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ütün zamanlarda cəmiyyətin “arzuo-
lunmaz təzahür daşıyıcılarının” 
ümumqəbul edilmiş qaydalardan 

(normalardan) kənara çıxan bu və ya digər forma-
da davranışlarına sosial-iqtisadi münasibətlər, ic-
timai şüur, cəmiyyətdə hökm sürən qüvvələrin 
(dövlət, siniflər) ideologiyası, adət və ənənələri 
kontekstində təsir göstərməsi və “sağlam” üzvləri 
xilas etmək üçün bu “daşıyıcıları” vaxtında mü-
əyyən edərək kənarlaşdırması prosesi müşahidə 
edilmişdir. Örnəyin, 1487-ci ildə Dominikanlı G. 
Institoris və Y.Şprenger tərəfindən yazılmış “İfri-
tələrin Çəkici” (latınca Malleus Maleficarum) adlı 
məşhur traktatda öz əksini tapmış, “Sakson Zer-
salosunda” (XIII əsr) də göstərilmiş: “... başqası-
nın əmrini öz eqoist məqsədləri üçün istifadə 
edənlər, ... ya bir qıza və ya bir qadına təcavüz 

edənlər, yaxud evlilik sədaqətini pozanların kəsil-
məsi yaxud...bir xristian - kişi və ya qadının az-
ğınlıq, sehr və ya zəhərlənmə ilə məşğul olarsa 
odda yandırılması...” kimi  bəzi cəzalar, eləcə də 
italyan sosioloq Ç.Lombrosonun “Cinayətkar 
adam” adlı kitabında (1876) cinayətkarın ümumi-
ləşdirilmiş portretinin (yastı burun, seyrək saqqal, 
aşağı alın, nəhəng çənələr, yüksək yanaq sümük-
ləri, yapışmış qulaq ucları və s.) əks olunması ci-
nayət törədən şəxslərin “müəyyənləşdirilməsinə” 
və onlar barədə “müvafiq tədbir görülməsinə” yö-
nəlik fəaliyyət qisimlərindən yalnız bir neçəsi ol-
muşdur [2, s.3-4]. Məşhur rus kriminalisti 
A.M.Yakovlevin də qeyd etdiyi kimi: “Cinayət-
karla digər şəxslər arasındakı əhəmiyyətli fərq, ci-
nayətkarın öz daxili xislətini tez-tez dəyişən qəd-
darlıq nümayiş etdirməsidir ki, bu da cəmiyyətdə 
hər zaman mövcud olan sabit sosial-psixoloji ka-
teqoriyaların məhv edilməsinə gətirib çıxarır. Bu 
cür zərərli sosial-psixoloji fenomen öz başlanğıcı-
nı tarixən formalaşmış “biz” və “onlar” dan götü-
rür. “Onlar” hamısı “biz” olmayan hər kəsdir, 
“yad” dır və buna görə də şübhəli və təhlukəlidir-
lər.” [2,s.5]. 

Şəxsiyyətin psixologiyası (bəzən patopsixolo-
giyası),  psixoloji mexanizmlər və motivlər, sosi-
al-psixoloji fenomen və proseslər və psixiatrik 
faktorlar haqqında əsl məlumat almadan cinayət-
kar davranış da daxil olmaqla hər hansı bir davra-
nışı anlamaq qeyri-mümkün olardı [3, s.6-7] Baş-
qa sözlə, cinayətkarın yaşı, cinsi, ailə vəziyyəti, 
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məhkumluq sayı, məşğulluğu, təhsili və s. haq-
qında bir çox məlumatlar araşdırılsa da, bu və ya 
digər cinayəti törətmiş şəxs deyil, ümumilikdə ci-
nayətkar davranış tədqiq edilməlidir ki, bu halda, 
nə qədər əhəmiyyətli olmasından asılı olmayaraq 
xarici faktorlar deyil, cinayət törətmiş şəxsin 
özündə “yerləşmiş” faktorlar əhəmiyyət kəsb edə-
cəkdir.  

Hesab edirik ki, cinayətkarlıqla mübarizə təc-
rübəsində, xüsusilə də cinayətlərin istintaqı zama-
nı yuxarıda göstərilən amil son dərəcə vacib rol 
oynayır, belə ki, bütün cinayətlərin özəyini insan 
faktoru təşkil edir. Yəni, digər ictimai təhlükəli 
əməlləri törətmiş şəxlərdə olduğu kimi ictimai 
mənəviyyat əleyhinə cinayət törətmiş şəxslərin 
“kriminoloji” və “psixoloji” portretlərinin tədqiqi 
əsas araşdırma obyekti kimi çıxış edir və xarici 
faktorlar yalnız “təkanverici” rol oynayır.  Başqa 
sözlə bu və ya digər cinayəti törətmiş şəxs sosial 
tip olaraq, cəmiyyətin digər üzvlərindən ilk növ-
bədə ictimai təhlükəli olması ilə fərqlənir. Bu icti-
mai təhlükəlilik dövlət və cəmiyyət tərəfindən qo-
runan ictimai dəyərlərə vurulan ziyandan ibarət 
olur. [3, s.88-89]. 

Fəqət yalnız bu xüsusiyyətlər cinayətkarı di-
gərlərindən fəqləndirmir. Məsələn, ictimai mənə-
viyyat əleyhinə cinayət törətmiş şəxslərin müəy-
yən qrupunun psixoloji-empirik araşdırılması onu 
göstərir ki, bu cür şəxslər daha çox zəif adaptasi-
ya, impulsivlik, hərislik, aqressiya və s. mənfi xü-
susisyyətlərə malik olurlar [10, s.425-427].  Bu 
tip şəxslər keçmiş təcrübələrindən “dərs çıxarma-
yaraq” gələcəyi proqnozlaşdırmaq baxımından da 
geri qalırlar. Örnəyin bütün ictimai təhlükəli 
əməllərdə olduğu kimi ictimai mənəviyyat əleyhi-
nə cinayətlərdə də təsadüfilik onu törədən şəxsə 
münasibətdə sıfır səviyyəsində olur; şəxs bütün 
sosial və psixoloji amilləri nəzərə alaraq bir növ 
bu əməli törətməyə özünü “hazırlamış” olur [8, 
s.11-12].  

Lakin bu o demək deyildir ki, yuxarıda sadala-
nan xüsusiyyətlər ictimai mənəviyyat əleyhinə ci-
nayət törətmiş şəxslərin hər birinə aiddir, yəni 
fərdi keyfiyyələr də bu növ cinayətlərin törədil-
məsində rol oynayır [3,s.72-74]. Ümumilikdə, bu 
növ cinayət törətmiş şəxslər heç də hər zaman cə-
miyyətin onlardan “gözləntisini” ya anlamır, ya-

xud da buna əhəmiyyət vermir və onların bu və 
ya digər situasiyada necə davranmalı olduğu qey-
ri-müəyyən olaraq qalır. Beləliklə, ictimai mənə-
viyyat əleyhinə cinayət törətmiş şəxslərin krimi-
noloji tipologiyası cinayətkar davranışın səbəblə-
rini müəyyənləşdirməyə kömək etməklə yanaşı 
onların qarşısının alınmasına da effektiv  təsir 
göstərmiş olur. 

Fəlsəfi postulat kimi cinayət törətmiş şəxsin 
mənəvi dünyasının, mənəvi dəyərləri formalaşdı-
ran daxili mühitinin öyrənilməsi və onun şəxsiy-
yətinin kriminoloji xüsusiyyətləri çoxşaxəli və 
çoxsəviyyəli bir anlayış olmaqla, eyni zamanda, 
vahid konsepsiyanın qarşılıqlı əlaqəli tərəfi kimi 
çıxış edir [9, s.187-188]. İctimai mənəviyyat 
əleyhinə cinayət törətmiş şəxsin şəxsiyyətinin qu-
ruluşu son dərəcə vacib bir kriminoloji problem 
olmaqla yanaşı özündə iki bütöv xüsusiyyəti bir-
ləşdirir; kriminoloqların mütləq əksəriyyətinin 
konsepsiyalarında olan sosial-demoqrafik və sosi-
al-psixoloji xüsusiyyətləri. 

Cinayət hüququ baxımından, cinayətkar müəy-
yən bir yaşa çatmış, qanunda nəzərdə tutulmuş ic-
timai təhlükəli əməli (hərəkət və ya hərəkətsizli-
yi) qəsdən yaxud ehtiyatsızlıqla törətmiş və qanu-
ni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü ilə təqsirli 
bilinən təbii, sağlam düşüncəli,  anlaqlı fiziki bir 
varlıqdır [1]. 

“Hər bir törədilmiş cinayət bir tərəfdən cina-
yətkarın şəxsiyyətinin məhsulu, digər tərəfdən ci-
nayətin törədildiyi anda onun təsiri altında olduğu 
sosial şərtlər məcmusudur” kimi kvintessensial 
prizmadan yanaşaraq, ictimai mənəviyyat əleyhi-
nə cinayət törətmiş şəxslərin kriminoloji aspektlə-
rinin daha dəqiq araşdırılması istiqamətləri, alı-
nan məlumatların istifadəsi, bu növ cinayət törət-
miş şəxslərə qarşı mübarizə tədbirlərinin güclən-
dirilməsi, habelə ictimai mənəviyyat əleyhinə ci-
nayətlərin dinamikasının elmi proqnozlaşdırılma-
sı problemlərini həll etmək mümkündür [5,s.172]. 
Müxtəlif sahələrdən olan elm adamları (filosoflar 
və psixoloqlar, antropoloqlar və sosioloqlar, hü-
quqşünaslar və həkimlər) cinayət törətmiş şəxslə-
rin kriminoloji aspektlərini öyrənsələr də, krimi-
noloqlar bu problemi daha dolğun və hərtərəfli 
araşdırırlar. Cinayətkarın şəxsiyyəti xarici şərait 
(vəziyyət) ilə birlikdə cinayət davranışına təsir 
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göstərən biofizioloji, sosial, psixoloji və digər xü-
susiyyətlərinin birləşməsidir. Ənənəvi olaraq ci-
nayətkar şəxsiyyətinin quruluşu aşağıdakı əlamət-
lərlə xarakterizə olunur: [4, s.260-261]. 

1) biofizioloji (cinayətkarın cinsi, yaşı, sağ-
lamlıq vəziyyəti, fiziki quruluşu, sinir sisteminin 
xüsusiyyətləri); 

2) sosial-demoqrafik (cinayətkarın təhsili, ailə 
vəziyyəti, yaşayış yeri, məşğuliyyəti, maddi təmi-
nat səviyyəsi); 

3) mənəvi və psixoloji (cinayətkarın inancları, 
baxışları, həyat gözləntiləri, əxlaqi dəyərləri, 
emosional, intellektual, iradi xüsusiyyətləri); 

4) sosial rol və ya funksional (cinayətin statu-
su, cinayətin rolu, cinayətkar davranışın xarakte-
ri); 

5) cinayət qanunu və kriminoloji (məhkumluq, 
təkrar cinayət, cinayətin ağırlığı, təqsirin forması, 
motivi, cinayət əməlinin fərdi və ya qrup şəkilndə 
törədilməsi faktoru, zərərçəkmişlə cinayətkar ara-
sında mövcud olan münasibətlər, cinayət törətdik-
dən sonrakı davranış və s.). 

V.N.Kudryavsev cinayətkar davranışın aşağı-
dakı motivlərini fərqləndirirdi: hərislik, xuliqan-
lıq, digər cinayəti gizlətmə, milli, irqi, dini nifrət, 
qisas, düşmənçilik, özünü təsdiqetmə meyli, qıs-
qanclıq, paxıllıq, ictimai yaxud siyasi fəaliyyətə 
qarşıgəlmə, hərbi xidmətdən yayınma və s. İcti-
mai mənəviyyat əleyhinə cinayətlər, insanların fi-
ziki və zehni rifahını əngəlləyən, fərdin ahəngdar 
formalaşmasına və inkişafına mane olan, cəmiy-
yətin mənəvi əsaslarını sarsıdan, ictimai təhlükəli 
hərəkətlərin cəza təhdidi altında cinayət qanunları 
ilə qadağan edilmiş məcmusudur [4, s.261-262]. 

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi-
nin X bölməsinin,  27-ci fəslində nəzərdə tutulan 
altı  ictimai mənəviyyat əleyhinə cinayət (pornoq-
rafik materialları və ya əşyaları qanunsuz yayma, 
fahişəliyə cəlb etmə, əxlaqsızlıq yuvaları saxla-
ma, qumarxana təşkil etmə və ya saxlama, qəbir 
üzərində təhqiredici hərəkət, tarix və mədəniyyət 
abidələrini qəsdən məhv etmə və ya korlama) [1] 
kontekstindən yanaşaraq bu növ cinayətləri törə-
dən şəxslərin əhatə dairəsini müəyyən etmiş ola-
rıq: əxlaqsızlıq yuvalarını saxlayan və bu yuvalar-
da bu və ya digər fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər 
(təşkilatçılar, gözətçilər və s.), fahişələr, əsasən 

alkoqollu içki, narkotik və psixotrop maddə isti-
fadəçiləri, sutyenorlar, vəzifəli şəxslər, pula və 
əsassız varlanmağa meylli şəxslər və s. [7, s.144-
145] şəxslərin kriminoloji xüsusiyyətlərinin araş-
dırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Belə ki, ictimai mənəviyyat əleyhinə cinayət 
törədənlərin əsasən eqoist motivlər, narkotik alu-
dəçiliyi, eləcə də ideoloji, siyasi, milli, irqi, dini, 
etnik nifrət motivləri əsasında bu növ cinayətləri 
törətməsi elmə məlumdur. Bundan əlavə qəbir 
üzərində təhqiredici hərəkət, tarix və mədəniyyət 
abidələrini qəsdən məhv etmə və ya korlama kimi 
ictimai təhlükəli əməli törəndələrin əməllərində 
xuliqanlıq və sadist motivlərini də sezmək müm-
kündür [5, s.103-104]. 

İctimai mənəviyyata qəsd edən şəxslərin kri-
minoloji xüsusiyyətləri mürəkkəb olmaqla bəra-
bər, həm də formal xarakterə malikdir. Hər bir tö-
rədilən ictimai təhlükəli əməl və bu əməli törədən 
şəxs, krimilogiyanın əsas tədqiqat obyekti qis-
mində çıxış etməklə yanaşı, cəmiyyətin digər 
üzvlərindən hüquqi və sosial-psixoloji meyarlara 
əsasən fərqlənirlər. Başqa sözlə yalnız hüquqi 
meyarlara əsaslanaraq cinayətkarın kriminoloji 
xüsusiyyətlərini müəyyən etmək qeyri-mümkün-
dür [3, s.13-14]. Sosial yaxud sosial-psixoloji, so-
sial-demoqrafik, mənəvi, fiziki-bioloji faktorlar 
da cinayət törətmiş şəxslərin kriminoloji portreti-
nin çəkilməsində əvəzsiz rol oynayır. Bütün digər 
ictimai təhlükəli əməlləri törədən şəxslər kimi ic-
timai mənəviyyat əleyhinə cinayət törədən şəxslər 
də bəlirli bir “rol” oynayır və bu “rol” onların 
davranışlarının müəyyən bir mövqeyə uyğun tən-
zimləmə tələblərindən, başqa bir şəxs tərəfindən 
ondan tələb olunanları yerinə yetirmək istəyin-
dən, məkan və zaman hüdudlarında hərəkət ya-
xud hərəkətsizliyindən ibarət olur [8, s.25-26].  

İctimai mənəviyyat əleyhinə cinayət törədən 
şəxslərin cinayətkar davranışının əsasını mənəvi-
əxlaqi (ictimai dəyərlərə saymazyana münasibət, 
laqeydlik, narsissistlik və s.), sosial-iqtisadi (ehti-
yacların ödənilməsi, əsassız və zəhmət çəkmədən 
gəlir əldə etmə, varlanmaq istəyi, öz maddi vəziy-
yətlərinin başqaları ilə daim müqayisə etmə, “ide-
al” həyat şəraitinə nail olma istəyi, cəmiyyətin  
daha üst təbəqələrinə nüfuz etmək və s.), psixolo-
ji (şiddətli eqoizm, fiziki-zehni aqressiv davranış, 
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özünü təsdiqetmə fikrinin mütləqləşdirilməsi, 
mövcud ehtiyac və maraqların istənilən formada 
reallaşdırılması, qeyri-ciddi və məsuliyyətsiz dav-
ranışın sərgilənməsi və s.) faktorlar təşkil edir [8, 
s.22-23]. 

 Bundan savayı ictimai əxlaqa qəsd edən şəxs-
lərdə çox zaman dəyər yönümləri sistemində fərdi 
və ya klan-eqoistik orientasiyalar ən yüksək yer-
ləri tutur [10, s.420-421]. Hər şeydən əvvəl bu ki-
mi hallarda şəxsi maddi rifah, insan “mən”inin 
sərhədsiz təzahürü, ounun üçün ən rahat şəraitin 
yaradılması və ya bir qrup eqoistlik mövcud olur. 
Ictimai mənəviyyatı sarsıdan şəxslərin kriminolo-
ji xüsüsiyyətlərindən danışarkən onların bir fərd 
kimi ətrafında olan başqa şəxslərin (ailə, dost-ta-
nış) çox zaman qanunsuz və əxlaqsız davranışları 
şəraitində formalaşması və böyüməsi, daha əvvəl 
oxşar xarakterli əməllərə görə məhkum olunmaq-
ları yaxud  bu cür əməlləri törətməklərinə rəğmən 
cəzasız qalmaları, cəmiyyətin və dövlətin norma-
tiv dəyərlər sistemindən ayrılma, davranışlarının 
mənfi qiymətləndirilməsinə, sosial və psixoloji 
özünümüdafiə mexanizmlərindən istifadəyə alış-
qanlıq və s. kimi mühüm amillərdən də bəhs et-
məliyik [8, s.26]. 

Ç.Lombrozonun cinayətkar insan haqqında: 
onların fərdi anatomik-fızioloji quruluşa malik ol-
ması, 40%-ə qədərinin anadangəlmə cinayətkar 
olması,  bədənlərinin müxtəlif hissələrində bir sı-
ra səciyyəvi anomaliyaların olması və analgeziya-
ya əsasən daha uzun ömürlü olması fikirləri heç 
də hər zaman bütün ictimai təhlükəli əməl törə-
dən şəxslərə şamil oluna bilməz. Başqa sözlə 
araşdırdığımız ictimai mənəviyyata qəsd edən 
şəxslər cəmiyyətin digər üzvlərindən bu və ya di-
gər xüsusiyyətlərinə görə fərqlənmir. Lakin Lom-
brozo və Ferrinin analgeziyasının cinayətkarlarda 
mərhəmət hissinin olmaması ilə izah etmələri icti-
mai mənəviyyat əleyhinə qəsd edənlərə bilavasitə 
şamil edilə bilər. Belə ki, bu növ cinayət törədən-
lərin cəmiyyətin ictimai və mənəvi dəyərlərinə 
saymazyana münasibətləri onlarda mərhəmət, də-
yər, hörmət, əxlaq və mənəviyyat kimi fəlsəfi-
ədəbi postulatların olmamasından xəbər verir.  
Örnəyin Lombrozonun: “...bizlərin başqasının 
çəkdiyi əzabı görərkən, yaddaşımızın köməyi ilə 
həmin hissləri özümüzün də keçirməsi, bu əzabın 

bizə öz təsirini bilavasitə göstərməsi, bundan da 
da xeyirxahlıq və mərhəmət kimi hisslərin mey-
dana gəlməsi və hissiyyatlı olduğumuz qədər də 
mərhəmətliliyə daha çox meylliyimiz...” kimi fi-
kirləri ictimai mənəviyyat əleyhinə cinayət törət-
miş şəxslərin əməllərinə qiymət verərəkən bu və 
ya digər formada müəyyən edilə bilər. Təsadüfi 
deyil ki, bu növ cinayət törədən şəxslərin əksəriy-
yəti bununla yetinməyərək ya bir neçə mənəvi də-
yərə birdən, ya da təkrarən qəsd etmiş olurlar [5, 
s.34-35]. 

İctimai mənəviyyat əleyhinə cinayət törətmiş 
şəxslərin kriminoloji kimliyini müəyyən etmək-
dən ötrü onların bu cinayəti törətməsində başlıca 
rol oynayan motivə də diqqət yetirmək lazımdır. 
Bilindiyi kimi insan davranışının əsas stimulu, sə-
bəbi qismində cıxış edən  motiv- bu davranışın nə 
üçün edildiyi, ehtiyac və maraqların obyektivləş-
diyi, duyğu, münasibət və idealların təsiri altında 
formalaşan sosial-psixoloji və kriminoloji hisslə-
rin məcmusudur. Hər hansı bir cinayətin törədil-
məsi zamanı insan davranışı bir növ polimotivlə-
şir, yəni bir deyil, bir sıra motivlərlə müəyyən 
edilir, lakin bu motivlər heç də hər zaman ekviva-
lent xarakter daşımır. [2, s.28-29]. 

Müasir kriminoloji tədqiqatların nəticələri ci-
nayətkar davranış üçün xüsusi motivlərin olduğu-
nu iddia etməyə imkan verməsə də, hədəf seçil-
məsi və ona çatmağın yollarını əvvəlcədən müəy-
yən edən şəxsiyyətin mənəvi xüsusiyyətlərini 
araşdırmağa imkan verir. Motivlərin əsas hissəsi-
nin “neytral” və “fərdi” xarakter daşımasına əsas-
lanaraq ictimai mənəviyyat əleyhinə törədilən ci-
nayətlərdə əsasən tamah məqsədinin güdülməsi, 
alkoqollu içki, narkotik və psixotrop maddələrə 
meylliliyin daha çox rast gəlinməsi faktını istisna 
etmir. Məhz buna görə də bu  növ cinayətləri tö-
rədənlərin motiv aspektini sırf əxlaqi meyarlarla 
qiymətləndirmək düzgün olmazdı. Başqa sözlə 
şəxsləri fahişəliyə cəlb edənlər, qumarxana saxla-
yanlar, əxlaqsız yuvaları saxlayanlar, pornoqrafik 
materialları qanunsuz yayanlar əsasən ictimai 
qayda və dəyərlərə “vecsizlik” nümayiş etdirərək, 
əsassız və asan yolla varlanmağı, qəbir üzərində 
təhqiredici hərəkət edənlər və tarix və mədəniyyət 
abidələrini qəsdən məhv edənlər isə ictimai qayda 
və dəyərlərə “antaqonist” münsibət nümayiş etdi-
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rərək kin, intiqam, nifrət aşılamağı üstün tuturlar. 
Beləliklə, ictimai mənəviyyat əleyhinə cinayət tö-
rətmiş şəxslərin kriminoloji xüsusiyyətlərinin 
spesifik cəhətlərindən birinin də bu cür şəxslərin 
davranışlarının konkret bir məqsədinin olmadığı-
nın, homogen xarakter daşımadığının və ümumi 
cinayət hüquqi qiymətləndirməsində bir-birinə 
bənzəməyən tipləri əhatə etdiyinin şahidi oluruq 
[3,s.14-15]. 

İctimai mənəviyyat əleyhinə cinayət törətmiş 
şəxslərin kriminoloji davranış xüsusiyyətlərindən 
biri də onların kriminologiya elmində mövcud 
olan bu və ya digər  kriminoloji davranış növünə 
uyğun gəlməməsidir. Belə ki, ictimai mənəviyya-
ta qəsd edənlər ilk növbədə kriminoloji davranış 
növləri arasında ən geniş yayılmış muzdlu (üstün-
lük, gəlir və s. əldə etmə) və zorakı (məhrumet-
mə, xətər yetirmə və s.) davranışların bir növ sin-
tezini özündə əks etdirir [5, s.40]. Başqa sözlə 
muzdlu cinayətlərin şəxsi maraqlar, zorakı cina-
yətlərin isə təcavüz, xuliqanlıq, intiqam və digər 
oxşar subyektiv səbəblərdən yarandığına inanılır. 

Bütün bu araşdırmalar bir qədər kafi görünmə-
yə bilər. Yəni, ictimai əxlaqa qəsd edən şəxs bir 
halda özünün eqoist təzahürlərini daha dolğun bi-
ruzə verərək ictimai təhlükəli əməl törədirsə, baş-
qa halda “həyat çətinliyinə” “çarəsizlik”, “məz-
lumluq” donu geyindirərək tamamilə fərqli yolla-
ra əl atır. Lakin hər iki təzahür şəxslər üçün  hə-
dəfə çatmağın yollarını bəlirləyir.  

İctimai təhlükəli əməl törədənlərin şəxsiyyəti-
nin bütövlükdə digər şəxslərdən fərqli sosial və 
psixoloji xüsusiyyətə malik olduğunu qeyd etdik. 
Bu fərqlilk də özünü cinayətkarın cəmiyyətin di-
gər nümayəndələrindən sosial cəhətdən təhlükəli 
olmasında özünü göstərir. Lakin bu cəhət cinayət-
karı digərlərindən fərqləndirən yeganə xüsusiyyət 
deyil. 

 İctimai mənəviyyata qəsd edən şəxslərin psi-
xoloji empirik tədqiqi onu göstərir ki, bu tip şəxs-
lər qanuna tabe olan vətəndaşlardan daha zəif 
adaptiv və impulsiv xüsusiyyətlərlə xarakterizə 
olunurlar. Başqa sözlə cəmiyyətə uyğunlaşa bil-
məyənlər, öz keçmiş təcrübələrindən nəticə çıxar-
mayaraq  gələcəyi  proqnozlaşdırmaqda çətinlik 
çəkənlər cəmiyyətin onlardan nə gözlədiyini və 
müəyyən hallarda necə davranmalı olduqlarını 

heç də hər zaman qavramırlar. 
İctimai mənəviyyat əleyhinə cinayət törətmiş 

şəxslərin kriminoloji xüsusiyyətlərindən bəhs 
edərkən bu şəxslərin davranışlarının antisosial is-
tiqamətləndiri əsasında tipologiyasının müəyyən 
edilməsinin də mühüm əhəmiyyəti vardır. Bu ti-
pologiyaya misal olaraq: [4, s.261]. 

1) fərdi və ictimai həyatın vacib elementlərinə 
(həyat, sağlamlıq, əxlaq, şərəf,  ləyaqət, vicdan və 
s.) laqeyd münasibət 

 2) maddi sərvətlərin, maliyyə-vergi prinsiplə-
rinin, vətəndaşların şəxsi mülkiyyət hüquqununun 
pozulmasına yönəlik eqoistik və özəl davranış 
meylləri 

 3) müxtəlif sosial dəyər və qaydalara, ümumi 
mülki, ailə və digər təsisatlara dəyər verməmək 

4) müəyyən “düşünülməmiş” nəticələrə səbəb 
əməllərin törədilməsində əks olunan ictimai dəyər 
və bu dəyərlərlə sıx əlaqəli təsisatlara qarşı qeyri-
ciddi və məsuliyyətsiz münasibətləri göstərə bilə-
rik. 

Birinci qrupa əsasən əxlaqsızlıq yuvları saxla-
yan, pornoqrafik materialları yayan, ikinci qrupa 
qumarxana saxlayan və ya təşkil edən, üçüncü 
qrupa şəxsləri fahişəliyə cəlb edən və dördüncü 
qrupa tarix və mədəniyyət abidələrini məhv edən 
yaxud qəbir üzərində təhqiredici hərəkət edən  
şəxsləri aid edə bilərik.  

Məhz bu tipologiya əsasında ictimai mənəviy-
yata qəsd edən şəxsləri qruplaşdırmaq mümkün 
olacaqdır: 

A) “təsadüfi” qruplar –cinayət törətməmişdən 
qabaq əxlaqi davranışlar sərgiləyərək, ümumi ic-
timai əxlaqın ziddinə olaraq ilk dəfə cinayət törə-
dən şəxslər; 

B)  “situativ” qruplar -  əlverişsiz daxili və 
xarici situasiyanın təsiri altında ümumi sosial-po-
zitiv oriyentasiya ilə cinayət törədən şəxslər;  

C) “qeyri-sabit” qruplar - ilk dəfə ictimai mə-
nəviyyat əleyhinə cinayət törətmiş, lakin əvvəllər 
müxtəlif qanun pozuntuları və ya əxlaqsız davra-
nış sərgiləyən şəxslər; 

D) “təhlükəli” qruplar -  daha əvvəl məhkum-
luq da daxil olmaqla dəfələrlə həm ictimai mənə-
viyyat əleyinə, həmçinin də digər xarakterli icti-
mai təhlükəli əməllər törədən şəxslər; 

E) “xüsusi təhlükəli” qruplar - dəfələrlə həm 
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ictimai mənəviyyat əleyhinə, həmçinin də xüsusi 
təhlükəli təkrar cinayət törədən şəxslər [5, s.103-
105]. 

Qruplara əsasən ictimai mənəviyyat əleyhinə ci-
nayət törətmiş şəxsləri təhlil etdikdə respublikamız-
da “təsadüfi” və “təhlükəli” qrupların  çoxluq təşkil 
etdiyinin şahidi oluruq. Örnəyin “təsadüfi” yaxud 
“situativ” qruplar heç də hər zaman ictimai dəyərlə-
rə qarşı olmurlar. Başqa sözlə bu cür şəxslər müəy-
yən dəyərlərə mənfi, laqeyd münasibət sərgiləməklə 
ya bu dəyərlərin mahiyyətini dərk etmirlər, yaxud 
da onların pozulmasının ictimai təhlükəli əməl ol-
masının fərqinə varmaq istəmirlər. 

Beləliklə, ictimai mənəviyyat əleyhinə cinayət 
törətmiş şəxslərin kriminoloji xüsusiyyətlərini bu 
şəxslərin həm sosioloji, həm psixoloji, həm də 
subyektiv cəhətdən təhlil edərək aşağıdakı nəticə-
lərə gələ bilərik: 

Bu cür şəxslərin bir qismi ilk növbədə “aktiv 
antisosial” şəxslərdir. Belə ki, əksərən  cəmiyyə-
tin mənəvi dəyərlərinə qarşı müxalif olmaqla öz 
“eqolarına” əsaslanaraq, şəxsi mənafelərinin cə-
miyyət mənafelərindən üstün tuturlar. Bu şəxslər 
törətdikləri əməlin yaradacağı fəsadları əvvəlcə-
dən dərk etməklərinə baxmayaraq, cinayətkarlığa 
yeganə və əsas dolanışıq mənbəyi kimi baxırlar. 
Qumarxana saxlayan və ya təşkil edən, qrup ha-
lında əxlaqsızlıq yuvaları saxlayan şəxslər buna 
misal göstərilə bilər. 

Bu növ əməlləri törədən şəxslərin digər bir 
qismi “passiv asosial” şəxslərdir ki, cəmiyyətin 
mənəvi dayaqlarına laqeydlik nümayiş etdirərək 
törətdikləri əmələ yaşamaq üçün “yeganə gəlir 
mənbəyi” qismində baxırlar. Bu şəxslər törətdik-
ləri əməlin yaradacağı fəsadları dərk etsələr də, 
xırda təminatlarını ödəmək məqsədilə bu cür 
əməlləri törətməyi yeganə çıxış yolu qismində 
görürlər. Bu şəxlərə misal olaraq öz evini yaxud 
digər qeyri-yaşayış sahəsini fahişəliklə məşğul 
omaq üçün qısamüddətli icarəyə verərək cüzi gə-
lir əldə edən yaxud fahişəliklə məşğul olan şəxs-
lərdən bunun müqabilində cüzi məbləğdə pul alan 
şəxslər və s. göstərilə bilər. “Aktiv antisosial” 
şəxslərdən fərqli olaraq bu şəxslər  daha passiv-
dirlər və cinayət törətməkdə çox zaman yardımçı 
qismində də iştirak edirlər. 

Sonuncu qisim kimi “qeyri-sabit” şəxslər çıxış 
edir ki, buna da misal olaraq çox zaman həyat tər-
zi sosial cəhətdən məqbul  olan lakin müəyyən si-
tuativ şəraitdə ( içkili vəziyyətdə, qisas almaq, 
özünü təsdiq etmək, cinsi ehtiyacını ödəmək və 
s.) ictimai mənəviyyat əleyhinə cinayət törədən 
şəxsləri göstərə bilərik.  

İctimai mənəviyyat əleyhinə cinayətlərin qarşı-
sını almaq üçün ümumi sosial, xüsusi və fərdi 
profilaktika tədbirlərinin həyata keçirilməsi va-
cibdir.  Bu növ cinayətlərin qarşısının alınması ci-
nayət xarakterli sosial amillərin elmi müşahidəsi, 
qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılmasına 
əsaslanmalıdır ki, bu da cinayətkar meyllərin öy-
rənilməsi və tədqiq edilməsi, ictimai təhlükəli 
əməllərin qarşısının alınması tədbirlərinin təkmil-
ləşdirilməsi kimi fəaliyyəti özündə birləşdirir. 

İctimai mənəviyyat əleyhinə cinayətlərin törə-
dilməsinin səbəb və şərtlərinin aşkarlanması və 
zərərsizləşdirilməsi onlara vaxtında təsir göstər-
məyə və cinayətkar fəaliyyətin neqativ nəticələri-
nin minimallaşdırılmasına gətirib çıxarır ki, bu 
sahədə də viktimoloji profilaktik tədbirlərin rolu 
da olmamış deyil. Onun əsas istiqamətləri qis-
mində a) vətəndaşlara qarşı cinayətlərin törədilmə 
riskini artıran viktimoloji amillərinin (hallarının) 
[10,s.398-399] müəyyənləşdirilməsi və aradan 
qaldırılması; b) yüksək səviyyədə zərərçəkmiş 
şəxslərin müəyyənləşdirilərək qabaqlayıcı tədbir-
lərin görülməsi; c) bu növ cinayətlərin baş vermə-
si və ya mümkün  törədilmə ehtimallarına yönəlik 
alqoritmlərin hazırlanması; d) vətəndaşların şəxsi 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; e)  bu növ cina-
yətin qurbanı olmuş şəxslərə hüquqi, psixoloji, 
tibbi, sosial yardımların göstərilməsi; f) cinayət 
törədilməsi nəticəsində dəymiş əmlak, fiziki və 
mənəvi ziyanın ödənilməsi çıxış edir.  

İctimai mənəviyyatı qorunması hər bir dövlə-
tin öz vətəndaşlarının mənafeyi naminə hüquqi, 
iqtisadi, təşkilati və idarəetmə, sosial, mənəvi və 
psixoloji, sanitariya və epidemioloji, tibbi, mədə-
ni,  profilaktik və digər tədbirləri özündə birləşdi-
rən kompleks bir institutdur. Bu tədbirlərin həya-
ta keçirilməsi isə ölkədə siyasi sabitliyin, maliyyə 
və sosial rifahın, milli təhlükəsizlik və asayişin 
təmin olunmasında olduqca mühüm rola malikdir. 
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Гасанов Эльчин 
Криминологическая характеристика лиц, совершающих  

преступления против общественной морали 
 

Аннотация: В статье представлен подробный анализ криминологической характеристики 
лиц, совершивших преступления против общественной морали, определение личности пре-
ступника, преступного поведения, современные научные подходы к пониманию классифика-
ции и типологии преступников. Особое внимание уделяется структуре личности преступника, 
нарушающего общественную мораль. Отражено многообразие мотивов преступной деятельно-
сти, а также элементы механизма преступного поведения. 

 
Elchin Hasanov 

Criminological features of persons who commit crimes against public morality 
 
Annotation: The article provides a detailed analysis of the criminological characteristics of perpe-

trators of crimes against public morality, the definition of the offender's personality, criminal beha-
vior, modern scientific approaches to understand the classification and typology of perpetrators. Par-
ticular attention is paid to the structure of the identity of the offender who violates public morality. It 
reflects the diversity of motives for criminal activity, as well as elements of the mechanism of crimi-
nal behavior. 
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ülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərə 
qarşı mübarizə sahəsində cinayət 
qanunvericiliyinin inkişaf tarixinə 

nəzər salsaq deyə bilərik ki, təkmil formada bu 
qanunvericilik təxmini XVII əsrdən etibarən for-
malaşmış və bugünkü səviyyəyə gəlib çatmışdır. 
Tarixdən bizə bəlli olduğu kimi Azərbaycandakı 
xanlıqların hamısı süquta uğrayıb, Cənubi Qafqaz 
Rusiya İmperiyasının tərkibinə daxil olduqdan 
sonra təbii ki, Şimali Azərbaycanda yalnız çar 
Rusiyasının qanunları hökm sürməyə başladı. Bu 
dövrə qədər isə Azərbaycanda vahid dövlət olma-
dığından ayrı-ayrı xanlıqların qanunvericiliyi 
mövcud idi. Ümumiyyətlə, XVIII əsrin sonu XIX 
əsrin əvvəllərində Azərbaycanda mövcud olan qa-
nunvericiliyin əsasında İslam dininin qaydaları 
dayanırdı. Azərbaycanda müxtəlif xanlıqlar oldu-
ğundan onların idarə olunması da hər bir xanlığın 
özünün daxili qanunvericiliyinə əsasən həyata ke-
çirilirdi. Lakin bir sıra fərqlərin olmasına  baxma-
yaraq, xanlıqlarda yaşayan əhalinin eyni dinə, di-
lə, etnik mənşəyə , adət-ənənəyə və həyat tərzinə 
malik olmaları ilə əlaqədar olaraq, qeyd olunan 
xanlıqlardakı qanunvericilik bazaları demək olar 

bir-birinə çox yaxın və mahiyyət etibarilə ilə eyni 
xarakter daşıyırdı. Bu dövr üçün səciyyəvi olan 
normativ aktları təhlil etmək üçün  Car-Tala Qa-
nunnaməsinə nəzər salmaq zəruridir. Beləki, bu 
akt həmin dövrdə Azərbaycanda mövcud olan hü-
quq mənbələrinin öyrənilməsi üçün olduqca mü-
hüm bir vasitə ola  bilər. Bu qanunnamədə cina-
yət, mülki, ailə hüququna  dair normalar öz əksini 
tapmışdır.  Qanunnamənin cinayət hüquq norma-
larını nəzərdə tutan maddələrində bir sıra cinayət-
lərin konkret tərkibləri nəzərdə tutulmuş, onlara 
görə cəzalar qeyd olunmuşdur. Maddələrin mət-
nindən aydın  görünür ki, İslam və adət hüququnu 
pozan şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur-
lar.  Qeyd olunan Qanunnamədə mülkiyyət əley-
hinə olan cinayətlərə aşağıdakılar aid idi: 

1. Oğurluq; 
2. Quldurluq; 
3. Soyğunçuluq; 
4. Özgə əmlakına ziyan vurma. 
Çar Rusiyasının hakimiyyətindən sonra Azər-

baycanda Xalq Cümhuriyyəti kimi  demokratik 
respublikası yarandı. Lakin 23 ay müddətində 
mövcud olan bu Demokratik Respublika  dövrün-
də cinayət qanunvericiliyi qəbul edilə bilmədi. 

Azərbaycan Demokratik Respublikasından so-
nra, Azərbaycan Sovet imperiyasının tərkibində 
olduğundan həmin dövrlərdə Azərbaycanda cina-
yət qanunvericiliyinin normalarını təhlil edərkən 
Sovet hamiyyəti faktorunu unutmaq  olmaz. Çün-
ki bu dövrlərdə obyektiv olaraq  qəbul edilən bü-

M 
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tün qanunlar sırf həmin dövrün ideologiyasını, 
rəhbər tutduğu prinsipləri əks etdirirdi.  Azərbay-
canda ilk Cinayət Məcəlləsi 1922-ci il 3 dekabr 
tarixində qəbul edilmiş və fevral ayının 1-dən eti-
barən qüvvəyə minmişdir. Lakin bu tarixə qədər 
də mülkiyyətə qarşı yönəlmiş qəsdlərə qarşı mü-
barizə aparmaq, sosialist mülkiyyətini qorumaq 
məqsədilə bir sıra aktlar qəbul edilmişdir. Bunlar 
aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. 1917-ci il 26  oktyabr tarixli Torpaq haq-
qında dekret; 

2. 1918-ci il 20 iyul tarixli “Məhkəmə haqqın-
da”dekret; 

3. 1919-cu il 12 aprel tarixli “İnqilabi tribu-
nallar haqqında” dekret; 

4. 1919-cu il 20 noyabr tarixli “İnqilabi tribu-
nallar haqqında” Əsasnamə; 

5. 1921-ci il 26 fevral tarixli “Vəzifəli şəxslə-
rin ərzaq işi zamanı törətdikləri cinayətlər üstün-
də məsuliyyətin gücləndirilməsi haqqında” qərar; 

6. 1921-ci il 1 iyul tarixli “Dövlət anbarların-
dan oğurluqlarla və oğurluğa kömək edən vəzifə 
cinayətləri ilə mübarizə tədbirləri haqqında” dek-
ret; 

7.  1921-ci il 4 iyul tarixli “Oğurluqlarla mü-
barizə tədbirləri haqqında dövlət müəssisələrinin 
idarə heyətlərinə və fabrik, zavod komitələrinə tə-
limat”; 

8. 1921-ci 1 sentyabr tarixli dekret. 
1922-ci il tarixli Cinayət Məcəlləsinin VI fəsli 

“Əmlak cinayətləri” başlığı altında verilmişdir və 
bu fəsil 21 maddədən ibarət idi. Məcəllənin 194 və 
195-ci maddələri mahiyyət etibarilə müasir hədə-
qorxu ilə tələb etmə cinayətinin daha sadə formala-
rının  ifadəsi idi. 194-cü maddədə qeyd olunur ki: 

“Cəbr və təhdid ilə sıxışdırıb almaq, yəni hər  
hansı bir əmlak mənfəəti və ya əmlak hüququ 
verməyi və ya zərərçəkənin şəxsiyyətinə cəbr et-
mək və ya onun əmlakını məhv etmək qorxusu ilə 
hər hansı bir hərəkət eləməyi ondan tələb etmək”. 
(4, s. 122) 

195-ci maddədə isə qeyd edilir ki: 
“Zərərçəkəni rüsvayedici məlumatları yaymaq 

və ya hakimiyyətə onun qanunsuz əməli barədə 
məlumat vermək (şantaj) təhdidi ilə özgə əmlakı-
nı sıxışdırıb almaq”.(4, s. 122) 

Mahiyyət etibarilə, 1922-ci il tarixli Cinayət 

Məcəlləsində qeyd olunan bu maddələr hədə qor-
xu ilə tələb etmə ilə eyniyyət təşkil etməsə  oxşar-
lıqlar olduqca çoxdur.  1922-ci il Məcəlləsində 
nəzərdə tutulan hədə-qorxu ilə tələb etmənin əsas 
fərqli  və demək olar, mənfi xüsusiyyəti odur  ki, 
burada hədənin yönəldiyi subyekt yalnız zərər-
çəkmiş şəxsdir. Lakin praktika göstərir ki, hədə 
yalnız  şəxsin özünə qarşı deyil, həmcinin onun  
yaxın qohumlarına qarşı da yönəldilə bilər. Digər  
bir  fərq isə ondan ibarətdir ki,  qüvvədə olan Ci-
nayət  Məcəlləsində hədənin yalnız 3 forması nə-
zərdə tutulmuşdur. Lakin 1922-ci il Məcəlləsində 
isə hədənin 4-cü forması- “hakimiyyətə onun qa-
nunsuz  əməli barədə məlumat vermək” də nəzər-
də tutulmuşdu. Bu məlumat, yəni hakimiyyətə 
onun qanunsuz  əməli barədə məlumat vermək 
hesab edirik ki, əlavə olaraq qeyd olunmasına  
ehtiyac yoxdur. Çünki qanunsuz əməl barədə olan 
məlumatlar şəxsi rüsvayedici məlumatlar sırasına 
aid edilə bilər. 

1922-ci il və 1999-cu il  Cinayət Məcəlləsində 
qeyd olunan hədə-qorxu ilə tələb etmə cinayətlə-
rinin hər  ikisinin predmetini təşkil edir: 

1. əmlak; 
2. əmlaka olan hüquqlar; 
3. əmlak xarakteri daşıyan digər hərəkətlər. 
Yuxarıda aparılan müqayisədən göründüyü ki-

mi  1922-ci Cinayət Məcəlləsindəki hədə-qorxu 
ilə tələb etmə cinayəti mahiyyət etibarilə bugünkü 
anlama olduqca  yaxındı. 

