  чрезмерной эксплуа-
тации со стороны работодателя [3, s. 19]. 

В рамках рассмотренной системы, выте-
кающей из принципа выплаты справедливой 
заработной платы, мы рассмотрели регуля-
тивные трудоправовые гарантии права на за-
работную плату, которые должны быть до-
полнены охранительными (например, прису-
ждение к исполнению обязанности работода-
теля; возмещение ущерба работнику и др.). 
Основанием для выделения охранительных 
норм в особую группу служит их специаль-
ный предмет регулирования – особые обще-
ственные отношения, возникающие в резуль-
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тате правонарушения и требующие особых 
средств юридического воздействия [4, s. 25]. 
Истина выделения охранительных гарантий 
состоит лишь в их отношении к регулятивно-
му праву на заработную плату, осуществление 
которого они призваны обеспечивать. 

В настоящее время судебной практикой за-
явлен приоритет в отношении всех видов ме-
ждународно-правовых норм: норм - принци-
пов, норм, договорных норм. Отсюда важное 
значение имеет то обстоятельство, закрепле-
ны ли исследуемые гарантии внутренними 
актами государства или международными. 
Таким образом, можно выделить междуна-
родные и внутригосударственные гарантии 
права на заработную плату. 

В соответствии с классификацией между-
народных источников трудового права, пред-
ложенной А.М. Лушниковым и М.В. Лушни-
ковой, международные гарантии права на за-
работную плату могут содержаться: 

а) в зависимости от органа, принявшего 
нормативный акт – в актах ООН (Междуна-
родный пакт об экономических, культурных и 
социальных правах от 16 декабря 1966 г.), 
МОТ (Конвенция МОТ от 16 июня 1928 г. № 
26 «О создании процедуры установления ми-
нимальной заработной платы», Конвенция 
МОТ от 11 июля 1947 г. № 81 «Об инспекции 
труда в промышленности и торговле», Кон-
венция МОТ от 1 июля1949 г. № 95 «Об охра-
не заработной платы» и др.), региональных 
актах, например, Совета Европы, СНГ (Хар-
тия социальных прав и гарантий граждан не-
зависимых государств от 29 октября 1994 г., 
Европейская социальная хартия Совета Евро-
пы (ЕTS№ 163) от 3 мая 1996 г. и др.), и меж-
дународных договорах, заключаемых с дру-
гими государствами; 

б) в зависимости от юридической силы 
этих актов – в обязательных, нормативных 
(Конвенция МОТ от 22 июня 1962 г. № 117 
«Об основных целях и нормах социальной 
политики», Конвенция МОТ от 23 июня  1992 
г. № 173 «О защите требований трудящихся в 
случае неплатежеспособности предпринима-
теля» и др.) и рекомендательных междуна-

родно - правовых актах (Рекомендация МОТ 
от 16 июня 1928 г. № 30 «О применении про-
цедуры установления минимальной заработ-
ной платы», Всеобщая декларация прав чело-
века, принятая Генеральной Ассамблеей Ор-
ганизации Объединенных Наций 10 декабря 
1948 г., Рекомендация МОТ от 1 июля 1949 г. 
№ 85 «Об охране заработной платы» и др.); 

в) по характеру трудовых прав (индивиду-
альные и коллективные) [5, s. 196]. 

В свою очередь, в зависимости от уровня 
внутригосударственного установления можно 
выделить трудоправовые гарантии права на 
заработную плату, закрепленные на государ-
ственном, местном, коллективно - договор-
ном, локальном и индивидуально-договорном 
уровнях правового регулирования трудовых и 
производных от них отношений. 

В этом случае справедливым можно счи-
тать высказывание С. П. Маврина и Е. Б. Хох-
лова, считающих, что механизм правового 
регулирования трудовых и тесно связанных с 
ними отношений может сводиться к трем 
уровням правового регулирования: индивиду-
ально-договорному, социально-партнерскому 
и публичному государственно-правовому [6, 
s. 52]. Е. Б. Хохлов отмечал, что механизм ре-
гулирования заработной платы в условиях 
рыночной экономики в своем внешнем выра-
жении представляет собой сочетание форм 
индивидуально-договорного, коллективно-
договорного и государственного регулирова-
ния, что данный механизм достаточно надеж-
но функционирует во всех промышленно раз-
витых странах [9, s. 153]. 

При этом верховенство закона и иных вы-
шестоящих по иерархии нормативных актов 
соотносится с коллективно-договорным, ло-
кальным и индивидуально-договорным уров-
нями на основе принципа infavorem. Если со-
глашения, коллективные договоры, локальные 
нормативные правовые акты и индивидуаль-
ные договоры улучшают положение работни-
ков по сравнению с законодательством, то 
применяются нормы этих актов и договоров. 
А.И. Процевский  отмечает, что локальное 
регулирование охватывает сферу переменной 
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части заработной платы: установление разме-
ров, показателей, условий выплаты дополни-
тельного премиально-поощрительного возна-
граждения [7, s. 99]. 

Государственные гарантии по оплате труда 
работников выполняют функцию общих стан-
дартов, распространяющихся на всех работ-
ников и работодателей независимо от факти-
ческих условий труда, личности конкретного 
работника, формы собственности и организа-
ционно - правовой формы работодателя. Об-
щий (единый) характер государственных га-
рантий влияет на их содержательное напол-
нение. Так, законодатель, как правило, огра-
ничивается указанием на порядок реализации 
этих гарантий, устанавливая при этом лишь 
минимальные стандарты. Вместе с тем, по ря-
ду выплат  ТК АР не предусматривает их ми-
нимальных размеров, в частности, в отсутст-
вие соответствующих актов Кабинета Мини-
стров АР, говорить о минимальных размерах 
повышения оплаты труда работникам, заня-
тым на  тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условия-
ми труда, работникам, занятым в ночное вре-
мя, говорить не приходится. На наш взгляд, 
относительную определенность на уровне ТК 
АР получили такие гарантии, как сроки рас-
чета при увольнении (ст. 77 ТК АР) и закры-
тый перечень оснований производства удер-
жаний из заработной платы (ст. 175 ТК АР), а 
также принцип запрета дискриминации при 
установлении и изменении условий оплаты 
труда. 

Изложенное выше позволяет нам говорить 
о том, что с помощью государственных га-
рантий обеспечивается принцип равенства 
трудоправовых гарантий права на заработную 
плату для всех работников. 

Наличие коллективно-договорного, ло-
кального, индивидуально-договорного уров-
ней правового регулирования обеспечивает 
дифференциацию трудоправовых гарантий 
права на заработную плату. При этом такая 
дифференциация не должна приводить к дис-
криминации прав работников. Согласно Кон-
венции МОТ № 111, дискриминацией призна-

ется всякое различие, исключение или пред-
почтение, имеющее своим результатом лик-
видацию или нарушение равенства возможно-
стей или обращения в области труда и заня-
тий. С точки зрения характера реализации 
трудоправовые гарантии права на заработную 
плату можно разделить на материальные и 
процессуальные. Последние есть система пра-
вовых средств, установленных законом для 
обеспечения надлежащего отправления пра-
восудия, осуществления задач судопроизвод-
ства по гражданским делам об установлении и 
выплате заработной платы. Учитывая алимен-
тарный характер заработной платы, необхо-
димо согласиться с мнением ряда ученых - 
трудовиков и установить такой запрет, а так-
же предусмотреть право работников на обра-
щение в суд соответствующим заявлением об 
освобождении из описи имущества, не при-
надлежащего работодателю, начисленной, но 
не выплаченной заработной платы. 

В зависимости от направленности на обес-
печение определенного права  или группы 
прав трудоправовые гарантии права на зара-
ботную плату можно разделить на специаль-
ные и общие. Под общими трудоправовыми 
гарантиями прав работника мы будем пони-
мать те из них, которые направлены на обес-
печение реализации трудовых прав  работни-
ка, в том числе права работника на заработ-
ную плату. Специальные трудоправовые га-
рантии права на заработную плату призваны 
обеспечивать реализацию исключительно 
права на заработную плату работника. В ча-
стности, к общим трудоправовым гарантиями 
права на заработную плату относятся такие 
гарантии, как запрет дискриминации в сфере 
труда, государственный контроль и надзор, 
ответственность работодателей за нарушение 
требований, установленных трудовым зако-
нодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, коллективными договорами, со-
глашениями. Специальным трудоправовым 
гарантиям права на заработную плату посвя-
щены ст. 178 ТК АР и ст. 195 ТК АР, устанав-
ливающая специальную материальную ответ-
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ственность работодателя за задержку выплаты 
заработной платы, а так же ст. 12 ТК АР, ука-
зывающая на дополнительную ответствен-

ность по обязательствам по выплате заработ-
ной платы. 
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nilliklər ərzində Aİ məlumatların qo-
runması qanununun yüksək standart-
larına malikdir. Qanun fərdlərə xü-

susi məlumatların qorunması hüquqlarından isti-
fadə etmək hüququ verir və onların məlumatlarını 
emal edən təşkilatları (dövlət və ya özəl sektor) 
bu hüquqlara hörmətlə yanaşmağı öhdəsinə götü-
rür. 2018-ci ilin may ayında Aİ-də tam tətbiq olu-
na bilən Ümumi Məlumatların Mühafizəsi haq-
qında Qaydalar GDPR, rəqəmsal dövrün fəsadla-
rını aradan qaldırmaq üçün yenilənmiş, dünyada 
məlumatların mühafizəsi üzrə qanunvericiliyin ən 

əhatəli və mütərəqqi hissəsidir. Qlobal miqyasda 
məlumatların qorunması (bəzən Aİ-yə daxil ol-
mayan ölkələrdə məlumatların məxfiliyi kimi ad-
landırılır) qanunlarında artım müşahidə olunur. 
Bu qanunların bir çoxu uzun müddət məlumatla-
rın mühafizəsi qanununda qızıl standart hesab 
edilən Aİ qaydalarından güclü şəkildə təsirlənir. 
Hazırda dünyanın 100-dən çox ölkəsində məlu-
matların mühafizəsi ilə bağlı qanunlar mövcud-
dur: bu ölkələrin yarısından çoxu Avropadadır. 
Aİ-də məxfilik və məlumatların qorunması müt-
ləq hüquqlar deyil və Aİ-nin Əsas Hüquqlar Xar-
tiyasına uyğun olaraq müəyyən şərtlərlə məhdud-
laşdırıla bilər. Məxfilik və məlumatların qorun-
ması hüquqlarının digər Aİ dəyərlərinə, insan hü-
quqlarına və ya ifadə azadlığı, mətbuat azadlığı 
və ya məlumat əldə etmək azadlığı kimi əsas hü-
quqlar kimi ictimai və şəxsi maraqlara qarşı ta-
razlaşdırılması tələb oluna bilər. Məxfilik və mə-
lumatların qorunması hüquqlarının milli təhlükə-
sizlik kimi digər ictimai maraqlarla da ölçülməsi 
tələb oluna bilər. Aİ Üzv Dövlətləri terror təhdid-
ləri ilə mübarizə aparmaq, lakin daha çox Azad-
lıq, Təhlükəsizlik və Ədalət (AFSJ) sahəsində ci-
nayət işlərində məhkəmə və polis əməkdaşlığını 
gücləndirmək üçün tədbirlər görür.Aİ-də milli 

O 

B
E

Y
N
Ə

L
X

A
L

Q
 H

Ü
Q

U
Q

 



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 1 (33), 2022 

73 

təhlükəsizlik hər bir Üzv Dövlətin yeganə məsu-
liyyətidir və Aİ-nin Fəaliyyəti haqqında Müqavi-
lədə (TFEU-nun 4.2-ci maddəsi) [6]  qeyd edil-
mişdir. Bununla belə, məhkəmələr məlumatların 
saxlanmasına dair xüsusi hüquqi müddəa vasitə-
silə indi bu səlahiyyətin sərhədlərini araşdırırlar: 
Aİ-nin Ədalət Məhkəməsinə görə (C-399/11 və 
C-411/10 nömrəli məhkəmə işləri) [8], hətta Aİ 
qanunlarından kənara çıxan tədbirlər Əsas Hü-
quqlar Xartiyasına tabedir. İstənilən halda, cina-
yət və terrorizm məsələlərində Üzv Dövlətlər ara-
sında şəxsi məlumatların toplanması, saxlanması 
və transsərhəd mübadiləsinin miqyası çox böyük-
dür. Hüquq-mühafizə məqsədləri üçün Avropa 
məlumat bazalarına, eləcə də kommersiya məlu-
matlarına girişin artması məxfilik və təhlükəsiz-
lik arasında balansı çətinləşdirir.Hazırki dövrü-
müzdə fərdi məlumatların mühafizəsi daha zəruri 
hal almışdır. Çünki qloballaşan zamanda demək 
olar ki, bütün fəaliyyət sferalarında işlərin təşkili 
elektron vasitələrlə həyata keçirilir. Bir fəaliyyət 
sferasına yüksək tələbat olduğu halda burada hə-
min fəaliyyətdən irəli gələn münsibətlərin yaran-
nır və burada hüquqi tənzimləmə zəruri olur. Fər-
di məlumatları tənzimləyən qanunvericiliyin tət-
biq olunmasına nəzarət edən institusional mexa-
nizmin fəaliyyəti bu sferadaki fəaliyyəti daha da 
effektiv edəcəkdir. Aİ-də müstəqil nəzarət orqan-
larının müstəqil olması tələbi qanunla müəyyən 
edilir: Aİ-nin Fəaliyyəti haqqında Müqavilənin 
(TFEU) 16(2) maddəsi [6]və Aİ Əsas Hüquqlar 
Xartiyasının 8(3) maddəsi [7]. Avropa İttifaqının 
Ədalət Məhkəməsi ardıcıl olaraq müstəqil orqan 
tərəfindən nəzarətin məlumatların qorunması hü-
ququnun mühüm tərkib hissəsi olduğunu vurğu-
lamış və belə müstəqillik üçün meyarları müəy-
yən etmişdir. Xüsusilə, nəzarət orqanı hər hansı 
birbaşa və ya dolayı xarici təsirdən asılı olmaya-
raq qərar qəbul etmə səlahiyyətini nəzərdə tutan 
tam müstəqilliklə hərəkət etməlidir. Məhkəmə 
həmçinin Aİ-nin müstəqil nəzarət orqanlarının Aİ 
üzvü olmayan ölkələrə beynəlxalq köçürmələrə 
nəzarətlə bağlı həlledici rolunu vurğulamışdır. 
Ümumi Məlumatların Qorunması Qaydası 
(GDPR) müstəqilliyin vacibliyini də vurğulayır. 
GDPR-nin VI fəsli müstəqil nəzarət orqanlarının 
yaradılması və fəaliyyət göstərməsi üçün müfəs-

səl qaydalar, o cümlədən onların tapşırıq və səla-
hiyyətlərinin səmərəli icrası üçün zəruri olan re-
surslar haqqında müddəaları təqdim edir. [4] Bu 
baxımdan, Avropa İttifaqının Ümumi məlumatla-
rın mühafizəsi haqqında (GDPR) Qaydalarının 
51-ci maddəsində müstəqil nəzarət orqanları və 
onların müstəqil statusu ehtiva olunmuşdur. [4] 
Əksər ölkələrdə məlumatların qorunmasının qəy-
yumları olmaq üçün milli Məlumatların Mühafi-
zəsi Orqanları (DPA) və ya Tənzimləyicilər yara-
dılmışdır.Məlumatların mühafizəsi ilə bağlı qa-
nunların tətbiqinin effektiv olması üçün DPA-la-
ra pozuntuları araşdırmaq, aşkar etmək və cəza-
landırmaq səlahiyyəti, eləcə də ümumilikdə mə-
lumatların qorunması hüquq və öhdəlikləri haq-
qında məlumatlılığı artırmaq məsuliyyəti verilir. 
Aİ-də bu effektivlik DPA-ların hər hansı siyasi, 
hökumət və ya digər təsirlərdən müstəqil olması 
tələbi ilə gücləndirilir. Bundan əlavə, DPA-lar 
arasında yaxşı əməkdaşlıq Aİ-də məlumatların 
qorunmasının daha çox ardıcıllığını təmin edir. 

Hər bir üzv dövlət İttifaq daxilində fərdi məlu-
matların işlənməsi ilə bağlı əsas hüquq və azad-
lıqlarını qorumaq və şəxsi məlumatların sərbəst 
axınını asanlaşdırmaq üçün Qaydanın tətbiqinə 
nəzarət etmək üçün məsuliyyət daşıyan bir və ya 
bir neçə müstəqil dövlət orqanını təmin etməlidir 
(“nəzarət orqanı”). Nəzarət orqanı öz fəaliyyətin-
də Avropa İttifaqının qanunverciliyinə müvafiq 
olaraq, Qaydanın müddəalarını tətbiq etməlidir. 
Bu məqsədlə nəzarət orqanları bir-biri ilə və Ko-
missiya ilə əməkdaşlıq edirlər. Üzv dövlətdə bir-
dən çox nəzarət orqanı yaradılmışdırsa, həmin 
üzv dövlət həmin orqanları təmsil edəcək nəzarət 
orqanı təyin edir və digər orqanlar tərəfindən ar-
dıcıllıqla qaydalara riayət olunmasını təmin et-
mək mexanizmini müəyyən edir. Bəs nəzarət or-
qanının müstəqilliyi nə dərəcədə təmin olunur? 

Nəzarət orqanınnın müstəqilliyi. Nəzarət or-
qanı Avropa ittifaqının Qaydasına müvafiq ola-
raq öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və səlahiy-
yətlərini həyata keçirərkən tam müstəqil hərəkət 
etməlidir. Nəzarət orqanının üzvü və ya üzvləri 
Avropa ittifaqının Qaydasına uyğun olaraq öz və-
zifələrini yerinə yetirərkən və səlahiyyətlərini hə-
yata keçirərkən birbaşa və ya dolayısı ilə kənar 
təsirlərdən azad olmalı və heç kimdən göstəriş al-
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mamalıdırlar. Hər bir üzv dövlətdə nəzarət orqa-
nının üzvü və ya üzvləri öz vəzifələri ilə bir araya 
sığmayan hər hansı hərəkətdən çəkinməli və öz 
səlahiyyətləri müddətində gəlir gətirən və ya hər 
hansı uyğun olmayan işlə məşğul olmamalıdırlar. 
Üzv dövlətlər nəzarət orqanının öz vəzifələrinin 
səmərəli icrası və səlahiyyətlərinin həyata keçiril-
məsi üçün zəruri olan insan, texniki və maliyyə 
resursları, binalar və infrastrukturla təmin edil-
məsini, o cümlədən qarşılıqlı yardım kontekstin-
də həyata keçirilməsini təmin etməlidir. Üzv döv-
lətlər nəzarət orqanının üzvünün və ya üzvlərinin 
müstəsna rəhbərliyinə tabe olan öz işçi heyətini 
seçməsini təmin etməlidir. Hər bir üzv dövlət hər 
bir nəzarət orqanının onun müstəqilliyinə təsir et-
məyən maliyyə nəzarətinə tabe olmasını və onun 
ümumi dövlət və ya milli büdcənin bir hissəsi ola 
biləcək ayrıca, ictimai illik büdcələrə malik ol-
masını təmin etməlidir. Üzv dövlətlər nəzarət or-
qanlarının hər bir üzvünün şəffaf prosedur vasitə-
silə təyin edilməsini təmin edirlər. Bu prosesi ya 
onların parlamenti, ya hökuməti, ya dövlət başçısı 
ya da Üzv dövlət qanunlarına əsasən təyinat həva-
lə edilmiş müstəqil orqan həyata keçirir. Hər bir 
üzv öz vəzifələrini yerinə yetirmək və səlahiyyət-
lərini həyata keçirmək üçün xüsusən şəxsi məlu-
matların mühafizəsi sahəsində tələb olunan ixtisa-
sa, təcrübəyə və bacarıqlara malik olmalıdır. Üz-
vün vəzifələri müvafiq üzv dövlətin qanunvericili-
yinə uyğun olaraq səlahiyyət müddətinin başa çat-
ması, istefaya getməsi və ya məcburi təqaüdə çıx-
ması ilə başa çatır. Üzv yalnız ciddi pozuntulara 
yol verdikdə və ya üzv vəzifələrin icrası üçün tə-
ləb olunan şərtləri artıq yerinə yetirmədikdə vəzi-
fəsindən azad edilir. Hər bir üzv dövlət qanunla 
aşağıdakıları bütünlüklə təmin etməlidir: 

- nəzarət orqanının yaradılması, 
- nəzarət orqanının üzvü kimi təyin olunmaq 

üçün tələb olunan ixtisaslar və uyğunluq şərtləri; 
- nəzarət orqanının üzvünün və ya üzvlərinin 

təyin edilməsi qaydaları və prosedurları; 
- nəzarət orqanının üzvünün və ya üzvlərinin 

səlahiyyət müddəti dörd ildən az olmayaraq təyin 
olunmalıdır. Bəzi hallarda üzvün müstəqilliyini 
qorumaq üçün zəruri olduqda daha qısa müddətə 
baş verə bilər.(mərhələli təyinat proseduru ilə nə-
zarət orqanı); 

- nəzarət orqanının üzvünün və ya üzvlərinin 
və işçilərinin öhdəliklərini tənzimləyən şərtlər, 
səlahiyyət müddəti ərzində və ondan sonra onlar-
la bir araya sığmayan hərəkətlərə, peşələrə və 
əmək fəaliyyətinin dayandırılmasını tənzimləyən 
qaydalar, 

- nəzarət orqanının üzvü və ya üzvləri və işçi-
ləri, İttifaqın və ya üzv dövlətin qanunvericiliyinə 
uyğun olaraq, səlahiyyət müddətində və ondan 
sonra daxil olan hər hansı məxfi məlumatla bağlı 
peşə sirrini qorumağa borcludurlar[4]. 

Məlumatların qorunması qanunları millidir, la-
kin onlayn mühitdə məlumat sərhədlərə hörmət 
etmir. 

Xüsusilə Aİ öz dəyərlərini qorumaq və prin-
siplərini dəstəkləmək istəyirsə, məlumatların ef-
fektiv qorunmasını təmin etmək üçün transsərhəd 
əməkdaşlıq və razılaşmalar vacibdir. Buna nail 
olmaq üçün Avropa Məlumatların Qorunması üz-
rə Nəzarətçi transsərhəd icraya təsir etmək və in-
kişaf etdirmək üçün müntəzəm olaraq Aİ və bey-
nəlxalq müstəqil nəzarət orqanları ilə qarşılıqlı 
əlaqədə olur. 

Nəzarət orqanı  Avropa İttifaqının Qaydasına 
uyğun olaraq ona həvalə edilmiş vəzifələrin yeri-
nə yetirilməsi və ona verilmiş səlahiyyətlərin öz 
üzv dövlətinin ərazisində həyata keçirilməsi üçün 
səlahiyyətlidir. Nəzarət orqanları məhkəmə səla-
hiyyətləri daxilində fəaliyyət göstərən məhkəmə-
lərin icraatına nəzarət etmək səlahiyyətinə malik 
deyillər. Nəzarət orqanı, əgər predmet yalnız 
onun üzv dövlətindəki müəssisəyə aiddirsə və ya 
yalnız onun daxilindəki məlumat subyektlərinə 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir edirsə, ona verilmiş şi-
kayətə və ya Qaydanın mümkün pozuntusunu, 
baxmağa səlahiyyətlidir. Belə hallarda nəzarət or-
qanı bu barədə təxirəsalınmadan baş nəzarət or-
qanına məlumat verir. Baş nəzarət orqanı məlu-
mat verildikdən sonra üç həftə müddətində işə 
baxılıb-baxılmaması barədə qərar qəbul edir. 

Nəzarət orqanının vəzifələri hər dövlətin qa-
nunvericliyinə və Avropa ittifaqının Qaydalarına 
müvafiq olaraq müəyyən edilmiş digər vəzifələrə 
xələl gətirməməlidir. Nəzarət orqanı öz ərazisin-
də: 

- Avropa İttifaqının Qaydasının tətbiqinə nə-
zarət etmək və həyata keçirmək; 
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- məlumatların işlənməsi ilə bağlı risklər, qay-
dalar, təminatlar və hüquqlar haqqında ictimaiy-
yətin məlumatlılığını və başa düşülməsini təşviq 
etmək. Xüsusilə uşaqlara yönəlmiş fəaliyyətlərə 
xüsusi diqqət yetirilməlidir; 

- Üzv dövlət qanunvericiliyinə uyğun olaraq, 
məlumatların işlənməsi ilə bağlı fiziki şəxslərin 
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi ilə bağlı qa-
nunvericilik və inzibati tədbirlərlə bağlı milli par-
lamentə, hökumətə və digər qurumlara və orqan-
lara məsləhətlər vermək; 

- mülkiyətçi və operatorun Avropa İttifaqının 
Qaydasından irəli gələn öhdəlikləri barədə məlu-
matlı olmasını təşviq etmək; 

- sorğu əsasında hər hansı məlumat subyektinə 
Avropa İttifaqının Qaydasına əsasən öz hüquqları-
nın həyata keçirilməsi ilə bağlı məlumat təqdim 
etmək və lazım gəldikdə, bu məqsədlə digər üzv 
dövlətlərin nəzarət orqanları ilə əməkdaşlıq etmək; 

- Avropa İttifaqının Qaydasının tətbiqi və icra-
sının ardıcıllığını təmin etmək məqsədilə digər 
nəzarət orqanları ilə əməkdaşlıq etmək, o cümlə-
dən məlumat mübadiləsi aparmaq və onlara qar-
şılıqlı yardım göstərmək; 

- Avropa İttifaqının Qaydasının tətbiqi üzrə, o 
cümlədən digər nəzarət orqanından və ya digər 
dövlət orqanından alınmış məlumatlar əsasında 
araşdırmalar aparmaq; 

- şəxsi məlumatların qorunmasına, xüsusən də 
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının 
və kommersiya təcrübələrinin inkişafına təsir 
göstərdiyi dərəcədə müvafiq inkişaflara nəzarət 
etmək; 

- məlumatların işlənməsi ilə bağlı əməliyyatla-
rı üzrə məsləhətlər vermək; 

- müraciətlər açıq-aşkar əsassız və ya həddən 
artıq olduqda, xüsusən də onların təkrar xarakte-
rinə görə, nəzarət orqanı inzibati xərclər əsasında 
ağlabatan rüsum tələb edə və ya sorğu üzrə hərə-
kət etməkdən imtina edə bilər. Nəzarət orqanı 
sorğunun açıq-aşkar əsassız xarakterini nümayiş 
etdirmək vəzifəsini daşıyır[8]. 

Nəzarət orqanları aşağıdakı bütün istintaq sə-
lahiyyətlərinə malikdir: 

- mülkiyətçiyə və operatora, lazım olduqda isə 
mülkiyətçinin və operatorun nümayəndəsinə öz 
vəzifələrinin icrası üçün tələb olunan hər hansı 

məlumatı təqdim etməyi əmr etmək; 
- məlumatların mühafizəsi auditi formasında 

araşdırmalar aparmaq; 
- Avropa İttifaqının Qaydasının iddia edilən 

pozuntusu barədə mülkiyətçini və operatoru xə-
bərdar etmək; 

- mülkiyətçidən və operatordan bütün şəxsi 
məlumatlara və vəzifələrini yerinə yetirmək üçün 
lazım olan bütün məlumatlara çıxış əldə etmək; 

- Avropa İttifaqının və ya üzv dövlətin proses-
sual qanunvericiliyinə uyğun olaraq mülkiyətçi-
nin və operatorun istənilən binasına, o cümlədən 
hər hansı məlumat işlənən avadanlığına və vasitə-
lərinə giriş əldə etmək. 

Hər bir nəzarət orqanı aşağıdakı bütün düzəliş 
səlahiyyətlərinə malikdir: 

- nəzərdə tutulan məlumatların işlənməsi əmə-
liyyatlarının Qaydanın müddəalarını poza biləcə-
yi barədə nəzarətçiyə və ya prosessora xəbərdar-
lıq etmək; 

məlumatların işlənməsi əməliyyatları Qayda-
nın müddəalarını pozduqda nəzarətçiyə və ya bu 
əməliyyatı həyata keçirən şəxsə töhmət vermək; 

- mülkiyətçiyə və operatora məlumat subyekti-
nin Qaydaya uyğun olaraq öz hüquqlarını həyata 
keçirmək tələblərinə əməl etməyi əmr etmək; 

- mülkiyətçiyə və operatora məlumatların iş-
lənməsi əməliyyatlarının Qaydanın müddəalarına 
uyğunlaşdırılması üçün müvafiq hallarda, müəy-
yən edilmiş qaydada və müəyyən edilmiş müd-
dətdə əmr vermək; 

- operatora fərdi məlumatların pozulması barə-
də məlumat subyektinə məlumat verməyi əmr et-
mək; 

- məlumatların işlənməsi qadağası daxil ol-
maqla, müvəqqəti və ya qəti məhdudiyyət qoy-
maq; 

- fərdi məlumatların düzəldilməsi və ya silin-
məsi və ya işlənməsinin məhdudlaşdırılması və 
şəxsi məlumatların açıqlandığı barədə bildiriş 
vermək; 

- hər bir fərdi işin hallarından asılı olaraq bu 
tədbirlərə əlavə olaraq və ya onların əvəzinə inzi-
bati cərimə tətbiq etmək; 

- üçüncü ölkəyə və ya beynəlxalq təşkilata 
məlumat axınının dayandırılmasını əmr etmək. 

-  Üzv dövlətlər qanunla onun nəzarət orqanı 
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Avropa ittifaqının Qaydalarının pozulması halla-
rını ədliyyə orqanlarının diqqətinə çatdırmaq və 
müvafiq hallarda, Qaydaların müddəalarını həya-
ta keçirmək üçün məhkəmə icraatına başlamaq və 
ya başqa cür məşğul olmaq səlahiyyətinə malik 
olmaq haqqında təmin etməlidir. 

- Üzv dövlətlər qanunla onun nəzarət orqanı-
nın qeyd olunanlara əlavə səlahiyyətlərə malik 
olmasını təmin edə bilər. 

- Hər bir nəzarət orqanı öz fəaliyyəti haqqında 
illik hesabat tərtib edir, bu hesabata bildirilmiş 
pozuntu növlərinin və görülən tədbirlərin növləri-
nin siyahısı daxil ola bilər. Həmin hesabatlar mil-
li parlamentə, hökumətə və üzv dövlət qanunveri-
ciliyi ilə müəyyən edilmiş digər orqanlara göndə-
rilməlidir. Onlar ictimaiyyətə, Komissiyaya və 
Kollegiyaya təqdim edilməlidir[10]. 

Əvvəldə qeyd etdik ki, üzv dövlər bir və ya bir 
neçə nəzarət orqanının yaradılmasını təmin edə 
bilər.Bu zaman digər nəzarət orqanlarını təmsil 
edəcək baş nəzarət orqanı təyin edilir. Baş nəza-
rət orqanı ilə digər aidiyyəti nəzarət orqanları 
arasında əməkdaşlıq onların işinin əlaqələndiril-
məsi və effektivlik baxımından zəruridir. Baş nə-
zarət orqanı konsensusa nail olmaq üçün bu mad-
dəyə uyğun olaraq digər aidiyyəti nəzarət orqan-
ları ilə əməkdaşlıq etməlidir. Aparıcı nəzarət or-
qanı və aidiyyəti nəzarət orqanları bir-biri ilə bü-
tün müvafiq məlumat mübadiləsi aparırlar. Baş 
nəzarət orqanı istənilən vaxt digər maraqlı nəza-
rət orqanlarından qarşılıqlı yardım göstərməyi tə-
ləb edə bilər. Baş nəzarət orqanı təxirəsalınma-
dan məsələ ilə bağlı müvafiq məlumatı digər 
aidiyyəti nəzarət orqanlarına çatdırmalıdır. O, tə-
xirə salınmadan qərar layihəsini digər aidiyyəti 
nəzarət orqanlarına onların rəyi üçün təqdim edir 
və onların fikirlərini lazımi qaydada nəzərə alır. 
Məsləhətləşmələr aparıldıqdan sonra dörd həftə 
ərzində aidiyyəti olan digər nəzarət orqanlarından 
hər hansı biri qərar layihəsinə müvafiq və əsas-
landırılmış etirazını bildirdikdə, baş nəzarət orqa-
nı o, müvafiq və əsaslandırılmış etiraza riayət 
edir. Baş nəzarət orqanı verilmiş müvafiq və 
əsaslandırılmış etiraza əməl etmək niyyətində ol-
duqda, o, digər aidiyyəti nəzarət orqanlarına on-
ların rəyi üçün yenidən işlənmiş qərar layihəsini 
təqdim edir. Yuxarıda göstərilən müddətdə baş 

nəzarət orqanının təqdim etdiyi qərar layihəsinə 
digər aidiyyəti nəzarət orqanlarından heç biri eti-
raz etmədikdə, baş nəzarət orqanı və aidiyyəti nə-
zarət orqanları bununla razılaşdırılmış hesab edi-
lirlər. Müstəsna hallarda, müvafiq nəzarət orqanı-
nın məlumat subyektlərinin maraqlarını qorumaq 
üçün təcili hərəkətə ehtiyac olduğunu hesab et-
mək üçün əsaslar olduqda, təxirəsalınmazlıq pro-
seduru (Müstəsna hallarda, aidiyyəti nəzarət or-
qanı məlumat subyektlərinin hüquq və azadlıqla-
rının müdafiəsi üçün təcili hərəkətə ehtiyac oldu-
ğunu hesab etdikdə, ardıcıllıq mexanizmindən 
kənara çıxa bilər və ya öz ərazisində qanuni nəti-
cələrə səbəb olmaq üçün üç aydan çox olmayan 
müəyyən müddətə təxirəsalınmaz tədbirlər gör-
məlidir. Nəzarət orqanı təxirə salınmadan həmin 
tədbirləri və onların qəbul edilməsinin səbəbləri-
ni aidiyyəti digər nəzarət orqanlarına, Kollegiya-
ya və Komissiyaya bildirir.  

Nəzarət orqanı tədbir gördükdə və yekun təd-
birlərin təcili olaraq qəbul edilməsinin zəruri ol-
duğunu hesab etdikdə, o, belə rəy və ya qərarın 
verilməsini tələb etmək üçün səbəbləri göstər-
məklə Kollegiyadan təcili rəy və ya təcili məcbu-
ri qərar tələb edə bilər.Səlahiyyətli nəzarət orqa-
nının təcili hərəkətə ehtiyac olduğu bir vəziyyət-
də müvafiq tədbir görmədiyi halda, istənilən nə-
zarət orqanı, vəziyyətdən asılı olaraq, Kollegiya-
dan təcili rəy və ya təcili məcburi qərar tələb edə 
bilər.Təcili rəy və ya təcili məcburi qərar iki həf-
tə ərzində Şura üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə 
qəbul edilir.) tətbiq edilir.  Baş nəzarət orqanı və 
aidiyyəti olan digər nəzarət orqanları standartlaş-
dırılmış formatdan istifadə etməklə tələb olunan 
məlumatları bir-birinə elektron vasitələrlə təqdim 
edirlər[9]. 

Nəzarət orqanları Qaydanın ardıcıl surətdə hə-
yata keçirilməsi və tətbiqi üçün bir-birini müva-
fiq məlumat və qarşılıqlı yardımla təmin etməli, 
bir-biri ilə səmərəli əməkdaşlıq üçün tədbirlər hə-
yata keçirməlidir. Qarşılıqlı yardım xüsusilə mə-
lumat sorğularını və qabaqcadan icazələrin və 
məsləhətləşmələrin, yoxlamaların və araşdırmala-
rın həyata keçirilməsinə dair sorğular kimi nəza-
rət tədbirlərini əhatə etməlidir. Hər bir nəzarət or-
qanı digər nəzarət orqanının sorğusuna lazımsız 
gecikmə olmadan və sorğunun alınmasından son-
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ra bir aydan gec olmayaraq cavab vermək üçün 
lazım olan bütün tədbirləri görməlidir. Bu cür 
tədbirlərə, xüsusən də araşdırmanın aparılmasına 
dair müvafiq məlumatların ötürülməsi daxil ola 
bilər. Yardım haqqında sorğular sorğunun məqsə-
di və səbəbləri daxil olmaqla bütün zəruri məlu-
matları ehtiva etməlidir. Mübadilə edilən məlu-
mat yalnız onun tələb olunduğu məqsəd üçün is-
tifadə edilməlidir. Sorğu edilən nəzarət orqanı 
aşağıdakı hallar istisna olmaqla sorğunu yerinə 
yetirməkdən imtina etməməlidir: [4] 

1)sorğunun predmetinə və ya icrası tələb olu-
nan tədbirlərə görə səlahiyyətli deyildir; və ya 

2)sorğunun yerinə yetirilməsi Qaydaları və ya 
sorğunu alan nəzarət orqanının tabe olduğu İttifa-
qın və ya üzv dövlətin qanunlarını poza bilər. 

Sorğu alan nəzarət orqanı sorğu edən nəzarət 
orqanını nəticələr və ya vəziyyətdən asılı olaraq 
sorğuya cavab vermək üçün görülmüş tədbirlərin 
gedişatı barədə məlumatlandırır. Sorğu edilən nə-
zarət orqanı yuxarıda qeyd olunan 2 hala əsasən 
sorğunun icrasından imtinanın səbəblərini təqdim 
etməlidir. Sorğu edilən nəzarət orqanları, bir qay-
da olaraq, digər nəzarət orqanlarının tələb etdiyi 
məlumatları standartlaşdırılmış formatdan istifa-
də etməklə elektron vasitələrlə təqdim edirlər. 
Sorğu edilən nəzarət orqanları qarşılıqlı yardım 
haqqında sorğuya uyğun olaraq həyata keçirdik-
ləri hər hansı hərəkətə görə haqq tələb etmirlər. 
Nəzarət orqanları müstəsna hallarda qarşılıqlı 
yardımın göstərilməsi nəticəsində yaranan xüsusi 
xərclərə görə bir-birinin əvəzinin ödənilməsi qay-
dalarını razılaşdıra bilərlər.Nəzarət orqanları, la-
zımi hallarda, digər Üzv Dövlətlərin nəzarət or-
qanlarının üzvlərinin və ya işçilərinin cəlb olun-
duğu birgə araşdırmalar və birgə icra tədbirləri də 
daxil olmaqla, birgə əməliyyatlar həyata keçirir-
lər. 

Avropa Məlumatların Mühafizəsi Kollegiyası 
Qayda ilə İttifaqın hüquqi şəxs statusuna malik 
olan orqanı kimi təsis olunmuşdur. Avropa Məlu-
matların Mühafizəsi Kollegiyası məlumatların 
mühafizəsi qaydalarının səmərəli və ardıcıl şəkil-
də tətbiq edilməsini təmin edən mühüm aktordur. 
O, fərdi məlumatların emalı və məxfiliyə aid 
şəxslərin hüquqlarına təsir edən hər hansı Aİ təd-
birləri ilə bağlı Komissiyaya məsləhət vermək 

üçün Qaydaların qəbul olunması ilə ləğv olunan 
Məlumatların Qorunması Direktivinin təsis etdiyi 
29-cu Maddə İşçi Qrupunun varisidir[8] 

Kollegiyanı onun sədri təmsil edir. Kollegiya 
hər bir Üzv Dövlətin bir nəzarət orqanının rəhbə-
ri və Məlumatların Mühafizəsi üzrə Avropa Nə-
zarətçisinin rəhbəri və ya onların müvafiq nüma-
yəndələrindən təşkil edilir. Üzv dövlətdə Qayda-
ya uyğun olaraq müddəaların tətbiqinə nəzarət 
üçün birdən çox nəzarət orqanı məsul olduqda, 
həmin üzv dövlətin qanunvericiliyinə uyğun ola-
raq birgə nümayəndə təyin edilir. Komissiyanın 
Kollegiyanın fəaliyyətində və iclaslarında səsver-
mə hüququ olmadan iştirak etmək hüququ vardır. 
Kollegiyanın sədri Kollegiyanın fəaliyyəti barədə 
Komissiyaya məlumat verir. Kollegiya öz vəzifə-
lərini yerinə yetirərkən və səlahiyyətlərini həyata 
keçirərkən müstəqil fəaliyyət göstərir. Kollegiya-
nın vəzifələri aşağıdakılarda ibarətdir: 

- Qaydanın ardıcıl tətbiqini təmin etmək. Bu 
məqsədlə Kollegiya öz təşəbbüsü ilə və ya lazım 
gəldikdə Komissiyanın tələbi ilə, xüsusən: 

1)milli nəzarət orqanlarının tapşırıqlarına xələl 
gətirmədən Qaydanın düzgün tətbiqinə nəzarət 
etmək və təmin etmək; 

2)Ittifaqda fərdi məlumatların mühafizəsi ilə 
bağlı istənilən məsələ, o cümlədən Qaydaya tək-
lif edilən hər hansı düzəlişlə bağlı Komissiyaya 
məsləhət vermək; 

3) Qaydanın ardıcıl tətbiqini təşviq etmək 
üçün təlimatlar, tövsiyələr və qabaqcıl təcrübələr 
vermək; 

4) fərdi məlumatların pozulmasının müəyyən 
edilməsi və  bu barədə məlumat vermək 

5)şəxsi məlumatların pozulmasının fiziki şəxs-
lərin hüquq və azadlıqları üçün yüksək risklə nə-
ticələnə biləcəyi hallarla bağlı təlimatlar, tövsiyə-
lər verir. 

6) inzibati cərimələrin təyin edilməsi ilə bağlı 
nəzarət orqanları üçün təlimatlar hazırlamaq; 

7)nəzarət orqanları arasında əməkdaşlığı və 
səmərəli ikitərəfli və çoxtərəfli məlumat və qa-
baqcıl təcrübə mübadiləsini təşviq etmək; 

8)ümumi təlim proqramlarını təşviq etmək və 
nəzarət orqanları arasında və lazım gəldikdə üçün-
cü ölkələrin nəzarət orqanları ilə və ya beynəlxalq 
təşkilatlarla kadr mübadiləsini asanlaşdırmaq; 
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9)dünya miqyasında məlumatların qorunması-
na nəzarət orqanları ilə məlumatların mühafizəsi 
qanunvericiliyi və praktikası üzrə bilik və sənəd 

mübadiləsini təşviq etmək. 
Kollegiyanın vəzifələri üç əsas fəaliyyətə bö-

lünə bilən hərtərəfli vəzifələri əhatə edir: 
 

 
  
 

Kollegiyanın qərarları Aİ Ədalət Məhkəməsi 
qarşısında mübahisələndirilə bilər. Kollegiyanın 
Məhkəmədəki işlərə cəlb edilməsinin bir neçə 
yolu var: 

- Kollegiya məsələni Məhkəməyə göndərmək 
səlahiyyətinə malikdir; 

- Kollegiyanın qərarları Ədalət Məhkəməsinə 
şikayət edilə bilər; 

- Kollegiya onun vəzifələri ilə əlaqəli olduğu 
hallarda işə müdaxilə edə bilər. 

Bugünədək Kollegiya Aİ Ədalət Məhkəməsi 
qarşısında heç bir iş qaldırmayıb. Bir neçə qərarı-
na Məhkəmə qarşısında etiraz edilmişdir, lakin 
işlər ilkin mərhələdə rədd edilmiş və ya geri gö-
türülmüşdür. [9] 

Kollegiya İttifaqda və müvafiq hallarda üçün-
cü ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda fiziki 
şəxslərin müdafiəsi ilə bağlı illik hesabat hazırla-
yır. Hesabat açıq elan edilir və Avropa Parlamen-
tinə, Şuraya və Komissiyaya təqdim edilir. Kolle-
giya, Qaydada başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, 
öz üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qərarlar qəbul 
edir. Kollegiya üzvlərinin üçdə iki səs çoxluğu ilə 

öz prosedur qaydalarını qəbul edir və öz əməliy-
yat tədbirlərini təşkil edir.  Kollegiya öz üzvləri 
arasından sadə səs çoxluğu ilə bir sədr və iki sədr 
müavini seçir. Sədr və sədr müavinlərinin səla-
hiyyət müddəti beş ildir və bir dəfə uzadılır.Sədr 
aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir: [4] 

(a)Kollegiyanın iclaslarını çağırmaq və onun 
gündəliyini hazırlamaq; 

1) qəbul etdiyi qərarlar barədə rəhbər nəzarət 
orqanına və aidiyyəti nəzarət orqanlarına məlu-
mat vermək; 

2)Kollegiyanın tapşırıqlarının, vaxtında yerinə 
yetirilməsini təmin etmək. 

Kollegiya öz reqlamentində Sədr və sədr müa-
vinləri arasında vəzifələrin bölüşdürülməsini mü-
əyyən edir. 

Kollegiyanın Avropa Məlumatların Qorunma-
sı üzrə Nəzarətçi tərəfindən təmin edilən katibliyi 
vardır. Katiblik öz vəzifələrini müstəsna olaraq 
Kollegiya sədrinin göstərişi ilə yerinə yetirir. Av-
ropa Məlumatların Qorunması üzrə Nəzarətçi Aİ 
qurumlarının və orqanlarının şəxsi məlumatların 
işlənməsi zamanı məlumatların mühafizəsi qanu-
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nuna əməl etməsini təmin etmək üçün cavabdeh 
olan müstəqil nəzarət orqanıdır. Avropa Məlu-
matların Qorunması üzrə Nəzarətçi hazırda Nəza-
rətçi tərəfindən idarə olunan və təcrübəli hüquq-
şünaslar, İT mütəxəssisləri və inzibatçılardan iba-
rət ofis (katiblik) tərəfindən dəstəklənən, getdikcə 
daha nüfuzlu müstəqil nəzarət orqanıdır. Onlar 
həm praktikada, həm də qanunda Aİ məlumatla-
rın qorunması və məxfilik standartlarını tətbiq et-
mək və gücləndirmək üçün qərəzsiz mükəmməl-
lik mərkəzi kimi xidmət etməyi hədəfləyirlər. 
Onların ümumi missiyası aşağıdakılardır: Aİ ins-
titutları və orqanları fərdlərin şəxsi məlumatlarını 
işləyərkən şəxsi məlumatların və məxfiliyin qo-
runmasına nəzarət etmək və təmin etmək; sorğu 
əsasında və ya öz təşəbbüsü ilə Aİ qurumlarına 
və orqanlarına şəxsi məlumatların işlənməsi ilə 
bağlı bütün məsələlərdə məsləhət vermək. Xüsu-
silə, Avropa Komissiyası tərəfindən qanunverici-
lik, beynəlxalq müqavilələr, habelə məlumatların 
qorunması və məxfiliyə təsir göstərən aktların ic-
rası və həvalə edilmiş təklifləri ilə bağlı məslə-
hətləşmələr aparılır; şəxsi məlumatların qorun-
masına təsir göstərə biləcək yeni texnologiyaya 
nəzarət etmək; məlumatların mühafizəsi qanunu-
nun təfsirinə dair ekspert məsləhəti vermək üçün 
Aİ-nin Ədalət Məhkəməsinə müdaxilə etmək; 
şəxsi məlumatların qorunmasında ardıcıllığı artır-
maq üçün milli nəzarət orqanları və digər nəzarət 
orqanları ilə əməkdaşlıq etmək. 

Katiblik Kollegiyaya analitik, inzibati və mad-
di-texniki dəstəyi təmin edir. Katiblik xüsusilə 
aşağıdakılara cavabdehdir: 

1)Kollegiyanın gündəlik işi; 
2)Kollegiya üzvləri, onun sədri və Komissiya 

arasında əlaqə; 
3)digər qurumlarla və ictimaiyyətlə əlaqə; 
4)daxili və xarici rabitə üçün elektron vasitə-

lərdən istifadə; 
5)müvafiq məlumatların tərcüməsi; 
6)Kollegiyanın iclaslarının hazırlanması və 

keçirilməsinə nəzarət; 
7)nəzarət orqanları arasında mübahisələrin 

həllinə dair rəylərin, qərarların və Şura tərəfindən 
qəbul edilmiş digər mətnlərin hazırlanması, tərti-
bi və dərc edilməsi. 

Kollegiyanın müzakirələri onun prosedur qay-

dalarında nəzərdə tutulduğu kimi, Kollegiyanın 
zəruri hesab etdiyi hallarda məxfi xarakter daşı-
yır. Kollegiyanın üzvlərinə, ekspertlərə və üçün-
cü tərəflərin nümayəndələrinə təqdim olunan sə-
nədlərə giriş Avropa Parlamentinin və Şuranın 
1049/2001 saylı Qaydası ilə tənzimlənir[4]. 

Qaydalar tənzimləmənin bütün Üzv Dövlətlər-
də ardıcıl şəkildə tətbiq edilməsini təmin etmək 
üçün ardıcıllıq mexanizmini müəyyən edir ki, bu-
nunla da nəzarət orqanları bir-biri ilə və lazım ol-
duqda Komissiya ilə əməkdaşlıq edir. 

Qaydaların pozulması nəticəsində maddi və ya 
qeyri-maddi zərər dəymiş hər hansı şəxs vurul-
muş zərərə görə nəzarətçidən və ya məlumatları 
işləyəndən kompensasiya almaq hüququna malik-
dir. Məlumatların işlənməsi əməliyyatlarında işti-
rak edən hər hansı nəzarətçi işlənmə nəticəsində 
Qaydaları pozan zərərə görə məsuliyyət daşıyır. 
Mülkiyətçi və operator məlumatların işlənməsi 
əməliyyatları nəticəsində dəymiş zərərə görə yal-
nız Qaydanın məlumatların işlənməsi əməliyyat-
larını həyata keçirənlərə xüsusi olaraq yönəldil-
miş öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə və ya mül-
kiyətçi və operatorun qanuni göstərişlərindən kə-
narda və ya əksinə hərəkət etdikdə məsuliyyət 
daşıyır. Mülkiyətçi və operator zərərə səbəb olan 
hadisəyə görə heç bir şəkildə məsuliyyət daşıma-
dığını sübut edərsə, məsuliyyətdən azad edilir. 
Birdən çox mülkiyətçi və operator, yaxud hər iki 
mülkiyətçi və operator eyni məlumatların işlən-
məsi əməliyyatlarında iştirak etdikdə  və nəticədə 
dəyən hər hansı zərərə görə məsuliyyət daşıdıq-
da, hər bir mülkiyətçi və operator saxlanılmalıdır. 
Məlumat subyektinin səmərəli kompensasiyasını 
təmin etmək üçün bütün zərərə görə məsuliyyət 
daşıyır. Mülkiyətçi və operator dəymiş zərərə gö-
rə tam kompensasiya ödədikdə, həmin mülkiyətçi 
və operator eyni məlumatların işlənməsi əməliy-
yatlarında iştirak edən digər mülkiyətçidən və 
operatordan kompensasiyanın müvafiq hissəsini 
geri tələb etmək hüququna malikdir. Kompensa-
siya almaq hüququnun həyata keçirilməsi üçün 
məhkəmə prosesləri üzv dövlətin qanunvericiliyi-
nə uyğun olaraq səlahiyyətli məhkəmələr qarşı-
sında qaldırılır. [9] 

Azərbaycan Respublikasında fərdi məlumatla-
rın mühafizəsi sferasında vahid bir ixtisaslaşmış 
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qurum mövcud deyildir. Bu sferada müvafiq fəa-
liyyəti müxtəlif yerli icra hakimiyyəti orqanları 
öz aidiyyatı çərçivəsində həyata keçirirlər. Lakin 
bu cür fəaliyyət əlaqələndirmənin mövcud olma-
ması üçün efektivlik standartlarına cavab vermir 
və fərdi məlumatların mühafizəsi haqqında qa-
nunvericliyin pozulması hallarının qarşısının 
alınması prosesi çətinləşir. Azərbaycan Respubli-
kasının müvafiq sferada olan qanunvericiliyinə 
əlavə və dəyişikliklər edilməsi onun bu sferada 
dövrün tələblərinə uyğun olaraq daha effektiv 
tənzimlənməsini təmin edəcəkdir. Yuxarıda qeyd 
etdiyimiz kimi fərdi məlumatların mühafizəsi 
sferasında konkret bir orqan fəaliyyət göstərmir. 
Müxtəlif dövlət orqanları öz yurisdiksiyaları çər-
çivəsində bunu həyata keçirirlər. Rəqəmsal İnki-
şaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Azərbaycan Respubli-
kasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respubli-
kasının Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Ver-
gilər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin Təhlükəsizlik Xidməti, Azərbaycan Res-
publikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təh-
lükəsizliyi Dövlət Xidməti çərçivəsində realizə 
edilir. “İnformasiya əldə etmək haqqında “Azər-
baycan Respublikasının qanununda “İnformasiya 
məsələləri üzrə Müvəkkil” yaradılması məsəsələ-
si ehtiva edilmişdir. Lakin bu Qanuna 2012-ci il-
də dəyişiklik olduqdan bu vəzifə İnsan hüquqları 

üzrə Ombudsmana tapşırılmışdır. [2] Lakin Om-
budsman illik ümumi hesabat verməsinə baxma-
rayaq, sırf bu sferada hesabat vermir. Bu isə fəa-
liyyətin effektiv olmasına birbaşa təsir edir.Azər-
baycan Respublikası “Fərdi məlumatların avto-
matlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar 
şəxslərin qorunması haqqında” konvensiyanın 
təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası-
nın 2009-cu il 30 sentyabr Qanunu ilə 1981-ci il 
Konvensiyasını imzalamış və ratifikasiya etmiş-
dir. Bu Konvensiyaya “Nəzarət qurumları və 
trans-sərhəd məlumat axını haqqında Əlavə Pro-
tokol” da mövcuddur. [5] Lakin Azərbaycan Res-
publikası bu protokolu imzalamamışdır.Protokol 
2001-c ildə qəbul edilmişdir. Protokolun məqsəd-
lərindən biri Konvensiyaya qoşulmuş tərəflərin 
Fərdi məlumatların mühafizəsinin təmin olunma-
sı məqsədilə nəzarət qurumunun yaradılmasıdır. 
Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin 6 
sentyabr 2010-cu il Qərari ilə təsdiq edilmiş“ 
Fərdi məlumatların mühafizəsinə dair Tələblər”ə 
əsasən[3]  fərdi məlumatların işlənməsinə icrası-
na nəzarət edən orqanlar ildə bir dəfədən az ol-
mayaraq fərdi məlumatların informasiya sistem-
lərində mühafizənin düzgün formada təşkilinin 
monitorinqini aparmalıdırlar. Lakin “Fərdi məlu-
matlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının  
Qanununda nəzarət orqanı haqqında heç bir müd-
dəa öz əksini tapmamışdır. [1] 
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Аннотация 
 

В статье рассматриваются независимые контрольные органы, их статус и полномочия по 
контролю обработки персональных данных в Европейском Союзе. Каждое государство-член 
должно предусмотреть в Союзе один или несколько независимых государственных органов, 
ответственных за надзор за применением Правил для защиты основных прав и свобод обработ-
ки персональных данных и содействия свободному обмену персональными данными. («Над-
зорный орган»). Каждый надзорный орган в своей деятельности должен применять положения 
Правил. Государство должно обеспечить предоставление каждому надзорному органу челове-
ческих, технических и финансовых ресурсов, зданий и инфраструктуры, необходимых для эф-
фективного выполнения его обязанностей и осуществления своих полномочий, в том числе в 
контексте взаимопомощи. Каждое государство-член должно гарантировать, что каждый над-
зорный орган выбирает свой персонал под исключительным надзором члена или членов соот-
ветствующего надзорного органа. Каждый надзорный орган уполномочен выполнять обязанно-
сти, возложенные на него в соответствии с Правилами, и осуществлять возложенные на него 
полномочия на территории своего государства-члена. 
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 əsrin sonu XX əsrin 
əvvəllərində beynəlxalq 
iqtisadi fəaliyyətin art-

ması və milli fiskal sistemlərə öz əsasına görə ox-
şar vergilərin (hüquqi və fiziki şəxslərin gəlirləri-
nə dair, yəni mənfəət və gəlir vergisinə münasi-
bətdə) tətbiqi, vergi məsələlərində dövlətlərin 
qarşılıqlı fəaliyyəti beynəlxalq ikiqat vergitutma 
probleminin aradan qaldırılması məsələsində 
dövlətlərin müntəzəm şəkildə bir araya gəlmə-
sini daha da sürətləndirirdi. XIX ikinci yarısın-
da beynəlxalq ikiqat vergitutma problemi tədri-
cən elmi tədqiqat obyekti qismində diqqəti cəlb 
etməyə başlayır. İlk növbədə o, maliyyə və hü-
quq elminin maraq dairəsinə düşmüşdü. Vergi 
sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın əsas məq-
sədləri ikiqat vergitutmanın və vergi ödəyiciləri 
arasında ауrı-seçkiliyin aradan qaldırılması, 
vergidən yayınmanın qarşısının alınması, döv-
lətin vergi yurisdiksiyasının müəyyənləşdiril-
məsi, eləcə də beynəlxalq ticarətin inkişafı və 
vahid bazarın yaradılması yolunda vergi sis-

temlərinin harmonizasiyasını və unifikasiyasını 
təmin etməkdir. 

Vergilər insanların bir-birinə münasibətini, 
öz dövlətinə olan münasibətini və ümumilikdə 
cəmiyyətə qarşı münasibətini müəyyən etməyə 
imkan verən dəyərli məlumatdır. Kimin vergi-
ləri ödəməsi, nə qədər ödəməsi, hansı əsaslarla 
və hansı xidmətlər müqabilində ödəməsi ədalət-
li cəmiyyət konsepsiyasını daha dəqiq müəyyən 
etməyə imkan verir[6, 13]. 

Vergi münasibətlərinin beynəlxalq-hüquqi 
inkişaf tarixinə dair əsərlərin əksəriyyətində 
qeyd edildiyi kimi, vergi məsələləri üzrə ilk sa-
zişlər XIX əsrin ortalarından imzalanmağa baş-
lamışdır[13, 9-10]. 1843-cü ildə Belçika, Fran-
sa ilə vergi sazişi imzaladı, 1845-ci ildə isə Ni-
derland və Lüksemburqla müvafiq sazişlər im-
zalandı. Həmin sazişlər, vətəndaşların vərəsəlik 
qaydasında alınan əmlakına münasibətdə ikiqat 
vergitutmanın aradan qaldırılması üzrə yalnız 
ümumi qaydalar nəzərdə tutaraq, vergi xidmət-
lərinin inzibati-hüquqi qarşılıqlı təsiri və vergi 
məlumatlarının mübadiləsi kimi məsələləri tən-
zimləyirdi. 

Oxşar xarakter və tətbiqi sahəsini (lakin iki-
qat vergitutmanın aradan qaldırılmasına daha 
çox istiqamətləndirilmiş) 7 yanvar 1870-ci il 
tarixli və 16 aprel 1869-cu il tarixdə Prussiya 
və Saksoniya arasında birbaşa vergilər haqqın-
da sazişin maddələri, habelə 21 iyun 1899-cu il 
tarixli ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması-
na dair Prussiya və Avstriya-Macarıstan arasın-
da müqavilənin müddəaları təşkil edirdi[7, 5-
6]. 

XIX əsrin sonlarından aktivləşən ikiqat ver-
gitutmanın aradan qaldırılması tendensiyası 

XIX 
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əsasən üç istiqamətdə inkişaf edirdi: 
1) Müxtəlif federal ərazilərdə ikiqat vergi-

tutmanın ləğvi məsələsi ilə bağlı Almaniyada 
(1870), İsveçrədə (1874) müvafiq qanunlar qə-
bul edilmişdir; 

2) Britaniya imperiyasının yarımmüstəqil 
üzvlərində bu növ verginin ləğvi ilə bağlı nor-
malar qəbul edilmişdi; 

3) Dövlətlərin öz daxili qanunları çərçivə-
sində (ilk belə milli qanun Niderlandda qəbul 
edilib) və dövlətlər arasında ikitərəfli sazişlərin 
bağlanması yolu ilə[12, 109]. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində bey-
nəlxalq iqtisadi fəaliyyətin artması və milli fis-
kal sistemlərə öz əsasına görə oxşar vergilərin 
(hüquqi və fiziki şəxslərin gəlirlərinə dair, yəni 
mənfəət və gəlir vergisinə münasibətdə) tətbiqi, 
vergi məsələlərində dövlətlərin qarşılıqlı fəaliy-
yəti beynəlxalq ikiqat vergitutma probleminin 
aradan qaldırılması məsələsində dövlətlərin 
müntəzəm şəkildə bir araya gəlməsini daha da 
sürətləndirirdi. 1899-cu ildən 1919-cu ilədək 
dünyada 24 vergi konvensiyası imzalanmışdı, 
özü də onlardan yalnız biri vergi məsələlərində 
qarşılıqlı inzibati yardım məsələlərini tənzimlə-
yirdi. 

Bu dövrdə beynəlxalq ticarətin intensiv inki-
şafı ikiqat vergitutma probleminin aradan qal-
dırılması üzrə dövlətlərin birgə səylərini tələb 
edirdi. İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması 
üzrə ilk beynəlxalq müqavilə 21 iyun 1899-cu 
ildə Avstriya-Macarıstan İmperiyası və Prussi-
ya arasında imzalanmışdır[5, 195]. Bu müqavi-
ləyə əsasən müəssisənin gəlirinə vergitutma 
onun daimi fəaliyyət göstərən qurumunun oldu-
ğu yerin qanunu ilə müəyyən olunurdu. Daimi 
fəaliyyət göstərən qurum dedikdə, müvafiq mü-
əssisənin biznesinin əsas hissəsinin olduğu əra-
zi nəzərdə tutulurdu. 

XIX-XX əsrin astanasında xarici ticarət mü-
nasibətlərinin fiskal-hüquqi aspektləri də bey-
nəlxalq əməkdaşlığın predmetinə çevrilmişdi. 
İlk növbədə bu, gömrük-tarif tədbirləri ilə bağlı 
idi. Bu sahədə əsas nəticələr ondan ibarət idi ki, 
vergitutmanın (bir qayda olaraq, əmtəələrin 
məhdud nomenklaturuna dair) səviyyəsinin ra-
zılaşdırılmış şəkildə azaldılması yalnız ayrı-ay-

rı ölkələrlə ikitərəfli müqavilələr üzrə qısamüd-
dətli şəkildə həyata keçirilə bilərdi. 

XIX əsrin ikinci yarısında beynəlxalq ikiqat 
vergitutma problemi tədricən elmi tədqiqat ob-
yekti qismində diqqəti cəlb etməyə başlayır. İlk 
növbədə o, maliyyə və hüquq elminin maraq 
dairəsinə düşmüşdü. XIX əsrin sonlarında bu 
istiqamətdə növbəti əhəmiyyətli elmi tədqiqat-
lar aparılmışdır. 

Birincisi, ikiqat vergitutmanın aradan qaldı-
rılması üzrə nəzəri tədqiqatlar həyata keçiril-
mişdir. Həmçinin, əsas etibarilə Beynəlxalq 
Hüquq İnstitutunun himayəsi və təşəbbüsü al-
tında keçirilən vərəsəlik əmlakından tutulan 
ikiqat vergi problemlərinə dair məsələlər də bu-
ra daxildir. İkincisi, 1892-ci ildə alman alimi 
Q.Şantsın məqaləsi nəşr olunmuşdu[18, 111]. 
Məqalədə vergi ödəyicisinin vergi yurisdiksiya-
sına iqtisadi bağlılığının meyarları əsaslandırı-
lıb. Müəllifin fikrincə, belə bağlılıq olduqda, 
vergi yurisdiksiyası həmin şəxslərin gəlirlərin-
dən vergilərin tutulması məsələsində üstün hü-
quqa malik olmalıdır, bu konstruksiya beynəl-
xalq spektrdə tətbiq edildikdə isə təkrar (və ya 
ikiqat) vergitutma aradan qaldırıla bilər. Üçün-
cüsü, 1899-cu ildə italyan müəllifi A.Qarellinin 
əsəri nəşr olundu. Müəllif həmin əsərdə beynəl-
xalq vergi hüququnu müstəqil elm kimi qeyd 
etmişdi. Bu əsərdə həmçinin beynəlxalq iqtisa-
di fəaliyyətin vergiyə cəlb edilməsinin prinsip-
ləri və qeyri-rezidentlərin vergiyə cəlb edilmə-
sinin hüquqa uyğunluğu təhlil edilmişdir[19]. 

Birinci dünya müharibəsindən sonra yenilən-
miş vergi sferasında beynəlxalq-hüquqi əmək-
daşlıq artıq genişlənmiş və yeni cizgilərini əldə 
etməklə öz forma və istiqamətləri dəyişməyə 
başlamışdır. 

Bu məsələni aşağıdakı kimi xarakterizə et-
mək olar. İlk növbədə, ikitərəfli vergi sazişləri-
nin bağlanması dinamikası getdikcə artırdı. On-
ların arasında gəlirlərə münasibətdə ikiqat ver-
gitutmanın aradan qaldırılması barədə sazişlər 
üstünlük təşkil edirdi. Belə ki, 1921-ci ildən 
1925-ci ilədək 22 beynəlxalq vergi sazişi imza-
lanmışdır. 1922-ci ildən 1939-cu ilədək olan 
dövrdə Mərkəzi və Şimali Avropa ölkələri ara-
sında beynəlxalq ikiqat vergitutmanın aradan 
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qaldırılmasına dair 69 saziş imzalanmışdır[3, 
42]. 

Ticarət əlaqələrinin genişlənməsi və daha 
çox sayda dövlətlərin (o cümlədən keçmiş müs-
təmləkələrin də) dünya iqtisadi sisteminə daxil 
edilməsi fonunda müxtəlif ölkənin inkişaf sə-
viyyəsi ilə şərtlənən prinsipial fikir ayrılıqları 
meydana çıxdı. Müvafiq olaraq onların beynəl-
xalq əmək bölgüsündə (ilk növbədə, kapitalın 
idxal və ya ixrac edən kimi) rolu məsələsində 
də fikir müxtəliflikləri yaranmağa başladı[10, 
125]. 

Ötən əsrin 20-ci illərindən başlayaraq çoxtə-
rəfli (o cümlədən, regional) vergi sazişlərinin 
bağlanması cəhdləri atmağa başlamışdı. Məsə-
lən, 1922-ci ildə Avstriya, Macarıstan, Polşa, 
İtaliya, Rumıniya və Yuqoslaviya arasında çox-
tərəfli vergi sazişi imzalanmışdır. Bu Saziş o 
dövr üçün yeni olan vergi ödəyicilərinə şikayət 
etmək hüququ verirdi, həmçinin Saziş mübahi-
sələrin həlli proseduru ilə bağlı qayda da müəy-
yən edirdi[5, 14]. 

Müharibəarası dövrdə vergi sahəsində bey-
nəlxalq əməkdaşlığın baza şərtlərinin hazırlan-
ması üçün beynəlxalq təşkilatlar və çoxtərəfli 
konfranslar daha fəal olmağa başlamışdı. Həmin 
vaxtlar Millətlər Cəmiyyəti daha aktiv fəaliyyəti 
ilə seçilirdi. 

1925-ci ilin fevralında Millətlər Cəmiyyətinin 
texniki ekspert komitəsi onun Maliyyə komitəsi-
nə öz hesabatını göndərdi. Orada ilkin nəticələ-
rin tədqiqi, nümunəvi sazişlərin mətnlərinin ha-
zırlanması planları əks olunurdu. İki il sonra, bu 
komitə 1927-ci ilin aprelində özünün növbəti 
məruzəsi ilə yanaşı, dörd nümunəvi konvensiya 
layihəsi təqdim etdi. Bu layihələr 1928-ci ilin 
oktyabrında Cenevrədə keçirilmiş ikiqat vergiyə 
cəlb etməyə dair beynəlxalq konfransda müzaki-
rə olundu. Konfransda 27-dən çox ölkənin nü-
mayəndələri iştirak etmişdi[15, 88-89]. 

Konfransda növbəti nümunəvi sənədlər qəbul 
edilmişdi: a) birbaşa vergilər (gəlir və əmlak 
vergiləri) sferasında ikiqat vergitutmanın aradan 
qaldırılması haqqında konvensiya; b) vərəsəliyə 
münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldı-
rılması haqqında konvensiya; c) vergi məsələləri 
üzrə inzibati yardımın göstərilməsi; ç) vergilərin 

tutulması zamanı hüquqi yardım göstərilməsinə 
dair konvensiya[14, 22-23]. 

1929-cu ildə Millətlər Cəmiyyətinin daimi 
fəaliyyət göstərən orqanı kimi Vergi Komitəsi 
təsis edildi. Onun fəaliyyətinin ilk ən mühüm 
nəticələrindən biri müəssisələrin gəlirlərinin 
vergitutma məqsədi ilə dövlətlər arasında bölüş-
dürülməsi haqqında çoxtərəfli Konvensiya layi-
həsinin işlənib hazırlanması olub. Bu layihəyə 
1933-cü ildə Nyu-Yorkda və Vaşinqtonda Fiskal 
Komitənin alt komitələrinin iclaslarında baxılıb, 
həmin iclaslar Beynəlxalq Ticarət Palatası tərə-
findən təşkil olunmuşdu. Bundan sonra isə, hə-
min ilin iyununda Vergi Komitəsinin iclasında 
müvafiq layihələr nəzərdən keçirilmişdir. 

1920-ci illərdə ABŞ Xəzinədarlığının məslə-
hətçisi və beynəlxalq vergi hüququnun inkişa-
fında tanınmış sima olan Tomas Adams ikiqat 
vergitutmanın aradan qaldırılmasında ikitərəfli 
yox, çoxtərəfli əməkdaşlığa üstünlük verərək bu 
sahədə çoxsaylı dövlətlərin mövqeyini ifadə edə 
bilən müqavilənin bağlanması zərurətini irəli 
sürmüşdü[8, 57-58]. 

1940-cı ilin iyununda və 1943-cü ilin iyulun-
da Mexiko şəhərində Millətlər Cəmiyyətinin 
Vergi Komitəsi tərəfindən təşkil olunmuş iki 
vergi konfransı keçirildi. Vergi Komitəsinin tək-
lifi ilə bu konfranslarda müzakirə edilən əsas 
məsələlər vergi sahəsində beynəlxalq-hüquqi 
əməkdaşlıq, nümunəvi vergi konvensiyaları və 
müəssisələrin gəlirlərinin vergitutma məqsədi 
ilə dövlətlər arasında bölüşdürülməsi haqqında 
çoxtərəfli Konvensiya layihəsi idi. 

XX əsrin 40-cı illərinin ikinci yarısından baş-
layaraq dünya iqtisadiyyatının tədricən bərpası, 
sonra isə artımı vergi məsələləri üzrə dövlətləra-
rası əməkdaşlıq əlaqələrində yenilənməyə səbəb 
oldu. Bu dövrün əvvəllərində vergi əməkdaşlığı-
nın regionallaşması Avropa ölkələrinin yaxınlaş-
masında özünü büruzə verdi[11, 145]. Bunun 
nəticəsi XX əsrin 50-ci illərinin birinci yarısın-
da üç iqtisadi birliyin, 1993-cü ildə isə vahid 
sosial-iqtisadi məkanın formalaşmasına gətirib 
çıxardı. İnteqrasiya prosesinin əsaslarından biri 
Avropa Birliyi üzvü olan ölkələrin vergi sahə-
sində sıx əməkdaşlığıdır. Belə əməkdaşlıq daim 
genişlənir. İlk vaxtlar bu əməkdaşlıq sadə koor-
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dinasiya ilə məhdudlaşırdısa, hazırda vergitut-
ma qaydalarının harmonizasiya və unifikasiyası 
həyata keçirilir. Prinsipcə bu qanunauyğundur, 
çünki Avropa Birliyinin yaranması bu ideyaya 
əsaslanır, həmin məkanda əmtəə, kapital və 
əmək ehtiyatlarının hərəkəti hər hansı bir ayrı-
seçkilik olmadan, sərbəst olmalıdır, eyni şərait-
də rəqabət, o cümlədən vergilər də razılaşdırıl-
malıdır [16, 179-192; 17, 125]. 

Beynəlxalq təşkilatlarının fəaliyyəti sayəsin-
də model sazişlərdən istifadə təcrübəsi artmış, 
həmçinin həmin sazişlərdən istifadə ayrı-ayrı 
dövlətlər və onların birlikləri tərəfindən də qə-
bul edilmişdir. Məsələn, 1964-cü ildə Britaniya 
Millətlərin Birliyinin nümunəvi vergi sazişi iş-
lənib-hazırlanmışdır [1, 17]. 

Vergi məsələləri üzrə dövlətlərarası hüquqi 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi tendensiyası 
Şərqi Asiya, Afrika və Latın Amerikası ölkələ-
rinə də sirayət etmişdi. Məsələn, 1964-cü ildə 
Fransanın himayəsi altında Afrikanın fransız-
dilli ölkələri üçün çoxtərəfli konvensiya layihə-
si hazırlanmışdı. 3 yanvar 1973-cü il tarixində 
Ərəb İqtisadi Birliyi Şurasının üzvü olan döv-
lətlər arasında gəlirlərin və kapitalın vergiyə 
cəlb edilməsi məsələsini tənzimləyən Saziş im-
zalandı. 29 oktyabr 1984-cü il tarixdə Qərbi 
Afrika İqtisadi Birliyi dövlətləri arasında gəlir 
və vərəsəlik məsələlərində vergitutma, o cüm-
lədən qeydiyyat və gerb rüsumları məsələləri 
üzrə vergi sazişləri imzalanmışdı [4, 53]. 

XX əsrin ikinci yarısında vergi münasibətlə-
ri üzrə beynəlxalq əməkdaşlıqdan danışarkən, 
ilk növbədə GATT-ın rolu qeyd edilməlidir. 
Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) yaran-
masına qədər, demək olar 50 il bu institut həm 
çoxtərəfli kompleks saziş funksiyasını yerinə 

yetirmiş, həm də beynəlxalq ticarəti tənzimlə-
yən məsələlərin müzakirə edildiyi beynəlxalq 
təşkilat və forum rolunda çıxış etmişdir. 1994-
cü ilin aprel ayında Uruqvay raundundan sonra 
bu təşkilat ÜTT-yə çevrildi. Müasir dövrdə 
beynəlxalq vergi münasibətlərinin tənzimlən-
məsində ÜTT əhəmiyyətli rol oynayır. 

Tariflər və digər dolayı vergilər GATT çər-
çivəsində geniş müzakirə obyekti olmuşdur və 
bu sahədə bir sıra tədbirlər də həyata keçiril-
mişdir, lakin birbaşa vergilərlə (gəlir vergisi) 
bağlı əhəmiyyətli işlər görülməmişdir. Yalnız 
1994-cü il tarixli Subsidiyalar Məcəlləsindən 
sonra birbaşa vergilərlə bağlı məsələlər aktiv-
ləşmişdir. Bu Məcəllədə sənaye və kommersiya 
müəssisələrinin ixracla bağlı vergiləri, həmin 
vergilərdən tam və hissəvi azadolmalarla bağlı 
məsələlər tənzimlənir [9, 27-28]. 

ÜTT ilə yanaşı, beynəlxalq vergi hüququnun 
tənzimlənməsi ilə digər beynəlxalq qurumlar da 
məşğul olur. Onlardan biri 1938-ci ildə təsis 
edilmiş və hazırda dünyanın 110 ölkəsindən 
12 500 iştirakçısı olan Beynəlxalq Vergi Asso-
siasiyasıdır (ing. International Fiscal Associati-
on — IFA). Bu təşkilat BMT, YUNESKO, 
BVF və İƏİT yanında məşvərətçi statusda ma-
likdir. Təşkilatın əməkdaşları BMT Model ver-
gi konvensiyası layihəsinin işlənib-hazırlanma-
sında fəali iştirak ediblər. Öz fəaliyyətini illik 
beynəlxalq konfranslar, seminarlar vasitəsilə 
realizə edən bu təşkilat beynəlxalq vergi sfera-
sında aktual problemlərin həlli istiqamətində 
milli vergi orqanları, müxtəlif ekspertlərlə qar-
şılıqlı müzakirələr aparır [2, 172]. Təşkilatın 
nəşrləri milli vergi sistemlərinin təkmilləşmə-
sində effektiv normativ vasitələrdən hesab edi-
lir. 
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Бахтияр Асланбейли  
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГОВОГО ПРАВА 

Резюме 
 

В конце девятнадцатого и в начале двадцатого века расширение международной экономиче-
ской деятельности и применение аналогичных налогов к национальным фискальным системам 
(на доходы юридических и физических лиц, то есть по отношении налога на прибыль и на по-
доходный налог) и взаимодействие государств в налоговых вопросах ускорило проведение ре-
гулярных встреч государств по устранению проблемы двойного налогообложения. Во второй 
половине XIX века проблема международного двойного налогообложения постепенно стала 
привлекать внимание как объект научных исследований. В первую очередь она заинтересовала 
науку финансов и науку права. Основными целями международного сотрудничества в области 
налогообложения являются устранение двойного налогообложения и дискриминации между 
налогоплательщиками, предотвращение уклонения от уплаты налогов, определение налоговой 
юрисдикции государства, а также обеспечение гармонизации и унификации налоговых систем 
за счет развития международной торговли. 
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Bakhtiyar Aslanbayli 
HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF  

INTERNATIONAL TAX LAW 
Summary 

 
In the late nineteenth and early twentieth centuries, the expansion of international economic acti-

vity and the application of similar taxes to national fiscal systems (on the income of legal entities and 
individuals, that is, in relation to profit tax and income tax) and the interaction of states in tax matters 
accelerated the holding of regular meetings of states to eliminate the problem of double taxation. In 
the second half of the 19th century, the problem of international double taxation gradually began to 
attract attention as an object of scientific research. First of all, it interested the science of finance and 
the science of law. The main goals of international cooperation in the field of taxation are the elimina-
tion of double taxation and discrimination between taxpayers, the prevention of tax evasion, the deter-
mination of the tax jurisdiction of the state, as well as ensuring the harmonization and unification of 
tax systems through the development of international trade. 
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quq, beynəlxalq ticarət və kommersiya münasi-
bətləri, məhkəmə immuniteti. 

Ключевые слова: государственный имму-
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коммерческие отношения, судебный иммуни-
тет 

Keywords: state immunity, jurisdiction, the-
ory of absolute immunity, theory of relative (fun-
ctional) immunity, international economic law, 
international trade and commerce relationas, judi-
cial immunity 

 
övlət immunitetinin anlayışı və 
onun hüquq elmində qiymətləndi-
rilməsi. 

Beynəlxalq hüquq bərabərlərin hüququdur və 
bu hüquq bəyan edir ki, bütün dövlətlər suveren-
liyə xas olan hüquqlardan tam şəkildə, sərbəst su-
rətdə istifadə etmək kimi müstəsna hüquqa ma-
likdirlər və digər dövlətlər də öz növbəsində bu 
hüquqlara hörmət etməli və onların həyata keçi-
rilməsinə müdaxilə etməməlidirlər. BMT Baş As-
sambleyası məsələnin əhəmiyyətinə xüsusi toxu-
naraq dəfələrlə dövlətləri başqa dövlətlərin suve-
renliyinə zidd olan qanunların qəbulundan, inzi-
bati xarakterli tədbirlərin tətbiqindən, əsassız mü-
hakimə yurisdiksiyasının həyata keçirilməsindən 
imtina etməyə çağırıb. Deməli, dövlət tərəfindən 
reallaşdırılan yurisdiksiya və istənilən digər fəa-

liyyət tədbirləri beynəlxalq hüquqla tanınan im-
munitetlərə riayət etmək şərti ilə həyata keçiril-
məlidir. 

Belə bir sual yaranır: Dövlət immuniteti nədir 
və onun mahiyyəti nəyi ifadə edir? 

Ilk öncə məsələyə tarixi baxımından aydınlıq 
gətirməyi zəruri hesab edirik. Dövlət immuniteti 
hüquqi kateqoriya kimi tarixi proseslərin nəticəsi 
olaraq meydana gəlmiş, nəzəriyyə və praktikada 
elmi təhlil və araşdırma predmetinə çevrilmişdir. 
Xüsusən, onun yurisdiksiya, suverenlik və dövlə-
tin beynəlxalq hüquq subyektliyi ilə qarşılıqlı əla-
qəsi məsələsi daha çox diqqəti cəlb etmiş və indi-
nin özündə də o, öz aktuallığını və əhəmiyyətini 
qoruyub saxlamaqda davam edir. Roma hüququ-
na məlum olan dövlət immunitetinin hüquqi məz-
munu – par in parem imperium non habet (bəra-
bərin bərabər üzərində hakimiyyəti yoxdur), par 
in parem non habet jurisdictium (bərabərin bəra-
bər üzərində yurisdiksiyası yoxdur) kimi maksi-
malarla ifadə olunurdu. Qərbdə populyar olan hü-
quq ensiklopediyasına görə, latın mənşəli termin 
olan immunitas - istisna, qanunun ümumiyyətlə 
yerinə yetirilməsini tələb etdiyi vəzifələrdən azad 
olmaq (exemption from performing duties which 
the law generally requires) kimi mənanı ifadə 
edir [22, p.751]. Ümumi anlamda xarici yurisdik-
siyadan dövlət immuniteti dedikdə müvafiq döv-
lətin qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyəti 
orqanlarının qəbul etdiyi hakimiyyət xarakterli 
göstərişlərin [33, p.118] onun suverenliyi altında 
yerləşən ərazi hüdudlarında, istərsə də həmin 
dövlətin yurisdiksiyası altında yerləşən ərazilərdə 
(məs, onun müstəsna iqtisadi zonasında və ya 
kontinental şelfində) başqa bir dövlət tərəfindən 

D 
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yerinə yetirilməsindən azad olması başa düşülür. 
Professor L.Oppengeym hələ çox illər bundan ön-
cə qeyd etmişdi ki, dövlətin yurisdiksiya immuni-
teti dövlətlərin bərabərliyinin nəticəsidir (consequ-
ence of state equality) və onların suveren bərabər-
liyi beynəlxalq hüququn (BH) ümumi prinsipi 
olan par in parem imperiun non habet prinsipinin 
gücünə söykənir və bu da dövlət suverenliyinin 
nəticəsi olan hər hansı dövləti başqa dövlətə mü-
nasibətdə yurisdiksiyanı həyata keçirə bilməz (no 
state can claim jurisdiction over another) kimi 
mühüm müəyyənliklə şərtləşir [30,p. 239]. 

Daha ümumi və daha sadə tərif Helmut Ştayn-
berqer tərəfindən verilib. Müəllif vurğulayır ki, 
BH kontekstində dövlətin immunitet hüququ de-
dikdə elə hüquq normalarının və prinsiplərinin 
məcmusu başa düşülür ki, məhz xarici dövlət hə-
min norma və prinsiplərə söykənərək, hüququn 
xarici dövlətin yurisdiksiyası altından çıxmasını, 
onun həyata keçirilməsinin dayandırılmasını və 
ya başqa dövlətin yurisdiksiyasına tabe olmamağı 
bəyan edə bilər [34,p.428]. Leo Corc Buş isə ya-
zır ki, dövlət immuniteti konsepsiyası dövlətin 
xarici məhkəmələrin yurisdiksiyasına (yurisdiksi-
yadan immunitet) tabe olmamasıdır və bu da o 
anlamı ifadə edir ki, dövlətin xaricdə olan mül-
kiyyəti həbs və icraedici tədbirlərin predmeti ola 
bilməz (icra tədbirlərindən immunitet). Beləliklə, 
dövlət immuniteti ikili təbiətə malikdir: ratione 
personae immuniteti, o vaxt kı, xarici dövlət işə 
cəlb olunub və ratione materiae immuniteti, o 
vaxt ki, söhbət xarici dövlətin mülkiyyəti haqqın-
da gedir [23,p.3]. Professor Əfsər Sadıqov da 
dövlət immunitetini hüquqi kateqoriya kimi sə-
ciyyələndirərək qeyd edir ki, dövlət immuniteti – 
müəyyən olunmuş formada dövlətin razılığı ol-
madan onun, eləcə də inzibati-ərazi vahidlərinin 
digər dövlətin qanunlarına, normativ hüquqi gös-
tərişlərinə, həmçinin məhkəmə hakimiyyətinə, in-
zibati-ərazi vahidlərinə, dövlət orqanlarına tabe 
olmamaq hüququdur [3,s.112]. Deməli, dövlətin 
immuniteti onu başqa dövlətin yurisdiksiyasından 
kənar olmasını və ya azad olmasını şərtləndirir. 
Bu vəziyyətdə yurisdiksiya termini ən geniş mə-
nada tətbiq olunur və dövlət tərəfindən, o cümlə-
dən başqa dövlətə münasibətdə hakimiyyət səla-
hiyyətlərinin həyata keçirilməsi kimi başa düşülür. 

Yurisdiksiya BH anlamda suverenliyin təzahürü, 
dövlət hakimiyyətinin həcmi və fəaliyyət sferası 
deməkdir. Dövlətin suveren hüquqlarının realizəsi 
üçün yurisdiksiya anlayışı mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Formalaşmış hüquqi praktikaya əsasən, yu-
risdiksiyanın aşağıdakı növləri: həcminə görə - 
tam və məhdud; fəaliyyət sferasına görə - ərazi və 
ərazidənkənarlıq; hakimiyyətin xarakterinə görə - 
qanunverici, icra və məhkəmə; hüququn subyekt-
lərə ünvanlanmasına görə - əmredici, prosessual 
məcburiyyət və məhkəmə yurisdiksiyası fərqləndi-
rilir [15,s.330; 17,s.9-10; 21,s.3]. 

Hüquq ədəbiyyatında qeyd olunur ki, xarici 
dövlətlərin immunitet problemi ilə əlaqəli olan 
yurisdiksiya termini əsasən ümumi hüquq (com-
mon law) ailəsinə mənsub olan ölkələrdə işlənib 
hazırlanıb. Kontinental hüquq sisteminə malik 
olan ölkələrdə isə yurisdiksiya problemi suveren-
lik anlayışı ilə birgə nəzərdən keçirilir [19,s.9]. 
Məsələn, Corc Biil iddia edir ki, yurisdiksiyanın 
müəyyənliyi ümumi hüququn məsələsidir və o 
BH doktrinası tərəfindən tanınmır. Müəllif dövlə-
tin icraedici yurisdiksiyasını xarakterizə edərək 
onu qeyd edir ki, icraedici yurisdiksiya, bir qayda 
olaraq, dövlətin ərazi hüdudları çərçivəsində qüv-
vədədir, lakin o, bir sıra hallarda BH normalarına 
söykənməklə, dövlətin ərazi hüdudlarını aşaraq 
onun, məsələn, kontinental şelfinə şamil oluna bi-
lər [24, p. 274]. O, burada ərazilərin hüquqi statu-
sunu vahid dövlət ərazisi adı altında eyniləşdirə-
rək belə bir fikir səsləndirir ki, vəzifəli şəxsin sə-
lahiyyəti yalnız suveren dövlətin hüdudları daxi-
lində həyata keçirilə bilər. Bu mövqe ilə qismən 
də olsa, razılaşmaq olar. Ona görə ki, müəllifin 
yaşadığı dövrdə (XX əsrin birinci yarısında) BH 
yurisdiksiya məsələlərinə tənzimləyici təsiri bir o 
qədər təsirli olmamışdır, baxmayaraq ki, dövlət 
immuniteti konsepsiyası hüquqi adət kimi artıq 
mövcud idi. Lakin bu gün dövlət immunitetinin 
dövlətin yurisdiksiyası ilə qarşılıqlı əlaqəsi BH 
hadisə kimi qəbul edilir və tanınır. Onu da yad-
dan çıxarmaq olmaz ki, kontinental şelf və müs-
təsna iqtisadi zonanın hüquqi rejimlərini müəy-
yən edən beynəlxalq müqavilələrin qəbul edilmə-
sinə qədər, onlar beynəlxalq rejimli ərazi hesab 
olunan açıq dənizin tərkib hissəsi kimi tanınırdı-
lar. İndi isə həmin ərazilər hüquqi rejiminə görə 



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 1 (33), 2022 

90 

qarışıq rejimli ərazidirlər. Məhz bu amil nəzərə 
alınmaqla onu qeyd edə bilərik ki, yurisdiksiya 
anlayışı BH kateqoriyadır və o, bütün hallarda 
dövlətin immuniteti ilə qarşılıqlı əlaqəni ehtiva 
edir, baxmayaraq ki, Corc Biil onu sırf dövlətda-
xili hüququn institutu kimi qəbul edirdi. 