 1922-ci il Məcəlləsindən sonra Azərbaycanda  
3 dekabr 1927-ci ildə yeni bir  Cəza Məcəlləsi qə-
bul edildi və bu Məcəllə 15 yanvar 1928-ci ildən 
qüvvəyə mindi. Həmin MəcəlləninVII fəsli “Əm-
lak cinayətləri” başlığı altında verilmiş və burada 
həm dövlət əmlakına  yönəldilən qəsdlər, həm də 
şəxsi mülkiyyətə edilən qəsdlər eyni fəslə salın-
mışdır. Həmin Məcəllənin 218-ci maddəsində hə-
də-qorxu ilə tələb etmə cinayəti aşağıdakı dispo-
zisiyada  verilmişdir: 

“Cəbr və təhdid ilə sıxışdırıb almaq, yəni hər  
hansı bir əmlak mənfəəti və ya əmlak hüququ 
verməyi və ya zərərçəkənin şəxsiyyətinə cəbr et-
mək, onu rüsvay edici məlumatı yaymaq və və ya 
onun əmlakını məhv etmək qorxusu ilə əmlak 
xassəli olan hər hansı bir hərəkət eləməyi ondan 
tələb etmək”. 
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1927-ci il Məcəlləsində 1922-ci il Cinayət Mə-
cəlləsindən fərqli olaraq hədə-qorxu ilə  tələb et-
mə cinayəti yalnız bir  maddədə qeyd olunmuş, 
predmetində heç bir dəyişiklik edilməmişdir. Hə-
dənin növləri sırasından isə 1922-ci il tarixli Mə-
cəllədə göstərilmiş “hakimiyyətə onun qanunsuz  
əməli barədə məlumat vermək” çıxarılmışdır. 
1927-ci il Məcəlləsində də 1922-ci il Məcəlləsin-
də olduğu kimi hədə-qorxu ilə tələb etmə cinayə-
tində hədə yalnız zərərçəkmiş şəxsə-onun şəxsiy-
yətinə və  əmlakına yönəlmiş olur.  

Yuxarıda qeyd olunanlardan belə bir qənaətə 
gəlmək olar ki,1927-ci il Cinayət Məcəlləsi ilə  
1999-cu il Cinayət Məcəlləsində qeyd olunan hə-
də-qorxu ilə tələb etmə cinayəti yalnız hədənin  
yönəldiyi şəxslərə görə fərqlənir. Yəni, birində 
hədə yalnız zərərçəkmişə (1927), digərində isə 
hədə zərərçəkmişə və ya onun yaxın qohuma qar-
şı yönəlmiş olur(1999). 

Qeyd etmək lazımdır ki, istər 1922-ci il , istər-
sə də 1927-ci il Cinayət Məcəlləsində 1999-cu il 
Cinayət Məcəlləsindəki kimi tövsifedici əlamətlər 
qeyd olunmamışdır. 

1922, 1927 və 1999-cu il Məcəllələrində hədə-
qorxu ilə tələb etmə cinayətinin dispozisiyaları 
arasında mövcud olan fərqlər ilə yanaşı, həmcinin 
sanksiyalar arasında da müəyyən fərqlər mövcud-
dur. Beləki, 1922-ci il Məcəlləsində həmin cina-
yətə görə cəza 2 il, 1927-ci il Məcəlləsinə görə 3 
il, 1999-cu il Məcəlləsində isə 3 ildən beş il müd-
dətinə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası  nə-
zərdə tutulmuşdur. 

Yuxarıda adları qeyd  olunan Məcəllələrdə nə-
zərdə tutulan hədə-qorxu ilə tələb etmə cinayəti-
nin subyektləri isə anlaqlı şəxslər olmalıdır. La-
kin yaş hədləri hər bir cinayət üçün fərqli xaraker 
daşıyırdı. Beləki, 1922-ci il  Məcəlləsinə əsasən 
hədə-qorxu ilə tələb etmə cinayətinin subyektinin 
yaşı 14(4, m.18a), 1927-ci il Məcəlləsində 12 yaş 
(4, m. 12), 1999-cu ilin Məcəlləsində isə  14 yaş 
müəyyən edilmişdir. 

1930-cu illərdə mülkiyyət əleyhinə cinayətlərə 
qarşı ciddi mübarizə aparılmasında başlıca qayə, 
əsasən, dövlət  əmlakının qorunmasını təmin et-
məkdən ibarət idi. Həmin dövrlərdə cinayət qa-
nunvericiliyinin yalnız Cinayət Məcəlləsindən 
ibarət olmaması ilə əlaqədar olaraq Məcəlləyə da-

xil edilmədən də cinayət  məsuliyyəti və cəza  nə-
zərdə tutan ayrı-ayrı qanunlar  və qərarlar  qəbul 
edilə bilirdi. Məsələn, 1932-ci il 7 avqust tarixin-
də “Dövlət müəssisələrinin, kolxozların və koo-
perasiya əmlakının mühafizəsi və ictimai (sosia-
list) mülkiyyətin möhkəmləndirilməsi haqqında” 
qanun qəbul edilmişdir və bu, demək olar ki, bü-
tün İttifaq dövlətlərində Cəza Məcəlləsi ilə birgə 
qüvvədə idi. Adətən  bu qanun əmlakın oğurlan-
ması xüsusilə ağır nəticələrə səbəb olduğu zaman 
və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildiyi za-
man tətbiq edilirdi. Lakin sonradan bu qanunun 
əhatə dairəsi müxtəlif vasitələr ilə-yeni qərarların 
qəbul edilməsi ilə genişləndirilməyə başlanmış-
dır, məsələn SSRİ MİK-in 1933-cü il 30 yanvar 
tarixli qərarı ilə kənd təsərrüfatı işlərində sabotaj-
lıq etmək, traktorların maşınların qəsdən sındırıl-
ması kimi əməllərə 1932-ci il qanunu tətbiq edi-
lirdi. SSRİ dövründə mövcud olan, mülkiyyət  
əleyhinə cinayətlərə qarşı mübarizəni ifadə edən 
qanunvericiliyin məğzində dövlət mülkiyyətinin 
qorunması dayanırdı. Böyük Vətən müharibəsi 
dövründə dövlət mülkiyyətini qorumaq məqsədi-
lə, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti tə-
rəfindən 1942-ci il 23 mart tarixli fərman qəbul 
edilmişdir. Bu fərman vasitəsilə,  Cinayət Məcəl-
ləsinin 151-ci maddəsində nəzərdə tutulan vəzifə 
israfçılığı maddəsinin sanksiyası daha ağırlaşdı-
rılmışdır. Mülkiyyət  əleyhinə cinayətlərə qarşı 
mübarizə istiqamətində bu dövrdə qəbul edilən 
yeganə normativ-hüquqi akt 1942-ci il fərmanı 
olmuşdur. 

Azərbaycan SSRİ-də qəbul edilən növbəti Ci-
nayət Məcəlləsi isə 1960-cı ilə təsadüf edir. Bu 
Məcəllə 1960-cı il 8  dekabr tarixində qəbul edil-
miş və 1961-ci il 18 fevral tarixindən etibarən 
qüvvəyə minmişdir. Bu Cinayət Məcəlləsinin 1-ci 
maddəsində Məcəllənin başlıca  vəzifələri, aşağı-
da qeyd olunanları cinayətkar qəsdlərdən qoru-
maqdan ibarət idi: 

1. Sovet ictimai və dövlət quruluşunu; 
2. Sosialist mülkiyyətini; 
3. Şəxsiyyəti və vətəndaşların hüquqlarını; 
4. Sosialist hüquq qaydalarını . (4, s. 581) 
Məhz 1960-cı il  Cinayət Məcəlləsində cinayət 

qanunvericiliyinin Cinayət Məcəlləsindən ibarət 
olması qeyd  olunurdu. Belə ki, həmin  Məcəllə-
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nin 2-ci maddəsi “SSR İttifaqı və  Azərbaycan 
SSR cinayət qanunvericiliyi başlığı altında veril-
mişdir və həmin maddədə qeyd olunurdu ki: 

“Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsi  Azər-
baycan SSR Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin 
“y” bəndinə əsasən SSR İttifaqi və müttəfiq res-
publikaların cinayət qanunvericiliyi Əsaslarına  
müvafiq olaraq verilir. Dövləti və hərbi cinayətlə-
rə görə cinayət məsuliyyəti haqqında ümumittifaq 
qanunları və SSR İttifaqının mənafeyinə qarşı 
edilən sair cinayətlərə görə məsuliyyət müəyyən 
edən ümumittifaq qanunları həmin Məcəlləyə da-
xil edilməlidir. Bu qanunlar Azərbaycan SSR Ci-
nayət Məcəlləsinə daxil edilənədək ümumittifaq 
cinayət qanunları bilavasitə tətbiq edilir”. (4, s. 
581)  

Qeyd  olunan cinayət Məcəlləsində göstərilir 
ki, Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsi SSR İtti-
faqı və müttəfiq respublikaların cinayət qanunve-
riciliyi əsasında müəyyən edilmiş prinsiplərə və 
ümumi qaydalara əsaslanır. (4, s.581) Ümumitti-
faq cinayət qanunları da Azərbaycan SSRİ-də 
qüvvədə idi. Bunların Cinayət Məcəlləsinə daxil 
edilməsi nəzərdə tutulmuşdur, lakin onlar Məcəl-
ləyə daxil  edilənədək birbaşa qüvvəsi saxlayırdı. 

1960-cı il Məcəlləsində  mülkiyyət əleyhinə 
olan cinayətlər  2 fəsildə birləşdirilmişdir: 

1. İkinci fəsil-“Dövlət mülkiyyəti və ictimai 
mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər” başlığı altın-
da verilmişdir; 

2. İkinci –A fəsil- “Mülkiyyət  əleyhinə olan 
cinayətlər” başlığı altında verilmişdir. 

Yuxarıdan da göründüyü kimi,  bu iki fəsildə 
göstərilən cinayətlərin mahiyyəti, ictimai təhlükə-
lilik dərəcəsi və   xarakteri bir-birindən fərqlənir-
lər.  Qeyd etmək lazımdır ki, “Dövlət mülkiyyəti 
və ictimai mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər” 
fəsli  1993-cü ilə qədər “Sosialist mülkiyyəti 
əleyhinə olan cinayətlər” adı ilə verilmişdir. 
1998-ci il 7 aprel tarixli qanunla isə bu fəsil tama-
miylə çıxarılmışdır. 

1998-ci ilədək hədə -qorxu ilə tələb etmə cina-
yəti “Vətəndaşların şəxsi mülkiyyəti əleyhinə 
olan cinayətlər” fəslində qeyd olunmuş, 1993-cü 
ildə bu fəslin adı sadəcə “Xüsusi mülkiyyət əley-
hinə olan cinayətlər” adlandırılmışdır.  Hədə-qor-
xu ilə tələb etmə cinayəti 146-cı maddədə aşağı-

dakı məzmunda ifadə edilmişdir: 
“Hədə-qorxu ilə tələb etmə, yəni zərər çəkən 

şəxsin və ya onun yaxın adamlarının şəxsiyyəti 
üzərində zor göstərmə, onların haqqında rüsvaye-
dici məlumatlar yayma və ya onların əmlakını tə-
ləf etmə hədəsi ilə xüsusi mülkiyyətində olan əm-
lakını və ya əmlaka olan hüququnu və ya əmlak 
xarakteri daşıyan hər hansı hərəkətlər etməsini tə-
ləb etmə”(4,  s. 706) 

146-cı maddə 1996-cı il 24 dekabr tarixindən 
etibarən “Hədə-qorxu ilə tələb etmə və ya girov 
götürmə” adı ilə yeni  redaksiyada  verilmişdir. 
Həmin reaksiyadan verilən tərkib mahiyyət etiba-
rilə 1996-ci ilədək olan tərkibə olduqca yaxın ol-
sa da, arasında bəzi fərqlər var idi. Həmin fərqləri 
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. İlk növbədə cinayətə verilən adlar fərqli-
dir, 1996-cı il redaksiyasında hədə-qorxu ilə tələb 
etmə və ya girov götürmə başlığı altında verilmiş-
dir , təqsirləndirilən şəxs hədənin reallığına zərər-
çəkmişi inandırmaq üçün adamların girov götü-
rülməsindən istifadə edir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
“adamların girov götürülməsi” tövsifedici əlamət-
ləri nəzərdə tutan tərkibin daxilində verilmiş və 
burada adamlar dedikdə, böyük ehtimalla zərər-
çəkmiş şəxs və ya onun yaxın adamları nəzərdə 
tutulmalıdır. Hesab edirik ki, hədə-qorxu ilə tələb 
etmə cinayətinin tərkibinə adamaların girov gö-
türməsi əlamətinin əlavə edilməsi elə də uğurlu  
ve effektiv seçim deyil. Beləki, adamların girov 
götürülməsi kifayət qədər ictimai təhlükəliliyə 
malik olan, müstəqil cinayət tərkibi olduğundan 
bu cinayət əgər törədilmişdirsə, onda  cinayətlərin 
məcmusu meydana gəlməlidir; 

2. 1996-cı il  redaksiyasında  tövsifedici əla-
mətlər nəzərdə tutulmuşdur, lakin digərində isə  
yalnız  əsas tərkib qeyd edilmişdir; 

3.  Əsas tərkib üzrə sanksiya da bir –birindən 
fərqlənir. 1996-ci il tarixli redaksiyada hədə-qor-
xu ilə tələb etmə cinayəti üç ildən beş ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırı-
lırdı, lakin digərində isə yalnız üç il müddətədək 
azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulmuşdur. 

1998-ci ildən etibarən hədə-qorxu ilə tələb et-
mə  cinayəti “mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər” 
adlanan yeni fəsildə  qeyd olunmuşdur. 93-6-cı 
maddədə “Əmlakı zorla tələb etmə” başlığı altın-



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 2 (30), 2021 

16 

da verilmiş və həmin maddədə deyilir: 
“Özgəsinin əmlakını ona olan hüququ zorla  

tələb etmə, yəni zərər çəkən şəxs, yaxud onun ya-
xın adamları üzərində zor tətbiq etmək, onun və 
ya onun yaxın adamları haqqında rüsvayedici mə-
lumatları yaymaq, habelə onların əmlakını zədə-
ləmək, yaxud tələf etmək hədəsi ilə mülkiyyəti və 
ya ona olan hüququ tələb etmə”(4, s.680) 

Qeyd etmək lazımdır hədə-qorxu ilə tələb etmə 
cinayətinin əmlakı zorla tələb etmə kimi adlandır-
maq  o qədər də uğurlu seçim hesab edilə bilməz. 
Beləki, əmlakı zorla tələb etmə dedikdə,  zərər-
çəkmiş şəxsə zor tətbiq etməklə onun sırf hal-ha-
zırda əlində olan əmlakın alınması başa düşülür. 
Bir növ soyğunçuluq kimi. Lakin hədə-qorxu ilə 
tələb etmə cinayətinin elə başlıca mahiyyəti hədə-
qorxu vasitəsilə əmlakı, əmlaka olan hüququ tə-
ləb etməkdən ibarətdir. 

Yuxarıda  göstərilən  tərkib 1999-cu il  Cina-
yət Məcəlləsi, yəni qüvvədə olan Cinayət Məcəl-
ləsində verilmiş hədə-qorxu ilə tələb etmə cinayə-
tinin dispozisiyası ilə olduqca yaxındır. Yeganə 
fərq,burada hədənin yönəldiyi subyekt zərərçək-
miş və onun yaxın adamlarıdır. 1999-cu il Cina-
yət  Məcəlləsində yaxın adamları ifadəsinin əvə-
zinə yaxın qohumları ifadəsi işlədilmişdir. Yaxın 
qohumları dedikdə, bura onun valideynləri, uşaq-
ları, övladlığa götürülənlər, övladlığa götürənlər, 
ər-arvad, doğma və ya ögey bacılar və  qardaşlar, 
nənələr, babalar, nəvələr başa düşülür.  Yaxın 
adamlar anlayışı isə bir qədər mücərrəd xarakter 
daşıyır. Yəni burada yaxınlıq meyarı nə ilə ölçü-
lür ilk növbədə bunu müəyyən etmək lazımdır. 
Yaxın adamlar dedikdə, yalnız qohumlar başa dü-
şülə bilməz. Təbii ki, bura həm yaxın qohumlar, 
həm də qohumluq əlaqəsi olmayan  lakin yaxın 
münasibətdə olduğun dostların, qonşuların daxil 
edilə bilər. Hesab edirik ki, yaxın adam anlayışı 
bir qədər qeyri-dəqiq olduğundan onun cinayət 
tərkibində qeyd olunması düzgün hesab edilə bil-
məz. Çünki bu hədənin yönəldiyi şəxslərin dairə-
sini olduqca genişləndirdiyi üçün, əsassız olaraq 
cinayət məsuliyyətinin yaranmasına səbəb ola bi-
lər. Digər bir tərəfdən bu anlayış qiymətləndirici 
meyar olduğundan, cinayət  qanunvericiliyini tət-
biq edən subyektlərə geniş səlahiyyət verirdi.  Bu 
baxımdan hal-hazırda qüvvədə olan Cinayət Mə-

cəlləsində qeyd  olunan hədə-qorxu ilə tələb etmə 
cinayəti daha təkmil hesab  oluna bilər. Lakin di-
gər bir tərəfdən də, qeyd etmək lazımdır ki, təcrü-
bə göstərir ki, bəzi hallarda şəxslərin öz yaxın qo-
humları ilə əlaqələri elə də yaxın olmur və ya əla-
qələr ümumiyyətlə olmur. Bu o deməkdir ki, zə-
rərçəkmişi həmin şəxslərlə hədələmək onun  üçün 
elə də bir əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Lakin zə-
rərçəkmiş üçün daha dəyərli və yaxın münasibət-
də olduğu yaxın adamları, dostları vardır ki, bun-
larla onun hədələnməsi , doğrudan da zərərçək-
miş şəxsdə qorxu hissi yarada bilər, hansı ki, bu 
da onu müəyyən bir  qanunsuz tələbi icra etməsi 
üçün imkan yaradar. Lakin qeyd olunanlar bir qə-
dər təcrübi xarakter daşıdığından, bunu qanunver-
cilik səviyyəsində nəzərdə tutmaq  praktika üs-
tünlüklərlə yanaşı, problemlərin də yaranmasını 
öz bərabərində gətirə bilər. 

 1960-cı il Cinayət Məcəlləsində əmlakı zorla 
tələb etmə cinayətinin əsas tərkiblə yanaşı bir sıra  
tövsifedici halları özündə nəzərdə tutan tərkibləri 
də qeyd edilmişdir. Həmin tərkiblər aşağıdakı ki-
mi qeyd  olunmuşdur: 

1. Eyni hərəkətlər təkrarən, bir qrup şəxs tə-
rəfindən, zərər çəkmiş şəxsin və ya onun yaxın 
adamlarının həyatı və ya səhhəti üçün təhlükəli 
zorakılıq tətbiq etmə hədəsi ilə, habelə onların 
əmlakını zədələmə, yaxud tələf etməklə törədil-
dikdə; 

2. Bu maddənin birinci və ya ikinci hissəsin-
də nəzərdə tutulmuş hərəkətlər sifarişlə, zərərçək-
miş şəxsə və ya  onun yaxın adamlarına ağır bə-
dən xəsarəti yetirməklə və yaxud zərər çəkənə 
xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə; 

3. Bu maddənin birinci, ikinci və ya üçünçü 
hissəsində nəzərdə tutulmuş hərəkətlər mütəşək-
kil dəstə və ya xüsusi təhlükəli residivist tərəfin-
dən və yaxud zərər çəkənə külli miqdarda ziyan 
vurmaqla törədildikdə;(4, s.681) 

1960-cı il Məcəlləsində əmlakı zorla tələb et-
mə cinayətinin əsas tərkibinin sanksiyası  əmlakı 
müsadirə edilməklə və ya edilməməklə üç ildən 
beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmədən 
ibarətdir. Bu cəzalar  ağırlaşdırıcı hallar üçün isə  
beş ildən səkkiz ilə, səkkiz ildən  on iki ilə,  on iki 
ildən on beş ilə kimi müəyyən edilmişdir. 

Nəhayət, 1999-cu il 30 dekabr tarixində yeni 
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Cinayət  Məcəlləsi qəbul  edildi və bu Məcəllə 
2000-ci ildən etibarən isə qüvvəyə minmişdir.  
Həmin Cinayət Məcəlləsinin 182-ci maddəsi hə-
də-qorxu ilə tələb etmə başlığı altında verilmişdir. 

Bu anlayış hədə-qorxu ilə tələb etmənin demək 
olar ki bütün elementlərini özündə ifadə etməklə 
təkmil bir formanı ifadə edir. 
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Gulshan Farajova  
History of the development of criminal law in the fight against extortion 

Summary 
 
The article notes the historical development of the crime of extortion, the definition of the crime in 

the legislation.Differences and similarities in the disposition of the crime which were mentioned in  
the Criminal Codes  adopting during   different historical period  were noted. 

 
Гульшан Фараджова  

История развития уголовного права в борьбе с вымогательством 
Резюме 

 
В статье отмечается историческое развитие вымогательства, определение преступления в 

законодательстве. Отмечены различия и сходства в описании преступления, которые упомина-
лись в Уголовных кодексах, принятых в разные исторические периоды. 
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recidivism. 

 
1.1.  Giriş 

zun müddət cinayət hüququnda ümu-
mi olaraq quot crimina, tot poenae 
prinsipi qəbul edilmişdi. Beləliklə, nə 

qədər cinayət varsa, o qədər cəza olmalıdır düşü-
nülürdü. Kriminalistlər illər keçdikcə bu prinsipin 
cinayət hüququ üçün tam olaraq istənilən nəticəni 
vermədiyini anlayırlar. Cinayətlərin çoxluğu1 bu 
prinsip üçün olan böyük istisnadır. 

Bu istisna hal fərqli hüquq sistemlərində araş-
dırma mövzusu olmuşdur. Bizim hüquq sistemi-
mizə baxdığımız zaman qənaət bəxş edən bir işin 
olduğunu demək xəyalpərəstlik olacaqdır. Qeyd 
edilən və digər səbəblərdən bu məqalənin həm bi-
zim, həm də türk oxucuların diqqətini çəkəcəyini 
düşünərək qələmə alırıq. 

Araşdırmanın davamında cinayətlərin çoxlu-
ğunun prinsipləri, nəzəriyyə və cinayətlərin çox-
luğunun növləri barədə izahlar edilməkdədir. 

 
1.2.  Cinayətlərin Çoxluğunun Prinsipləri 
Cinayətlərin çoxluğu fərqli prinsiplər çərçivə-

sində qiymətləndirilib. Bu prinsiplərdən hələ də 
aktual olaraq istifadə edilənlər vardır. Bu prinsip-

                                                 
1 Cinayətin çoxluğunun termin olaraq adlandırılmasında o 
qədər də ciddi problem görmürük. Azərbaycanda ümumi 
olaraq ACM qəbul edilənə qədər cinayətlərin cəmi daha 
sonra isə hamılıqla cinayətlərin çoxluğu adlandırılmağa 
başlanmışdır. 

lər – toplama, hüquqi, ərimə, kombinasiya və tək 
cəza prinsipləridir. 

Toplama prinsipi [22, s.240] yuxarıda qeyd 
edildiyi kimi bu prinsipin mahiyyəti edilən hər ci-
nayət üçün ayrıca cəza tətbiq edilir və bu cəzalar 
toplanır. Bu prinsip əsasında  heç bir güzəşt yox-
dur. Cinayətlərin çoxluğu prinsipləri arasında olan 
ən ibtidai versiya hesab olunan toplama prinsipi 
bugün üçün ən az istifadə ediləndir deyə bilərik. 

Hüquqi çoxluq prinsipi törədilmiş olan cina-
yətlər üçün tətbiq ediləcək cəzalardan ən ağrının 
müəyyən bir həddə kimi artırılmasıdır [19, s.13].  
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə 
(bundan sonra ACM) baxdığımız zaman görə bi-
lərik ki, cinayətlərin çoxluğu ilə bağlı cəzaların 
təyini məsələlərində bu prinsip daha istifadə edi-
ləndir. 

Ərimə prinsipi törədilmiş cinayətlər arasında 
ən ağır cəzanı hansı ehtiva edirsə, o tətbiq edilir. 
Məsələn Türkiyə Cinayət Qanunun (bundan sonra 
TCK) ideal məcmu ilə bağlı 44-cü maddəsinə 
diqqət etsək, bu prinsipin tətbiq formasını görə 
bilərik. 

 Kombinasiya prinsipinə əsasən, müəyyən edi-
lən cəzalardan ən ağırı tətbiq edilir, amma daha 
yüngül cəzalar isə son olaraq tətbiq edilən cəzada 
diqqətə alınır [19, s.14]. 

Tək cəza prinsipi törədilən cinayətlərin sayı və 
cinayətlərin çoxluğu nəzarə alınmadan tək bir cə-
za seçilməsi ilə xarakterizə olunur. Bu prinsipin 
tətbiqi zamanı cinayət kənara qoyub, cinayətkarın 
xarakteri nəzərə alınaraq cəza verilir.  

Qənaətimizcə, bu prinsiplərdən ən əlverişlisi 
hüquqi çoxluq prinsipidir. Çünki beləliklə, heç bir 
cinayət cəzasız qalmayacaqdır. Digər prinsiplərə 
baxdıqda isə kölgədə qalan cinayətlər vardır. 
Bundan başqa tək cəza prinsipi isə özlüyündə ci-
nayət hüququnun prinsipi olan “cəzanın fərdiləş-

U 
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məsi prinsipinə” çox yaxın olduğu üçün cinayət-
kara cəza təyin edildiyi hər bir halda onun cəmiy-
yətdəki rolu nəzərə alınmalıdır. Hüquqi çoxluq 
prinsipinin tərəfdarı olsaq da, bu prinsipin tətbiqi 
zamanı sui-istifadələrə yol verilməməlidir. Əgər 
bu prinsipin tətbiqi zamanı ədalətli olunarsa, heç 
bir cinayətə görə nə hədiyyə verilməz, nə də köl-
gədə qalan cinayət olar. 

 
1.3. Nəzəri izah (Əməlin təkliyi və ya çoxluğu) 
Cinayətlərin çoxluğu termini ortaya çıxdıqdan 

sonra çoxluq dediyimiz zaman cinayətin hansı 
əlamətini nəzərə alacağımız sualı meydana çıxır. 
Bu suala fərqli cavablar verilməsi özü ilə müxtə-
lif nəzəriyyələr də gətirmişdir. Bu zaman cinayə-
tin özünü və tipə uyğun əməl ünsürünün element-
lərini nəzərə alaraq cavablandırmaq mümkündür. 
Bu zaman qarşımıza üç nəzəriyyə çıxarır: nəticə, 
əməl və qanuni tip ölçüsü. 

Nəticə ölçüsü. Cinayətin təkliyi və ya çoxluğu-
nun nəticədən asılı olması fikri vardır. Cinayətin 
çoxluğu və ya təkliyi nəticəyə görə müəyyən edil-
cəkdir [18, s.327]. Məsələn, bir anbardan fərqli 
zamanlarda alma oğurlanması[10, s.40].  
Əməl ölçüsü. Cinayətin sayını hərəkətə görə 

müəyyən edənlərin fikirlərinə əsasən, törədilən 
əməlin sayına baxmaq lazımdır[20, s.577]. Əgər 
əməl təkdirsə, artıq cinayətin çoxluğundan danış-
maq imkansızdır. 

Qanuni tip ölçüsü. Bu ölçünün tərəfdarları 
düzgün olaraq, cinayətin təkliyini və ya çoxluğu-
nu nəticəyə və ya əmələ bağlamır. Çünki adından 
bəlli olduğu üçün cinayətin çoxluğunu müəyyən 
etməyə çalışırıq. Bu halda sadəcə cinayətin tipə 
uyğun əməl tərkibini nəzərə alıb, digər tərkibləri 
kənarda saxlamaq istənilən hədəfə çatmağa kö-
mək etməyəcəkdir. Beləliklə, cinayətlərin çoxlu-
ğunu müəyyən etmək üçün mütləq bütün cinayət 
tərkibinin mövcudluğunu nəzərə almalıyıq. 

  
1.4.  Azərbaycan cinayət hüququ tarixində 

cinayətin çoxluğu 
Azərbaycan cinayət hüququ tarixində dörd Ci-

nayət Məcəlləsi olmuşdur. Bu Məcəllələrdən üçü 
Sovetlər dönəmində, biri isə müstəqillik dövründə 
qəbul edilmişdir. Əlavə olaraq, Müasir Dövlətlər 
Birliyinə üzv dövlətlər üçün Model Cinayət Mə-

cəlləsi (bundan sonra MCM) hazırlanmışdır.  
Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyətinin 

1922-ci il tarixli Cinayət Məcəlləsinin 30-cu 
maddəsinə əsasən, hökm çıxarılana qədər müqəs-
sir tərəfindən iki və daha artıq cinayət əməlinin 
edildiyi hallarda məhkəmə, hər bir cinayət üçün 
ayrıca cəza təyin edib, təqsirkarı ona təyin edil-
miş cəzaların ən ağırına məhkum edir, bu zaman 
sonuncu (yekun), cəzanın təyin edildiyi maddədə 
nəzərdə tutulmuş ən yuxarı cəza həddinə qədər 
yüksəldilə bilər. 

Maddənin izahını bu günün dəyərləri ilə müza-
kirə etsək, maddədə hərəkətin təkliyindən və ya 
çoxluğundan, nəticələrin fərqli olub çox olmasın-
dan da danışılmır. Sadəcə axtarılan element cina-
yət əməlinin iki və daha artıq olmasıdır. Bu za-
man Məcəllə daxilində cinayət əməlinin eyni və 
ya fərqli olmasının da heç bir əhəmiyyəti yoxdur. 
Deməli, tətbiqi formasından asılı olaraq, eyni ci-
nayət əməlinin təkrar olaraq tətbiqi çoxluq sayıla 
da bilərdi. Göründüyü kimi, maddə öz daxilində 
ümumi bir anlayış mənimsəmişdir. 

Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyətinin 
1927-ci il tarixli Cəza Məcəlləsinin 54-cü maddə-
sinə əsasən, Müqəssirin etdiyi əməlində bir neçə 
cinayət əməli olduqda, ictimai müdafiə tədbiri, 
daha şiddətli tədbirə səbəb olan cinayətə görə 
müəyyən edilir. Hökm çıxarılana qədər müqəssir 
tərəfindən, iki və ya daha çox cinayət edilmiş ol-
duğu hallarda, məhkəmə hər bir cinayət üçün ay-
rıca ictimai müdafiə tədbiri müəyyən edir və onu 
bu tədbirlərin ən ağırına məhkum edir. 

Maddə daxilində məcmunun həm ideal, həm 
də real formaları müəyyən edilmişdir[13, s.337]. 
Maddənin rəhbər tutduğu nəzəriyyə isə əməl öl-
çüsüdür. Əməlin törədildiyi zaman tək və ya çox 
olmasına baxmaq lazımdır. Cəzanın təyin edilmə-
si halında isə ərimə prinsipi əsas götürülmüşdür. 

Son olaraq isə 1960-cı il tarixli Azərbaycan 
SSR Cinayət Məcəlləsində daha detallı bir tən-
zimlənmə vardır. Bu cinayət məcəlləsi də digərlə-
ri kimi, cinayətlərin çoxluğu olaraq ideal və real 
məcmunu görür. İdeal məcmu dedikdə, eyni vaxt-
da edilən bir hərəkətlə iki və ya daha artıq cinayə-
tin törədilməsidir, real məcmu isə zamana görə 
bir-birindən təcrid olunmuş iki və ya daha artıq 
əməlin edilməsi ilə yaranır[9, s.1037]. 
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Bu Məcəllə qüvvədə olan ACM üçün bir yol-
dur. Hələ də bəzi maddələr və fikirlər olduğu ki-
mi qalmaqdadır. Birincisi, ideal məcmunun veri-
lən anlayışında “eyni vaxtda edilən” ifadəsinin 
düzgün olmadığını düşünürük. Artıq ACM-dən 
bu ifadə çıxarılıb, çünki bir hərəkətin müxtəlif za-
manlarda edilməsi mümkün deyil. Buna baxma-
yaraq, hələ də “iki və daha artıq” ifadəsini saxla-
yıb, “iki və daha çox” formasında istifadə edirik. 
Bu ifadənin yerinə “birdən çox” işlədilməsinin 
daha faydalı ola biləcəyi fikrindəyik.  

Bu Məcəllənin qüvvədə olduğu zamanda cəza-
nın müəyyən edilməsi üçün bir neçə alternativ 
təqdim edilmişdi: 1) daha ağır cəza ilə az ağır cə-
zanı əhatə etmək, ya da 2) qanun sanksiyasının 
daha ciddi cəza nəzərdə tutan maddəsinin göstər-
diyi həddə tamamilə və ya qismən toplamaq [12 
s.56]. 

 
1.5.  Cinayətlərin çoxluğunun növləri 
Cinayət çoxluğu uzun-uzun müzakirə edilən 

mövzu olduğu üçün növləri də fərqlidir. Bu növ-
lərin arasında ortaq qənaətə gəlinən növlər və hə-
lə də normalaşdırılmayan növlər vardır. Nəzəri 
baxımdan qəbul edilən cinayətin çoxluğunun 
növləri olaraq: tərkibli cinayət, keçidli, birləşik, 
ideal məcmu, uzanan və Azərbaycan cinayət hü-
quq nəzəriyyəsində cinayətin təkrar törədilməsi, 
real məcmu və residivı qəbul edilir[17, s.645]. 

Cinayətlərin çoxluğunun növlərinin fərqli olsa 
da ortaq məqsədləri vardır: a) şəxsin törətdiyi 
əməllə zərər yetirdiyi hüquqi yararlar diqqətə alı-
naraq onu ədalətli formada cəzalandırmaq və ci-
nayət qanunvericiliyini bütünlüklə tətbiq etmək; 
b) şəxsi törətdiyi cinayətə görə ədalətsiz cəzalan-
dırılmasının qarşını almaq. 

Cinayətin təkrar törədilməsi. ACM-də ayrıca 
bir cinayətlərin çoxluğu adlı bölmə yoxdur. Bu-
nun üçün də qanunverici orqanın konkret olaraq 
hansı anlayışların cinayətlərin çoxluğuna aid etdi-
yini demək olmur. Fəqət ölkədə qəbul edilən 
ümumi nəzəriyyəyə əsasən, biz araşdırmamızı da-
vam edəcəyik. Belə olduğu halda ilk müzakirə 
edəcəyimiz məsələ cinayətlərin təkrar törədilmə-
sidir.Cinayətlərin təkrar törədilməsi ACM-in 16-
cı maddəsində təsbit edilmişdir. 16.1-ci maddəyə 
əsasən, ACM-in eyni bir maddəsi ilə nəzərdə tu-

tulmuş cinayətin iki dəfə və ya iki dəfədən çox 
törədilməsi, cinayətin təkrar törədilməsi hesab 
edilir. Beləliklə, təkrarlıq bir normanın iki və ya 
daha çox törədilməsidir ki, bu da qanuni tip nəzə-
riyyəsinə əsaslanır. Təqsirləndirilən şəxsdən eyni 
maddənin sadə və ya ağırlaşdırıcı hallarından bi-
rini icra edilməsi gözlənilməkdədir. Bu zaman 
təqsirləndirilən həm sadə forma, həm də ağırlaş-
dırıcı formanı törətsə belə, cinayətlərin təkrar tö-
rədilməsi olduğunu qəbul edəcəyik[15, s.398].  

Təkrar cinayətlərin olması üçün əməlin qurba-
nının sadəcə bir olması deyə bir şərt axtarılmır. 
Bununla yanaşı, törədilən bu əməllərin tək bir hə-
rəkətlə edilməsinə ehtiyac yoxdur. Təkrar cina-
yətlərin törədilməsində məhdud bir müddət anla-
yışı müəyyən edilməyib və törədilən cinayət 
əməlləri bir-birindən uzun müddət aralığında da 
edilə bilər. 

Bu maddə ilə yanaşı, ACM-də 16.2-ci maddə-
də qeyd edilir: ACM-in müxtəlif maddələri ilə 
nəzərdə tutulmuş iki və ya daha çox cinayətin tö-
rədilməsi, yalnız həmin Məcəllənin Xüsusi hissə-
sində birbaşa göstərilən hallarda cinayətin təkrar 
törədilməsi hesab edilir. Bu maddənin müsbət də-
yərləndirilməsidir odur ki, qanunverici orqan tək-
rarın xüsusi növünü müəyyən edir. ACM-in 120 
(qəsdən adam öldürmə) və 177-ci (oğurluq) mad-
dəsinin qeyd hissəsində bir sıra maddə göstərilir 
ki, bu maddələrdən hər hansısa ikisinin törədil-
məsi özlüyündə cinayətlərin çoxluğunu meydana 
gətirir. 

Bir şəxsin müxtəlif vaxtlarda oğurluq və dələ-
duzluq etdiyini düşünək. Bu əmələ məhkəmə qiy-
mət verdiyi zaman 177.1-ci maddə və 16.2-ci mad-
dəyə əsasən, 178.2.2-ci maddələrlə hökm çıxarıla-
caq. Lakin məhkəmənin belə qiymətləndirmə me-
yarından istifadə etməsi yanlış olacaqdır. Çünki 
şəxsin iki əməlini üç kimi qiymətləndiririk. Prob-
lem ilk baxışda aydın olmaya bilər. 178.2.2-ci 
maddənin təqsirləndirilən şəxsə qarşı irəli sürül-
məsi üçün həmin şəxsin iki dəfə dələduzluq etməsi 
lazımdır. Ancaq biz bir dələduzluq əməlini iki və 
daha çoxmuş kimi qiymətləndirmiş oluruq.2 

Cinayətlərin təkrar törədilməsinə ümumi qiy-
                                                 
2 Əks fikirlər üçün bax: İsfəndiyar Ağayev, Azərbaycan 
Respublikası Cinayət Hüququ Ümumi və Xüsusi Hissə, 
Bakı:Nurlar, 2010, s. 247. 
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mət versək, fikrimizcə, bu anlayışı cinayətlərin 
çoxluğu kimi qiymətləndirməməliyik. Bu maddə-
nin cinayətin dəfələrlə edilməsindən heç bir fərqi 
yoxdur. Hər hansı bir şəxs eyni əməli fərqli za-
manlarda dəfələrlə icra etməsi artıq onun üçün ci-
nayətlərin çoxluğu deyil, ağırlaşdırılan bir haldır. 
Bu zaman da cinayətlərin məcmusunu tətbiq edə 
bilmərik. 

ACM-in cinayətlərin çoxluğu deyə ayrıca bir 
bölməsi olmadığını qeyd etmişdik, cinayətlərin 
təkrar törədilməsi isə cəzanı ağırlaşdıran halların 
daxilində sadalanmışdır. Bu səbəbdən də eyni bir 
əməlin təkrarlıqla törədilməsi cinayətlərin çoxlu-
ğu deyil, cəzanı ağırlaşdıran haldır. 

Son olaraq isə cinayətlərin təkrar törədilməsin-
də cəzanın müəyyən edilməsi üçün hər bir mad-
dəyə ayrı-ayrılıqda baxmaq lazımdır. Belə bir tə-
ləbin olması da təkrarlığın artıq cinayətlərin çox-
luğu prinsipindən kəm qaldığının sübutudur. 
MCM-də və Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəl-
ləsində artıq cinayətlərin təkrar törədilməsi barə-
də normaya rast gəlmək olmur. MCM-in 63-cü 
maddəsiolan məsuliyyəti və cəzanı ağırlaşdıran 
hallarda cinayətin törədilməsinin təkrarlığı vardır. 
Buna baxmayaraq, cinayətin törədilməsinin tək-
rarlığının nə demək olduğu barədə müddəa yox-
dur[8, s.247]. Beləliklə, cinayətin törədilməsinin 
təkrarlığı cinayətlərin çoxluğu deyil, məsuliyyəti 
və cəzanı ağırlaşdıran haldır. 

Cinayətlərin Məcmusu.Azərbaycan Cinayət 
hüququnun ən köklü və Roman-german hüquq 
sistemləri tərəfindən də qəbul edilən cinayətlərin 
çoxluğu növü cinayətlərin məcmusudur. Cinayət 
hüququ nəzəriyyəsində qəbul edilən ümumi fikrə 
əsasən, cinayətlərin məcmusu iki yerə ayrılır. 
Bunlar real (həqiqi) məcmu və ideal (xəyali) məc-
mudur.  

Real Məcmu. ACM-in 17.1-ci maddəsinə əsa-
sən, bu Məcəllənin müxtəlif maddələri ilə nəzər-
də tutulmuş iki və ya daha çox cinayətin törədil-
məsi, həmin cinayətləri törətmiş şəxs onlardan 
heç birinə görə məhkum olunmamışdırsa və ya 
qanunla müəyyən edilmiş əsaslar üzrə cinayət 
məsuliyyətindən azad edilməmişdirsə, habelə bu 
cinayətlərdən heç birinə görə cinayət məsuliyyəti-
nə cəlbetmə müddəti keçməmişdirsə, cinayətlərin 

məcmusunu yaradır.3 Biz qanunverici orqanın re-
al məcmu üçün verdiyi tərifdən aşırı ünsürdən is-
tifadə etdiyini düşünürük. Bir şəxsin bir neçə hə-
rəkətlə iki və daha çox cinayət törətməsidir[14, 
s.145]. Məsuliyyət məsələsini kənarlaşdırmağımı-
zın səbəbi bu ünsürün residivin təyinedicisi olma-
sıdır. Hər iki anlayışda eyni təyinedici ünsürdən 
istifadə etmək sadəcə qarışıqlıq yaradır. 

Real məcmu üçün əsas olan prinsip yuxarıda 
da qeyd etdiyimiz kimi nə qədər cinayət varsa,  o 
qədər də cəza var prinsipidir.4 Çünki hüquqşünas-
lar bu məsələdə daha çox hərəkət çoxluğu və ci-
nayətlərin müxtəlif olmasını axtarırlar. Məsələn, 
adam öldürən şəxsin törətdiyi əməlin izlərini 
məhv etmək üçün evi yandırması. Belə olduğu 
halda iki cinayətdən danışa bilərik. Birincisi, qəs-
dən adam öldürmə və ikicisi əmlakı qəsdən məhv 
etmə və ya zədələmə (situasiyadan asılı olaraq 
mənzil toxunulmazlığını pozma cinayəti də ola 
bilər). 

Göründüyü kimi real məcmuda reallaşdırılan 
əməllərin arasında müəyyən zaman aralığı olur. 
Müəyyən zaman aralığından əlavə olaraq, hüquq 
ədəbiyyatımızdan real məcmunun ünsürləri ara-
sında cinayətlərin müstəqil hərəkətlərlə (hərəkət-
sizlik aktları ilə) törədilməsi və törədilmiş cina-
yətlərin müxtəlif cinsli olması ünsürləri ilə rast-
laşmaq da mümkündür[6]. Biz son olaraq göstəri-
lən iki ünsürü məqbul saymırıq.  

Real məcmu üçün axtardığımız ilk ünsür müx-
təlif cinayətlərin törədilməsidir. Əgər bu ünsürü 
axtarırıqsa, ayrıca olaraq hər hansısa bir hərəkət 
və ya hərəkətsizlik elementi axtarmağa ehtiyac 
qalmır. Ona görə ki, cinayətin meydana gəlməsi 
                                                 
3 TCK-da real məcmu ilə bağlı bir maddə olmasa da, 
Almaniya Cinayət Məcəlləsinin 53-cü maddəsinə əsasən, 
kimsə, birləşdirilərək mühakimə edilən birdən çox cinayət 
törətmiş olarsa və beləcə özü haqqında birdən çox 
azadlıqdan məhrum etmə cəzası və ya birdən çox cəriməyə 
hökm edilməsinə səbəb olarsa, tək bir toplama cəzası hökm 
edilir. Feridun Yenisey ve Gottfried Flagemann, Alman 
Ceza Kanunu Strafgesetzbuch (StGB), B.2, İstanbul: 
Beta, 2015, s. 45. 
4Bu fikirdə olmağımızın əsas səbəblərindən biri də ACM-in 
17.3-cü maddəsidir. Şəxs bu Məcəllənin müvafiq 
maddələrinə uyğun olaraq cinayətlərin məcmusunu yara-
dan hər cinayətə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Bu 
norma ilə artıq ACM də bizim fikrimizdə haqlı olduğumuzu 
təsdiq edir. 
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üçün cinayət tərkibi olmalıdır. Cinayət tərkibinin 
bir ünsürü də tipə uyğun əməldir ki, o da öz daxi-
lində hərəkət və hərəkətsizliyi birləşdirir. 

Real məcmunun olması üçün cinayətlərin 
müxtəlif cinsli olması ünsürü də yanlışdır. Qarşı-
mızda olan problemə iki yanaşma təqdim etmək 
olar. Birincisi, cinayətlərin təkrar törədilməsini 
tanıyaraq, ikincisi isə cinayətlərin təkrar törədil-
məsini inkar edərək. Bu məsələlərdən əvvəl isə 
qeyd etməliyik ki, müxtəlif cinsli cinayətlər de-
dikdə, törədilən cinayətlərin ACM-in müxtəlif fə-
sillərində olması başa düşülür. 