Məşhur ingilis hüquqşünası Yan Brounli isə 
yurisdiksiya və dövlət immunitetinin qarşılıqlı 
əlaqəsinə pozitiv reallıqlar kontekstində yanaşa-
raq öz əsərində vurğulayır ki, yurisdiksiya dövlə-
tin suverenliyinin mühüm aspekti olub məhkəmə, 
qanunverici və inzibati səlahiyyət mənasını ifadə 
edir və bu meyara əsaslanmaqla müvafiq qərarla-
rın və ya qaydaların qəbul edilməsi hakimiyyətini 
(əmredici və ya qanunverici yurisdiksiya) icrae-
dici fəaliyyətin tətbiq edilməsinə, qərarların qə-
bul edilməsinə yönələn hakimiyyətdən (icraedici 
yurisdiksiya) fərqləndirmək lazımdır [4,s.425-
426]. Hesab edirik ki, bu yanaşma daha əsaslı və 
daha mühüm yanaşmadır, ona görə ki, əmredici, 
qanunverici və məhkəmə yurisdiksiyası şərtsiz 
olaraq olaraq dövlətin ərazisində hüququn və BH 
əsas subyekti kimi digər dövlətlərə münasibətdə 
birbaşa qüvvəyə malik deyil (məs, hər hansı xari-
ci dövlətə qarşı dövlətin öz məhkəməsində iş qal-
dırması və s.). 

Kontinental hüquq ailəsinə mənsub olan dokt-
rinada da yurisdiksiya və suverenlik anlayışlarına 
ümumi hüquq ailəsinə mənsub doktrina kimi ox-
şar müstəvidə münasibətin sərgilənməsinin şahidi 
oluruq. Bunu daha çox Rusiya BH doktrinasında 
görmək mümkündür. Sözügedən doktrina o möv-
qeydən çıxış edir ki, dövlətin suverenliyi, bir tə-
rəfdən, dövlətin hökmranlığı, digər tərəfdən isə, - 
dövlətin müstəqilliyidir [12, s.15]. Dövlətin öz 
ərazisində hökmranlığı o deməkdir ki, dövlət 
özünün ərazi hüdudlarında yerləşən bütün şəxslə-
rə, onların birliklərinə, təşkilatlara münasibətə ali 
hakimiyyətə malikdir və onun göstərişləri bütün 
dövlət orqanları, vəzifəli şəxslər, fiziki və hüquqi 
şəxslər üçün məcburidir. Dövlət həmin subyekt-
lər üçün məcburi davranış qaydaları müəyyən 
edir və bunun müqabilində milli qanunvericilik 
yaradır, onun yerinə yetirilməsinə təminat verir 
və bunun üçün məcburiyyət üsullarını və vasitə-
lərini səfərbər edir. Başqa bir tərəfdən, dövlətin 
suverenliyi beynəlxalq münasibətlərdə, xarici si-

yasətin həyata keçirilməsində dövlətin müstəqilli-
yi deməkdir [18,s.5]. Hər bir suveren dövlətin ay-
rılmaz xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, daxili və 
xarici siyasət məsələlərini müstəqil şəkildə həll 
etmək hüququna malikdir. Bu hüquqa başqa döv-
lətlərin aktlarına hörmət etmək hüququ da əlavə 
edilməlidir [13,s.51]. Düzdür, uzun müddət Rusi-
ya BH doktrinasının nümayəndələri hesab edirdi-
lər ki, BH dövlətin daxili fəaliyyətini tənzimləmir 
və tənzimləyə də bilməz və buna görə də BH 
dövlətin daxili müstəqilliyi üçün hər hansı məh-
dudiyyət mövcud deyil (V. P. Danevski və b.). 
Lakin dövlətlərarası münasibətlərin inkişafı və 
BH dövlətdaxili məsələlərin tənzimlənməsinə bu 
və ya digər formada nüfuz etməsi həmin doktri-
nanın mövcud reallıqlara tamamilə yeni müstəvi-
də yanaşmasına zəmin yaratmış oldu. Qeyd olun-
du ki, dövlət öz suverenliyi gücünə xarici siyasət 
sahəsində tam müstəqilliyə malikdir, lakin dövlə-
tin daxili siyasi müstəqilliyə malik olması onu 
BH müvafiq olaraq başqa dövlətlərin siyasi müs-
təqilliyinə və ya ərazi toxunulmazlığına qarşı yö-
nələn istənilən hərəkətdən çəkinmək öhdəliyin-
dən azad etmir. Başqa sözlə, dövlət BH söykən-
məklə, özünün xarici siyasət fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsində azaddır. Lakin, dövlət BH əsas 
prinsiplərindən yaranan beynəlxalq öhdəliklərini 
də mütləq nəzərə almalıdır. Bu öhdəlik xarici əla-
qələrdə dövlətin müstəqilliyinin məhdudlaşdırıl-
ması kimi başa düşülməməlidir. 

Hüquq ədəbiyyatında bununla bağlı vurğulanır 
ki, dövlətin suverenliyi BH çərçivəsində, başqa 
dövlətlərin suverenliyinə və maraqlarına hörmət 
nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir. Yəni, 
dövlət BH subyekti kimi öz hakimiyyətini başqa 
dövlətə münasibətdə həyata keçirə bilməz. Xüsu-
sən, bu bir dövlətin başqa dövlətin qanunvericili-
yinə tabe olmamasında təzahür edir. Dövlətin fə-
aliyyəti onun öz qanunları və BH normaları ilə 
müəyyən edilir [20,s.281]. Bu müəyyənlik dövlət 
immunitetinə də aiddir. Belə ki, bir dövlətin im-
muniteti başqa bir dövlətin məhkəmə orqanları 
sisteminə qarşı immuniteti də əhatə edir və başqa 
bir dövlətin məhkəməsində yalnız o zaman həmin 
dövlətə qarşı iş qaldırıla bilər ki, bunun üçün 
onun razılığı olmuş olsun [25,p.535; 16,s.54-55]. 

Dövlətlərin hüquq bərabərliyi, onların bir-biri-
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lərindən asılı olmaması onu göstərir ki, heç bir 
dövlət digər dövlətə, onun orqanlarına və mülkiy-
yətinə münasibətdə öz hakimiyyət yurisdiksiyası-
nı həyata keçirə bilməz. Xarici dövlət mütləq 
dövlət immunitetindən istifadə etməklə öz fəaliy-
yətini heç bir halda digər dövlətin iradəsi əleyhi-
nə yönəldə və onu üstələyə bilməz, əks halda, bu 
BH qaydasının pozulması kimi qiymətləndirilə 
bilər. 

İ.O.Xlestova həm ümumi hüquq, həm də kon-
tinental hüquq ölkələrinin yurisdiksiya və suve-
renlik anlayışlarının xarici dövlətlə əlaqəli prob-
leminin tədqiqinə həsr olunmuş doktrinanı ümu-
miləşdirərək onların aşağıda qeyd olunan əsas cə-
hətlərini ayırır: 1) müvafiq dövlətin başqa dövlə-
tin qanunvericiliyinə tabe olmaması; 2)  müvafiq 
dövlətin başqa dövlətin məhkəmə və icra haki-
miyyəti orqanlarının və başqalarının hərəkətləri-
nə tabe olmaması [19,s.12]. Məhz buna görə də 
hüquq ədəbiyyatında xarici dövlətin immuniteti-
nin ikili təbiətə malik olması qeyd olunur. Birin-
cisi, bu hüquq xarici dövlətin başqa dövlətin yu-
risdiksiyasına tabe olmamaq hüququdur, yəni bu 
ona başqa dövlətin məhkəmə, inzibati və digər 
orqanları tərəfindən hər hansı məcburiyyət təd-
birlərinin tətbiq olunmasını istisna edən hüququ-
dur. İkincisi, bu dövlətin xarici dövlətin hərəkəti-
nə və mülkiyyətinə nisbətdə özünün ərazi yuris-
diksiyasından imtinası, yəni məhkəmə, inzibati 
və digər orqanlar tərəfindən hər hansı məcburiy-
yət tədbirlərinin tətbiqindən imtina etməsidir 
[11,s.25-26]. 

Dövlət immunitetinin mənşəyi məsələsinə gəl-
dikdə isə, Qərb müəlliflərinin çoxsaylı əsərlərinin 
təhlilinə əsaslanaraq deyə bilərik ki, hal-hazırda 
beynəlxalq praktikada mövcud olan və tanınan 
dövlət immunitetinin mənşəyini başqa dövlətin 
yurisdiksiyasından immunitetə malik olan suve-
renin (kralın) şəxsi immuniteti təşkil etmiş və on-
dan qaynaqlanmışdır. Başqa sözlə, dövlət immu-
niteti konsepsiyası orta əsrlərin məhsuludur və bu 
o zamanlardır ki, həmin tarixi dövrlərdə suvere-
nin şəxsi iradəsi dövlətin simasında təcəssüm et-
miş və o, BH subyekti kimi başqa xarici dövlətlə-
rin yurisdiksiyasından immunitetə malik olmuş-
dur. Yan Sinkler təsdiq edir ki, kimsə dövlətin 
müasir immunitet hüququnun kökünə baxmaq is-

təsə, bunun mənşəyinin suverenlərin və ya dövlət 
başçılarının şəxsi immunitetinə dair əvvəllər tə-
şəkkül tapmış nəzəriyyəyə söykəndiyinə tam 
əmin ola bilər [35, p.121]. Feodalizm dövründə 
dövlət hələ suverenin şəxsiyyətindən ayrılmadığı 
üçün, onun mülkiyyəti ele suverenin mülkiyyəti 
kimi qəbul edilirdi. Buna görə də mütləq immu-
nitet nəzəriyyəsi həm də par in parem non habet 
jurisdictionem formulası kimi ifadə edilirdi. Bu o 
demək idi ki, hansısa suveren, yəni hökmdar baş-
qa suverenə münasibətdə yurisdiksiyanı həyata 
keçirmək hüququna malik deyil. Lakin, zamanla 
bu uyğunluq öz əhəmiyyətini itirməyə başlamış 
və sonda dövlət immuniteti suverenin immunite-
tindən daha geniş məna kəsb etməyə başlamışdı. 
Xarici dövlətin və onun mülkiyyətinin immunite-
tinin tanınmasına dair ilk tarixi hadisə 1668-ci ilə 
təsadüf edir, hansıkı həmin vaxt xarici məhkəmə 
ispan kralının borcuna görə saxlanılan üç ispan 
hərbi gəmisinin üzərinə qoyulmuş həbsin yolve-
rilməz və qanunsuz olduğunu öz qərarı əsasında 
tanımışdır [26,p.23]. 

Dövlətlərarası münasibətlərdə dövlət immuni-
tetinin nəzərə alınmasının maddi əsasını beynəl-
xalq münasibətlər təşkil edir. Bu münasibətlər 
məzmununa, subyekt dairəsinə görə müxtəlif və 
rəngarəng xarakterə malikdirlər və bu münasibət-
lərin fövqündə dövlətin iştirakı və rolu bu və ya 
digər dərəcədə immunitetlə bağlı yaranan prob-
lemlərin həllini gündəmə gətirmiş olur. Dövlət 
BH əsas subyekti kimi dövlətlərarası sistem çər-
çivəsində həm dövlətlərarası (publik-hüquqi), 
həm də fiziki və hüquqi şəxslərin (xüsusi-hüquqi) 
iştirakı ilə əlaqəli olan münasibətlərin hüquqi tən-
zimlənməsinə birbaşa təsir etmək iqtidarına ma-
likdir. Dövlət tarixən beynəlxalq ticarət münasi-
bətlərinin iştirakçısı kimi çıxış etmişdir. Cəmiy-
yətin xüsusi təşkilati forması olaraq, dövlət özü-
nün ikili təbiətinə uyğun həm siyasi hakimiyyət 
funksiyasını, həm də həmin hakimiyyətin əlveriş-
li fəaliyyəti üçün bəzən qeyri-siyasi funksiyanı 
həyata keçirməyə məcburdur. Elə yeri düşmüş-
kən onu da qeyd edək ki, dövlətin qeyri-siyasi 
hakimiyyət xarakterli fəaliyyəti, daha doğrusu, 
beynəlxalq ticarət münasibətlərində iştirakı əsa-
sən orta əsrlərə təsadüf edir. Hərgah bundan öncə 
də dövlət yalnız siyasi hakimiyyət vasitəsi kimi 
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qəbul edilmirdi [3,s.107]. 
Beynəlxalq sferada dövlət özünün siyasi haki-

miyyətini, xarici siyasətini məhz bu məqsədlər 
üçün yaradılan xarici əlaqə orqanları vasitəsilə 
həyata keçirir. Təbii ki, bu orqanlar dövlətin sırf 
rəsmi xarakterli funksiyalarını yerinə yetirdiyinə 
görə, onların müəyyən imtiyaz və immunitetlər-
dən yararlanmasına ehtiyac vardır. 1961-ci il 
Diplomatik əlaqələr haqqında Vyana Konvensi-
yasının Preambula hissəsində vurğulanır ki, imti-
yaz və immunitetlər ayrı-ayrı şəxslərin mənfəəti 
üçün deyil, dövləti təmsil edən orqanlar kimi dip-
lomatik nümayəndəliklərin funksiyalarının səmə-
rəli həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədinə 
xidmət edir [9,s.510]. Yəni, dövlət siyasi funksi-
ya həyata keçirdiyi üçün onun immunitetinin is-
tisnası da yolverilməz hesab edilir. Başqa bir hal-
da dövlətin güzəştsiz immuniteti 1982-ci il Dəniz 
hüququ üzrə BMT Konvensiyasının 95-ci maddə-
sinə müvafiq olaraq hərbi gəmilərə şamil edilir. 
Belə ki, hərbi gəmilər açıq dənizdə olarkən bay-
raq dövləti istisna olmaqla, onlar istənilən digər 
dövlətin yurisdiksiyasından immunitetə malikdir. 
Göründüyü kimi dövlətin beynəlxalq münasibət-
lərdə iştirakı, həmin münasibətin məzmunundan 
asılı olaraq, ikili təbiətə malikdir. Sırf siyasi yö-
nümlü münasibətlərə toxunmadan, onu qeyd edə 
bilərik ki, ticarət, maliyyə-kredit, istehsalat, elm 
və mədəniyyət sahələrində beynəlxalq əməkdaşlı-
ğın inkişafı, müvafiq dövlətin digər dövlətlərlə, 
təşkilatlarla, fiziki şəxslərlə müxtəlif əmlak xa-
rakterli hüquq münasibətlərinə daxil olmasına sə-
bəb olur. Adətən, dövlətin daxil olduğu bu hüquq 
münasibətlərinin özü də iki qrupa ayırılır. Birinci 
qrup münasibətlərə, bir qayda olaraq, dövlətlərin 
özləri və onlarla beynəlxalq təşkilatlar arasında 
(iqtisadi, elmi-texniki əməkdaşlıq, kredit, maliy-
yə, investisiya və s.) yaranan münasibətlər, ikinci 
qrup münasibətlərə isə dövlətlə xarici hüquqi 
şəxslər, beynəlxalq təsərrüfat təşkilatları və ayrı-
ayrı fiziki şəxslər arasında yaranan münasibətlər 
daxildir [5,s.151]. Dövlət ikinci münasibətlərdə 
tərəflərdən biri kimi iştirak edirsə, onda bu müna-
sibətlər BH deyil, BXH normaları ilə tənzim olu-
nacaqdır [6,s.209]. Ona görə ki, ikinci qrup mü-
nasibətlərdə dövlət publik hüquq münasibətləri-
nin subyekti kimi deyil, xüsusi hüquq subyekti 

qismində çıxış edir. Bu, Qərb BH ədəbiyyatında 
dövlətin parçalanması adı altında irəli sürülmüş 
nəzəriyyədən qaynaqlanır. Həmin nəzəriyyəyə 
görə, dövlət əmlak münasibətlərində iki qisimdə 
çıxış edir: birinci halda dövlət hakimiyyət səla-
hiyyətli subyekt kimi, ikinci halda isə başqa hü-
quqi şəxslərlə bərabər subyekt kimi münasibətlə-
rə daxil olur [35,p.208]. 

Belə vəziyyətdə immunitetə istinad olunub-
olunmaması problemi ortaya çıxmış olur. Əgər 
dövlət digər dövlətə mənsub olan fiziki və hüquqi 
şəxslərlə müxtəlif məzmunlu beynəlxalq iqtisadi 
(ticarət, maliyyə və s.) əlaqələrə daxil olursa, bu 
zaman onun suverenliyindən irəli gələn immuni-
teti müvafiq münasibətlər üçün xarakterik olan 
tərəflərin bərabərliyi prinsipinə uyğun olmaya-
caq. Ona görə ki, dövlət eyni vaxta həm də siyasi 
hakimiyyətin daşıyıcısı, publik-hüquqi xarakterli 
münasibətlərin subyekti, BH və BXH normaları-
nın yaradıcısı olması kimi preroqativə sahibliyi 
onu istər-istəməz digər təsərrüfat subyektlərindən 
üstün edir ki, sonda bu üstünlük onu xarici şəxs-
lərin əmlak hüquqlarının qanunauyğun məhdud-
laşdırılması səlahiyyətində təzahür edə bilər. Bu 
isə öz növbəsində xarici dövlətin fiziki və hüquqi 
şəxslərinin, dolayısı ilə onların mənsub olduğu 
dövlətin qanuni maraqlarının pozulmasına səbəb 
ola bilər. Müasir BH, dövlətlərin qanunvericiliyi 
və məhkəmə praktikası mütləq immunitet kon-
sepsiyasını rədd edərək, o mövqeydən çıxış edir 
ki, nə qədər ki, dövlət təsərrüfat subyektləri ilə 
konkret iqtisadi münasibətlərdə və yaranmış mü-
bahisədə ərazi suvereni kimi deyil, iqtisadi fəa-
liyyətin aktoru kimi çıxış edir, o, belə olan halda 
yurisdiksiya immunitetindən istifadə edə bilməz 
[8]. Yan Sinklerin haqlı olaraq vurğuladığı kimi, 
immunitet (immunity) anlayışını məhkəmə aidiy-
yatının olmaması (non-justiciability) anlayışdan 
fərqləndirmək lazımdır. İmmunitet - prinsipdirsə, 
məhkəmə aidiyyatına aid olmama və ya milli 
məhkəmələrin yurisdiksiyasının olmaması (lack 
of jurisdiction) isə, - bu bir konsepsiyadır 
[36,p.302]. Alman professoru J. Finke qeyd edir 
ki, praktiki olaraq bü gün bütün dövlətlər dövlə-
tin yurisdiksiya immunitetini BH prinsipi kimi ta-
nıyır və bu zaman o, müxtəlif mövqeylərin fo-
nunda ortaq məxrəc kimi dövlət immunitetinin 
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dövlətlərin razılaşdırılmış iradəsinin nəticəsi ola-
raq BH adət norması kimi tanınmasını təklif edir. 
Beləliklə, o, dövlətlər üçün məcburidir, ancaq 
çox yüksək səviyyədə mücərrəddir. Düşünülən 
bu ziddiyyətli yanaşmaları barışdırmanın yeganə 
yolu suveren immuniteti qanunvericiliyin norma-
sı kimi deyil, BH hüquqi məcburi prinsipi kimi 
xarakterizə etməkdir [28,p. 857]. 

Dövlət immuniteti bir qayda olaraq iqtisadi 
xarakterli münasibətlərdə meydana çıxdığı üçün 
ona BH, daha dəqiq, BİH institutu kimi baxılma-
lıdır. Dövlət immuniteti BİH institutu kimi BH 
münasibətlərində dövlətin hüquqi vəziyyətini 
müəyyən edir. Ədəbiyyatda qeyd edilir ki, dövlət 
immuniteti xüsusi hüquq prinsipi kimi iki publik-
hüquqi konsepsiyaya: dövlətlərin bərabərliyinə 
və suverenliyinə əsaslanır (Y.Brounli, M.M.Bo-
quslavski, Y.Sinkler, İ.O.Xlestova). Ondan imti-
na edildiyi halda müvafiq münasibətlər ayrı-ayrı 
dövlətlərin daxili hüququ və ya BXH müstəvisinə 
keçir (Q. M.Velyaminov və b.). Lakin bu faktda 
nəzərdən qaçırılmamalıdır ki, immunitetin istis-
nası onu öz-özlüyündə BXH prinsipinə çevirmir. 
Əksinə, o BÜH (iqtisadi) sferasında qalmaqda 
davam edir, səbəb odur ki, dövlət BXH münasi-
bətlərinin iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini 
stimullaşdıracaq beynəlxalq müqavilə bağlamaq-
la da kifayətlənə bilər. Eyni zamanda, daxili qa-
nunvericilik onu ehtiva edir ki, mülkiyyət müna-
sibətlərində dövlət digər subyektlərlə bərabər sta-
tusda fəaliyyət göstərir və dövlət malik olduğu 
vasitələrlə mülki-hüquqi məsuliyyət daşıyır (AR 
Mülki Məcəlləsinin 43.3.-cü m.). Məhz bu ba-
xımdan, dövlət immuniteti dövlət suverenliyinin 
ifadə forması olaraq digər dövlətin daxili işlərinə 
qarışmamaq, insan hüquqlarına hörmət etmək 
prinsipləri ilə birbaşa əlaqədə olduğundan və 
beynəlxalq iqtisadi münasibətlər üçün xarakterik 
olduğundan, o, BH institutu kimi qəbul edilir. 

Dövlət immunitetini diplomatik immunitetdən 
fərqləndirmək lazımdır. Diplomatik immunitet 
xarici diplomatik nümayəndəliklərə, onların per-
sonalına və BH əsasən nümayəndəlik yerləşən 
dövlətin ərazisində müdafiədən istifadə edən di-
gər şəxslərə verilən xüsusi imtiyaz, hüquq və gü-
zəştlərin məcmusudur [2,s.141] və belə immuni-
tetin verilməsinin hüquqi əsasını Diplomatik əla-

qələr haqqında Vyana Konvensiyası təşkil edir və 
belə immunitet və üstünlüklərin verilməsi diplo-
matik münasibətlərin normal həyata keçirilməsi 
zərurətindən doğur. Konvensiyaya müvafiq ola-
raq, diplomatik nümayəndəliyin malik olduğu 
mülkiyyət yerləşmə dövlətinin yurisdiksiyasın-
dan immunitetə malikdir (22-ci m.). Diplomatik 
nümayəndənin şəxsi mülkiyyəti ilə bağlı iddialar 
yerli məhkəməyə aid edilə bilər (31-ci m). Diplo-
matik nümayəndələrə şamil olunan diplomatik 
immunitetin əsasında funksional zərurət nəzəriy-
yəsinə dayanır (1961-ci il Konvensiyasının Pre-
ambula hissəsi). 

Dövlət immunitetinə dair mütləq və nisbi 
(funksional) immunitet nəzəriyyələri. 

Hüquqi doktrinaya dövlət immunitetinə dair 
iki nəzəriyyə məlumdur: onlardan biri mütləq im-
munitet nəzəriyyəsi, digəri isə məhdud (və ya 
funksional) immunitet nəzəriyyəsidir. Adət hü-
quq norması kimi immunitetin ilkin forması klas-
sik suverenlik kontekstində formalaşmış və müt-
ləq immunitet nəzəriyyəsinə əsaslanmışdır. Müt-
ləq immunitet nəzəriyyəsinə görə: a) xarici döv-
lətə qarşı ünvanlanan iddiaya onun razılığı olma-
dan başqa dövlətlərin məhkəmələrində baxıla bil-
məz; b) iddianın təmin olunması qaydasında hər 
hansı dövlətin əmlakı başqa dövlət tərəfindən 
məcburedici tədbirlərə məruz qala bilməz; c) 
dövlətin əmlakına onun razılığı olmadan məcbu-
redici icra tədbirlərinə müraciət yolverilməzdir 
[6,s.213]. Dövlətin buna razılığı isə beynəlxalq 
müqavilədə, beynəlxalq kontraktda, dövlətdaxili 
qanunvericilikdə ifadə oluna bilər. Dövlətin baş-
qa dövlətin hakimiyyət xarakterli tədbirlərindən 
immuniteti o demək deyil ki, o özünün məhkə-
məsində də immunitetə malikdir. Dövlət dəymiş 
zərərlə bağlı və ya kontrakt üzrə öhdəliyini yeri-
nə yetirməkdə məsuliyyətlidir. Xarici şəxslər po-
zulmuş hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı müvafiq 
dövlətlərin özünün məhkəməsinə müraciət etmək 
və iddia qaldırmaq hüququna malikdirlər. Lakin 
ümumi mövqeyə və reallıqlara əsaslanmaqla de-
yə bilərik ki, belə bir hüquqi müdafiə vasitəsi elə 
də əlverişli sayılmır. 

Məhdud immunitet nəzəriyyəsinə əsasən, xari-
ci dövlət, onun orqanları, o cümlədən mülkiyyəti 
yalnız o halda immunitetdən istifadə edir ki, mü-
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vafiq dövlət suveren funksiyanı, daha dəqiq de-
sək, jure imperini yəni siyasi hakimiyyəti, siyasi 
fəaliyyəti həyata keçirir (diplomatik nümayəndə-
liyin binasının tikintisi üçün avadanlığın əldə 
edilməsi və s.). Əgər dövlət kommersiya xarak-
terli hərəkət edirsə (konsessiya sazişinin bağlan-
ması), yəni jus gestionis fəaliyyətə yol verirsə, 
onda o immunitetdən istifadə etmir. Başqa sözlə, 
məhdud immunitet nəzəriyyəsinin tərəfdarları he-
sab edir ki, dövlət özünün xüsusi şəxs vəziyyəti-
nə qoyduğu halda, ona iddia irəli sürülə, onun 
mülkiyyətinə məcburiyyət tədbirləri şamil oluna 
bilər (A.Kun, B. Festivald, V.V.Bişop, İ. Zeydl-
Xoenfelderna, S. Suçaritkul b.). Beynəlxalq iqti-
sadi münasibətlərdə dövlətin “ticarət edən şəxs” 
kimi çıxış etməsi onun siyasi hakimiyyəti həyata 
keçirən zaman malik olduğu immunitetləri hər 
hansı bir formada razılıqdan asılı olmayaraq itir-
miş sayılır. 

Dövlət immunitenin növləri və immunitetin 
istisna edildiyi hallar. 

Hüquq doktrinasına və məhkəmə praktikasına 
əsaslanaraq dövlət immunitetinin aşağıdakı  növ-
ləri fərqləndirilir: a) xarici dövlətlərin qanunveri-
cilik yurisdiksiyasından immunitet; b) dövlət 
mülkiyyətinin immuniteti; c) diplomatik immuni-
tet; d) yurisdiksiya immunitetləri, o cümlədən: 1) 
məhkəmə immuniteti (xarici məhkəmədə iddia-
nın təqdim edilməsindən immunitet); 2) iddianın 
təminatından immunitet; 3) qəbul edilmiş məhkə-
mə qərarının məcburi qaydada icrasından immu-
nitet. 

Xarici dövlətin qanunvericiliyindən immunitet 
dedikdə dövlətin fəaliyyətinin digər dövlətin qa-
nunları ilə deyil, özünün daxili hüquq qaydası və 
tərəfdar çıxdığı BH normaları ilə tənzimlənməsi 
nəzərdə tutulur. Beynəlxalq təsərrüfat hüquq mü-
nasibətlərində tərəflərin razılığı ilə başqa hal nə-
zərdə tutulmayıbsa, dövlət fəaliyyətində yalnız 
özünün qanunvericiliyinə tabe olur. Lakin bey-
nəlxalq iqtisadi münasibətlərdə TMK qəbul edən 
dövlətin immunitetini istisna etmək məqsədilə, 
müvafiq münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsini 
yalnız qəbul edən dövlətin hüququna deyil, həm-
çinin BH normalarına, xarici hüquqa, eləcə də 
üçüncü hüquq qaydasına tabe etdirməklə qəbul 
edən dövlətin qanunvericiliyinə alternativ hüquqi 

təminat sisteminin mövcudluğu qloballaşan dün-
yanın reallığı kimi heç kimdə şübhə doğurmur. 
Məsələn, AR bağladığı nef kontraktlarının “tət-
biq olunan hüquq” müddəasında bir qayda olaraq 
dörd hüquqi sistem nəzərdə tutulur. Qeyd edilir 
ki, kontrakt AR-ın və İngiltərənin hüququnun 
ümumi prinsipləri ilə, əgər beləsi olmazsa, o hal-
da Kanadanın (Alberta vilayətinin) hüququnun 
ümumi prinsipləri ilə, həmçinin BH pacta sunt 
servanda prinsipi ilə tənzimlənir (ARDNŞ və Lu-
koyl neft şirkəti arasında bağlanan Sazişin 26.1.-
ci m.). 

Dövlət immunitetinin geniş tətbiq edilən növü 
məhkəmə immunitetidir və yuxarıda vurğulandığı 
kimi o, üç növdə təzahür edir: 1) məhkəmə im-
muniteti; 2) iddianın ilkin təmin edilməsindən 
immunitet; 3) məhkəmə qərarlarının məcburi ic-
rasından immunitet. Bu üç immunitet növü bir-
biri ilə sıx əlaqədədirlər və geniş mənada məhkə-
mə immunitetini yaradırlar. Məhkəmə immuniteti 
dedikdə, müvafiq dövlətin digər xarici dövlətin 
məhkəmə orqanlarına tabe olmaması başa düşü-
lür. Bu immunitet aşağıdakı formula ilə ifadə edi-
lir: par in parem non habet jurisdictium, yəni bə-
rabər bərabər üzərində yurisdiksiyaya malik de-
yildir. Bu o deməkdir ki, dövlətin razılığı olma-
dan, onu digər dövlətin məhkəməsinə cavabdeh 
qismində cəlb etmək olmaz. Məhkəmə immunite-
tinin məzmunu aşağıdakı müddəalardan ibarətdir: 
1) heç bir dövlət digər dövləti öz məhkəməsində 
cavabdeh kimi çıxış etməyə məcbur edə bilməz; 
2) dövlət yalnız razılıq verdiyi halda digər dövlə-
tin məhkəməsinə dəvət edilə bilər; 3) bir dövlətin 
ərazisində onun razılığı ilə digər dövlətin müəy-
yən hərəkətlər etməsi, onun bu fəaliyyətlə bağlı 
olaraq həmin dövlətin məhkəmə aidiyyatına daxil 
etməyə əsas vermir; 4) başqa dövlətin məhkəmə-
sində işə baxılmasına dövlətin razılıq verməsi, 
onun məhkəmə qərarlarının ilkin təmin edilməsi-
nə, qərarın məcburi icra edilməsinə razılıq ver-
məsi demək deyildir. Professor M.M.Boquslavs-
kinin dili ilə desək, məhkəmə immuniteti ədalət 
mühakiməsindən imtina kimi başa düşülməməli-
dir. Dövlətə qarşı iddia onun öz məhkəmələrinə 
verilməlidir. Digər dövlətin məhkəməsinə iddia 
verilərsə, mütləq cavabdeh kimi cəlb edilməsi 
üçün dövlətin razılığı alınmalıdır. Əgər razılıq 
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verilməzsə, iddiaçı, xarici dövlətlə diplomatik da-
nışıqların aparılması üçün öz dövlətinə müraciət 
etməlidir [5, s.371]. Burada bir məsələni də qeyd 
edək ki, xarici dövlətin beynəlxalq münasibətlər-
də malik olduğu immuniteti, dövlətin onun öz 
məhkəmələrində ona qarşı irəli sürülən iddialarla 
əlaqəli olan immunitetdən fəqləndirmək lazımdır. 
Bir qayda olaraq, belə immunitetin müəyyənliyi 
və həddləri müvafiq dövlətin qanunvericiliyinə 
və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrinə 
əsaslanmaqla, onun müstəsna səlahiyyət sferasına 
daxildir. 

İddianın təmin edilməsindən immunitetə görə 
dövlətin əmlakı iddianın təmin edilməsi qayda-
sında hər hansı məcburiyyət tədbirlərinə məruz 
qala bilməz. Dövlətin isə digər dövlətin məhkə-
məsində baxılmasına razılıq verməsi, hələ onun 
həmin dövlətin ərazisində olan əmlaka məcburiy-
yət tədbirlərinin tətbiq edilməsinə razılıq verməsi 
demək deyildir. Həmin əmlaka hər hansı məcbu-
riyyət tədbirlərinin tətbiq edilməsi üçün əmlakın 
mülkiyyətçisi olan dövlətin bunun üçün ayrıca ra-
zılığı alınmalıdır (mütləq immunitet nəzəriyyəsi-
nin tələbi). Lakin funksional immunitet nəzəriy-
yəsindən çıxış etdikdə dövlətin əmlakına münasi-
bətdə onun razılığı olmadan da məcburiyyət təd-
birləri yönəldilə bilər, bir şərtlə ki, müvafiq əm-
lak dövlətin kommersiya fəaliyyəti ilə əlaqəli ol-
sun. Qeyd edək ki, iddianın öncədən təmin olun-
ması mahiyyət etibarilə məhkəmə fəaliyyəti ilə 
bağlıdır və onun ilkin mərhələsidir. Lakin məc-
buriyyət tədbiri olduğu üçün həmin tədbirdən im-
munitet yurisdiksiya immunitetinin ayrıca növü 
kimi məhkəmə immunitetindən fərqləndirilir. 

Məhkəmə qərarının məcburi icrasından immu-
nitet qanuni qüvvəyə minmiş qərardan immunite-
ti nəzərdə tutur. Məhkəmə qərarının məcburi ic-
rası ilk baxışdan iddianın öncədən təmin olunma-
sı istiqamətində məhkəmə qərarı ilə oxşarlıq təş-
kil etsə də, yurisdiksiya tədbirlərinin sonuncusu 
kimi məcburilik və dönməzliklə xarakterizə olu-
nur. Qərarın icrasından immunitetə görə dövlətin 
əmlakına onun razılığı olmadan hər hansı icra üz-
rə tədbirlərin tətbiqinə yol verilmir. Bu tədbirlə-
rin tətbiqi, iddianın təmin edilməsindən fərqli 
olaraq dövlət suverenliyi üçün daha çox təhlükə-
lidir. Məhkəmə immuniteti diplomatik və konsul 

nümayəndəliklərinin özü və onların agentləri 
üçün də eyni qaydanı nəzərdə tutur. 1963-cü il 
Konsul əlaqələri haqqında Vyana Konvensiyası-
na görə, konsulluğun vəzifəli şəxsləri yalnız xid-
məti fəaliyyətləri ilə bağlı mülki yurisdiksiyadan 
immunitetə malikdirlər. Lakin bu immunitet, heç 
bir halda yol-nəqliyyat hadisələri ilə bağlı vurul-
muş zərərin ödənilməsi barədə iddialara şamil 
edilmir. Həmçinin xüsusi şəxs kimi onlar tərəfin-
dən bağlanan müqavilələrdən irəli gələn iddialara 
immunitet tətbiq edilmir (43-cü m). 

Dövlət mülkiyyətinə münasibətdə immunitet 
də onu ehtiva edir ki, dövlət mülkiyyətinə hər 
hansı iddianın yönəldilməsi yolverilməzdir; döv-
lətə qarşı yönələn, iddia ilə əlaqəsinin olub-olma-
masından asılı olmayaraq, iddianın təmin edilmə-
si üçün əmlak üzərinə həbs qoyulmasına icazə 
verilmir; dövlət mülkiyyətinə münasibətdə məh-
kəmə qərarlarının məcburi icrasına yol verilmir. 
O ki, qaldı dövlət immunitetindən imtina üçün ra-
zılığın verilməsinə, belə razılıq verildiyi halda 
dövlət immunitetinin hər növü üçün, yəni həm 
qanunvericilik, həm də yurisdiksiya immuniteti-
nin hər bir növü üçün, eləcə də kommersiya fəa-
liyyəti üçün istifadə edilən dövlət mülkiyyətinin 
immunite-tindən imtinaya razılığın alınması şərt-
dir. Dövlət immunitetinin hər bir növünə münasi-
bətdə imtinanın edilməsi beynəlxalq müqavilə 
hüquq rejimi ilə şərtləşir və tənzimlənir. 

Dövlət immunitetinin tənzimlənməsinin hü-
quqi əsasları. 

Dövlət immunitetinin hüquqi tənzimlənməsi-
nin mənşəyi adət hüququna söykənir. Yəni, döv-
lət immuniteti ilə bağlı uzun illər boyu formala-
şan praktika onun hüquqi məcburiliyinin (opinio 
juris) tanınmasına səbəb olmuş və zamanla onun 
bu və ya digər aspektləri dövlətdaxili hüquqda və 
BH, o cümlədən məhkəmə praktikasında öz təs-
bitini tapmışdır. Dövlətlərin və onların mülkiyyə-
tinin yurisdiksiya immuniteti haqqında məsələnin 
əhəmiyyəti nəzərə alınaraq hələ 1949-cu ildə 
BMT BHK onu BH kodifikasiyası üzrə gündəli-
yinə daxil edib. Düzdür, ona qədər praktikaya 
dövlət immunitetinin BH tənzimlənməsinə dair 
müqavilələrə rast gəlmək mümkün idi. 1926-cı il-
də Dövlət ticarət gəmilərinin immunitetinə müna-
sibətdə bəzi qaydaların unifikasiyası üçün Brüs-
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sel Konvensiyasını və 1934-cü ildə həmin Kon-
vensiyaya qəbul edilmiş Əlavə Protokolu bura 
aid edə bilərik. 

Brüssel Konvensiyasında müəyyən olunurdu 
ki, dövlətə məxsus olan və ya onların istifadə 
olunan gəmiləri, yükləri, dövlətin ticarət gəmiləri 
ilə daşınan yüklər və sərnişinlər, o cümlədən bu 
gəmilərin mülkiyyətçisi olan dövlətlər, bu məq-
sədlər üçün istifadə olunan xüsusi gəmilərə və 
yüklərə tətbiq olunan qaydalara tabedirlər və on-
lar kimi müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyır və öh-
dəlikləri yerinə yetirirlər. Həmin Konvensiya və 
Əlavə Protokola əsasən, hərbi gəmilər, dövlət 
yaxtaları, patrul, sanitar, köməkçi, dövlət tərəfin-
dən qeyri-kommersiya məqsədi ilə istifadə olu-
nan və bu kimi d. gəmilər immunitetdən istifadə 
edir. Belə gəmilərə müsadirə, həbs və ya saxlan-
ma kimi tədbirlərin tətbiqi şamil edilmir və məh-
kəmə icraatının obyekti ola bilməzlər. Bununla 
belə, həmin aktlarda bu gəmilərə qarşı iddianın 
irəli sürülməsi ilə əlaqəli istisnalar da nəzərdə tu-
tulurdu. Belə ki, gəmilərin toqquşması və ya di-
gər bədbəxt hadisələr zamanı, özünün hüquqi tə-
biətinə görə ümumi qəza kimi qiymətləndirilən 
xilasetmə və ya digər tədbirlərin görülməsi ilə 
əlaqədar yaranan tələblərə görə iddianın qaldırıl-
ması imkanı müəyyən olunurdu [8]. 

Dövlət immuniteti ilə əlaqəli olan beynəlxalq 
sazişlərdən biri də, regional əsaslı Dövlət immuni-
teti haqqında 1972-ci il Avropa Konvensiyasıdır. 
Konvensiyaya görə aşağıdakı xüsusi (mülki) hü-
quq və kommersiya xarakterli fəaliyyətlərə: əmək 
kontraktları üzrə yaranan mübahisələrə; sənaye 
mülkiyyəti hüququnun mühafizəsi ilə bağlı; daşın-
maz əmlakla bağlı; ziyanın ödənilməsi ilə bağlı; 
kommersiya, maliyyə və s. oxşar işlərlə bağlı işlə-
rə; işə baxan məhkəmənin olduğu ölkədə icra edil-
məli olan kontraktlara; xarici dövlət özü immuni-
tetdən imtina etdikdə; xarici dövlət özü iddia ver-
dikdə, - immunitet tətbiq edilmir. Konvensiyada 
immunitetin tanınması halları da təsbit olunub: 
mübahisədə tərəf qismində dövlətlər çıxış etdikdə; 
tərəflər immunitetin tanınması haqqında yazılı for-
mada xüsusi razılığa gəldikdə; müqavilə kommer-
siya əqdi olmadıqda və xarici dövlətin ərazisində 
bağlandıqda və məcburi olaraq onun inzibati hü-
ququna tabe etdirildikdə [10]. 1972-ci il Konven-

siyasına edilən Əlavə Protokola əsasən dövlətlə-
rin immunitet məsələləri üzrə Avropa məhkəməsi 
təsis edilib və ona həmin aktların iştirakçı-dövlət-
ləri o halda müraciət edə bilərlər ki, nə vaxt ki, 
başqa iştirakçı-dövlət ona qarşı çıxarılan qərarı 
yerinə yetirmir. Məhkəmənin səlahiyyətinə həm-
çinin həmin Konvensiyasının tətbiqi və təfsiri ilə 
bağlı mübahisələr də aiddir. 

Beynəlxalq səviyyədə dövlət immuniteti ilə 
bağlı sonuncu beynəlxalq hüquq aktı Dövlətlərin 
və onların əmlakının yurisdiksiya immuniteti 
haqqında 2004-cü il BMT Konvensiyasıdır. Sö-
zügedən Konvensiyada diqqəti daha çox cəlb 
edən məsələ dövlət immunitetinin istisna edildiyi 
hallarla bağlıdır və onun 10-17-ci maddələrində 
həmin halların siyası verilib. Ümumi müəyyənlik 
kimi o vurğulanır ki, həmin maddələrdə nəzərdə 
tutulan hallarda dövlətin immunitetinin istisnası 
onun razılığından asılı deyil. Əslində 2004-cü il 
Konvensiyasını 1972-ci il Konvensiyasının uni-
versal analoqu kimi də xarakterizə etmək olar. 
Ona görə ki, bu Konvensiyada təsbit olunan bir 
sıra məsələlər (məs, immunitetin həmişə dövləti 
müşaiyət etməsi və s) Avropa Konvensiyasından, 
obrazlı desək, birbaşa resepsiya olunub. BMT 
Konvensiyasında: hərbi xarakterli əmlaka; xarici 
dövlətin mərkəzi bankının əmlakına; diplomatik 
nümayəndəliyin fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulan 
bank hesablarına və d. əmlaka; satış üçün nəzərdə 
tutulmayan mədəni irs ilə bağlı olan dövlət əmla-
kına; satış üçün nəzərdə tutulmayan tarixi abidə-
lərə münasibətdə təminat və icraat tədbirlərinin 
tətbiqi qadağan edilir [14]. 