 Cinayətlərin təkrar törədilməsini qəbul edirik-
sə, bu fikirdə olmağımıza az da olsa haqq qazan-
dırmaq olar. Çünki bu fikirdəki yazarların əsas 
çəkindikləri məsələ ACM-in Xüsusi Hissəsində 
bəzi maddələrin qeyd hissədir. Xüsusi Hissədəki 
maddə qeyd hissəsi təkrar olduğu deyilsə belə, ci-
nayətlərin məcmusu yarana bilər. Məsələn, 
ACM-in 120-ci maddəsinin (qəsdən adam öldür-
mə) Qeyd hissəsində deyilir: Bu Məcəllənin mad-
dələri ilə qəsdən adam öldürməyə görə məsuliy-
yət müəyyən olunmuş cinayətlərdən hər hansı bi-
rini və ya bir neçəsini törətmiş şəxs tərəfindən bu 
Məcəllənin 120-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş 
cinayətin yenidən törədilməsi onun təkrar törədil-
məsi hesab olunur. Qeyddən iki nəticə meydana 
gəlir: Birincisi, şəxs ehtiyatsızlıqdan adam öldü-
rür və daha sonra qəsdən adam öldürür. Bu əmə-
lin tövsifi ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə (124-cü 
maddə) və təkrar adam öldürmə (120.2.10-cu 
maddə) əməlləri ilə olmalıdır (biz bu formada 
tövsifin əleyhinəyik). Bu zaman sual ortaya çıxır: 
Şəxs ilk olaraq qəsdən adam öldürmə törətsə, töv-
sif necə olacaq? Qeyd hissəsinin də dediyi kimi, 
artıq əmələ qiymət verdiyimiz zaman cinayətlərin 
məcmusu olduğunu deyəcəyik. Törədilmiş əməl-
lərin bu formada tövsif edilməsinin bir səbəbi də 
qəsdən adam öldürmə cinayətindən başqa o fəsil-
də olan cinayətlərin heç birində təkrar törədilmə 
kimi ağırlaşdırıcı halın olmamasıdır. Demək olur 
ki, real məcmusu üçün törədilən əməllərin müxtə-
lif cinsli olması şərt deyil. 

Cinayətin təkrar törədilməsini qəbul etmiriksə, 
həll sadədir. Şəxsin iki və daha artıq cinayət tö-
rətdiyi aşkarlandıqdan sonra birbaşa olaraq onu 
cinayətlərin məcmusu kimi qiymətləndirəcəyik. 

ACM-in 17.4-cü maddəsinə əsasən, törədilən 
əməl ümumi norma və xüsusi normadırsa cinayət-
lərin məcmusu deyil, xüsusi norma tətbiq ediləcə-
yi bildirir. Məsələn, şəxs vətəndaşın seçkilərdə iş-
tirak etməsinə mane olur, həmin şəxsi otağa kilid-
ləyir və digər tərəfdən də siyasi partiyanın kam-
paniyasına müdaxilə edib dağıdır. Bu maddələr-
dən ikincisi birincisinə münasibətdə xüsusi oldu-
ğu üçün şəxs məsuliyyətə sadəcə ikinci cinayətə 
görə cəlb ediləcəkdir.  
İdeal Məcmu. İdeal məcmu ACM-in 17.2-ci 

maddəsində öz əksini tapmışdır: Bir hərəkətlə 
(hərəkətsizliklə) bu Məcəllənin iki və daha çox 
maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş iki və daha çox ci-
nayətin törədilməsi cinayətlərin ideal məcmusunu 
yaradır. 

İlk baxışdan göründüyü kimi, ACM-də ideal 
məcmua anlayış verilsə də, cəzanın hansı formada 
veriləcəyi ilə bağlı heç bir məlumat verilməmiş-
dir. Cəza ilə bağlı məsələni Məcəllənin 66-cı 
maddəsində tapa və bu barədə danışa bilərik. 
Ümumi olaraq, ideal məcmu bir əməl ilə birdən 
çox cinayətin törədilməsidir. İdeal məcmu ilə 
bağlı iki əsas nəzəriyyə mövcuddur: birlik nəzə-
riyyəsi və bir çox cinayət nəzəriyyəsi. Birlik nə-
zəriyyəsinin əsas tərəfdarları olan Baumgarten və 
Von Liszt bu nəzəriyyədə ideal məcmunun tək ci-
nayət olduğunu sübut etməyə çalışırlar[21, s.173]. 
Bu nəzəriyyənin tərəfdarlarının əsas dayaq nöqtə-
si ideal məcmuda qəsd olunan (törədilmək istəni-
lən əməlin) obyetkin tək olmasıdır, amma nə qə-
dər obyektin tək olması barədə haqlı olsalar da, o 
qədər də tənqidə açıq bir nəzəriyyəni təqdim et-
miş olurlar. 

Bir çox cinayət nəzəriyyəsinə görə, ideal məc-
mu birdən artıq cinayətin birləşməyindən meyda-
na gəlir. Bu cinayətlərin bir ortaq ünsürləri vardır 
(tək bir hərəkətlə edilməsi) və digər ünsürlər öz 
müstəqilliklərini başqa hallarda olduğu kimi qo-
ruyurlar[21, s.175]. 
İdeal Məcmunun Elementləri. Ümumi olaraq 

cinayət hüququnda element dedikdə, iki başlığı 
diqqətə almaq lazımdır. Birincisi obyektiv, ikinci-
si isə subyektiv elementlərdir. Yuxarıda verilən 
maddəyə diqqət yetirsək mətndə subyektiv ele-
mentin olmadığını açıq bir formada görə bilərik. 
Qanunverici orqan isə obyektiv element olaraq 
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bizə “bir əməl” və “fərqli cinayətlər” elementləri-
ni təqdim etmişdir. 

İdeal məcmu baxımından tək əməl elementinin 
vurğulanmalı olan məsələ əməlin təkliyinin nəyə 
münasibətdə müəyyən edilməsidir. İdael məcmu-
da əməlin çoxluğu nəticənin sayına münasibətdə 
müəyyən ediləcəkdir. Törədilmiş olan hadisənin 
sonunda nəticələr əsasında əməlin sayı aydın ola-
caqdır. Məsələn, bir nəfəri itələyərək onun sağ-
lamlığına zərər yetirmək mümkün olduğu kimi, 
bu hərəkət üstündə olan dəyərli bir əşyanın da qı-
rılmasına səbəb olmuştur. Nümunədə olan tək 
əməl – itələməkdir. 

İdeal məcmu zamanı törədilmiş olan əməl 
fərqli cinayətlər olması lazımdır. Bu cinayətlərin 
fərqli olması yalnızca Məcəllənin fərqli maddələ-
rini deyil, eyni zamandan cinyətlərin sadəcə biri-
nin maddi cinayət olması mümkündür. Bundan 
başqa, bu cinayətlərin hamısının formal tərkibli 
olması da mümkündür.  

Cinayətlərin məcmusu zamanı cəzanın müəy-
yən edilməsi.ACM cinayətlərin məcmusu üçün 
cəzanın təyin edilməsinin qısa həllini verməmiş-
dir. Hakimin mülahizəsinə, səlahiyyətinə hörmət-
lə yanaşaraq bir neçə alternativ təqdim etmişdir. 
ACM-ə əsasən, məhkəmə hər bir cinayətə görə 
cəza təyin etdikdən sonra, az ciddi cəzanı daha 
ciddi cəza ilə əhatə edə və ya cəzaları tamamilə 
və ya qismən toplayaraq qəti cəzanı müəyyən edə 
bilər. Qanunverici məhkəmələrə geniş bir mülahi-
zə sərbəstliyi versə də, 66-cı maddənin digər 
maddələrində bir növ verdiyi səlahiyyətin çərçi-
vəsini müəyyən edir. 66-cı maddənin müəyyən 
etdiyi sərhədlər aşağıdakılardır: 

 Birincisi, törədilmiş olan hadisə(lər)də ci-
nayət böyük ictimai təhlükə törətməyən və az ağır 
cinayətlərdirsə, məhkəmə yuxarıda fərqləndirilən 
hər iki prinsipdən də istifadə edə bilər. Əgər məh-
kəmə az ciddi cəzanı daha ciddi cəza ilə əvəz edə-
cəkdirsə, bu zaman cəza əvvəlcədən təyin edilmiş 
cəzaların ən ağırından daha çox ola bilməz. Digər 
prinsipi, yəni tamamilə və ya qismən toplama 
prinsiplərinin istifadəsi zamanı isə əgər törədilən 
cinayətlər sadəcə böyük ictimai təhlükəli cinayət-
lərdirsə 3 ildən, az ağır cinayətlərə görə isə 12 (on 
iki) ildən artıq ola bilməz deyə qeyd edir[4, 
s.207]. 

İkincisi, törədilən cinayətlər arasında ağır və 
xüsusilə ağır cinayətlər olduğu zaman tamamilə 
və ya qismən toplama prinsipi tətbiq edilir və 
azadlıqdan məhrum etmə cəzasının müddəti 20 il-
dən artıq olmayacaqdır. Məhkəmə o halda az cid-
di cəzanı daha ciddi cəza ilə əhatə edə bilər ki, 
müəyyən edilən cəzalardan biri ya 20 (iyirmi) il 
azadlıqdan məhrum etmə, ya da ömrülük azadlıq-
dan məhrum etmə cəza növü təyin edilmiş olsun. 

Üçüncüsü, ACM əlavə cəzaların təyin edilməsi 
məsələsinə aydınlıq gətirməyə çalışır. Burada əla-
və cəzanın əsas cəzaya birləşdirilməsinə münasi-
bət bildirilir. Əlavə cəzanın əsas cəzaya birləşdi-
rilməsi zamanı cəzanın müddətinin ACM-in 
Ümumi hissəsində göstəriləndən çox olması şərti 
axtarılır. 

Dördüncüsü isə təqsirləndirlən şəxs barəsində 
hökm çıxarıldıqdan sonra cəzalandırıldığı cina-
yətdən əvvəl cinayət törətmiş olsa, bu məsələ ilə 
bağlı cinayətlərin məcmusu üzrə cəzanın təyin 
edilməsi yuxarıdakı qayda uyğun olacaqdır deyə 
müəyyən edilmişdir. 

Göründüyü kimi, maddə daxilində termin qarı-
şıqlığı həddən artıq çoxdur. ACM-i tamamilə 
oxusaq belə, “tamamilə və ya qismən toplama”, 
“az ciddi cəza və ya daha ciddi cəza” kimi ifadə-
lərin izahı yoxdur. Daha sonra “qəti əlavə cəza” 
termini istifadə edilir, amma, “qəti əsas cəza” de-
yil, “qəti cəza” termini istifadə olunur. Bu termin-
lər həddən artıq çoxdur və bəzilərinin nəzəriyyə-
də izahını tapmaq olmur (problemin həllini Nəti-
cə hissəsində sizlərə təqdim edirik). 

Cinayətlərin residivi və onun növləri. Bu his-
sədə residivin Azərəbaycan cinayət hüququ siste-
mindəki yerini müəyyən edəcəyik; residivin anla-
yışı, növləri və Azərbaycan Respublikası Konsti-
tusiya Məhkəməsinin residivlə bağlı qərarlarını 
müzakirə edəcəyik. 

Residiv sözü latın dilində olan recidivus “qayı-
dan, təkrar olunan” mənasını daşıyır[16, s.220]. 
Roma hüququndan məlum olan bu anlayış bizim 
hüququmuza rus hüququndan keçmişdir. Rus hü-
ququnda ilk dəfə 1397-ci ildə Pskov məhkəmə 
qərarının 8-ci maddəsi və Dvin nizamnaməsinin 
5-ci maddəsində təsbit olunmuşdu[11 s.12]. Bu 
termin Azərbaycan cinayət hüquq tarixində olan 
Məcəllərdə istifadə edilməmişdi, sadəcə 1960-cı 
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ildəki Məcəllədə xüsusi təhlükəli residivist anla-
yışından istifadə edilmişdir[15, s.405]. Buna bax-
mayaraq hazırda cinayətlərin çoxluğu kimi qəbul 
edilən anlayışlar arasında ölkəmizdə ən çox araş-
dırılan anlayış residivdir[11, 12]. 

ACM-ə əsasən, qəsdən cinayət törətməsi səbə-
bilə əvvəllər məhkum olmuş şəsin yenidən qəs-
dən cinayət törətməsi cinayətlərin residividir. 5 
Anlayış daxilində ehtiyatsızlıqda törədilən cina-
yətləri residiv daxilində istisna edir. 

ACM-də residivin iki növü müəyyən edilmiş-
dir: təhlükəli və xüsusilə təhlükəli residiv. Təhlü-
kəli residiv iki formada təzahür edə bilər: 

- Əvvəllər qəsdən iki dəfə azadlıqdan məh-
rum etmə cəzasına məhkum olan şəxsin yenidən 
qəsdən cinayət törətməyə görə azadlıqdan məh-
rum etmə cəzası tətbiq edildikdə; 

- Qəsdən ağır cinayətə görə azadlıqdan 
məhrum etmə cəzası ilə məhkum olmuş şəxs ye-
nidən qəsdən ağır cinayət törətdikdə. 

Xüsusilə təhlükəli residiv üç formada norma-
laşdırılmışdır: 

- Qəsdən az ağır və ya ağır cinayət törətmə-
yə görə ardıcıl olaraq 3 dəfədən artıq azadlıqdan 
məhrum edilmiş şəxs yenidən qəsdən cinayət tö-
rətdikdə; 

- Qəsdən ağır cinayət törətməyə görə əvvəl-
lər iki dəfə və xüsusilə ağır cinayətə görə əvvəl 
bir dəfə azadlıqdan məhrum edilmiş şəxs yenidən 
qəsdən ağır cinayət törətdikdə; 

- Qəsdən ağır və xüsusilə ağır cinayət törət-
məyə görə azadlıqdan məhrum edilmiş şəxs yeni-
dən qəsdən xüsusilə ağır cinayət törətdikdə. 

Yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı, residiv mü-
əyyən edildiyi zaman nəzərə alınmayan hallar 
ACM-in 18-ci maddəsində sadalanmışdır. Bunlar 
böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər, yet-
kinlik yaşına çatmayan şəxslərin törətdiyi cina-
yətlər və azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı olma-
yan cəzalardır. 

Konstitusiya Məhkəməsinin residivlə bağlı 

                                                 
5Hüquq Ensiklopedik Lüğətində residiv sözünün izahı yox-
dur, onun əvəzinə residivist terminin izahı verilmişdir: Tö-
rətdiyi cinayətə görə məhkəmənin hökmü ilə məhkum edil-
dikdən sonra yenidən bir, yaxud bir neçə cinayət törətmiş 
şəxs. Hüquq Ensiklopedik Lüğəti, Bakı: Azərbaycan 
Ensiklopediyasının Baş redaksiyası, 1991, s. 365. 

olan dörd qərarına nəzər salaq: Balakən Rayon 
Məhkəməsinin icraatında əvvəllər iki dəfə məh-
kum olunmuş və ağır cinayətə görə məhkumluğu 
ödənilməmiş A.Motuxovun ACM-in 234.1-ci 
maddəsi (narkotik maddələrlə bağlı) ilə təqsirlən-
dirilməsinə dair cinayət işi ilə bağlı Balakən Ra-
yon Məhkəməsi Konstitusiya Məhkəməsinə mü-
raciət edərək[2]: 

• bir dəfə residiv nəzərə alındığı halda ikinci 
dəfə residivin nəzərə alınması Konstitutsiyada 
müəyyən olunan qanunçuluq və ACM-də təsbit 
olunmuş ədalət prinsipinin tətbiqi ilə; 

• ACM-in 234.1-ci maddəsində göstərilən hə-
rəkətlərin cinayətlərin başa çatmasına münasibət-
də şərh edilməsini istəmişdir. 

Məhkəmənin geniş izahından sonra gəldiyi qə-
naət: 1) bu hadisəyə residivin tətbiq edilməsi qa-
nunçuluq (non bis in idem)  və ədalət prinsipinə 
zidd deyildir; 2) ACM-in 234.1-ci maddəsinə əsa-
sən, göstərilən hərəkətlərdən birinin icra edilməsi 
artıq cinayətin baş çatması hesab ediləcəkdir. 

Qiymətləndirmə: Bildirmək istəyirik ki, Məhə-
kəmnin ilk hissədəki fikri ilə razılaşmaq çətindir. 
Təqsirləndirilən şəxs hal-hazırda törətdiyi əməl 
üçün cəzalandırmalıdır, əvvəllər etdiyi əməllərə 
görə deyil. Bu qanunçuluq prinipsi ilə yanaşı, 
“hər cinayət, özü üçün qoyulmuş cəza ilə cəzalan-
dırılmalıdır” prinsipi ilə ziddiyət təşkil edəcək-
dir[18, s.620]. 

Buna nisbətdə ikinci hissə ilə tam olaraq razı-
laşmaq olar. Çünki 234-cü maddənin adından 
(Qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop 
maddələri və ya onların prekursorlarını hazırla-
ma, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma, 
göndərmə və ya satma) görünür ki, burada göstə-
rilmiş olan hərəkətlərdən sadəcə birinin icrası ci-
nayətin baş çatması üçün kifayətdir. 

Konstitusiya Məhkəməsinin (KM) residivlə 
bağlı olan ikinci qərarı aşağıdakı işlə bağldıır: 
Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin 25 
sentyabr 2018-ci il tarixli hökmü ilə N.Məhərrə-
mov oğurluğun ağırlaşdırıcılı halları (177.2.3 və 
177.2.4) ilə azadlıqdan məhrum edilmişdir[3]. 
Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində məlum olur 
ki, təqsirləndirilən şəxsin Rusiya Federasiyası 
ərazisində törətmiş olduğu cinayət əməlinə görə 
məhkumluğu vardır. Gəncə Apellyasiya Məhkə-
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məsi xarici ölkədə törədilmiş cinayətə görə məh-
kumluğum nəzərə alınıb-alınmaması barədə KM-
nə sorğu göndərmişdir. KM haqlı mövqe təqdim 
edərək, yalnız Azərbaycan Respublikasının tərəf-
dar çıxdığı beynəlxalq müqavilə varsa, o zaman 
xarici ölkədəki cinayətə görə məhkumluq nəzərə 
alacaqdır, deyə qeyd etmişdir. 

Digər bir qərar üzrə AR Ali Məhkəməsində 
Y.Babayevin 221.2.1-ci maddəsi təkrar xuliqanlıq 
əməli üzrə ittiham edilir[5]. Ali Məhkəmə KM-nə 
sorğu ilə müraciət edərək, 221.2.1-ci maddədə re-
sidivin təyinedici əlamət kimi göstərilməsinə bax-
mayaraq tətbiq edilib-edilməyəcəyinə aydınlıq 
gətirilməsini istəyir. Burada KM-in qərarında bir 
əməlin eyni zamanda həm təkrara, həm də residi-
və səbəb olmayacağını qeyd etmişdir. KM-in qə-
rarı o zaman üçün böyük əhəmiyyətə malik idi. 
Belə ki, 2017-ci ilə qədər cinayətlərin təkrar törə-
dilməsi ilə bağlı olan maddənin sonuncu bəndin-
dəki anlayış residiv maddəsindəki anlayışla eyni-
lik təşkil edirdi.  

Nəhayət, sonuncu qərarla əlaqədar ümumi ola-
raq onu qeyd edə bilərik ki, yaranan problem təq-
sirləndirilən şəxsə tətbiq edilən azadlıqdan məh-
rum etmə ilə bağlı olmayan cəzalarda cinayətlərin 
residivinin tətbiq edilib-edilməyəcəyidir[6]. 

Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, 20 oktyabr 
2017-ci ildəki dəyişikliklərlə artıq bu məsələlər 
öz həllini tapmışdır. Bu səbəbdən də geniş müza-
kirə etməyə ehtiyac yoxdur. 

 
1.6.  Nəticə 
ACM-in bu mövzudakı ən böyük əskikliyi tər-

kibində ayrıca olaraq cinayətlərin çoxluğu bölü-
münün olmamasıdır. Bununla birlikdə, Azərbay-
can və Rus hüququndakı cinayətlərin çoxluğu ilə 
Qitə Avropası arasında fərqliliklər vardır. Problem 
özünü praktikada da göstərməyə başlayır. KM qə-
rarlarında Milli Məclisin uzanan cinayətlər barədə 
normanın müəyyən etməsinin vacibliyini vurğula-
dığı da olmuşdur. Hələ uzanan cinayətlər barədə 

ACM hər hansısa bir dəyişiklik edilməmişdir. 
Biz təkrarlıqla bağlı maddənin ACM-dən ta-

mamilə çıxarılmasının tərəfdarıyıq. Beləliklə, də 
Xüsusi Hissədəki qeydlərin böyük bir qismi də 
ləğv edilmiş olacaq.  

İdela məcmu ilə bağlı maddələrdəki “iki və ya 
daha çox” ifadəsinin “birdən çox” olaraq dəyişdi-
rilməsinin ACM və praktika üçün daha asanlaşdı-
rılmış olacağını düşünürük. Məcmu ilə bağlı cə-
zaların təyini qaydalarında uzun-uzun qarışıq fi-
kirlər əvəzinə toplama prinsipindən istifadə edə-
rək və hüquqi çoxluq prinsipi diqqətə alınaraq cə-
za təyin edilməlidir olması daha uyğun olacaqdır. 
Bu formada olan dəyişikliklə ACM-in hansı prin-
sipə əsaslandığını açıq formada görməyimiz 
mümkündür. Eyni zamanda, məcmu ilə bağlı cə-
zanın təyinin ayrıca bir maddə ilə normalaşdırıl-
masına ehtiyac yoxdur. Məcmu ilə bağlı anlayış 
verilən maddə mətnində bu barədə də məlumat 
verilə bilər. 

Residivlə bağlı problemlər olmasına baxmaya-
raq, ölkəmizdə bu institutun qalması və hətta ci-
nayətin təməl daşlarından biri olduğuna inanılıb 
qorunulmaqdadır. Əslində, artıq bu maddənin ci-
nayət qanunlarından çıxarılmalı olduğu barədə 
müzakirələr aparılır. İlk olaraq, bu anlayışın non 
bis in idem prinsipinə zidd olduğu fikrinə qatılı-
rıq. Çünki bir dəfə cinayət üçün cəza aldığı halda 
yenidən həmin cinayət üçün ikinci dəfə yenidən 
cəzalandırılır. Buna əlavə olaraq, Konstitusiya 
Məhkəməsinin bir dəfə residivə görə cəzalandırıl-
mış olduğu halda ikinci dəfə residivə görə məsu-
liyyət daşımasını hüquqauyğun hesab edir. Bu qə-
rarla əks fikirdəyik, bir cinayətə görə 3 dəfə cəza 
almaq heç bir nəticəni əldə etməyə kömək etmir. 
Bir dəfə cəza alan şəxs artıq islah olunmuş olmalı 
idi. Əgər islah olunmur və yenidən cinayət törə-
dirsə, burada mövcud problemləri axtarmaq la-
zımdır. İnsanları daha uzun müddət azadlıqların-
dan məhrum etmə onların “daha yaxşı olmasına” 
səbəb olmur.  
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Royal Maharramov  
Most crimes: theoretical and practical analysis 

Abstract 
 
In Azerbaijani criminal law, there are great differences of opinion regarding the drinking of crimes. 

This difference manifests itself in court decisions along with the theory. There are six different 
decisions of the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan on this issue (we will share four of 
these decisions with you). 

The article explains the theoretical and practical problems of this issue and makes suggestions for 
their solution. 

 
Роял Магеррамов  

Большинство преступлений:  
теоретический и практический анализ 

Резюме  
 

В уголовном праве Азербайджана существуют большие расхождения во мнениях относи-
тельно употребления алкоголя при преступлениях. Это различие проявляется в судебных ре-
шениях наряду с теорией. Есть шесть различных решений Конституционного Суда Азербай-
джанской Республики по этому вопросу (четыре из этих решений мы поделимся с вами). 

В статье разъясняются теоретические и практические проблемы данного вопроса и даются 
предложения по их решению. 
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adın və kişi münasibətlərini ən müxtə-
lif istiqamətlərdə tədqiq və təhlili təs-
diq edir ki, onlar fərqli bioloji varlıq 

olmaqla yanaşı cəmiyyətdə və ictimai siyasi pro-
seslərdə fərqli mövqeləri ilə seçilirlər. Qadının cə-
miyyətdəki rolu haqqında danışarkən xüsusilə 
qeyd edilməlidir ki, bu gün bəşəriyyət insan cinsi-
nin mövcudluğunda, artmasında, təşəkkülündə və 
təkamülündə qadına - anaya mənnətdar olmalıdır. 
Qadın anadır, bacıdır, həyat yoldaşıdır, cəmiyyətin 
üzvüdür, maddi nemətlərin istehsalçısıdır, odun və 
ocağın keşikçisidir. Qadın – ana, kişilərdən fərqli 
olaraq dünyaya insan – övlad, nəsil gətirmək qabi-
liyyətinə malikdir. Ailənin qorunub saxlanılması, 
dünyaya uşaq gətirilməsi, ona süd verilməsi, böyü-
dülməsi, inkişaf etdirilməsi, tərbiyə olunması, in-
san cinsinin bioloji fərqliliyinin qorunub saxlanıl-
ması məhz ananın, qadının adı ilə bağlıdır.  

Tarixi proseslər və reallıqlar qadının rolunu 
təəssüf ki, tarixi keçmişlərdə zaman-zaman azalt-
mış, qadınlar ən müxtəlif mənalarda təqib olun-
muş, sıxıntılara məruz qalmış və cəmiyyətin son-
rakı inkişafında həyat onları öz hüquqları uğrunda 
mübarizə aparmağa vadar etmişdir. Bu proses 

əsrlərlə ən müxtəlif coğrafi ərazilərdə, regionlar-
da, ölkələrdə, ictimai-siyasi quruluşlarda az və ya 
dərəcədə təkamül yolu keçmiş, cinslər arasında 
günü bu gündə bərabərlik idealda vəziyyəti təmin 
olmamışdır. Buna görə də bu gün qadın hüquqla-
rının müstəqil fenomen kimi tədqiqi son dərəcə 
vacib və əhəmiyyətlidir. Hüququn subyekti kimi 
qadın hüquqlarının kompleks tədqiqi, hər şeydən 
öncə ən müxtəlif elm sahələr – biologiya, fiziolo-
giya, genetika, antropologiya, psixologiya, təba-
bətin müxtəlif sahələri, fəlsəfə, hüquq, ictimai-si-
yasi elmlərin  ən müxtəlif sahələri tərəfindən za-
man-zaman əldə edilmiş elmi kəşflərə, təlimlərə, 
nəzəriyyələrə, baxışlara əsaslanaraq insana – o 
cümlədən kişiyə və qadına müstəqil olaraq bir 
subyekt kimi, bioloji, sosial varlıq kimi konkret 
anlayış verilməsindən başlanmalıdır. Bu fenome-
nə indiyə kimi mükəmməl anlayış, definisiya ve-
rilməmişdir. Heç şübhəsiz, bu da insan hüquq və 
azadlıqlarının, o cümlədən qadınla bağlı olan ən 
müxtəlif problemlərin, o cümlədən qadın hüquq-
larının tədqiqində müəyyən çətinliklər yaratmış-
dır. Buna görə də, bizim fikrimizcə, müxtəlif elm 
sahələrinin apardığı tədqiqatlar, araşdırmalar, təh-
lillər və əldə olunmuş məlumatlar məcmuu şək-
lində yekunlaşdırılaraq “insan”a bir varlıq kimi, 
onun biri-birindən fərqli cinsləri olmaq etibarı ilə 
insana, o cümlədən “qadın”a onu xarakterizə edən 
və səciyyələndirən müstəqil anlayış verilməsi ol-
duqca əhəmiyyətlidir. Beləliklə, yer üzündəki 
canlıların ən yüksək və ali təbəqəsi, tarixi prose-
sin, maddi və mənəvi mədəniyyətin yaradıcısı və 
inkişafının subyekti, həyatın digər formaları ilə 
genetik cəhətdən bağlı olan, əmək alətləri və 
maddi nemətlər istehsal etmək qabiliyyətinə, ay-
dın nitqə, təfəkkürə, şüura, zəkaya, cəmiyyətdə 
ictimai-siyasi rola malik olan, fəal hərəkətlər 
edən, həyatın gözəlliklərindən, təbiətin ecazkar-
lıqlarından zövq almağı bacaran, bioloji, fizioloji, 
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morfoloji, genetik, anatomik əlamətlərin məcmu-
sunu özündə birləşdirən, öz nəslini artırmaq kimi 
bioloji funksiyanı yerinə yetirməyə qadir olan, 
biososial və intellektual varlıq - insan cinsi hesab 
olunur. İnsan kişi - erkək və qadın - dişi kimi iki 
bioloji cinsdə təmsil olunur. Təbiətdə, ailədə və 
cəmiyyətdə qadın kimi sosial rolu, anatomik, ge-
netik, fizioloji, morfoloji, emosional, psixi, fiziki 
xüsusiyyətləri, cinsiyyət vəzilərinin dişi histoloji 
quruluşu, qadın cinsinə mənsub olan hormanlar 
ifrazetmə qabiliyyəti, cinsi və hormonal xromo-
somları, dünyaya uşaq gətirmək, ona süd vermək, 
analığın digər başqa keyfiyyətlərini özündə əks 
etdirən və ana kimi səciyyələndirilə bilən komp-
leks xüsusiyyətlərin məcmusunu özündə ehtiva 
edən bioloji insan cinsi isə qadın hesab olunur.  
Buna görə də fərdi mahiyyət daşıyan qadın cinsi 
və qadına mənsub olub hüquqların və azadlıqların 
beynəlxalq standartlarının müəyyən edilməsi və 
dövlətdaxili hüquq sistemində təsbit olunması 
müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Təsadüfi deyil ki, 
beynəlxalq hüququn ən mühüm prinsiplərindən 
biri dövlətlərin və beynəlxalq hüququn digər sub-
yektlərinin insan hüquqlarına və azadlıqlarına 
hörmət etməsi prinsipi təşkil edir. Qadına verilən 
definisiya içərisində onun ən şərəfli hüququ statu-
su olan “analıq institutu”na da aydınlıq gətirilmə-
si olduqca əhəmiyyətlidir. Ümumiyyətlə, analıq 
xüsusiyyəti qadını kişidən fərqləndirən ən mü-
hüm səciyyəvi xüsusiyyət olmaqla yanaşı, həm də 
onun ən əsas hüquqlarından birincisi hesab olun-
malıdır. Bu şərəfli vəzifə eyni zamanda müəyyən 
vəzifələrə də hüquqi əsas verir. Azərbaycan Res-
publikasının Ailə Məcəlləsi qadın hüquqlarının 
ən mühüm xüsusiyyətlərini əks etdirsə də, lakin 
orada “analıq statusu”na aydınlıq gətirilməmişdir. 
Beləliklə, insan və onun bir cinsi olan “qadın” an-
layışı ilə sıx bağlı olan “analıq” anlayışına müəy-
yən aydınlıq gətirmək həm mümkündür və həm 
də bu olduqca vacibdir.  

Təbiətdə və cəmiyyətdə qadın cinsinə mən-
sub olab fərdin öz bətnində uşaq yetişdirməsi, 
dünyaya gətirməsi, doğması, ona döşlərindən süd 
verib bioloji inkişafını təmin etməsi, bir ana kimi 
nəvaziş və qayğı göstərməsi, tərbiyə edib yetiş-
dirməsi, gələcək həyata hazırlaması və sair bu ki-
mi maddi, mənəvi, bioloji və əxlaqi xüsusiyyətlə-

rin məcmusu özündə analıq və ya ana olmaq sta-
tusunu ehtiva edir. Normal vəziyyətlərdə  bu xü-
susiyyətlərin və fəaliyyətin kişidə və ya kişi cin-
sində olması mümkünsüzdür. Qadın hüquqlarının 
kişi hüquqları ilə bərabərləşdirilməsi, eyniləşdiril-
məsi, yaxud qadın hüquqlarının genişləndirilməsi 
uğrunda hərəkat, cinslərin bərabərliyinin təmin 
olunması sahəsində ictimai-siyasi təlimlər – femi-
nizm və gender siyasəti bir çox ictimai-siyasi xa-
dimləri öz ətrafında birləşdirsə də, apardığımız və 
yuxarıda şərh etdiyimiz müddəalar qadın və kişi 
bərabərliyinin bioloji, fizioloji, hüquqi, sosial və 
digər baxımdan bərabərliyinin mümkünsüz oldu-
ğunu tam təsdiq edir. Qadın və kişinin təbiət tərə-
findən bəxş edilmiş bioloji, fizioloji, sosial, gene-
tik, psixoloji və digər çoxsaylı cəhətlərindəki kəs-
kin fərq feminizm və gender təlimlərinin illuziya 
olduğunu sübuta yetirir. Buna baxmayaraq, ailə-
də, cəmiyyətdə, dövlət həyatında qadının müstəs-
na rolu, dünyaya uşaq gətirmək kimi müstəsna 
yaradıcılıq fəaliyyəti, insan nəslinin inkişafında, 
maddi nemətlər istehsalında onun rolu qadın hü-
quqlarının aparıcı mahiyyətini təsdiq edir. Bu ba-
xımdan qadın hüquqları, bütün mənalarda geniş-
ləndirilməli, cəmiyyətdə qadın, həm də ana olmaq 
etibarı ilə onun əvəzsiz və misilsiz xidmətləri 
azad və intihasız olmalıdır. Deyilənlərə yekun 
olaraq hesab edirik ki, beynəlxalq və milli miq-
yasda qadın hüquqlarına dair müstəqil normativ-
hüquqi aktların qəbul edilməsi zəruridir.  

Tarixi faktlar və tədqiqatlar göstərir ki, insan 
hüquqlarının və azadlıqlarının tərkib hissəsi olan 
qadın hüquqları uğrunda əsrlərlə mübarizə aparıl-
mış, tədqiqat əsərləri yazılmış, normativ-hüquqi 
aktların  layihələri işlənib hazırlanmış və bütün 
bunlar öz tarixi rolunu oynamışdır. Hələ XVIII 
əsrdə fransız mütəfəkkiri S.A.Kondersenin “Və-
təndaş hüquqlarına qadınların yaxın buraxılması”, 
İngiltərədə M.Uolltsounkrofun “Qadının tabeçili-
yi haqqında”, Almaniyada T.F.Gilnelin “Qadının 
vətəndaş vəziyyətini yaxşılaşdırılması haqqında” 
və sair bu kimi əsərlər böyük marağa səbəb olsa 
da, lakin qadın hüquqlarına münasibətin dəyişmə-
sində yadda qalan hadisəyə çevrilmədi. Bununla 
belə, on səkkizinci əsrin sonlarından başlayaraq 
cəmiyyətdə qadının rolununun və hüquqlarının 
artırılması istiqamətində müxtəlif hərəkatlar və 
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təlimlər formalaşmağa başladı. Bu proses on doq-
quzuncu əsrdə və iyirminci əsrin birinci yarımilli-
yində daha da gücləndi və müxtəlif hüquqi sənəd-
lərdə öz əksini tapmağa başladı. Təsadüfi deyil 
ki, qul alverinə qarşı beynəlxalq miqyasda “Afri-
ka qulları ilə alverə son qoyulması haqqında” 
1890-ci Brüssel Bəyannaməsi, “Quruda və dəniz-
də qul alverini ləğv etmək haqqında” 1919-cu il 
Sen- Jermen Konvensiyası, Millətlər Cəmiyyəti 
Şurasının “Köləlik haqqında” 25 sentyabr 1926-cı 
il Cenevre Konvensiyası və bu qərara dəyişiklik 
edilməsi haqqında 23 oktyabr 1953-cü il tarixli 
Protokolun qəbul edilməsi hələ qədim dövrlərdən 
qalmış qul ticarətinə qarşı böyük və aparıcı döv-
lətlərin birgə səyi ilə qarşısının almağa yönəldil-
miş dəyərli təşəbbüslər kimi əhəmiyyətli idi. Bu 
normativ-hüquqi aktlar qadın hüquqları ilə sıx 
bağlı olmuşdur. Lakin bu sahədə əsaslı dəyişiklik 
26 iyun 1945-ci ildə San-Fransisko konfransında 
BMT-nin Nizamnaməsinin qəbul edilməsindən 
sonra başlandı. (1, 8-19) Həmin Nizamnamənin 
55-ci maddəsinin “c” bəndi “irqinə, cinsinə, dili-
nə və dini mənsubiyyətinə fərq qoyulmadan bü-
tün insanların əsas hüquqlarına və azadlıqlarına 
hamılıqla hörmət edilməsinə və riayət olunmasına 
dəstək vermək” vəzifəsini qarşıya mühüm bir və-
zifə kimi qoyurdu. (1, 20-21) Beləliklə, 26 iyun 
1945-ci il tarixli BMT-nin Nizamnaməsinin im-
zalanması və 24 oktyabr 1945-ci ildən qüvvəyə 
minməsi qadın hüquqları sahəsində mühüm tarixi 
hadisə kimi dəyərləndirilə bilər. 1946-cı ildə “Qa-
dının siyasi, iqtisadı və sosial hüquqlarının” tə-
min olunmasına kömək sahəsində Komissiya”nın 
yaradılması mühüm tarixi əhəmiyyət daşıdı. Bu 
komissiyanın yaradılması dünyada qadın hüquq-
ları və azadlıqları sahəsində ciddi problemlərin 
mövcud olmasına beynəlxalq birliyin reaksiyası 
kimi dəyərləndirilə bilər. 10 dekabr 1948-ci ildə 
“Ümumdünya insan hüquqları Bəyanməsi”nin qə-
bul edilməsi bəşəriyyət tarixində insan hüquqları-
nın formalaşdırılması və təşəkkülü sahəsində ən 
böyük hüquqi sənədlərdən biri kimi mühüm əhə-
miyyətə malik oldu. Bu sənəd insan hüquqları və 
azadlıqları uğrunda əsrlərlə davam edən “ölüm-
dirim” mübarizəsinin nəticəsi idi. San - Fransisko 
Konfransı “İnsan hüquqları haqqında Beynəlxalq 
Bill”in hazırlanmasını vacib hesab etdi. 16 fevral 

1946-cı il tarixdə isə İqtisadi və Sosial Şura özü-
nün İnsan hüquqları üzrə Komissiya yaratdı. (2, 
31-42) BMT Nizamnaməsinin və “Ümumdünya 
insan hüquqları Bəyannaməsi”nin qəbul edilməsi 
beynəlxalq hüququn tənzimləmə funksiyası sahə-
sində yeni keyfiyyət dəyişikliklərinin başlanğıc 
mərhələsi kimi qiymətləndirilə bilər. Sonrakı 
dövrlərdə beynəlxalq hüquq yaradıcılığı məhz 
BMT-nin, onun Baş Assambleyasının, Təhlükə-
sizlik Şurasının, İqtisadi və Sosial Şuranın, Hami-
lik Şurasının, Haaqa Beynəlxalq Məhkəməsinin, 
eləcə də BMT-nin on yeddi ixtisaslaşmış təşkila-
tının və digər qurumlarının fəaliyyəti beynəlxalq 
hüquq sahəsində misilsiz xidmətlər kimi tarixə 
çevrilmişdir. Bu sənəd insan və vətəndaş hüquq 
və azadlıqlarının, o cümlədən qadın hüquqlarının 
və azadlıqlarının təkmilləşdirilməsi, müdafiəsi və 
mühafizəsi sahəsində mühüm əhəmiyyətə malik 
oldu. Eləcə də 16 dekabr 1966-cı ildə qəbul edil-
miş  “Mülki və siyasi hüquqlar haqqında” beynəl-
xalq Pakt, “İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar 
haqqında” beynəlxalq Pakt, “Uşaq hüquqlarına 
dair” Konvensiya, “Hamı tərəfindən tanınan insan 
hüquqlarını və əsas azadlıqlarını dəstəkləmək və 
müdafiə etmək haqqında hüquq və məsuliyyət 
haqqında” BMT Bəyannaməsi mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. BMT Baş Məclisinin 1970-ci il Bə-
yamnaməsində göstərilirdi ki, hər bir dövlət insan 
hüquqlarına və əsas azadlıqlarına ümumi hörmət 
və riayət edilməsinə birgə və müstəqil təsir gös-
tərmək yolu ilə kömək etməlidir. (3) Bu baxım-
dan BMT-nin “Mülki və siyasi hüquqlar” haqqın-
da 16 dekabr 1966-cı il tarixli beynəlxalq paktı, 
elə həmin tarixdə qəbul edilmiş İqtisadi və Sosial 
Pakt mühüm tarixi əhəmiyyətə malik olmuşdur. 
Beynəlxalq miqyasda insan hüquqları və azadlı-
qalrı sahəsində qəbul edilmiş bu normativ-hüquqi 
aktlar məişətdə, ictimai - siyasi həyatda, siyasi 
proseslərdə ardıcıl və sistemli şəkildə, eyni za-
manda qadın hüquqlarının məhdudlaşdırılması, 
irqi və cinsi ayrı-seçkilik prosesləri dünya dövlət-
lərinin səylərini səfərbər edərək beynəlxalq əhə-
miyyətli bir çox normativ-hüquqi aktların qəbul 
edilməsi ilə nəticələndi. Belə ki, Birləşmiş Millət-
lər Təşkilatının, digər beynəlxalq və regional qu-
rumların birgə səyi ilə qadın hüquqlarının və 
azadlıqlarının tənzimlənməsi, həyata keçirilməsi 
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və müdafiəsi istiqamətində beynəlxalq standartla-
rın əsas meyarlarının formalaşdırılması ardıcıl və 
sistemli şəkildə həyata keçirildi. Belə ki, 2 dekabr 
1948-ci ildə BMT-nin “İnsan alverinə və üçüncü 
şəxslər tərəfindən fahişəliyin istismarına qarşı 
Konvensiya”sının, “İnsanlarla ticarətə və üçüncü 
şəxslər tərəfindən fahişəliyin istismarına qarşı 
mübarizə haqqında” 02 dekabr 1949-cu il tarixli 
Konvensiyasının, “Köləliyin qul ticarətinin və kö-
ləliyə oxşar institutların və adətlərin ləğv olunma-
sı haqqında” 30 aprel 1950-ci il tarixli Konvensi-
yasının, 20 dekabr 1952-ci ildə “Qadınların siyasi 
hüquqları haqqında Konvensiya”nın, “Vətəndaşlı-
ğın azaldılması haqqında” 4 dekabr 1954-cü il ta-
rixli Konvensiyanın, “Ərli qadının vətəndaşlığı 
haqqında” 29 yanvar 1957-ci il tarixli Konvensi-
yasının, “Nikaha daxil olmağa razılıq, minimal 
nikah yaşı və nikahların qeydə alınması haqqın-
da” 07 noyabr 1962-ci il tarixli Konvensiyası, “İr-
qi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilmə-
si haqqında” 20 dekabr 1965-ci il tarixli Konven-
siya, “Ölkə daxilində yerini dəyişmiş  şəxslərin 
məsələləri üzrə müddəa”ya dair sənəd, “Qadın və 
uşaqların fövqəladə hallarda, silahlı münasiqələr 
dövründə müdafiəsi haqqında” 14 iyun 1977-ci 
tarixli Bəyannamə, “Qadınlara münasibətdə ayrı-
seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haq-
qında” 18 dekabr 1979-cu il Konvensiyası, “İş-
ğəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud lə-
yaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinə qarşı” 10 
dekabr 1984-cü il tarixli Konvensiyası, “Yetkin-
lik yaşına çatmayanlar barəsində Ədalət mühaki-
məsinin həyata keçirilməsinə aid” 29 noyabr 
1985-ci il tarixli Standart Qaydaları” və onlarla 
digər beynəlxalq konvensiyaların, sazişlərin, 
paktların, bəyannamələrin, bəyanatların qəbul 
edilməsi bəşəriyyətin qadın hüquqlarına və azad-
lıqlarına verdiyi böyük önəmin bariz nümunəsi 
kimi səciyyələndirilə bilər. (4,34-36)  

“Ümumdünya insan hüquqları Bəyannaməsi” 
qadınların azad və bərabər doğulmaqla, onların ir-
qi, cinsi, dili, dini, siyasi, milli, sosial, silki bəra-
bərlik və siyasi statusuna görə kişilərlə eyni hü-
quqlu olduğunu bəyan edir. Bu Bəyannamə in-
sanların kölə və asılı vəziyyətdə saxlanılmasını, 
işgəncələrə və qeyri insanı rəftara məruz qalması-
nı qadağan edir. İnsanların yaşamaq, azadlıq, şəx-

si toxunulmazlıq, qanun qarşısında bərabərlik, 
sərbəst hərəkət və yaşayış yeri seçmək, nigah və 
ailə münasibətlərinə girmək, əmlaka sahib olmaq, 
dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək, seçmək 
və seçilmək, işləmək, əmək haqqı almaq, məzu-
niyyətə çıxmaq, təhsil almaq, layiqli yaşamaq və 
sağlam olmaq, sosial təminat hüququndan istifadə 
etmək, hüquqlarının qorunması üçün məhkəməyə 
müraciət etmək, vicdan, din, düşüncə və ifadə 
azadlığına sahib olmaq, pozulmuş hüquq və azad-
lıqlar barədə istədiyi müdafiəçi vasitəsilə məhkə-
mədə hüquqlarını müdafiə etmək, qərəzsiz, açıq 
və ədalətli məhkəmə tələb etmək və sair bu kimi 
kompleks  hüquqları olduğu təsbit olunur.  