Məhdud immunitet konsepsiyasını müdafiə 
edən ölkələrin qanunverici və məhkəmə praktika-
sı sübut edir ki, xarici dövlətin immunitetini məh-
dudlaşdıran BH adət və müqavilə normalarının 
tətbiq sferası tədricən genişlənərək bu məsələ üz-
rə dövlətdaxili qanunların qəbul olunmasına zə-
min yaradıb. Bu zərurət onunla izah edilir ki, 
dövlət iqtisadi fəaliyyətdə öz iştirakını genişlən-
dirməkdə maraqlıdır və bu prosesə o iqtisadi qlo-
ballaşmanın və inteqrasiyanın zəruri tələbi kimi 
baxır. Mövcud praktikanı nəzərə alaraq bir çox 
ölkələrdə, məsələn, ABŞ-da, Böyük Britaniyada, 
Belçikada, Pakistanda, Avstraliyada, Sinqapurda 
dövlət immunitetinə qanunvericilik qaydasında 
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münasibət bildirilib və qəbul edilmiş qanunlar 
prinsip etibarılə funksional immunitet nəzəriyyə-
sinin ruhuna söykənir. Məsələn, xarici dövlətin 
immunitetinə dair ABŞ 1976-cı ildə qəbul olun-
muş Qanununda (Foreign Sovereign Immunities 
Act) göstərilir ki, nə vaxt ki, iddia üçün əsası Bir-
ləşmiş Ştatalarda xarici dövlət tərəfindən həyata 
keçirilən kommersiya fəaliyyəti təşkil edirsə və 
ya Birləşmiş Ştatların hüdudlarından kənarda və 
ondan asılı olmadan, xarici dövlət tərəfindən hə-
yata keçirilən kommersiya fəaliyyəti təşkil edirsə 
və əgər bu fəaliyyət Birləşmiş Ştatlar üçün düzü-
nə nəticəyə malikdirsə, belə olan halda, - immu-
nitet tanınmayacaqdir (1605 (a) 2) [29]. Qeyd 
edək ki, bu Qanunun qəbul olunmasına qədər 
ABŞ xarici dövlətin immunitetə malik olub-ol-
maması haqqında məsələnin həlli icra hakimiyyə-
ti orqanlarının salahiyyətinə aid idi. Ona görə də, 
bir çox alimlər 1976-cı il Qanununun qəbul edil-
məsini ABŞ hüquq tarixində mühüm hadisə kimi 
qiymətləndirirdilər. Məhz bu qanun ilk dəfə ola-
raq ABŞ məhkəmələrinin xarici dövlətlər üzərin-
də yurisdiksiyaya malik olmasını müəyyən etmiş-
di [32,p.339]. Yeri düşmüşkən, ABŞ mütləq im-
munitet konsepsiyasından məhdud immunitetə 
keçidin əsası və tarixi, ABŞ Dövlət departamen-
tində məsləhətçi hüquqşünas vəzifəsində çalışmış 
Cek Teytin 1952-ci ildə “Teyt məktubu” kimi ta-
nınan və özündə immunitetlə bağlı məsələləri nə-
zərdə tutan sənədin Baş prokuror Perlmana gön-
dərdiyi gündən başlayır. Məktubda məlumat veri-
lirdi ki, immunitet o halda xarici dövlətə verilə 
bilər ki, nə vaxt ki, mübahisə suveren qismində 
onun publik hakimiyyəti ilə bağlıdır. Əksinə, 
əgər arışdırmanın əsasında xarici dövlətin kom-
mersiya və ya xüsusi fəaliyyəti durursa, Amerika 
məhkəmələri xarici dövlətin immunitetinə dair 
qərar çıxara bilməz [27,p.567]. Birləşmiş Ştatla-
rın məhkəmələri tərəfindən dövlət immuniteti ilə 
bağlı çıxarılan qərarlara gəldikdə isə, həmin qə-
rarların mahiyyət etibarı ilə ziddiyyətliliyinin şa-
hidi ola bilərik (Schooner Exchange v. McFad-
don işi, Dole Food Company et al. v. Patrickson 
et al işi, Carey v. National Oil Corporation Leb-
ya işi) [7,s.54-59]. 

Müvafiq qanunvericilik aktları olmayan döv-
lətlərdə, məsələn, Danimarka, İtaliya, Norveç, İs-

veçrə, Almaniya, Avstriya və bu kimi digər döv-
lətlərdə isə funksional immunitet məhkəmə prak-
tikasında bərqərar edilib. AR-na gəldikdə isə, onu 
qeyd edə bilərik ki, keçmiş SSRİ-nin tərkibində 
olmuş əksəriyyət respublikalar kimi, bizdə də 
mütləq immunitet nəzəriyyəsinə bağlılıq hiss olu-
nur. Bununla belə, funksional immunitet nəzəriy-
yəsinə yönəlik hüquqi addımların atılmasına da 
cəhdlər edilir. AR dövlət immuniteti ilə bağlı 
konkret qanunvericilik aktı olmasa da, 2000-ci il 
tarixli Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında Qanun 
məhdud formada olsa da, dövlət immuniteti ilə 
bağlı müvafiq problemin həllinə yönəlib. Qanu-
nun 16-cı maddəsində qeyd olunur ki, əgər qa-
nunla başqa hallar nəzərdə tutulmayıbsa, dövlətin 
iştirak etdiyi xarici elementli mülki hüquq müna-
sibətlərinə (16.1-ci m), habelə dövlətin öz suve-
ren funksiyalarını yerinə yetirməklə əlaqədar ol-
mayan bağladığı mülki hüquqi əqdlərə (16.2.-ci 
m), bu Qanunun müddəaları tətbiq edilir [1]. 
Bundan başqa, AR TR (1994), Gürcüstan (1996), 
RF (1995), Pakistan (1996), Özbəkistan (1996) 
və digər dövlətlərlə bağladığı ikitərəfli müqavilə-
lərdə funksional immunitet nəzəriyyəsinə yönəlik 
inkişafın olduğunu görə bilərik. Təbii ki, bu isti-
qamətdə AR üçün ən optimal variant dövlət və 
onun mülkiyyət immuniteti haqqında xüsusi qa-
nunun qəbul edilməsidir. 

Dövlət immunitetinə dair beynəlxalq məh-
kəmə praktikası. 

BMT Beynəlxalq Məhkəməsinin xarici dövlət-
lərin immunitetinə dair qərarları da bu istiqamət-
də olduqca əhəmiyyətli hesab edilməlidir. Belə 
ki, Məhkəmənin qərarları dövlət immunitetinin 
adət-hüquqi mənşəyə malik olmasından tutmuş, 
onun BH prinsipi kimi tanınmasına qədər təsbi-
tində mühüm rol oynamışdır. Nəzərdən keçirilən 
məsələ üzrə Beynəlxalq Məhkəmənin Almaniya 
İtaliyaya qarşı (Yunanıstanın iştirakı ilə) iş üzrə 
2012-ci il tarixli Qərarı xüsusi diqqət çəkir 
[31,p.123-140]. Məhkəmənin müvafiq iş üzrə qə-
rarı Yunanıstanın Ali məhkəməsinin AFR qarşı 
iddiası üzrə qərarından və nasizm qurbanlarının 
iddiası üzrə başqa dövlətlərin məhkəmələrinin 
qərarları ilə əlaqədardır. Belə ki, yunan məhkə-
mələrində zərərin ödənilməsi haqqında iddia 
1944-cü ildə yunan kəndi Distomoda SS-in silah-
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lı birləşmələri tərəfindən keçirilən əməliyyatlar 
zamanı məhv edilmiş şəxslərin yaxın qohumları 
tərəfindən qaldırılıb. AFR dövlət immuniteti 
prinsipinə istinad edərək irəli sürülmüş iddialara 
və Yunanıstanda keçirilmiş məhkəmə icraatına 
öz etirazını bildirib. Buna baxmayaraq, Areopaq 
–Yunanıstanın Ali Məhkəməsi tərəfindən immu-
nitet tanınmamış və iddia təmin edilmişdir. 

Məhkəmə ona təqdim olunan işə baxarkən təs-
diq etmişdir ki, dövlətin immuniteti dövlətlərin 
suveren bərabərliyi prinsipindən yaranır (derives 
from the principle of sovereign equality of Sta-
tes), dövlət immunitetinin götürülməsi isə suve-
ren bərabərlik prinsipindən geri çəkilmək demək-
dir (exceptions to the immunity of the State repre-
sent a departure from the principle of sovereign 
equality). Məhkəmənin mövqeyinə əsasən, im-
munitet ərazi suverenliyi prinsipindən və növbəti 
olaraq onun öz yurisdiksiyasından (immunity may 
represent a departure from the principle of terri-
torial sovereignty and the jurisdiction which 
flows from it) geri çəkilməsidir. Buna müvafiq 
olaraq, Beynəlxalq Məhkəmə təsdiq etmişdi ki, 
İtaliya AFR yurisdiksiya immunitetini pozub və 
ona qarşı 1943-cü ilin sentyabrından 1945-ci ilin 
may ayına qədər dövr ərzində alman reyxi tərə-
findən BHH normalarının pozulması ilə bağlı 
olan mülki iddialara İtaliya məhkəmələrində ba-
xılmasına yol verib. Bundan əlavə Beynəlxalq 
Məhkəmə müəyyən edib ki, İtaliya Yunanıstan 
məhkəmələrinin müvafiq qəraralarının yerinə ye-
tirilməsini öz üzərinə götürməklə həm də BH öh-
dəliklərini də pozub. Məhkəmə həmçinin belə bir 
qərara gəlib ki, AFR mülkiyyətinə münasibətdə 
icra hərəkətlərinin edilməsindən immuniteti də 
pozulub. Eyni zamanda Beynəlxalq Məhkəmə 
dövlət immunitetinin milli deyil, BH məsələsi ol-
duğunu da bəyan etmişdir. Məhkəmə sözügedən 
iş üzrə qərarında vurğulamışdır ki, İtaliya məhkə-
mələrində araşdırma predmeti olmuş Almaniya-
nın silahlı qüvvələrinin və dövlət orqanlarının hə-

rəkəti açıqca acta jure imperi –yəni dövlətin si-
yasi fəaliyyəti idi. O ki, qaldı həmin əməliyyatlar 
zamanı məhv edilmiş şəxslərin yaxın qohumları-
na dəymiş zərərlə bağlı kompensasiyanın veril-
məsinə, əlbəttə bu dövlət immuniteti haqqında 
BH adətin tələbi kimi səslənsə də, lakin onun re-
allışdırılması imkanı həmin prosesə cəlb olunmuş 
dövlətlərin münasibətindən, bir sözlə, nəzakət 
qaydalarının tələbi ilə şərtləşir. Bu yanaşma hətta 
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin MakEl-
hinni İrlandiya qarşı və Əl Adsani Birləşmiş 
Krallığa qarşı işlər üzrə qərarlarında da öz təsbi-
tini tapıb. 

Nəticələr. 
Beləliklə: 1) dövlət immuniteti dövlət suve-

renliyindən doğan, adət hüquqi mənşəyə malik 
olan BH, əsasən də BİH mühüm institutudur; 2) 
dövlət immunitetinin hüquqi məzmunu - par in 
parem imperium non habet (bərabərin bərabər 
üzərində hakimiyyəti yoxdur), par in parem non 
habet jurisdictium (bərabərin bərabər üzərində yu-
risdiksiyası yoxdur) kimi maksimalarla ifadə olu-
nur; 3) dövlət immuniteti, bir qayda olaraq, müva-
fiq dövlətin iştirak etdiyi münasibətin xarakteri ilə 
şərtləşir və bu şərtləşmə hərəkətin acta jure impe-
ri, yəni siyasi hakimiyyət xarakterli olmasından və 
jus gestionis, yəni mülki və ya xüsusi hüquqi tə-
biətə malik olmasından asılıdır; 4) dövlət immuni-
tetinə dair BH normaları müasir dövrdə hüquq 
qaydasının, hüquqi stabilliyin, qloballaşan iqtisadi 
proseslərin hüquqi reqlamentləşdirilməsinə xidmət 
edən mühüm komponentdir; 5) dövlət immuniteti 
bütün hallarda dövlət suverenliyi, yurisdiksiya, 
dövlətin beynəlxalq hüquq subyektliyi ilə əlaqəli 
olduğu üçün, onunla bağlı yaranan münasibətlərin 
yus skreptum – yəni yazılı formada maddiləşdiri-
lən hüquq normaları əsasında tənzimlənməsinə hər 
yerdə ehtiyac vardır və bunun üçün ən idial və op-
timal tənzimləmə üsulu universal əsaslı müqavilə 
rejiminin inkişaf etdirilməsi və onda bütün dövlət-
lərin iştirakının təmin edilməsidir. 
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Summary  

 
The article examines doctrinal approaches to the nature of state immunity, the foundations of its in-

ternational and domestic legal regulation and judicial practice. The very concept of state immunity 
was formed in international law, first as a customary norm, and then began to be determined by judici-
al practice, legislation and international treaties. In modern conditions, the norms of international law 
on the immunity of states, including jurisdictional component of the international legal stability in the 
world. Today, state immunity is considered as in institution of international law, or more precisely, in-
ternational economic law.  

 
Эльнур Алиев  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ: ДОКТРИНА, ОСНОВЫ ПРАВОВОЕ  
РЕГУЛИРОВАНИЕ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  

Резюме 
 

В статье исследуются доктринальные подходы к природе иммунитета государства, основы 
его международно и внутригосударственно-правового регулирования и судебная практика. Са-
мо понятие иммунитет государства сложилось в международном праве сначала в качестве 
обычной нормы, а затем стало определяться судебной практикой, законодательством  и между-
народными договорами. В современных условиях нормы международного права об иммуните-
те государств, о том числе юрисдикционном, являются существенном компонентом междуна-
родного правопорядка, юридической стабильности в мире. Сегодня иммунитет государства 
рассматриваетс как институт международного права, точнее, международного экономического 
права.  
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ər bir dövlətin hərbi qanunvericiliyi, 
bir qayda olaraq, dövlətin milli təh-
lükəsizliyinin tərkib hissəsi kimi çı-

xış edir və müəyyən edilmiş nəzəri bazaya əsas-
lanır. Bu mənada müdafiə sahəsində normativ-
hüquqi aktlar bir qayda olaraq hərbi doktrinaya 
əsaslanır və dövlətin hərbi, yaxud müdafiə sahə-
sində həyata keçirdiyi bütün tədbirlər bu doktri-
naya əsaslanır. Dövlətin həyata keçirdiyi xarici 
siyasətdə, beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin qu-
rulmasında, xüsusilə, qonşu dövlətlərin, region 
dövlətlərinin hərbi doktrinası da ətraflı olaraq 
hərbi ekspertlər tərəfindən tədqiq edilir və nəzərə 
alınır. Əslində regionda yerləşən dövlətlərin bir-
birləri ilə münasibətdə xarici siyasəti onların hər-
bi doktrinalarının analizi zamanı aşkar edilir. Bu 
baxımdan, Azərbaycanın yerləşdiyi Cənubi Qaf-
qaz, Xəzər hövzəsi regionunda digər dövlətlərin 
hərbi doktrinalarının tədqiq edilməsi mühüm əhə-
miyyət kəsb edir. Dövlətin hərbi qanunvericiliyi 
onun dinc və yaxud hərbi təhlükələr dövründə, 
münaqişə dövründə müdafiə siyasətinin  həyata 
keçirilməsinin əsasını təşkil edən normativ-hüqu-
qi aktların məcmusunu təşkil edir. Azərbaycan 
Respublikasının hərbi sahədə münasibətləri tən-

zimləyən normativ-hüquqi aktları müdafiə qa-
nunvericiliyi adı altında sistemləşdirilir ki, bu da 
dövlətin humanizm prinsiplərindən çıxış edərək 
silahlı qüvvələrindən müdafiə məqsədləri üçün 
istifadə etməsini bəyan etməsi ilə əlaqədardır. 
Müdafiə qanunvericiliyi sahəsində əsas normativ 
hüquqi aktlar kimi 1991-ci ildə qəbul edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Silahlı qüvvələri 
haqqında”, 1993-cü ildə qəbul edilmiş “Müdafiə 
haqqında”, 1994-cü ildə qəbul edilmiş “Sərhəd 
qoşunları haqqında” Qanunları çıxış edir. Azər-
baycan Respublikası ABŞ, Rumıniya, Pakistan, 
Rusiya, Qazaxıstan, Belarus, BƏƏ, Tacikistan, 
Fransa, Polşa, Latviya dövlətləri ilə ikitərəfli hər-
bi əməkdaşlıq haqqında sazişlər imzalayaraq mü-
dafiə sahəsində digər dövlətlərlə təcrübə mübadi-
ləsi həyata keçirir. Azərbaycan 2010-cu ildə 10 il 
müddətinə Türkiyə ilə strateji əməkdaşlıq sazişi 
bağlayaraq bu iki dövlətdən hansına qarşı hərbi 
hücum təhlükəsi olduqda digər dövlət hücuma 
uğramayan tərəf olduqda “bütün imkanlardan is-
tifadə edərək” dəstək göstərməyi öhdəsinə götür-
müşdür. Burada “bütün imkanlardan istifadə et-
mək” həm hərbi-texniki, həm iqtisadi, həm də 
humanitar dəstəyi nəzərdə tutur. 

Təbii ki, hər bir dövlətin hərbi qanunvericiliyi, 
bir qayda olaraq, dövlətin milli təhlükəsizliyinin 
tərkib hissəsi kimi çıxış edir və müəyyən edilmiş 
nəzəri bazaya əsaslanır. Bu mənada müdafiə sa-
həsində normativ-hüquqi aktlar bir qayda olaraq 
hərbi doktrinaya əsaslanır və dövlətin hərbi, ya-
xud müdafiə sahəsində həyata keçirdiyi bütün 

H 

B
E

Y
N
Ə

L
X

A
L

Q
 X

Ü
S

U
S
İ 

H
Ü

Q
U

Q
 V
Ə

 A
V

R
O

P
A

 H
Ü

Q
U

Q
U

 



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 1 (33), 2022 

102 

tədbirlər bu doktrinaya əsaslanır. Dövlətin həyata 
keçirdiyi xarici siyasətdə, beynəlxalq əməkdaşlıq 
əlaqələrinin qurulmasında, xüsusilə, qonşu döv-
lətlərin, region dövlətlərinin hərbi doktrinası da 
ətraflı olaraq hərbi ekspertlər tərəfindən tədqiq 
edilir və nəzərə alınır. Əslində regionda yerləşən 
dövlətlərin bir-birləri ilə münasibətdə xarici siya-
səti onların hərbi doktrinalarının analizi zamanı 
aşkar edilir. Bu baxımdan, Azərbaycanın yerləş-
diyi Cənubi Qafqaz, Xəzər hövzəsi regionunda 
digər dövlətlərin hərbi doktrinalarının tədqiq 
edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan Respublikasının Hərbi doktrinası 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-
cu maddəsinin 11-ci bəndinə əsasən, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti tərəfindən Azərbay-
can Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə veril-
miş və sonuncunun 8 iyun 2010-cu il tarixli, 
1029-IIIQR nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Ümumilikdə, 8 bölmə və 75 bənddən ibarət 
olan Hərbi doktrinanın “Ümumi müddəalar” böl-
məsində hərbi doktrinanın əsası Azərbaycan xal-
qının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulmuş Azərbaycan Respublikasının milli təh-
lükəsizliyinin təmin edilməsinin bir hissəsi olaraq 
insan və cəmiyyətin ümumilikdə isə dövlətin hü-
quq və mənafelərinin istər daxili, istərsə də xarici 
hərbi təhdidlərin vaxtında aşkar edilməsini, on-
lardan müdafiəsini nəzərdə tutan hərbi təhlükə-
sizlik sisteminin nəzəri əsaslarını müəyyən edən 
sənəd olduğu vurğulanmışdır. 

Hərbi doktrinanın 38-ci maddəsində müharibə  
və ya silahlı münaqişə zamanı təcavüzü dəf et-
mək və ölkəni qorumaq məqsədi ilə müdafiə si-
yasətinin prioriteti kimi beynəlxalq təşkilatlar və 
bütün dövlətlər tərəfindən təcavüzkarın qınanma-
sına və təcridinə nail olunmasının göstərilməsi 
Azərbaycanın sülhməramlı siyasət yeridərək mü-
naqişələrin dinc yolla həllinə üstünlük verməsi-
nin əyanı sübutudur. Həmçinin, Azərbaycan Res-
publikasının silahlı qüvvələri dünyada “qaynar 
nöqtələr”də sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak 
edərək beynəlxalq sülhə töhvə verdiyini bəyan et-
mişdir. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə 
Türkiyə Respublika Hökuməti arasında Kosovo 
Türk Taburu Görev Küvvəti tərkibində Kosovoya 
gedəcək Azərbaycan tağımının fəaliyyətinə dair 

Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Res-
publikasının 1999-cu il 20 oktyabr tarixli Qanunu 
ilə Azərbaycan sülhməramlıları ilk dəfə Kosovo 
bölgəsində fəaliyyətə başlamışdır. Bundan sonra 
silahlı qüvvələrimiz Əfqanıstan, İraq dövlətlərin-
də də oxşar fəaliyyətlərə cəlb edilmişlər. 2010-cu 
ildə isə Azərbaycan Respublikasının sülhməramlı 
əməliyyatlarda iştirakı haqqında Qanunu qəbul 
edilmişdir. Qanuna əsasən Azərbaycan sülhmə-
ramlıları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qəra-
rı, bu orqanın sərəncamına verilən silahlı qüvvə-
lərdən istifadə edildiyi zaman xüsusi razılaşma 
olduğu təqdirdə əməliyyatlarda iştirak edir. Həm-
çinin, silahlı qüvvələrimiz beynəlxalq və yaxud 
regional təşkilatların qərarı ilə, yaxud Azərbay-
can Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 
müqavilələr çərçivəsində, eləcə də ərazisində mü-
naqişə gedən dövlətin beynəlxalq müdaxiləyə və 
münaqişənin dayandırılmasında və tənzimlənmə-
sində yardıma razılığı olduqda beynəlxalq regio-
nal təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilən sülhmə-
ramlı əməliyyatlarda iştirak etmək edə bilər. Eyni 
zamanda digər dövlətlərlə ikitərəfli və ya çoxtə-
rəfli beynəlxalq müqavilələr əsasında, bu dövlə-
tin ərazisində baş verən münaqişə ilə bağlı onun 
Azərbaycan Respublikasının müdaxiləsinə və 
münaqişənin dayandırılmasında və tənzimlənmə-
sində yardım etməsinə razılığı olduqda həyata ke-
çirilən sülhməramlı əməliyyatlarda da silahlı 
qüvvələrmizin iştirak etmək hüququ vardır.(4) 

Hərbi Doktrinanın 2-ci bölməsi Azərbaycanın 
Respublikasının təhlükəsizlik mühiti adlanır və 
bu bölmədə, xüsusilə Ermənistanın işğal siyasəti 
nəticəsində ərazilərin bir-hissəsinin işğal altında 
olduğu, həmin ərazilərin Azərbaycanın, eləcə də 
beynəlxalq nəzarətdən kənardan qalması, Azər-
baycan Respublikasının bir çox beynəlxalq Kon-
vensiyaların bu ərazilərdə tətbiqinin mümkünsüz-
lüyü xüsusi olaraq diqqətə çatırılaraq, regionda 
müxtəlif dövlətlər və beynəlxalq təşkilatların ikili 
standartlar tətbiq etməsinin təhlükəsizliyə mənfi 
təsir göstərdiyi vurğulanaraq, ümumilikdə hazırkı 
beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi ziddiyyətli bir 
iqtisadi, siyasi, sosial vəziyyətdə qiymətləndiril-
mişdir. 

Doktrinanın üçüncü bölməsi Azərbaycan Res-
publikasının hərbi təhlükəsizliyinə təhdidlər adla-
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nır və bu bölmədə əsasən daxili və xarici hərbi və 
siyasi təhdidlər yer alır. Bu bölmədə xarici hərbi 
və siyasi təhdidlər olaraq digər, qonşu dövlətlər 
tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suve-
renliyi, sərhəd xətləri, əsas strateji obyektlərinə  
qarşı istənilən hərəkətlər sadalanır. Həmçinin re-
gionda, eləcə də qonşu dövlətlərin ərazilərində 
hərbi bazaların yerləşdirilməsi, silahların yayıl-
ması, hərbi münaqişələr və siyasi çevrilişlər də 
dolayı yolla hərbi təhlükəsizliyə təhdid olaraq 
qiymətləndirilir. Daxili təhdidlər olaraq isə daxili 
sabitliyin pozulmasına yönəlmiş terrorizm və 
ekstremizm kimi hallar göstərilmişdir. 

Doktrinanın dördüncü bölməsi Azərbaycan 
Respublikasının müdafiə siyasəti adlanır və bu si-
yasət Azərbaycan Respublikasının milli təhlükə-
sizliyinə qarşı hərbi və siyasi təhdidlərin aşkar 
edilməsi, qabaqlanması, qarşısının alınması, məh-
dudlaşdırılması və zərərsizləşdirilməsinə yönəlmiş 
hərbi və digər addımları nəzərdə tutur. (1) Bu za-
man Azərbaycan Respublikası öz Silahlı Qüvvələ-
rini və başqa digər hərbi birləşmələrinin daim yük-
sək hərbi hazırlıq və döyüş vəziyyətində saxlanıl-
masını, səfərbərlik hazırlığının mükəmməl təşkili-
ni təmin edən tədbirləri diqqətdə saxlayır. 

Doktrinanın beşinci bölməsi Azərbaycan Res-
publikasının hərbi təhlükəsizliyinin hərbi-strateji 
əsasları adlanır və bu bölmədə Azərbaycan Res-
publikasının ərazisində mümkün silahlı təcavüz 
aktları, terror hərəkətləri, silahlı hücum vasitələ-
rinin miqyasından tutmuş, mümkün strateji təyi-
natlı obyektlərin növlərinə qədər sadalanır. Bu 
kimi hallara cavab tədbiri olaraq Azərbaycan Si-
lahlı qüvvələrinin peşəkarlıq səviyyəsinin yük-
səkdə saxlanılması və bu istiqamətdə dövlət siya-
sətinin həyata keçirilməsi, hərbi quruculuq işləri-
in inkişaf perspektivləri isə doktrinanın növbəti 
6-cı və 7-ci bölmələrində göstərilmişdir. Xüsusi-
lə, Azərbaycanın müdafiə sənayesinin inkişafı is-
tiqamətində tədbirlərin zəruriliyi, silahlı qüvvələ-
rin müasir dövrün tələblərinə uyğun komplektləş-
dirilməsi və təchiz edilməsi sahəsində tədbirlərin 
görülməsinin əhəmiyyəti vurğulanır. 

Ümumilikdə isə Azərbaycan hərbi doktrinası 
ilə, digər əksər qonşu dövlətlərin doktrinaların-
dan fərqli olaraq humanizm və sülh ideyalarına 
xidmət etdiyini bir daha bəyan etmişdir. Doktri-

nada qonşu dövlətlərə münasibətdə ayrı-seçkilik, 
ərazi bütövlyünə, sərəhəd xətlərinin toxunulmaz-
lığına qəsd kimi hallar pislənilir və bundan xarici 
siyasətin aləti kimi qətiyyətlə imtina edilir. 

Azərbaycanla artıq 25 ildən arıtqdır ki müna-
qişə vəziyyətində olan Ermənistanın hərbi dokt-
rinası 2007-ci ildə qəbul edilmişdir. Doktrinada 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun ətrafında 
baş vermiş hadisələrin şərhi, səbəbləri, eləcə də 
Azərbaycanın münaqişənin həlli istiqamətində 
apardığı xarici siyasət təəssüf ki, reallığı əks et-
dirmir. Belə ki, doktrinada Dağlıq Qarabağ 
müxtariyyətinin əhalisinin xalq kimi göstərilə-
rək ona qarşı Azərbaycan tərəfindən təzyiqələ-
rin nəticəsi olaraq 1988-1994-cü illərdə Ermə-
nistanın müharibə etməyə məcbur olması qeyd 
olunur. (5) Həmçinin, ermənilərin 1980-90-cı il-
lərdə Azərbaycan SSR-i ərazisində, Sumqayıt 
və digər şəhərlərdə kütləvi soyqırıma məzuz 
qalması faktları doktrinada əks olunaraq Dağlıq 
Qarabağda ermənilərin təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi istiqamətində tədbirlərin görülməsinin 
vacibliyi vurğulanır. (5) Eyni zamanda qeyd 
olunur ki, Azərbaycan münaqişənin həllində 
destruktiv mövqe tutmaqla hərb yolu ilə müna-
qişənin həllinə çalışır. 

Ermənistanın doktrinasında Rusiya Federasi-
yası ilə əməkdaşlıq çərçivəsində birgə ordunun 
yaradılması fikrinin vurğulanması Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsi-
nə mənfi təsir göstərən amil hesab edilə bilər. 
Ermənistan ərazisində Gümrüdəki hərbi bazada 
Rusiyanın 127-ci motoatıcı alayının və Gürcüs-
tandan çıxarılan digər hərbi qüvvələrinin yerləş-
dirilməsi ümumilikdə regionda hərbi vəziyyətin 
gərgin olduğundan xəbər verir. Əslində Ermə-
nistan Respublikasının müvafiq sahədə qanun-
vericiliyi buna imkan yaradır. Belə ki, Ermənis-
tan Respublikasının 1997-ci ildə qəbul etdiyi 
“Müdafiə haqqında” Qanununa əsasən bu döv-
lətin ərazisində müdafiənin təmin edilməsi məq-
sədilə digər dövlətin hərbi birləşmələri yerləşdi-
rilə bilər.(7) 

Digər tərəfdən isə doktrinanın 3-cü maddəsi-
nin 4-cü bəndində Azərbaycan və Türkiyənin stra-
teji müttəfiqliyinin getdikcə daha da güclənməsini 
Ermənistan özünə qarşı güc tətbiqi kimi qiymət-
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ləndirir. (5) Bu isə Ermənistanın doktrinasında 
ikili standartalara yer verilməsi deməkdir. 

Gürcüstanın da yaxın keçmişdə işğalçılıq siya-
sətinə məruz qalması bu dövlətin 2011-ci ildə qə-
bul etdiyi hərbi doktrinasında öz əksini tapmışdır 
və doktrinanın əsas istiqamətləri bu problemin 
həllinə yönəlmiş tədbirləri və addımları nəzərdə 
tutur. Bu baxımdan Azərbaycan və Gürcüstan 
hərbi doktrinalarında işğalçılıq, separatizm, ərazi 
bütövlüyünün pozulması halları geniş olaraq pis-
lənilir və bu kimi halların aradan qaldırılması 
məqsədilə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinin 
problemə yönəldilməsi istiqamətində xarici siya-
sətin konturlarının qurulması vurğulanır.  Məhz 
Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinin nəticəsi olaraq 
Gürcüstanın hərbi doktrinası 2008-ci ildə yeni-
lənmiş, işğal siyasətinin kəskin pislənməsi ideya-
sı xüsusi olaraq vurğulanaraq problemin sülh yo-
lu ilə həllinə üstünlük verdiyini bəyan etmişdir. 
Gürcüstan meriban qonşuluq siyasətinə böyük 
əhəmiyyət verərək öz ordusunu xarici siyasətdə 
alət kimi istifadə etməkdən imtina edir.  Gürcüs-
tan öz ordusunu demokratik , şəffaflıq prinsipləri 
əsasında təşkil etməklə hərb siyasətini əsasən 
müdafiə xarakterli inkişaf planının üzərində qur-
mağa  üstünlük verir. 

Gürcüstan NATO ilə qarşılıqlı əməkdaşlığı 
gücləndirərək öz ordusunun müdafiə potensialı-
nın beynəlxalq tələblərə cavab verən səviyyədə 
qurmağa böyük önəm verir. Təbii ki, bu amil Ru-
siyanın regionda təcəvüzkarlıq siyasətinə cavab 
olaraq özünümüdafiə xarakteri daşıyır.  Gürcüsta-
nın Avroatlantik məkana, onun siyasi institutları-
na inteqrasiya etmək, ABŞ-la siyasi və hərbi sa-
hədə əməkdaşlığa üstünlük vermək dəst-xətti gö-
türməsi də məhz Rusiya tərəfindən təcavüzə mə-
ruz qalma faktı ilə bağlıdır. Gürcüstanın BMT-
nin sülhməramlı və monitorinq missiyalarında iş-
tirak etməsinin hərbi doktrinada xüsusi olaraq 
qeyd olunması bu dövlətin sülhə töhvə vermək 
cəhdləri kimi qiymətləndirilə bilər. 

Regionda hələ də siyasi proseslərə təsir gücü 
ilə seçilən Rusiyanın hərbi doktrinasında hazırkı 
qlobal mühitdə bir çox həllini tapmamış regional 
münaqişələrin mövcud olduğu vurğulanaraq on-
ların güc yolu ilə həll edilməsi tendensiyasının 
hakim olduğu bildirilir. 

Doktrinada NATO-nun sərhədlərinin getdikcə 
Rusiya sərhədlərinə yaxınlaşması və bu orqanın 
beynəlxalq hüququn prinsiplərini kobud şəkildə 
pozması ideyası xüsusi olaraq diqqətə çatdırılır. 

Rusiya 2014-cü ildə qəbul etdiyi hərbi doktri-
nasında öz “müttəfiqləri” ifadəsini tez-tez işlət-
məklə bu dövlətlərin daxili işlərinə qarışmaq, ye-
ri gəldikdə həmin dövlətlərə müvafiq ordu yerit-
mək siyasətini sığortalamaq məqsədini güdür. Ru-
siya Federasiyasının 1996-cı ildə qəbul etdiyi 
“Müdafiə haqqında” qanununa əsasən bu ölkənin 
silahlı qüvvələri hücüm təhlükəsinin aradan qaldı-
rılması, daxili təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə 
yanaşı, ölkə sərəhədlərinin xaricində, digər dövlət-
lərdə yerləşən hərbi bazalarına qarşı təhlükə baş 
verdikdə, digər ölkələrdə yaşayn rus millətinin nü-
mayəndələrinə qarşı silahlı hücum, yaxud təhlükə-
li vəziyyət yarandığı təqdirdə də müvafiq əməliy-
yatlara cəlb edilir. (8) Eyni zamanda digər hər-
hansı bir dövlət öz təhlükəsizliyi üçün müraciət et-
diyi təqdirdə Rusiya silahlı qüvvələri müvafiq 
əməliyyatlara cəlb edilə bilər. Rusiya nəinki özünə 
qarşı, hətta sərhədləri yaxınlığında belə digər döv-
lətlərdə baş vermiş terrorizm, separatizm meylləri-
nin aradan qaldırılması üçün öz hərbi gücündən is-
tifadə etmək məqsədini doktrinada açıqlayır. 

Bununla belə, Rusiya NATO ilə əməkdaşlığa 
önəm verərək Avroatlantik siyasi institutlarının 
iştirakı ilə münaqişələrin həllini nəzərdən keçir-
məyi, lazım gəldikdə onlarla hesablaşmağı diq-
qətdə saxlayır. 

Rusiya doktrinasında özünə qarşı, eləcə də 
müttəfiqlərinə qarşı hər hansı kütləvi qırğın silahı 
ilə müdaxilə, aqressiya olduğu təqdirdə nüvə sila-
hından istifadəni də istisna etmir ki, bu da nüvə 
sahəsində beynəlxalq müqavilələrin tətbiq etmə-
mə kimi prinsiplərini pozur. 

İran İslam Respublikasının hərbi doktrinası 
açıqlanmasa da onun bəzi komponentləri üzrə 
ideyalar daim müzakirə mövzusudur. İranın hərbi 
doktrinası da  onun milli təhlükəsizlik konsepsi-
yasına uyğun olaraq daha çox ideoloji xarakter 
daşımaqdadır. İranın hərbi doktrinasına əsaslı də-
yişikliklər 1988-ci ildə həyata keçirilmişdir ki, 
bunun da əsas səbəbi kimi İran-İraq cəbhəsində 
müharibənin sona yetməsi nəticəsində İran ətra-
fında baş verən siyasi proseslər və İranın xarici 



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 1 (33), 2022 

105 

siyasətinə təsir göstərən digər geo-siyasi məqam-
lar çıxış edir. İranın hərbi doktrinasını müəyyən 
edən bir sıra strateji konsepsiyalar vardır ki, onlar 
da aşağıdakılardır: 

- “20 milyonluq islam ordusu” konsepsiyası 
hərbi quruculuq sahəsində 3 prinsipli siyasətin 
həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. (6) Birincisi, 
keçmiş şah ordusunun əsas kadrlarının islamlaş-
dırılması, ikincisi, islam inqilabı keçikçiləri kor-
pusunun inkişafı və hərbi rolunun gücləndirilmə-
si yolu onun güclü silahlı birləşməyə çevrilməsi-
nin təmin edilməsi, üçüncüsü isə İran xalqının sə-
fərbərlik təşkilatı olan milisin inkişaf etdirilməsi 
və ölkənin bütün əhalisinin ümumi hərbi təlimi-
nin keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Hərbi doktrinanın əsasını təşkil edən digər bir 
konsepsiya isə “iki müharibə” konsepsiyası adla-
nır. (6) İran İslam Respublikasının Konstitusiya-
sının preambulasında belə bir fikir yer alır: “..İs-
lam Respublikasının Ordusu və İslam inqilabı ke-
şikçiləri korpusu təkcə ölkə sərhədlərinin qorun-
masını deyil, həmçinin Allahın adı ilə və İlahi 
ədalətin bütün dünyada bərqərar olması naminə 
müqəddəs müharibə-cihadı həyata keçirməklə di-
ni missiyanı da yerinə yetirir. (3) Konstitusiyada 
bu fikirin yer alması əslində Ayətulla Xomeyni-
nin islamda 2 müharibə: cihad və müdafiə müha-
ribəsi nəzəriyyəsini özündə əks etdirir. Belə ki, 
Ayətulla Xomeyninin nəzəriyyəsinə əsasən cihad 
işğalçılıq müharibəsi deyildir. Bu yetkinlik yaşı-
na çatmış hər bir müsəlmanın islamın digər döv-

lətlərdə də yayılmasını təmin etmək üçün əlinə 
silah götürməyə hazır olması deməkdir. Məhz is-
lam bütün dünyada İlahi ədaləti bərpa edə bilər. 
Xomeyninin fikrincə digər bir müharibə isə mü-
dafiə xarakteri daşıyır. Bu İranın müstəqilliyinin 
qorunması və onun xarici aqressorlardan müda-
fiəsi məqsədini daşıyaraq milli təhlükəsizlik mə-
sələsidir. Burada maraqlı digər bir məqam ondan 
ibarətdir ki, digər ölkələrdə də “düzgün” idarə 
edilməyən rəhbərlər tərəfindən sıxışdırılan mü-
səlmanların xilas edilməsi də bu siyasətin tərkib 
hissəsi kimi çıxış edir. Cihaddan fərqli olaraq 
müdafiə məqsədli müharibədə bütün ölkə sakin-
ləri, qadınlar və uşaqlar da iştirak etməlidir. 

“Asimmterik müharibə” konsepsiyası İran hər-
bi doktrinasının növbəti maraqlı konsepsiyası 
olaraq çıxış edir və bu konsepsiyanın əsas ideyası 
məhz son illər Yaxın Şərqdə baş vermiş geo-siya-
si proseslər fonunda hərbi doktrinaya daxil edil-
mişdir. Bu konsepsiyanın mahiyyəti ondan iba-
rətdir ki, İran hakimiyyəti gözəl başa düşür ki, 
İran ordusu və onun hərbi imkanları ABŞ, İsrael 
və digər aparıcı Avropa ölkələrinə qarşı tab gətir-
mək gücündə deyildir. Bu baxımdan təcavüzkarla 
mübarizədə “asimmetrik müharibə”ni asayiş və 
müqavimət qüvvələri, eləcə də xüsusi təyinatlı si-
lahlı birləşmələr aparacaqdır. Bundan başqa İra-
nın silahlı qüvvələrinin cavab zərbələri kimi tək-
cə təcavüzkarın hərbi obyektləri deyil, eyni za-
manda mülki təyinatlı obyektlərinə də zərbə endi-
rilməsi nəzərdə tutulur. 
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Habib Hajiyev 
FEATURES OF MILITARY LEGISLATION IN THE FIELD OF INTERNATIONAL 

COOPERATION OF THE COUNTRIES OF THE REGION 
Summary 

 
The military legislation of each state, as a rule, acts as an integral part of the national security of the 

state and is based on a defined theoretical framework.  In this sense, normative-legal acts in the field 
of defense are usually based on the military doctrine, and all measures taken by the state in the field of 
military or defense are based on this doctrine.  In the foreign policy pursued by the state, in the estab-
lishment of international cooperation, in particular, the military doctrine of neighboring countries and 
countries in the region is studied in detail and taken into account by military experts.  In fact, the fore-
ign policy of the countries in the region in relation to each other is revealed in the analysis of their mi-
litary doctrines.  From this point of view, it is important to study the military doctrines of other count-
ries in the South Caucasus and the Caspian Basin region, where Azerbaijan is located.  
 
  

Габиб Гаджиев 
ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ  
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН РЕГИОНА 

Аннотация 
 

Военное законодательство каждого государства, как правило, выступает составной частью 
национальной безопасности государства и базируется на определенной теоретической базе.  В 
этом смысле нормативно-правовые акты в области обороны обычно основываются на военной 
доктрине, и на этой доктрине основываются все меры, принимаемые государством в области 
военного дела или обороны.  Во внешней политике, проводимой государством, в налаживании 
международного сотрудничества, в частности, детально изучается и учитывается военными 
экспертами военная доктрина соседних стран и стран региона.  Фактически внешняя политика 
стран региона по отношению друг к другу раскрывается в анализе их военных доктрин.  С этой 
точки зрения важно изучить военные доктрины других стран Южного Кавказа и региона Кас-
пийского бассейна, где расположен Азербайджан. 
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razilərimizin 30 ilə yaxın müddətdə 
Ermənistanın işğalında olması nəti-
cəsində Azərbaycanın ərazilərində 

ekoloji terror aktları baş verib, Qarabağ və ətraf 
ərazilərin təbiətinə, bioloji müxtəlifliyinə, su 
hövzələrinə ciddi ziyan dəyib, təbii sərvətlər ta-
lan olunub, meşə örtüyü, flora və faunanın bir 
çox növləri məhv edilib, ətraf mühit çirklənməyə 
məruz qalıb.Bu məqalədə Ermənistanın işğal et-
diyi torpaqlarımızda dünya dövlətlərinin gözü 

önündə beynəlxalq humanitar hüququn  prinsip-
lərinə məhəl qoymayaraq misli görülməmiş vəh-
şiliklər törədilməsinə bir baxış keçirilmişdir. 
Dövrümüzdə ətraf mühitin mühafizəsi qlobal 
dünyanın  problemlərindən biri olaraq aktualdır. 

İşğal olunmuş ərazilərdə həyata keçirilmiş 
qeyri-qanuni fəaliyyət və təbii ehtiyatların istis-
marı iqtisadi kontekstlə yanaşı, həm də bir sıra 
ekoloji problemlərə gətirib çıxarmışdır. Meşələ-
rin qırılması və yandırılması, su ehtiyatlarının 
çirklənməsi, flora və faunanın məhv edilməsi, re-
gionda yerin təkinin talan edilməsi nəticəsində 
ekoloji tarazlıq pozulmuşdur. Beynəlxalq hüquq 
istənilən hərbi işğalı öz xarakterinə görə “müvəq-
qəti işğal” kimi təsnif edir və işğalçı ölkənin işğal 
edilmiş ərazi üzərində suverenlik əldə etməsini 
nəzərdə tutmur, buna görə də işğal faktı ilə əlaqə-
dar həmin ərazinin hüquqi statusu dəyişmir.An-
neksiyanın (ilhaqın) istənilən forması qadağan 
olunduğundan, işğalçı ölkənin bu ərazidə hüquqi, 
sosial və iqtisadi strukturun dəyişdirilməsi məq-
sədilə fəaliyyət göstərmək azadlığı yoxdur. Hərbi 
təcavüzün nəticəsi olan ilhaq tanınmamalıdır 
[9s.43]. Azərbaycanın əvvəl işğal olunmuş bütün 
ərazilərində 260 min hektara yaxın meşə ərazisi 
var idi, lakin son 30 il ərzində meşə örtüyü sürət-
lə azalmışdır. Ermənilər Şuşanın nadir sərvətlə-
rindən biri, qədim tarixə malik, əsl təbiət möcü-
zəsi olan Topxana meşəsini yandırmış, ölkəmizin 
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ərazi bütövlüyünə, torpaqlarına qəsd edərək 
Azərbaycan ərazisində ekoloji soyqırımı - ekosid 
törətmişlər. 