BMT-nin 16 dekabr 1966-cı ildə qəbul edilmiş 
iki paktı - “Mülki və siyasi hüquqlar haqqında”, 
“İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında” 
paktları, habelə “Uşaq hüquqlarına dair” Konven-
siya, “Hamı tərəfindən tanınan insan hüquqlarını 
və əsas azadlıqlarını dəstəkləmək və müdafiə et-
mək haqqında hüquq və məsuliyyət haqqında” 
BMT Bəyannaməsi, 20 dekabr 1952-ci ildə qəbul 
edilmiş “Qadınların siyasi hüquqları haqqında” 
Konvensiya, 18 dekabr 1965-ci il tarixdə qəbul 
edilmiş “Qadınların münasibətdə ayrı-seçkiliyi 
bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında” 
Konvensiya, 21 dekabr 1965-ci il tarixdə qəbul 
edilmiş “İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının 
aradan qaldırılması haqqında” Konvensiya və 
yüzlərlə digər sənədlər insan və vətəndaş hüquq 
və azadlıqlarının təkamülündə müstəsna rol oyna-
mışdır. Belə ki, BMT-nin 16 dekabr 1966-cı il ta-
rixli “İqtisadi, sosial və mədəni hquqlar haqqın-
da” Paktı millətlərə və xalqlara öz müqəddaratını 
təyin etmək, eləcə də hər bir fərdin sosial, iqisadi 
və mədəni inkişafının təmin olunmasına çalış-
maq, ədalətli əmək haqqı almaq, qadın və kişilə-
rin bərabərliyi əsasında qənaətbəxş yaşayış, nor-
mal iş şəraiti və istirahət hüququna malik olmaq, 
həmkərlar təşkilatlarında birləşmək, təhsil almaq, 
o cümlədən pulsuz ibtidai təhsil almaq, mədəni və 
elmi həyatda iştirak etmək, yaradıcılıq azadlığına 
sahib olmaq, aclıqdan müdafiə olunmaq, fiziki və 
psixi sağlamlığını qorumaq, sağlam ətraf mühitdə 
yaşamaq və sair bu kimi hüquqları nəzərdə tut-
muşdur. Pakt hüquq və azadlıqların yalnız qanun 
çərçivəsində məhdudlaşdırılmasını mümkün he-
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sab etməklə hüquq və azadlıqların azaldılmasını 
yolverilməz hesab etmişdir. (4, 58-69)   

BMT-nin “Mülki və siyasi hüquqlar haqqında” 
16 dekabr 1966-cı il tarixli Paktı millətlərin öz 
müqəddaratını təyin etmək hüququnu tanımaqla, 
insanların irqi, rəngi, cinsi və sair fərqə görə, ha-
belə ümumiyyətlə insan hüquqlarının məhdudlaş-
dırılmasının qadağan edilməsini vacib hesab edir. 
Pakt kişi və qadınların mülki və siyasi hüquqları-
nın təmin olunmasını, fövqəladə vəziyyət şəraitlə-
rində insan hüquqlarının qorunmasını vacib hesab 
edir və işgəncələri, insanın kölə halında saxlanıl-
masını, məcburi əməyə cəlb edilməsini, borca gö-
rə azadlıqdan məhrum edilməsini, müharibə təbli-
ğatını, zorakılığı və dini nifrəti, dil, din, cins və 
digər fərqlərə görə ayrı seçkiliyi qadağan edir. Bu 
sənəddə yaşamaq hüququnun insanın ayrılmaz 
hüququ olduğu bəyan edilir və ölüm hökmünün 
ləğv edilməsi arzu olunur. İnsanın öz mahiyyəti 
və təbiəti etibarı ilə azadlıq və şəxsi toxunulmaz 
hüququnun qorunması, onun insanı rəftara və 
hörmətə layiq olması hüququnun qorunması, dav-
ranışlarında azad və sərbəst olmaqla ölkədən çı-
xarılmanın yalnız qanunlar əsasında həyata keçi-
rilməsinin mümkünlüyü, təqsirsizlik preziumpsi-
yası, məhkəmə qarşısında bərabərlik və müdafiə 
hüququnun təmin olunması, şəxsi və ailə həyatı-
nın toxunulmazlığının, düşüncə, fikir, vicdan, din 
və söz azadlığının qorunması, ailənin müdafiəsi, 
nigah hüququ, qanun qarşısında bərabərlik hüqu-
qu, etnik dini və dil azadlığı mükəmməl formada 
ifadə edilmişdir. (4, 69-89) Bu paktlara edilmiş 
fakultətiv protokollar onların hər birinin mükəm-
məl tətbiqi üçün əlverişli şəraiti təmin edir və bu 
sənədlərin inkişafını zamanın tələblərinə uyğun-
laşdırır. Bu baxımdan qadın hüquqlarının və 
azadlıqlarının beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi 
sahəsində  BMT-nin Baş Assombleyasının  20 
dekabr 1952-ci il tarixli 640 saylı Qətnaməsi ilə 
təsdiq edilmiş “Qadınların siyasi hüquqları haq-
qında”, BMT-nin “Qadınlara münasibətdə ayrı-
seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması 
haqqında“ 18 dekabr 1979-ci il tarixli Konvensi-
yalarının, BMT-nin 20 dekabr 1993-cü il tarixli 
48/104 saylı Qətnaməsi ilə təsdiq edilmiş “Qadın-
lara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması haqqın-
da” Bəyannamənin və digər beynəlxalq hüquq 

normalarının mühüm tarixi rolu olmuşdur. Eləcə 
də bu və ya digər şəkildə qadın hüquqları və 
azadlıqları ilə bağlı olan BMT-nin 7 noyabr 
1962-ci il tarixli “Nigaha daxil olmağa razılıq, 
minimal nigah yaşı və nigahların qeydə alınması 
haqqında” Konvensiya, BMT-nin 21 dekabr 
1965-ci il tarixli “İrqi ayrı-seçkiliyin bütün for-
malarının aradan qaldırılması haqqında” Konven-
siya, (5, 264-276) və digər çoxsaylı normativ-hü-
quqi aktlar qadınlara münasibətdə müxtəlif icti-
mai münasibətlərin beynəlxalq miqyasda tənzim-
lənməsini təmin edən sənədlər kimi olduqca əhə-
miyyətlidir. Bu sənədlər bəşəri təfəkkürün və in-
san hüquqları uğrunda mübarizənin nəticəsi, hü-
quqi ifadə formasıdır. Belə ki, qadın hüquqları və 
azadlıqları uğrunda aparılan mübarizənin tarixi 
zəminləri BMT-nin hələ 1946-cı ildə dünya birli-
yində qadınların vəziyyətinə nəzarət etmək və qa-
dınların hüquqlarının qorunmasına yardım etmək 
məqsədi ilə yaratdığı “Qadınların statusu üzrə 
Komissiya”nın apardığı uzun müddətli müşahidə-
lərin və ümumiləşdirmələrin nəticəsi kimi, 18 de-
kabr 1979-cu ildə BMT-nin Baş Assambleyasının 
Qətnaməsi ilə “Qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin bü-
tün formalarının ləğv edilməsi haqqında” Kon-
vensiyanı qəbul edilməsi ilə yekunlaşdı. Hazırda 
bu Konvensiya demək olar ki, dünyanın əksər öl-
kələri tərəfindən dəstəklənir. Mahiyyət etibarı ilə 
altı fəsli, otuz maddəni əhatə edən Konvensiyanın 
preambula hissəsində haqlı olaraq göstərilir ki, 
“İnsan hüquqlarının ümumi Bəyannaməsi”nin ay-
rı seçkiliyin yolverilməzliyi prinsipini qəbul etdi-
yi, bütün insanların azad, ləyaqət və hüquqi ba-
xımdan bərabər doğulduğunu, cinsi fərqə görə ay-
rı seçkiliyin yolverilməzliyini bəyan etdiyi bir 
halda dünya dövlətləri tərəfindən kişilərlə qadın-
ların bütün iqtisadi, sosial, mədəni vətəndaş və si-
yasi hüquqlardan istifadə etməkdə bərabərliyini 
təmin edən “Qadınlar barəsində ayrı-seçkiliyin 
bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında” Kon-
vensiyanın qəbul edilməsi olduqca vacibdir. (4, 
705) Bu Konvensiya onu tanıyan və qəbul edən 
milli dövlətlərin hüquq normaları əsasında qadın-
ların öz ölkəsinin bütün ictimai, siyasi və mədəni 
həyatında, dövlət idarəçiliyində, siyasi fəaliyyət-
də, ailə münasibətlərində kişilərlə bərabər əsaslar-
da fəaliyyət göstərməsinin beynəlxalq hüquqi 
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əsaslarını müəyyən etmiş oldu və cinsi fərqlərə 
görə ayrı seçkiliyin və fərq qoyulmasının yolve-
rilməzliyini bəyan etdi. Bu müddəa Konvensiya-
nın birinci və ikinci maddələrində müfəssəl ola-
raq göstərilmişdir. (4, 706-707)    

Konvensiyada qadın və kişi münasibətlərinin bə-
rabərliyinin təsbit olunması ilə yanaşı qadın hüquq-
larının müəyyən edilməsi, müdafiəsi və mühafizəsi-
nin kompleks hüquqi və siyasi əsasları (I, II maddə-
lər), qadın hüquqlarının təminatları (III maddə), cə-
miyyətdə cinsi rolun eyniləşdirilməsi və mövhumat-
çı fikirlərin aradan qaldırılması (V maddə), qadın 
hüquqlarının pozulmasının, o cümlədən cinsi istis-
marın və fahişəliyin yolverilməzliyi (VI, XVII mad-
dələr), qadınların ictimai və siyasi həyatda, dövlət 
idarəçiliyində, təhsildə, əmək fəaliyyətində, evlilik 
və ailə həyatında, iqtisadi və sosial mənfəətlərin bö-
lüşdürülməsində və digər bu kimi vacib məsələlərin 
həllində nəinki kişilərlə bərabərləşdirilməsinin, ha-
belə qadının rolunun artırılmasının vacibliyi barədə 
normalar nəzərdə tutulmuşdur. (4, 705-717)  

Qadınlar üçün həyatı əhəmiyyət kəsb edən 
BMT-nin “Ərli qadının vətəndaşlığı haqqında” 29 
yanvar 1957-ci il Konvensiyası, “Vətəndaşlığın 
azaldılması haqqında” 04 dekabr 1954-cü il tarixli 
Konvensiyası (4, 594-598, 620-628) və digər bu ki-
mi Konvensiyalar mühüm rol oynamışdır. Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi kontekstində BMT-nin “Qadın 
və uşaqların fövqəladə hallarda silahlı münaqişələr 
dövründə müdafiəsi haqqında” 14 dekabr 1974-cü il 
tarixli Konvensiyası (4, 753-755) təəssüf ki, Er-
mənistanın işğalçı ordusu tərəfindən ən kobud 
formalarda pozulmaqda davam etməkdədir.  

Avropanın beynəlxalq və regional əhəmiyyətli 
təşkilatları yarandığı ilk gündən başlayaraq, insan 
hüquqları və azadlıqlarının tənzimlənməsinə, o 
cümlədən qadın hüquqlarının və azadlıqlarının 
qorunmasına dair Avropa Konvensiyasını qəbul 
etmiş və bu istiqamətdə müvafiq Komitələr yara-
dılmışdır. Belə ki, Avropa Şurası bu qitədə ən bö-
yük regional təşkilatlardan biri olmaqla, 4 noyabr 
1950-ci ildə Avropa Şurasının üzvləri tərəfindən 
“İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müda-
fiəsi haqqında” qəbul etdiyi Konvensiya 3 sent-
yabr 1953-cü ildən qüvvəyə mindi. Fərqli prose-
dur qaydada, yəni Amerikaarası Konfransda 20 
noyabr 1969-cu ildə qəbul edilmiş insan hüquqları 

üzrə Amerika Konvensiyası 12 Latın Amerikası 
dövləti tərəfindən imzalanmışdır. Bu Konvensiya, 
eləcə də Afrika Xartiyası, Avropa Şurasının qəbul 
etdiyi “İnsan hüquqları və əsas azadlıqlarının müda-
fiəsi haqqında” Konvensiya məzmun etibarı ilə çox 
oxşar olsalar da, üzv dövlətlərin sayına və dairəsinə 
görə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirlər. Bütün bu 
beynəlxalq və regional sənədlərdə qadın hüquqları 
və azadlıqları öz ifadəsini tapmış və qadın hüquqla-
rının məişətdə və ictimai həyatda intensiv formada 
inkişaf etdirilməsinə xüsusi önəm verilmişdir.  

Qadınların və qızların cəmiyyətin maddi ne-
mətlər istesalında mühüm roluna xüsusi önəm ve-
rən beynəlxalq əmək təşkilatları, həmkərlar itti-
faqları Konfederasiyaları, digər humanitar təşki-
latlar bu istiqamətdə bir çox standartları müəyyən 
etdi, konvensiyalar və digər normativ-hüquqi akt-
lar qəbul etdi. Bəşəriyyət tarixində müstəsna əhə-
miyyət kəsb edən bu sənədlər zərif qadın əməyi-
nin yalnız müəyyən standartlar daxilində tətbiqi-
nə imkan verir, onların əməyinin, sağlamlığının, 
səhhətinin qorunması və mühafizəsi önə çəkilirdi. 
Belə ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının  “İcbari 
və ya məcburi əmək haqqında” Konvensiyası, 
“Hər cür şaxtalarda, yeraltı işlərdə qadın əməyi-
nin tətbiqi haqqında” 25 iyun 1935-ci il tarixli 45 
nömrəli Konvensiyası, “Əmək haqqının düzgün 
ödənilməsi haqqında” 1951-ci il Konvensiyası, 
Bərabər dəyərli əməyə görə kişilərə və qadınlara 
bərabər haqq verilməsi haqqında 09 iyun 1951-ci 
il tarixli 100 nömrəli Konvensiya və 90 nömrəli 
Tövsiyə, Analığın mühafizəsi haqqında 28 iyun 
1952-ci il tarixli 103 nömrəli Konvensiya və 95 
nömrəli Tövsiyə, “Əmək və məşğulluq sahəsində 
ayrı seçkilik haqqında” 25 iyun 1958-ci il tarixli 
Konvensiya, “Ticarətdə və idarələrdə gigiyena 
haqqında” 09 iyun 1964-cu il tarixli 120 nömrəli 
Konvensiya, “Məşğulluq sahəsində siyasət haq-
qında” 1964-cü ul 122 nömrəli Konvensiya, “Ti-
carətdə və idarələrdə gigiyena haqqında” 17 iyun 
1964-cu il tarixli 120 nömrəli Tövsiyə, “Ailə öhd-
likləri olan işçilər haqqında” 1981-ci il Konvensi-
yası, “Məşğulluğa yardım və işsizlikdən müdafiə 
haqqında” 1991-ci il 168 saylı Konvensiyası, 
“Sosial təminatın minimum normaları haqqında” 
122 nömrəli Konvensiya , “Sosial təminatın hü-
quqi bərabərliyi haqqında minimum normaları 
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haqqında” 118 nömrəli Konvensiya, “İş yerlərin-
də havanın çirklənməsi ilə, səslə və titrəyişlə ya-
ranan peşə risklərindən müdafiə haqqında” 01 
iyul 1979-cu il 148 nömrəli Konvensiya, “Əmək 
miqrasiyası və mühacir zəhmətkeşlərin sosial mü-
dafiəsi sahəsində” Tövsiyə və onlarla digər beynəl-
xalq sənədlər, beynəlxalq birliyi və ayrı-ayrı döv-
lətləri ən müxtəlif dövlətlərdə, şəraitlərdə, qadın 
əməyinin və sağlamlığının etibarlı mühafizəsinə və 
qorunmasına zəruri imkan və şərait yaratdı.    

İnsan hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi 
haqqında 04 noyabr 1950-ci ildə Romada qəbul 
edilmiş Avropa Konvensiyasının müddəaları in-
san hüquqlarına hörmət olunması öhdəliyini bə-
yan etməklə, insanların yaşamaq, azadlıq, toxu-
nulmazlıq, fikir, vicdan, din, ailə, nigah hüquqla-
rını tanımış, köləliyi, məcburi əməyi, işgəncələri, 
qanunsuz cəzalandırmanı, ayrı-seçkiliyi qadağan 
etmişdir. Konvensiyada insanların ədalətli məh-
kəmə, səmərəli müdafiə hüququ vacib hesab edil-
miş, insanların yığıncaq və birləşmək azadlığı, 
şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququ tanınmaqla 
hüquqlardan sui-istifadənin qadağan edilməsi, əc-
nəbilərin siyasi fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması 
öz ifadəsini tapmışdır. 20 mart 1952-ci il tarixli 
01 saylı Protokolla mülkiyyətin müdafiəsi, təhsil 
hüququ, azad seçki hüququ, 16 oktyabr 1993-cü il 
tarixli 4 saylı Protokolla borca görə azadlıqdan 
məhrum etmənin qadağan edilməsi, hərəkət et-
mək azadlığı, vətəndaşın və əcnəbilərin kollektiv 
çıxarılmasının qarşısının alınması, 28 aprel 1983-
cü il 6 saylı Protokolla ölüm cəzasının, o cümlə-
dən müharibə zamanı ölüm cəzasının ləğv edil-
məsi, 22 noyabr 1984-cü il tarixli 7 saylı Proto-
kolla əcnəbilərin çıxarılmasına dair prosessual tə-
minatlar, cinayət işlərində şikayət vermək hüqu-
qu, məhkəmə səhvinə görə kompensasiya, eyni 
əmələ görə şəxsin iki dəfə məhkum edilməmək 
və ya cəzalandırılmamaq hüququ, ər və arvadın 
hüquq bərabərliyi, 4 noyabr 2000-ci il tarixli 12 
saylı Protokolla isə ayrı seçkiliyin ümumiyyətlə 
qadağan edilməsi qaydası müəyyən edilmişdir.  

Avropa Şurasının məqsəd və vəzifələrinə uy-
ğun olaraq 18 oktyabr 1961-ci ildə Turində Avro-
pa Sosial Xartiyası və ona aid Protokol qəbul 
edilmişdir. Bu sənədə sonralar dəfələrlə əlavələr 
və zəruri düzəlişlər edilmiş və üzv dövlətlər hər 
bir insanın sərbəst şəkildə seçdiyi ixtisas üzrə öz 
zəhməti ilə yaşayış üçün qazanc əldə etmək, əda-
lətli, təhlükəsiz və sağlam iş şəraiti, özlərinin və 
ailələrinin normal həyat səviyyəsi üçün yetərli 
olan ədalətli mükafatlandırılma, iqtisadi və sosial 
maraqlarının müdafiəsi məqsədilə milli və ya 
beynəlxalq təşkilatlarda sərbəst birləşmək, kol-
lektiv müqavilə bağlamaq, uşaqlar və yeniyetmə-
lərin məruz qaldıqları fiziki və mənəvi ziyan təh-
lükəsindən xüsusi müdafiə, işləyən qadınların 
analıq dövründə xüsusi müdafiəsi, şəxsi qabiliy-
yət və maraqlarına uyğun olaraq peşə seçimi ba-
xımından ona yardım göstərilməsi, peşə hazırlığı, 
səhhətini yaxşı səviyyədə saxlamaq, sosial təmi-
nat, sosial və tibbi yardım almaq, sosial rifah xid-
mətlərindən faydalanmaq, əlillərin müstəqillik, so-
sial inteqrasiya və ictimai həyatda iştirak etmək, 
cəmiyyətin əsas özəyi olan ailənin sosial, hüquqi 
və iqtisadi müdafiəsi, uşaqların və gənclərin müva-
fiq sosial, hüquqi və iqtisadi müdafiəsi, hər bir və-
təndaşın bərabər əsaslarla, hər hansı bir gəlir gəti-
rən fəaliyyətlə məşğul olmaq, işçi-miqrantlar və 
onların ailə üzvlərinin müdafiə və yardım, cinsi 
əlamətə görə ayrı-seçkiliyə məruz qalmamaq, mü-
əssisə daxilində informasiya almaq və məsləhətləş-
mək, əmək şəraitini və istehsal mühitini yaxşılaş-
dırmaq, hər bir ahıl sosial müdafiə hüququndan is-
tifadə etmək, məşğulluğun dayandırıldığı hallarda 
müdafiə hüququ, işəgötürənin ödəmə qabiliyyət-
sizliyi halında, onların iddialarının müdafiəsi hü-
ququna malik olmaq, iş yerlərində insan ləyaqətini 
qorunmaq, işə girən və ya işə girmək istəyən, ailə 
öhdəlikləri olan hər bir şəxs heç bir ayrı-seçkiliyə 
məruz qalmadan və mümkün qədər öz işi ilə ailə 
öhdəlikləri arasında toqquşma yaratmadan bunu 
etmək hüququ, mənzil hüququ və sair bu kimi hü-
quqlara malik olduğu təsbit edilmişdir.  
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Гасанзаде Саида  

Об истории женского права  
Аннотация 

 
После восстановление государственной независимости в стране боли внедрены в жизнь 

комплексные мероприятия в области свободы и прав человека, имплементация международных 
правовых норм в национальные правовые нормы. Референдуму была принята Конституция 
Азербайджанское Республики, права и свобода человека были закреплении в нормативно пра-
вовых актах. Преобразование внутри государственной правовой системы и формирования за-
щитных механизма продолжается по сей день. Видятся планированная работа по внедрению в 
национальные правовые нормы в соответствии с международными нормами прав и свободы 
женщин. В работе ссылаясь на международные нормативно-правовые акты дано характе-
ристика женским правам и комментируется его характерные свойств. До сих бор это проблема 
не нашло своего решение и остается не достаточно изученным. Именно поэтому в стати были 
указано ключевое в элементы этого законно проекта и были предоставлены экспертам во время 
разработки проектом. В статье были разъяснены актуальные проблемы пол правом женщин и 
предложение в решении этой проблемы. Можно с уверенностью сказать что работа является 
вкладом в научно практический разработки этой проблемы. 

 
Saida Hasanzada  

About the woman’s law’s history   
Summary 

 
Systematical and complex measures have been implemented in the determining of the wide system 

of the rights and freedoms of man, in the implementation of the normses of international law to na-
tional legal norms after restoring the state  independence of Azerbaijan. The Azerbaijan Republic 
Constitution have been accepted by referendum way, the rights and freedoms have been reflected in 
law documents. The creation of the national law system anew and forming of the mechanisms of de-
fence continue today. In the system of this law has been carrying out the systematic work for being 
reflected the rights and freedoms of women in the national legislation according to international law. 
In the article have been refered to the documents and to the investigation work. For the first time the 
typical features of the rights of women have been shown in the article. The investigation of this prob-
lem proves that this problem has not been researched in the deep scientific level. In the article have 
been shown basic elements of the project of law about woman rights and the project of law have been 
presented to the experts. In the article have been clarified the urgent problems of the rights of women 
in the international and national law and the offers have been given. It is possible to say by assurance 
the article is important as the investigation of the woman rights and freedoms.  
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-ci il oktyabr ayının 18-
də Azərbaycan Res-
publikasının Ali Soveti 

tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının dövlət 
müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya aktının qəbul 
edilməsi ilə Azərbaycan xalqı qədimlərdən bəri 
formalaşıb gələn dövlətçilik ənənələrini bərpa et-
di. Müstəqillik elan edildikdən sonra artıq Azər-
baycan Respublikası öz müstəqil siyasətini həyata 
keçirməyə başladı. Bu siyasət bütün sahələri əha-
tə etsə də, hüquq siyasətinin həyata keçirilməsi 
xüsusilə böyük əhəmiyyətli hesab edilirdi. Bey-
nəlxalq təşkilatların da üzvünə çevrilməyi baca-
ran Azərbaycan Respublikası hüquq siyasətinin 
müəyyənləşdirilməsi zamanı bəzi beynəlxalq sə-
nədlərin də normalarına əməl etməklə demokratik 
dövlət quruculuğunun həyata keçirilməsinə necə 
böyük diqqət yetirməsini sübut etdi. Bu cür təd-
birlərin məntiqi nəticəsi kimi Konstitusiyanın qə-
bul edilməsi artıq bir zərurətə çevrilmişdi. 

Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il noyabr 
ayının 12-də Konstitusiyasının qəbul edilməsi 
onun hüquqi dövlətə çevrilməsi yolunda atılmış 

ən vacib addım idi. Məhz Konstitusiyanın 7-ci 
maddəsinə əsasən, Azərbaycan dövlətinin hüquqi 
dövlət olduğu təsbit edilir. Hüquqi dövlət isə de-
mokratik cəmiyyətə xas olan hüquqi prinsipləri 
tanıyan, həmin prinsipləri təmin və müdafiə edən, 
habelə öz fəaliyyətində hüququ rəhbər tutan və 
insan hüquqlarını və azadlıqlarını təmin etməyi 
özünün başlıca məqsədi hesab edən dövlətdir [3; 
s.48]. Hüquqi dövlətin qurulması prosesində əsas 
yer tutan elementlərdən biri isə qanunçuluq prin-
sipidir. Qanunçuluq özündə hər kəs tərəfindən 
normativ hüquqi aktlara dəqiq və dönmədən əməl 
olunmasını və realizə edilməsini ehtiva edən bir 
hüquqi rejimdir. 

Hüquqi dövlətlə bağlı müddəanın reallığını tə-
min etmək üçün hüquqi islahatların yeni dalğası 
həyata keçirilməli idi və Azərbaycan Respublika-
sının Konstitusiyası ölkədə demokratik dövlət və 
iqtisadiyyat, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna 
hüquqi əsas yaratdı. 

1996-cı ilin aprelində Azərbaycan Respublika-
sı ilə Avropa Şurası (AŞ) və onun üzvü olan döv-
lətlər arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında 
saziş imzalandıqdan sonra həmin ilin iyununda 
Azərbaycan Respublikası AŞ Parlament Assamb-
leyasında “xüsusi dəvət olunmuş qonaq” statusu 
aldı. Bundan sonra, Ümummilli lider Heydər Əli-
yevin 1996-cı ilin iyunu və 1998-ci ilin yanvarın-
da Azərbaycan Respublikası ilə AŞ arasında 
əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi tədbirləri haqqın-
da sərəncamları mövcud əlaqələri xeyli intensiv-
ləşdirdi. Həmin dövrdə Azərbaycan parlamenti 
dünyanın qabaqcıl ölkələrinin qanunverici orqan-
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larının təcrübəsini öyrənməyə başladı. Parlamen-
tin nümayəndələri Avropa Şurası sessiyalarında 
bir neçə dəfə iştirak etdilər. Bütün bunlar respub-
likada demokratik qanunvericiliyin formalaşması-
na və inkişaf etməsinə münasib imkanlar açırdı. 
Demokratik qanunvericiliyin formalaşması isə öz 
növbəsində hüquqi dövlət ideyasının realizə edil-
məsində başlıca faktor idi. 

Azərbaycan Respublikasının yeni Cinayət-Pro-
sessual Məcəlləsinin qəbul edilməsinin siyasi sə-
bəblərindən biri isə yuxarıda da qeyd etdiyimiz 
kimi, Azərbaycan Respublikasının 1991-ci il 18 
oktyabr tarixindən etibarən beynəlxalq hüququn 
müstəqil subyekti kimi tanınması olmuşdur. Bey-
nəlxalq hüququn subyekti kimi Azərbaycan Res-
publikası da müəyyən hüquqlara malik olmaqla 
yanaşı, bir sıra öhdəlikləri də öz üzərinə götür-
müşdür. Bunlar elə öhdəliklərdir ki, yerinə yetiril-
məməsinə görə beynəlxalq hüquqda nəzərdə tu-
tulmuş sanksiyalar tətbiq edilir və bu sanksiyalar 
milli qanunvericiliklə müəyyən edilmiş sanksiya-
lardan fərqlənir. Ümumiyyətlə, beynəlxalq hüquq 
qaydaların dövlətlər tərəfindən pozulması halında 
əvvəlcədən müəyyən etdiyi sanksiyalarının icra 
etmə mexanizmi o qədər də güclü olmayan bir 
hüquq sahəsi kimi çıxış edir. Buna görə də bəzi 
alimlər hesab edir ki, beynəlxalq hüquq müstəqil 
bir hüquq sahəsi deyildir. Bütün hüquq sahələri 
kimi beynəlxalq hüquq da müəyyən etdiyi hüquq 
qaydalarını pozan subyektlərin məsuliyyəti prin-
sipini mənimsəmişdir. Hətta dövlətlərin məsuliy-
yəti prinsipi dövlətlərin bərabərliyi prinsipi qədər 
qədim bir prinsipdir [14; s.848]. Həmin prinsipin 
mövcudluğu bir sıra beynəlxalq məhkəmə instan-
siyaları tərəfindən də dəfələrlə ifadə edilmişdir. 
Məsələn, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin 
1928-ci il tarixli Xarcuv fabriki qərarında “hər bir 
vəzifənin pozulmasının onun bərpası məsuliyyəti-
ni meydana çıxaracağı beynəlxalq hüququn prin-
sipi olduğu qədər ümumi hüquq anlayışının da bir 
nəticəsidir” ifadəsini istifadə etmişdir [10; s.34]. 
Buna görə də qeyd etmək olar ki, əgər məsuliyyət 
yoxdursa, hüquq da yoxdur [11; s.149-150]. 

Ümumiyyətlə, insan hüquqlarının beynəlxalq 
səviyyədə müəyyən olunmasının bir xüsusiyyətini 
mütləq vurğulamaq lazımdır. Belə ki, insan hü-
quqları sahəsindəki müqavilələrdə işlədilən “hər 

kəsin ... hüququ vardır” konstruksiyası birbaşa 
fərdlərə deyil, dövlətlərə ünvanlanmışdır.  

Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il martın 
2-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvlüyünə 
qəbul edilməsi müstəqillik dövründə beynəlxalq 
əlaqələrin genişləndirilməsi üçün atılmış ən bö-
yük addımlardan biri olmuşdur. Beləliklə, Azər-
baycan Respublikası həm də BMT Nizamnaməsi-
nə tərəfdar çıxmış oldu. BMT Nizamnaməsi isə 
insan hüquqları hüququnun tarixi inkişafının baş-
lanğıcı kimi xarakterizə edilir [4; s.158]. Nizam-
namənin 1-ci maddəsinə əsasən, irqinə, cinsinə, 
dilinə və ya dini mənsubiyyətinə fərq qoyulma-
dan bütün insanların əsas hüquq və azadlıqlarına 
hörmətin dəstəklənməsi və həvəsləndirilməsi 
BMT-nin əsas məqsədlərindən biri kimi bəyan 
edilir. Qeyd edilən məqsəddən irəli gələrək Ni-
zamnamənin 55 və 56-cı maddələrində nəzərdə 
tutulmuş vəzifələr dəqiq və birmənalı şəkildə 
açıqlanmır. Bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi 
üçün isə daxili qanunvericilikdə bir sıra normala-
rın müəyyən edilməsi zəruri idi. Qəbul ediləcək 
normativ hüquqi aktlar isə məhz BMT Nizamna-
məsi ilə nəzərdə tutulmuş məqsədlərə və istiqa-
mətlərə yönəlməli, dövlətin beynəlxalq arenada 
üzərinə götürdüyü öhdəliklərin tələblərinə uyğun 
olmalı idi. 

Bu baxımdan türk müəlliflərdən Rona Aybay 
və Elif Oralın fikirləri maraq doğurur. Onlar qeyd 
edirlər ki, dövlət olmağın hüquqi nəticələrindən 
biri beynəlxalq hüququn subyekti olaraq öz hü-
quqlarını beynəlxalq səviyyədə irəli sürə bilmək 
və beynəlxalq səviyyədə qəbul etdikləri öhdəlik-
ləri yerinə yetirmədikdə beynəlxalq məsuliyyət 
daşımaqdır. Xüsusi hüquqda fiziki və ya hüquqi 
şəxslərin hüquqlardan yararlana bilməsinə qarşı-
lıq olaraq müəyyən məsuliyyət daşımalarının da 
mövcud olması kimi dövlətlərin də beynəlxalq sə-
viyyədə müəyyən vəzifə və məsuliyyəti vardır. 
Bunun praktikadakı mənası dövlətin öhdəsinə gö-
türdüyü vəzifələrini yerinə yetirməyə məcbur ol-
masıdır. Bununla əlaqədar olaraq, dövlətin hüqu-
qazidd hər hansı bir hərəkəti (hərəkətsizliyi) yeri-
nə yetirməsi nəticəsində vurduğu zərərin əvəzini 
ödəməklə yüklü olması da gərəklidir. Beynəlxalq 
müqavilənin tələbləri ilə ziddiyyət yaradan və ya 
beynəlxalq bir yazılı qaydanı, yaxud yazılı olma-
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yan bir qaydanı (adəti) pozan hərəkətlər beynəl-
xalq məsuliyyətə səbəb olur. Başqa sözlə, beynəl-
xalq öhdəliklərini nəzərə almayan dövlət beynəl-
xalq səviyyədə bu məsələdə haqqı nəzərə alınma-
yan dövlət, yaxud dövlətdənkənar “oyunçu” qar-
şısında (fikrimizcə, müəlliflər burada beynəlxalq 
təşkilatları nəzərdə tuturlar) məsuliyyət daşıya-
caqdır [9; s.271-272]. Məsələn, BMT Nizamna-
məsinin prinsiplərini nəzərə almayaraq onları po-
zan dövlət bu hərəkətinin beynəlxalq hüquqa zid-
diyyətini aradan qaldıran hər hansı bir səbəb aş-
kar edilənədək beynəlxalq səviyyədə məsuliyyət 
daşıyacaqdır. Bu siyasi səbəbdən dolayı da Azər-
baycan Respublikası öz qanunvericiliyini təkmil-
ləşdirməli idi və insan hüquqları sahəsində xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edən cinayət-prosessual qanunve-
riciliyin təkmilləşdirilməsi məsələsi bu zaman da-
ha böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
94-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş ümumi qay-
dalar çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin qəbul etdiyi qanunlar əsasında Azər-
baycanda siyasi, iqtisadi, hüquqi, demokratik isla-
hatlar həyata keçirildi. Qanunların sivil dünya 
dövlətlərinin hüquqi dövlət quruculuğu ənənələri-
nə, beynəlxalq hüquq normalarına, Avropa Şurası 
və dünyanın demokratik qanunvericilik təsisatla-
rının tələblərinə uyğun hazırlanması üçün Azər-
baycan Respublikası Prezidenti yanında 1996-cı 
ilin fevral ayında xüsusi “Hüquqi İslahatlar Ko-
missiyası” yaradılmışdı. Aparılan böyük təşkilat-
çılıq işi, respublikada həyata keçirilən demokratik 
ruhlu siyasi və iqtisadi islahatların səmərəli nəti-
cələri Azərbaycanı Avropa Şurasına daha da ya-
xınlaşdırırdı. Bütün bunların məntiqi yekunu kimi 
Azərbaycan Respublikası 2001-ci il yanvar ayının 
25-də Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv qəbul 
olundu [6; s.276-288].  

Avropa Şurasına qəbul olunma ərəfəsində hə-
yata keçirilən hüquqi islahatlar özündə əsas etiba-
rilə insan hüquqlarının müdafiə və təmin olunma 
mexanizmlərini ehtiva edirdi. Bunun da əsas sə-
bəbi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
12-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş dövlətin ali 
məqsədinin yerinə yetirilməli olması idi. 

XX əsrin sonlarında hüquqi dövlət ideyasının 
realizəsi məqsədilə ardıcıl surətdə yeni məcəllələr 

qəbul edilməyə başlandı. Azərbaycan Respubli-
kasının yeni Cinayət-Prosessual Məcəlləsi də 
məhz bu dövrün “məhsulu” oldu. Onun qəbul 
edilməsinə qədər “Azərbaycan SSR Cinayət-Pro-
sessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” 
1960-cı il dekabrın 8-də Azərbaycan SSR Qanu-
nu ilə təsdiq edilmiş Cinayət-Prosessual Məcəllə 
qüvvədə idi. Həmin məcəllə isə 2000-ci il sent-
yabr ayının 1-dən qüvvədən düşmüş hesab edildi. 

Azərbaycan Respublikasının cinayət-prosessu-
al qanunvericiliyinin, habelə insan hüquq və 
azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində qanunvericili-
yin inkişafında 14 iyul 2000-ci ildə təsdiq edilmiş 
və 1 sentyabr 2000-ci ildə qüvvəyə minmiş yeni 
Cinayət-Prosessual Məcəllə böyük bir tarixi hadi-
səyə çevrilmişdir. Belə ki, həmin tarixədək qüv-
vədə olmuş Cinayət-Prosessual Məcəllə tətbiq 
olunduğu 40 ilə yaxın dövrdə xeyli əlavə və dəyi-
şikliklərə məruz qalsa da, cəmiyyətdə baş verən 
kəskin yeniləşmənin tələblərinə cavab verə bil-
mirdi. Çünki sovet dövrü ilə müstəqillik dövrü-
nün hüquqi əsasları arasında kəskin fərqlər möv-
cud idi. Sovet hüquq ideologiyasının bütün əla-
mətlərini özündə əks etdirən əvvəlki CPM insan 
hüquq və azadlıqlarının müasir konsepsiyasına 
tam cavab verə bilmədiyi üçün ölkəmizdə həyata 
keçirilən məhkəmə-hüquq islahatlarının hüquqi 
bazisini təşkil edə bilməzdi.  

Ümumiyyətlə, hüquqi islahat anlayışının özü 
hüquqla, daha dəqiq desək, hüquq normalarının 
xarici ifadə forması olan hüquq mənbələri ilə 
bağlı olan bir anlayışdır. Bir fəaliyyət olaraq hü-
quqi islahatın konkret anlayışı olmasa da, onun 
əsas mahiyyəti qanunun və ya digər aktın əhə-
miyyətli şəkildə yaxşılaşdırılmasıdan ibarətdir 
[13; s.12]. 

Həmin dövrdə həyata keçirilən hüquqi islahat-
lar zamanı qanunvericiliyin məcəllələşdirilməsinə 
xüsusi önəm verildi. Bunun isə 2 mühüm səbəbi 
var idi. Birincisi, müddəalar bir aktda toplansa, 
onlara çatımlılıq daha asan olardı. İkincisi isə mə-
cəllələşdirmə prosesinin yalnız müddəaların bir 
yerə toplanmasını deyil, həm də onların yenilən-
məsini özündə ehtiva etməsi idi. Bu baxımdan İn-
giltərə və Uels Hüquq Komissiyasının sədri Lord 
Skarmanın fikirləri maraqlıdır. O qeyd edir ki, 
“məcəllə öz sahəsi daxilində qanunu formulə et-
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mək məqsədini güdən əvvəllər çıxarılmış qanun-
ların əhatəli şəkildə toplanmış mənbəyidir. Bu-
nunla belə, bu cür bir araya gətirmə müddəaların 
eyni zamanda təkmilləşdirilməsini də zəruri etdi-
yindən konsolidasiyadan, qanunvericiliyimizin 
dili ilə desək, inkorporasiyadan onu fərqləndirir” 
[13; s.13]. 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, 1960-cı ildə 
təsdiq edilmiş Cinayət-Prosessual Məcəllənin qə-
bulundan keçən 40 il ərzində ona önəmli miqdar-
da əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir. Belə ol-
duqda isə məsələyə tarixi təfsir metodu vasitəsi 
ilə yanaşsaq, müəyyən problemlər ortaya çıxırdı. 
Belə ki, tarixi təfsir metodunun özəyindəki dü-
şüncə latınca bu cümlə ilə ifadə olunur: “animus 
hominis est anima scripti”. Yəni, bir mətni yazan 
şəxsin niyyəti, o mətnin mənasıdır. Bu nəzəriyyə-
nin tərəfdarlarına görə, qanunvericinin normaya 
verdiyi əsas məna axtarılmalıdır, təfsirdə də an-
caq zamanının qanunvericisinin iradəsi üstündür 
[7; s.82]. Lakin bu nəzəriyyə tərəfdarlarının son 
fikri ilə razılaşmaq olmur. Amma bu nəzəriyyədə 
həqiqət payı ondan ibarətdir ki, CPM-ə 40 il kimi 
uzun bir müddətdə edilən əlavə və dəyişikliklərin 
müəlliflərinin ictimai münasibətlərə yanaşma tərzi 
də dəyişdiyindən, cinayət-prosessual hüquq müna-
sibətlərinə də yanaşma tərzi dəyişmişdir. Bunda 
1991-ci ildə qazanılmış müstəqilliyin də əhəmiy-
yətli rolu vardır. Buna görə də yeni məcəllələşdi-
rilmiş aktın qəbulu artıq zərurətə çevrilmişdi.  

Yeni Cinayət-Prosessual Məcəllənin qəbulunu 
şərtləndirən digər hüquqi amil isə Konstitusiya ilə 
müəyyən edilmiş insan hüquq və azadlıqlarının 
müdafiə mexanizmlərinin daha da təkmilləşdiril-
məli olması zərurəti idi. Həmin dövrdə qəbul 
edilmiş digər normativ-hüquqi aktlardan (xüsusilə 
“Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Azər-
baycan Respublikası Qanunundan) da aydın olur 
ki, müdafiə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi 
bir tendensiya halını almışdır. Məhz Azərbaycan 
Respublikasının yeni Cinayət-Prosessual Məcəl-
ləsinin qəbulu zamanı da bu fakt özünü göstərmiş 
və yeni cinayət-prosessual qanunvericilikdə təsbit 
edilən müddəalarla cinayət prosesinin gedişində 
insan hüquq və azadlıqlarının müdafiə mexa-
nizmlərinin genişləndirilərək onların təmin edil-
məsi məqsədi güdülmüşdür. 

Qüvvədən düşmüş CPM-in 18-ci maddəsində 
qeyd edilirdi ki, müqəssir özünü müdafiə etmək 
hüququna malikdir. Lakin hər hansı bir hüququ-
nun realizə edilməsi üçün, yəni onun sadəcə kağız 
üzərində qalmaması üçün müəyyən təminatlar 
sisteminə malik olması zəruridir. Qeyd edilən hü-
ququn təmini üçün isə məcəllədə nəzərdə tutulur-
du ki, müstəntiq, prokuror və məhkəmə müqəssi-
rin ona elan edilmiş ittihamdan qanunla müəyyən 
edilən üsul və vasitələrlə özünü müdafiə edə bil-
məsi imkanını və onun şəxsi və əmlak hüquqları-
nın mühafizəsini təmin etməyə borcludur. Sonra-
lar müttəhimin müdafiə hüququnun təmin edilmə-
si vasitələrinin təkmilləşdirilməsi prosesində mü-
dafiəçiyə olan hüquq daha da inkişaf etdirildi və 
artıq vətəndaşların şübhəli şəxs qismində saxla-
nıldığı və ya həbs edildiyi vaxtdan müdafiəçi ilə 
təmin olunması imkanı qanunda öz əksini tapdı. 

Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, müdafiə hüqu-
qu mahiyyət etibarilə təkcə müdafiəçiyə malik ol-
maq imkanı ilə məhdudlaşdırılmamalıdır. Beynəl-
xalq hüquqi aktlarda (İnsan hüquqları haqqında 
Ümumi Bəyannamənin 8-ci maddəsi, Mülki və 
siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın 14-
cü maddəsinin I bəndi, İnsan hüquqlarının və əsas 
azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Kon-
vensiyasının 6-cı maddəsinin I hissəsi) məhkəmə 
müdafiəsi müstəqil məhkəmə tərəfindən ədalətli 
məhkəmə baxışı əsasında hüquqların səmərəli 
bərpası kimi başa düşülür. Bu isə məhkəmə pro-
sesində çəkişmənin, tərəflərin bərabərliyinin, o 
cümlədən onlar tərəfindən prosessual fəaliyyətin 
həyata keçirilməsi zamanı mənafelərinin müda-
fiəsi üçün kifayət qədər prosessual səlahiyyət ve-
rilməsini nəzərdə tutur [5; s.337]. 

Qüvvədən düşmüş CPM-də cinayət işinin əla-
və istintaqa qaytarılması məhkəmənin yerinə ye-
tirdiyi funksiyalardan biri kimi müəyyən edilirdi. 
İşin əlavə istintaqa qaytarılması çəkişmə, məhkə-
mənin qərəzsizliyi prinsiplərinə və təqsirsizlik 
prezumpsiyasına ziddir. Bu halda məhkəmə icraa-
tında olan işi əlavə istintaqa qaytarmaqla təqsir-
ləndirilən şəxsin təqsirsizliyini şübhə altına alaraq 
cinayət təqibi orqanına təqsirləndirilən şəxsin təq-
sirinin sübuta yetirilməsi üçün əlavə imkan yara-
dır (müsbət haldır ki, yeni CPM-in 318-ci maddə-
sində nəzərdə tutulmuş məhkəmə baxışının hədlə-
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rinin müəyyən edilməsi ilə bu problem aradan 
qaldırılmışdır). Bu cür halın mövcudluğu Azər-
baycan Respublikası Konstitusiyasının bir çox 
maddələrinin, xüsusilə də ədalət mühakiməsinin 
həyata keçirilməsinin əsas prinsip və şərtlərini 
özündə təsbit edən 127-ci maddəsinin tələblərini 
pozurdu. Bu isə Konstitusiya ilə müəyyən edilmiş 
normativ hüquqi aktların iyerarxiyası tələblərinə 
cavab vermədiyindən digər qanunvericilik aktları 
kimi, CPM-in də Konstitusiyaya uyğunlaşdırıl-
masını zərurətə çevirirdi.  

Cinayət-prosessual hüquq münasibətləri cina-
yət prosesini həyata keçirən orqanlar və fiziki və 
hüquqi şəxslərin iştirakı ilə yarandığından həmin 
şəxslər barəsində cəmiyyətdə müəyyən bir fikrin 
formalaşmasına gətirib çıxara bilər. Məsələn, in-
san barəsində qətimkan tədbiri kimi həbs tətbiq 
edildikdə cəmiyyətdə ona qarşı müəyyən mənfi 
münasibət yaranır və o, həbsdən azad edildikdən 
sonra da bu cür münasibət qalmaqda davam edir. 
Bəzi hallarda şəxsin həbs edilməsi, cəzaya məh-
kum edilməsi və digər prosessual hərəkətlərin 
edilməsi cinayət prosesini həyata keçirən orqanla-
rın səhvi və ya sui-istifadəsi ucbatından baş verir 
və şəxsin barəsində qanunsuz və əsassız prossesu-
al hərəkətlərin edilməsi və prosessual qərarların 
qəbul olunması ilə nəticələnir. Bu isə sonradan 
həmin şəxslərin cəmiyyətə yenidən uyğunlaşma-
sında problemlərə səbəb olur. Çünki cəmiyyətin 
düşüncəsində həmin şəxs “təqsirli” biri olaraq qa-
lır və cəmiyyət üzvləri onunla münasibətlərdən 
yayınmağa çalışırlar. Bu isə həmin şəxsin layiqli 
həyat şəraiti ilə təmin olunmasının qarşısını alır. 
Çünki insan sosial varlıqdır və yalnız digər insan-
larla münasibətlər zamanı o özünü ifadə edə və 
xoşbəxt hesab edə bilər. Bu baxımdan filosof 
Aristotelin fikirləri maraqlıdır. O qeyd edir ki, in-
san təbiət etibarı ilə sosial heyvandır, buna görə 
də sosial olmayan bir şəxs ya bizdən aşağı pillə-
dədir, ya da insandan daha böyükdür. Cəmiyyət 
fərddən öncə gələn bir şeydir. Həm cəmiyyətdə 
ortaq yaşamı davam etdirə bilməyən, həm də cə-
miyyətlə əlaqəsini kəsərək özü özünə yetərli olan 
və bu səbəblə də cəmiyyətə qatılmayan hər kəs ya 
bir canavar, ya da bir tanrıdır [15]. 

Yuxarıda qeyd edilənlərə görə, dövlət cinayət 
prosesini həyata keçirən orqanların səhvi və ya 

sui-istifadəsi nəticəsində cəmiyyətdə mənfi qarşı-
lanan şəxslərin cəmiyyət içərisində nüfuzunun 
bərpa edilməsi üçün müəyyən hərəkətləri yerinə 
yetirməlidir. Çünki sosial inkişafı özü üçün prio-
ritet hesab edən dövlət üçün onun hər bir vətənda-
şı dəyərlidir və onun hüquq və azadlıqları, həmçi-
nin layiqli həyat şəraiti təmin edilməlidir. Bu 
müddəalar Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 12 və 16-cı maddələrinin təhlilindən irəli 
gəlir və onların cinayət prosessual qanunvericilik-
də də təsbit edilməsi vacib məsələdir. Buna görə 
yeni Cinayət-Prosessual Məcəlləyə bu cür müd-
dəalar daxil edilmişdir. Cinayət törətməkdə təqsi-
ri olmayan hər hansı bir şəxsin cinayət prosesini 
həyata keçirən orqanların vəzifəli şəxsləri tərəfin-
dən və ya hakimlərin özbaşına hərəkətlərinin nəti-
cəsində qanunsuz olaraq şübhə altına alınmasının, 
ittiham və ya məhkum edilməsinin mümkün ol-
mamasını Azərbaycan Respublikasının cinayət-
prosessual qanunvericiliyi bir məqsəd kimi qarşı-
ya qoymuşdur.  

Bu məqsəddən də irəli gələrək cinayət-proses-
sual qanunvericiliyin bir çox normalarında onun 
realizəsi üçün tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Bu 
normalardan ən önəmlisi Cinayət-Prosessual Mə-
cəllənin 36-cı maddəsində nəzərdə tutulmuşdur. 
Həmin maddə bəraət qazanmış şəxsin pozulmuş 
hüquqlarının bərpasının təmin edilməsinə yönəl-
mişdir. Bu norma ümumi prinsip kimi nəzərdə tu-
tulduğundan cinayət mühakimə icraatının istəni-
lən mərhələsində hüquqi qüvvəyə malikdir. Cə-
miyyətdə əmin-amanlığı və harmoniyanı təmin 
etmək üçün məhkəmənin müəyyən etdiyi ekviva-
lent kompensasiyanın subyektiv hüquqlarını bər-
pa olunmasını iddia edən subyektin ağlabatan 
gözləntilərinə maksimum uyğunluğunu təmin et-
mək lazımdır [12]. 

Bu cür normalar həm cinayət-prosessual qa-
nunvericiliyin digər normalarında, həm də bey-
nəlxalq aktlarda nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn, 
İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamənin 
8-ci maddəsinə əsasən, hər bir insan Konstitusi-
yanın və ya qanunun ona verdiyi əsas hüquqların 
pozulması zamanı həmin hüquqların səlahiyyətli 
milli məhkəmələr tərəfindən təsirli şəkildə bərpa 
olunması hüququna malikdir. “Mülki və siyasi 
hüquqlar haqqında” Beynəlxalq Paktın 14-cü 
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maddəsinə əsasən, əgər şəxs hansısa cinayətə gö-
rə məhkəmənin qəti qərarı ilə məhkum olunmuşsa 
və haqqında çıxarılmış hökm məhkəmə səhvi bu-
raxıldığını şəksiz təsdiq edən yeni aşkar edilmiş 
bir cəhətə əsasən sonradan ləğv edilmiş, yaxud o 
əfv olunmuşsa, onda göstərilən naməlum cəhətin 
tamamilə, yaxud qismən onun təqsirindən üzə çı-
xarılmadığı sübut edilməzsə, belə ittiham əsasın-
da cəza çəkmiş şəxs qanuna əsasən kompensasiya 
alır. 

Barəsində səhv qərar çıxarılmış şəxsin cəmiy-
yətdəki nüfuzunun bərpa edilməsi məqsədilə yeni 
Cinayət-Prosessual Məcəllə ilə əlavə təminatlar 
da nəzərdə tutulmuşdur. Bu cür təminatların cina-
yət prosesini həyata keçirən orqanların bir hüqu-
qu kimi deyil, vəzifəsi kimi müəyyən olunması 
isə onun icra edilməsini daha real bir prosesə çe-
virir. Məsələn, CPM-in 59.2-ci maddəsinə əsasən, 
məhkəmə tərəfindən bəraət verilmiş, həmçinin 
barəsində cinayət təqibinə xitam verilmiş şəxsin 
tələbi ilə: 

1) Məhkəmə və ya istintaq orqanı iki həftə 
müddətində bu barədə həmin şəxsin əvvəlki və ya 
hazırkı iş yerinə, təhsil aldığı yerə, yaşayış yerinə 
məlumat verməlidir; 

2) Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsi ləkələ-
yən cinayət təqibi haqqında məlumatlar dərc edən 
kütləvi informasiya vasitəsi vətəndaşın təqsirsizli-
yini şübhə altına almadan bir ay müddətində iş 
üzrə yekun qərarı haqqında məlumat verməlidir. 

Lakin bunlara baxmayaraq, yeni CPM-in bəzi 
müddəalarında müəyyən qədər anlaşılmazlıqlar 
mövcuddur. Belə müddəalardan biri CPM-in 
280.4-cü maddəsidir. Həmin maddədə qeyd edilir 

ki, cinayət işi üzrə icraata CPM-in 39.1.1, 39.1.2, 
39.1.11 və 39.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş 
hallarla əlaqədar xitam verildikdə barəsində cina-
yət işi üzrə icraata xitam verilmiş şəxsin təqsirsiz-
liyini şübhə altına alan müddəaların qərara daxil 
edilməsinə yol verilmir. CPM-in 39.3-cü maddə-
sinə əsasən, CPM-in 39.1.1, 39.1.2 və 39.2-ci 
maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda cinayət 
təqibi bəraətverici əsaslarla xitam verilmiş hesab 
olunur. Lakin CPM-in 280.4-cü maddəsi CPM-in 
39.1.11-ci maddəsini də (cinayət qanunu müddəa-
larının qüvvəsinə görə şəxsin cinayət məsuliyyə-
tindən azad edilməsi üçün əsaslar olduqda) özün-
də əsas kimi təsbit etdiyindən mübahisə yaranır. 
Belə ki, kommentariya müəllifləri tərəfindən 
qeyd edilən maddə şərh edilən zaman CPM-in 
39.1.11-ci maddəsinin də cinayət təqibinə xitam 
verilməsinin bəraətverici əsası olduğu qeyd edil-
mişdir [8; s.826]. Lakin bu mövqe ilə qətiyyən ra-
zılaşmaq olmaz. Çünki CPM-də bəraətverici əsas-
lar dəqiq şəkildə müəyyən edilmişdir. Buna görə 
də CPM-in 280.4-cü maddəsinin mətninin dəqiq-
ləşdirilməsi zəruridir. Bunun üçün ya həmin mad-
dədə göstərilən əsas (CPM-in 39.1.11-ci maddəsi) 
onun mətnindən çıxarılmalı, ya da cinayət təqibi-
nə xitam verilməsinin digər əsasları da həmin 
maddəyə artırılmalıdır. Amma, fikrimizcə, birinci 
variant daha əlverişli və doğrudur. Çünki nəzərə 
almaq lazımdır ki, bəraətverici əsaslarla cinayət 
təqibinə xitam verildikdə qərara barəsində iş üzrə 
icraata xitam verilmiş şəxsin tam təqsirsiz oldu-
ğunu əsaslandıran, ona bəraət verən müddəalar 
daxil edilməlidir [8; s.827]. 
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Резюме 
 

В статье рассматривается политическая и правовая основа для принятия нового Уголовно-
процессуального кодекса Азербайджанской Республики. В статье подчеркивается необходи-
мость постоянного совершенствования правовой политики государств. Уголовное судопроиз-
водство важна в этом отношении в этом отношении. Статья содержит мнения о том, как госу-
дарства должны выполнять обязательства, учитывая эти вопросы. 
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Political and legal bases of adoption of the new Criminal 

Procedure Code of the Republic of Azerbaijan 
Summary 

 
The article examines the political and legal basis for adoption of the new Criminal Procedure Code 

of the Republic of Azerbaijan. The article emphasizes the need to constantly improve the legal policy 
of states. Improved regulation of the manner of the proceedings is of great importance in this re-
gard.The article contains views on how the states must fulfill the obligations, taking into account these 
issues. 
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ƏLƏKBƏR ALLAHVERDİYEV 
Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis Akademiyasının  

"Kriminalistika" kafedrasının baş müəllimi,  
polis polkovnik-leytenantı 

 
 

AZƏRBAYCANDA KRİMİNALİSTİKA 
ELMİNİN İNKİŞAF TARİXİ 

 
 

zərbaycan müstəqillik əldə etdikdən 
sonra ölkəmizin bütün sahələrində 
aparılan islahatlar, özünü elm-təhsil 

ocaqlarında da göstərmişdir. Bu istiqamətdə Polis 
Akademiyasında təhsil sisteminin, tədris üsulları-
nın və elmi-texniki vasitələrin, bir sözlə onun 
maddi-texniki bazasının müasir tələblər səviyyə-
sinə uyğun təmin edilməsinə şərait yaranmışdır.  

Hər bir elmin yaranma tarixi və inkişaf mərhə-
ləsi olduğu kimi, kriminalistika elminin də özünə-
məxsus inkişaf tarixi vardır. Bir sıra başqa hüquq 
elmləri kimi kriminalistika elmi də ilk dövlət və 
hüquq yaranan vaxtdan meydana gəlmiş və za-
man-zaman inkişaf etmişdır.  

Qərbi Avropanın, Amerikanın və Asiyanın in-
kişaf etmiş dövlətlərində kriminalistika 100 ildən 
çox inkişaf tarixinə malikdir. Adları bütün dünya-
da məşhur olan böyük kriminalist alimlər: 
H.Qross, F.Halton, A.Bertilyon, R.Qeys, E.Lokar 
və bir çox başqaları məhz bu ölkələrdə yaşayıb 
fəaliyyət göstərmişlər. 

Hələ XIX əsrin axırlarından başlayaraq Avro-
panın bir çox ölkələrində elmin və texnikanın tə-
rəqqisi özünü xüsusilə göstərirdi. Dünyanın qa-
baqcıl ölkələrində elmin və texnikanın inkişafı ilə 
bərabər bu dövr cəmiyyətə professional və mütə-
şəkkil cinayətkarlıq kimi hadisələri də "bəxş" et-
mişdir. Cinayətkarlıq nəinki kəmiyyət baxımın-
dan, həmçinin texniki əlaqə və s. vasitələrlə təc-
hiz olunaraq keyfiyyət baxımından da dəyişilirdi. 

Ona görə də kəmiyyətcə artmaqda olan cina-
yətkarlığa qarşı mübarizənin yeni metod və vasi-
tələrinin tətbiqinə ehtiyac duyulurdu. Beləliklə, 
dövlətlərin hüquq-mühafizə orqanlarının cinayət-
karlığa qarşı mübarizəsinin səmərəli və effektiv 

təşkil olunması zəminində Avstriyanın məhkəmə 
müstəntiqi, sonradan universitet professoru Hans 
Qrossun XIX əsrin axırlarında kriminalistika ad-
landırdığı yeni elm sahəsi yaranmağa başladı. 
Kriminalistika məhfumunun hərfi mənası, latın 
sözü olub "crimen" - deməkdir. Bəzi mənbələrdə 
isə bu sözün mənası "criminalis" latın sözü olub, 
cinayətə aid olan kimi işlədilir. 

Müxtəlif dövrlərdə işlədilmiş bu kimi ifadələ-
rin təhlili onu göstərir ki, cinayətkarlığa qarşı mü-
barizənin daha mühüm metod və vasitələrini işlə-
yib hazırlanmasına, cinayətkarlıqla bağlı məsələ-
lərin həllinə yönəlmiş kriminalistika elminin inki-
şaf edib, formalaşmasına zərurət yaranmışdır. 

1882-ci ildə Paris polis prefekturasının əmək-
daşı Alfons Bertilyon bədənin bütün hissələrinin 
ölçüləri eyni olan adamların olmamasını sübut 
edən Belçikalı statist Ketleyə əsaslanaraq, cina-
yətkarların antropometrik qeydiyyatının aparıl-
masını təklif etdi. 

Bertilyonun fikrincə, antropometrik qeydiyya-
tın tətbiqinin mahiyyəti, cinayətkar təkrar tutular-
kən onun şəxsiyyətini müəyyən etmək üçün insan 
bədəninin on bir (11) hissəsinin ölçüsünü qeyd et-
məkdən ibarət idi. Tez bir zamanda inkişaf etmiş 
ölkələrdə "bertilyonaj" adlanan cinayətkarların 
qeydiyyatı və eyniləşdirilməsi metodu geniş ya-
yılmağa başladı. 

Lakin bu metodun tətbiqi uzun çəkmədi. Rusi-
yada antropometrik metodum çatışmamazlıqları 
ortaya çıxdı, insan bədəninin böyüməsi ilə əlaqə-
dar ölçülərinin dəyişməsi sübut olundu. Tədricən 
“bertilyonaj”ıntətbiqi daha dəqiq və sadə üsulla 
icra edilən daktiloskopik metodla əvəz edilməyə 
başlandı. 

A 
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A.Bertilyon tərəfindən 1902-ci ildə ilk dəfə 
barmaq izinin tədqiqi ilə cinayətkarın şəxsiyyəti 
müəyyən edilərək, Lokar və digər məsləkdaşları-

nın səyi nəticəsində  daktiloskopik qeydiyyatın 
əsası qoyulmuşdur. 

 
  

 
 
1894-cü ildə İngiltərədə daktiloskopiyadan ci-

nayətkarların qeydiyyatı metodu kimi istifadə 
edilməyə başlanmış, bir qədər sonra isə, 1906-cı-
ildənRusiyada bu metod cəzaçəkmə yerlərində 
tətbiq olunmuşdur. 

1909-cuildə Rus kriminalisti V.İ.Lebedev ilk 
dəfə daktiloskopiyadan istifadə etmişdir. Elə hə-
min vaxtlarda polis idarələrinin daktiloskopiya 
bürolarırıın təşkil edilməsi haqqında Rusiya DİN 
sirkuiyar vermişdir. 1914-cü ildə Millətlərarası 
Polis Konqresi daktiloskopiyanı qeydiyyatın ən 
mühüm metodu kimi qəbul etdi. 

Ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif elmi metodların 
meydana gəlməsi onu göstərirdi ki, artıq krimina-
listika formalaşır və öz təcrübi mənbələrini yeni-
ləri ilə əvəz edərək inkişaf dövrü keçirir. 

Azərbaycan Respublikasında keçmiş Sovetlər 
birliyinin dağılmasınadək kriminalistika elmi və 
bir sıra ekspert mərkəzləri formalaşmışdır. Ölkə-
miz keçmiş SSRİ dövlətinin tərkibində olduğu 
müddətdə kriminalistikanın elm və tədris mərkəz-
lərində inkişafı paralel gedirdi. Rusiya Federasi-
yanın əldə etdiyi nailiyyətlər ümumi xarakter da-
şıyırdı. 

Ümumilikdə Rusiyada Sovet kriminalistikası-

nın tarixi R.S.Belkin tərəfindən iki mərhələyə ay-
rılır: 

Birinci mərhələ 1917-ci ildən 1930-cü ilə qə-
dərki dövrü əhatə edir. Bu mərhələdə Sovet kri-
minalistikası elm kimi meydana çıxmış və empi-
rik materiallar cəmləşdirilərək ümumi elmi nəzə-
riyyə yaranmışdır. 

İkinci mərhələ 1940-cı ildən 1950-ci ilə qədər-
ki dövrü əhatə edir. Bu mərhələdə xüsusi krimi-
nalistiska nəzəriyyəsi işlənib hazırlandı. Həm də 
bu dövr müasir kriminalistika elminin inkişafi 
üçün böyük bir təkan verdi. 

Kriminalistikanın yaranması, inkişaf etməsi ilə 
yanaşı ekspert kriminalistik müəssisələrinin və el-
mi-tədqiqat mərkəzlərinin fəaliyyətləri də geniş-
lənməyə başlamış, onların cinayətlərin açılmasın-
da rolları nəzərə çarpacaq dərəcədə artmışdır. 

Rusiyada ilk kriminalistik laboratoriya 1989-ci 
ildə Sankt-Peterburqda rus alimi E.F.Burinski tə-
rəfindən yaradılmışdır. 

Ölkəmizdə kriminalistika elmi və onun mü-
hüm sahəsi olan əl-barmaq izlərinin cinayətlərin 
açılması və araşdırılmasında tətbiqi Sovetlər birli-
yi dövrünə təsadüf edir. Elə həmin dövrdə 1948-
ci ildə K.Sarıcalınskaya tərəfindən (BDU-nun 
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müəllimi işləmiş) Azərbaycanda ilk dəfə xətşü-
naslıq və trasoloji ekspertizalar keçirilərək krimi-
nalistikanın əsası qoyulmuş və BDU-da tədris 
edilməyə başlanmışdır. 

Qeyd edilməlidir ki, Sovet hakimiyyətinin 
mövcud olduğu 70 il ərzində kriminalistika fənni 
üzrə azərbaycan dilində dərslik olmamışdır. 

1999-cu ildə professor K.Q.Sarıcalinskayanın 
redaktəsi ilə azərbaycan dilində "Kriminalistika" 
dərs vəsaitinin nəşr olunması, mühüm tarixi əhə-
miyyətə malik oldu. 

1 iyun 1956-cı ildə, sonradan Azərbaycanın 
məşhur alim kriminalistlərindən biri olan profes-
sor C.H.Mövsümovun daxil olduğu Ədliyyə Na-
zirliyinin Bakı elmi-tədqiqat kriminalistik labora-
toriyası yaradılmışdır. 

Laboratoriyanın rəhbəri F.E.Davudov digər 
ekspert mütəxəssislərinin işinin təşkili ilə tanış ol-
mağa və lazımi texniki bazanın yaradılmasına 
uzun müddət vaxt sərf etmişdir. Həmin laborato-
riyada xəttin və sənədlərin texniki tədqiqatı üzrə 
ilk ekspertiza keçirilmişdir. 

Azərbaycan Nazirlər Sovetinin qərarı ilə 15 
dekabr 1960-cı ildə qeyd olunan laboratoriyanın 
əsasında Respublika Nazirlər Sovetinin Hüquq 
komissiyası nəzdində Azərbaycan Məhkəmə Eks-
pertizasının Elmi-Tədqiqat İnstitutu yaradıldı. 

1961 - ci ildə F.E.Davudov Azərbaycan Məh-
kəmə Ekspertizasının Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 
direktoru vəzifəsinə təyin olunur. Həm də bunun-
la yanaşı o, ADU-da kriminalistika fənnini tədris 
edirdi. Nəinki Azərbaycanda, həm də Sovetlər 
birliyinin qabaqcıl kriminalistlərindən biri olan 
F.E.Davudov həmin illərdə məhkəmə ekspertiza-
sının təşkilati və elmi əsasları barədə çoxlu məqa-
lələr dərc etmişdir. 1965-ci ildə "Cinayətlərin xə-
bərdar edilməsində məhkəmə ekspertizası və eks-
pert müəssisələrinin rolu", 1967-ci ildə "Məhkə-
mə ekspertizasının təşkilati və prosessualprob-
lemlərinin inkişafi", 1972-ci ildə "Ölkənin eks-
pert müəssisələrində işin təşkili" və s. 

Kriminalistika elminin yeni konsepsiyası 
R.S.Belkin tərəfindən 70-ci illərdə işlənib hazır-
landı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kriminalistlərin əksə-
riyyəti ümumi kriminalistika nəzəriyyəsinin yeni 
strukturasını dəstəklədi. Sonradan onun tərəfin-

dən üç cilddən ibarət "Sovet kriminalistika kursu" 
daha da təkmilləşdirildi. 

Keçmiş ittifaq miqyasındakı bu kimi yeniliklər 
Azərbaycana da sirayət edirdi. Azərbaycan Elmi-
Tədqiqat İnstitutunun direktoru vəzifəsində 
F.E.Davudovdan sonra işləyən İ.Ə.Əliyev məhkə-
mə ekspertizasının ümumi nəzəriyyəsinin krimi-
nalistika və kriminologiya probemlərinin orijinal 
konsepsiyası ilə çıxış etdi. 

O, 80-cı illərin əvvəllərində cinayətlərin xəbər-
dar edilməsi və ekspret profilaktikası istiqamətin-
də elmi araşdırmalar aparmışdır. 

İ. Ə. Əliyev hesab edirdi ki, məhkəmə eksper-
tizasının ümumi nəzəriyyəsi aşağıdakı hissələrdən 
ibarət olmalıdır: ümumi nəzəriyyənin metodoloji 
əsasları; ekspert fəaliyyətinin obyektləri, subyekt-
ləri və məsələləri; ekspert fəaliyyətinin struktu-
runda metod və metodikalar; məhkəmə eksperti-
zasının infrastrukturası və prosessual funksiyası; 
məhkəmə ekspertizasının fərdi nəzəriyyəsi. O, 
hər bir hissənin ayrılıqda strukturasını da təklif 
edirdi. İ.Ə.Əliyevin bu konsepsiyası bir sıra rus 
kriminalistləri tərəfindən də qəbul edilirdi. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
30 iyul 1991-ci il tarixli 239 saylı qərarı ilə Azər-
baycan ETMEİ-nin bazasında Azərbaycan Elmi-
Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika 
və Kriminologiya Problemləri İnstitutu (indi 
MEM adlanır) yaradıldı. 

Son vaxtlar  MEM-də kriminalistikanın nəzəri 
və metodoloji problemləri ilə əlaqədar elmi-tədqi-
qatlar aparılır. Yaxın keçmişdə MEM-ə tanınmış 
alim F.M.Cavadov uzun müddət rəhbərlik etmiş-
dir. O, İnstitutun müasir tələblər səviyyəsində 
fəaliyyət göstərməsinə, yeni elmi-texniki vasitə-
lərlə təminatına geniş yer vermiş və məhkəmə 
ekspertizası nəzəriyyəsinin ən aktual problemləri 
ilə bağlı tədqiqatlar aparmışdır. 

Hələ 1930-cu illərin ortalarında keçmiş milis 
idarələrinin nəzdində kriminalistika laboratoriya-
ları yaradılmışdır. Sonralar daxili işlər idarələri-
nin strukturunda müxtəlif ekspertizaların keçiril-
məsi üçün elmi-texniki şöbələr fəaliyyət göstər-
mişdir. 

1981-ci ildən Azərbaycan Respublikası DİN-in 
nəzdində ekspert kriminalistika şöbəsi (EKŞ) fəa-
liyyətə başlamışdır. 18 may 1992-ci ildə Azər-



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 2 (30), 2021 

46 

baycan Respublikası DİN-in əmri ilə Ekspert Kri-
minalistika İdarəsi (EKİ) yaradılmışdır. Həmin 
vaxtdan etibarən BBPİ-də, Sumqayıt, Gəncə şə-
hər daxili işlər idarələrində, Naxçıvan MR DİN-
də ekspert kriminalistika şöbə və bölmələri EKİ-
nin tabeliyində fəaliyyət göstərir. 

EKİ təşkil olunduqdan sonra bir sıra yeni növ 
ekspertiza tədqiqatları da aparılmağa başlanmış-
dır. İdarədə 20 növ ekspertiza üzrə tədqiqatlar 
aparılmışdır. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 30 iyun 
2001-ci il tarixli "Azərbaycan Respublikası Daxi-
li İşlər Nazirliyinin əsasnaməsinin və strukturu-
nun təsdiq edilməsi haqqında" Fərmanı ilə həmin 
İdarə "Kriminalistik Tədqiqatlar İdarəsi" (KTİ) 
adlandırılmışdır. 

Kriminalistika elminin inkişafında mühüm 
xidmətləri olmuş professor K.Q.Sarıcalinskaya-
nın rəhbərliyi ilə 1980-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində "Kri-
minalistika və məhkəmə ekspertizası" kafedrası 

təşkil olundu.  
Hələ 1975-ci ildə K.Q.Sarıcalinskayanın 

C.H.Mövsümovla birlikdə azərbaycan dilində 
nəşr edilmiş "Kriminalistiska texnikası" kitabının 
dərs vəsaiti kimi həm elmin inkişafında və tədris 
olunmasında böyük rolu olmuşdur. BDU-nun 
"Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası" kafed-
rasında bu sahədə tədris-təlim işləri ilə bərabər el-
mi-tədqiqat işləri də aparılırdı. 

1921-ci ildən Azərbaycan Daxili İşlər Komi-
sarlığının qərarı əsasında milis orqanları üçün ko-
mandir kadrları hazırlayan Milis Məktəbi, 1957-
ci ildən isə orta hüquq təhsilli hüquqşunas kadrla-
rı hazırlayan Bakı Xüsusi orta Milis məktəbinin 
bazasında 1992-ci ildə Polis Akademiyası təsis 
olundu. Polis orqanları üçün ixtisaslı kadrların 
hazırlanmasında kriminalistika elminin müstəsna 
əhəmiyyətini nəzərə alaraq, DİN-in Polis Akade-
miyasında 1992-ci ildə “Kriminalistika" kafedrası 
yaradıldı.

  

 
 
Hazırda akademiyada kriminalistika elminin 

nəzəri biliklərin və təcrübi vərdiş və bacarıqları-
nın təhsilalanlara aşılanması üçün yeni texnologi-
yalarla təchiz olunmuş, iki kriminalistik laborato-
riya və “Kriminalistik təlim şəhərciyi” fəailiyyət 
göstərir. Kafedranın əməkdaşları tərəfindən tədris 
olunan fənlər üzrə dərslik, dərs vəsaitləri və digər 
tədris-metodiki vəsaitlər hazırlanmış, həmçinin 
respublikanın və xarici ölkələrin hüquq jurnalla-

rında məqalələr dərc olunmuşdur. Kafedranın 
nəzdində fəaliyyət göstərən kursant elmi cəmiy-
yəti xətti üzrə, xüsusi proqram əsasında inspek-
tor-kriminalist ixtisası üzrə hazırlıq kursu fəaliy-
yət göstərir. 

Müasir dövrün elmi-texniki tərəqqisinə bax-
mayaraq, hələ ki, ən etibarlı tədqiqat növü qis-
mində əl-barmaq izlərinin yalnız papilyar naxış 
izlərinin tədqiqatı çıxış edir. 
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Qeyd etməliyik ki, cinayət hadisəsi yerində ən 
çox aşkar edilən izlərdən biri də əl-barmaq izləri-
dir. Ona görə də ölkəmizdə əl-barmaq izlərin aş-
kar edilməsi,  tədqiqata yararlı formada çatdırıl-
ması, müasir avadanlıqların vasitəsi ilə tədqiq 
edilməsinə dair biliklərin artırılmasına mütəmadi 
olaraq fikir verilir.   

Eyni zamanda hadisə yerində aşkar edilmiş əl-
barmaq izlərinə əsasən cinayət törətmiş şəxslərin 
müəyyən edilməsi, sübutların tədqiqi, toplanmış 
məlumatların sistemləşdirilməsi məqsədilə KTİ-
də məlumat baza xarakterli daktiloskopiyaya aid 
olan “NEC” (Yaponiya istehsalı), Papillon-44M 
(Rusiya istehsalı), ballistikaya aid olan “Arsenal” 
(Rusiya istehsalı), DNT laboratoriyası, o cümlə-
dən yeni avadanlıq və məlumat sistemləri istifadə 
edilir. 

Qeyd edilən yeni texniki-kriminalistik vasitə 
və metodları öyrəmək üçün akademiyada təhsila-
lanların biliyinin genişləndirilməsi, təcrübi baca-
rıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədilə 
KTİ-nin laboratoriyalarında əvvəlcədən planlaşdı-
rılmış əlavə dərslər keçirilir. Həmçinin “Krimina-
listika” kafedrasının əməkdaşları DİN-in təcrübəli 
müstəntiq, təhqiqatçı və inspektor-kriminalistləri 
ilə mütəmadi təcrübə mübadiləsi apararaq, əldə 
olunmuş müsbət nəticələri tədris prosesində isti-
fadə edirlər. 

Son vaxtlar qəsdən törədilmiş cinayətlərlə əla-
qədar hadisə yerində ənənəvi izlərə nisbətən az 
rast gəlindiyindən, bioloji materialların aşkarlan-
ması və DNT tədqiqatının köməyi ilə şəxsiyyətin 
eyniləşdirilməsi daha mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Hadisə yerindən aşkar edilmiş bioloji mate-
rialların müayinə edilməsində DNT tədqiqatı də-
qiqliyi ilə seçilir və şəxsiyyətin eyniləşdirilməsin-
də mühüm rol oynayır. 

1984-cü ildə ingilis mütəxəssisi A.Ceffris tərə-
findən əsası qoyulmuş bu metoddan dünya təcrü-
bəsində və Azərbaycanda cinayət və mülki işlərin 
araşdırılmasında geniş istifadə olunur. Ölkəmizdə 
2010-cu ildən fəaliyyət göstərən DNT tədqiqatı-
nın  tətbiqi ilə şəxsiyyətin fərdi xüsusiyyətlərinə 
əsasən eyniləşdirilməsi, qan qohumluğu, cinsi 
mənsubiyyəti, bədən hissələrinin eyni şəxsə mən-

subluğu, irsi xəstəliklərin olub-olmaması və s. 
müəyyən olunur. DNT tədqiqatı zamanı bioloji 
mənşəli materiallar: qan, sperma, tüpürcək, tər və 
orqanizmin digər ifrazatları, tük, dırnaq, sümük, 
toxumanın mikroskopik qaşıntısı və s. nümunələr 
götürülür.  

Polis Akademiyası ölkəmizin digər təhsil 
ocaqları ilə yanaşı, ƏN MEM  ilə də elmi-tədqi-
qat işlərinin aparılması və gənc mütəxəssislərin 
bilik və bacarıqlarının artırılması istiqamətində 
sıx əməkdaşlıq edir.  

“Kriminalistika” və “Məhkəmə ekspertizası” 
fənlərindən nəzəriyyə ilə təcrübəni əlaqələndir-
mək məqsədi ilə müvafiq mövzular üzrə MEM-in 
təcrübəli əməkdaşları tədris prosesinə dəvət edilir 
və təhsilalanlara daktiloskopiya sahəsində tətbiq 
olunan müasir  texniki üsul və vasitələrin imkan-
ları barədə ətraflı məlumat verilir. Buna əyani mi-
sal MEM-də daktiloskopik tədqiqatlarda istifadə 
edilən böyük qabaritli obyektlərin yeni metodla 
işlənməsini təmin edənMVC-3000 buxarlandırıcı 
kamerasını, ballistik, trasoloji, o cümlədən dakti-
loskopik tədqiqatlarda izlərin aşkar olunması 
üçün  yüksək intensivli Crime-lite LED işıq mən-
bəyini, Latent əl-barmaq və ovuc izlərinin işlən-
məsi və qeydiyyatı üzrə DCS-3 rəqəmsal sistemi-
ni  göstərmək olar. 

Qeyd etməliyik ki, kriminalistika elminin təd-
ris edilməsinin kursant və dinləyicilərin peşəkar-
lıq səviyyəsinin yüksəldilməsində mühüm rolu 
vardır. Kriminalistika kafedrası yarandığı gündən 
etibarən tədrisin keyfiyyətini artırmaq və müasir 
dövrün tələblərinə uyğun ixtisaslı polis kadrları-
nın hazırlanması məqsədilə azərbaycan dilində 
fənn üzrə çoxlu tədris vəsaitləri hazırlanmış, elmi 
məqalələr dərc edilmiş və elmi-tədqiqat işləri 
aparılmışdır. 

Kafedrada kriminalistika və məhkəmə eksper-
tizası sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı-
na xüsusi diqqət yetirilir. İxtisasartırma və təcrü-
bə mübadiləsi məqsədilə kafedranın əməkdaşları 
respublikamızın və xarici ölkələrin ixtisaslı mütə-
xəssisləri ilə birgə DİN-in Polis Akademiyasında 
və Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası 
Mərkəzində təşkil olunan treninqlərdə, eləcədə 



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 2 (30), 2021 

48 

Türkiyə, Rusiya, Belarus, Ukrayna, Serbiya, Fran-
sa və digər ölkələrdə kriminalistika və məhkəmə 
ekspertizası sahəsində konfranslarda,  elmi semi-
narlarda və digər tədbirlərdə fəal iştirak edirlər. 
COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar bu istiqamət-
də tədbirlər onlayn formatda həyata keçirilir. 

Hazırkı dövrdə cinayətkarlıqla mübarizənin 
daha mütəşəkkil aparılması üçün kriminalistika 
elminin metod və vasitələrinin mütəmadi təkmil-

ləşdirilməsi tələb olunur. 
Beləliklə, qloballaşma şəraitində respublika-

mızda cinayətkarlığa qarşı mübarizəni yüksək sə-
viyyədə həyata keçirmək  məqsədilə Polis Akade-
miyasında kriminalistika fənninin beynəlxalq təc-
rübəyə əsaslanaraq tədis edilməsi, müasir texniki-
kriminalistik vasitə və metodlarla təminatı daim 
diqqət mərkəzindədir. 
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əlumdur ki, müasir cəmiyyətdə 
bütün sosial təminat sisteminin 
əsasını (“nüvəsini”) pensiyalar təş-

kil edir. Pensiyalar müəyyən qrup insanların, yaş-
lı nəslin, əlillərin və ailə başçısını itirənlərin hə-
yati tələbatlarının təmin olunmasına, onların itir-
dikləri əmək haqqı və digər gəlirlərin kompensa-
siya olunmasına yönəldilmişdir. Pensiyaya hüquq 
pensiya yaşına çatma, əlilliyin müəyyən edilməsi 
və ailə başçısının itirilməsi ilə əlaqədar yaranır. 

Hərbi qulluqçuların pensiya təminatı məsələsi 
“Hərbi qulluqçularının pensiya təminatı haqqın-
da” 29 aprel 1992-ci il tarixli qanunun qüvvədən 
düşməsi ilə əlaqədar hazırda “Əmək pensiyaları 
haqqında” qanunla tənzimlənir. Hərbi qulluqçula-
rın pensiya təminatı qanunun yaşa görə əmək 
pensiyası bölməsində verilmişdir. 

Yaşa görə pensiya hüquq münasibətlərini tənzim-
ləyən normaların məcmusu pensiya hüququnun ən 
böyük institutunu təşkil edir və hüquq ədəbiyyatında  
pensiyaların daha geniş yayılmış növü kimi xarakte-
rizə olunur[10, s. 31]. Belə ki,statistik məlumatlara 
əsasən Azərbaycan Respublikasında 2020-ci il 1 
yanvar vəziyyətinə pensiyaçıların təxminən 59 faizi-
ni yaşa görə pensiyaçılar təşkil edir. Pensiyanın bu 

növü bir sıra ölkələrdə (Fransa, Rusiya Federasiyası 
və s.)  “qocalığa görə”, digər ölkələrdə isə (Ukrayna, 
Türkiyə, Belarus, Azərbaycan Respublikası və s.) 
“yaşa görə” adlanır [10, s. 31]. Hüquq ədəbiyyatında 
da pensiyanın bu növünün adı ilə bağlı iki fikir möv-
cuddur. M.L.Zaxarov və E.Q.Tuckova hesab edirlər  
ki, yaş senzi yalnız qocalığa görə pensiya üçün xa-
rakterik deyildir. Bəzi digər pensiyalar da bir sıra 
hallarda müəyyən yaş həddinə çatdıqdan sonra təyin 
olunur. Məsələn, 20 ildən az xidmət ili olan hərbi 
qulluqçulara xidmət illərinə görə pensiya müəyyən 
şərtlər daxilində onlar xidmətdən buraxıldıqları gün 
45 yaşına çatıbsa, ailə başçısını itirməyə görə pensi-
ya vəfat edənin yaşlı ailə üzvlərinə (ata, ana, ər, ar-
vad) onlar pensiya yaşına çatdıqda (kişilər 60, qa-
dınlar 55 yaşına) təyin edilir. Buna görə də pensiya-
nın bu növünün ənənəvi olaraq “qocalığa görə” ad-
landırılması düzgündür [7, s. 214]. 

V.S.Andreyev isə qoca olmayan vətəndaşların, 
xüsusilə güzəştli şərtlərlə pensiya yaşından əvvəl 
pensiya alan qadınların qocalığa görə pensiyaçı ad-
landırılmasına mənfi münasibət bildirmişdir [5, s. 
170-171]. Q.Q.Paşkova da pensiyanın bu növünün 
“qocalığa görə” adlandırılmasının əleyhinə çıxış 
edərək qocalığı tibbi, bioloji kateqoriya kimi qiy-
mətləndirir. Belə ki, qocalıq ayrı-ayrı insanlarda or-
qanizmin fərdi xüsusiyyətlərindən, həyat tərzinin şə-
raitindən və obrazından və digər faktorlardan asılı 
olaraq müxtəlif yaşlarda yaranır. Buna görə də qoca-
lıq və pensiya hüququnu müəyyən edən yaş əksər 
hallarda üst-üstə düşmür [11, s. 42]. N.A.Solyankina 
göstərir ki, yaşa görə pensiyaçıların böyük əksəriy-
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yəti pensiya təyin olunduqdan birinci 5 ildə əmək 
qabiliyyətli olmaqla əmək fəaliyyətlərini davam et-
dirirlər və pensiya ilə yanaşı əmək haqqı da alırlar. 
Buna görə də yaşlı insanların hisslərini və ləyaqətini 
təhqir etməmək üçün Belarus Respublikasında qoca-
lığa görə deyil, yaşa görə pensiya müəyyən edilmiş-
dir[14, s. 38].  Hesab edirəm ki, pensiyanın bu növü 
“yaşa görə” adlandırılması daha məqbuldur. Belə ki, 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 38-ci 
maddəsi bu növ pensiyaların təyin olunmasını şəx-
sin qocalığı ilə deyil, müəyyən yaş həddinə çatması 
ilə əlaqələndirmişdir və buna görə də bu növ pensi-
yalar yaşa görə adlandırılmalıdır. 

Fikrimizcə, pensiyanın bu növünün yaşa görə ad-
landırılmasını təklif edən alimlər daha düzgün möv-
qe tutmuşlar. Hüquq ədəbiyyatında yaşa görə pensi-
yaya müxtəlif anlayışlar verilmişdir.N.A.Solyankina 
yaşa görə pensiyanı ”qanunla müəyyən olunmuş ya-
şa çatmış və zəruri əmək stajına malik şəxslərə keç-
mişdə qazanılmış əmək haqqına nisbətlə müəyyən 
edilən məbləğdə ömürlük təyin olunan aylıq ödənc” 
kimi xarakterizə etmişdir[14, s. 38]. K.A.Kutepova, 
A.Q.Stepanov, V.B.Savostyanova “qocalığa görə 
pensiyanı qanunla müəyyən edilmiş yaşa çatmış və 
azı 5 il sığorta stajına malik vətəndaşlara aylıq döv-
lət ödənişi” adlandırır [10, s. 23;12, s. 220]. 

Qanunda yaşa görə pensiyaların anlayışı göstəril-
məsə də bütövlükdə əmək pensiyasının anlayışı 
qeyd edilmişdir. Belə ki, Qanunda nəzərdə tutulmuş 
qayda və şərtlərlə müəyyən edilən və məcburi dövlət 
sosial sığortaolunan şəxslərin pensiya təyin olun-
duqdan əvvəl aldıqları əmək haqqı və digər gəlirlə-
rin, yaxud sığortaolunanların ölümü ilə əlaqədar on-
ların ailə üzvlərinin itirdikləri gəlirlərin kompensasi-
yası məqsədilə vətəndaşlara aylıq pul ödənişi  pensi-
ya kimi xarakterizə olunur. Fikrimizcə, yaşa görə  
pensiyalara R.İ.Mürşüdovtərəfindən verilmiş aşağı-
dakı anlayış daha düzgün və kompleks hesab edil-
məlidir: “Yaşa görə  pensiyalar qanunla müəyyən 
edilmiş yaş həddinə çatmış, qanunvericiliklə müəy-
yən olunan pensiya kapitalına və ya sığorta stajına, 
yaxud qulluq stajına malik şəxslərə keçmişdə aldıq-
ları əmək haqqına, ödənilən məcburi dövlət sosial sı-
ğorta haqqına və ya sığorta stajının davamiyyətinə, 
yaxud keçmişdə tutduqları vəzifəyə uyğun olaraq 
Fond tərəfindən təyin edilən, məcburi dövlət sosial 
sığorta vəsaiti hesabına ömürlük ödənilən aylıq 

ödəncdir [3, s. 137]”. 
Bu növ pensiyaların spesifik əlamətlərinə də hü-

quq ədəbiyyatında geniş yer verilmişdir. K.B.Dob-
romıslov, E.E.Maçulskaya, M.N.Əliyev həmin əla-
mətlərə haqlı olaraq ilk növbədə bu pensiyaların yal-
nız qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinə çatan 
şəxslərə təyin olunmasını aid edirlər. İkincisi, bu 
növ pensiyanın təyinatı şəxsin müvafiq sığorta stajı-
na malik olması ilə əlaqələndirilmişdir. Üçüncüsü, 
bu pensiyalar ömürlük təyin olunur [2, s. 240; 6, s. 
119]. 

V.Ş.Şayxatdinov isə həmin əlamətlərə onun pen-
siyaçıların yaşayışının əsas və ya əsas vəsait mənbə-
lərindən biri olmasını da əlavə etmişdir[16, s. 156]. 
Fikrimizcə, yaşa görə pensiyaların spesifik əlamətlə-
rinə onun ödənilən məcburi dövlət sosial sığorta 
haqları ilə əlaqəli olmasını da əlavə etmək olar. 

“Əmək pensiyaları haqqında”Qanunun9.5.1-ci 
maddəsinə əsasən hərbi xidmətdən buraxılanadək 
20 təqvim ili və daha çox hərbi xidmət etmiş hər-
bi qulluqçuların yaşa görə pensiya hüququ vardır. 