İşğalçı dövlətin apardığı qeyri-qanuni iqtisadi 
fəaliyyət 1949-cu ildə qəbul edilmiş “Müharibə 
zamanı mülki şəxslərin müdafiəsi haqqında” Ce-
nevrə Konvensiyasının, “Quru müharibəsinin qa-
nun və adətləri haqqında” IV Haaqa Konvensiya-
sının, habelə insan hüquqları sahəsində mövcud 
beynəlxalq konvensiyaların tələblərini kobud şə-
kildə pozmuşdur.Qarabağda ən çox talanan təbii 
ehtiyatlardan birincisi Kəlbəcərin Ermənistanla 
sərhəd bölgələrində, Ağdərə və Zəngilanda olan 
qızıl yataqları olub. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın 
işğal edilmiş ərazilərində - Kəlbəcər, Laçın, Tər-
tər, Ağdamda qızıl, gümüş, mis, molibden, civə 
yataqları, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Laçında dəmir, 
xrom, Tərtər və Kəlbəcərdə kükürd, Ağdam, Fü-
zuli, Cəbrayıl ərazilərindəki qum, çınqıl, gil və 
digər faydalı qazıntı yataqlarında işğalçı Ermə-
nistan tərəfindən qeyri-qanuni və intensiv şəkildə 
hasilat işləri aparılmış, faydalı qazıntılar, əlvan 
və qara metallar, mineral sular, həmçinin digər 
şirin su resursları, meşə fonduna daxil olan tor-
paqlar amansız istismar olunmuş, flora və fauna 
sistemli şəkildə məhv edilmişdir. Uzun illər er-
məni işğalı altında olan, Kəlbəcər rayonunun əra-
zisində yerləşən, Söyüdlü (Zod), Ağduzdağ və 
Tutxun qızıl yataqları Ermənistan tərəfindən ta-
lan edilmişdir. Azərbaycan ərazilərində erməni 
işğalçıları və onların tərəfdaşları tərəfindən əlvan, 
qara metalların, habelə mineral su, ümumi yayıl-
mış faydalı qazıntıların intensiv şəkildə hasilatı 
həyata keçirilmişdir.Hasilatların həyata keçiril-
məsi zamanı ekoloji tələblərə heç bir formada 
əməl edilməmiş, resurslar faktiki olaraq Azərbay-
can qanunvericiliyi və beynəlxalq standartlarla 
müəyyən edilmiş istehsalat həcmlərini dəfələrlə 
aşmış, zəhərli tullantıların yerli sututarlarına, 
çaylara axıdılmasının qarşısını almaq üçün heç 
bir tədbir görülməmişdir. Bu isə öz növbəsində 
mineral və digər yataqların məhv edilməsinə, bö-
yük həcmdə torpaq sahələrinin zəhərlənməsinə, 
şirin və içməli su mənbələrinin yararsız hala düş-
məsinə səbəb olmuşdur. Bunlarla yanaşı işğalçı 
ölkənin yerli çayların üzərində çoxsaylı kiçik 
elektrik stansiyaları qurması səbəbindən çaylarda 

sululuq kəskin azalmış, həmçinin bu çaylarda ya-
şayan canlılar kütləvi məhv olmuşdur. Mənbəyini 
Zəngəzur dağ silsiləsindən götürən Zəngilan ra-
yonu ərazisindən keçərək Araz çayına tökülən 
Oxçuçay sənaye tullantıları ilə çirkləndirilmişdir. 
Çayın uzunluğu 83 kilometr, sutoplayıcı sahəsi 
1175 kvadratkilometrdir. Qacaran mismolibden, 
Qafan mis saflaşdırma kombinatının toksiki tul-
lantılarının, eyni zamanda, həmin şəhərlərin məi-
şət çirkab tullantılarının təmizlənmədən birbaşa 
çaya axıdılması nəticəsində Oxçuçayda ağır me-
talların normadan dəfələrlə artıq olmasına səbəb 
olmuşdur [11]. 

Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərdə 43 min 
hektar ərazisi olan təbiət qoruqları və təbiət ya-
saqlıqları – Bəsitçay və Qaragöl qoruqları, Laçın, 
Qubadlı, Arazboyu və Daşaltı yasaqlıqları yerlə-
şir.İşğaldan əvvəl burada “Azərbaycan Respubli-
kasının Qırmızı Kitabı”na daxil edilmiş çox say-
da fauna və flora mühafizə olunurdu ki, onların 
əksəriyyəti məhv edilmişdir. Bununla da Ermə-
nistan qoşulduğu ekologiya və ətraf mühitlə bağlı 
beynəlxalq konvensiyaları, o cümlədən, “Ətraf 
mühitin dəyişdirilməsi üsullarının hərbi və ya hər 
hansı başqa düşmənsayağı istifadəsinin qadağan 
edilməsi” haqqında BMT konvensiyasını po-
zub.Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyinin hesablamalarına gö-
rə, əvvəllər işğal olunmuş ərazilərdə qəsdən törə-
dilmiş yanğınlar nəticəsində ümumilikdə 110 min 
hektardan çox ərazi yanmış və məhv edilmişdir. 

Azərbaycan rəsmiləri və dövlət strukturları er-
məni silahlı qüvələri tərəfindən ağ fosforlu mər-
milərin tətbiq edildiyini dəfələrlə bəyan edib-
lər.Bu maddə zəhərləmək və təhlükəli yanıq izlə-
ri qoymaqla yanaşı, həm də söndürülməsi çətin 
olan yanğınlara da səbəb olur. Fosforlu döyüş 
sursatları düşmən ərazisinin yandırılması üçün is-
tifadə olunan ən təhlükəli silah növüdür.Mühari-
bə dövründə dəfələrlə Azərbaycan Respublikası 
Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli 
Agentlik (ANAMA) tərəfindən cəbhə xəttində bu 
cür mərmilərin aşkar edilməsi faktl qeydə alın-
mışdır. Dinc əhaliyə, mülki obyektlərə, meşələrə 
qarşı fosfor döyüş sursatlarının tətbiqi BMT-nin 
1980-ci il “Adi silahların konkret növləri haqqın-
da konvensiyanın” III Protokolu, habelə Mühari-
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bə qurbanlarının müdafiəsinə dair 1949-cu il Ce-
nevrə Konvensiyasının və ona dair 1977-ci il əla-
və protokolları ilə qadağan edilmişdir.Azərbayca-
nın əvvəllər işğal edilmiş ərazilərə 30 ilə yaxın 
müddətdə nəzarətinin olmaması beynəlxalq kon-
vensiyalara əsasən üzərinə götürdüyü öhdəliklə-
rin yerinə yetirilməsində də çətinlik yaratmışdır. 
Ermənistanın BMT-nin “Sərhəddən keçən su 
axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və 
istifadəsi haqqında” Konvensiyasına qoşulmama-
sı sərhəddən keçən su problemlərinin beynəlxalq 
normalar çərçivəsində həllini qeyri-mümkün 
edir.Lakin Ermənistandan fərqli olaraq Azərbay-
can Respublikası BMT-nin Avropa İqtisadi Ko-
missiyasının “Sərhəddən keçən su axınlarının və 
beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi haq-
qında”  1992-ci il tarixli Helsinki Konvensiyası-
nın “Su və sağlamlıq haqqında” 1999-cu il 17 
iyun tarixli Protokoluna qoşulmaq barədə 2002-ci 
ildə Ulu öndər Heydər Əliyevin imzaladığı 372-
IIQ nömrəli, 22 oktyabr 2002-ci il tarixli Qanunu 
ratifikasiya etmiş, həmçinin, üç hesabatlılıq döv-
ründə iştirak etmişdir [10]. 

Həmçinin əvvəllər ermənilər tərəfindən işğal 
olunmuş ərazilərdə 10 su anbarı, o cümlədən Tər-
tər çayı üzərində yerləşən Sərsəng su anbarı (ha-
zırda Rusiya sülhməramlılarının məsuliyyəti zo-
nasındadır) yerləşir. 500 milyon kubmetr tutumu 
olan Sərsəng su anbarı Aşağı Qarabağ ərazisində 
100 min hektar əkin sahəsinin suvarılması üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Bununla belə o  uzun müd-
dət texniki xidmətin göstərilməməsi səbəbindən 
qəza vəziyyətindədir ki, bu da regionun dağətəyi 
mərkəzi Aran ərazilərində yaşayan 400 min sakin 
üçün təhlükə yaradır.Azərbaycan Sərsəng su an-
barının daimi təhlükə, humanitar,ekoloji və tex-
nogen fəlakət mənbəyinə çevrildiyini dəfələrlə 
bəyan etmişdir. Sərsəng su anbarının illik su sər-
finin 85-90%-nın suyun o qədər də lazım olmadı-
ğı bir dövrdə, yəni qış aylarında ermənilər tərə-
findən qəsdən buraxılması axınla üzüaşağı yerlə-
şən Azərbaycanın kəndlərini su basması ilə nəti-
cələnir [6 s.92]. 

1992-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
təşəbbüsü ilə Rio-de-Janeyro şəhərində keçirilmiş 
konfransda qeyd edildiyi kimi, dünyanın gələcək 
inkişafı ilk növbədə ekoloji problemlərin necə 

həll olunmasından asılı olacaqdır. Bu konfransda 
dünyada mövcud olan ətraf mühit problemlərinin 
həlli yolları çox ciddi şəkildə nəzərdən keçirilmiş 
və mühüm qərarlar, o cümlədən artıq bütün bey-
nəlxalq ekoloji təşkilatların proqram sənədlərinə 
çevrilmiş “Dayanıqlı inkişaf” konsepsiyası qəbul 
edilmişdir. Konsepsiyada iqtisadi inkişafın ekolo-
ji tarazlıqla vəhdət təşkil etməsi, burada üstünlü-
yün ətraf mühitin qorunmasına verilməsi, ekoloji 
problemlərin ilk növbədə həll olunması, gələcək 
nəsillərin imkanları məhdudlaşdırılmadan çağdaş 
nəsillərin rifahının yaxşılaşdırılması ön xəttə çə-
kilmişdir. Rio-de-Janeyroda keçirilmiş konfrans 
ekoloji problemlərin həllində hər bir ölkənin ətraf 
mühitinin qorunması problemini ümumbəşəri 
kontekstə çıxartmışdır. 15 dekabr 1972-ci ildə 
BMT Baş Məclisinin qətnaməsi ilə BMT-nin ət-
raf mühit üzrə Proqramı (YUNEP) təsdiq edildi. 
Bu sənədin qəbul edilməsi ətraf mühit üzrə elə 
həmin ildə keçirilmiş BMT-nin Stokholm konf-
ransının tövsiyələrində nəzərdə tutulmuşdur. YU-
NEP-in strukturu İdarəetmə Şurasından (onun 
tərkibinə iştirakçı dövlətlərin nümayəndələri da-
xildir), Ətraf mühitin mühafizəsinin əlaqələndi-
rilməsi Şurasından və Ətraf Mühit Fondundan 
ibarətdir [8, s.97]. 

Qlobal miqyaslı ekoloji problemləri milli sə-
viyyədə qiymətləndirən Azərbaycan hökuməti 
ekoloji mühitin sağlamlaşdırılmasını dövlət siya-
sətinin əsas istiqamətlərindən biri hesab edir və 
bu istiqamətdə davamlı tədbirlər görülməkdədir. 
Bu istiqamətdə beynəlxalq təşkilatlarla sıx əlaqə-
lər qurulub və bu təmaslar genişləndirilməkdədir. 
Ekoloji siyasət Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik 
Konsepsiyasının əsas tərkib hissələrindən biri he-
sab olunur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
2003-cü il sentyabrın 8-də imzaladığı Sərəncama 
əsasən Azərbaycan Hökuməti ilə BMT-nin İnki-
şaf Proqramı arasında “Qlobal ekoloji problemlə-
rin həlli məqsədilə imkanların artırılması üçün 
milli tələbatların qiymətləndirilməsi” layihəsinin 
icrasına başlanılıb [5, s.411]. 

Həmin layihə çərçivəsində respublikamızda 
gözlənilə bilən qlobal ekoloji təhlükələrin - bio-
müxtəlifliyin zəifləməsi, torpağın deqradasiyası, 
istilik effekti yaradan qazların emissiyası ilə bağlı 
qlobal fəsadların təsirlərinin qarşısının alınması, 
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ətraf mühitin sağlamlaşdırılması və digər ekoloji 
tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Azərbaycan hö-
kuməti qlobal ekoloji problemlərin həlli ilə bağlı 
bütün beynəlxalq saziş və konvensiyalara qoşu-
lub. Respublikamız ətraf mühit sahəsində 20 bey-
nəlxalq konvensiyaya imza atıb. Azərbaycan, ey-
ni zamanda, BMT-nin üç - İqlim dəyişiklikləri, 
Bioloji Müxtəliflik və Səhralaşma üzrə Konven-
siyalarına qoşularaq bu təhlükələrin aradan qaldı-
rılması üçün tədbirlər planı hazırlayıb və bu isti-
qamətdə işlərin icrası son illər daha geniş vüsət 
alıb. Bu tədbirlərin kompleks şəkildə həyata keçi-
rilməsi üçün müvafiq dövlət strukturlarının nü-
mayəndələri layihənin icrasına cəlb olunub. 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Res-
publikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması-
na dair 2006-2010-cu illər üçün Kompleks Təd-
birlər Planı”nın həyata keçirilməsi də ekoloji ta-
razlığın bərpası sahəsində əhəmiyyətli dərəcədə 
rol oynayıb [3]. Prezident İlham Əliyevin 2010-
cu ili ölkəmizdə “Ekologiya ili” elan etməsi isə 
ekologiya sahəsində davamlı inkişafın əsas isti-
qamətlərini müəyyənləşdirmək, sistemli tədbirlər 
planını əhatə etmək və bu sahədə milli proqram-
ların icrasını sürətləndirmək baxımından mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.Azərbaycan Respublikasının 
1995-ci il noyabr ayının 27-də qüvvəyə minmiş 
Konstitusiyasına ekologiya üzrə maddə daxil 
edilmişdir.“Təbii ehtiyatlar” adlı 14-cü maddədə 
vurğulanır: “Təbii ehtiyatlar hər hansı fıziki və 
hüquqi şəxslərin hüquqlarına və mənafelərinə xə-
ləl gəlmədən Azərbaycan Respublikasına mən-
subdur” [1]. 

“Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Qanunun  
39-cu maddəsində  qeyd olunur ki, “Hər kəsin 
sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ vardır”. 
“Hər kəsin ətraf mühitin əsil vəziyyəti haqqında 
məlumat toplamaq və ekoloji hüququ pozma ilə 
əlaqədar sağlamlığına və əmlakına vurulmuş zə-
rərin əvəzini almaq hüququ vardır”.Həmçinin bu 
Qanunda “Ətraf mühitin qorunması” adlı 78-ci 
maddə öz əksini tapmışdır: “Ətraf mühitin qorun-
ması hər bir şəxsin borcudur” [4,s.128]. 

Ölkəmizdə ekoloji təhlükəsizliyin təmin edil-
məsinin əsas hüquqi bazası “Ekoloji təhlükəsizlik 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu-

dur. 1999-cu il iyun ayının 8-də qüvvəyə minmiş  
“Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının № 677-İQ saylı Qanununda 
Azərbaycanın ekoloji təhlükəsizlik siyasətinin 
əsas məqsədi - insanın həyatını və sağlamlığını, 
cəmiyyəti, onun maddi və mənəvi dəyərlərini, ət-
raf mühiti, o cümlədən atmosfer havasını, kosmik 
fəza, su obyektləri, yerin təki, torpaq, təbii land-
şaft, bitki və heyvanlar aləmini təbii və antropo-
gen amillərin təsiri nəticəsində yaranan təhlükə-
lərdən qorumaq kimi xarakterizə edilmişdir. 

Son illərdə ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji 
təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə əlaqədar ölkə 
Prezidenti İlham ƏIiyev bir çox tədbirlərin həya-
ta keçirilməsi ilə bağlı sərəncam vermişdir: 
- “Azərbaycan Respublikasında və ekoloji və-

ziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-
cu illər üçün kompleks tədbirlər Planı”nın təs-
diq edilməsi haqqında. 

- 2007-ci il iyun ayının 20-də qüvvəyə minmiş 
“Xəzər dənizinin çirklənmədən qorunması üz-
rə bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının № 2244 saylı    Sərəncamı. 

- 2007-ci il iyun ayının 20-də qüvvəyə minmiş  
“Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təmi-
natının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar bəzi təd-
birlər haqqında”  Azərbaycan Respublikasının 
№ 2245 saylı    Sərəncamı. 

- 2008-ci il iyun ayının  13-də  qüvvəyə minmiş  
“Azərbaycan Respublikasında yaşıllıqların sa-
lınması sahəsində idarəetmənin təkmilləşdiril-
məsi tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının № 2868 saylı  Sərəncamı. 

- 2008-ci il iyun ayının  13-də  qüvvəyə minmiş  
“Xəzər dənizinin çirklənmədən qorunması üz-
rə əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının № 2867 saylı  Sərəncamı. 

- 2008-ci il avqust ayının  6-da  “Bakı şəhərində 
məişət tullantıları ilə bağlı idarəetmənin tək-
milləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının № 2983 saylı  Sərəncamı. 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət məcəllə-

sinin 28-ci fəslinin  247-261-ci maddələri ekoloji 
cinayətlərə həsr olunmuşdur. Bu fəsildə işlərin 
yerinə yetirilməsi zamanı ətraf mühitin mühafizə-
si (qorunması) qaydalarını, ekoloji cəhətdən təh-
lükəli maddələrin və tullantıların dövriyyəsi qay-
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dalarını, baytarlıq qaydalarını və bitki xəstəliyinə 
və ziyanvericilərə qarşı müəyyən edilmiş mübari-
zə qaydalarını pozma, suyun (su mənbələrini), at-
mosferin, dəniz mühitinin çirklənməsinə, torpağı 
korlama, yerin təkinin qorunması və istifadəsi 
qaydalarını pozma və s. üzrə  cavabdeh olan 
şəxslər üçün vurulan zərərin ağırlıq dərəcəsindən 
və məsuliyyətin məzmunundan asılı olaraq mü-
əyyən vəzifə və ya fəaliyyət hüququndan məh-
rum edilmə və ya müəyyən edilmiş müddətə 
azadlıqdan məhrum olma cəzası müəyyən edil-
mişdir [2]. 

Ətraf mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar Azər-
baycan Respublikasının qoşulduğu Beynəlxalq 
Konvensiyalara daxildir: [7, s.53]. 

“Ümumdünya mədəni və təbii irsinin mühafi-
zəsi haqqında”Konvensiya (16noyabr 1972-ci il). 
Azərbaycan Respublikası bu Konvensiyaya 6 de-
kabr 1993-cü ildə qoşulmuşdur. 

“BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə” 
Konvensiyası (Kioto-Protokolu, 1992-ci il). 
Azərbaycan Respublikası bu Konvensiyaya 
1995-ci ildə, 18 iyul 2000-ci ildə isə Konvensiya-
ya əlavə olunan    Kioto Protokoluna qoşulmuş-
dur. 

“Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fau-
na və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti” 
haqqında Konvensiya (CİTES) (Vaşinqton şəhə-
ri, 3 mart 1973-cü il).  Azərbaycan Respublikası 
bu Konvensiyaya və həmin Konvensiyanın işti-
rakçı dövlətlərinin “Nərə balıqlarının qorunması-
na dair” qətnaməsinə (Harare şəhəri, 9-20 iyun 
1997-ci il) 23 iyun 1998-ci ildə qoşulmuşdur. 

“Transsərhəd konteksində ətraf mühitə təsirin 
qiymətləndirilməsi haqqında” Konvensiya (Espo 
şəhəri, 25 fevral, 1991-ci il). Azərbaycan Res-
publikası bu Konvensiyaya 1 fevral 1999-cu ildə 
qoşulmuşdur. 

Ekoterrorçular istifadə etmədikləri yerlərdə 
hər yay bilərəkdən yanğınlar törədir, torpağın tər-
kibindəki mikroorqanizmləri məhv edirlər ki, 
münbitliyi heçə ensin, ərazilər erroziyaya uğrasın 
və eyni zamanda, külək alovu təmas xəttinin bu 
üzündəki əkin sahələrinə keçirsin ki, azərbaycan-
lıların taxıl zəmiləri yansın. Vaxtı ilə güllə səsi 
eşidilən Qarabağdan indi hər gün xoş xəbər alı-
rıq. Artıq bu ərazilər özünün tarixi ilkinə qayıdır 
böyük ekoloji tədbirlər görülməkdədir: meşə-su 
florası yenidən canlanmaqdadır. 
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Хаяла Калашова  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ВРАЖЕСКИМ  
ГОСУДАРСТВОМ  НА ОККУПИРОВАННЫХ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЗЕМЛЯХ  

В ТЕЧЕНИЕ  30 ЛЕТ 
Резюме 

 
В результате оккупации наших территорий Арменией около 30 лет на территории Азербай-

джана происходили экологические террористические акты, природе, биоразнообразию, водным 
бассейнам Карабаха и прилегающих территорий был нанесен серьезный ущерб, были разграб-
лены природные ресурсы, уничтожены лесной покров, многие виды флоры и фауны, загрязне-
на окружающая среда. В данной статье представлен обзор беспрецедентных злодеяний, совер-
шенных на оккупированных территориях Армении в глазах мировой общественности, игнори-
рующих принципы международного гуманитарного права. На сегодняшний день защита окру-
жающей среды является одной из самых актуальных проблем в глобальном мире. 
 

                                                                                                  Khayala Kalashova  
ECOLOGİCAL DEMONS CAUSED BY THE ENEMY İN THE LANDS  

OF AZERBAIJAN UNDER OCCUPATİON FOR 30 YEARS 
Summary 

 
As a result of the occupation of our territories by Armenia for about 30 years, environmental terro-

rist acts occurred on the territory of Azerbaijan, serious damage was caused to nature, biodiversity, the 
water basins of Karabakh and adjacent territories, natural resources were plundered, forest cover, 
many species of flora and fauna were destroyed, the environment was polluted. This article provides 
an overview of the unprecedented atrocities committed in the occupied territories of Armenia in the 
eyes of the world community, ignoring the principles of international humanitarian law. Today, envi-
ronmental protection is one of the most urgent problems in the global world. 
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Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis Akademiyasının 
“Daxili işlər orqanlarında əməliyyat-axtarış fəaliyyəti” 
kafedrasının müəllimi, polis mayoru 
 
 

MÜASİR DÖVRDƏ CİNAYƏTKARLIĞA  
QARŞI MÜBARİZƏDƏ İNFORMASİYA  

TEXNOLOGİYALARININ ROLU 
 
 

Açar sözlər: informasiya, informasiya texnolo-
giyası, texniki vasitə, kommunikasiya, əməliyyat-
axtarış fəaliyyəti, nəzarət, kəşfiyyat, kartoteka, 
kolleksiya, avtomatlaşdırılmış məlumat bankı. 

Ключевые слова: Информация, инфор-
мационные технологии, технические средст-
ва, коммуникация, оперативно розыскная дея-
тельность, контроль, исследование, картотека, 
коллекция, автоматизированная база данных. 

Keywords: Information, information techno-
logy, technical means, communication, operatio-
nal search activity, control, study, file cabinet, 
collection, automated database. 

 
zərbaycan Respublikasında krimino-
gen şəraitdə cinayətkarlığın peşəkar-
lığının yüksək dərəcədə səciyyələn-

diyi, cinayətlərin əksəriyyətinin mütəşəkkil cina-
yətkar qruplar tərəfindən müxtəlif növ texniki va-
sitələrdən istifadə olunmaqla törədildiyi halda, 
insanların həyatını, sağlamlığını, hüquq və azad-
lıqlarını, hüquqi şəxslərin qanuni mənafelərini, 
dövlət sirrini və milli təhlükəsizliyi cinayətkar 
qəsdlərdən müdafiə edən əməliyyat-axtarış fəa-
liyyəti subyektlərinin rolu əhəmiyyətli dərəcədə 
artmaqdadır. 

Mürəkkəb şəraitdə əməliyyat-axtarış fəaliyyə-
tinin subyektləri əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haq-
qında qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş aşkar və 
qeyri-aşkar üsul, metod vasitə və tədbirlərdən is-
tifadə edərək [1,mad.1], gərgin iş rejimində cina-
yətkarlıqla mübarizə istiqamətində fasiləsiz fəa-
liyyət göstərirlər. 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətini, cinayətlərin 
qarşısının alınmasına, açılmasına yönələn bir fəa-
liyyət kimi ifadəli və qısa formada informasiya 
əldə etmə uğrunda mübarizə də adlandırmaq olar. 
«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanu-
nun 6-cı maddəsində əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 
subyektlərinin vəzifələrində qeyd edilir ki, əmə-
liyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin vəzifələ-
rindən biri də, hadisələrin, faktların, əşyaların və 
digər informasiya mənbələrinin uçotunu apar-
maqdır [1,mad.6]. Həmin vəzifənin icrası məqsə-
dilə Qanunun 7-ci maddəsində  əməliyyat-axtarış 
fəaliyyətini təmin etmək üçün informasiya siste-
mi yaratmaq və ondan istifadə etmək əməliyyat-
axtarış fəaliyyəti subyektlərinin hüququ olaraq 
müəyyən olunmuşdur [1,mad.7]. 

Məlum olduğu kimi, cinayət əməllərinin törə-
dilməsinə hazırlıq, cəhd və onun törədilməsi fasi-
ləsiz olaraq, yenə də ifadəli formada desək, «in-
formasiya istehsalı» ilə müşayiət olunur və bu in-
formasiya aşkar və gizli mənbələrdə, informasiya 
daşıyıcılarında əks olunur. Əməliyyat-axtarış fəa-
liyyəti və ayrı-ayrı əməliyyat-axtarış tədbirləri 
həmin informasiya mənbələrini aşkar etməyə, on-
larda olan əməliyyat marağı kəsb edən müxtəlif 
məlumatların əldə edilməsinə yönəlir [3, möv.9]. 

İnsan fəaliyyətinin bütün sahələri kimi, krimi-
nal fəaliyyətin də həmişə informasiya istehsalı ilə 
müşayiət olunduğunu bilən cinayətkarlar həmin 
informasiya istehsalını minimuma endirmək üçün 
hər cür vasitələrə əl atırlar. Təsadüfi deyildir ki, 
kriminal fəaliyyətin sonunda onlar bir qayda ola-
raq yaranmış izlərin informasiya daşıyıcılarının 
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məhv edilməsinə çalışırlar. Lakin, bu təcrübi ba-
xımdan qeyri-mümkün olduğundan, əməliyyat-
axtarış orqanları inadla və əzmlə həmin informa-
siyaları axtarıb tapırlar. Hazırlanan və törədilən 
cinayətlərin qarşısının alınması, törədilmiş cina-
yətlərin aşkar edilməsi və açılması, cinayətləri 
hazırlayan, törədən və ya törətmiş şəxslərin mü-
əyyən edilməsi, şəxslərin axtarılması və naməlum 
meyitlərin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi zama-
nı elmi cəhətdən əsaslandırılmış texniki vasitələ-
rin və digər metodların səmərəli istifadəsi əmə-
liyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin işini xeyli 
asanlaşdırır [1,mad.1]. 

Qlobal informasiyalaşma şəraitində sosial in-
kişafın ən mühüm amili və insan fəaliyyətinin 
bütün sahələrinin səmərəliliyinin artırılması vasi-
təsi informasiyanın istehlakçıya səmərəli təqdim 
edilməsi yollarını yaratmaq, qorumaq, emal et-
mək və təmin etmək məqsədi daşıyan müasir in-
formasiya və kommunikasiya texnologiyalarıdır. 

Müasir dövrümüzdə informasiya texnologiya-
larının təsir dairəsi genişlənərək dövlət struktur-
larını, vətəndaş cəmiyyəti institutlarını, iqtisadi 
və sosial sahələri, elm və təhsil, mədəniyyəti, bü-
tövlükdə cəmiyyəti əhatə edir. Elə buna görə də 
informasiya texnologiyalarının daha geniş yayıl-
dığı cəmiyyətlər dünyanın ən qabaqcıl cəmiyyət-
ləri sayılır. İnformasiya çox böyük əhəmiyyətə 
malikdir, daha çox informasiyanın olması rəqib-
lərindən üstünlüyün qorunmasına kömək edir. 
Buna görə dövlətlər və insanlar onun əldə edil-
məsi üçün çox böyük vaxt və vəsait sərf etməyə 
hazırdırlar. Həmin məlumatlar insanlar arasında 
müxtəlif vasitələrlə bir birinə ötürülür. Bu vasitə-
lərdən biridə texniki rabitələrdir. Texniki rabitə-
nin müasir cəmiyyət üçün əhəmiyyətindən çox 
danışmaq olar, bu ünsiyyət üçün əsas vasitələr-
dən biridir və cinayətkar qruplar və birliklər tərə-
findən cinayətin planlaşdırılmasında və həyata 
keçirilməsində geniş şəkildə istifadə olunur. 

Müasir dövrdə cinayətkarlığa qarşı mübarizə-
də informasiya texnologiyalarının rolu özu-özlü-
yündə müxtəlifdir. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətin-
də onlardan cinayətlərin açılmasında və onların 
hazırlanmasında və həyata keçirilməsinin ilkin 
mərhələsində cinayətlərin qarşısının alınması za-
manı uğurla istifadə oluna bilər. 

Hazırda hər yerdə telefon və digər əlaqə və in-
formasiya mübadiləsi vasitələri geniş yayılmışdır 
ki, onların sosial əhəmiyyəti daim artır və insan-
ların ünsiyyət prosesində onların istifadəsi üzrə 
yeni-yeni texniki imkanlar meydana gəlir. 

Bununla yanaşı əlaqə və informasiya mübadi-
ləsi vasitələri istər cinayətlərin hazırlanması pro-
sesində, istərsə də həyata keçirildiyi zaman müx-
təlif cinayətkar qruplar tərəfindən kifayət qədər 
fəal şəkildə istifadə olunur. Bundan əlavə, unut-
mamaq lazımdır ki, məhz ən sadəsi telefon olan 
texniki vasitələrlə ötürülən informasiya ilə cina-
yətkarlar öz niyyətlərini planlaşdıra, cinayətkar 
birliyin üzvlərinin fəaliyyətinə rəhbərlik edə bi-
lərlər. 

Cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyini güc-
ləndirmək üçün dövlət tərəfindən həyata keçirilən 
tədbirlərin ümumi sistemində əməliyyat-axtarış 
tədbirlərinə xüsusi yer ayrılmışdır. Telefon rabi-
təsinin və digər texniki vasitələrin cinayətkar 
məqsədlər üçün istifadəsinin qarşısını almaq 
üçün dövlət tərəfindən telefon danışıqlarına qulaq 
asmaq və nəzarət etmək üçün xüsusi tədbir növü 
nəzərdə tutmuşdur. 

İstənilən müasir dövlətin nəzarət mexanizmlə-
rinin, zəruri olan və qanunvericiliklə nəzərdə tu-
tulmuş hallarda isə telefondan və digər texniki 
vasitələrdən istifadə etməklə həyata keçirilən da-
nışıqların, rabitə vasitələri və digər texniki vasitə-
lərlə ötürülən məlumatların ələ keçirilməsi mexa-
nizmlərinin yaradılmasında, uğurlu və səmərəli 
şəkildə tətbiq olunmasında marağı vardır ki, öl-
kədə müxtəlif rabitə və əlaqə vasitələrinin cinayət 
məqsədləri ilə istifadə olunmasına yol verilməsin. 

Əməliyyat-axtarış və cinayət-prosessual qa-
nunvericiliyində əməliyyat-axtarış tədbiri qismin-
də telefon danışıqlarına qulaqasma və texniki ra-
bitə kanallarından və digər texniki vasitələrdən 
informasiyanın çıxarılmasını nəzərdə tutan nor-
manın mövcud olması əməliyyat-axtarış fəaliyyə-
tinin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi üzrə im-
kanları artırır. 

Telefon və digər vasitələrdən istifadə etməklə 
aparılan danışıqların, texniki rabitə kanalları ilə 
və digər texniki vasitələrlə ötürülən məlumatların 
və ya digər məlumatların əldə olunması üzrə qay-
dalar eynidir, Azərbaycan Respublikasının 
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“Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Qanu-
nunda və “Cinayət-prosessual məcəlləsində” nə-
zərdə tutulan normalarla tənzimlənir [1,mad.10], 
[2,mad.445]. 

Əməliyyat-axtarış tədbiri olaraq telefon danı-
şıqlarına qulaq asmaq və texniki rabitə kanalla-
rından və digər texniki vasitələrdən informasiya-
nı çıxarmaqla cinayətlərin qarşısının alınması is-
tiqamətində yeni məlumatlar əldə etmək və ya is-
tifadəsi əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata ke-
çirən subyektə digər əməliyyat-axtarış tədbirləri-
nin həyata keçirilməsinə hazırlıq görmək üçün 
yardım edə biləcək kəşfiyyat xarakterli informa-
siyanı əldə etmək kimi imkanlar yaradır. 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin təhlilindən gö-
rünür ki, kəşfiyyat xarakteri daşıyan istənilən sis-
temin işi hər zaman informasiyanın toplanması, 
işlənməsi və istifadəsi ilə bağlıdır. A.Kuzminin 
fikrincə, informasiya təminatı hüquqi fəaliyyətin 
əsasını təşkil edir [5,səh.7]. Belə ki, cinayətkarlı-
ğa qarşı mübarizənin təşkilinin ən mühüm ele-
mentlərindən biri əməliyyat şəraitini xarakterizə 
edən etibarlı məlumatların sistemli şəkildə top-
lanması, onun vaxtında və keyfiyyətli təhlilidir. 
Vaxtında toplanmış, kifayət qədər təhlil edilmiş 
məlumatlar əsasında cinayətin informasiya mode-
li qurulur və lazımi operativ qərarlar qəbul edilir. 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçiril-
məsi zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının işinin 
səmərəliliyinin artırılması müasir dövrümüzdə in-
formasiya texnologiyalarının imkanlarından isti-
fadə etmədən real deyildir. Əvvəla, bu onunla 
bağlıdır ki, əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin sub-
yektləri müasir texniki və proqram vasitələrinin 
köməyi olmadan öhdəsindən gəlinməsi demək 
olarki mümkün olmayan nəhəng sosial və hüquqi 
məlumat axınları ilə işləməli olurlar. 

Cinayətlərin araşdırılması zamanı həm univer-
sal, həm də xüsusi proqram təminatlarından isti-
fadə etmək mümkündür. Universal proqramlar: 
mətn prosessorları, qrafik redaktorlar, şəbəkə tex-
nologiyaları (İnternet, e-poçt proqramları və s.), 
verilənlər bazası idarəetmə sistemləri, elektron 
cədvəl redaktorları, simvolların optik tanınması 
sistemləri, təqdimat redaktorları, kompüter tərcü-
məçiləri və s. cinayətlərin qarşısının alınması və 
açılmasında təkcə məhsuldarlığı və səmərəliliyi 

artırmaqla yanaşı, həm də onu tamamilə yeni sə-
viyyəyə aparır [6]. 

Cinayətlərin araşdırılması və qarşısının alın-
ması prosesində hüquq-mühafizə orqanları, artıq 
qeyd edildiyi kimi, hadisələrin qeydiyyatı siste-
mini təşkil edən təsirli miqdarda məlumatlardan 
istifadə edirlər. Eyni zamanda, avtomatlaşdırılmış 
məlumat bankları sadə və rahat, ən əsası isə fayl 
şkafları kimi istənilən ənənəvi məlumat saxlama 
sisteminə ən yaxşı alternativdir. Avtomatlaşdırıl-
mış qeydiyyat sistemlərinin imkanları qeyd olu-
nan məlumatların həcmini əhəmiyyətli dərəcədə 
genişləndirməyə, ilkin məlumatların işlənməsinin 
səmərəliliyini artırmağa və təhlilini xeyli asanlaş-
dırmağa (məsələn, bir sıra cinayətləri, cinayət 
əlaqələrini müəyyən etmək, yoxlanılan şəxslərin 
dairəsini genişləndirmək və s.) və cinayətlərin 
açılması üçün lazım olan yekun məlumatların ve-
rilməsini sürətləndirməyə imkan verir. 

Beləliklə, hüquq-mühafizə orqanları uzun 
müddətdir ki, xüsusi təhlükəli residivlər, açılma-
mış cinayətlər; tutulmuş və ya həbs edilmiş şəxs-
lərdən oğurlanmış, müsadirə edilmiş fərdi nömrə-
ləri və ya xarakterik əlamətləri olan obyekt və əş-
yalar; oğurlanmış və aşkar edilmiş antik əşyalar; 
oğurlanmış, qaçırılmış və tapılmamış avtomobil-
lər və motorlu nəqliyyat vasitələri; oğurlanmış, 
itmiş, götürülmüş, tapılmış və könüllü təhvil ve-
rilmiş odlu silah və döyüş sursatı; etiketli narko-
tik və digər güclü dərman maddələri və s. haqqın-
da məlumatları ehtiva edən avtomatlaşdırılmış 
məlumat sistemindən istifadə edirlər. 

Son illərdə daxili işlər orqanlarının əməkdaş-
ları yenilənən məlumat bazalarından məlumatlara 
sürətli çıxışı təmin edən portativ kompüterlərdən 
istifadə etməyə başlayıblar. Bu imkan axtarışda 
olan şəxslərin və oğurlanmış nəqliyyat vasitələri-
nin sürətlə müəyyən edilməsinə kömək edir. 
Bundan başqa, oğurlanmış avtonəqliyyat vasitə-
lərinin axtarışı üçün hüquq-mühafizə orqanların-
da yolun müəyyən hissələrinə quraşdırılmış və 
oğurlanmış nəqliyyat vasitələrinin kompüter mə-
lumat bazalarına qoşulmuş videokameralar olan 
dövlət nömrə nişanlarının tanınması üçün xüsusi 
proqram-texniki sistemləri mövcuddur. Kamera-
nın baxış sahəsinə düşən bütün dövlət nömrə ni-
şanları dərhal verilənlər bazasında mövcud olan-
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larla müqayisə edilir, eyni nömrə aşkar edilərsə, 
kompleks həyəcan siqnalı verir. 

Qeyd olunanlardan əlavə olar, DİO-da  müxtə-
lif üsullarla əldə edilmiş əməliyyat-axtarış xarak-
terli informasiyalardan geniş istifadə olunur. 

Əməliyyat-axtarış xarakterli informasiyalar 
kartotekalar, kolleksiyalar və məlumat bankları 
vasitəsi ilə əməliyyat uçotlarında sistemləşdirilir 
və saxlanılır. 

Kartotekalarda informasiyalar qanunla müəy-
yən olunmuş formada, rekvizitlər üzrə (kodlaşdır-
ma, nömrələnmə və s.) tərtib olunmuş kartlar va-
sitəsilə saxlanılır. Məsələn, mərkəzləşdirilmiş ax-
tarış uçotunın obyektləri (talanmış, itirilmiş və 
aşkar edilmiş silahlar, döyüş sursatları; axtarışda 
olan nəqliyyat vasitələri; talanmış və ya müsadirə 
edilmiş elmi-texniki, ədəbi-bədii və mədəni-tarixi 
sərvətlər sayılan əşyalar) barədə tərtib edilən mə-
lumat-axtarış kartları (MAK). Bu kartlar barədə 
geniş məlumat DİN-in idarədaxili normativ hü-
quqi aktlarında öz əksini tapmışdır . 

Kolleksiyalarda olan informasiyalar isə eyni-
ləşdirmənin aparılması üçün sistemləşdirilərək 
saxlanılır. Məsələn, hadisə yerindən götürülmüş 
güllə və gilizlərin, aşkar olunaraq cinayətkarlar-
dan götürülmüş saxta pulların, sənədlərin kollek-
siysı və s. 

Bəzi məlumatlar isə məlumat bankları vasitə-
silə saxlanılır ki, əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin 
vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar hə-
min məlumatlardan istifadə olunmasına zərurət 
yarana bilər. Məsələn, Azərbaycan Respublikası 
DİN-in muvafiq əmri ilə yaradılan DNT məlumat 
bankında saxlanılan informasiyalar. DNT məlu-
mat bankında hadisə yerindən və naməlum me-
yitlərdən götürülmüş bioloji izlər (qan, tük, dır-
naq kəsintisi, bədənin xarici örtüklərinin mikros-
kopik qazıntısı, tüpürcək, tər və orqanizmin digər 
ifrazatları) və nümunələr qablaşdırılaraq saxlanı-

lır. Həmin izlərdən və nümunələrdən şübhəli 
şəxslərdən, xəbərsiz itkin düşənlərin yaxın qo-
humlarından və digər şəxslərdən götürülmüş bio-
loji nümunələrin müqayisəli tədqiqatı və başqa 
genetik tədqiqatları aparılması üçün istifadə olu-
nur. Aparılan DNT tədqiqatlarının istiqamətləri 
aşağıdakılardır: 

-şəxsiyyətin eyniləşdirilməsi; 
-itkin düşənlərin və naməlum meyitlərin şəx-

siyyətinin müəyyən edilməsi; 
-hadisə yerindən götürülmüş müxtəlif bioloji 

izlərin(qan, tük,dırnaq kəsintisi, bədənin xarici 
örtüklərinin mikroskopik qazıntısı, tüpürcək, tər 
və orqanizmin digər ifrazatları) tədqiqatı; 

-ayrı-ayrı bədən hissələrinin mənsubiyyətinin 
və tanınmaz hala düşən meyitlərin şəxsiyyətinin 
təyin edilməsi. 

Məlumat bankında saxlanılan digər məlumat-
lara misal olaraq narkotik vasitələrin, psixotrop 
maddələrin və onların prekursorlarının idxalına, 
ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına, 
habelə narkotik vasitələrin və psixotrop maddələ-
rin qanunsuz dövriyyəsində iştirak edən, o cüm-
lədən narkomanlıq xəstəliyinə düçar olan şəxslə-
rə dair məlumatları göstərmək olar [3,möv.9]. 

Nəticə etibarı ilə qeyd olunanlara əsaslanaraq, 
belə bir qənaətə gəlmək olar ki, ölkədəki kriminal 
vəziyyətin kəskinləşməsi, cinayətkar birliklərin 
fəaliyyətinin intensivləşməsi şəraitində cinayət-
karlığa qarşı mübarizənin təmin olunmasının tə-
minatçısı kimi hüquq-mühafizə orqanlarının rolu 
böyükdür. Ümumi cinayətkarlığa qarşı mübarizə 
prosesində hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliy-
yətində elmi və texniki vasitələrdən və metodlar-
dan maksimum istifadə xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. Müasir informasiya texnologiyalarının inki-
şaf etdiyi dövrümüzdə, əməliyyat-axtarış fəaliy-
yətinin effektiv aparılması taktiki texnikanın tək-
milləşdirilməsindən çox asılıdır. 
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lektron hökumət” anlayışı döv-
lət idarəetməsinin müasirləşdi-
rilməsi məqsədlərinə uyğun 

olaraq dövlət idarəetməsində “elektron höku-
mət”in formalaşması və fəaliyyət göstərməsi pro-
seslərinin başa düşülməsi yolları ilə rəhbər ideya-
lar, fundamental müddəalar ilə qarşılıqlı əlaqəsini 
və bir-birindən asılı baxışlar sistemini ifadə edir. 
Fikrimcə elektron hökümətə tərəfimizdən bu cür 
anlayış verilməsi müasir dövrün tələblərini əks 
etdirməklə yanaşı, həm də mövcud reallığı da əks 
etdirmiş olmuşdur. 

İKT-dən aktiv istifadə ehtiyacı həm də dövlət 
xidmətlərinin istifadəçilərinin (vətəndaşların və 
kommersiya təşkilatlarının) hakimiyyət orqanları 
ilə qarşılıqlı əlaqədə olan interaktiv xidmətlərə tə-
ləbatının artması ilə bağlıdır. Nəticədə bürokratik 
aparatın və siyasi sistemin işləmə mühiti dəyişir, 
özəl sektorda ən son informasiya texnologiyaları-
nın sürətlə tətbiqi baş verir. Hökumətlər bu proses-

də kənar müşahidəçi qismində uzun müddət qala 
bilmir və həm idarələrarası qarşılıqlı fəaliyyətə, 
həm də dövlət xidmətlərinin istifadəçilərinə olan 
yanaşmalarını dəyişməyə məcbur qalırlar. 

Azərbaycan Respublikasında elektron hökü-
mətin inkişafı istiqamətlərindən danışarkən müt-
ləq şəkildə e-hökümətin formalaşdırılması sahə-
sində ilk normativ akt kimi “Azərbaycan Respub-
likasında 2010-2011-ci illərdə “Elektron höku-
mət”in formalaşdırılması üzrə Fəaliyyət Proqra-
mı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlət Kabinetinin 14 may 
2010-cu il tarixli, 136s saylı sərəncamını hesab 
etmək olar [1]. Sərəncama əsasən Azərbaycan 
Respublikasında 2010-2011-ci illərdə “Elektron 
hökumət”in formalaşdırılması üzrə fəaliyyət pla-
nı təsdiqlənmiş və faəliyyət planı üzrə əlaqələndi-
rici orqan kimi Azərbaycan Respublikasının Nəq-
liyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyaları Nazirli-
yi müəyyən edilmişdir. Sərəncamda e-hökümətə 
belə anlayış verilmişdir: Dövlət orqanlarının fəa-
liyyətinin səmərəliliyinin və operativliyinin yük-
səldilməsi, əhali, biznes qurumları ilə, həmçinin 
öz aralarında əlaqələrin asanlaşdırılması və sər-
bəstləşdirilməsi məqsədilə informasiya-kommu-
nikasiya texnologiyalarından istifadə edilməsi ba-
şa düşülür. 

BMT-nin 2008-ci il üçün olan “E-hökumət ha-
zırlığı” hesabatında Azərbaycan 182 ölkə arasın-
da 89-cu yeri tutmuşdur və bu göstərici vəziyyəti 
əyani nümayiş etdirir. 
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“E-hökumət”in formalaşdırılması üzrə respub-
likada aparılan fəaliyyətin əsası 2003-cü ildə təs-
diq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının inkişafı 
naminə informasiya kommunikasiya texnologiya-
ları üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)” ilə 
qoyulmuşdur. 

Həmin dövrdən sonrakı illərdə müxtəlif sahə-
lərin inkişaf etdirilməsi üzrə qəbul edilmiş çox-
saylı Dövlət Proqramlarında İKT-nin tətbiqinə, 
sahədə idarəetmənin səmərəliliyinin, göstərilən 
xidmətlərin daha keyfiyyətli təşkilinə yönəlmiş 
məqsədyönlü tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Bu 
işlər kompleks şəkildə bir-birini tamamlayaraq, 
az bir vaxtda dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri 
səviyyəsinə yüksəlmək üçün müəyyənləşdirilmiş 
strategiyanı təşkil edir. 

Dünya Bankının “Doing Business 2009” hesa-
batında Azərbaycan, İKT-nin tətbiqi də daxil ol-
maqla, idarəetmə və biznesin aparılması sahəsin-
də həyata keçirdiyi islahatlara görə dünya üzrə ən 
qabaqcıl islahatçı kimi qiymətləndirilmişdir. Sa-
hibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin dövlət qeydiy-
yatının avtomatlaşdırılması bu nəticəyə nail olun-
ması üçün başlıca amil olmuşdur və bu nümunə 
“e-hökumət” həllərinin daxili imkanlarını nüma-
yiş etdirir. 

Son illərdə qəbul edilmiş qanunvericilik aktla-
rı müasir tələblərə uyğun “e-hökumət”in forma-
laşdırılması üçün vacib olan əsas məsələləri 
özündə əks etdirmiş və onların həyata keçirilməsi 
üçün hüquqi çərçivəni müəyyənləşdirmişdir. “Te-
lekommunikasiya haqqında”, “Elektron imza və 
elektron sənəd haqqında”, “İnformasiya əldə et-
mək haqqında”, “Ətraf mühitə dair informasiya 
almaq haqqında”, “Biometrik informasiya haq-
qında” qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikası-
nın qanunlarında, Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsində və Azərbaycan Respublika-
sının Vergilər Məcəlləsində, Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin fərman və sərəncamların-
da, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin qərarlarında və digər əlaqəli normativ aktlar-
da edilmiş əlavələr və düzəlişlər “e-hökumət” 
həllərinin tətbiqi üçün şərait yaratmışdır. 

Daha sonra informasiya cəmiyyətinin qurul-
ması yolunda daha bir addım atılmış və “Azər-
baycan Respublikasında informasiya cəmiyyəti-
nin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli 

Strategiya”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbay-
can Respublikasının Prezidentinin 02 aprel 2014-
cü il tarixli, 359 saylı sərəncamı imzalanmışdır 
[2]. Strategiyada bir sıra məqamlar önə çəkilir. 
Belə ki,  İKT respublikanın davamlı və dayanıqlı 
inkişafının təmin edilməsi, intellektual potensialı-
nın gücləndirilməsi, biznesin irəliləməsi, korrup-
siya ilə mübarizə, yoxsulluq və işsizliyin azaldıl-
ması, cəmiyyətdə şəffaflığın və demokratiyanın 
inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli vasitə olaraq qə-
bul edilir. Dövlət idarəçiliyi, təhsil, səhiyyə, biz-
nes, bank işi və digər sahələrdə yeni dəyərlər ya-
radan İKT ictimai-iqtisadi münasibətlərin vacib 
tərkib hissəsinə çevrilmişdir. 

İnternet mediasının inkişafı, internetdə fikir və 
söz azadlığının mövcudluğu, elektron qəzet və 
jurnalların, xarici və daxili sosial şəbəkələrin ge-
niş yayılması İKT-nin cəmiyyətə verdiyi yeni im-
kanlardır. 

Görülmüş işlərin davamı kimi, ölkədə “Elekt-
ron hökumət”in inkişafı, “rəqəmsal hökumət”ə 
keçidin təmin edilməsi, dövlət qurumlarının in-
formasiya texnologiyalarına, elektron xidmətlərin 
yaradılmasına və göstərilməsinə tələb olunan 
dövlət xərclərinin optimallaşdırılması, informasi-
ya sistemlərinin fəaliyyətinin daha müasir stan-
dartlar əsasında keyfiyyətli, dayanıqlı və təhlükə-
siz infrastrukturda təşkilinin təmin edilməsi, və-
təndaşların bu imkanlardan sərbəst istifadəsi 
məqsədilə “bulud” texnologiyasının tətbiqi məq-
sədəuyğundur. 

Dövlət informasiya sistemlərinin və ehtiyatla-
rının formalaşdırılması, saxlanılması, aparılması 
və inteqrasiyasının effektiv təşkili yolu ilə dövlət 
idarəçiliyində xərclərin azaldılması və dövlət qu-
rumları arasında koordinasiyanın yüksəldilməsi 
“Hökumət buludu”nun (G-cloud) yaradılmasını 
zəruri etmişdir. Bu məqsədlə “Hökumət bulu-
du”nun (G-cloud) yaradılması və “bulud” xid-
mətlərinin göstərilməsi sahəsində tədbirlər haq-
qında Azərbaycan Respublikasının 03 iyun 2019-
cu il tarixli, 718 saylı fərmanı imzalanmışdır [3]. 
Fərmana əsasən “Hökumət buludu” (G-cloud) 
Konsepsiyası” təsdiq edilmiş və “Hökumət bulu-
du” (G-cloud) Azərbaycan Respublikası Nəqliy-
yat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi-
nin Data Mərkəzinin  infrastrukturunda yaradıl-
mışdır. 
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Elektron hökümətin formalaşdırılması sahə-
sində daha bir mühüm addım “Dövlət informasi-
ya sistemlərinin və ehtiyatlarının “Hökumət bulu-
du”na Keçid Planı”nın təsdiq edilməsi və “Höku-
mət buludu” ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlət Kabinetinin 
29 oktyabr 2020-ci il tarixli, 428 saylı sərəncamı 
olmuşdur [4]. Sərəncama əsasən “Hökumət bulu-
du”nun operatoru tərəfindən inventarizasiya apa-
rılması məqsədilə komissiya yaradılmış, sorğular 
və təlimat hazırlanmışdır. Böyük iş həcmini nə-
zərə alaraq “Hökumət buludu”nun operatoru tərə-
findən İcra qrupu yaradılmış, komissiya üzvləri 
və ekspertlər bu işlərə səfərbər edilmişdir. 

Sadalanan normativ aktlarla Azərbaycan Res-
publikasında elektron hökümətin inkişaf istiqi-
matlərini müəyyən edən sənədlərlə məhdudlaş-
dırmaq düzgün deyil. Belə ki, respublikamızda 
elektron hökümətin inkişaf etdirilməsi üçün digər 
normativ aktlarda qəbul olunmuşdur. Onlara mi-
sal kimi, “Elektron icra” informasiya sistemi haq-
qında əsasnamənin [5], “Elektron notariat” infor-
masiya sistemi haqqında əsasnamənin [6] təsdiqi 
haqqında Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları-
nı, Dövlət orqanlarında (qurumlarında) daxili ida-
rəetmə proseslərinin elektronlaşdırılması tədbir-
ləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezi-
dentinin fərmanını [7], “Fərdi elektron pəncərə” 
elektron məlumat sistemindən istifadə qaydaları 
barədə inzibati reqlament”in və “Fərdi elektron 
pəncərə” elektron məlumat sisteminə daxil edilə-
cək məlumatların və məlumatları təqdim etməli 
olan qurumların siyahısı”nın təsdiq edilməsi ba-
rədə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə nazir-
liyinin kollegiyasının qərarını [8] göstərmək olar 

Yuxarıda yazılanları nəzərə alaraq, Azərbay-
can Respublikasında elektron hökümətin yerli sə-
viyyədə dəyərləndirilməsinə diqqət yetirmək la-
zımdır. Məlumat üçün qeyd etmək yerinə düşər 
ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-
ci il 5 sentyabr tarixli 706 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi haqqında 
Əsasnamə”nin 2.1.7, 3.1.10.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7-
ci yarımbəndlərinə və Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 

Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 
(bundan sonra Dövlət Agentliyi) 2016-cı il 4 no-
yabr tarixli, 1/1-07 nömrəli kollegiya qərarı ilə 
təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında elektron xid-
mətlərin və informasiya sistemlərinin qiymətlən-
dirilməsi Qaydaları” na uyğun olaraq, Dövlət 
Agentliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 17 oktyabr tarixli 
235 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron 
xidmət növlərinin Siyahısı”na daxil edilmiş xid-
mətlərin qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir. 

Qiymətləndirmə qanunçuluq, obyektivlik, şəf-
faflıq və peşəkarlıq prinsipləri əsasında dövlət or-
qanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin elektron 
formada təşkili vəziyyətinin müəyyən edilməsi 
məqsədi ilə həmin orqanların xidmət prosesinin 
və elektron xidmətlərin göstərilməsinin cari və-
ziyyətinin öyrənilməsi, məlumatların toplanılma-
sı, sistemləşdirilməsi, parametrlər üzrə yoxlanıl-
ması və təhlili istiqamətində aparılmışdır. 

Aparılmış qiymətləndirmələr çərçivəsində döv-
lət orqanlarının rəsmi internet informasiya ehtiyat-
larında olan “Dövlət xidmətləri” bölməsi üzərindən 
elektron xidmətlərin göstərilmə vəziyyəti barədə 
məlumatlar toplanılmış, sonra isə elektron xidmət-
lərin keyfiyyətli və davamlı göstərilməsi üçün zəru-
ri olan texniki imkanların öyrənilməsi məqsədilə 
yerində baxış həyata keçirilmişdir. 

Qiymətləndirmə zamanı elektron xidmətlərin 
təşkili və göstərilməsi ilə bağlı mövcud vəziyyət 
öyrənilmiş, hazırlanmış rəylərdə çatışmazlıqlar 
qeyd olunmuş və hər bir orqana çatışmazlıqların 
aradan qaldırılması ilə bağlı təkliflər verilmişdir. 

Dövlət Agentliyi tərəfindən elektron xidmətlə-
rin qiymətləndirilməsi 2013-cü ildə 40 mərkəzi 
icra hakimiyyəti orqanının göstərdiyi 439 xidmət 
üzrə, 2014-cü ildə 41 dövlət orqanının göstərdiyi 
438 xidmət üzrə, 2015-ci ildə 39 dövlət orqanının 
göstərdiyi 438 xidmət üzrə, 2016-cı ildə 34 dövlət 
orqanının göstərdiyi 444 xidmət üzrə, 2017-ci ildə 
30 dövlət orqanının göstərdiyi 404 xidmət üzrə, 
2018-ci ildə 29 dövlət orqanının göstərdiyi 410, 
2021-ci ildə 30 dövlət orqanının, 79 Yerli İcra Ha-
kimiyyəti Orqanları, 3 Digər büdcə təşkilatları, 27 
Hüquqi şəxslər göstərdiyi ümümi 494 xidmət üzrə 
qiymətləndirmə həyata keçirilmişdir. 

Qiymətləndirmə çərçivəsində hər bir dövlət 
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orqanı tərəfindən həyata keçirilən elektron xid-
mətlər haqqında həmin orqanın rəsmi internet in-
formasiya ehtiyatlarında olan “Dövlət xidmətləri” 
bölməsində mövcud olan, o cümlədən yerində ba-
xış zamanı toplanmış məlumatlar İşçi qrupu tərəfin-
dən təhlil olunmuş, “Elektronlaşma və əlaqəlilik sə-
viyyəsi”, “İnformasiya açıqlığı və əldəolunma (gi-
riş) səviyyəsi”, “İstifadə rahatlılığı səviyyəsi” me-

yarları üzrə qiymətləndirmələr aparılmışdır. Qiy-
mətləndirmə dövründə elektron formada həyata ke-
çirilən xidmətlərin  təşkili və göstərilmə səviyyəsi 
aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir: 

Xidmətlərin elektronlaşdırılması ilə bağlı 
ümumi vəziyyət aşağıdakı kimi illər üzrə müəy-
yənləşdirilmişdir: 

 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021* 
Qiymətləndirmə aparılmış  
dövlət orqanlarının sayı 

40 41 39 34 30 29 28 

Xidmətlərin sayı 439 438 438 444 404 410 273 
Elektronlaşdırılmış 305 341 354 351 330 345 164 
Elektronlaşdırılmamış 134 97 84 71 74 65 109 

 
Qiymətləndirmə dövründə elektron formada həyata keçirilən xidmətlərin  təşkili və göstərilmə sə-

viyyəsi aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir: 
 

  2013 2014 2015 2016  2017 2018 2021* 
“Qeyri-kafi”  5 55 67 30 19 76 39 

“Kafi”  83 72 54 58 51 45 33 
“Yaxşı”  142 100 105 109 105 102 53 
“Əla”  75 114 128 154 155 122 39 

* 2021-ci ildə keçirilmiş qiymətləndirmədə bütün deyil seçilmiş dövlət orqanları (xidmətlər) iştirak et-
mişlər 

 
Azərbaycan Respublikasında elektron hökü-

mətin inkişafının Beynəlxalq səviyyədə dəyərlən-
dirmə meyarlarından danışarkən mütləq şəkildə 
BMT-nin bu sahədə mövcud olan yanaşmasından 
bəhs etmək lazımdır. 

Elektron hökumət alətlərinin tətbiqində möv-
cud tendensiyaları təhlil etmək üçün BMT tərə-
findən müvafiq metodologiya hazırlanmış və bu 
gündə bütün dünya dövlətləri həmin metodologi-
yadan yararlanmaqdadırlar. BMT-nin İqtisadi və 
Sosial Məsələlər Departamenti tərəfindən təklif 
olunan Elektron Hökumətin İnkişafı İndeksi 
(bundan sonra “EGDİ”) milli İKT siyasətinin ef-
fektivliyinin ən mötəbər göstəricilərindən birinə 
çevrilmişdir. 

2014-cü il BMT-nin İcmal Hesabatında elekt-
ron hökumət dedikdə “dövlət orqanları tərəfindən 
informasiya texnologiyaların istifadəsi və tətbiqi 
üçün dövlət idarəetməsində məlumatların və in-

formasiyaların effektiv idarə edilməsi proseslərin 
və prosedurların optimallaşdırılması və inteqrasi-
yası, dövlət tərəfindən təklif edilən xidmətlərin 
göstərilməsinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və 
insanları siyasi qərarların qəbulu prosesinə cəlb 
etmək üçün kommunikasiya kanallarının geniş-
ləndirilməsi” başa düşülür [9]. 

EGDİ formalaşdırılması zamanı 3 əsas və 1 əla-
və istiqamət üzrə müvafiq məlumatlar toplanır. 

Birincisi, Onlayn Xidmət İndeksi (OSİ) ölkənin 
e-hökumət veb-saytlarının, təhsil, əmək, sosial xid-
mətlər, səhiyyə iqtisadiyyatı və ətraf mühit kimi 
əlaqəli portallarının yetkinliyini qiymətləndirir. 

İkincisi, Telekommunikasiya İnfrastruktur İn-
deksi (Tİİ) ölkənin telekommunikasiya infrast-
rukturuna beş faktor əsasında reytinq verir: İnter-
net müştəriləri, sabit telefon xətləri, smartfon 
abunəçiləri, sabit internet abunələri və sabit ge-
nişzolaqlı xidmətlər.  
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Nəhayət üçüncü, İnsan Kapitalı İndeksi (HCI) 
yetkinlik yaşına çatmışların savadlılıq səviyyələri 
və regionda təhsilə cəlb olunma meyarları ilə öl-
çülür. 

Bundan əlavə, BMT BMT-nin E-Hökumət 
Tədqiqatına əlavə indeks kimi e-iştirak indeksini 
(EPI) yaratmışdır. EPI hökumətlərə insanlara mə-
lumat verməkdə kömək etmək üçün onlayn re-
surslardan istifadə üzərində cəmləyərək sorğunun 
əhatə dairəsini genişləndirir.  

EPI zamanı üç elementə diqqət yetirir:  
(1) Elektron məlumat: İctimai məlumatı təmin 

etməklə və tələb olunan məlumatlara çıxış yolu 
ilə vətəndaşların cəlb edilməsinə imkan yarat-
maq; 

(2) Elektron məsləhətləşmə: dövlət siyasətləri 
və xidmətləri ilə bağlı rəy və müzakirələrdə işti-

rak üçün vətəndaşların cəlb edilməsi; 
(3) Elektron qərarların qəbulu: Qaydaların (si-

yasətlərin) və xidmətlərin birgə istehsalı üçün bə-
zi variantları birgə inkişaf etdirməklə vətəndaşla-
rın hüquq və imkanlarının genişləndirilməsi. 

Beləliklə, EDGİ və onun əsas komponentləri 
yalnız ölkənin elektron hökumətinin xidmətləri-
nin yetkinliyini deyil, həm də üzv dövlətlərin 
həm telekommunikasiya infrastrukturu, həm də 
vətəndaşlara təklif olunan onlayn xidmətlərdən 
istifadə imkanlarını qiymətləndirmək üçün də nə-
zərdə tutulmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası üçün nəzərdə tutul-
muş və orta hesabla təxminən 2 ildən bir keçiri-
lən statistik məlumatlar aşağıdakı kimidir1. 
 

 

Azərbaycan / Azerbaijan 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2005 2004 2003

EGDİ rank / EGDİ səviyyəsi 70 70 56 68 96 83 89 101 89 94 
EGDİ value / EGDİ qiyməti 0.71 0.66 0.63 0.55 0.50 0.46 0.46 0.38 0.39 0.36
E-Participation Index rank / 
E-iştirak İndeksi səviyyəsi 

73 79 47 77 89 68 49 129 123 123 

E-Participation Index value / 
E-iştirak İndeks qiyməti 

0.69 0.68 0.68 0.43 0.13 0.17 0.25 0.02 0.02 0.02

Online Service Index value / 
Onlayn xidmət indeksi 

0.71 0.73 0.68 0.43 0.37 0.32 0.39 0.18 0.20 0.13

Telecommunication  
Infrastructure Index value / 
Telekommunikasiya İnfrast-
ruktur İndeksi 

0.65 0.51 0.49 0.46 0.30 0.13 0.11 0.07 0.08 0.08

Human Capital Index value / 
İnsan Kapitalı İndeksi 

0.77 0.74 0.72 0.75 0.83 0.92 0.88 0.88 0.88 0.88

 
 
EGDİ-dan göründüyü kimi Azərbaycan Res-

publikası dinamik şəkildə 2003-cü ildən bəri xey-
li irəliləmişdir. 2003-cü ildə 94-cü, 2020-ci ildə 
isə 70-ci yeri görərkən ilkin fikir o qədər də bö-
yük olmayan cəmi 20 yer irəliləməsinin müm-
künlüyü gözə çarpır, lakin bu zaman əsas məqam 
nəzərdən qaçırılır. Belə ki, 2003 və 2020-ci illər 
arasında EGDİ indeksi 0.36-dan 0.71 qalxmış, 
yəni 2 dəfə artmışdır. 

Bundan başqa BMT-nin müvafiq metodologi-
yasında ölkələrlə yanaşı regionların orta statistik 

göstəricilərini də görmək mümkündür. Qeyd et-
mək yerinə düşər ki, 2018-ci ildən bu günə qədər 
BMT tərəfindən şəhərlər üzrə də Yerli Onlayn 
Servis İndeksi (Local Online Services İndex-LO-
Sİ) üzrə qiymətləndirmə aparılmışdır. Qiymətlən-
dirmədə bütün şəhərlər deyil məhz göstəriciləri 
yüksək olan şəhərlər iştirak etmişdir. Məsələn 
Qafqaz ölkələrindən yalnız Bakı şəhəri 2020-ci 
ildə qiymətləndirməyə daxil edilmiş və dünya şə-
hərləri arasında 0.2250 indekslə 64-cü yerdə qə-
rarlaşmışdır [10]. Qonşu dövlətlərdən nə Gürcüs-
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tan, nə də Ermənistan şəhərləri qiymətləndirməyə 
ümumiyyətlə daxil edilməmişdir. Rusiya Federasi-
yasının Moskva şəhəri, İran İslam Respublikasının 
Tehran şəhəri və Türkiyə Respublikasının İstanbul 
şəhəri qiymətləndirmədə iştirak etmiş və müvafiq 
olaraq 6-cı, 75-ci və 12-ci yerdə qərarlaşmışlar. Gö-
ründüyü kimi Bakı şəhəri Tehran şəhərini onlayn 
xidmətlərinin indeksinə əsasən xeyli geridə qoy-
muşdur. Ümumiyyətlə bəzi böyük dövlətlərlə bir 
sırada olmaq və bəzən də onları geridə qoymaq 
Azərbaycan Respublikasında elektron höküməti in-
kişafının düzgün istiqamətdə olmasının əyani sübu-
tu kimi qiymətləndirilməlidir.  

BMT-nin istifadə etdiyi elektron hökumətin 
inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodo-
logiyası bütövlükdə tədqiqat obyektinə uyğundur 
və müayinə olunan hadisənin əhəmiyyətli xüsu-
siyyətlərini əks etdirir. Reytinqin keyfiyyəti həm 
ekspertlərin cəlb etdikləri metodoloji alətin ardı-
cıl istifadəsindən, həm də siyasi motivlərin və 
ideoloji əqidələrin onların işinə təsirinə müqavi-
mət göstərə bilməsindən asılıdır. Elektron xid-
mətlərin göstərilməsi indeksi xüsusilə bir çox su-
allar yaradır, çünki onun əhəmiyyəti ekspertlər və 
könüllülər tərəfindən elektron xidmətlərin rahatlı-
ğı və əlçatanlığı ilə subyektiv qavrayışla müəy-
yən edilir. Elmi ədəbiyyatda BMT-yə üzv dövlət-
lərin beynəlxalq ölçü alətlərinə yönəldilməsinin 

cəmiyyətin özünün dövlət xidmətlərində tələbatı-
na zidd olduğuna dair şübhələr ifadə olunur.  

Bu cür tənqidlər ölkədə siyasi qərarların qəbu-
lunun xüsusiyyətləri ilə dövlət sektorunda İKT-
nin tətbiqi məntiqi arasında asılılıq ehtimalı ilə 
əsaslandırılır. 

Göründüyü kimi beynəlxalq qiymətləndirmə-
nin bəzən mənfi tərəfləri də mövcud olur. Eyni 
zamanda qiymətləndirmədə siyasi məqamları da 
nəzərə almaq lazımdır. Bəzən ayrı-ayrı dövlətlərə 
fərqli münasibət göstərilir. Son dövrlərdə respub-
likamızın timsalında bunu əyani şəkildə görmək 
mümkündür.  

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci ildə EG-
Dİ səviyyəsi 70-ci yerdə olmasını qənaətbəxş nə-
ticə hesab etmək olar lakin bu sahədə xüsusi irəli-
ləmə mümkündür. Hal-hazırda ölkə olan potensi-
al bunun reallaşdırılması üçün kifayət edir. Bu 
məqsədlə hesab edirəm ki, bu sahədə qabaqcıl 
yerlərdə qərarlaşmış ölkələrin təcrübəsi əsas gö-
türülməli və yaxın illər üçün İnnovativ İnkişaf 
planı hazırlanmalı və qanunvericilik səviyyəsində 
təsdiqlənməlidir. İnnovativ İnkişaf planının tərki-
bində əsas məqsəd kimi İnformasiya Texnologi-
yalarının İnkişafı İndeksi üzrə Azərbaycan Res-
publikasının beynəlxalq reytinqdə dünyanın 20 
aparıcı ölkələri arasında olması qəti şəkildə mü-
əyyən edilməlidir. 
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рудовое законодательство не 

дает определение понятию трудо-
вого спора, отдельно дается опре-

деление индивидуального и коллективного 
трудового спора [9]. Так, в соответствии с 
пунктом 15 статьи 3 Трудового Кодекса Азер-
байджанской Республики коллективный тру-
довой спор — это разногласия, возникающие 
из коллективных требований. В соответствии 
с пунктом 16 этой же статьи индивидуальный 
трудовой спор — «это разногласие, возни-
кающее в индивидуальном порядке между 
работодателем и работником при выполнении 
условий трудового договора, коллективного 
договора, соглашения, обязательств сторон, а 
также при применении настоящего Кодекса и 
других нормативно-правовых актов». Имеет 
место тавтология, поскольку в статье 287 
Трудового Кодекса АР также дается опреде-
ление индивидуальных трудовых споров, в 
соответствии с которым «индивидуальный 
правовой споро- это расхождение во мнениях, 
возникающее между работодателем и работ-
ником во время применения условий трудово-
го договора, коллективного договора, а также 

трудового законодательства и других норма-
тивно-правовых актов, и решаемое на основе 
равноправия сторон и верховенства закона в 
порядке, способами и на условиях, опреде-
ленных настоящим Кодексом» [7].  

Также в пункте 4-1 статьи 3 ТК АР дается 
определение трудовым отношениям: «Трудо-
вые отношения — отношения, основываю-
щиеся на личном выполнении работником 
трудовой функции взамен выплаты заработ-
ной платы по профессии или должности, для 
работы на которой он принят (назначен), вы-
бран, восстановлен, на рабочем месте, уста-
новленном на основе взаимного согласия с 
работодателем в соответствии с обязательст-
вами, предусмотренными трудовым законода-
тельством, коллективным договором или со-
глашением, на соблюдении правил внутрен-
ней дисциплины, обеспечении работодателем 
условий труда работника, его обеспечений и 
охраны труда, а также на принципах настоя-
щего Кодекса»[7]. Стало быть, трудовые спо-
ры – это споры, возникающие в связи с вы-
полнением работником или работниками тру-
довой функции по профессии или должности, 
на которую принят(ы), назначен(ы), вы-
бран(ы) или восстановлен(ы) на основе согла-
сия с работодателем в соответствии с обяза-
тельствами, предусмотренными трудовым за-
конодательством, коллективным договором 
или соглашением, соблюдением правил тру-
довой дисциплины, обеспечением работода-
телем условий труда работника, его обеспече-
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ния и охраны труда, а также принципов тру-
дового законодательства.  

В теории различают несколько оснований 
классификации трудовых споров: основыва-
ясь на субъектный состав, предмет спора, по-
рядка разрешения, характера правоотношений 
и т.д. Так, по способу урегулирования разли-
чают неюрисдикционный и юрисдикционный 
порядок урегулирования споров. Юрисдикци-
онная форма защиты охватывает защиту на-
рушенных или оспариваемых гражданских 
прав и охраняемых законом интересов в су-
дебном и административном порядке. Все ос-
тальные формы защиты входят в неюрисдик-
ционный порядок разрешения споров.  

Наличие большого выбора неюрисдикци-
онных форм разрешения трудовых споров 
обуславливает необходимость их разграниче-
ния. Так, в качестве недостатков примири-
тельных инструментов, создаваемых на рабо-
чих местах можно отметить: 

1 отсутствие юридического образования, 
что может повлечь за собой принятие невер-
ных, противоправных решений. 

2 зависимость положения, обусловленной 
субъектным составом спорного правоотноше-
ния: работники и работодатель, что сводит к 
минимуму объективность их усилий. 

В то же время преимуществами медиации, 
обуславливающими ее привлекательность, 
являются: 

1 конфиденциальность по сравнению с су-
допроизводством, основным принципом ко-
торой является гласность и открытость. 

2 беспристрастность, независимость, кото-
рая отличает данный институт от примири-
тельных институтов, предусмотренных кол-
лективным или трудовым договором, заклю-
ченным с работодателем, и состоящих из лиц, 
заключивших с ним трудовой или гражданско 
- правовой договор.  

3 добровольность - стороны наделены пра-
вом регулировать весь процесс переговоров и 
содержание заключаемого соглашения. 

Кроме того, статья 28 закона «О медиации» 
под названием «Участие в первоначальной 
сессии медиации  по  экономическим спорам, 

а также по спорам, возникающим в связи с се-
мейными и трудовыми отношениями» уста-
навливает обязанность сторон присутство-
вать на первоначальной сессии медиации пе-
ред обращением в суд для разрешения эконо-
мических споров, а также споров, возни-
кающих в связи с семейными и трудовыми 
отношениями. Иными словами, в отличие от 
иных способов неюрисдикционного рассмот-
рения дел, которые проводятся на основании 
соглашения работодателя с работниками, ме-
диация для разрешения трудовых споров про-
водится в силу прямого указания закона. 

В соответствии с Трудовым Кодексом АР 
для разрешения коллективных трудовых спо-
ров могут быть использованы следующие 
примирительные способы: 

* согласительная комиссия; 
* посредник; 
* трудовой арбитраж. 
В то время как в соответствии со статьей 

27 закона «О медиации», медиативная проце-
дура может быть применена как к коллектив-
ным, так и индивидуальным трудовым спо-
рам, в ТК АР применение медиации для раз-
решения коллективных трудовых споров не 
предусматривается, что обуславливает необ-
ходимость внесения в перечень примиритель-
ных способов разрешения трудовых споров, 
содержащийся в статье 265.1 ТК АР, также 
медиацию.  

В статье 294 ТК АР определен порядок 
рассмотрения и разрешения индивидуальных 
трудовых споров, в соответствии с которым 
индивидуальные трудовые споры должны 
быть рассмотрены в порядке медиации, затем 
уже в случае необходимости в судебном по-
рядке. Исключением из данного порядка рас-
смотрения споров является наличие в коллек-
тивном договоре положений, касающихся 
формирования и порядка деятельности органа 
по досудебному рассмотрению индивидуаль-
ных трудовых споров при профсоюзной орга-
низации. В таком случае стороны могут вос-
пользоваться медиацией и судебной формой 
защиты своих прав и законных интересов 
только в случае неудовлетворенности реше-
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нием органа, уполномоченного рассматривать 
индивидуальные трудовые споры. 

 Таким образом, можно выделить следую-
щие стадии развития трудового спора:  

1. совершение правонарушения 
2. возникновение разногласий сторон в 

связи с совершенным правонарушением 
3. попытка урегулировать спор неюрис-

дикционными средствами, в том числе по-
средством медиации 

4. обращение в юрисдикционные органы 
При этом в связи с внесением поправок, 

связанных с применением процедуры медиа-
ции в содержании статьи 294 возникло несо-
ответствие.  Так, статья 294.4 Трудового Ко-
декса содержит следующее положение: 

«Если решение органа, рассматривающего 
досудебные трудовые споры, не удовлетворя-
ет работника или работодателя, они могут об-
ратиться в суд для разрешения данного спора. 
Срок исковой давности, установленный для 
обращения в суд в этом случае, начинается со 
дня принятия органом, рассматривающим 
трудовые споры, соответствующего решения 
до суда»[7]. Поскольку принятием закона «О 
медиации» АР установлена обязанность сто-
рон участия на первичной сессии по медиации 
для того, чтобы впоследствии иметь право на 
обращение в суд, срок исковой давности дол-
жен касаться не права обращения в суд, а в 
органы медиации или к медиатору.   

Вопрос сроков, в течение которых стороны 
спора могут обратиться за защитой своих прав 
и законных интересов, регламентирован  стать-
ей 296 ТК АР под названием «Сроки исковой 
давности при разрешении индивидуальных 
трудовых споров». Согласно этой статье заин-
тересованный в разрешении спора работник 
может  обратиться в орган, рассматривающий 
индивидуальные трудовые споры, в течение 3 
месяцев со дня обнаружения нарушения его 
прав. Пункт 2 этой статьи регламентирует сро-
ки обращения за защитой своих прав в тех слу-
чаях, когда коллективным договором не преду-
смотрен досудебный орган по рассмотрению 
трудовых споров при профсоюзе:  

«Во всех остальных случаях, кроме случая, 

указанного в части первой настоящей статьи, 
работник может обратиться в суд в течение 1 
календарного месяца со дня обнаружения на-
рушения его права на разрешение индивиду-
ального трудового спора». 

Однако введение положения, обязывающе-
го стороны участвовать на первичной сессии 
по медиации для того, чтобы впоследствии 
иметь право на обращение в суд создает необ-
ходимость внесения изменения в этот пункт 
статьи. В связи с чем, данный пункт статьи 
должен быть сформулирован следующим об-
разом: 

«Во всех остальных случаях, кроме случая, 
указанного в части первой настоящей статьи, 
работник может обратиться к медиатору или в 
органы медиации в течение 1 календарного 
месяца со дня обнаружения нарушения его 
права на разрешение индивидуального трудо-
вого спора». 

Далее статья определяет момент, когда у 
работника возникает право на обращение в 
соответствующие органы для защиты своих 
прав и законных интересов, коим является 
день обнаружения нарушения его права: 
«день выдачи работнику соответствующего 
приказа, (распоряжения, постановления), тру-
довой книжки, учетных документов (книжки, 
листка, чека), а также день, когда условия 
трудового договора, предусмотренные на-
стоящим Кодексом, были нарушены работо-
дателем заведомо умышленно, без надлежа-
щего документального оформления». Отдель-
но регламентированы исковые сроки, связан-
ные с денежными, иными взысканиями и 
причинением вреда, который составляет 1 
год. Опять же, право обращения касается су-
да, тем не менее, поскольку законодательст-
вом введен обязательный преюдиционный 
порядок разрешения спора, этот срок должен 
касаться права обращения к медиатору или 
организации по медиации. Идентичное изме-
нение необходимо внести и в последующие 
пункты статьи. Так, работодатель в случаях, 
установленных настоящим Кодексом, может 
обратиться в органы медиации, а не в суд, с 
иском к работнику в течение 1 календарного 
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месяца со дня нарушения его прав и законных 
интересов, а по вопросам причинения ему ма-
териального ущерба - в течение 1 года со дня 
обнаружения причинения вреда. При этом 
сроки исковой давности не применяются на 
требования о возмещении вреда, причиненно-
го жизни и здоровью работников. Течение ис-
ковых сроков в случае применения медиации 
регламентировано статьей 35 закона «О ме-
диации», в соответствии с которой примене-
ние медиации влечет за собой приостановле-
ние течения срока исковой давности, а также 
в случае, когда стороны не заключат медиа-
тивное соглашение,- их «восстановление с 
даты, предусмотренной статьей 32.4.2 на-
стоящего Закона». 

Законодательством предусмотрена также 
возможность восстановления установленных 
сроков в случае их пропуска по уважитель-
ным и другим независящим от воли сторон 
спора обстоятельствам со стороны органа, 
рассматривающего индивидуальный трудовой 
спор. Однако закон «О медиации» не содер-
жит положения, предоставляющего медиато-
ру право восстановить установленные законо-
дательством сроки исковой давности, в связи 
с чем, рекомендую внести соответствующую 
поправку в содержание нормативного акта.  

Решением № 308 Кабинета Министров АР 
от 15 июля 2019 года была утверждена стои-
мость услуг по оказанию медиации во время 
первичной медиационной сессии. В этом ре-
шении стоимость услуг по медиации для тру-
довых споров составляет 50 ман. При этом, в 
соответствии со статьей 9 закона АР «О госу-
дарственной пошлине» под названием «Осво-
бождения от уплаты государственной пошли-
ны за подачу искового заявления, иного заяв-
ления или жалобы в суд, повторную выдачу 
копии судебного акта и особенности уплаты 
государственной пошлины» указывает на то, 
что истцы в исках по оплате труда и другим 
требованиям, связанным с трудовой деятель-
ностью, возмещении вреда, причиненного 
увечьем, иным повреждением здоровья или 
смертью кормильца освобождены от уплаты 
государственной пошлины. Помимо катего-

рий дел, законодательством предусмотрен 
также перечень лиц, освобожденных от упла-
ты государственной пошлины. К этой катего-
рии лиц относятся семьи шехидов, ветераны 
войны, лица, в отношении которых установ-
лена инвалидность в связи с войной, беженцы 
и вынужденные переселенцы, лица, перенес-
шие лучевую болезнь и заболевание, связан-
ное с лучевой нагрузкой, или перенесшие эти 
заболевания в результате аварии на Черно-
быльской АЭС. Таким образом, работники, 
пострадавшие от правонарушения в связи с 
осуществлением трудовой деятельности, ос-
таются материально более заинтересованны-
ми в обращении за защитой своих прав в суд 
нежели в платные органы медиации, привле-
кательность которых должна заключаться в 
доступности и скорости разрешения конфлик-
та. В связи с этим возникает необходимость 
внесения соответствующих изменений в зако-
нодательство.  

Анализ мирового опыта ряда стран со схо-
жей правовой структурой позволяет выявить 
причины отсутствия успеха применения дан-
ного института для трудовых споров. К этим 
причинам относятся необходимость в выде-
лении финансовых средств на применение 
процедуры медиации и высокая конфликт-
ность возникшего спора, откуда вытекает же-
лание привлечь к ответственности, а не уре-
гулировать спор. Кроме того, уровень гаран-
тий, которые предоставляются в процессе 
данной процедуры, существенно уступают 
гарантиям, связанным с применением судо-
производства, поскольку никакой юридиче-
ской помощи стороны при рассмотрении дела 
в порядке медиации не получат. Это ставит в 
невыгодное положение работников, посколь-
ку подавляющее большинство трудовых спо-
ров связано с нарушением трудового законо-
дательства со стороны работодателей. К тому 
же, поскольку заключение мирового соглаше-
ния по трудовым спорам чаще всего связано с 
выплатой компенсации со стороны лица, до-
пустившего правонарушение, достижение со-
глашения между сторонами и добровольное 
его исполнение со стороны работодателя яв-
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ляется маловероятным.  
Успех применения института медиации для 

разрешения трудовых споров в странах англо-
саксонской правовой семьи, в которую входят 
США и Канада, обусловлен меньшей систе-
мой гарантий работникам по сравнению с на-
циональным правом, а также высокой стои-
мостью судопроизводства. Поэтому переня-
тие этой модели для нашего общества являет-
ся нецелесообразным. В Германии для разре-
шения трудовых споров применяется бес-
платная судебная медиация, осуществляемая 
судьей, не рассматривающим дело. Во фран-
цузском трудовом законодательстве опреде-
ляется четкий перечень трудовых споров, по 
которым может проводиться медиация и тех, 
для разрешения которых медиация примене-
нию не подлежит. [8, c 97] Так, коллективные 
трудовые споры подлежат разрешению в по-
рядке медиации, а споры, связанные с восста-
новлением на рабочем месте, увольнением, 
привлечению к сверхурочной работе и т.д. 
медиативному урегулированию не подлежат. 

В связи с вышесказанным считаю необхо-
димым введение в трудовое и медиативное 
законодательство ряда норм, касающихся оп-
латы расходов в связи с проведением медиа-
ции, и  оснований для его применения. На-

пример, поскольку в проведении конфиден-
циальной процедуре медиации, направленной 
на достижение взаимовыгодного соглашения, 
преимущественно заинтересован работода-
тель, будет логичным, если расходы на прове-
дение этой процедуры будут оплачиваться 
именно со стороны работодателя. Помимо 
этого, считаю целесообразным введение обя-
зательности нотариального удостоверения для 
достигнутых в результате процедуры согла-
шений с целью обеспечения их законности, 
исключения психологического, материально-
го и иного давления при заключении согла-
шения. Также считаю необходимым закреп-
ление в законодательстве ряда гарантий ра-
ботникам при рассмотрения спора в порядке 
медиации, к которым относится сохранение за 
работником его рабочего места в течение все-
го процесса, поскольку их отсутствие может 
повлечь неблагоприятные последствия для 
работников. Также важным представляется 
определение перечня лиц и оснований, по ко-
торым медиация проводиться не может. Такой 
подход наиболее близок к содержанию статьи 
26 Конституции АР, а также высшей цели го-
сударства- обеспечению прав и свобод чело-
века и гражданина, достойного уровня жизни, 
чем и обусловлено установление льгот. 
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ридическая основа права на 
охрану здоровья закреплена 
статьей 29 Конституцией Рес-

публики Казахстан и статьей 76 Кодекса Рес-
публики Казахстан «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» (далее – Кодекс РК 
о здоровье).1 Право на охрану здоровья — это 
не просто получение медицинской помощи. 
Пациентам должна быть оказана качествен-
ная, квалифицированная медицинская по-
мощь, когда исполнение обязанностей, со-
блюдение медицинских стандартов, запове-
дей медицинской этики и деонтологии явля-

                                                 
1 Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохра-
нения» был принят 7 июля 2020 г.//URL: 
http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000360 

ется профессиональным долгом и делом 
совести. 