Qeyd etmək istərdik ki, “Hərbi qulluqçuların 
pensiya təminatı haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun 12-ci maddəsinə uyğun olaraq 
2004-cü il sentyabrın 1-dək xidmətdən buraxıla-
nadək 20 il və daha çox hərbi xidmət və ya orqan-
larda xidmət etmiş hərbi qulluqçular xidmət illəri-
nə görə pensiya almaq hüququna malik idilər. Hə-
min tarixdən Qanuna edilmiş dəyişiklik əsasında 
“20 il” sözləri “20 təqvim ili” sözləri ilə əvəz 
edilmiş, xidmətdən buraxılanadək 20 təqvim ili 
və daha çox hərbi xidmət və ya orqanlarda xidmət 
etmiş hərbi qulluqçuların xidmət illərinə görə 
pensiya hüququna malik olmaları müəyyən edil-
mişdir. Eyni zamanda 2005-ci il sentyabrın 1-dək 
Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi 
bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda döyüş əməliy-
yatlarında iştirak dövrləri üçqat ölçüdə, “Hərbi 
qulluqçuların pensiya təminatı haqqında” Azər-
baycan Respublikası  Qanununa dəyişikliklər və 
əlavə edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Res-
publikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyi-
şikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının  2005-ci il 1 sentyabr tarixli Qanuna uy-
ğun olaraq həmin tarixdən  ikiqat ölçüdə hesabla-
nır. 
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Qanunvericiliyin yuxarıda göstərilən normala-
rının tətbiqi məsələləri Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunda müzakirə 
olunmuş və Plenum bununla əlaqədar “Hərbi qul-
luqçuların pensiya təminatı haqqında” və “Əmək 
pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanunlarının bəzi müddəalarının zamana görə 
tətbiq edilməsi baxımından şərh edilməsinə dair” 
2014-cü il 27 mart  tarixli xüsusi qərar qəbul et-
mişdir. 

Qərarda göstərilir ki, Konstitusiyada və bey-
nəlxalq-hüquqi aktlarda əksini tapan sosial təmi-
nat hüququ qanunla müəyyən edilmiş hallarda və 
hədlərdə pensiya almaq hüququnu da ehtiva edir. 
Şəxsi, iqtisadi və siyasi hüquqlardan fərqli olaraq 
sosial hüquqların, o cümlədən pensiya hüququnun 
səmərəli həyata keçirilməsi dövlətin bu hüquqları 
təmin edə biləcək maliyyə imkanları ilə əlaqəlidir. 

Bununla belə, Plenum hesab edir ki, şəxsin 
pensiya hüququnun əldə edilməsi ilə bağlı yeni 
hüquqi tənzimlənmənin qüvvəyə minməsinə qə-
dər qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə mü-
vafiq qaydada əldə edilmiş pensiya hüququ saxla-
nılmalıdır. 

Bu baxımdan Plenum qeyd edir ki, 2004-cü il 
1 sentyabr tarixli Qanun qüvvəyə mindiyi günə-
dək (yəni 2004-cü il 13 sentyabr tarixinədək) xid-
mət illərinə görə güzəştli şərtlərlə ömürlük pensi-
ya hüququ əldə etmiş hərbi qulluqçulara pensiya-
nın təyin edilməsi həmin hüququn əldə edildiyi 
zaman qüvvədə olan “Hərbi qulluqçuların pensi-
ya təminatı haqqında” Qanunla müəyyən edilmiş 
tələblərə müvafiq həyata keçirilməlidir. 

Plenum “Hərbi qulluqçuların pensiya təminatı 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu-
na dəyişikliklər və əlavə edilməsi barədə” Azər-
baycan Respublikasının 2004-cü il 1 sentyabr ta-
rixli 728-IIQD nömrəli Qanunu qüvvəyə mindiyi 
günədək xidmət illərinə görə güzəştli şərtlərlə 
ömürlük pensiya hüququ əldə etmiş hərbi qulluq-
çulara pensiyanın təyin edilməsi həmin hüququn 
əldə edildiyi zaman qüvvədə olmuş “Hərbi qul-
luqçuların pensiya təminatı haqqında” Azərbay-
can Respublikasının Qanununda müəyyən edilmiş 
tələblərə müvafiq həyata keçirilməsini, Qanunun 
20.14.1-ci maddəsi ilə hərbi qulluqçuların pensi-
yasına qulluq stajına görə əlavələr hesablanarkən 

“Hərbi qulluqçuların pensiya təminatı haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 29 aprel 
tarixli Qanunu qüvvədə olduğu dövrdə hərbi xid-
mət və ya orqanlarda xidmət etmiş hərbi qulluq-
çulara hərbi xidmətin güzəştli sayılan hissəsinin 
nəzərə alınmasını qərara almışdır. 

Beləliklə, 2004-cü il sentyabrın 1-dək 20 il 
xidmət müddətinə malik olan hərbi qulluqçuların 
və xüsusi rütbəli şəxslərin də Qanunun 9.5.1-ci 
maddəsinə əsasən yaşa görə pensiya hüququ var-
dır. 

“Əmək pensiyaları haqqında”Qanunun 9.5.2-
ci maddəsinə əsasən hərbi xidmətdən yaşa görə 
buraxılmış, 25 təqvim ili və daha çox ümumi iş 
stajı olan, bu stajın azı 12 il 6 ayını hərbi xidmət-
də keçirmiş şəxslərin yaşa görə pensiya hüququ 
vardır. Bu halda yaşa görə pensiya hüququnun 
qazanılması üçün aşağıdakı şərtlərə əməl olunma-
sı tələb edilir: 

 hərbi qulluqçu hərbi xidmətdən qanunla mü-
əyyən edilmiş yaş həddinə çatması ilə əlaqədar 
tərxis olunmalıdır; 

 25 təqvim ili və daha çox ümumi iş stajına 
malik olmalıdır; 

 tələb olunan ümumi iş stajının azı 12 il 6 ayı-
nı hərbi xidmət dövründə toplamalıdır. 

Birinci haldan fərqli olaraq bu halda hərbi qul-
luqçu hərbi qulluqdan qanunla müəyyən edilmiş 
yaş həddinə çatması ilə əlaqədar tərxis olunmalı-
dır. Həqiqi hərbi xidmətdə olmanın son yaş həddi 
isə “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 39-cu mad-
dəsi ilə tənzimlənir. Həmin maddəyə əsasən həqi-
qi hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddi müddət-
dən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları, 
gizirlər və miçmanlar üçün 45 yaş, kiçik zabitlər 
üçün 48 yaş, mayor, polkovnik-leytenant və onla-
ra müvafiq hərbi rütbələri olan zabitlər üçün 48 
yaş, polkovnik və ona bərabər hərbi rütbəsi olan 
zabitlər üçün 53 yaş, ali zabitlər-general-mayor, 
kontr-admiral, general-leytenant, vitse-admiral 
üçün 58 yaş, general-polkovnik, admiral rütbəsin-
də olan zabitlər üçün 63 yaş müəyyən edilmişdir. 
Beləliklə, bu halda yaşa görə pensiyaya hüquq 
qazanmaq üçün hərbi qulluqçu ilk növbədə göstə-
rilən yaş həddinə çatmalıdır. 

Həmin maddəyə əsasən hərbi qulluqçuların hə-
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qiqi hərbi xidməti davam etdirməsini istisna edən 
əsaslar olmadıqda onlar həqiqi hərbi xidmətdə ol-
mağın son yaş həddinə çatanadək həqiqi hərbi 
xidmətdə qala bilərlər. 

Həqiqi hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddi-
nə çatmış hərbi qulluqçular dinc dövrdə ehtiyata 
və ya istefaya buraxılırlar (zabitlər, gizir və miç-
manlar, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hər-
bi qulluqçuları həqiqi hərbi xidmətdə olmağın son 
yaş həddinə çatdıqda güzəştli şərtlərlə yaşa görə 
pensiya almaq hüququnu əldə etmirlərsə, öz arzu-
ları ilə həqiqi hərbi xidmətlərini bu hüququ əldə 
edənə qədər davam etdirə bilərlər). 

Yaşa görə pensiya  hüququna  malik olma 
üçün onların həm də təqvim müddəti üzrə 25 il 
ümumi iş stajı olmalıdır. Pensiya hüququ müəy-
yən olunarkən birinci halda olduğu kimi bu halda 
da iş stajının güzəştli qaydada hesablanması tət-
biq edilmir. Eyni zamanda pensiya hüququnu qa-
zanmaq üçün hərbi xidmətdə qulluq stajına görə 
tələb edilən  azı 12 il 6 ay staj da ümumi iş stajı 
ilə əlaqələndirilmişdir. Ümumi iş stajı təqvim he-
sabı ilə nəzərə alındığına görə hərbi xidmətdə 
qulluq stajı da təqvim müddəti ilə hesablanır.Mə-
sələn, Azərbaycan Ordusunda xidmət edən gizirin 
45 yaşı 2020-ci il martın 20-də tamam olmuş və 
bununla əlaqədar hərbi xidmətdən tərxis olun-
muşdur. Həmin tarixə 26 təqvim ili sığorta stajı 
olmaqla hərbi qulluqda 18 il qulluq stajını 12 təq-
vim ili ərzində toplamışdır. Hərbi xidmətdə təq-
vim üzrə 12 il 6 ay qulluq etmədiyi üçün Qanu-
nun 9.5.2-ci maddəsinə əsasən yaşa görə pensiya 
hüququ yaranmır. 

“Əmək pensiyaları haqqında”Qanunun 9.5.3-
cü maddəsinə əsasən hərbi xidmətdən xəstəliyinə 
və ya səhhətinin məhdud imkanlarına, habelə 
ştatların ixtisarına görə buraxılmış və buraxıldığı 
gün 45 və daha çox yaşı, 25 təqvim ili və daha 
çox ümumi iş stajı olan, bu stajın azı 12 il 6 ayını 
hərbi xidmətdə keçirmiş şəxslərin güzəştli şərtlər-
lə yaşa görə pensiya hüququ vardır. Bu halda  ya-
şa görə pensiyanın təyin edilməsi üçün aşağıdakı 
şərtlərə əməl olunması tələb edilir: 

 hərbi xidmətdən xəstəliyinə və səhhətinin 
məhdud imkanlarına, habelə ştatların ixtisarına 
görə buraxılmalıdırlar; 

 hərbi xidmətdən buraxıldıqları gün 45 və 

daha çox yaşı olmalıdır; 
 25 təqvim ili və daha çox ümumi iş stajına 

malik olmalıdırlar; 
 tələb edilən ümumi iş stajının azı 12 il 6 

ayını hərbi xidmətdə keçirməlidirlər. 
“Hərrbi vəzifə və hərbi xidmət haqqın-

da”Azərbaycan Res-publikası Qanununun 42.0.2-
ci maddəsinə əsasən hərbi qulluq-çular hərbi hə-
kim komissiyası tərəfindən həm dinc dövrdə, həm 
də müharibə dövründə həqiqi hərbi xidmətə ya-
rarsız sayıldıqda hərbi xidmətdən hərbi uçotdan 
çıxarılmaqla xəstəliyə görə istefaya buraxılırlar. 
Həmin Qanunun 41.0.4-cü maddəsinə əsasən hər-
bi qulluqçular ştatların ixtisarı və təşkilati tədbir-
lər ilə əlaqədar xidmətdə onlardan istifadə etmək 
mümkün olmadıqda həqiqi hərbi xidmətdən ştat-
ların ixtisarına görə ehtiyata buraxılırlar. Bu hərbi 
qulluqçuların güzəştli şərtlərlə yaşa görə pensiya 
hüququnun yaranması üçün onların ehtiyata bura-
xıldığı gün 45 və daha çox yaşı olmalıdır. Eyni 
zamanda 25 təqvim ili və daha çox ümumi iş stajı 
olmalı və bu müddətin azı 12 il 6 ayını hərbi xid-
mətdə keçirməlidirlər. Pensiya hüququnu qazan-
maq üçün hərbi xidmətdə qulluq stajına görə tə-
ləb edilən azı 12 il 6 ay staj da ümumi iş stajı ilə 
əlaqələndirilmişdir. Ümumi iş stajı təqvim hesabı 
ilə nəzərə alındığına görə hərbi xidmətdə qulluq 
stajı da təqvim müddəti ilə hesablanır. Həmin 
şərtlərdən hər hansı biri yerinə yetirilmədikdə ya-
şa görə pensiya təyin edilmir. 

“Əmək pensiyaları haqqında” Qanunun 9.6-cı 
maddəsinə əsasən hərbi qulluqçulara yaşa görə 
pensiya hərbi xidmətdən buraxıldıqdan sonra tə-
yin oluna bilər. 2017-ci il  iyulun 1-dən etibarən 
pensiya təyin olunduqdan sonra hərbi xidmətə qə-
bul olunmuş sabiq hərbi qulluqçuların pensiyala-
rının məbləğinə pensiya təyin olunduqdan sonrakı 
dövrdəki təminat xərcliyinə görə yenidən baxıl-
mır. Həmin tarixədək isə pensiya təyin olunmuş 
hərbi qulluqçu yenidən hərbi xidmətə qəbul olun-
duqda onların pensiyalarının məbləğinə hərbi qul-
luğu dayandırdıqdan sonra axırıncı təminat xərc-
liyinə əsasən yenidən baxılırdı.Məsələn, hərbi 
hissənin qərargah rəisi 2012-ci il  martın 1-də or-
dudan tərxis olunmuş və Qanunun 9.5.1-ci mad-
dəsinə əsasən ona yaşa görə pensiya təyin olun-
muşdur. Pensiya hesablanması üçün təminat xərc-
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liyi 2012-ci ilin fevral ayında qazandığı gəlir əsa-
sında müəyyən edilmişdir. O, 2012-ci ilin 1 iyu-
lunda yenidən hərbi xidmətə qəbul olunmuş, 
2018-ci il avqustun 1-də hərbi hissə komandiri ki-
mi ordudan tərxis olunmuşdur. Qanuna edilən də-
yişiklik əsasında onun pensiyasının məbləğinə 
hərbi hissə komandiri kimi aldığı təminat xərcliyi 
əsasında baxılmır. Bu kateqoriyadan olan şəxslə-
rin pensiyası yalnız fərdi hesablarının sığorta his-
səsində qeydə alınmış pensiya kapitalına görə Qa-
nunun 37.3.1-ci maddəsinə əsasən yenidən hesab-
lana bilər [3, s. 391]. 

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 7 fevral 2006-cı il Qanununda 
xidmət illərinə görə pensiya əmək pensiyasının 
növü kimi təsbit edilməmişdir. Xidmət illərinə 
görə əmək pensiyası yaşa görə əmək pensiyasına 
oxşar olsa da əsas fərqli cəhəti yaş həddi gözlənil-
mədən müvafiq xidmət illərinə malik olmaq pen-
siya təminatının bu növü üçün hüququn yaranma-
sından ibarətdir. Yaşa görə əmək pensiyasında isə 
pensiya hüququnun yaranması üçün iki hüquqi 
fakt – müəyyən yaş həddinə çatma və müvafiq 
staja malik olmaq tələb olunur. Xidmət illərinə 
görə əmək pensiyasının ləğv edilməsinə baxma-
yaraq “Əmək pensiyaları haqqında” qanunun 9-
cu maddəsində bir sıra kateqoriya şəxslər üçün – 
hərbi qulluqçular, prokurorluq orqanlarının işçilə-
ri, mülki aviasiyanın uçuş və uçuş – sınaq heyə-
tində işləyənlər, ədliyyə orqanlarının işçiləri üçün 
xidmət illərinə görə pensiya nəzərdə tutulmuş və 
qanunun yaşa görə əmək pensiyası hissəsində 
yerləşdirilmişdir. Həmin kateqoriya şəxslərin 
pensiya hüququnun yaranması üçün müvafiq xid-
mət illərinin olması kifayətdir ki, onlara yaş həddi 
gözlənilmədən pensiya təyin edilsin. Bu isə xid-
mət illərinə görə pensiyanın mahiyyətini özündə 
əks etdirir. 

Hüquq ədəbiyyatında pensiyanın bu növü ilə əla-
qədar müxtəlif fikirlər  mövcuddur.Belə ki, 
V.S.Andreyev göstərirdi ki, bu pensiyalar peşəsi ilə 
əlaqədar fiziki cəhətdən çətinliklərlə müşayiət olu-
nan şəxslər kateqoriyaları üçün (məsələn, akrobatlar, 
balet artistləri) maddi təminat formasıdır [5, s. 187-
188]. M.L.Zaxarov və E.Q.Tuçkovaya görə isə  xid-
mət illərinə görə pensiyaların tətbiq edilməsi başlıca 
olaraq müəyyən fəaliyyətin və xüsusi xidmət sahələ-

rinin xüsusiyyətləri ilə izah olunur. Gərgin və məsu-
liyyətli iş uzun müddət yerinə yetirildikdən sonra, 
onun yerinə yetirilməsi müxtəlif səbəblərdən, məsə-
lən, adi yaş dəyişikliklərinə görə, bir çox illər ərzin-
də formalaşan psixioloji və emosional ağırlığa görə 
və s. həmişə mümkün olmur. Xidmət illərinə görə 
pensiyaların məqsədi belə vətəndaşları öz əvvəlki 
işini davam etdirmək zərurətindən azad etmək, eyni 
zamanda, bir qayda olaraq başqa aşağı maaşlı işə 
keçməklə və ya əmək fəaliyyətinə xitam verməklə 
əlaqədar itirilmiş əmək haqqını kompensasiya et-
məkdir [8, s. 292-293]. 

Xidmət illərinə görə pensiya yalnız müvafiq 
sahə üzrə staja görə müəyyən edilir. Bütövlükdə 
isə xidmət illərinə görə pensiyaların tətbiq edil-
məsi başlıca olaraq müəyyən fəaliyyətin və xüsu-
si xidmət sahələrinin xüsusiyyətləri ilə izah olu-
nur. Gərgin və məsuliyyətli iş uzun müddət yeri-
nə yetirildikdən sonra, onun yerinə yetirilməsi 
müxtəlif səbəblərdən, məsələn, adi yaş dəyişiklik-
lərinə görə, bir çox illər ərzində formalaşan psi-
xoloji və emosional ağırlığa görə və s. səbəblər-
dən həmişə mümkün olmur. Belə ki, bəzi işçilər 
uzun müddət xüsusi şəraitdə işlədikdən sonra, bə-
zən yaşa görə pensiyaya çıxmaq üçün tələb olu-
nan yaşa çatana qədər əlil olmadan əmək qabiliy-
yətlərini itirirlər. Məhz, buna görə pensiya təmi-
natının bu növünə hüququn yaranması üçün yaş 
həddi heç bir hüquqi əhəmiyyət kəsb etmir. Xid-
mət illərinə görə pensiyaların məqsədi kimi belə 
vətəndaşları əmək qabiliyyətinin azalması və ya 
itirilməsi ilə əlaqədar öz əvvəlki işini davam et-
dirmək zərurətindən azad etmək, eyni zamanda, 
bir qayda olaraq, başqa aşağı maaşlı işə keçməklə 
və ya əmək fəaliyyətinə xitam verməklə əlaqədar 
itirilmiş əmək haqqını kompensasiya etmək çıxış 
edir. 

Xidmət illərinə görə pensiya növünün qüvvədə 
olan pensiya qanunvericiliyndə təsbit edilməməsi 
belə xarakterli mübahisələrin yaranmasına səbəb 
olur. Belə ki, xidmət illərinə görə pensiya respub-
likamızda əmək pensiyalarının tarixən formalaş-
mış olan xüsusi bir növü olmuşdur. Bu pensiyala-
rın təyin edilməsi üçün əsas qismində vətəndaşın 
müəyyən peşələrdə, vəzifələrdə, iqtisadiyyatın 
müxtəlif sahələrində əmək fəaliyyəti və ya əmə-
yin xüsusi şəraiti çıxış edirdi. 
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Yaşa görə pensiya təyinatının isə başlıca tələbi 
adından da göründüyü kimi, şəxsin müəyyən yaş 
həddinə çatması hesab olunur. Yaşından asılı olma-
yaraq yaşa görə pensiya təyin edilməsini isə qanun-
vericiliyin ziddiyyətli məqamı saymaq olar. Gös-
tərmək lazımdır ki, “Sığorta pensiyaları haqqında” 
Rusiya Federasiyası Qanununın 30-33-ci maddələ-
ri əmək fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq ayrı-ayrı ka-
teqoriya şəxslərə onların yaşından asılı olmayaraq 
pensiya hüququnu tanıyır. Həmin Qanuna əsasən 
bu növ pensiyalar da qocalığa görə pensiya hesab 
olunur[15,s.68 ]. Belə ki, həmin Qanunda da pen-
siyanın növləri sırasında xidnət illərinə görə pensi-
yalar nəzərdə tutulmamışdır. Lakin mütəxəssislər 
hesab edirlər ki, bu pensiyaların qocalığa görə ad-
landırılması onun mahiyyətinə uyğun deyildir və 
böyük çətinliklərlə təqdim olunur[4, s. 81-82]. 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi 
Plenumunun 2014-cü cü il 27 mart  tarixli qərarın-
da göstərildiyi kimi, xidmət illərinə görə pensiya-
nın məqsədi  əmək qabiliyyətinin azalması və ya 
itirilməsi ilə əlaqədar şəxsi öz əvvəlki işini davam 
etdirmək  zərurətindən azad etməkdir. Məhz bu 
baxımdan xidmət illərinə görə pensiyanın təyin 
edilməsi üçün fərdin müəyyən yaş həddinə çatması 
faktı hüquqi əhəmiyyət kəsb etmir. Fikrimizcə, yu-
xarıda qeyd edildiyi kimi, bu ziddiyyət  xidmət il-
lərinə görə pensiyaların bərpa olunması ilə aradan 
qaldırıla bilər. 

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 1.0.5-ci maddəsinə əsa-
sən təminat xərcliyi hərbi qulluqçuların hərbi xid-
mətdən buraxıldığı günə aldıqları miqdarda (son-
rakı artımlar da nəzərə alınmaqla) aylıq vəzifə 
maaşından, rütbə maaşından, xidmət illərinə görə 
əlavədən, ərzaq payı əvəzinə verilən pul kompen-
sasiyasından, vəzifə maaşından hesablanan digər 
əlavələrdən (büdcədənkənar vəsaitlər hesabına 
hesablanan əlavələr və digər ödənişlər istisna 
olmaqla), artımlardan ibarət olan məbləğdir. 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2007-ci il 27 avqust tarixli 135 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmiş “Təminat xərcliyinin hesablanma-
sı, hərbi xidmət müddəti və təminat xərcliyi barə-
də məlumatların təqdim olunması Qaydalar”nın 
3-cü bəndinə əsasən hərbi qulluqçuların və xüsusi 
rütbəli şəxslərin hərbi xidmət müddəti və təminat 

xərcliyi barədə məlumatlar qulluq etdiyi orqanla-
rın müvafiq qurumları tərəfindən tərtib olunur və 
əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün Fondun 
Xüsusi Şərtlərlə Təyinat  üzrə Mərkəzi filalı təq-
dim edilir. Sözügedən Qaydaların 4-cü bəndinə 
görə əmək pensiyalarının yenidən hesablanması 
məqsədilə təminat xərcliyində baş verən artımlar 
barədə məlumatlar da həmin orqanlar tərəfindən 
XŞTMF göndərilməlidir. Respublikamızda əmək 
pensiyası avtomatlaşdırılmış qaydada təyin edil-
məsini nəzərə alaraq hərbi qulluqculara və  xüsusi 
rütbəli şəxslərə pensiya təyin edilməsi üçün məlu-
mat vərəqəsinin qulluq etdiyi orqanların müvafiq 
qurumları tərəfindən verilməsinə dair norma 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27  
avqust 2007-ci il tarixli 135 nömrəli qərarı ilə təs-
diq edilmiş “Təminat xərcliyinin hesablanması, 
hərbi xidmət müddəti və təminat xərcliyi barədə 
məlumatların təqdim olunması Qaydaları”ndan 
çıxarılsın və bu məsələ DSMF-nin Xüsusi Şərtlər-
lə Təyinat  üzrə Mərkəzi filalı tərəfindən EİS-də 
olan məlumatların mübadiləsi  əsasında heç bir 
müraciət olmadan həyata keçirilsin. 

Qeyd etmək lazımdır ki,  “Əmək pensiyaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 
1.0.4-cü maddəsində xüsusi rütbəli şəxslərin 
Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra haki-
miyyəti orqanlarında xidmət edən xüsusi rütbəli 
şəxslər olması göstərilmişdir. Bu orqanların siya-
hısı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 27  avqust 2007-ci il tarixli 135 nömrəli qəra-
rı ilə təsdiq edilmiş “Təminat xərcliyinin hesab-
lanması, hərbi xidmət müddəti və təminat xərcliyi 
barədə məlumatların təqdim olunması Qaydala-
rı”nda verilmişdir. Belə ki,Qaydaların 1-ci bəndi-
nə əsasən  xüsusi rütbəli şəxslərə Azərbaycan 
Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbay-
can Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi, 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Ko-
mitəsi orqanlarında xidmət edən xüsusi rütbəli 
şəxslər aid olunur. Qanunun 3.3-cü maddəsinə əsa-
sən Qanunda hərbi qulluqçuların pensiya təminatı 
üçün müəyyən edilən bütün güzəşt və imtiyazlar-
dan xüsusi rütbəli şəxslər də istifadə edirlər. Hə-
min qanuna görə hərbi qulluqçuların pensiyası, tə-
minat xərcliyi (pul təminatı) əsasında müəyyən 
edilir. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan 
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Respublikası Qanununun 1.0.5-ci maddəsinə 30 
noyabr 2018-ci il tarixli 1362-VQD nömrəli Azər-
baycan Respublikasının Qanun [1]  ilə  “digər əla-
vələrdən” sözlərindən sonra “büdcədənkənar və-
saitlər hesabına hesablanan əlavələr və digər 
ödənişlər istisna olmaqla” sözləri əlavə edilmiş-
dir. Eyni zamanda qulluq stajına əlavələri özündə 
əks etdirən 20.30-cu maddəyə isə aşağıdakı məz-
munda əlavələr edilmişdir: Bu maddədə nəzərdə 
tutulan şəxslərin əmək pensiyalarına qulluq stajına 
görə əlavə hesablanarkən əməkhaqqına, dövlət 
məvacibinə və vəzifə maaşına büdcədənkənar və-
saitlər hesabına verilən ödənişlər nəzərə alınmır. 

“Əmək pensiyaları haqqında”Azərbaycan Res-
publikası Qanununun 37.3.4-cü maddəsinin Azər-
baycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğunlu-
ğunun yoxlanılmasına dair” Azərbaycan Respubli-
kası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 14 no-
yabr 2014-cü il tarixli qərarında göstərilir ki,  qa-
nunvericilikdə qulluq stajına görə əmək pensiyası-
na əlavənin alınması hüququnun qaydasını və şərt-
lərini müəyyən edərkən, dövlət öz üzərinə bu hü-
ququn təmin olunması kimi pozitiv öhdəliyi yalnız 
həmin hüquqa malik olan şəxslərin “Əmək pensi-
yaları haqqında” Qanunun müvafiq tələblərinə ca-
vab verməsi şərti ilə götürmüşdür. 

2019-cu ilin yanvar ayinın 1-dən qüvvəyə mi-
nən həmin dəyişiklik bəzi kateqoiya xüsusi rütbə-
li şəxslərin, əsasənda gömrük orqanları əməkdaş-
larının  pensiya təminatıma mənfi təsir göstərmiş 
və onun məbləği eyni qulluq stajına malik olub 
qanuna edilmiş dəyişiklik qüvvəyə minənədək 
pensiyaya çıxmış şəxslərin pensiyasına münasi-
bətdə kəskin surətdə aşağı düşmüşdür. Hesab edi-
rik ki, bu hal humanizm, sosial ədalətlik və ayrı-
seçkiliyin yolverilməzliyi kimi fundamental hü-
quq prinsiplərinin kobud şəkildə pozulması kimi 
qiymətləndirlməlidir. İnsanın sosial təminat hü-
ququnun başlıca müddəalarından birini ifadə 
edən humanizm prinsipi dövlətin və cəmiyyətin 
əsas vəzifəsi kimi göstərilən hüquq və azadlıqla-
ra əməl olunmasının təmin edilməsini, həmçinin 
hüququn müxtəlif sahələrinin normaları vasitəsi-
lə insanların layiqli həyat şəraitinin təmin edil-
məsini prioritet kimi göstərir. Sosial ədalət prin-
sipi isə əməyin ədalətli ödənilməsini və sosial 
yönümlü maliyyə vəsaitlərinin ədalətli bölgüsünü 

nəzərdə tutur. Ayrı-seçkilik isə fərqli rəftarı əks 
etdirməklə anoloji vəziyyətdə olan şəxslərdən bi-
rinin əlverisiz vəziyyətə düşməsini özündə ifadə 
edir. 2019-cu ilin 1 yanvarından sonra  gömrük 
orqanı əməkdaşlarına təyin edilmiş pensiya  eyni 
staja malik olub həmin tarixdən əvvəl pensiya tə-
yin edilmiş şəxslərə münasibətdə fərqli pensiya 
alanları əlverişsiz vəziyyətə salmışdır. Pul təmi-
natının tərkibində büdcədənkənar vəsaitlər hesa-
bına verilən ödənişlərin nəzərə alınmaması AR 
ƏM-nin əmək haqqı anlayışını özündə əks etdi-
rən 154-cü maddəsi ilə ziddiyyət təşkil edir. Hə-
min maddəyə görə əmək haqqı dedikdə, müvafiq 
iş vaxtı ərzində əmək funksiyasını yerinə yetir-
mək üçün əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş, 
işçinin gördüyü işə (göstərdiyi xidmətlərə) görə 
işəgötürən tərəfindən pul və ya natura formasında 
ödənilən gündəlik və ya aylıq məbləğ, habelə ona 
edilən əlavələrin, mükafatların və digər ödənclə-
rin məcmusu başa düşülür. Bu anlayışdan görün-
düyü kimi əmək haqqının tərkibinə nəinki əlavə-
lər, mükafatlar, həm də digər ödənclər, məsələn, 
büdcədənkənar vəsaitlər hesabına verilən ödəniş-
lər də daxildir. Eyni zamanda,  2019-cu ilin 1 
yanvarından sonra pensiya təyin edilənə qədər 
pul təminatımdan məcburi dövlət sosial sığorta 
haqqı tutularkən büdcədənkənar vəsaitlər hesabı-
na verilən ödənişlər nəzərə alınmışdır. Lakin pen-
siya təyin edilən zaman büdcədənkənar vəsaitlər 
hesabına verilən ödənişlərin pul təminatının tərki-
bində nəzərə alınmaması İnsan hüquqlarının və 
əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa 
Konvensiyasının (Avropa İnsan Hüquqları Kon-
vensiyasının) 14-cü maddəsinin pozulması kimi 
dəyərləndirməlidir. Konvensiyanın14-cü maddə-
sinə əsasən bu Konvensiyada təsbit olunmuş hü-
quq və azadlıqlardan istifadə cins, irq, dərinin 
rəngi, dil, din, siyasi və ya digər baxışlar, milli və 
ya sosial mənşə, milli azlıqlara mənsubiyyət, əm-
lak vəziyyəti, doğum və ya digər hər hansı əla-
mətlərinə görə ayrı-seçkilik olmadan təmin edil-
məlidir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 
bu müddəa ilə bağlı presedent hüququna görə 
Konvensiyanın 14-cü maddəsi üzrə məsələnin or-
taya çıxmaması üçün analoji və ya əhəmiyyətli 
dərəcədə oxşar vəziyyətdə olan şəxslərlə rəftarda 
fərqləndirmə olmamalıdır. Belə fərqləndirmə ob-



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 2 (30), 2021 

56 

yektiv və ağlabatan deyilsə, başqa sözlə, qanuni 
məqsədə yönəlmirsə, yaxud da istifadə olunmuş 
vasitələrlə həyata keçirilməli olan məqsəd arasında 
mütənasibliyin ağlabatan əlaqəsi yoxdursa, ayrı-
seçkilik hesab edilir (Ranqelov Almaniyaya qarşı 
iş üzrə 22 mart 2012-ci il tarixli qərar, §§ 85-86). 

Sosial təminatın tədricən daha da aşağı səviy-
yəyə salınması AR Konstitusiyasının 12-ci mad-
dəsinin 1-ci və Avropa Sosial Xartiyasının 12-ci 
maddəsinin 3-cü bəndləri ilə ziddiyyət yaradır. 
Belə ki, Avropa Sosial Xartiyasının 12-ci maddə-
sinin 3-cü bəndinin tələbinə görə sosial təminat 
hüququnun effektiv şəkildə həyata keçirilməsini 
təmin etmək məqsədilə tərəflər sosial təminat sis-
teminin tədricən daha yüksək səviyyəyə qaldırıl-
masına çalışmaq öhdəliyini öz üzərlərinə götürür-
lər. Həmçinin, AR Konstitusiyasının 12-ci mad-
dəsinin I-ci bəndinə əsasən, insan və vətəndaş hü-
quqlarının və azadlıqlarının, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin 
təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir. Azərbay-
can Respublikası Konstitusiyanın 38-ci maddəsi-
nin I-ci bəndinə əsasən, hər kəsin sosial təminat 
hüququ vardır. Həmin maddənin III-cü bəndinə 
əsasən, hər kəs qanunla müəyyən edilmiş yaş 
həddinə çatdıqda, xəstəliyinə, əlilliyinə, ailə 
başçısını itirdiyinə, əmək qabiliyyətini itirdiyi-
nə, işsizliyə görə və qanunla nəzərdə tutulmuş 
digər hallarda sosial təminat hüququna malik-
dir.Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
71-ci maddəsinin I-ci bəndinə əsasən Konstitu-
siyada təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquqla-
rını və azadlıqlarını gözləmək və qorumaq qa-
nunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti or-
qanlarının borcudur. Həmin maddənin II-ci 
bəndinə əsasən, İnsan və vətəndaş hüquqlarının 
və azadlıqlarının həyata keçirilməsini heç kəs 
məhdudlaşdıra bilməz. Hər kəsin hüquq və 
azadlıqları bu Konstitusiyada və qanunlarda 
müəyyən edilmiş əsaslarla, habelə digərlərinin 
hüquq və azadlıqları ilə məhdudlaşır. Hüquq və 
azadlıqların məhdudlaşdırılması dövlət tərəfin-
dən gözlənilən nəticəyə mütənasib olmalıdır. 

Məlum olduğu kimi, AR Konstitusiyanın 71-
ci maddəsinin 5-ci hissəsinə görə bu Konstitusi-
yanın heç bir müddəası insan və vətəndaş hü-

quqlarının və azadlıqlarının ləğvinə yönəldilmiş 
müddəa kimi təfsir edilə bilməz. 

Konstitusiyanın 149-cu maddəsinin I hissəsi-
nə görə normativ hüquqi aktlar hüquqa və haqq-
ədalətə (bərabər mənafelərə bərabər münasibə-
tə) əsaslanmalıdır. 

Göründüyü kimi “Əmək pensiyaları haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Qanununa edil-
miş dəyişiklik faktiki olaraq Konstitusiyanın bu 
müddəasını kobud şəkildə pozur.Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasının 149-cu mad-
dəsinin VII hissəsinə əsasən fiziki və hüquqi 
şəxslərin hüquqi vəziyyətini yaxşılaşdıran, hü-
quq məsuliyyətini aradan qaldıran və ya yün-
gülləşdirən normativ hüquqi aktların qüvvəsi 
geriyə şamil edilir. Konstitusiyanın bu müddəa-
sının məntiqinə görə fiziki və hüquqi şəxslərin 
hüquqi vəziyyətini pisləşdirən normativ hüquqi 
aktların geriyə qüvvəsi olmamalıdır. Hesab edi-
rəm ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusi-
yasının 149-cu maddəsinin VII hissəsi mənə tə-
yin edilmiş pensiyanın büdcədənkənar vəsaitlər 
hesabına verilən ödənişlər də nəzərə alınmaqla 
yenidən hesablamağa hüquqi əsas yaradır və bu 
qanunun geriyə qüvvəsi ilə bağlı nəzəri müd-
dəaya tam şəkildə uyğun gəlir. 

«Azərbaycan Respublikasında İnsan Hü-
quq və Azadlıqlarının həyata keçirilməsinin 
tənzimlənməsi haqqında» 24 dekabr 2002-ci 
il tarixli AR Konstitusiya Qanunun 1.1-ci 
maddəsinə görə AR Konstitusiyasının və bu 
Konstitusiya Qanununun heç bir müddəası döv-
lət orqanları, təşkilatlar və ya ayrı-ayrı şəxslər 
tərəfindən insan və vətəndaş hüquqlarının və 
azadlıqlarının ləğvinə və ya Azərbaycan Res-
publikası Konstitusiyasında və bu Konstitusiya 
Qanununda nəzərdə tutulduğundan daha artıq 
dərəcədə məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş fəa-
liyyət və ya hərəkətlər üçün hüquqi əsas yara-
dan müddəa kimi şərh edilə və ya başa düşülə 
bilməz. 

Bütün yuxarıda qeyd olunanlara əsaslanaraq 
2019-cu ilin 1 yanvar tarixinədək pensiya təyin 
edilmiş hərbi qulluqçu və xüsusi rütbəli şəxslə-
rə  təyin edilmiş pensiyanın büdcədənkənar və-
saitlər hesabına verilən ödənişlər də nəzərə 
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alınmaqla yenidən hesablanması təmin edilməli 
və “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 1.0.5-ci maddəsinə 30 

noyabr 2018-ci il tarixli dəyişiklik həmin taxin-
dən sonra işə qəbul edilmiş çəxslərə şamil edil-
sin.   
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Маис  Алиев 
Практические аспекты права военнослужащих  

на пенсионное обеспечение 
Резюме 

 
В статье исследованы практические аспекты права военнослужащих на пенсионное обеспе-

чение. Автор исследуя пенсионное обеспечение военнослужащих с относительно требований 
законодательства о о трудовых пенсиях, указывал пути решения правовых проблем возникаю-
щих в этой сфере. Исследователь приходит к выводу что, целю пенсий за выслугу лет является 
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освобождения лица от необходимости продолжать выполнять свою предыдущую работу, связи 
с снижением или потерей трудоспособности. По мнению автора, существующие коллизии в 
законодательстве можно преодолеть путем восстановления пенсии за услугу лет  

 
Mais Aliyev 

Practical aspects of the right of military  
personnel to a pension 

Summary 
 
The article explores the practical aspects of the right of military personnel to a pension. The author, 

studying the pension security of military personnel with regard to the requirements of legislation on 
labor pensions, pointed out ways to solve legal problems arising in this area. The researcher concludes 
that the purpose of seniority pensions is to relieve a person of the need to continue to perform  pre-
vious work, due to reduction or disability. According to the author, existing conflicts in the legislation 
can be overcome by restoring the pension for the service of years. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÜLKİ PROSESİNDƏ 
PROKURORUN İŞTİRAKININ HƏDDİ 

 
Açar sözlər: mülki proses, iddiaçı, prokuror, 

iddia ərizəsi, cavabdeh, çəkişmə prinsipi, tərəflə-
rin bərabərliyi, dispozitivlik. 

Ключевые слова: гражданский процесс, 
истец, прокурор, исковое заявление, ответчик, 
принцип состязательности, равенство сторон, 
диспозитивность. 

Key words: civil process, plaintiff, prosecutor, 
statement of claim, defendant, adversarial prin-
ciple, equality of parties, discretion. 

 
əlum olduğu kimi, mülki proses-
dən fərqli olaraq prokuror müasir 
hüquq nəzəriyyəsi və hüquqtətbi-

qetmə fəaliyyətində cinayət prosesinin ən vacib 
iştirakçılarından biri hesab olunur. İctimai təhlü-
kəli əməlin xarakterindən və ağırlıq dərəcəsindən 
asılı olaraq, cinayət təqibi xüsusi, ictimai-xüsusi 
və ya ictimai ittiham qaydasında həyata keçirilir. 
Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan CPM-
nin 7.0.23-cü maddəsinə əsasən, prokuror - öz sə-
lahiyyətləri daxilində bu Məcəllədə nəzərdə tutul-
muş qaydada cinayət işləri üzrə ibtidai araşdırma-
ya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən və ya döv-
lət ittihamçısı qismində məhkəmədə ictimai, ya-
xud ictimai-xüsusi ittihamı müdafiə edən şəxsdir. 
Göründüyü kimi, hətta cinayət prosessual qanun-
vericilikdə prokurorun cinayət təqibinin bütün 
növləri üzrə deyil, ictimai və ictimai-xüsusi itti-
ham işləri üzrə iştirakı müəyyən edilib.Bildiyimiz 
kimi, xüsusi ittiham qaydasında cinayət təqibi 
yalnız zərər çəkmiş şəxsin şikayəti əsasında Azər-
baycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 147, 
148, 165.1 və 166.1-ci maddələrində göstərilən 
cinayətlər üzrə həyata keçirilir və məhkəmə mü-
şavirə otağına gedənədək zərər çəkmiş şəxs təq-

sirləndirilən şəxslə barışdıqda ona xitam verilir. 
Prokurorun xüsusi ittiham qaydasında həyata 

keçirilən cinayət təqibi fəaliyyətinə məhdudiyyə-
tin qoyulması nöqteyi-nəzərindən çıxış etdikdə 
mülki prosesdə prokurorun iştirakının mümkünlü-
yü və ya məqsədəuyğun olub olmaması məsələlə-
ri elmi müzakirələr üçün kifayət qədər geniş mey-
dan yaradır. Axı, artıq təkcə beynəlxalq təcrübə 
deyil, milli qanunvericilik doktrinası da prokuro-
un mülki və kommersiya xarakterli xüsusi-hüquqi 
mübahisələrə müdaxilə etməsini yolverilməz sa-
yır və hesab olunur ki, bu, mülki prosesin dispo-
zitivlik və tərəflərin prosessual bərabərliyi kimi 
çox mühüm prinsiplərinə ziddir. Bu səbəbdən ək-
sər xarici ölkələrin hüquq sistemləri üçün proku-
rorun cinayət-hüquqi sferadan kənarda mövcud 
olan hüquqi mübahisələrdə hər hansı şəkildə işti-
rak etməsi xas deyildir. 

Dövlət orqanının prosesdə tərəf kimi iştirak et-
məsi tərəflərin prosessual hüquq bərabərliyinə 
mane olur. Təsadüfi deyidir ki, mülki prosesdə 
məhkəmə baxışının prinsiplərindən biri kimi qeyd 
olunmuşdur ki, məhkəmə yalnız tərəflərin təqdim 
etdikləri sübutları araşdırmalı və onlardan istifadə 
etməlidir (Azərbaycan Respublikasının Mülki 
Prosessual Məcəlləsinin 14.2-ci maddəsi). İnziba-
ti hüquq münasibətləri ilə bağlı mübahisələ-
rin həlli ilə bağlı isə qanunvericilikdə qeyd olunur 
ki, məhkəmə proses iştirakçılarının izahatları, əri-
zə və təklifləri ilə, onların təqdim etdikləri sübut-
larla və işdə olan digər materiallarla kifayətlən-
məyərək, mübahisənin düzgün həlli üçün əhəmiy-
yət kəsb edən bütün faktiki halları xidməti vəzifə-
sinə görə araşdırmağa borcludur. Məhkəmə, eyni 
zamanda, müstəqil şəkildə öz təşəbbüsü ilə və ya 
proses iştirakçılarının vəsatətinə əsasən digər zə-
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ruri sübutları toplamağa borcludur. Məhkəmə tə-
rəflərdən əlavə məlumat və sübutlar tələb edə bi-
lər (Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prose-
sual Məcəlləsinin 12.1 və 12.2-ci maddələri). 

Milli hüquq sistemimizdə prokurorun mülki 
prosesdə iştirakına, bir tərəfdən, dövlətin müda-
fiəyə ehtiyacı olan, yəni qeyri-müəyyən  şəxs ka-
teqoriyasına aid olan vətəndaşların hüquq və qa-
nuni mənafelərini, o cümlədən ictimai mənafeyi 
qorumaq, bu qrup şəxsləri məhkəmə təminatına 
almaq mövqeyində durması kontekstindən haqq 
qazandırılırsa, digər tərəfdən, hüquqi müdafiənin 
sovet ənənəsindən qalmış və illər ərzində bəzi 
kritik situasiyalar təcrübəsində, sınaqlarda özünü 
doğrultmuş üsulu kimi baxmaq lazımdır. Etiraf 
etmək lazımdır ki, sovet hüquq sistemində proku-
ror qeyri-müəyyən sayda olan şəxslərin hüquq və 
qanuni mənafelərinin müdafiəsinin əsas subyekt-
lərindən biri kimi çıxış etmişdir. Özü də bu pro-
ses yalnız məhkəmədə iddia qaldırmaq üsulu ilə 
(yəni, vasitəli) deyil, həmçinin məhkəmənin bila-
vasitə köməyi, iştirakı olmadan, yalnız özünün 
səlahiyyəti və imkanları ilə (yəni, birbaşa) də hə-
yata keçirilmişdir. 

Prokurorun mülki prosesdə iştirakı birbaşa çə-
kişmə prinsipi ilə qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən ke-
çirilməli olan məsələlərdən biridir. Çünki çəkiş-
mə prinsipi mülki-prosessual hüquq normalarının 
realizəsinin məzmunu və xüsusiyyətlərini müəy-
yən edən əsas müddəalardan biridir. Buna görə də 
ədəbiyyatda obrazlı şəkildə çəkişmə prinsipinin 
məhkəmə prosesinin “canı” olduğu qeyd edilir 
(16, s. 52). Çəkişmə mülki prosesin klassik prin-
siplərindən sayılır. Çəkişməyə həm də cinayət 
prosesinin forması kimi baxılır. Cinayət prosesi 
öz  tarixi inkişafı boyunca 4 formadan keçərək 
(ittiham, axtarış (inkivizisiya), qarışıq (axtarış-çə-
kişmə), çəkişmə), sonda çəkişmə prosesi forma-
sında möhkəmlənmişdir. 