Профессиональная деятельность медицин-
ского работника – это совокупность его прав и 
обязанностей. Важнейшая обязанность – над-
лежащим образом выполнять свои профессио-
нальные функции. В процессе оказания меди-
цинской помощи пациенту врач берет на себя 
как моральную, так и юридическую ответст-
венность за качество и последствия своих 
действий. Неисполнение либо неправильное 
или должное исполнение последних приводит 
к профессиональным нарушениям. Действую-
щий Кодекс РК о здоровье предусматривает 
«оказания медицинской помощи в соответ-
ствии с квалификацией, служебными и долж-
ностными обязанностями», «привлечения в 
необходимых случаях для консультации 
специалистов другого профиля или более 
высокой квалификации».2 

Врачебная деятельность зачастую сопряже-
на с определенным риском. Даже значи-
тельный прогресс медицинской науки вряд ли 
может дать абсолютную гарантию в выздо-
ровлении пациента. Очень многое зависит от 
профессиональных и личностных качеств 

                                                 
2 См.:  Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 
года № 360-VI «О здоровье народа и системе здраво-
охранения» (п.п.2) и 3) п.1 ст.271).  

Ю 

Ə
C

N
Ə

B
İ 

M
Ü
Ə

L
L
İF

L
Ə

R
 



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 1 (33), 2022 

131 

медицинского персонала. Отступления от 
стандартов оказания медицинской помощи, 
протоколов лечения, невыполнения или не-
правильного выполнения профессиональных 
обязанностей могут повлечь серьезные 
последствия для здоровья и жизни пациента. 
В этом случае возникает необходимость вос-
становления нарушенных прав через привле-
чение к различным видам юридической от-
ветственности. Принадлежность медицин-
ского правонарушения к группе администра-
тивных или уголовных правонарушений опре-
деляется степенью опасности совершенных 
деяний, наличием определенной тяжести 
причиненного вреда или отсутствием общест-
венно опасных последствий. 

Фактическим основанием юридической от-
ветственности будет совершение медицинско-
го правонарушения. Под ним следует пони-
мать противоправное виновное (умышленное 
или неосторожное) действие или бездействие 
медицинского работника, нарушающее уста-
новленные законом или иными правовыми 
актами правила и инструкции, либо приводя-
щее или способное привести к причинению 
вреда жизни или здоровью человека. 

С 1 января 2015 г. в Республике Казахстан 
вступили в действие новые законодательные 
акты – Уголовный кодекс Республики Казах-
стан1 (далее – УК РК) и Кодекс Республики 
Казахстан об административных правонару-
шениях 2  (далее – КоАП РК), в рамках 
которых предусмотрена ответственность за 
совершение медицинских правонарушений. 

К числу административно наказуемых от-
несены следующие неправомерные действия 
в сфере здравоохранения: 

Статья 80. Несоблюдение порядка, стан-
дартов и некачественное оказание медицин-
ской помощи. 

Статья 80-1. Воспрепятствование закон-
ной деятельности медицинских и (или) 
фармацевтических работников 

Статья 81. Нарушение медицинским 

                                                 
1 УК РК был принят 3 июля 2014 г. 
2 КоАП РК был принят 5 июля 2014 г. 

работником правил выдачи листа или справки 
о временной нетрудоспособности. 

Статья 82. Нарушение медицинским 
работником правил реализации лекарствен-
ных средств и требований по выписыванию 
рецептов, установленных законодательством 
Республики Казахстан. 

Статья 424. Незаконная медицинская и 
(или) фармацевтическая деятельность. 

Статья 426. Нарушение правил фарма-
цевтической деятельности и сферы обраще-
ния лекарственных средств и медицинских 
изделий. 

Статья 428. Недостоверная реклама в 
области здравоохранения. 

Статья 429. Уклонение от медицинского 
обследования и лечения лиц, находящихся в 
контакте с ВИЧ-инфицированными, больны-
ми венерическими болезнями, туберкулезом, 
а также лиц с психическими, поведенческими 
расстройствами (заболеваниями), связанными 
с употреблением психоактивных веществ, 
либо, потребляющих наркотические средства 
или психотропные вещества без назначения 
врача. 

Статья 430. Уклонение от лечения лиц с 
заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих 

Статья 431. Сокрытие лицами с заболе-
ваниями, представляющими опасность для 
окружающих, источника заражения и лиц, 
находившихся с ними в контакте 

Статья 432. Предоставление заведомо 
ложных сведений и информации при полу-
чении разрешительных документов на за-
нятие медицинской, фармацевтической 
деятельности. 

Статья 433. Нарушение субъектами здра-
воохранения обязанности по информирова-
нию уполномоченных органов. 

Особенность административной ответст-
венности состоит в том, что к ответственно-
сти привлекаются не только физические лица 
– медицинские и фармацевтические работни-
ки, но и медицинские организации. 

Понятие «медицинский работник» раскры-
вается в подпункте 154) п. 1 ст. 1 Кодекса РК 
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о здоровье. Таковым признается физическое 
лицо, имеющее профессиональное медицин-
ское образование и осуществляющее меди-
цинскую деятельность. В свою очередь, под 
«медицинской деятельностью» понимают 
профессиональную деятельность физических 
лиц, получивших техническое и профес-
сиональное, послесреднее, высшее и (или) 
послевузовское медицинское образование, а 
также юридических лиц, направленную на 
охрану здоровья населения Республики 
Казахстан (п.п.184) п.1 ст.1 Кодекса РК о 
здоровье). Поэтому ни уровень профессио-
нальной медицинской подготовки, ни 
врачебная специальность на привлечение к 
юридической ответственности не влияют. 
Таким образом, субъектами ответственности 
могут быть наряду с врачами фельдшеры, 
медицинские сестры, акушеры. 

Нарушения могут иметь место не только в 
сфере медицинской, но и фармацевтической 
деятельности. В последнем случае к ответ-
ственности привлекаются фармацевтические 
работники - физические лица, имеющие фар-
мацевтическое образование и осуществляю-
щие фармацевтическую деятельность 
(п.п.272) п.1 ст.1 Кодекса РК о здоровье). 
Фармацевтическая деятельность осущест-
вляется в области здравоохранения по произ-
водству и (или) изготовлению, и (или) опто-
вой и (или) розничной реализации лекарст-
венных средств и медицинских изделий, 
связанная с закупом (приобретением), хране-
нием, ввозом, вывозом, транспортировкой, 
контролем качества, оформлением, распреде-
лением, использованием и уничтожением 
лекарственных средств и медицинских изде-
лий, а также обеспечением их безопасности, 
качества и эффективности (п.п.275) п.1 ст.1 
Кодекса РК о здоровье). 

Более строгая ответственность за профес-
сиональные нарушения в сфере охраны здо-
ровья предусмотрена уголовным законода-
тельством. В действующий УК РК впервые 
введена глава 12 «Медицинские уголовные 
правонарушения». Нельзя сказать, что ранее в 
уголовном законодательстве отсутствовала 

ответственность за нарушения в сфере охраны 
здоровья. Такие статьи предусматривались и в 
УК КазССР 1960 г. и в УК РК 1997 г. с той 
лишь разницей, что они были включены в 
различные главы Особенной части упомяну-
тых кодексов. 

Глава 12 УК РК объединяет следующие 
семь медицинских правонарушений: 

Статья 317. Ненадлежащее выполнение 
профессиональных обязанностей медицин-
ским или фармацевтическим работником. 

Статья 318. Нарушение порядка прове-
дения клинических исследований и приме-
нения новых методов и средств профилак-
тики, диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации. 

Статья 319. Незаконное проведение 
искусственного прерывания беременности. 

Статья 320. Неоказание медицинской 
помощи. 

Статья 321. Разглашение тайны медицин-
ского работника. 

Статья 322. Незаконная медицинская и 
фармацевтическая деятельность и незаконная 
выдача либо подделка рецептов или иных 
документов, дающих право на получение 
наркотических средств или психотропных 
веществ. 

Статья 323. Обращение с фальсифициро-
ванными лекарственными средствами или 
медицинскими изделиями. 

Ненадлежащее выполнение профессио-
нальных обязанностей медицинским или фар-
мацевтическим работником (ст. 317 УК РК) 
является наиболее распространенным уголов-
ным правонарушением среди иных деяний 
этой группы. Из 255 всех зарегистрированных 
по Казахстану уголовных правонарушений 
этой группы в 2020 г. 246 приходится на 
привлечение к ответственности по статье 317 
УК РК. За этот период было осуждено 16 
человек.1 

                                                 
1 Данные Комитета по правовой статистике и специ-
альным учетам Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан за 2020 г.// URL: 
https://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Ser
vices/Pravstat 
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Привлечение к уголовной ответственности 
по ст. 317 УК РК требует установить не толь-
ко факт непрофессиональных, ненадлежащих 
действий медицинского работника. Необхо-
димым условием является также наступление 
последствий в виде причинения вреда средней 
тяжести. Тяжесть причиненного вреда (при-
чинение тяжкого вреда здоровью, смерть па-
циента, наступление смерти двух и более лиц) 
является основанием для применения более 
строгих мер ответственности с учетом соот-
ветствующей части указанной статьи. 

Часть 5 указанной статьи влечет ответст-
венность за ненадлежащее выполнение про-
фессиональных обязанностей медицинским 
работником, а равно работником организации 
бытового или иного обслуживания населения 
вследствие небрежного или недобросовестно-
го отношения к ним, если это деяние повлекло 
заражение другого лица ВИЧ. Если ответст-
венность медицинского персонала за зараже-
ние вследствие ненадлежащих действий ВИЧ 
не вызывает никаких вопросов, то не понятно, 
почему законодатель в число субъектов ответ-
ственности по данной части включил работ-
ников организации бытового или иного об-
служивания населения. По факту это могут 
быть сотрудники массажных салонов, мастера 
педикюра и маникюра, салонов красоты и др. 
Построение системы Особенной части уго-
ловного права основано на признаке общно-
сти родового объекта посягательства. Именно 
этот признак положен в основу классифика-
ции уголовных правонарушений на группы в 
уголовном законодательстве. 

В теории уголовного это общепризнано.1 В 
случае медицинских уголовных правонару-
шений мы также исходим и из особенностей 
субъекта правонарушения, на что прямо ука-

                                                 
1 И.И.Рогов, К.Ж.Балтабаев. Уголовное право Респуб-
лики Казахстан. Общая часть. Алматы: Из-вл «Жеты 
жаргы», 2016. С.63; И. О. Грунтов. К вопросу о пони-
мании объекта преступления в уголовном праве//URL: 
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/176852/1/%D1%8
1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%
93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0
%B2_%D0%98%D0%9E.pdf 

зывает название главы УК РК. Само название 
главы предполагает, что все уголовные право-
нарушения этой группы совершаются именно 
в сфере охраны здоровья, но никак не бытово-
го обслуживания. Теоретически и практиче-
ски оправданным было бы включение данной 
нормы в статью 118УК РК «Заражение виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ)», как 
уголовного правонарушения против личности. 

Во внешнем проявлении ненадлежащее 
выполнение профессиональных обязанностей 
медицинским или фармацевтическим работ-
ником сходно с таким административным 
правонарушением, как «Несоблюдение поряд-
ка, стандартов и некачественное оказание ме-
дицинской помощи» (ст. 80 КоАП РК). К ад-
министративной ответственности можно при-
влечь, когда грубые нарушения стандартов 
организации оказания медицинской помощи, 
правил оказания медицинской помощи, не со-
держат признаков уголовно наказуемого дея-
ния. То есть основное отличие проводится по 
тяжести наступления вредных последствий 
или их отсутствия. Напомним, что для уго-
ловно наказуемых действий требуется причи-
нение как минимум средней тяжести вреда 
здоровью. 

Не менее значимым для правопримени-
тельной практики является и разграничение 
ненадлежащего выполнения профессиональ-
ных обязанностей от случаев медицинского 
инцидента. Сложность заключается в том, что 
внешне эти ситуации очень похожи, и грань 
между правомерными и неправомерными 
действиями, которые приводят к причинению 
вреда здоровью или жизни, весьма призрач-
ная. С принятием Кодекса РК о здоровье в 
«медицинское законодательство» было введе-
но понятие «медицинский инцидент» (п.5 
ст.270), под которым понимают «событие, свя-
занное с оказанием медицинской помощи в 
соответствии со стандартами организации 
оказания медицинской помощи и с использо-
ванием технологий, оборудования и инстру-
ментов, обусловленное отклонением от нор-
мального функционирования организма, кото-
рое может нанести вред жизни и здоровью 
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пациента, а также привести к смерти пациен-
та, за исключением случаев, предусмотрен-
ных административным и уголовным законо-
дательством Республики Казахстан». Причи-
нение вреда в случае медицинского инцидента 
исключает привлечение к административной 
или уголовной ответственности. Медицин-
ский инцидент в отличие от преступных дей-
ствий не содержит признаков вины, в то время 
как уголовное право базируется на принципе 
субъективного вменения. Медицинский ра-
ботник может быть абсолютно уверен в пра-
вильности, профессионализме выполняемых 
медицинских манипуляций. Однако обстоя-
тельства, от него не зависящие, могут изме-
нить развитие причинной связи, что и приво-
дит к наступлению последствий. 

Для определения уровня качества меди-
цинских услуг, предоставляемых физически-
ми и юридическими лицами, проводится экс-
пертиза качества медицинской помощи. С 
этой целью в медицинской организации соз-
дается служба поддержки пациента и внут-
ренней экспертизы (далее – Служба поддерж-
ки). Службой поддержки проводятся выявле-
ние фактов нарушения порядка оказания ме-
дицинской помощи и стандартов, в том числе, 
медицинского инцидента. Принятыми подза-
конными актами регулируются правила опре-
деления случаев (событий) медицинского ин-
цидента, их учета и анализа,1 а также правила 
организации и проведения внутренней и 
внешней экспертиз качества медицинских ус-
луг (помощи).2 

В статистике медицинских правонаруше-
ний «Нарушение порядка проведения клини-
ческих исследований и применения новых ме-

                                                 
1  Приказ Министра здравоохранения Республики Ка-
захстан от 22 октября 2020 года № ҚР ДСМ-147/2020 
«Об утверждении правил определения случаев (собы-
тий) медицинского инцидента, их учета и 
анализа»//URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021511 
2  Приказ Министра здравоохранения Республики Ка-
захстан от 3 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-230/2020 
«Об утверждении правил организации и проведения 
внутренней и внешней экспертиз качества медицин-
ских услуг (помощи)» // URL: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021727 

тодов и средств профилактики, диагностики, 
лечения и медицинской реабилитации» (ст. 
318 УК РК) встречается редко. В 2020 г. по 
республике за весь год был зарегистрирован 
один случай. 3  Однако это обстоятельство не 
снижает степени опасности таких действий, а 
сама норма носит превентивный характер. 
Общие вопросы проведения биомедицинских 
исследований закреплены ст. 227 Кодекса РК 
о здоровье. Организация и порядок их прове-
дения подробно изложены в Правилах прове-
дения клинических исследований лекарствен-
ных средств и медицинских изделий, клини-
ко-лабораторных испытаний медицинских 
изделий для диагностики вне живого орга-
низма (in vitro) и требования к клиническим 
базам и оказания государственной услуги Вы-
дача разрешения на проведение клинического 
исследования и (или) испытания фармаколо-
гических и лекарственных средств, медицин-
ских изделий», утвержденных приказом Ми-
нистра здравоохранения Республики Казах-
стан от 11 декабря 2020 года. 

С объективной стороны нарушениями 
можно признать отсутствие разрешения на 
проведение клинических исследований; от-
сутствие получения информированного со-
гласия субъекта исследования; невозмож-
ность прекращения участия в клиническом 
исследовании по желанию субъекта исследо-
вания или его законного представителя в лю-
бое время; необеспечение безопасности жиз-
ни или здоровья субъекта исследования. 

Уголовная ответственность наступает при 
условии совершения неправомерных дейст-
вий должностным лицом или причинения 
тяжких последствий. К таким последствиям 
могут быть отнесены: 

– смерть субъекта исследования; 
– его самоубийство; 
– причинение тяжкого вреда здоровью. 
Статья об ответственности за незаконное 

                                                 
3 Данные Комитета по правовой статистике и специ-
альным учетам Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан за 2020 г.// URL: 
https://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Ser
vices/Pravstat  
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проведение искусственного прерывания бере-
менности (ст.319 УК РК) не претерпела суще-
ственных изменений в сравнении с ранее дей-
ствовавшим уголовным законодательством. 

К числу медицинских уголовных правона-
рушений относятся также «Неоказание меди-
цинской помощи» (ст. 320 УК РК). Особенно-
стью этого деяния является то, что ответст-
венность основывается на установлении двух 
важных моментов: правовой обязанности дей-
ствовать и реальной возможности исполнить 
эти обязанности. Правовую основу действо-
вать составляют Кодекс РК о здоровье и Ко-
декс чести медицинских и фармацевтических 
работников Республики Казахстан. Неоказа-
ние медицинской помощи должно иметь ме-
сто при отсутствии уважительных причин ли-
цом, обязанным ее оказывать в соответствии с 
законами Республики Казахстан и (или) стан-
дартами организации оказания медицинской 
помощи, и (или) правилами оказания меди-
цинской помощи. Реальная возможность ис-
полнить обязанности означает, что медработ-
ник в данной конкретной ситуации в данное 
время имел объективную возможность вы-
полнить активные действия и предотвратить 
наступление последствий. Если отсутствовала 
реальная возможность исполнить профессио-
нальные обязанности надлежащим образом, 
ответственность исключается (природные ка-
таклизмы, аварийная ситуация, не позволив-
шие вовремя оказать медицинскую помощь). 

Важнейшей обязанностью медицинского 
работника является сохранение медицинской 
тайны, неразглашение сведений о болезнях, 
интимной и семейной жизни граждан (под-
пункт 4) п. 1 ст. 271 Кодекса РК о здоровье). 
Данная обязанность корреспондируется праву 
пациента на соблюдение конфиденциальности 
при получении медицинских услуг. Неиспол-
нение этой обязанности может явиться осно-
ванием для привлечения к уголовной ответст-
венности за «Разглашение тайны медицинско-
го работника» (ст. 321 УК РК). В рамках пер-
вой части статьи ответственность наступает за 
разглашение информации, касающейся нали-
чия у лица ВИЧ/СПИД. Более строгое наказа-
ние (ч. 2) предусмотрено за разглашение ме-

дицинским работником без профессиональной 
или служебной необходимости сведений о за-
болевании или результатах медицинского ос-
видетельствования пациента, если это деяние 
повлекло тяжкие последствия. Разглашение 
предполагает не только словесное сообщение 
информации. Оставленные медицинские до-
кументы, ненадлежащее их хранение, создав-
шие возможность ознакомления с ними по-
сторонних лиц, также рассматриваются как 
разглашение. Статьей 62 Кодекса РК о здоро-
вье гарантируется защита персональных дан-
ных пациентов. Пунктом 2 статьи запрещено 
использование электронных информационных 
ресурсов, содержащих персональные меди-
цинские данные, в целях причинения имуще-
ственного и (или) морального вреда, ограни-
чения реализации прав и свобод, гарантиро-
ванных законами Республики Казахстан. 

Ответственность в сфере фармацевтиче-
ской деятельности предусмотрена двумя со-
ставами уголовных правонарушений. Уголов-
но наказуемым является занятие незаконной 
медицинской и фармацевтической деятельно-
стью и незаконная выдача либо подделка ре-
цептов или иных документов, дающих право 
на получение наркотических средств или пси-
хотропных веществ (ст. 322 УК РК). Закон 
Республики Казахстан от 16 мая 2014 г. «О 
разрешениях и уведомлениях» относит здра-
воохранение к лицензируемой деятельности. 
Лицензируемыми являются не только меди-
цинская и фармацевтическая деятельности, но 
и подвиды этих видов деятельности. Этот пе-
речень включен в приложение 1 к Закону о 
разрешениях и относится к перечню разреше-
ний первой категории (лицензий). 

Статьей 323 УК РК предусмотрена ответ-
ственность за «Обращение с фальсифициро-
ванными лекарственными средствами или ме-
дицинскими изделиями». 

Тяжесть и опасность совершенных деяний 
определяет и применение конкретных мер от-
ветственности. 

В административном порядке за медицин-
ские правонарушения применяются: админи-
стративный штраф; конфискация предмета, 
явившегося орудием либо предметом совер-
шения административного правонарушения, а 
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равно имущества, полученного вследствие 
совершения административного правонару-
шения; лишение сертификата специалиста; 
лишение разрешения; приостановление или 
запрещение деятельности. 

Меры уголовного наказания значительно 
строже, это: 

штраф; исправительные работы; привле-
чение к общественным работам; ограничение 
свободы; лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 

деятельностью; арест; конфискация иму-
щества; лишение свободы. 

Говорят, не ошибается тот, кто ничего не 
делает. Но ошибки в здравоохранении порой 
обходятся слишком дорого. И для пациента, и 
для врача. Поэтому каждый медицинский ра-
ботник должен осознавать высочайшую сте-
пень профессиональной, личной и правовой 
ответственности за свои действия в процессе 
оказания медицинских услуг населению. 
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ражданско-правовая сторона выне-
сенного в заголовок вопроса с раз-
ной степенью активности постоян-

но обсуждается казахстанскими исследовате-
лями.  
О зависимости размера распределяемого 

между участниками части чистого дохода 
ТОО от доли в уставном капитале. Пункт 2 
ст. 40 Закона Республики Казахстан от 22 ап-
реля 1998 г. № 220-I «О товариществах с ог-
раниченной и дополнительной ответст-
венностью» (далее – Закон о ТОО) устанавли-
вает, что в случае принятия общим собранием 
товарищества с ограниченной ответственно-
стью решения о распределении дохода между 
участниками каждый участник вправе полу-

чить часть распределяемого дохода, соответ-
ствующую его доле в уставном капитале то-
варищества.  
В автореферате диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук 
И.А. Колупаев отмечает, что «Закон о ТОО 
предусматривает обязательный пропорцио-
нальный порядок распределения чистого до-
хода товарищества» и, считая неоправданным 
наличие императивного регулирования ука-
занного порядка, предлагает вернуться к дей-
ствовавшим ранее диспозитивным нормам1.   
Иную позицию, высказанную в статье 

«Распределение чистого дохода между участ-
никами хозяйственного товарищества» 2 , за-
нимает А.Г. Диденко: «Гражданское законо-
дательство, закрепляя за участниками това-
рищества с ограниченной ответственностью 
право на получение части распределяемого 
дохода, соответствующей его доле в уставном 
капитале, не препятствует им по собственно-
му соглашению, закрепленному учредитель-

                                                 
1 Колупаев И.А. Правовое положение товарищества с 
ограниченной ответственностью в Республике Казах-
стан. Автореф... к.ю.н. – Алматы, 2003. С. 8-9.        
2 Здесь и далее приводятся цитаты из указанной статьи 
А.Г. Диденко, опубликованной в кн. Гражданское за-
конодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 
19. / Отв. ред. А.Г. Диденко.  – Алматы: ЮРИСТ, 2004. 
С. 53-56.  
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ными документами, распределить получен-
ный доход в иной пропорции, не соответст-
вующей размеру принадлежащих им долей в 
уставном капитале».             
Если первое из приведенных высказываний 

основывается на буквальном толковании За-
кона, то второе является результатом научно-
го (доктринального) толкования положений 
законодательства1.  
Проанализируем предлагаемые А.Г. Ди-

денко аргументы в пользу сделанного им вы-
вода. 
Не заявляя категорично о диспозитивности 

пункта 2 ст. 40 Закона о ТОО, автор предлага-
ет свое видение этой нормы так, как если бы 
она была сформулирована императивно: «Хо-
зяйственное товарищество распределяет чис-
тый доход в строгом соответствии с размера-
ми долей участников».  
Очевидно, что ключевыми для автора в 

этом вопросе видятся слова «в строгом».  
Однако означает ли это, что правовая нор-

ма должна рассматриваться как императивная 
лишь при наличии в ней строгих, категорич-
ных, однозначных установлений (например, с 
использованием слов «строго», «исключи-
тельно», «лишь», «только» и т.п. или произ-
водных от них слов)?  
В этом мы не уверены.  
В качестве примера. Согласно пункту 2 ст. 

34 ГК РК, юридическое лицо, являющееся 
коммерческой организацией, может быть соз-
дано только в форме государственного пред-
приятия, хозяйственного товарищества, ак-
ционерного общества, производственного 
кооператива.  
В этом случае сделанное А.Г. Диденко 

предположение, действительно, безупречно. 
На самом деле, таким жестким императивом, 
подкрепленным пунктом 4 Постановления 
Верховного Совета РК от 27 декабря 1994 г. 

                                                 
1 Здесь и далее приводятся наши суждения, изложен-
ные в статье «Вопросы толкования некоторых положе-
ний законодательства о хозяйственных товариществах» 
// ЮРИСТ, 2004, № 5; то же: Климкин С.И. Юридиче-
ские лица (сборник статей). – Алматы: Норма-К, 2004. 
С. 119-129.   

«О введении в действие Гражданского кодек-
са Республики Казахстан (Общая часть)», за-
конодатель запретил создание коммерческих 
организаций в иных организационно-
правовых формах.  
Сомнения вносит часть первая п. 3 этой 

статьи Кодекса: юридическое лицо, являю-
щееся некоммерческой организацией, может 
быть создано в форме учреждения, общест-
венного объединения, акционерного общест-
ва, потребительского кооператива, общест-
венного фонда, религиозного объединения и в 
иной форме, предусмотренной законодатель-
ными актами.  
Как видим, слова «только» здесь нет. Оз-

начает ли это, что на основе своего соглаше-
ния (или решения) учредители (учредитель) 
могут (может) создать некоммерческую орга-
низацию в иной, не предусмотренной ГК и 
иными законодательными актами, форме? 
Нет, не означает.  
Еще пример. Согласно пункту 2 ст. 144 ГК, 

опубликование дневников, записок, заметок и 
других документов допускается лишь с согла-
сия их автора, а писем – с согласия их автора и 
адресата. В случае смерти кого-либо из них 
указанные документы могут публиковаться с 
согласия пережившего супруга и детей умер-
шего.  
Изменится ли императивная регламентация 

этого вопроса, если из содержания первого 
предложения исключить слово «лишь»? До-
бавит ли «императивности» внесение слова 
«лишь» во второе предложение? Ответы оче-
видны: нет.  
Таким образом, считаем, что не наличие в 

норме упоминавшихся выше «категоризмов» 
определяет ее императивность, но отсутствие в 
ней разрешения (дозволения) участникам граж-
данского правоотношения устанавливать для 
себя иной порядок поведения, чем тот, что 
предлагается правовой нормой (ст. 382 ГК). 
Со значимостью же довода А.Г. Диденко о 

том, что «в рассматриваемом случае таким 
общим принципом является центральный 
принцип гражданского права – принцип сво-
боды договора, в соответствии с которым 
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граждане и юридические лица свободны в ус-
тановлении своих прав и обязанностей на ос-
нове договора и определении любых не про-
тиворечащих законодательству условий дого-
вора», можно согласиться лишь с учетом час-
ти первой п. 1 ст. 382 ГК, согласно которой 
условия договора определяются по усмотре-
нию сторон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано зако-
нодательством.          
В обоснование своих доводов автор ссыла-

ется также на статью 61 ГК: «Необходимо 
также учесть, что ст. 61 ГК устанавливает, 
что кроме закрепленных этой статьей участ-
ники хозяйственного товарищества могут 
иметь другие права, предусмотренные зако-
нодательными актами или учредительными 
документами».  
Обращает на себя внимание неточность в 

цитировании ГК: не «или», а «и». Однако этот 
момент может сыграть ключевую роль в уяс-
нении истинной воли законодателя. Считаем, 
что если бы был использован союз «или», то 
тем самым, действительно, допускалась бы 
возможность расширения прав участников 
как законодательными актами, так и автоном-
но, самостоятельно, – учредительными доку-
ментами, вне зависимости от содержания за-
конодательных актов.  
Использование же на самом деле союза «и» 

означает, что расширение прав участников 
учредительными документами товарищества 
допустимо лишь в случае, когда такая воз-
можность предусмотрена законодательными 
актами.                          
В этой связи примечателен тот факт, что 

законодатель нередко использует конструк-
цию «и (или)», допуская тем самым наличие 
правовых регламентаций, находящихся, ус-
ловно говоря, «и там, и там одновременно», а 
также «либо там, либо там самостоятельно». 
Применение такой, смешанной конструкции 
ярко иллюстрирует позицию казахстанского 
законодателя, заключающуюся в необходи-
мости разграничения смыслового содержания 
правовых норм, в которых используется тот 
или иной из указанных союзов.       

Усиливает это утверждение и пункт 6 ст. 77 
ГК: «Правовое положение товарищества с ог-
раниченной ответственностью, права и обязан-
ности его участников определяются настоящим 
Кодексом и законодательными актами».  
Как видим, отсылка к учредительным до-

кументам здесь вообще отсутствует. Поэтому 
совокупность прав и обязанностей участни-
ков ТОО, предусмотренных учредительными 
документами, должна вытекать из содержа-
ния законодательных актов.  
Таким образом, когда законодатель желает 

наделить участников дополнительными права-
ми, в том числе правом менять предлагаемые 
им правила поведения, он это делает. В случае 
же с распределением части чистого дохода ме-
жду участниками законодателем предписан 
императивный порядок, не допускающий его 
изменения учредительными документами1. 
                                                 
1 Иное, более широкое понимание диспозитивного ме-
тода регулирования корпоративных отношений мы 
встречаем у А.К. Калдыбаева: «Однако сейчас, мы вы-
нуждены признать, суды зачастую занимают позицию, 
когда норма частно-правового закона по умолчанию 
предполагается императивной. Это сводит на нет реа-
лизацию принципа свободы договора. Презумпция им-
перативности должна быть заменена презумпцией сво-
боды договора и диспозитивности норм. Эту презумп-
цию необходимо закрепить в ГК и соответствующих 
законах, и именно из этой презумпции должны исхо-
дить суды. Крайне желательно принятие нормативного 
постановления Верховного суда РК по вопросу обеспе-
чения свободы договора. <…> С учетом того, что сво-
бода договора особенно должна проявляться в отноше-
ниях при создании и деятельности непубличных (за-
крытых) компаний, таких как товарищества с ограни-
ченной ответственностью, законодательство о таких 
компаниях должно строиться на диспозитивном подхо-
де. Участники непубличных компаний, для максималь-
ной адаптации регулирования особенностям своих от-
ношений и целей деятельности, должны иметь полное 
право отклониться от любого положения закона, если 
только в самих этих положениях не указано о том, что 
отклонение не допустимо, или не вытекает из их суще-
ства. При этом такое ограничение свободы договора 
должно исходить только из защиты высших благ обще-
ства и индивидов, требующих дополнительную защиту 
вследствие их правового статуса // Калдыбаев А.К. 
Свобода договора и презумпция диспозитивности норм 
частного права как вызовы доминирующей методоло-
гии регулирования. О книге А.Г. Карапетова и А.И. 
Савельева «Свобода договора и ее пределы» // 



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 1 (33), 2022 

140 

Что же касается нашей позиции по сущест-
ву анализируемого вопроса, абстрагируясь от 
действующих законодательных регламента-
ций, отметим, что поддерживаем идею о не-
обходимости его диспозитивного регулиро-
вания. Вероятно, есть смысл даже в более ра-
дикальном его разрешении, когда бы возмож-
ность изменения порядка распределения ме-
жду участниками чистого дохода товарище-
ства предусматривалась не только учреди-
тельными документами, но допускалась и 
решением общего собрания участников с той 
целью, чтобы, например, дополнительно воз-
наградить одного или нескольких участников 
за их активную деятельность, принесшую то-
вариществу значительный доход за отчетный 
период. Очевидно, что решение по этому во-
просу должно приниматься единогласно все-
ми участниками товарищества.     
Однако это предложение может быть осу-

ществимо лишь посредством внесения соот-
ветствующих корректировок в законодатель-
ство о хозяйственных товариществах. Един-
ственная оговорка: практическая реализация 
такой возможности не должна нарушать пуб-
личных интересов, поэтому соответствующие 
механизмы их защиты следует предусмотреть 
в налоговом законодательстве.         
О периодичности распределения между 

участниками части чистого дохода ТОО. 
Законом РК от 21 января 2019 г. № 217-VI «О 
внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам усиления защиты права 
собственности, арбитража, оптимизации су-
дебной нагрузки и дальнейшей гуманизации 
уголовного законодательства» часть первая п. 
1 ст. 40 Закона о ТОО изложена в следующей 
редакции: «Распределение между участника-
ми товарищества с ограниченной ответствен-
ностью чистого дохода, полученного товари-
ществом по результатам его деятельности за 
квартал, полугодие или год, может произво-
диться в соответствии с решением очередного 

                                                                                 
Zakon.kz., 13 марта 2020 г. 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38408300. 

общего собрания участников товарищества, 
посвященного утверждению результатов дея-
тельности товарищества за квартал, полуго-
дие или год». 
А.К. Калдыбаев отмечает, что Закон о ТОО 

сейчас предусматривает возможность распре-
делять чистый доход ТОО только по резуль-
татам квартала, полугодия и года. Ранее во-
обще была возможность распределения дохо-
да только по итогам года. Вместе с тем, не яв-
ляется ли это делом самих участников ТОО, 
по результатам какого периода распределять 
чистый доход? Не видим обоснованных при-
чин устанавливать здесь какие-либо ограни-
чения (если, конечно, нет признаков несо-
стоятельности компании)1. 

 Прежняя редакция этой нормы, которая за-
канчивалась словами «за соответствующий 
год», действительно, вызывала споры о воз-
можности распределения чистого дохода (его 
части) между участниками по итогам не года, а 
квартала или полугодия, то есть промежуточно.  
На этот вопрос мы давали отрицательный 

ответ по двум соображениям2. Во-первых, по-
тому что данная норма была сформулирована 
в Законе императивно. Во-вторых, допуская 
возможность распределения чистого дохода 
(его части) лишь по итогам года, законода-
тель, как нам представляется, тем самым за-
щищал интересы не только кредиторов това-
рищества, но и бюджета.  
Так, можно спрогнозировать ситуацию, ко-

гда ТОО сработало в первом квартале эффек-
тивно, и участники распределили между со-
бой весь полученный квартальный чистый 
доход. Однако в последующие три квартала 
деятельность товарищества оказалось убы-
точной, в результате чего по итогам года в 
целом ТОО вышло с убытками.  
При этом обращает на себя внимание тот 

                                                 
1 Калдыбаев А.К. АО и ТОО: особенности деятельно-
сти и регулирования // Zakon.kz., 12 сентября 2019 г. 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39657829 
2 Климкин С.И. Товарищество с ограниченной ответст-
венностью: Комментарий к Закону Республики Казах-
стан от 22 апреля 1998 года. 2-е изд., исп. и доп. – Ал-
маты: ЮРИСТ, 2016. С. 122. 
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факт, что решение о промежуточном распре-
делении чистого дохода, как и в прежней ре-
дакции, принимается очередным общим соб-
ранием участников.    
Пунктом 1 ст. 44 Закона о ТОО установле-

но, что очередное общее собрание участников 
созывается исполнительным органом това-
рищества в сроки, установленные уставом то-
варищества, но не реже одного раза в год.  
В связи с этим, в случае если участники 

намереваются распределять чистый доход то-
варищества промежуточно, устав должен со-
держать положение об очередных  ежеквар-
тальных (полугодовых) общих собраниях.        
Иначе говоря, внеочередным общим соб-

ранием такой вопрос решен быть не может.  
Как следствие этого нововведения, из при-

вычного словосочетания «годовая финансовая 
отчетность» исключено слово «годовая» (в 
подп. 4) п. 2 ст. 43, п. 5 ст. 58, части первой п. 
1 ст. 59 Закона о ТОО).  
Но в одном месте это слово в Законе, все же, 

сохранилось: «Собрание, посвященное утвер-
ждению годовой финансовой отчетности това-
рищества с ограниченной ответственностью, 
должно быть проведено не позднее трех меся-
цев после окончания отчетного финансового 
года» (пункт 2 ст. 44 Закона о ТОО).     
Такое положение вполне корреспондирует-

ся с пунктом 1 ст. 18 Закона РК от 28 февраля 
2007 г. № 234-III «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности», согласно которому 
отчетным периодом является период, за кото-
рый организацией представляется финансовая 
отчетность. Отчетным периодом для годовой 
финансовой отчетности является календар-
ный год, начиная с 1 января по 31 декабря. 
Перспективы развития вопроса. Экс-

пертной группой, сформированной в рамках 
Дорожной карты сотрудничества между 
Фракцией партии «Нур-Отан» Мажилиса 
Парламента и Национальной палатой пред-
принимателей РК «Атамекен» по направле-
нию «Совершенствование корпоративного 
законодательства», подготовлен проект тези-
сов для Концепции Закона о ТОО и Закона о 
внесении изменений и дополнений в некото-

рые законодательные акты1.  
По рассматриваемым в данной статье во-

просам экспертами выработаны следующие 
рекомендации:  

- по соглашению участников выплата ди-
видендов может производиться не пропор-
ционально долям участия; 

- распределение чистого дохода товарище-
ства возможно без ограничения по периодам 
выплат, с учетом установленных Законом о 
ТОО условий.  
При этом обоснованием обеих позиций яв-

ляется диспозитивный подход регулирования 
отношений между участниками.  
Налогово-правовая сторона вопроса оп-

ределения понятий «чистый доход» и «диви-
денды» не менее актуальна и обсуждаема 
участниками делового оборота и исследова-
телями. Ведь дело в данном случае осложня-
ется присутствием публичного интереса при 
признании и распределении чистого дохода 
ТОО и начислении и выплате им дивидендов 
своим участникам.  
Название этому публичному интересу – по-

доходный налог с доходов ТОО, распределяю-
щего чистый доход среди своих участников, и 
подоходный налог с доходов самих участников, 
полученных ими от ТОО в виде дивидендов 
при распределении среди них чистого дохода 
ТОО. Ведь ТОО, распределяющее свой чистый 
доход среди участников, и участники ТОО, по-
лучающие дивиденды, являются самостоятель-
ными лицами и, соответственно, самостоятель-
ными налогоплательщиками, которые само-
стоятельно получают свой налогооблагаемый 
доход и самостоятельно уплачивают с него 
свой подоходный налог.  
ТОО должно исчислить и уплатить с полу-

ченного им за налоговый период налогообла-
гаемого дохода корпоративный подоходный 
налог по установленным в статье 313 НК РК 
ставкам. А участники ТОО при получении 
ими от ТОО дивидендов должны уплатить в 

                                                 
1 https://talpyn.com/inye-publikacii-i-obzory/obshhie-
voprosy-prava/proekt-tezisov-dlja-koncepcii-zakona-o-too-
i-zakona-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-nekotorye-
zakonodatelnye-akty/. 
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бюджет государства подоходный налог по ус-
тановленным в пункте 3 ст. 313,  пункте 2 ст. 
320, подпункте 5) п. 1 ст. 646, пункте 1 ст.655 
НК РК или в Налоговых конвенциях ставкам 
(15% для юридических лиц-резидентов РК, 
юридических и физических лиц-нерезидентов 
РК и 5% для физических лиц-резидентов РК 
по дивидендам из источников в РК). Исчис-
ление, удержание и перечисление в бюджет 
подоходного налога с дивидендов производит 
налоговый агент – юридическое лицо, выпла-
чивающее дивиденды своим участникам. 
При этом налогообложению не подлежат 

дивиденды по ценным бумагам, находящимся 
на дату начисления таких дивидендов в офи-
циальном списке фондовой биржи, функцио-
нирующей на территории РК.  
Также не подлежат налогообложению ди-

виденды, за исключением выплачиваемых 
лицу, являющемуся резидентом государства с 
льготным налогообложением, включенного в 
перечень, утвержденный уполномоченным 
органом, при одновременном выполнении 
следующих условий: 

1) на день начисления дивидендов налого-
плательщик владеет акциями или долями уча-
стия, по которым выплачиваются дивиденды, 
более трех лет; 

2) юридическое лицо-резидент, выплачи-
вающее дивиденды, не является недропользо-
вателем в течение периода, за который вы-
плачиваются дивиденды; 

3) имущество лиц (лица), являющихся (яв-
ляющегося) недропользователями (недро-
пользователем), в стоимости активов юриди-
ческого лица-резидента, выплачивающего ди-
виденды, на день выплаты дивидендов со-
ставляет не более 50 процентов. 
О понятии «дивиденды» в целях налого-

обложения и о порядке определения поня-
тия «чистый доход», используемого при 
определении понятия «дивиденды». 
Сразу оговоримся, что понятие «дивиден-

ды», определенное в целях налогообложения 
в налоговом праве, не совпадает по своему 
объему и содержанию с понятием «дивиден-
ды», которое определено в гражданском пра-

ве. В налоговом праве понятие «дивиденды» 
намного шире по своему объему, чем анало-
гичное гражданско-правовое понятие. Его 
полное определение содержится в подпункте 
16) п. 1 ст. 1 НК РК. 
Нас же будет интересовать только та сто-

рона определения понятия «дивиденды», ко-
торая совпадает по своему содержанию с 
гражданско-правовым определением приме-
нительно к ТОО. Так, в соответствии с ука-
занной выше нормой НК РК, дивидендами, в 
частности, признается чистый доход или его 
часть, распределяемая юридическим лицом 
между его учредителями, участниками. Заме-
тим, что в налогово-правовое понятие диви-
дендов входит также доход участников от 
распределения имущества при ликвидации 
юридического лица или уменьшении уставно-
го капитала, а также выкупе юридическим 
лицом у учредителя, участника доли участия 
или ее части в этом юридическом лице. Со-
гласно статье 327 НК РК, для целей исчисле-
ния и уплаты индивидуального подоходного 
налога к доходу в виде дивидендов, подле-
жащему налогообложению, относится также 
чистый доход от доверительного управления 
учредителя доверительного управления, по-
лученный от юридического лица, являющего-
ся доверительным управляющим. 
Определенное в статье 1 НК РК понятие 

дивидендов является общим, используемым в 
дальнейшем в НК РК для целей налогообло-
жения доходов участников ТОО от распреде-
ляемого среди них чистого дохода этого ТОО.  
Таким образом, дивиденды – это понятие, 

определенное в общем налоговом глоссарии 
статье 1 НК РК в целях всего НК РК и приме-
нимое ко всем налоговым отношениям, если 
только иное определение не содержится в 
специальных нормах НК РК применительно к 
отдельным ситуациям налогообложения.  
Отправным и ключевым для определения 

понятия «дивиденды» является понятие «чис-
тый доход». Ключевое в рассматриваемом 
нами случае общее понятие «чистый доход» 
не определяется ни в гражданском, ни нало-
говом праве.  
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Исключение в налоговом праве составляют 
только три специально предусмотренных в 
НК РК случая, когда в целях налогообложе-
ния определяется: 

1) чистый доход учредителя доверительно-
го управления (пункт 5 ст. 42 НК РК)1; 

2) чистый доход юридического лица-
нерезидента от деятельности в РК через посто-
янное учреждение для целей исчисления налога 
на чистый доход (пункт 1 ст. 652 НК РК)2; 

3) чистый доход для целей исчисления не-
дропользователем налога на сверхприбыль 
(пункт 1 ст. 755 НК РК)3. 
Согласно пункту 3 ст.1 НК РК, другие спе-

циальные понятия и термины налогового за-
конодательства РК используются в значениях, 
определяемых в соответствующих статьях НК 
РК. Соответственно, определенное только для 
указанных выше случаев понятие «чистый 
доход» не применимо для других случаев, в 
том числе для случаев определения понятия 
дивидендов.  
В действовавшем до 01 января 2002 г. на-

логовом законодательстве РК общее понятие 
«чистый доход» определялось в подпункте 
47) ст. 5 Закона РК «О налогах и других обя-
зательных платежах в бюджет» от 24 апреля 
1995 г. как налогооблагаемый доход за мину-
сом подоходного налога, начисленного по 
этому доходу. С 01 января 2002 г. указанный 
Закон о налогах 1995 г. утратил силу, в связи 

                                                 
1 Положительная разница между доходами и затратами 
от доверительного управления за налоговый период, 
определяемая на основании предусмотренного граж-
данским законодательством РК отчета доверительного 
управляющего о своей деятельности, является чистым 
доходом от доверительного управления учредителя 
доверительного управления. 
2 Чистый доход в целях исчисления корпоративного по-
доходного налога на чистый доход нерезидента, дейст-
вующего в РК через постоянное учреждение, определяет-
ся в следующем порядке: налогооблагаемый доход, 
уменьшенный на сумму доходов и расходов, а также на 
сумму переносимых убытков, минус сумма корпоратив-
ного подоходного налога с налогооблагаемого дохода. 
3 Чистый доход для целей исчисления налога на сверх-
прибыль определяется как разница между налогообла-
гаемым доходом для целей исчисления налога на 
сверхприбыль и корпоративным подоходным налогом 
по контракту на недропользование. 