Çəkişmə prinspinin tarixi çox qədim olsa da, 
hüquqi kateqoriya kimi onun elmi səviyyədə araş-
dırılmasının əsasını qoymuş ilk müəllifin alman 
alim N.T.fon Genner olduğu qeyd edilir (12, s. 
24). Qarşımıza çəkişmə prinsipinin tarixi və xü-
susiyyətləri haqqında bəhs etməyi ayrıca məqsəd 
kimi qoymadığımızdan, burada onun üzərində xü-
susi olaraq dayanmağı məqsədəuyğun hesab et-

mirik və yalnız onu qeyd etməklə kifayətlənirik 
ki, bu prinsipin əsasında tərəflərin qanun və məh-
kəmə qarşısında bərabərliyini nəzərdə tutan kons-
titusion müddəa dayanır və başlıca ideyası tərəf-
lərin məhkəmə qarşısında çəkişməsi və məhkə-
məni öz mövqelərinə inandırmaqdan ibarətdir. 
Sovet hüquq nəzəriyyəsinə çəkişmə anlayışı mə-
lum olsa da, ona qərbdə mövcud olan çəkişmə 
formasında deyil, əsas məqsədi cinayət işləri üzrə 
obyektiv həqiqətin müəyyən edilməsinə yönəlmiş 
sosialist prinsiplərindən biri kimi baxılmış, əsas 
ünsürlərinin (prosessual funksiyaların bölgüsü, bu 
funksiyaların məzmunu, tərəflərin bərabərliyi və 
s.) yalnız göstərilən məqsədə -  obyektiv həqiqə-
tin müəyyən edilməsinə xidmət etdiyi göstəril-
mişdir (1, s. 6). 

M.S.Stroqoviç göstərmişdir ki, sovet məhkə-
məsi tarixində çəkişmə prinsipinin öz əhəmiyyəti-
ni itirdiyi heç bir nüans olmamışdır. Məhkəmə 
sisteminin müəyyən mərhələ və ya hallarında çə-
kişmə prinsipi ilə bağlı bəzi məhdudiyyətlər möv-
cud olsa da, bunlar sovet cinayət prosesinin rəh-
bər başlanğıc və prinsiplərindən biri olaraq çəkiş-
mənin əhəmiyyətini heç bir zaman azaltmamışdır 
(14, s. 75). Bununla belə, sovet hakimiyyəti döv-
ründə çəkişmə prinsipinə sanki burjua prinsipi ki-
mi bir baxışın mövcud olduğu həmişə hiss olun-
muş və hətta bəzi hallarda tənqidə məruz qalmış-
dır. Dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş respublika-
mızda müasir beynəlxalq standartlara cavab verən 
hüquq sisteminin yaradılması bu məsələ üzrə dis-
kussiyalara son qoydu. Belə ki, Azərbaycan Res-
publikası Konstitusiyasının 127-ci maddəsinin 
VII bəndinə əsasən, ölkəmizdə məhkəmə icraatı-
nın çəkişmə prinsipi əsasında həyata keçirilməsi 
müəyyən olunmuşdur. Başqa sözlə, ölkəmizdə 
yalnız mülki işlər deyil, bütün kateqoriya işlər üz-
rə məhkəmə icraatının çəkişmə prinsipinə əsas-
lanması nəzərdə tutulmuşdur. 

Çəkişmə, tərəflərin bərabərliyi prinsipləri ilə 
yanaşı, prokurorun mülki məhkəmə icraatında iş-
tirakı əvvəldən müasir dövrümüzədək cəmiyyət 
və dövlətin tələbatları və istiqamətlərinə uyğun 
olaraq vaxtaşırı hüquqi transformasiyaya məruz 
qalmışdır. Prokurorun mülki prosesdə iştirakı və-
ziyyəti bilavasitə prokurorluğun dövlət həyatında 
oynadığı rol ilə bağlı olmuşdur. Bu baxımdan 
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prokurorluğun özünün bir hüquqi təsisat kimi 
hansı inkişaf mərhələsindən keçdiyinə nəzər ye-
tirmək lazımdır. Uzun müddət ərzində tərkibində 
olduğumuz və dövlət orqanı kimi prokurorluğu 
bu ölkənin nümunəsində qəbul etdiyimiz Rusiya-
da onun inkişaf tarixi ilə bağlı ənənəvi olaraq aşa-
ğıdakı dövrlər fərqləndirilir: 1) islahata qədərki 
prokurorluq (1722-1864-сü illər); 2) islahatdan 
sonrakı prokurorluq (1864-1917-ci illər); 3) Sovet 
İttifaqının prokurorluğu (1922-1991-ci illər); 4) 
possovet dövrünün prokurorluğu (1991-ci ildən 
sonrakı illər). 

Bu yerdə nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiyada 
prokurorun mülki məhkəmə icraatında iştirakı 
1775-ci ildə aparılmış quberniya islsahatlarından 
sonra inkişaf etməyə başlamışdır. Bu dövrdə pro-
kurorun status baxımından təbiəti elə olmuşdur 
ki, bir tərəfdən, qanunların icrası üzərində nəzarət 
orqanı, digər tərəfdən, xəzinə və bəzi kateqoriya 
işlər üzrə nümayəndə qismində fəaliyyət göstər-
mişdir. Xəzinə mənafeyinə toxunan bütün işlərdə 
prokuror iştirak etmişdir. Dövlətin “gözü” sayılan 
prokurorlar həmçinin sosial baxımdan müdafiəyə 
ehtiyacı olan şəxslərin, ruhi xəstələrin və öz mə-
nafelərini müstəqil surətdə müdafiə edə bilməyən 
şəxslərin hüquqlarını müdafiə etmişlər (8, s. 12). 
Əslində 1864-cü il islahatlarına qədərki prokuror-
luq orqanı avtoritar rejimlərə xas olan qeyri-məh-
dud səlahiyyətə malik olmuşdur ki, burada məq-
səd mürəkkəb dövlət mexanizminin ali hakimiy-
yətin nəzarətindən çıxmamasına nail olmaq və ali 
hökmdar tərəfindən məmurların ixtiyarına təqdim 
olunmuş səlahiyyət və imkanlardan sui istifadələ-
rin qarşısını almaqdan ibarət olmuşdur. 

Rusiya İmperiyasının ilk mülki-prosesual mə-
cəlləsi kimi qəbul edilən 20 noyabr 1864-cü il ta-
rixli “Mülki mühakimə icraatı nizamnaməsi”ndə 
prokurorun mülki prosesdə iştirakı halları daha 
dolğun şəkildə öz əksini tapmışdır. Rusiyada 
1861-ci ildə təhkimçilik hüququnun ləğv edilməsi 
fonunda qəbul edilmiş bu sənəd demək olar ki, 
Avropa məcəllələrinin müddəalarına uyğun idi. 
Prokurorun ali məhkəmə instansiyası sayılan Se-
natda işlərə baxılmasında iştirak etmək hüququ 
olsa da, dövlətin və cəmiyyətin mənafeyi naminə 
iddia qaldırmaq hüququ nəzərdə tutulmamışdı. 
Çünki dövlətin mülki dövriyyədən kənar mövcud 

olan iqtisadi və sosial funksiyaları buna ehtiyac 
duymurdu. Mülki prosesdə ictimai əsaslara yer 
verimirdi. Bununla belə, prokurorun ictimai ma-
raq kəsb edən mülki işlərdə iddiaçı və ya cavab-
deh qismində çıxış etmək hüququ olmuşdur. La-
kin bu zaman prokuror ayrı-ayrı idarə və ya şəxs-
lərin deyil, qanunun gücünü müdafiə etmişdir. 
Başqa sözlə, 1864-cü il Nizamnaməsi prokurorun 
dövlət mənafeyinə toxunan istənilən məsələ üzrə 
mülki prosesə qatılmaq imkanını aradan qaldırmış, 
yalnız dövlət xəzinəsi ilə bağlı olan qanunsuz 
məhkəmə aktlarının ləğv edilməsi ilə bağlı Senatın 
Kassasiya Departamentinə müraciət etmək hüqu-
qunu təsbit etmişdir (11, s. 114).1864-cü il Nizam-
naməsi ilə Rusiya mülki prosesində çəkişmə və tə-
rəflərin bərabərliyi prinsiplərinin, məhkəmə orqan-
ları ilə prokurorluğun qarşılılqlı əlaqələrinin dəqiq 
sərhədlərinin əsası qoyulmuşdur. 

Prokurorun mülki prosesdə bu statusda iştirakı 
Rusiyada sovet hakimiyyətinin qurulmasınadək 
davam etmişdir. 1917-ci il Oktyabr inqilabından 
sonra Rusiyada hakimiyyətə gəlmiş bolşeviklər 
əvvəlcə çarizmdən miras qalmış qanunlardan im-
tina etdilər. Lakin yeni hüquq sistemini qısa za-
man ərzində yaratmaq mümkün olmadığından, 
1917-ci ilin noyabrında və 1918-ci ilin martında 
məhkəmələr haqqında verilmiş 1 və 2 nömrəli 
dekretlər ilə çar Rusiyasının inqilabi hökumət tə-
rəfindən ləğv olunmamış və inqilabi hüquqi dü-
şüncəyə zidd olmayan qanunlarından istifadə 
olunmasına icazə verildi. Eyni zamanda inqilabi 
hüquqi düşüncə hüququn ümumi prisiplərinini 
əvəz etməyə başladı. Lakin«Məhkəmələr haqqın-
da» 1918-ci ilin 20 iyulunda verilmiş 3 nömrəli 
dekret ilə devrilmiş hökumətin qanunlarına isti-
nad edilməsi qadağan edildi (5, s. 88). 

Çar Rusiyasının prokurorluq sistemi sosialist 
dövlətinin tələblərinə cavab vermədiyi üçün ləğv 
edildi və maraqlıdır ki, bu sistemin hətta aşağı 
rütbəli prokuroru sovet prokurorluğu sisteminə 
transfer edilmədi. Bolşeviklərin rəhbəri V.İ.Lenin 
dövlətin zəruri hallarda mülki işlərə müdaxiləsi-
nin genişləndirilməsini məqsədəmüvafiq hesab 
etdiyindən, sovet hakimiyyətinin qəbul olunmuş 
ilk mülki və mülki prosessual məcəllələrində pro-
kurorun zəhmətkeşlərin və dövlətin mənafeyi na-
minə təşəbbüskarlıq və fəallıq göstərmək imkan-
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ları tanınmışdı. Sovet mülki qanunvericiliyi döv-
lətin və cəmiyyətin mənafeyinə zidd məqsədlə 
bağlanan əqdləri etibarsız hesab edirdi. Azərbay-
can SSR-in 1964-cü il 11 sentyabr tarixli qanunu 
ilə təsdiq edilmiş Mülki-Prosessual Məcəlləsinin 
40-cı maddəsində prokurorun prosesdə iştirakı 
nəzərdə tutulmuşdur. Həmin maddəyə əsasən, 
dövlət mənafeyinin və ya ictimai mənafeyin, ya-
xud vətəndaşların hüquqlarının və qanunla müha-
fizə edilən mənafeyinin qorunması tələb etdikdə, 
prokurorun başqa şəxslərin hüquqlarının və qa-
nunla mühafizə edilən mənafeyinin müdafiə olun-
ması üçün ərizə ilə məhkəməyə müraciət etmək 
və ya prosesin hər hansı bir mərhələsində işə qa-
rışmaq hüququ olmuşdur. Qanunla nəzərdə tutu-
lan və ya məhkəmə tərəfindən zəruri hesab edilən 
hallarda prokurorun mülki işə baxılmasında iştira-
kı məcburi sayılmışdır. İşdə iştirak edən prokuro-
run materiallarla tanış olmaq, etirazlar vermək, sü-
butlar təqdim etmək, sübutların tədqiqində iştirak 
etmək, vəsatət vermək, işə baxılarkən meydana çı-
xan məsələlər üzrə rəy vermək, habelə qanunla nə-
zərdə tutulan sair prosessual hərəkətlər etmək hü-
ququ olmuşdur. Başqa şəxsin mənafeyini müdafiə 
üçün prokurorun verdiyi ərizədən imtina etməsi bu 
şəxsin işə mahiyyəti üzrə baxılmasını tələb etmək 
hüququndan məhrum etməmişdir (3). 

Azərbaycan SSR-in 1964-cü il Mülki-Proses-
sual Məcəlləsində prokurorun nəinki iştirak etdiyi 
işlər üzrə məhkəmə icraatında, məsələn, kassasiya 
məhkəməsində iştirak edən şəxslərin izahatların-
dan sonra qətnamənin qanuni və ya əsaslı olub ol-
maması barədə rəy vermək hüququ olmuş (maddə 
315), yaxud məhkəmənin vətəndaşın xəbərsiz it-
kin düşmüş hesab edilməsi və ya vətəndaşın vəfat 
etdiyini elan etmək haqqındakı işə prokurorun 
məcburi iştirakı ilə baxmaq hüququ olmuş (mad-
də 259), həmçinin məhkəmələrin qanuni qüvvəyə 
minmiş qətnamələrindən, qərardadlarından və qə-
rarlarından protest vermək hüququ olmuşdur. Be-
ləliklə, prokuror mülki prosesdə üç şəkildə iştirak 
etmişdir: 1) hər hansı şəxsin və ya orqanın məna-
feyini müdafiə etmək məqsədi ilə məhkəməyə id-
dia ərizəsi verməsi; 2) iş üzrə rəy vermək məqsə-
di ilə mülki prosesə qatılma; 3) məhkəmə aktları-
na yenidən baxılması prosesində iştirak etmək. 

Ümumiyyətlə, 1964-cü il Mülki-Prosessual 

Məcəlləsinin nəzərdən keçirilməsi belə deməyə 
əsas verir ki, prokuror mülki məhkəmə icraatında 
kifayət qədər geniş prosessual hüquqlara malik 
olmuşdur. Sovetlər İttifaqında prokurorluğun icti-
mai həyatın bütün sferaları üzrə total nəzarət et-
mək imkanı olduğundan, çəkişmə prinsipi mahiy-
yət etibarı ilə mövcud olmamış, mülki proses 
məhkəmə səciyyəsindən daha çox istintaq xarak-
terini daşımışdır. 

Sovetlər İttifaqının dağılması, ictimai qurulu-
şun dəyişməsi çəkişmə prinsipi mövzusunu yeni-
dən aktuallaşdırdı. Azərbaycan Respublikasının 
28 dekabr 1999-cu il tarixli Qanunu ilə təsdiq 
edilmiş yeni Mülki-Prosessual Məcəlləsində çə-
kişmə prinsipi əsas müddəalardan biri kimi müəy-
yən edildi, ədalət mühakiməsinin çəkişmə, tərəf-
lərin bərabərliyi və faktlar əsasında həyata keçi-
rilməsi təsbit olundu.MPM-nin 1.3-cü maddəsinə 
əsasən, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi 
zamanı tərəflər çəkişmə prinsipini pozan qanun-
vericilik aktları qəbul edilə bilməz. MPM-nin 9.3-
cü maddəsinə görə isə, hakim bütün hallarda pro-
sesin çəkişmə prinsipini təmin etməli, öz qərarını 
yalnız tərəflərin çəkişmə prinsipinə əsasən müza-
kirə etdiyi dəlillərlə, onların verdiyi izahatlarla, 
sənədlərlə əsaslandırmalıdır. Mülki prosessual 
qanunvericilikdə məhkəmə icraatı gedişində digər 
hərəkətlərin də çəkişmə prinsipinə uyğun həyata 
keçirilməsi müəyyən edilmişdir. Məsələn, MPM-
nin 99.1-ci maddəsinə görə, ekspertiza çəkişmə 
prinsipinə riayət olunmaqla keçirilir. 

Bununla belə, qanunverici mülki məhkəmə ic-
raatında prokurorun iştirakı institutundan imtina 
etməyə tələsməmiş, müəyyən dəyişikliklər və ye-
niliklər ilə bu mexanizm öz qüvvəsini saxlamış-
dır. Lakin qəbul etmək lazımdır ki, ölkədə, xüsu-
sən, ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarından sonra 
start götürməyə başlayan məhkəmə-hüquq isla-
hatları məhkəmələrin müstəqilliyinin təmin edil-
məsində və prokurorluğun məhkəmələrin üzərin-
də nəzarət funksiyasının ləğv edilməsində mü-
hüm rol oynadı. İslahatlar nəticəsində Azərbay-
can Prokurorluğu, eyni zamanda, inkişaf etmiş 
dünya dövlətlərin bu qəbildən olan qurumlarına 
məxsus musbət keyfiyyətləri ozundə birləşdirən, 
prokurorluğun müasir dovrdə fəaliyyət istiqamət-
lərinə dair Avropa Şurasının, Beynəlxalq Proku-
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rorlar Assosiasiyasının və digər nüfuzlu beynəl-
xalq təşkilatların muəyyən etdiyi standartlara ca-
vab verən, dovlətciliyin maraqlarına, qanunun ali-
liyinin təmin olunmasına və insan hüquq və azad-
lıqlarının umdə dəyər kimi qorunmasına xidmət 
edən dövlət təsisatı kimi yeni məzmundafəaliyyət 
gostərməyə başlamışdır. Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə hazırlanmış və 
12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi yo-
lu ilə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasında  prokurorluğun yeri məhkəmə 
hakimiyyəti sistemində muəyyən edilmişdir. 
Konstitusiyanın 133-cü maddəsinin 1-ci bəndinə 
əsasən, Azərbaycan Respublikasının Prokurorlu-
ğu qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda 
qanunların icra və tətbiq olunmasına nəzarət edir; 
qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda cinayət işləri 
başlayır və istintaq aparır; məhkəmədə dövlət itti-
hamını müdafiə edir; məhkəmədə iddia qaldırır; 
məhkəmə qərarlarından protest verir. 

Azərbaycan Respublikasının “Prokurorluq haq-
qında” 7 dekabr 1999-cu il tarixli Qanunu ilə pro-
kurorluq üzərində məhkəmə nəzarəti müəyyən 
edilmiş, qanunun 45-ci maddəsi Azərbaycan Res-
publikasının Konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş 
insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını 
məhdudlaşdıran prosessual hərəkətlərin prokuror-
luq tərəfindən həyata keçirilməsinə qanunla müəy-
yən edilmiş qaydada və hallarda məhkəmənin qə-
rarına əsasən yol verilməsini nəzərdə tutur. Belə-
liklə, prokurorluq sovetlərdönəminin məqsəd, və-
zifə və funksiyalarından azadedilmiş, fəaliyyətinin 
demokratik prinsip, formavə metodları muəyyən 
edilmiş, sistemi və təşkili müasirbeynəlxalq stan-
dartlara uyğun tənzimlənmişdir. Onun əsas fəaliy-
yət istiqamətlərinə aşağıdakılar aid edilmişdir: 

- cinayət işi başlayır və ibtidai istintaq aparır, 
habelə korrupsiya ilə bağlı cinayətlər üzrə cinayət 
işinin başlanmasını və ya istintaqın aparılmasını 
təmin etmək məqsədilə əməliyyat-axtarış fəaliy-
yətini həyata keçirir; 

- cinayət işi üzrə ibtidai araşdırmaya prosessu-
al rəhbərlik edir və qanunlara riayət edilməsini tə-
min edir; 

- təhqiqat və əməliyyat-axtarış orqanlarının 
fəaliyyətində qanunların icra və tətbiq olunması-
na nəzarət edir; 

- məhkəmədə iddia qaldırır (ərizə verir), mülki 
və kommersiya mübahisələrinə dair işlərə baxıl-
masında iddiaçı kimi iştirak edir; 

- məhkəmədə cinayət işlərinə baxılmasında tə-
rəf kimi iştirak edir, dövlət ittihamını müdafiə edir; 

- məhkəmə qərarlarından və səlahiyyətli orqa-
nın (vəzifəli şəxsin) inzibati xəta haqqında iş üzrə 
qərarlarından və ya qərardadlarından protest verir; 

- Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 
Məcəlləsinə uyğun olaraq inzibati xəta haqqında 
iş üzrə icraata başlama haqqında qərar qəbul edir; 

- məhkəmələr tərəfindən təyin edilmiş cəzala-
rın məqsədinə nail olunmasında iştirak edir (6). 

Göründüyü kimi, qanunvericilik prokurorun 
məhkəmədə iddia qaldırmaq (ərizə vermək), mül-
ki və kommersiya mübahisələrinə dair işlərə ba-
xılmasında iddiaçı kimi iştirak etmək hüququnu 
tanımışdır. 

Azərbaycan Respublikası Mülki-Prosessual 
Məcəlləsinin 50.2-ci maddəsinə əsasən, dövlət 
idarə və təşkilatlarının və ya təsisçisi dövlət və ya 
dövlət idarəsi, yaxud təşkilatı olan hüquqi şəxslə-
rin müvafiq müraciəti olduğu hallarda dövlət mə-
nafeyinin müdafiəsi üçün iddia qaldırmış proku-
ror iddiaçı hesab edilir. MPM-nin 306-cı maddə-
sində bu müddəa konkretləşdirilir və qeyd edilir 
ki, prokuror dövlət idarə və təşkilatlarının və ya 
təsisçiləri dövlət və ya dövlət idarələri, yaxud təş-
kilatları olan hüquqi şəxslərin müvafiq müraciəti 
olduğu halda aşağıdakı işlər üzrə dövlət mənafe-
yinin müdafiəsi üçün ərizə verə bilər: 

1) mülkiyyət hüququ üzrə əmlaka sahiblik, on-
dan istifadə və onun barəsində sərəncam vermək 
haqqında işlər üzrə; 

2) daşınar əşyanın sahibsiz hesab edilməsi və 
daşınmaz əşya üzərində dövlət mülkiyyəti hüqu-
qunun tanınması haqqında işlər üzrə. 

Respublikamızın məhkəmə təcrübəsində qa-
nunvericiliyin bu müddəalarına, əsasən, riayət 
edilir, lakin bəzi hallarda bu sahədə səhvlərə yol 
verildiyini  müşahidə edirik. Keçmiş Ağır cina-
yətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası 
Məhkəməsinin A-0904/07 №-li iş üzrə 31 oktyabr 
2007-ci il tarixli hökmü ilə C.D. Azərbaycan Res-
publikası CM-nin 182.3.2, 179.3.2, 308.2 və 188-
ci maddələri ilə nəzərdə tutulmuş cinayət əməllə-
rini törətməkdə təqsirli bilinib məhkum edilmiş-
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dir.  Məhkəmənin hökmü ilə həmçinin prokuror-
luğun iddiası təmin edilmiş, M.F. ilə Dövlət Əm-
lak Komitəsi arasında «G» müəssisəsi ilə bağlı 
1998-ci il 27 aprel tarixli 10748 saylı alqı-satqı və 
1998-ci il 04 may iarixli Girov müqavilələri, 
Dövlət Əmlakının idarə olunması və özəlləşdiril-
məsi departamentinin 2004-cü il 23 fevral tarixli 
001608 saylı şəhadətnaməsi, 2004-cü il 07 avqust 
tarixli müqavilə, 2004-cü il 24 avqust tarixli 
003350 saylı R.A.–nın adına olan şəhadətnamə və 
onların nəticələri etibarsız hesab edilmiş, həmin 
əmlak üzərində dövlətin mülkiyyət hüququ bərpa 
edilməklə dövlət mülkiyyətinə qaytarılması qəra-
ra alınmışdır. Hökmün mülki iddia ilə bağlı olan 
hissəsi cavabdeh. M.A.-nın maddi mənafeyimə 
toxunduğundan və o, bunu qanunsuz və əsassız 
hesab etdiyindən, ondan apellyasiya şikayəti ver-
mişdir. Apellyasiya Məhkəməsi apellyasiya şika-
yətini təmin etməmiş, I instansiya məhkəməsinin 
hökmünü dəyişdirmədən saxlamışdır. 

Apellyasiya məhkəməsinin həmin qərarından 
verilmiş kassasiya şikayəti Azərbaycan Respubli-
kası Ali Məhkəməsinin 27 yanvar 2009-cu il ta-
rixli qərarı ilə qismən təmin edilmiş, Apellyasiya 
Məhkəməsinin qərarı ləğv edilmiş və iş yenidən 
baxılması üçün Apellyasiya Məhkəməsinə qayta-
rılmışdır. Ali Məhkəmənin qərarına əsasən, birin-
ci instansiya məhkəməsinin heç bir əsas göstəril-
mədən iş üzrə verilmiş mülki iddianın tam həcm-
də təmin edilməsi, bununla da C.D.-a məxsus ol-
ması, yaxud cinayət yolu ilə əldə edilməsi sübuta 
yetirilməyən, başqa vətəndaşların mülkiyyətində 
olan obyektlərin dövlət xeyrinə müsadirə edilmə-
si Azərbaycan Respublikası Konstiutsiyasının 29-
cu maddəsinə, İnsan Hüquqlarının və Əsas azad-
lıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiya-
sının 1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsinə və 
Azərbaycan Respublikası CM-nin 51-ci maddəsi-
nə (7 mart 2012-ci il tarixli 314-IVQD nömrəli 
Qanun ilə 51-ci maddə çıxarılmışdır, Ali Məhkə-
mənin qərarı isə 2009-cu ildə qəbul olunmuşdur – 
N.A.) uyğun deyildir. Ona görə növbəti apellyasi-
ya baxışı zamanı məhkəmə işin halları ilə, o cüm-
lədən, mübahisə edilən əmlakın özəlləşdirilməsi-
nə və alqı-satqısına dair hallarla yanaşı, həmçinin 
mülkiyyət hüququnun toxunulmaz olmasını tən-
zimləyən Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-

sının 29-cu maddəsi, İnsan hüquqlarının və Əsas 
Azadlıqların Müdafiəsi haqqında Avropa Kon-
vensiüyasının 1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsi-
nin, habelə mülki və cinayət-prosessual qanunve-
riciliyin tələblərini nəzərə almalı və əsas götür-
məlidir. 

Lakin Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin 25 
may 2009-cu il tarixli qərarı ilə hökmün proku-
rorluq tərəfindən verilmiş mülki iddianın təmin 
edilməsi hissəsi dəyişdirilmədən saxlanılmış, 
apellyasiya qikayəti təmin edilməmişdir. Cavab-
dehin mövqeyinə görə, bu qərar qanunsuz, əsassız 
və ədalətsiz olduğundan və hüquq normaları düz-
gün tətbiq edilmədiyindən, kassasiya qaydasında 
ləğv edilməli və mülki iddia rədd edilməlidir. Be-
lə ki, prokurorluğun mülki iddiası həm faktiki, 
həm də hüquqi cəhətdən qanunsuz və əsassız ol-
muşdur. Həm ibtidai araşdırma, həm də məhkəmə 
baxışı zamanı «G» adlanan obyektin Azərbaycan 
Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinin Mİ-
ÜMK-nın 20 sentyabr 2002-ci il tarixli qətnaməsi 
əsasında (qətnamə Ali Məhkəmənin Mülki İşlər 
üzrə Məhkəmə Kollegiyasının dekabr 2002-ci il 
tarixli qərarı ilə dəyişdirilmədən öz qüvvəsində 
saxlanılmışdır) cavabdehə məxsus olduğu, C.D-
un bu obyektə heç bir aidiyyətinin olmadığı təs-
diqləndiyi halda, I instansiya məhkəməsi hökm-
də, Apellyasiya məhkəməsi isə yekun qərarında 
C.D.-un bu obyekti hədə-qorxu tətbiq etmək yolu 
ilə ələ keçirdiyini göstərmişdir. «G» obyektinin 
özəlləşdirilməsi və sonrakı taleyi ilə əlaqədar 
mülki mühakimə icraatı qaydasında çıxarılmış və 
qüvvədə olan yuxarıda qeyd edilən məhkəmə akt-
ları ilə göstərilən obyektin özələşdirilməsi zamanı 
hər hansı qanun pozuntusuna yol verilməsi müəy-
yən edilməmiş, həmin obyektin bütövlüklə cavab-
dehin mülkiyyətinə verilməsi və əvəzində ondan 
F.M-un xeyrinə obyektə olan pay məbləğində pu-
lun tutulması qət edilmişdir. CPM-nin 65 və 141-
ci maddələrinə əsasən, qeyd edilən məhkəmə qə-
rarının həm ibtidai araşdırma orqanı, həm də 
məhkəmə üçün preyudisial əhəmiyyəti olduğun-
dan, «G» obyektinin mülkiyyət məsələsi məhkə-
mə baxışının predmeti ola bilməzdi. Məlum ol-
muşdur ki, F. və M. «G» obyektinin əsas payçıla-
rı olmuş, lakin ortaq kimi birgə işləyə bilməmiş 
və aralarındakı mübahisə məhkəmə qaydasında 
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öz həllini tapmışdır. 
Prokurorluğun iddiasına əsasən,  «G» obyekti-

nin özəlləşdirilməsi zamanı onun ilkin (start) qiy-
məti hesablanılarkən pilləkən qəfəsinin 23,35 
kv.m. sahəsi yardımçı sahə kimi uçota alınmamış, 
nəticədə obyektin ilkin start qiyməti 2.556.700 
AZM manat azaldılmışdır. Bu məlumat DİN-nin 
BMCQM-nin İstintaq şöbəsinin 76732 nömrəli 
cinayət işi üzrə təşkil edilmiş yoxlama komissiya-
sının 10 avqust 2006-cı il tarixli aktından götürül-
müşdür. Lakin prokurorluq iddianı yazarkən akt-
da göstərilən məlumatları düzgün göstərməmiş-
dir. Belə ki, həmin aktda bəhs edilən obyektin 
özəlləşdirmə zamanı start qiymətinin düzgün tə-
yin edilməməsi ilə dövlətə ödənilməli məbləğin 
2556700 manat deyil, 1527,2 min AZM manat ol-
ması göstərilmişdir. İbtidai araşdırma zamanı 
kompleks məhkəmə mühasibat və tikinti-texniki 
ekspertizası təyin edilmişdir. İbtidai araşdırma or-
qanı ekspertiza rəyinin müəyyən hissəsini subut 
kimi qəbul etmiş, digər hissəsini isə heç bir əsas 
olmadan, hüquqi qiymət vermədən subut kimi qə-
bul etməmişdir. Belə ki, ekspertlərin rəyinə görə 
«G» müəssisəsinin özəlləşdirilməsi zamanı dövlə-
tə vurulmuş ziyanın məbləği 1527,2 min AZM, 
yəni 305,43 AZN manat olmuşdur. 

Cavabdeh ifadəsində bəhs edilən obyektin 
C.D.-a deyil, özünə məxsus olduğunu göstərib və 
bunu təsdiq edlən müvafiq sənədləri cinayət işinə 
əlavə etsə də, prokurorluq bu xüsusata əhəmiyyət 
verməmişdir. İbtidai araşdırma zamanı onun mülki 
cavabdeh qismində tanınmağı barədə qərar qəbul 
edilməmiş, CPM-nin 93-cü maddəsinin tələbləri 
pozulmuş, mülki cavabdeh üçün nəzərdə tutulmuş 
hüquqları həyata keçirməkdən məhrum edilmişdir. 
Belə ki, CPM-də şahid ilə mülki cavabdehin sta-
tusları fərqlidir, mülki cavabdehin şahiddən fərqli 
xeyli mühüm hüquqları vardır ki, ibtidai araşdırma 
zamanı və I instansiya məhkəməsində onları həya-
ta keçirməkdən məhrum edilmişdir. Mülki cavab-
deh qismində ilk dəfə Ali Məhkəmənin 26 fevral 
2008-ci il tarixli qərarı əsasında Apellyasiya məh-
kəməsində dindirilmişdir. 

Ümumiyyətlə, prokurorluğun qeyd edilən ob-
yekt üzrə iddia qaldırmaq üçün nə  hüquqi, nə də 
ki, faktiki əsası olmamışdır. Əgər iddia güya döv-
lətə vurulmuş 305,43 AZN manat ziyanın ödənil-

məsi niyyəti ilə qaldırılmışdırsa, o, dəfələrlə bu 
pulu tələb edilən anda ödəməyə hazır olduğunu 
bildirmişdir. Lakin nə ibtidai araşdırma, nə də 
məhkəmə baxışları zamanı bu müraciətinə cavab 
verilməmiş və bu pulun bəhanə olması aydın ol-
muşdur. İddia ərizəsində prokurorluq Mülki Mə-
cəllənin338-ci maddəsinə istinad etmişdir. Halbu-
ki «Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 
təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla 
bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında» 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa və həmin 
qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası-
nın Mülki Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr 
edilməsi barədə Aəzərbaycan Respublikasının 24 
iyun 2005-ci il tarixli qanununa əsasən bu norma 
Mülki Məcəllədən çıxarılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 179.3-cü 
maddəsinə əsasən, məhkəmə tərəfindən mülki id-
dia üzrə qərar iddianın predmetindən asılı olaraq 
mülki qanunvericiliyin və digər qanunvericilik 
sahələrinin normalarına əsasən qəbul edilməlidir. 
Belə olan halda iş üzrə verilmiş mülki iddiaya da-
ir məhkəmə qərarında söhbət qeyd edilən obyekt-
lərlə əlaqədar bağlanmış əqdlərin etibarsız hesab 
edilib edilməməsindən getməlidir. Mülki Məcəl-
lənin 337.1-ci maddəsinə əsasən, yalnız bu Mə-
cəllədə müəyyənləşdirilmiş şərtləri pozmaqla 
bağlanmış əqd etibarsız hesab edilir. İddia ərizə-
sində bu maddəyə formal olaraq istinad edilmiş, 
Məcəllənin konkret hansı şərtlərinin və ya mad-
dəsinin pozulması və buna görə əqdlərin etibarsız 
hesab edilməsi göstərilməmişdir. 

Bu məsələ apellyasiya məhkəməsinin 25 may 
2009-cu il tarixli  qərarında da öz əksini tapma-
mışdır. Azərbaycan Respublikası CPM-nin 179.2-
ci maddəsinə əsasən, mülki prosessual qanunveri-
ciliyin normaları cinayət mühakimə icraatının 
prinsiplərinə zidd olmadıqda və mülki iddia üzrə 
icraatda zəruri olan qaydalar bu Məcəllədə nəzərdə 
tutulmadıqda mülki prosessual qanunvericiliyin 
normalarının tətbiqinə yol verilir. Prokurorluq isə 
iddia verərkən cinayət-prosessual qanunun müəy-
yən etdiyi qaydalardan kənara çıxaraq Azərbaycan 
Respublikası MPM-də  nəzərdə tutulan iddia ərizə-
sinin forması və məzmununa riayət etməmiş və 
MPM-nin 150-ci maddəsinin tələblərini pozaraq 
iddia ərizəsinə heç bir sənəd əlavə etməmişdir. 
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Birinci instansiya və Apellyasiya Məhkəmələri 
isə iddia ərizəsinin mümkünlüyü məsələsini 
MPM-nin 151-ci və CPM-nin 184-cü maddələrini 
nəzərə almadan həll etmiş, iddia ərizəsinə mahiy-
yəti üzrə baxılmamışdır. Məhkəmə iclaslarında 
iddiaçının özu və ya səlahiyyətli nümayəndəsi iş-
tirak etməmişdir. Məhkəmədə iştirak edən proku-
rora belə səlahiyyət verilməsini təsdiq edən sənəd 
verilməmişdir, o, iddianı yox, C.D.-va elan olun-
muş maddələr üzrə dövlət ittihamını müdafiə et-
mişdir ki, bu isə tərəflərin bərabərliyi və çəkişmə 
prinsiplərinin pozulması deməkdir. 

Prokuror iddia ərizəsini CPM-nin 181.7.1-ci 
maddəsi qaydasında verdiyini qeyd etmişdir. 
CPM-nin həmin normasında prokurorun təqsir-
ləndirilən şəxsə və ya onun hərəkətlərinə görə ca-
vabdeh olan şəxsə qarşı iddia vermək hüququna 
malik olması təsbit olunmuşdur. Lakin nə cinayət  
işində, nə də iddia ərizəsində mülki cavabdehin 
CPM-nin 181.7-ci maddəsində göstərilən qayda-
da C.D-un hərəkətlərinə görə cavabdehlik daşı-
masını təsdiq edən heç bir subuta rast gəlinmə-
mişdir. Cinayət işinin materialları ilə tam sübuta 
yetirilmişdir ki, «G» obyekti özəlləşdirilərkən 
onun start satış qiyməti C.D.-un rəhbərlik etdiyi 
özəlləşdirmə komissiyası tərəfindən deyil, keçmiş 
Dövlət Əmlak Komitəsi (DƏK) tərəfindən müəy-
yən olunmuşdur. Lakin «G» ilə əlaqədar qaldırıl-
mış mülki iddia nə C.D-va, nə özəlləşdirmə ko-
misiyasına, nə də DƏK-nə verilməmiş, onu özəl-
ləşdirmiş ilkin və sonrakı alıcılarına qarşı veril-
mişdir. Özəlləşdirmə haqqında qanunvericiliyə və 
«G» obyektinin alqı-satqı müqaviləsinə əsasən 
onun qiymətini satıcı, yəni DƏK müəyyən etmiş-
dir, alıcı müəyyən eməmişdir ki, alqı-satqı müqa-
viləsinin ləğvi tələbi ilə DƏK-si çıxış etsin. 

CPM-nin 181.7.1-ci maddəsi «dövlət mənafe-
yinin müdafiəsi üçün dövlət idarə, müəssisə və ya 
təşkilatının müraciəti olduqda» prokurora iddia 
qaldırmaq səlahiyyətini nəzərdə tutur. Prokuror 
iddia ərizəsində onu DƏK-nin 23 may 2007-ci il 
tarixli 11-1/3846 saylı məktubu əsasında qaldırdı-
ğını göstərmişdir. Halbuki DƏK-nin məktubu ilə 
müəyyən olunmuşdur ki, əslində iddianın təşəb-
büskarı Komitə deyil, Azərbaycan Respublikası-
nın baş prokurorluğu olmuşdur. Digər tərəfdən, 
həmin məktubda iddia ərizəsində göstərilən ob-

yektlərin adı çəkilmir, onların üzərində dövlət 
mülkiyyət hüququnun bərpa olunması, satılması 
barədə heç nə deyilmir. Dövlət mənafeyinin mü-
dafiəsi üçün iddia qaldırılmasını xahiş edən idarə 
və ya təşkilat başlanğıcdan öz təşəbbüsü əsasında 
prosesə cəlb edilməli, prosesdə tərəf kimi iştirak 
etməli idi. Lakin keçmiş Ağır Cinayətlərə dair iş-
lər üzrə məhkəmədə DƏK tərəf kimi iştirak etmə-
miş, iddianı müdafiə etmək üçün məhkəməyə öz 
nümayəndəsini göndərməmişdir. Eyni hal Apell-
yasiya məhkəməsinin baxışlarında da baş vermiş, 
Apellyasiya Məhkəməsinin çoxsaylı rəsmi müra-
ciətlərindən sonra onlar prosesə nümayəndə gön-
dərmişlər. Yəni, DƏK prosesə öz təşəbbüsü ilə 
deyil, prokurorluğun təşəbbüsü əsasında, könül-
süz qoşulmuşdur. Bu, Apellyasiya məhkəməsində 
nümayəndə qismində iştirak edən Dövlət Əmlakı-
nın İdarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin 
əməkdaşı  M.S.-nun ifadəsi ilə də subut olunmuş-
dur. O, məhkəmənin «prokurorluq tərəfindən ve-
rilmiş mülki iddianı müdafiə edirsinizmi, ona mü-
nasibəniz necədir?» sualına cavab olaraq bildir-
mişdir ki, «bu məsələni məhkəmənin öz ixtiyarı-
na verir, məhkəmə hansı qərarı qəbul edirsə, qoy 
etsin, onun mülki iddianın təmin edilib edilmə-
məsinə dair heç bir münasibəti yoxdur». Bu ifadə 
bir daha DƏK-nin qaldırılmış mülki iddianın tə-
min edilməsində heç bir marağının olmadığını 
göstərmişdir. Digər tərəfdən, idarə, müəssisə və 
ya təşkilat müflisləşdikdə, hüquqşunası olmadıq-
da və ya digər qanuni əsaslar səbəbindən öz mə-
nafeyini müstəqil müdafiə etmək imkanı olma-
dıqda bu barədə prokurorluğa müraciət edə bilər. 
Dövlət Əmlakının İdarə edilməsi üzrə Dövlət Ko-
mitəsi isə məhkəmələrdə müstəqil iddia qaldırma-
ğa, onu müdafiə etməyə imkanı olan hüquqşunas 
korpusuna, bu sahədə təcrübəsi olan struktur qu-
ruma, maliyyə mənbəyinə malik olan böyük bir 
təşkilatdır. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyanın 29-
cu maddəsinə əsasən hər kəsin mülkiyyət hüququ 
vardır, heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mül-
kiyyətindən məhrum edilə bilməz, əmlakın tam 
müsadirəsinə yol verilmir. Azərbaycan Respubli-
kası MM-nin 203.3-cü maddəsinə əsasən, qanun-
vericiliklə nəzərdə tutulmuş əsaslarla həyata keçi-
rilən tədbirlərdən başqa, əmlakın mülkiyyətçidən 
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məcburi alınmasına yol verilmir. Həmin tədbirlə-
rə aşağıdakılar aid edilir: 1) öhdəliklər üzrə tut-
manın əmlaka yönəldilməsi; 2) qanuna görə hə-
min şəxsə mənsud ola bilməyən əmlakın özgənin-
kiləşdirilməsi; 3) sahənin alınması ilə əlaqədar 
daşınmaz əmlakın özgənikiləşdirilməsi, 4) təsər-
rüfatsızcasına saxlanan mədəni sərvətlərin satın 
alınması; 5) rekvizisiya; 6) müsadirə. Prokurorlu-
ğun mülki iddiası əsasında məhkəmələrin qəbul 
etdiyi aktlar ilə xüsusi mülkiyyətdə olmuş «G» 
obyekti dövlət xeyrinə müsadirə olunmuşdur. 
Çünki nə iddiada, nə də məhkəmələrin qəbul etdi-
yi aktlarda onun dövlət mülkiyyətinə qaytarılması 
ilə əvəzində cavabdehə hansı miqdarda pulun və 
ya əmlakın verilməsi öz əksini tapmamışdır, əm-
lak bütövlüklə, əvəzsiz olaraq dövlətə geri qayta-
rılmışdır. Halbuki həmin əmlak külli miqdarda 
pul vəsaitinin hesabına özəlləşdirilmişdir. 

Avropa Şurasının İnsan Hüquqları və Əsas 
Azadlıqlarının Müdafiəsi haqqında 1950-ci il Kon-
vensiyanın 1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsinə 
əsasən, hər bir fiziki və ya hüquqi şəxs öz mülkiy-
yətindən maneəsiz istifadə hüququna malikdir. 
Heç kəs cəmiyyətin maraqları naminə, qanunla və 
beynəlxalq hüququn ümumi prinsipləri ilə nəzərdə 
tutulmuş şərtlər istisna olmaqla öz mülkiyyətindən 
məhrum edilə bilməz. Avropa Məhkəməsinin Bey-
ler Türkiyəyə qarşı (Beyler v. Turkey) məhkəmə 
qərarının 111-ci bəndində deyilir: «Konvensiyanın 
tanıdığı hüquq və azadlıqlardan istifadəyə istənilən 
müdaxilə Konvensiyanın 18-ci maddəsində göstə-
rildiyi kimi qanuni məqsədlər güdməlidir. 1 saylı 
Protokolun 1-ci maddəsinə xas olan «ədalətli tara-
zılıq» prinsipi ümumi maraqların mövcudluğu ilə 
şərtlənir. Bundan başqa, xatırlatmaq lazımdır ki, 1-
ci maddəyə daxil edilən müxtəlif normalar bir-biri-
lə əlaqədən məhrum deyildir, ikinci və üçüncü 
cümlələr yalnız xüsusi hallardır. İkinci cümlənin 
tələb etdiyi «cəmiyyətin maraqları», həmçinin 2-ci 
abzasda xatırlanan «ümumi maraqlar» birinci cüm-
lədə göstərilən prinsipdən doğur. Deməli, öz mül-
kiyyətindən maneəsiz istifadə etmək hüququnun 
həyata keçirilməsinə müdaxilə 1-ci maddənin bi-
rinci cümləsi mənasında həm də ictimai faydalı 
məqsəd güdməlidir». 