с чем содержащиеся в нем правовые нормы, 
включая нормы-определения, которые не во-
шли в новое налоговое законодательство, 
прекратили свое действие. Соответственно, 
понятие «чистый доход», содержавшееся в 
подпункте 47) ст. 5 утратившего силу Закона 
о налогах 1995 г., является неприменимым к 
текущим налоговым правоотношениям.  
При отсутствии в действующем налоговом 

законодательстве общего определения поня-
тия «чистый доход» в целях определения по-
нятия дивидендов мы вынуждены обратиться 
к регламентирующей такого рода ситуации 
«норме-стрелочнице» в НК РК. Согласно 
пункту 4 ст. 1 НК РК, понятия гражданского и 
других отраслей законодательства РК, ис-
пользуемые в НК РК, применяются в том зна-
чении, в каком они используются в этих от-
раслях законодательства РК, если иное не 
предусмотрено НК РК. 
Таким образом, при отсутствии общего оп-

ределения понятия «чистый доход» для целей 
налогообложения в пункте 1 ст.1 НК РК и для 
тех случаев, когда это понятие не определено 
специальными нормами НК РК, понятие 
«чистый доход» подлежит определению и 
применению для целей налогообложения в 
том значении, в котором оно используется в 
иных отраслях законодательства РК.  
Как мы уже определились, хотя понятие 

«чистый доход» и является ключевым для 
гражданского права при определении им по-
нятий «предпринимательство», «коммерче-
ская организация», гражданское право также 
не имеет в своем нормативно-правовом мас-
сиве определения этого понятия. 
Продолжим поиски определения этого по-

нятия в законодательстве, которое оперирует 
финансовыми и учетными категориями, - в 
законодательстве о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности  
О бухгалтерском определении понятия 

«чистый доход», применимом в целях на-
логообложения при определении понятия 
«дивиденды». 
В бухгалтерском учете и регулирующем 

его законодательстве чистый доход отчетного 
периода является синонимом прибыли, анти-
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подом убыткам и означает признаваемый и 
раскрываемый в финансовой отчетности 
субъекта учета результат его финансово-
хозяйственной деятельности в виде превыше-
ния его доходов над его расходами за отчет-
ный период. Соответственно, убытки отчет-
ного периода – это превышение расходов 
субъекта учета над его доходами за отчетный 
период.  
Понятие «чистый доход» является учетной 

категорией и определяется в соответствии с 
законодательством о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности по результатам хо-
зяйственной деятельности субъекта предпри-
нимательства в его финансовой отчетности на 
основании первичных документов и данных 
регистров бухгалтерского учета.  
В соответствии с пунктом 1 ст. 7 Закона о 

бухгалтерском учете, бухгалтерская докумен-
тация включает в себя первичные документы, 
регистры бухгалтерского учета, финансовую 
отчетность и учетную политику. 
Согласно пунктам 1 и 2 ст. 15 Закона о 

бухгалтерском учете, финансовая отчетность 
представляет собой информацию о финансо-
вом положении, результатах деятельности и 
изменениях в финансовом положении инди-
видуального предпринимателя или организа-
ции. Финансовая отчетность, за исключением 
отчетности государственных учреждений, 
включает в себя: 1) бухгалтерский баланс; 
2) отчет о прибылях и убытках; 3) отчет о 
движении денежных средств; 4) отчет об из-
менениях в капитале; 5) пояснительную за-
писку. Порядок составления финансовой от-
четности и дополнительные требования к ней 
устанавливаются в соответствии с междуна-
родными стандартами, международным стан-
дартом для малого и среднего бизнеса и тре-
бованиями законодательства РК о бухгалтер-
ском учете и финансовой отчетности. 
Согласно пункту 8 МСФО 1, организация 

может использовать термин «чистый доход» 
для описания показателя прибыли или убыт-
ка. 
Согласно пункту 10 МСФО 1, финансовая 

отчетность включает в себя, в частности: 

- Отчет о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе за период; 

- Отчет об изменениях в собственном капи-
тале за период. 
Согласно пункту 36 МСФО 1, организация 

должна представлять полный комплект фи-
нансовой отчетности, как минимум, ежегод-
но.  
В соответствии с пунктом 82 МСФО 1, От-

чет о прибыли или убытке должен, в частно-
сти, включать такие показатели за период, 
как: 

- выручка; 
- расходы по налогу. 
Согласно пункту 107 МСФО 1, организа-

ция должна представить в Отчете об измене-
ниях в собственном капитале сумму дивиден-
дов, признанных в течение периода как рас-
пределения собственникам, а также соответ-
ствующую сумму дивидендов в расчете на 
акцию. 
Таким образом, руководствуясь МСФО 1, 

субъект предпринимательства обязан, как ми-
нимум, на ежегодной основе формировать 
комплект финансовой отчетности за прошед-
ший период. В такую финансовую отчетность 
должен входить Отчет о прибыли или убытке 
и прочем совокупном доходе за период, Отчет 
об изменениях в собственном капитале. Со-
гласно показателям финансовой отчетности, 
субъект предпринимательства должен опре-
делять свою прибыль за отчетный период пу-
тем корректировки полученного дохода на 
величину расходов, связанных с ведением 
предпринимательской деятельности, и опре-
делять в соответствии с такой полученной 
прибылью (или чистым доходом) сумму ди-
видендов для распределения собственникам.  
Иными словами, согласно МСФО 1, чис-

тый доход – это прибыль субъекта предпри-
нимательства до выплаты дивидендов, опре-
деляемая на основании данных его финансо-
вой отчетности за отчетный период как ре-
зультат корректировки полученного дохода 
на величину расходов, связанных с ведением 
предпринимательской деятельности. 
В соответствии с пунктом 1 ст. 2 Предпри-
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нимательского Кодекса РК, предпринима-
тельством является самостоятельная, инициа-
тивная деятельность граждан, юридических 
лиц, направленная на получение чистого до-
хода путем использования имущества, произ-
водства, продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. 
В соответствии с подпунктом 3) п. 1 ст. 11 

Закона о ТОО, участники товарищества впра-
ве получать доход от деятельности товарище-
ства в соответствии с Законом о ТОО, учре-
дительными документами товарищества и 
решениями его общего собрания. 
Согласно подпункту 8) п. 2 ст. 14 Закона о 

ТОО, учредительный договор товарищества с 
ограниченной ответственностью должен со-
держать порядок распределения чистого до-
хода товарищества. 
В соответствии с пунктом 1 ст. 40 Закона о 

ТОО, распределение между участниками то-
варищества с ограниченной ответственностью 
чистого дохода, полученного товариществом 
по результатам его деятельности за квартал, 
полугодие или год, может производиться в 
соответствии с решением очередного общего 
собрания участников товарищества, посвя-
щенного утверждению результатов деятель-
ности товарищества за квартал, полугодие 
или год. 
Согласно пункту 1 ст. 42 Закона о ТОО, 

высший орган товарищества с ограниченной 
ответственностью (общее собрание) созыва-
ется в качестве очередного или внеочередно-
го общего собрания участников в порядке и 
сроки, предусмотренные статьями 44 и 45 За-
кона о ТОО и уставом товарищества. 
По требованию пункта 1 ст. 44 Закона о 

ТОО, очередное общее собрание участников 
товарищества с ограниченной ответственно-
стью созывается исполнительным органом то-
варищества в сроки, установленные уставом 
товарищества, но не реже одного раза в год. 
Другими словами, с установленной уста-

вом товарищества периодичностью очередное 
общее собрание участников может созываться 
чаще одного раза в год, в том числе для приня-
тия решений об утверждении результатов дея-

тельности товарищества за квартал, полугодие, 
год и распределении между участниками това-
рищества чистого дохода (прибыли), получен-
ного товариществом по результатам его дея-
тельности за квартал, полугодие или год. 
Таким образом, участники товарищества 

вправе получать доход от деятельности това-
рищества в соответствии с положениями За-
кона о ТОО, которые устанавливают, что рас-
пределение чистого дохода товарищества мо-
жет производиться по результатам деятельно-
сти товарищества за квартал, полугодие или 
год. Иными словами, чистый доход от своей 
деятельности товарищество вправе определять 
и распределять среди своих участников по ито-
гам квартала, полугодия или года.  
Этот вывод согласуется с положением 

пункта 36 МСФО 1 о том, что организация 
должна, как минимум, ежегодно утверждать и 
представлять финансовую отчётность. Следо-
вательно, организация вправе утверждать и 
представлять финансовую отчетность с ре-
зультатами ее деятельности и определением в 
ней чистого дохода чаще, чем один раз в год, 
в том числе ежеквартально или за полугодие.  
По общему правилу, содержащемуся в пунк-

те 3 ст. 190 НК РК, налоговый учет также осно-
вывается на данных бухгалтерского учета. По-
рядок ведения бухгалтерской документации 
устанавливается законодательством РК о бух-
галтерском учете и финансовой отчетности. 
Возникновение налоговых обязательств у 

субъекта предпринимательства может быть 
следствием занятия предпринимательской 
деятельностью, но не является целью такой 
деятельности и обязательным ее результатом. 
Расходы субъекта предпринимательства на 
уплату налогов являются разновидностью его 
расходов при осуществлении им своей дея-
тельности и возникновении у него налоговых 
обязательств от такой деятельности.  
Таким образом, как определение налого-

вых обязательств субъекта предприниматель-
ства по результатам осуществления им фи-
нансово-хозяйственной деятельности за опре-
деленный период, так и определение чистого 
дохода такого субъекта для целей исчисления 
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и выплаты им дивидендов своим участникам 
за такой период основано на данных бухгал-
терского учета и финансовой отчетности.  
При этом исполнение субъектом предпри-

нимательства своего налогового обязательст-
ва, возникшего в связи с получением им до-
хода, не должно предварять и быть обяза-
тельным условием исполнения существую-
щей у него другой обязанности по выплате 
своим участникам, учредителям дивидендов в 
качестве дохода, полученного от предприни-
мательской деятельности. Более того, в зако-
нодательстве и практике правоприменения 
могут быть такие случаи, когда признание у 
товарищества чистого дохода может быть во-
обще не связано с исчислением и уплатой 
корпоративного подоходного налога с полу-
ченных товариществом доходов (например, 
освобождение дохода товарищества от нало-
гообложения по закону).  
Налоговым периодом для корпоративного 

подоходного налога в соответствии с пунктом 1 
ст. 314 НК РК является календарный год, а срок 
сдачи налоговой декларации по корпоративно-
му подоходному налогу установлен пунктом 1 
ст. 315 НК РК до 31 марта года, следующего за 
отчетным налоговым периодом. ТОО как юри-
дическое лицо в соответствии с пунктом 1 ст. 
222 НК РК является плательщиком корпора-
тивного подоходного налога. 
Следовательно, при принятии в соответст-

вии с Законом о ТОО решения о распределе-
нии чистого дохода за квартал, полугодие или 
год очередное общее собрание участников 
товарищества не может руководствоваться 
налоговой отчетностью товарищества, так как 
установленные в НК РК сроки ее составления, 
утверждения и сдачи еще не наступили.  
Таким образом, субъект предприниматель-

ства должен определять свой чистый доход 
как положительную разницу между его дохо-
дами и расходами за отчетный период в соот-
ветствии с бухгалтерским учетом по данным 
финансовой отчетности, которая составляется 
в товариществе с установленной им само-
стоятельно периодичностью. 
В конечном итоге по истечении налогового 

периода по корпоративному подоходному на-
логу товарищество обязано будет признать в 
своем бухгалтерском и налоговом учете нало-
гооблагаемый доход в целях подоходного на-
логообложения, исчислить с него и уплатить 
в бюджет РК корпоративный подоходный на-
лог. В свою очередь, сумма исчисленного и 
уплаченного товариществом в бюджет РК по 
результатам налогового периода корпоратив-
ного подоходного налога должна быть учтена 
в бухгалтерском учете и отражена в финансо-
вой отчетности такого товарищества в составе 
его расходов. Соответственно, сумма упла-
ченного товариществом корпоративного по-
доходного налога повлияет на его общий фи-
нансовый результат по итогам финансового 
года, скажется на сумме его чистого дохода за 
календарный год и размере выплачиваемых 
из него участникам товарищества дивидендов 
по итогам этого года или последнего отчетно-
го периода в пределах этого года. 
О частном случае определения чистого 

дохода как дохода после уплаты с него 
корпоративного подоходного налога на ос-
новании налоговой отчетности за налого-
вый период. 

10 декабря 2020 г. был принят Закон РК о 
внесении изменений в НК РК, который уста-
новил новый порядок определения чистого 
дохода, подлежащего распределению юриди-
ческим лицом между своими участниками-
нерезидентами РК, в целях их освобождения 
от обложения налогом на дивиденды.  
До внесения указанных изменений в НК РК 

содержавшаяся в части четвертой подпункта 
4) п. 9 ст. 645 НК РК норма предписывала, в 
частности, что положения настоящего под-
пункта применяются только к дивидендам, 
полученным от юридического лица-резидента 
в виде части чистого дохода, распределяемого 
юридическим лицом-резидентом между его 
учредителями, участниками. 
После внесения изменений содержащаяся в 

части четвертой подпункта 4) п. 9 ст. 645 НК 
РК норма стала предписывать, в частности, 
что положения настоящего подпункта приме-
няются только к доходам, ранее обложенным 
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корпоративным подоходным налогом и полу-
ченным от юридического лица-резидента в 
виде части чистого дохода, распределяемого 
юридическим лицом-резидентом между его 
учредителями, участниками. 
Таким образом, внесенные в подпункт 4) п. 

9 ст. 645 НК РК изменения установили новое, 
ранее не существовавшее, дополнительное 
условие для освобождения доходов нерези-
дентов в виде дивидендов от налогообложе-
ния. По новому правилу, не подлежащим на-
логообложению у источника выплаты являет-
ся только доход нерезидента в виде дивиден-
дов, который выплачивается из дохода рези-
дента РК, ранее обложенного корпоративным 
подоходным налогом и распределяемого между 
участниками в виде части чистого дохода.  
В НК РК отсутствует определение выраже-

ния «доход, ранее обложенный корпоратив-
ным подоходным налогом».  
Согласно пункту 2 ст. 36 НК РК, исполне-

ние налогового обязательства включает в себя 
действия налогоплательщика (налогового 
агента) по:  

1) исчислению суммы налога,  
2) составлению и представлению форм на-

логовой отчетности,  
3) уплате исчисленных и начисленных 

сумм налогов и платежей в бюджет.  
Таким образом, указанная налогоплатель-

щиком (налоговым агентом) по итогам нало-

гового периода в формах налоговой отчетно-
сти в качестве налогооблагаемого дохода 
сумма, с которой налогоплательщиком ис-
числен и уплачен корпоративный подоход-
ный налог, после уплаты этого налога будет 
признаваться суммой «дохода, обложенного 
корпоративным подоходным налогом». 
Иными словами, согласно изменениям, 

внесенным в подпункт 4) п. 9 ст. 645 НК РК, 
для целей налогообложения дохода в виде 
дивидендов нерезидента РК из источников в 
РК чистым доходом выплачивающего диви-
денды юридического лица является доход, 
который определяется по данным налоговой 
отчетности после уплаты с него корпоратив-
ного подоходного налога. 
Новый порядок исчисления чистого дохода 

юридического лица-резидента РК в целях оп-
ределения дивидендов для нерезидентов РК 
лишает отныне нерезидентов РК предусмот-
ренной Законом о ТОО возможности в тече-
ние отчетного года распределять чистый до-
ход на основании финансовой отчётности и 
выплачивать дивиденды без обложения их 
налогом у источника выплаты дохода. А если 
учесть существующий в Законе о ТОО прин-
цип равенства участников в распределении 
чистого дохода товарищества, то и участни-
ки-резиденты РК в таком ТОО тоже лишены 
возможности получить дивиденды в течение 
года раньше участников-нерезидентов РК. 
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Klimkin S.I., Porokhov E.V.  
MMC-NİN XALİS GƏLİRİNİN İŞTİRAKÇILARI ARASINDA BÖLÜŞÜMÜ: MÜLKİ 

HÜQUQİ VƏ VERGİ ASPEKTİ 
Xülasə 

 
Bu məqalədə müəllif xalis gəlirin məhdud məsuliyyətli ortaqlığın iştirakçıları arasında bölüşdürül-

məsini təhlil edir. Məqalənin birinci bölməsində müəllif ortaqlığın xalis gəlirinin mütənasib bölgüsünə 
iki mövcud yanaşmanı müqayisə edir. İkinci bölmədə MMC-nin xalis gəlirinin bir hissəsinin iştirakçı-
lar arasında bölüşdürülməsi tezliyinə dair mövcud fikirlərin nəzərdən keçirilməsi və təhlili təqdim olu-
nur. Müəllif dividendlər məsələsini də vergitutma baxımından təhlil edir. 

 
Klimkin S.I., Porokhov E.V.  

DISTRIBUTION OF THE NET INCOME OF THE LLP BETWEEN ITS  
PARTICIPANTS: CIVIL LEGAL AND TAX ASPECTS 

Summary 
 

In this article, the author analyzes the distribution of net income among the participants of the Li-
mited Liability Companies. In the first section of the article, the author compares two existing appro-
aches on the proportional distribution of the partnership's net income. The second section reviews and 
analyzes the existing views on the frequency of distribution of a part of the net income of the LLP bet-
ween the participants. The author also analyzes the issue of dividends from the perspective of taxati-
on. 
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akimiyyətlərin bölünməsi prinsipi 
ilk dəfə İngilis İnqilabı zamanı bur-
juaziyanın feodal absolutizminin ar-

tan səviyyəsi ilə mübarizə nəticəsində ortaya çıx-
mışdı. Burjuaziyanın ideoloqları monarxiyanı 
məhdudlaşdırmağa və dövlət hakimiyyətini xüsu-
si qollara bölməyə çalışırdılar. Məsələn, Lilbernə 
görə, hakimiyyətin qəsb edilməsinin qarşısını al-
maq və insanların azadlığını qorumaq üçün kütlə-
vi güc bir əldə cəmlənməməlidir. [2, s.137] 

Daha sonra bu nəzəriyyə sistemli olaraq Con 
Lokk və Şarl Lui Monteskye tərəfindən inkişaf et-
dirildi. Con Lokka görə, azadlığın təminatı kütlə-
vi hökumətin səlahiyyətlərinin aydın şəkildə mü-
əyyən edilməsini və ayrı orqanlar arasında bölün-
məsini tələb edir.Lokk hakimiyyəti qanunverici, 
icraedici və ittifaq(federativ) kimi üç yerə ayırır-
dı.Lokk qanunların xalq tərəfindən seçilən və 
onun qarşısında məsuliyyət daşıyan nümayəndəli 
təsisat tərəfindən qəbul olunmasının tərəfdarı-
dır.O, hakimlərin təyin edilməsini də qanunverici 
hakimiyyətin hüquqlarına aid edirdi; burada ingi-
lis hüququnun özünəməxsusluğu özünü göstər-
mişdir, onun mənbəyi isə məhkəmə praktikası-
dır.Lokk hesab edirdi ki, qanunverici və icraedici 
hakimiyyətlər bir əldə cəmlənməməlidir, əks hal-

da, hakimiyyət sahibləri yalnız onlara sərfəli olan 
qanunlar qəbul edə bilər və onları yerinə yetirər, 
ümumi qanunlardan özlərinə sərfəli olanlarını se-
çər və digər vasitələrlə siyasi imtiyazlardan ümu-
mi rifahın, sülh və təhlükəsizliyin, təbəələrin təbii 
hüquqlarına zidd olaraq, şəxsi maraqları üçün is-
tifadə edə bilər.[1, s.161] 

Monteskyenin fikrincə, bu üç idarəetmə forma-
sı - qanunverici orqan, qərar verən hakimiyyəti 
və cinayəti mühakimə edən hakimiyyət bir şəxs-
də və ya bir idarədə birləşərsə, onda hər şey 
məhv olardı. Monteskye hesab edirdi ki, qanun-
verici hakimiyyəti ikipalatalı yığıncaq həyata ke-
çirməlidir: “Beləliklə, qanunverici hakimiyyət 
həm əsilzadələrə, həm də xalq nümayəndəliyinin 
yığıncağına həvalə edilə bilər; bunların hamısının 
bir-birindən ayrı müşavirəsi, ayrı maraq və məq-
sədləri ola bilər”. Monteskye hesab edirdi ki, bir 
palata irsi, digəri isə seçkili olmalıdır; biri əsilza-
dələrin maraqlarını, digəri isə xalqın maraqlarını 
təmsil etməlidir. Monteskye hesab edirdi ki, İc-
raedici hakimiyyət monarxın əlində olmalıdır, 
çünki idarəetmənin həmişə tez hərəkət etməyi tə-
ləb edən bu idarə üsulu bir nəfər tərəfindən daha 
yaxşı  edilir. Monarxın simasında icraedici haki-
miyyət qəbul edilmiş qanunları ləğv etmək hüqu-
quna malikdir. [1, s.186-187] 

Dövlət hakimiyyəti üç qola bölünür, lakin bir-
biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir: 

1) qanunvericilik; 
2) icra; 
3) məhkəmə hakimiyyəti [3, s.36] 
Müasir konstitusiyalarda hakimiyyətin üç qola 

bölünməsi prinspinin izah etməsində müəyyən 
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dəyişikliklərə və əlavələrə rast gəlmək olur. Belə 
ki, bəzi Latın Amerikası ölkələrinin konstitusiya-
larında (Nikaraqua 1987-ci il, Braziliya 1988-ci 
il, Kolumbiya 1991-ci il) hakimiyyətin dörd qola 
bölünməsi nəzərdə tutulur, dördüncü qolu isə 
seçki hakimiyyətidir. Bu hakimiyyət qolu xüsusi 
olaraq yaradılmış seçki məhkəmələrinin fəaliyyə-
tində öz təşkilat ifadəsini tapır. Seçkilərlə əlaqə-
dar dövlət qurumları ilə birbaşa mübahisələrə ba-
xırlar. 

İctimai rəyi simvolizə edən mətbuata bəzən 
dördüncü hakimiyyət də deyilir. Ancaq bu, sırf 
sosioloji yanaşmadır. Bildiyimiz kimi, mətbuat 
dövlət gücünə malik deyil, eyni zamanda filosof 
və sosioloqlar tərəfindən sadalanan səlahiyyətlərə 
malikdir: ideoloji hakimiyyət, texniki hakimiy-
yət, dini hakimiyyəti və s. dövlət hakimiyyəti he-
sab edilə bilməz. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-
ci maddəsi dövlət hakimiyyətinin hakimiyyətlərin 
bölünməsi prinsipi əsasında təşkilinə həsr edil-
mişdir. Bu maddəyə əsasən, Azərbaycan Respub-
likasında qanunverici hakimiyyəti Milli Məclis, 
icra hakimiyyətini Prezident, məhkəmə hakimiy-
yətini isə Azərbaycan Respublikasının məhkəmə-
lərinə mənsubdur. Oxşar maddəyə bir sıra dövlət-
lərin konstitusiyalarında da rast gəlinir. Məsələn, 
Türkiyənin 2010-cu il Konstitusiyasına görə, qa-
nunverici hakimiyyət Türk milləti adından Türki-
yə Böyük Millət Məclisinə məxsusdur. Bu səla-
hiyyət əlindən alına bilməz (Maddə 7). İcra haki-
miyyətini və vəzifəsini Konstitusiyaya və qanun-
lara uyğun olaraq Prezident və Nazirlər Kabineti 
həyata keçirir (Maddə 8), məhkəmə hakimiyyəti-
ni isə Türk xalqı adından müstəqil məhkəmələr 
həyata keçirir (Maddə 9), lakin 16 aprel 2017-ci 
il tarixində Konstitusiya referendumu keçirildi və 
seçicilərin çoxusu prezident respublikasının qu-
rulması, baş nazir vəzifəsinin ləğvi, parlament 
üzvləri sayının artırılması və Hakimlər və Proku-
rorlar Şurasında islahatların başlamasına səs ver-
di.[4, s.230-231] 

Ədəbiyyatda “hakimiyyətlərin bölünməsi prin-
sipi” anlayışının aşağıdakı üç elementdən   ibarət 
olması göstərilir: 

1. Çəkindirmə və tarazlaşdırma; 
2. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının birliyi; 

3. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının qarşılıqlı 
əlaqəsi [2, s.86]. 

Hüququn aliliyinin əsaslandığı mühüm prin-
siplərdən biri də “hakimiyyətlərin bölünməsi” 
prinsipidir. Belə ki, hakimiyyətin hər bir qolu di-
gərinin müdaxiləsi olmadan öz funksiya və səla-
hiyyətlərini çəkindirmə və tarazlıq mexanizmi 
əsasında həyata keçirir. Konstitusiya nəzarətini 
həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Konsti-
tusiya Məhkəməsinin səlahiyyət qolu ilə onun 
yurisdiksiyası arasında ziddiyyətlər mövcuddur. 
Konstitusiya dövlətin əsas qanunu kimi müstəsna 
əhəmiyyətə malik olduğundan, onun bütün qa-
nunlarının ona zidd olmaması üçün nəzarət siste-
minin səmərəliliyi tələb olunur. Bununla belə, 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məh-
kəməsi qanunvericilik hakimiyyətinin bəzi funk-
siyalarını da yerinə yetirir. Belə ki, digər məhkə-
mələrdən fərqli olaraq qanunvericilik fəaliyyətini 
həyata keçirir. Həmçinin, onun məhkəmə orqanı 
kimi qiymətləndirməsi də birmənalı deyil. Bu, 
problemin bir sıra problemli tərəflərini ortaya qo-
yur. Əslində hakimiyyət qolları öz funksiyalarını 
yerinə yetirərkən çəkindirmə və tarazlaşdırma 
mexanizmi əsasında fəaliyyət göstərdiyindən, on-
ların bir-birinin imkanlarını əsaslı şəkildə məh-
dudlaşdırması ilə müəyyən dərəcədə razılaşmaq 
olar. Bununla belə, bir-birinin fəaliyyət sahələri-
nə əhəmiyyətli təsir o qədər də uğurlu hesab edil-
məməlidir. 

Hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipinin konsti-
tusiya ilə təsbiti, dövlət orqanlarının bu prinsip 
əsasında formalaşması və fəaliyyət göstərməsi, 
real “çəkindirmə və tarazlaşdırma” mexanizminin 
mövcudluğu müəyyən mənada hakimiyyətin mə-
nimsənilməsinə mane olur. Ölkə konstitusiyasın-
da hakimiyyətlərin bölünməsi mexanizmi müəy-
yən edilərkən bu ölkənin dövlətçilik ənənələri, 
cəmiyyətdəki siyasi qüvvələrin balansı, milli 
mentalitet məsələləri mütləq nəzərə alınır. Nəti-
cədə hər bir demokratik dövlətin konstitusiyasın-
da yerli şərait nəzərə alınmaqla hakimiyyət böl-
güsü mexanizmi müəyyən edilir ki, bu da hər bir 
dövlətdə hakimiyyət bölgüsünə dair unikal mode-
lin formalaşmasına gətirib çıxarır. 

Hakimiyyətlərin bölünməsi mexanizmi birba-
şa idarəetmə forması ilə bağlıdır. Ona görə də 
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Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında 
dövlət hakimiyyətinin təşkilinin əsası kimi haki-
miyyət bölgüsü prinsipi müəyyən edilərkən möv-
cud reallıqlar, dövlətçilik ənənələri, xalqın milli-
mədəni xüsusiyyətləri nəzərə alınmış, mexanizm 
işlənib hazırlanmışdır . 

Konstitusiya hakimiyyətin istənilən qanadının 
hakimiyyəti qəsb etməsinin qarşısını almaq po-
tensialını təmin edir. Bu, hakimiyyətin hər bir qo-
lunun digərinin səlahiyyətlərinə müdaxiləsinin 
qadağan edilməsi və yalnız konstitusiya ilə mü-

əyyən edilmiş çərçivədə digər hakimiyyət qolu-
nun fəaliyyətinə nəzarətin qadağan edilməsi ilə 
tənzimlənir. Konstitusiyada hər bir dövlət orqanı-
nın hüquqi statusu, səlahiyyət bölgüsü elə müəy-
yən edilir ki, onlar öz funksiyalarını layiqincə ye-
rinə yetirə bilsin. 

Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Azər-
baycan Respublikasında hakimiyyət bölgüsünün 
çox optimal mexanizmi müəyyən edilmiş, onun 
konstitusiya əsasları müəyyənləşdirilmiş, eyni za-
manda səmərəli icra modeli yaradılmışdır. 
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övlətin hüquqla bağlı 3 funksiyası 
var: hüquqyaratma, hüquq tətbiqet-
mə və hüquq mühafizə funksiyası. 

Hüquqyaratma əsas funksiyalardan biri olmaqla 
norma yaratma, dəyişdirmə, ləğv etmə, yəni hü-
quq normalarının qəbulu, dəyişdirilməsi, ləğvi 
üzrə dövlətin təşkilati-hüquqi fəaliyyətidir. Hü-
quq ədəbiyyatında hüquqyaratma anlayışı ilə 
bağlı bir çox oxşar təriflər var. Məsələn, 
T.N.Radko qeyd edir:  "Hüquqyaratma normativ 
hüquqi aktların yaradılması, dəyişdirilməsi və ya 
ləğv edilməsi üçün aktiv bir dövlət fəaliyyətidir" 
(5, 363). Həmçinin L.A. Morozova hesab edir ki, 
"Hüquqyaratma, dövlətin normativ hüquqi aktla-
rın dərc edilməsi, dəyişdirilməsi və ləğvi üzrə 
fəaliyyəti kimi başa düşülür" (4,301).  Ədəbiy-
yatda hesab olunur  ki, bu yanaşmalar  hüquqya-
ratma anlayışını daraldır, çünki bu proses təkcə 
normativ hüquqi aktların dərc edilməsi ilə bağlı 
deyil, həm də hüquqi presedentlərin yaradılması-
nı, tənzimləyici müqavilələrin bağlanmasını  və s. 
əhatə edir (6,318). Bu fikirlərə əsasən  hüquqya-
ratmaya belə anlayış vermək olar: Hüquqyaratma 
hüquqi aktların yaradılması, dəyişdirilməsi, ləğv 
edilməsi, dərc edilməsi üzrə dövlətin iradəsini 
ifadə edən dövlət orqanlarının, qeyri-dövlət təşki-
latlarının,  xalqın ( ümumxalq səsverməsi - refe-
rendum yolu ilə) fəaliyyətidir. 

Hüquqyaratma və hüquqyaradıcılığı anlayışı 
fərqli anlayışlardır. Hüquqyaradıcılığı daha geniş 
anlayışdır və hüquqyaratma hüquqyaradıcılığının 
hissəsi kimi çıxış edir. Hüquq yaradıcılığı yalnız 
dövlət tərəfindən normativ aktların qəbulu yolu 
ilə formalaşdırılmır. Onun formalaşdırılmasında 
digər - sanksiyalaşdırılmış adətlər, dini ehkamlar,  
kanonlar, elmi doktrinalar,  müqavilələr kimi va-
sitələr məlumdur ki, onların da hamısı hüququn 
bütün inkişafı boyu onu bu və ya digər  dərəcədə 
zəngilləşdirməkdə  davam edirlər. Hüquyaradıcı-
lığının əsas elementi hüquqyaratma olaraq qalır 
ki, onun da əhəmiyyəti  ictimai münasibətlər in-
kişaf etdikcə ölkə daxilində və xaricində hüquqi 
tənzimləmə sferaları genişləndikcə artır (3,182). 

Ümumi (anqlosakson) hüquq sisteminə daxil 
olan ölkələrdə məhkəmə  hakimiyyəti dövlət ha-
kimiyyətinin müstəqil qolu kimi hüquqyaratma 
fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər. bu ölrələrdə məh-
kəmə presedenti hüququn əsas mənbəyi hesab 
edilir və məhkəmə qərarı  çıxarılarkən aşağı in-
satnsiya məhkəmələri yuxarı instansiya məhkə-
məsinin analoji iş üzrə qərarına əsaslanır. Bəzən 
məhkəmə qərarları hətta ölkə miqyasında impera-
tiv xarakterə malik olur. Lakin qanunlar və digər 
normativ aktlar da bu ölkələrdə hüququn mənbə-
yi kimi  əhəmiyyətə malikdir. 

Roman-german hüquq sistemində isə məhkə-
mələr hüquqyaratma fəaliyyətini həyata keçirmir. 
Məhkəmə təcrübəsinin rolunu qanunun təfsiri 
(izahı) ilə məhdudlaşdıran roman-german hüquq 
sistemi ölkələrində belə hesab edilir ki, məhkəmə 
təcrübəsi, yəni onun praktika fəaliyyəti, heç vaxt 
hüququn mükəmməl mənbəyi ola bilməz. Lakin 
məhkəmə presedentinin bir çox hallarda böyük 
əhəmiyyəti var, məsələn, kazusların aradan qaldı-

D 
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rılmasında və hüquqda  boşluqlarının doldurul-
masında, kolliziyaların həllində mühüm rol oyna-
yır. Beləliklə,  məhkəmələrin hüquqyaratma fəa-
liyyəti roman-german hüquq sistemi üçün yox, 
ingilis-sakson hüquq sisteminin başlıca xüsusiy-
yəti hesab olunur. 

Azərbaycan roman-german hüquq sisteminə 
daxil olan ölkədir. Hüquqyaratma fəaliyyəti haki-
miyyətin qanunverici orqanına məxsusdur. 

Hüquqyaratmanın subyektə görə 4 növünü 
göstərə bilərik: 

1. Xalq hüquqyaratması -  Azərbaycan Res-
publikası Konstitusiyasının 2-ci maddəsinin II 
hissəsinə görə ümumxalq səsverməsi  -  referen-
dum Azərbaycan xalqının öz suveren hüququnu 
bilavasitə həyata keçirməsinin vasitəsidir. Kons-
titusiyasının 3-cü maddəsinin I hissəsinə görə 
Azərbaycan xalqı öz hüquqları və mənafeləri ilə 
bağlı olan hər bir məsələni referendumla həll edə 
bilər. Xalqın bu hüququ Azərbaycan Respublika-
sı Konstitusiyasının 3-cü maddəsindən irəli gəlir. 

2. Dövlət orqanlarının hüquqyaratma fəaliyyə-
ti - Hüquqyaratma dövlətin hüquqla bağlı 3 funk-
siyasından biridir. Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 7-ci maddəsinə əsasən qanun-
vericilik hakimiyyəti Milli Məclis tərəfindən hə-
yata keçirilir. Azərbaycan Respublikası Konstitu-
siyasının  93-cü maddəsində qeyd edilir ki, Azər-
baycan Respublikasının Milli Məclisi öz səlahiy-
yətlərinə aid məsələlər üzrə Konstitusiya qanun-
ları, qanunlar və qərarlar qəbul edir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-
ci maddəsinə əsasən icra hakimiyyəti Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinə mənsubdur. Konstitu-
siya əsasən qanunlar prezident tərəfindən təsdiq 
edilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-
nın 113-cü maddəsində qeyd edilir ki, Prezident 
fərmanlar, başqa məsələlər barəsində isə  sərən-
camlar qəbul edir. Konstitusiyasının 120-ci mad-
dəsinə uyğun olaraq Nazirlər Kabineti qərarlar, 
başqa məsələlər üzrə sərəncamlar qəbul edir. 
124-cü maddədə qeyd edilir ki, yerlərdə icra ha-
kimiyyətini yerli icra hakimiyyətlərinin başçıları 
həyata keçirir (1). 

3. Yerli özünü idarə orqanlarının hüquqyarat-
ma fəaliyyəti –  AR Konstitusiyasının 144-cü 
maddəsində bələdiyyənin səlahiyyətləri sırasında 

bələdiyyənin reqlamentinin təsdiq edilməsi; bələ-
diyyənin sədrinin və onun müavinlərinin, daimi 
və başqa komissiyaların seçilməsi; yerli vergilə-
rin və ödənişlərin müəyyən edilməsi,  yerli sosial 
müdafiə və sosial inkişaf proqramlarının qəbul və 
icra edilməsi; yerli iqtisadi inkişaf proqramlarının 
qəbul və icra edilməsi; yerli ekoloji proqramların 
qəbul və icra edilməsi və s. məsələlər öz əksini 
tapmışdır. Yerli özünü idarə orqanlarının hüquq-
yaratma fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyası,  qanunları,  “Bələdiyyələrin statu-
su haqqında” 2  iyul 1999-cu il tarixli Azərbay-
can Respublikası Qanunu  bələdiyyə  reqlamenti 
ilə tənzimlənir. Bələdiyyə öz iclaslarında ərazisi-
nə aid baxılan məsələlərə dair qərarlar , məsələn , 
vergilər və ödənişlərlə bağlı qərarlar qəbul edir . 
Bələdiyyə Konstitusiya ilə təsbit edilmiş səlahiy-
yətlərini həyata keçirməkdə müstəqildir və onun 
müstəqilliyi dövlət tərəfindən təmin olunur . La-
kin bu heç də bələdiyyə ərazisində yaşayan və-
təndaşlar qarşısında onların məsuliyyətini istisna 
etmir. Konstitusiyanın həmin maddəsi dövlətə 
bələdiyyələrin fəaliyyətinə nəzarət etməsini , 
bundan başqa, bələdiyyələrin AR Milli Məclisinə 
hesabat təqdim etmək vəzifəsini həvalə etmişdir 
(3,188-189). 

4. İctimai təşkilatların hüquqyaratma fəaliyyə-
ti - İctimai təşkilatların hüquqyaratma fəaliyyəti 
qanun əsasənda həyata keçirilir. Hüquqyaratma 
dövlət orqanlarının səlahiyyətinə məxsusdur.Bu-
na görə  ancaq dövlət tərəfindən həvalə edildikdə 
ictimai təşkilatlar bu fəaliyyətlə məşğul ola bilər. 

Hüquqyaratma  hüquqi aktlar əhəmiyyətinə 
görə də 2 növə ayrılır:  qanun və qanunqüvvəli 
aktlar. 

Qanun - yüksək hüquqi qüvvəyə malik olan, 
ali dövlət hakimiyyəti orqanı tərəfindən və ya re-
ferendum yolu ilə qəbul edilən və daha mühüm 
ictimai münasibətləri tənzimləyən normativ hü-
quqi aktdır . Qanun normativ aktların əsas növü 
olmaqla dövlət orqanlarının hüquqyaratma fəaliy-
yətinin hüquqi əsasını təşkil edir (3,168). Qanun-
lar ali hüquqi qüvvəyə malikdir. Bu o deməkdir 
ki: 1) bütün digər normativ hüquqi aktlar qanun-
lardan mənbə götürməli və heç vaxt onlara zidd 
olmamalıdır, digər normativ hüquqi aktla qanun 
arasında ziddiyyətin varlığında sonuncu üstün 
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qüvvəyə malikdir; 2)qanunların heç bir digər or-
qanın təsdiqinə ehtiyacı yoxdur; 3) onu qəbul et-
miş orqandan başqa heç kim qanunu ləğv etmək, 
yaxud dəyişmək hüququna malik deyil (2,171). 

Azərbaycan Respublikasında qanun ali nüma-
yəndəli orqan olan hakimiyyətin qanunverici qo-
luna aid olan Milli Məclis tərəfindən qəbul edilir. 
Həmçinin qanun   referendum (ümümxalq səsver-
məsi) yolu ilə də qəbul edilə bilər .Bu baxımdan 
qanunlar hüquqi əhəmiyyətinə görə ayrılır : 

1. Konstitusiya  (ən ali hüquqi qüvvəyə malik 
qanun) 

2. Referendumla qəbul olunmuş qanunlar 
3.Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmuş qa-

nunlar 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

94-cü maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən Azərbay-
can Respublikası Milli Məclisi 94-cü maddəsinin 
birinci hissəsinin 2, 3,  4-cü bəndlərində göstəri-
lən məsələlərə dair 83 səs çoxluğu ilə,  qalan mə-
sələlərə dair isə 63 səs çoxluğu ilə qanun qəbul 
edir. 

Qanun qüvvəli aktlar: səlahiyyətli dövlət or-
qanları tərəfindən qanun əsasında qəbul edilmiş 
və qanunun icrasına yönəlmiş aktlardır. Bunlara 
aşağıdakılar daxildir: 1) AR Prezidentinin fər-
manları; 2) AR Nazirlər Kabinetinin qərarları; 3) 
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 
aktları; 4) Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ xarakterli aktları. Fərmanlar Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin fəaliyyətinin hü-
quqi formasıdır . Fərmanlar qanunqüvvəli aktlar 

içərisində əsas yer tutur ki , bu da Azərbaycanda 
prezidentlik institutunun hüquqi təbiətindən irəli 
gəlir (3,171). Qanun qüvvəli aktlara sırasında 
yerli qanun qüvvəli aktlar, lokal qanun qüvvəli 
aktlar,  idarənin qanun qüvvəli aktlarını qeyd edə 
bilərik. Ayrı-ayrı idarələrin qanun qüvvəli nor-
mativ aktları, bir qayda olaraq, idarədaxili müna-
sibətləri tənzimləyirlər. Yerli qanun qüvvəli akt-
ları ərazi dövlət hakimiyyəti və idarəçiliyi orqan-
ları, yaxud yerli özünüidarə orqanları qəbul edir-
lər. Lokal qanun qüvvəli aktları müdiriyyət öz 
daxili problemlərinin həlli üçün qəbul edir. Onlar 
öz fəaliyyətini yalnız insan kollektivi ilə məhdud-
laşdırırlar. Lokal aktlara əmək intizamı, ayrı - ay-
rı hissələr arasındakı münasibətləri tənzimləyən 
aktlar və s. aiddir (2,172). 

Qanunu qanunqüvvəli aktlardan fərqləndirən 
əsas cəhət ondan ibarətdir ki, qanunun qəbul edil-
məsi AR Milli Məclisinin müstəsna səlahiyyətinə 
aiddir. O, yalnız qanunvericilik qaydasında və 
ancaq AR Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilə , 
dəyişdirilə və ya ləğv oluna bilər. Bu mühüm 
funksiyanın AR Milli Məclisinin səlahiyyətinə 
aid edilməsi hüquqyaratma prosesinin sabitləşdi-
rilməsi və qanunçuluq rejiminin möhkəmləndiril-
məsi zərurətindən irəli gəlir . Qanunu qanunqüv-
vəli aktlardan fərqləndirən ikinci əlamət ondan 
ibarətdir ki, qanun ali hüquqi qüvvəyə malikdir . 
Bu o deməkdir ki, AR qanunları Respublikanın 
bütün ərazisində eyni qüvvədədir, qanunqüvvəli 
aktlara nisbətən üstün hüquqi qüvvəyə malikdir 
(3,168). 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

Резюме 
 
В статье рассматриваются разные научные подходы к понятию правотворчества, характери-

зуются его особенности, а также  различные виды правотворчества. 
 
  

  Sona Aliyeva                 
THE CONCEPT AND TYPES OF LAWMAKING 

Summary 
 
The article considers various scientific approaches to the concept of lawmaking, characterizes its 

features and at the same time discusses the types of lawmaking. 
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