Azərbaycan Respublikasının birinci və apell-
yasiya instansiyası məhkəmələrinin mülkiyyət 

hüququna müdaxiləsi tamamilə qanunsuz olmuş 
və ictimai faydalı məqsəd daşımamışdır. Halbuki 
Akimova Azərbaycana qarşı 19853/03 saylı ərizə 
üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 27 
sentyabr 2007-ci il tarixli qərarının 44-cü bəndinə 
əsasən, hətta «mülkiyyət hüququndan maneəsiz 
istifadəyə dövlət orqanının hər hansı müdaxiləsi 
qanunsuz sayılmalıdır. Bundan başqa, demokratik 
cəmiyyətin təməl prinsiplərindən biri olan qanu-
nun aliliyi Konvensiyanın bütün maddələrinə xas 
olan prinsipdir. «Qanun» və «qanuni» anlayışları 
mahiyyətcə daxili qanunvericiliyinə istinad edir 
və qanunun keyfiyyətini bildirir və daxili qanun-
vericiliyin qanunun aliliyi prinsipinə uyğun olma-
sını tələb edir». Bununla da Konvensiyaya dair 1 
saylı Protokolun 1-ci maddəsində nəzərdə tutulan 
mülkiyyətdən maneəsiz istifadə hüququna qəsd 
edilməsinin əsası qoyulmuşdur.Beləliklə, proku-
rorluq tərəfindən əsassız qaldırılmış iddia əsasın-
da Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin çıxardığı 
qanunsuz qərar ilə xüsusi mülkiyyətdə olmuş «G» 
müəssisəsi ilə bağlı alqı-satqı müqavilələri, şəha-
dətnamə və onların nəticələri qanunsuz olaraq eti-
barsız hesab edilmiş, həmin əmlak üzərində xüsu-
si mülkiyyət hüququ qanunsuz ləğv edilmiş, döv-
lətin mülkiyyət hüququ bərpa edilməklə, dövlət 
mülkiyyətinə qaytarılmışdır (7). 

Təcrübədə ayrı-ayrı hallarda hüquq normaları-
nın tətbiqi sahəsində müəyyən səhvlər mövcud 
olsa da, milli qanunvericilik bütün hallarda mülki 
prosesdə prokuror nəzarətindən imtina etmiş, pro-
kurorun yalnız məhkəmə baxışında iddiaçı və ya 
ərizəçi olduqda, məhkəmə aktlarından protest ve-
rə bilmək hüququ saxlanımışdır. Ona görə də qa-
nunda qeyd edilir ki, prokurorun protesti iştirak 
etdiyi iş üzrə onun tərəfindən apellyasiya instan-
siyası məhkəməsinə verilən şikayətdir və öz hü-
quqi mahiyyətinə, hüquqi nəticələrinə görə apell-
yasiya şikayətinə bərabər tutulur (MPM-nin 
357.3-cü maddəsi). 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, milli qanunveri-
ciliyimizdə edilmiş bu mütərəqqi dəyişikliyə bü-
tün possovet respublikalarında rast gəlinmir. Qa-
zaxıstan və Belarusun mülki prosessual qanunve-
ricilik aktlarında prokurorun mülki işlər üzrə qə-
bul olunmuş məhkəmə aktları üzərində nəzarəti 
həyata keçirmək səlahiyyəti hələ də saxlanılmış-
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dır. Rusiya mülki prosessual qanunvericiliyində 
vəziyyət bir qədər fərqlidir. Belə ki, Rusiyanın 
2002-ci il tarixli MPM-nin 45-ci maddəsinə əsa-
sən, prokurorun qeyri-müəyyən sayda vətəndaşla-
rın hüquqlarının müdafiəsi üçün, sağlamlıq vəziy-
yətinə, yaşına və digər üzrlü səbəblərə görə məh-
kəməyə müstəqil müraciət etmək imkanı olmayan 
şəxslər ilə bağlı məhkəməyə ərizə ilə müraciət et-
mək hüququ vardır (10). 

Tam uyğun olmasa da, oxşar müddəa Azərbay-
can Respublikası CPM-nin 59-cu maddəsində təs-
bit edilib göstərilmişdir ki, dövlət orqanları, ayrı-
ayrı fiziki və hüquqi şəxslər başqa şəxslərin hü-
quqlarının, azadlıqlarının və qanunla qorunan mə-
nafelərinin müdafiəsi üçün onların xahişi ilə və ya-
xud digər şəxslərin mənafelərinin müdafiəsi üçün 
iddia ilə məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Fəaliy-
yət qabiliyyəti olmayan və ya yetkinlik yaşına çat-
mayan şəxslərin mənafelərinin müdafiəsi üçün ma-
raqlı şəxslərin xahişi olmadan iddia qaldırıla bilər. 

Ümumiyyətlə, prokurorun mülki prosesdə işti-
rakının təbəti ilə bağlı vahid mövqe yoxdur. Bəzi-
lərinin fikrincə, bu iştirak ikili xarakter daşıyır, 
prokuror, bir tərəfdən, qeyri-müəyyən sayda və-
təndaşların pozulmuş hüquqlarını, cəmiyyətin və 
dövlətin mənafeyini müdafiə edir, digər tərəfdən, 
proses iştirakçılarının, o cümlədən məhkəmənin 
fəaliyyətində qanunçuluq rejiminə riayət edilmə-
sinin qarantı sayılır. Bəziləri bu siyahıya prokuro-
run ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinə 
yardım etdiyini də daxil edir (9, s. 10). 

Ədəbiyyatda belə bir maraqlı mövqe də ifadə 
olunub ki, prokurorluq orqanı dövlət büdcəsindən 
maliyyələşdirildiyi üçün dövlətin və cəmiyyətin 
mənafeyi istiqamətində öhdəliklərin keyfiyyətli 
icrasını da məhz ondan gözləmək lazımdır. Bu 
baxımdan prokurorun mülki işlər üzrə qəbul edil-
miş məhkəmə aktlarının qanunliyi üzərində sovet 
dövründə mövcud olmuş nəzarət funksiyasının 
bərpası məqsədəuyğun sayılmış və bu mövqe 
qeyd edilən sahədə qəbul edilən ədalətsiz məhkə-
mə aktlarının şəxsiyyətin və bütövlükdə dövlətin 
iqtisadi təhlükəsizliyinə zərbə vurması ilə əsas-
landırılmışdır (15, s. 70). Əlbəttə ki, biz bu möv-
qe ilə razılaşa bilmərik, ən azından ona görə ki, 
hakimlərin müstəqil olub, yalnız Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına 
tabe olmalarını nəzərdə tutan konstitusiya müd-
dəaya ziddir. Digər tərəfdən, ölkəmizdə həyata 
keçirilmiş məhkəmə hüquq islahatları ilə demok-
ratik və vətəndaş cəmiyyətinə xas olan institutlar 
formalaşdırılmış, prokurorluq orqanında beynəl-
xalq standartlara uyğun dəyişikliklər aparılmışdır. 
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, postsovet məkanı-
nın bəzi ölkələrində prokurorun nəzarət qaydasın-
da məhkəmə aktlarından protest vermək hüququ-
nun ləğv edilməsi və məhkəmə işlərinə müdaxilə 
hallarının kifayət qədər qəti şərtlər ilə məhdudlaş-
dırılması Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tərə-
findən də təqdir olunmuşdur (13). 

Fikrimizcə, prokurorluq bütün hallarda haki-
miyyət səlahiyyətinə malik olan, qanunların icra 
və tətbiq olunmasına nəzarəti həyata keçirən döv-
lət orqanıdır. Prokurorun mülki prosesdə iştirakı 
başlıca olaraq dövlət mənafeyinin müdafiəsinə 
yönəlmişdir. Mülki prosesdə prokuror prosessual 
münasibətlərin xüsusi subyekti kimi çıxış edərək 
dövləti təmsil edir və publik mənafeyi müdafiə 
edir. Eyni zamanda, hesab edirik ki, respublika-
mızda müasir şəraitdə prokurorun mülki prosesdə 
iştirakının hüquqi tənzimi konstitusiya və beynəl-
xalq qanunvericilik müddəalarına uyğundur. Belə 
ki, prokurorun mülki prosesdə tərəflərdən biri ki-
mi iştirakına sosial cəhətdən müdafiəyə ehtiyacı 
olan şəxslərin (əlilliyi, müxtəlif səbəblər üzündən 
fəaliyyət qabiliyyəti olmayanlar, yetkinlik yaşına 
çatmayanlar və s.), qeyri-müəyyən sayda vətən-
daşların, cəmiyyətin və dövlətin mənafeyinin mü-
dafiəsi baxımından zərurət vardır. Digər tərəfdən, 
sovet qanunvericiliyindən fərqli olaraq, qüvvədə 
olan qanunvericilik mülki prosesdə prokurorun 
iştirakını dəqiq müəyyən olunmuş çərçivə ilə 
məhdudlaşdırmışdır. Etiraf etmək lazımdır ki, cə-
miyyətimizin ənənəvi problemləri, əhalinin bəzi 
kateqoriyası arasında sosial baxımdan kəskin tə-
bəqələşmənin mövcudluğu, aztəminatlı vətəndaş-
lar üçün hüquqi xidmətlərin bir sıra hallarda əlça-
tan olmaması və digər hallar prokurorun mülki 
prosesdə bəzi kateqoriya işlər üzrə tərəflərdən biri 
kimi çıxış etməsi mövqeyinin qorunub saxlanıl-
masına haqq qazandırır. 
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Нармин Абыева  

Пределы участия прокурора в гражданском  
процессе Азербайджанской Республики 

 
Представленная статья посвящена комплексному исследованию, по вопросу о пределах уча-

стия прокурора в гражданскомпроцессе Азербайджанской Республики. В статье анализируются 
различные точки зрения по этому вопросу, мнения ведущих ученых процессуалистов, также 
используется материалы правоприменительной практики.Отмечается, что в отличии от совет-
ского законодательства, действующее законодательство Азербайджанской Республики ограни-
чивает участие прокурора в гражданском судопроизводстве четкими границами.В гражданском 
судопроизводстве прокурор выступает, как особый субъект процессуальных отношений, пред-
ставляя государство, и защищая общественные интересы. 
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                                                       Narmin Abiyeva  
 

Limits of participation of the prosecutor in the civil  
procedure of the Republic of Azerbaijan 

 
The presented article is devoted to a comprehensive study on the scope of the participation of the 

prosecutor in the civil process of the Republic of Azerbaijan. The article analyzes various points of 
view on this issue, the opinions of leading scholarly proceduralists, and also uses materials of law en-
forcement practice. It is noted that, in contrast to the Soviet legislation, the current legislation of the 
Republic of Azerbaijan limits the participation of the prosecutor in civil proceedings with clear boun-
daries. In civil proceedings, the prosecutor acts as a special subject of procedural relations, repre-
senting the state and protecting public interests. 
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u tədqiqat işinin əvvəlki fəslində nə-
zərdən keçirilən hərəkət azadlığı hü-
ququnun inkişaf tarixinin icmalı belə 

bir nəticə çıxarmağa əsas verir ki, əgər hərəkət 
azadlığı varlıq kimi insanın malik olduğu təbii 
azadlıqda genetik şaxələnməklə subyektiv hüquq 

kimi Azərbaycanda və Rusiyada hələ Orta əsrlər-
də əmələ gəlmişsə, onda müvafiq obyektiv hüquq 
institutunun formalaşması və inkişafı yavaşıdıl-
mış (ləngidilmiş) sürətlə getmişdir.  

Bu, hərəkət azadlığı hüququnun normativ 
komponentinin təkamülünü ləngidən bütöv bir sı-
ra sosial-iqtisadi və siyasi-hüquqi amillərin təsiri 
ilə şərtlənir. Belə amillər sırasına, fikrimizcə, bi-
rincisi, bütün Şərqi Avropa regionu üçün yalnız 
XIX əsrin sonunda cəmiyyət üzvünə xas olan çe-
vikliklə kapitalist sistemi tərəfindən qəti olaraq 
sıxışdırılan feodal-təhkimçilik münasibətlərinin 
uzunmüddətli hakimiyyətinin xarakterik olmasını 
aid etmək olar (həm şaquli, həm də üfüqi) [1]. 

Rus alimlərinin göstərdiyi kimi, Rusiya qanun-
vericiliyində hərəkət azadlığı institutunun inkişa-
fına mənfi təsir göstərən ikinci amil Rusiya döv-
lətinin siyasi quruluşu hesab olunur. Bu quruluş-
da Şimal-Qərbi Rusinin (Novqorod və Pskov) ti-
carət respublikalarının veçe institutuna (Qədim 
Rüsidə xalq yığıncağı) xas olan zəif demokratik 
ənənələr mütləqiyyət dövlətçiliyinin formalaşma-
sı prosesində praktik olaraq tamamilə sarsıdılmış 
və üzünün bütün təzahürlərində ictimai həyatı 
özünə tabe etdirmiş avtoritar-bürokratik sistemlə 
sıxışdırılıb çıxarılmışdır [2]. Nəticədə, bu və ya 
digər fərdlərin və sosial qrupların onlara məxsus 
təbii hərəkət azadlığını realizə etməyə edilən istə-
nilən cəhdlər (məsələn, XVI-XVII əsrlərdə özü-
nün ən yüksək nöqtəsinə çatmış və yekunda Rusi-
yanın cənub və cənub-qərb sərhədlərində kazak 
dövlətlərinin yaranmasına gətirib çıxartmış kazak 
hərəkətləri) qanunvericilik səviyyəsində müəyyən 
edilmiş qadağanlarla toqquşaraq icazə verilməyən 
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davranış sahəsinə sıxışdırılmışdır ki, bu da həm 
müvafiq davranışın özünün, həm də onun daşıyı-
cılarının qeydə alınmasına səbəb olmuşdur [3]. 

Nəhayət, əvvəlki iki amillə sıx bağlı olan və 
əhəmiyyətli dərəcədə onlarla şərtlənən üçüncü 
amil, fikrimizcə, cəmiyyətə xas olan və onda 
mövcud olan sosial siyasi qeyri-azadlıqların [4] 
yüksək səviyyəsindən irəli gələn hüquqi nihilzm-
dir [5]. Bununla əlaqədar A.E.Çernokovun baxış-
ları ilə razılaşmamaq olmaz. Onun sözlərinə görə: 
«Dövlət hakimiyyətinin müxtəlif sosial qruplara 
daimi təzyiqi, onların qismən və ya tam qeydə 
alınması yalnız rəsmi təsisatlardan çıxan hüququn 
mənfi obrazının formalaşmasına gətirib çıxara bi-
lər. Formalaşan yeni hüquq sisteminin cəzalandı-
rıcı tərkibi (XVIII əsrdə – E.N.) obyektiv olaraq 
hüquq düşüncəsinin artmasına və qanunçuluğun 
möhkəmlənməsinə köməklik göstərmədi» [6]. 

Hüquqa belə nihilist münasibət (o cümlədən də 
hərəkət azadlığı hüququna) subyektiv-hüquqi sə-
viyyədə onlardan müxtəlif növ sui-istifadə edil-
məsini doğurmaya bilməzdi. Bu da, öz növbəsin-
də, yeni-yeni qadağalar tətbiq edən dövlət tərəfin-
dən cavab reaksiyası doğurdu. Bundan başqa, hü-
quq düşüncəsinin inkişaf etməməsi özündə hər 
kəs üçün vahid və bərabər hərəkət azadlığı hüqu-
qu təsbit edən ümumi normaların yaranmasına sə-
bəb olmadı. Bunun əvəzinə, gördüyümüz kimi, 
uzun müddət şəxsin silki vəziyyətindən birbaşa 
asılı olaraq ona azad hərəkət etmək imkanı verən 
çoxlu hüquqi imtiyazlar mövcud idi.  

Ənənəvi hüquq düşüncəsinin göstərilən xüsu-
siyyəti, o cümlədən B.N.Mironov tərəfindən qeyd 
olunmuşdur. Onun sözlərinə görə: «Ümumi, mü-
cərrəd, formal ifadə olunmuş hüquq normasının 
anlayışı… hədsiz zəif inkişaf etmişdir: belə anla-
yış konkret savadsız və azsavadlı adamlar üçün 
xarakterik olan hisslə ziddiyyət təşkil edirdi. Hər 
bir halın öz izahı və spesifikliyi vardı, ona uyğun 
hazır həlli seçmək qeyri-mümkün idi. Ona görə 
də mücərrəd, konkret şəraitdən ayrılmış qaydalar 
və prinsiplər… tətbiq edilmirdi» [7]. 

Nəticədə qanunvericilikdə hərəkət azadlığı hü-
ququ institutu yalnız XX əsrin başlanğıcında tə-
şəkkül tapmağa başlayır, həm də onun sonrakı in-
kişafı müvafiq olaraq 1917 və 1920-ci illər hadi-
sələri və Sovet İttifaqında totalitar diktaturanın 

qurulması ilə dayanmışdır. Sovet İttifaqı yalnız 
sözdə sovet vətəndaşlarının hərəkət azadlığı hü-
ququnun olmasını tanımış, reallıqda isə onu tama-
milə inkar etmişdir. Ona görə də hərəkət azadlığı 
hüququ institutunun rəsmiləşdirilməsi yalnız So-
vet ittifaqının devrilməsi və postsovet ölkələrində 
totalitarizmdən demokratiyaya keçid üçün sosial, 
iqtisadi, siyasi və hüquqi zəminlər yaranması ilə 
mümkün olmuşdur. Belə zəminlərin təməli, ilk 
növbədə, 1993-cü il Rusiya Federasiyası və 1995-
ci il Azərbaycan Respublikası Konstitusiyalarının 
qəbul edilməsi və bu ölkələrin hüquqi, demokra-
tik, dünyəvi dövlət kimi bəyan edilməsi ilə qoyul-
muşdur.  

Fikrimizcə, demokratiya və hər bir insana 
məxsus olan prioritet insan hüquq və azadlıqları 
sırasında nəzərdə tutulan hərəkət azadlığı arasın-
da mövcud sıx əlaqənin olması şübhə doğurmur. 
Həqiqətən, bütün üzvlərinin azadlığına əsaslanan 
açıq mülki cəmiyyətin qurulması hərəkət azadlı-
ğının ardıcıl realizəsi və onun tanınması olmadan 
qeyri-mümkündür. Bu, görünür, xüsusi mülkiyyət 
hüququ ilə yanaşı, müasir dünyada demokratiya 
və azadlığın əsaslandığı məhək daşı sırasına aid-
dir.  

Bununla bərabər, göstərilən hal insan azadlığı-
nın təmin edilməsi vasitəsi kimi xüsusi mülkiyyə-
tin əhəmiyyətini ədalətli şəkildə qeyd edən, lakin 
əlavə olaraq məkanda öz iradəsi ilə hansısa məh-
dudiyyətlər olmadan azad hərəkət etmə imkanın-
da ifadə olunan onun təzahürünün ikinci təməlini 
nəzərdən qaçıran hüquq və sosial-fəlsəfi ədəbiy-
yatda lazımi dərəcədə işıqlandırılmadı. Belə ki, 
N.A.Çetverninin sözlərinə görə, «Azadlıq və mül-
kiyyət – mahiyyətcə eyni şeylərdir. İnsanın azad-
lığı yalnız mülkiyyət institutunun formalaşdığı 
cəmiyyətdə mümkündür, yəni həyat fəaliyyəti re-
surslarının mənimsənildiyi belə münasibətlər qay-
dası… hüququn hakimliyi, hüquqi tipli sosial isti-
tutların dominantlıq təşkil etməsi yalnız cəmiyyət 
üzvlərinin təxminən 2/3-si özünə hüquqi azadlıq 
qaydaları üzrə (bu cəmiyyətin standartları üzrə) 
firavanlıq təmin etmək qabiliyyətində olan yerlər-
də və onlardan təxminən yarısı, gəlirləri muzdla 
işləməməyə imkan verən mülkiyyət obyektlərinə 
sahib olduqda mümkündür» [8]. 

Bununla belə, Rusiyada xüsusi mülkiyyət hü-
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ququ kifayət qədər gec inkişaf etmişdir: belə ki, 
geniş yayılmış fikrə görə, müvafiq kateqoriyanın 
özü ilk dəfə yalnız XVIII əsrin ikinci yarısında, 
yəni II Yekaterinanın 1767-ci ildə imzaladığı 
«Əmr»də təzazür etmişdir [9]. Lakin nəticədə bu 
hüquq dövlət tərəfindən edilən özbaşına müdaxi-
lədən praktiki olaraq heç bir müdafiə ilə təmin 
olunmamaqla lazımi hüquqi təminatlara malik de-
yildi.  

Təsadüfi deyil ki, öz işlərində Rusiya və Qərbi 
Avropanın sivilizasiyalı inkişaf yollarının kardi-
nal (əsaslı) fərqlənməsinin səbəblərini geniş və 
ətraflı təhlil edən R.Payps yazır: «Rusiya tarixi-
nin gedişinə təsir göstərən heç bir digər ayrıca gö-
türülmüş hal nə üçün Rusiyanın siyasi və iqtisadi 
inkişafının Avropanın getdiyi yoldan yayınması-
na yaxşı izah verə bilmir, çünki bu o demək olar-
dı ki, Rusiyada mütləqiyyət dövrünə, əksər Qərbi 
Avropa ölkələrindən fərqli olaraq, hökmdar haki-
miyyətinə əngəl kimi xidmət etməyə qabil olan 
xüsusi mülkiyyət olmadı» [10].  

Analoji nöqteyi-nəzər A.E.Çernokov tərəfin-
dən də söylənilmişdir. Onun sözlərinə görə, «Yal-
nız real əmlaka sahib olma mülkiyyəti olmayan-
larla müqayisədə insanı hakimiyyət qarşısında da-
ha az asılı vəziyyətdə qoyur. Öz əmlakına sərbəst 
surətdə sərəncam verən tamhüquqlu mülkiyyətçi-
lər (Rusiya və Azərbaycanda – E.N.) elə də çox 
deyildi» [11].  

İqtibas edilmiş fikirlər mühüm iradlar doğur-
mur. Bununla bərabər, əlavə etmək istərdik ki, 
yalnız təkcə xüsusi mülkiyyət, onun bütün mü-
hümlüyünə baxmayaraq, cəmiyyətdə insanın 
azadlığının yetərli təminatı hesab olunmur. Həqi-
qətən, şəxs yalnız təminat verilmiş azad yerdəyiş-
mə hüquqi imkanına sahib olduğu qədər azad he-
sab edilə bilər (o cümlədən formal-hüquqi nöqte-
yi-nəzərdən). 

Riskli də olsa təxmin edək ki, xüsusi mülkiy-
yət, hətta məntiqi olaraq, özü-özünə insanın yer-
dəyişmə azadlığına tələbatı zəruriliyini yaratmır. 
Daha çox o, mülkiyyətçi olan şəxsin şüurunda 
«özünün-özgənin» psixoloji və mədəni müxalifə-
tini yaratmaqla, orada «özünün» mülkiyyətçinin 
məkanda tutduğu yerlə uzlaşır, mülkiyyətçini 
onun tutduğu yerə bağlayır [12]. Deyilənlərin 
doğruluğuna «özünün» ərazisini, kənar müdaxilə-

dən qorumaqla, nişanlayan heyvanların nümunə-
sində əmin olmaq olar [13]. 

Bütün deyilənləri nəzərə almaqla belə bir nəti-
cə çıxara bilərik ki, hərəkət azadlığı hüququ xüsu-
si mülkiyyət hüququ ilə yanaşı, insan azadlığının, 
o cümlədən sosial həyatda azadlığın əsaslandığı 
təməl əsaslar sırasına məxsusdur. İnsanın təbii 
(şəxsi) hüquq və azadlıqları adlandırılan kateqori-
yalar sırasına aid edilən hərəkət azadlığı hüququ-
nun təkcə dövlətdaxili (milli) hüququn konstitusi-
on-hüquqi normalarında deyil, həm də bu hüqu-
qun «insan hüquqlarına həsr edilmiş bütün əsas 
beynəlxalq-hüquqi aktlarla təsbit olunduğu» bey-
nəlxalq hüquq normalarında tanınması təsadüfi 
deyildir.  

Bu hal, öz növbəsində, hərəkət azadlığı hüqu-
qu və ondakı müxtəlif hüquqi normaların nisbəti 
hüquq institutunun sahəvi mənsubiyyəti proble-
mini ortaya qoyur. Bu zaman hərəkət azadlığı hü-
ququ dedikdə, subyektlərin onlara məxsus hərə-
kət-azadlığı hüququnun realizəsi prosesində yara-
nan hüquq münasibətlərini tənzimləyən qarşılıqlı 
əlaqəli hüquqi normaların nizamlanmış məcmusu 
başa düşülür. Xülasə edilmiş tərif bütövlükdə elə 
bir hüquq institutu kateqoriyasının ümumnəzəri 
şərhindən irəli gəlir ki, onu ənənəvi olaraq «bir və 
ya bir neçə hüquq daxilində obyektiv olaraq xü-
susiləşən, yaxın növ münasibətlərin böyük bir 
qrupunu tənzimləyən qarşılıqlı əlaqəli hüquq nor-
malarının məcmusu adlandırmaq olar» [14]. 

Lakin demək lazımdır ki, hüquq institutlarının 
obyektiv xarakteri haqqında məsələ (hüquq siste-
mi çərçivəsində ümumiyyətlə və Rusiya hüququ 
çərçivəsində xüsusən digər struktur bölmələrində 
olduğu kimi) nəzəri-hüquqi ədəbiyyatda mübahi-
səli məsələlər sırasına aiddir və ilk baxışda gö-
ründüyü kimi heç də birmənalı həll olunmur. Nə-
zəriyyəçilər arasında digər nöqteyi-nəzər də mü-
əyyən dəstəyə malikdir (ilk dəfə V.K.Rayxer tərə-
findən söylənilən) [15]. Bu baxışa görə hüquq sis-
temi və onun institutları müstəsna olaraq elmi 
məqsədlər üçün istifadə edilən normativ materia-
lın sırf doktrinal ümumiləşdirilməsini ifadə edir.  

Belə ki, A.V.Mitskeviçin sözlərinə görə hüquq 
sahələri sisteminin hüquqi konstruksiyası «ilk 
növbədə, verilmiş cəmiyyət üçün qanunauyğun 
olan hüquq strukturunun, həm də qanunvericilik 
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normativ aktlarının mətninin surətlərinin çıxarıl-
masını deyil, onun məzmununun strukturunun, 
mücərrəd xülasə edilmiş hüquqi normaların öyrə-
nilməsi əsasına xidmət edir. Ona görə də «hüquq 
sistemi» anlayışı həm bizdə, həm də xaricdə dokt-
rinal elmi kateqoriyadan başqa heç nə deyildir, 
onu qanun yaradıcılığı praktikası və qanunverici-
lik sistemi müşayiət etməlidir (lakin bu həmişə 
baş vermir)» [16]. 

Fikrimizcə, söylənilən nöqteyi-nəzərin bir çox 
aspektləri ilə tamamilə razılaşmaq olar. O cümlə-
dən bu, «hüquq sistemi» və «qanunvericilik siste-
mi» anlayışlarının oxşar olmamasına da aiddir ki, 
o da məntiqi olaraq davranışın və cəmiyyətdə 
mövcud olan normaların zahiri ifadəsi və təsbiti-
nin tarixən formalaşmış üsullarından biri olan po-
zitiv hüququn normativ tənzimləyicilərindən biri 
kimi obyektiv hüquq fenomenlərinin oxşar olma-
masından irəli gəlir [17]. Lakin kifayət qədər ay-
dındır ki, hüquq elmi, doktrina, həmçinin, sistemi 
obyektiv surətdə mövcud olan və cəmiyyətin özü-
nə müxtəlif növ sosial subyektlərin (adamların, 
onların kollektivlərinin, təşkilatların və i.) və on-
lar arasındakı əlaqələrin nizamlanmış məcmusu 
kimi xas olan sistemlilik təzahürlərindən biri kimi 
çıxış edən hüquqi normaların təsbitinin yalnız 
mümkün üsullarından birini ifadə edir. Buna görə 
də bu münasibətləri tənzimləyən hüquqi norma-
lar, J.L.Berjalın haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, 
«bu, bir-birindən ayrılan və bir-birindən asılı ol-
mayan normalar deyildir. Onlar bir-birilə müəy-
yən qaydada qarşılıqlı təsirdə olur, qruplaşır, öz 
iyerarxiyalarını yaradırlar» [18]. 

Başqa sözlə, hüquq institutlarının təşkilinin 
əsasında (hərəkət azadlığı institutu da daxil ol-
maqla) o rəngarəng və bir-birini qarşılıqlı şərtlən-
dirən sosial əlaqələr dayanır ki, onlar cəmiyyətdə 
onun tarixi inkişaf prosesində toplanır, inkişaf 
edir və şəkillərini dəyişirlər. Bunun sayəsində 
həm obyektiv mənada, həm də onun bütün insti-
tutları müxtəlif vaxtlarda qəbul edilmiş qanunlar-
da və digər mənbələrdə təsbit edilən müxtəlif nor-
maların xaotik olmayan dəstini ifadə edir. Onların 
üzvi vəhdəti, tamlığı canlı orqanizmlərin tamlığı 
ilə tamamilə müqayisə edilə bilər [19]. 

Belə üzvi tamlığa obyektiv hüquq sisteminə 
xas olan tarazlıq xassəsi şəhadət verir. Tarazlıq, 

S.S.Alekseyevin sözlərinə görə, «hüququn ona is-
tiqamətlənməsidir ki, insanların həyatında bəra-
bər şərtlərlə məsuliyyət yükünün bərabər daşın-
ması, insanların həyatında ekvivalentlik prinsipi, 
subyektlərin qarşılıqlı münasibətlərində müqavilə 
metodunun prioritetliyi, çəkilməni və digər hüqu-
qi kateqoriyalarda – «ədalət» anlayışı ilə ifadə 
olunan hər şey təsdiq edilsin» [20]. Bununla belə, 
fikrimizcə, hüququn tarazlığı sosial tənzimləyici 
kimi yalnız hüquqa ictimai münasibətləri tənzim-
ləməyə, onları bərabərlik, ekvivalentlik, çəkişmə 
və i. əsaslarda qurmaqla, imkan verən xarici 
funksional təyinata malik deyildir.  

Əgər belə ifadə etmək mümkündürsə, hüququn 
tarazlığının daxili funksional aspekti də az əhə-
miyyətə malik deyildir. İstənilən digər orqanizmə 
oxşar olaraq hüquq sistemi öz daxili halının dina-
mik saxlanması qabiliyyətinə və ya başqa sözlə 
desək, homeostaza malikdir. Hüququn sistemi ki-
mi bu homeostatikliyi təkcə onun daxili stabilliyi-
ni və müxtəlif səviyyəli struktur həlqələrinin ni-
zamlılığını təmin etmir, həm də hüquq vasitəsilə 
yaradılan ictimai qaydanın mövcud olmasının zə-
ruri şərti hesab olunur.  

Bütün deyilənlərdən, öz növbəsində, belə bir 
nəticə çıxarmaq olar ki, əgər bütövlükdə nəzərdən 
keçirilən hüquq sistemi özünə məxsus «canlı» or-
qanizmi ifadə edərsə, onda həmin orqanizmin or-
qanları özünə müxtəlif sahə mənsubiyyətini bir-
ləşdirən müxtəlif hüquq institutlarıdur. Məhz hü-
quq institutu (fərqləndirilməsi xeyli dərəcədə şər-
tiliklə həyata keçirilən hüquq sahələrindən fərqli 
olaraq – buna sübut kimi, fikrimizcə, bütöv onil-
lər ərzində aparılan hüquq sisteminin sahəvi dife-
rensiasiyasının meyarları haqqında uğursuz mü-
zakirələr xidmət edir) hüquq sisteminə üzvi şəkil-
də xas olan struktur həlqəsi kimi çıxış edir, halbu-
ki sahələr daha çox normativ materialın təşkilinin 
yetərli rahatlığı məqsədilə seçilən qanunvericilik 
sisteminin struktur vahidləri hesab olunur [21]. 

Bax buna görə də çətin ki, hüquq sistemi çərçi-
vəsində sahəvi və sahələrarası institutların möv-
cudluğu haqqında, bir çox nəzəriyyəçilərin etdiyi 
kimi, danışmaq məqsədəuyğun olsun [22]. Həqi-
qətən, istənilən hüquq institutu özünə müxtəlif sa-
hə mənsubiyyətli normaları birləşdirir ki, onların 
da əyani nümunəsi kimi tərkibinə beynəlxalq, 
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konstitusiya, mülki, inzibati, cinayət, prosessual 
və bir sıra digər hüquq sahələrinin normaları da-
xil olan mülkiyyət hüququ tək sırf sahə institutu 
olan institut xidmət edə bilər [23]. 

Hərəkət azadlığı institutu da daxil olmaqla, 
fikrimizcə, istisnasız olaraq bütün hüquq institut-
larına xas olan oxşar komplekslilik, inteqrativlik 
bəzi hüquqşünaslar tərəfindən qeyd edilmişdir. 
Belə ki, xüsusən, J.L.Berjelin sözlərinə görə, 
«İnstitutlar nəzəriyyəsindən istifadə eyni bir hü-
quqi fenomenin bütün dağınıq elementlərinin 
uçotunu aparmağa imkan verir. Belə ki, inzibati 
qaydalar, vergi qaydaları, ictimai həyat qaydaları, 
ticarətin aparılması qaydaları və ya nikahın bağ-
lanması qaydalar birlikdə toplanmış olur; bu qay-
dalarda şəxsin bütün aspektləri, bütün əmlak as-
pektləri iştirak edir; bu qaydalar birləşərək müva-
fiq mülki və ya cinayət sanksiyalarını və vəzifələ-
ri formalaşdırır… Yalnız hüquq institutu anlayışı 
eyni bir sosial hadisənin çoxsaylı tərəflərini vahid 
kompleksdə yığmağa və müvafiq olaraq onu yax-
şı başa düşməyə kömək edir» [24]. Hüquq insti-
tutlarının geniş mənada dərkini hüquqşünaslar 
arasında xüsusən O.S.İoffe dəstəkləmişdir. O, hü-
quq sistemlərinin istənilən elementini və onların 
birliyini, bu sistemin özündən başlayaraq və ayrı-
ayrı hüquq normalarında qurtarmaqla, institut ki-
mi tədqiq etmişdir.  

Yuxarıda söylənilən ümumnəzəri təsəvvürlər, 
fikrimizcə, ümumi hüquq nəzəriyyəsi və hərəkət 
azadlığı hüququ institutu ətrafında sahəvi hüquq 
fənni sahəsində mütəxəssislər tərəfindən aparılan 
müzakirələrdə öz qəti təsdiqini tapır. Bu diskussi-
yalarda ilk olaraq diqqəti özünə çəkən, fikrimiz-
cə, adı çəkilən institutun kompleks, sintetik xa-
rakterinə etinasızlıq göstərməklə, onu hansısa hü-
quq sahələrindən birinə, ilk növbədə, konstitusiya 
hüquq sahəsinə sərt şəkildə aid etməyə cəhd edən 
tədqiqatçıların əsərlərində kifayət qədər inamlı 
realizə əldə etməmiş hüquq sistemində bu institu-
tun yerini yetərincə ardıcıl şəkildə aşkar etmək 
cəhdidir.  

Məsələn, hərəkət azadlığı institutunun nəzəri 
aspektlərini tədqiq etmiş S.V.Penkin bu hüququ 
həm geniş, həm də dar mənalarda başa düşməyi 
təklif edir. Geniş mənada, ən yüksək ümumiləş-
dirmə səviyyəsi mənasında, göstərilən müəllifin 

fikrincə, ona konstitusiya hüququ çərçivəsində 
baxmaq lazımdır. Göstərilən halda onun əsas ma-
hiyyət əlaməti dövlətdən, müvəqqətilikdən, hüqu-
qi və digər hüdud və şərtlərdən asılı olmayaraq 
azad ərazi hərəkəti məqamı hesab olunur. Bu hal-
da azad hərəkət hüququ özünün vahid hüquq ins-
titutunu təmsil edir. Hərəkət azadlığı hüququnun, 
olma və yaşama yeri seçiminin beynəlxalq, yaxud 
milli (mülki, mənzil, cinayət hüquqları və s.) qa-
nunvericilik normaları ilə tənzimlənməsindən ası-
lı olaraq bu hüququn, S.V.Penkinin fikrincə, ayrı-
ca götürülmüş dövlətin daxilində hərəkət azadlığı 
hüququ, olma və yaşayış yeri seçimi institutunu 
və ölkədən azad getmə və geriyə maneəsiz qayıt-
ma hüququ institutunu iki müstəqil hüquq institu-
tu kimi fərqləndirmək lazımdır [25]. Bunun əksi-
nə M.A.Limonova yazır ki, hərəkət azadlığı hü-
ququ olma və yaşayış yerini seçmə konstitusiya, 
mülki və inzibati sahə hüquq normalarından iba-
rət olan, hərəkət azadlığı sahəsində insan və döv-
lət arasındakı münasibətləri tənzimləməyə qadir 
olan sahəvi hüquq institutunu ifadə edir [26]. 

Bütün əvvəl deyilənlərdən belə bir nəticə çıxır 
ki, hərəkət azadlığı hüququ haqqında hüququn 
hansısa bir sahəsinə məxsus olan institut kimi tə-
səvvür nəzəri cəhətdən qeyri-məhsuldar hesab 
olunur. Bu heç də təəccüblü deyil, axı, fikrimizcə, 
təkcə nəzərdən keçirilən institut deyil, həm də di-
gər qalanları onun sahəvi ayrılmasına nisbətən 
hüququn sistemli təşkilinin daha təməl, dərin sə-
viyyəsini yaratmaqla, sahəvi hüquq çərçivələrinə 
yerləşmir. Sonuncu hal təkcə hüquq institutu an-
layışını deyil, həm də bir sıra digər nəzəri kateqo-
riyaları yenidən mənalandırmağa kömək edir.  

Həqiqətən, dövlət və hüquq nəzəriyyəçiləri hü-
quqi institutu və ya hüquq institutunu hüquq sis-
temi ilə əlaqəli nəzərdən keçirirlər. Bunu V.D.Pe-
revalov «hüquq normalarının birləşməsi və dife-
rensiasiyasını əks etdirən hüququn daxili qurulu-
şu (strukturu) kimi [27] müəyyən edir ki, onlar da 
hüquq istitutu, bir tərəfdən, hüquq sahəsi və ya-
rımsahəsi arasında yerləşən elementlərdən biri, 
digər tərəfdən isə hüquq norması (hüquqi norma) 
kimi çıxış edir».  

Hüquq elmində qeyd edilir ki, hüquq sistemi-
nin ilkin elementi hüquq norması hesab edilir, hü-
quq normaları isə predmet-funksional əlamətinə 
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görə qarşılıqlı əlaqəli olmaqla, konkret növ icti-
mai münasibətləri tənzimləyən hüquqi institut 
əmələ gətirir [28]. Hüquqi institut, A.F.Çerdont-
sevin fikrincə, hüquq sahəsinin hissəsidir. Əgər 
hüquq sahəsi ictimai münasibətlərin cinsini tən-
zimləyirsə, onda institut – bu cinsin daxilində 
müəyyən növ münasibətləri nizama salır. O, nü-
munə kimi başlıca olaraq onların dəyər ifadəsində 
(münasibətlərin cinsi) əmlak münasibətlərini tən-
zimləyən mülki hüquq sahəsini göstərir. Mülki 
hüququn podratı sığorta və digər belə institutları 
yalnız əmlak münasibətlərinin müəyyən hissəsini 
tənzimləyir [29]. 

Hüquq elmində hüquq institutuna dair hələlik 
hüquq institutunun hüquq normalarının çox bö-
yük mucmusu olub-olmaması mənasında vahid 
fikir mövcud deyildir. Bir qisim müəlliflər hüquq 
institutunu "hüquq sahəsi ilə müqayisədə daha dar 
müqasibətlər qrupunu" tənzimləyən hüquq nor-
malarının nisbətən kiçik qrupu kimi görməyə 
meyllidirlər [30], yəni o, sahənin tənzimləmə 
predmetinin [31] və ya hüquq institutundan fərqli 
olaraq hüquq normalarının daha böyük məcmusu 
hesab edilən hüquq sahəsi ilə müqayisədə [32] 
yalnız onun bir tərəfini ifadə edir. Digərləri hesab 
edirlər ki, hüquq institutları – bu, hüququn sahə-
ləri və yarımsahələri daxilində hüquq normaları-
nın iri məcmusudur [33], "tənzimləmənin ümumi 
predmeti üzrə hüquq normalarının çox böyük bir-
liyidir" [34], hüquq institutlarının özü isə o qədər 
böyük ola bilər ki, subinstitutlara ayrıla bilər [35]. 

Elmi və tədris ədəbiyyatında hüquq sisteminin 
elementlərinin müəyyən edilməsinə dair də vahid 
yikir yoxdur. Belə ki, bəzi müəlliflərin hüquq ins-
titutu hesab etdiklərini digərləri yarımsahə adlan-
dırırlar. Məsələn, vergi hüququnu bəzi müəlliflər 
maliyyə hüququ institutu [36], digərləri yarımsa-
hə hesab edir [37], üçüncü qisim müəlliflər isə 
vergi hüququnun müstəqil sahə olması barədə 
mövqeni əsaslandırırlar [38]. E.P.Qriqonis hesab 
edir ki, hüquq yarımsahəsindən fərqli olaraq hü-
quq institutu müvafiq hüquq sahəsi ilə qırılmaz 
şəkildə bağlıdır, müstəqil sahə kimi ayrılmağa 
meyilli deyildir və müstəqil sahə kimi ayrıla bil-
məz [39]. 

 Bundan başqa, hüquq yarımsahəsi hüquq sis-
teminin strukturunun mütləq elementi hesab olun-

mur, onlar yalnız daha iri sahələrdə fərqləndirilir-
lər [40]. Hüququn yarımsahələrə çevrilməsi meyli 
haqqında, xüsusən müvafiq məcəllənin qəbul 
edilməsinə şəhadət verir (məsələn, RF və Azər-
baycan Respublikası Vergi, Mülki və s. məcəllə-
lərinin qəbul edilməsi). Nəzərdən keçirdiyimiz 
hərəkət azadlığı hüququ, beləliklə, heç cur yarım-
sahə ola bilməz, lakin bu o deməkdir ki, o, hansı-
sa bir hüquq sahəsinin institutu hesab olunur. 

Hüquq institutları hüququn ayrı-ayrı sahələrini 
öyrənən mütəxəssislər tərəfindən həmin sahələrin 
çərçivəsindən fərqləndirilir. Şübhəsiz, hərəkət 
azadlğı hüququ, ilk növbədə, konstitusiya hüququ 
sahəsinə aiddir. Konstitutsiya hüququnda institut-
lar adətən, konstitusiya hüququnun əsas mənbə-
yindən biri kimi Konstitusiyanın quruluşuna əsas-
lanmaqla, fərqləndirilir və institutlar sırasına 
konstitusiyanın fəsillərə bölünməsində öz əksini 
tapmayan, onun müddəlarından irəli gələn vətən-
daşlıq haqqında normalara və seçki hüquq norma-
ları əlavə edilir. Konstitusiya hüququ institutları-
na aşağıdakılar aid edilir: konstitusiya quruluşu-
nun əsasları; vətəndaşlıq; insan və vətəndaşın hü-
quqi statusunun əsasları; dövlət quruluşu; seçki 
hüququ; dövlət hakimiyyəti sistemi; yerli özünüi-
darəetmə sistemi [41]. 

Göründüyü kimi, konstitusiya hüququ institut-
ları siyahısında hərəkət azadlığı hüququna yer ve-
rilməmişdir. O, həmçinin insan və vətəndaşın hü-
quqi statusunun əsasları institutunun subinstitutla-
rı (yarıminstitutları) və ya insan və vətəndaşın 
əsas, konstitusion hüquqları sırasına daxil edilmə-
mişdir. Belə ki, məsələn, S.M.Soxray vəə 
A.A.Klisas insan və vətəndaşın əsas hüquq və 
azadlıqları institutunun yarıminstitutlarına aşağı-
dakıları aid edir: şəxsiyyətin hüquqi azadlıq və 
vəzifələri və onların realizəsi mexanizmləri; hü-
quq və azadlıqların məhdudlaşdırılması hüdudla-
rı; hüquq və azadlıqların realizəsi təminatı [42]. 

Yalnız təkcə konstitusiya hüququ sahəsində 
olan hüquq institutu hesab olunmamaqla, hərəkət 
azadlığı hüququ bütövlükdə və tamamilə hansısa 
digər hüquq sahəsinə məxsus institut da ola bil-
məz. Əlavə olaraq şübhə doğurmur ki, hərəkət 
azadlığı hüququnu tənzimləyən və xüsusən də bu 
hüququn bütün mümkün məhdudiyyətlərini nə-
zərdə tutan normalar konstitusiya hüququndan 
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başqa, digər hüquq sahələrində də vardır. Məsə-
lən, hərəkət azadlığı hüququ sahəsində bəzi əsas 
qanunvericilik aktları – Rusiya Federasiyasının 
"Ruisya Federasiyası hüdudlarında Rusiya Fede-
rasiyası vətəndaşlarının hərəkət azadlığı, olma və 
yaşayış yerlərini seçmə hüququ haqqında" Qanu-
nu və "Ruisya Federasiyasından getmə və Rusiya 
Federasiyasına gəlmə qaydaları haqqında" Fede-
ral qanun – əsasən, inzibati hüquqa aiddir, lakin 
inzibati hüquqda hərəkəz azadlığı hüququ institu-
tu hələlik heç kim tərəfindən fərqləndirilməmiş-
dir. 

Qaydaları cinayət-prosessual hüquqla tənzim-
lənən cinayət mühakimə icraatında prosessual 
məcburiyyət tədbirlərinin və ya cinayət-prosessu-
al məcburetmənin daha geniş anlayışına aid edi-
lən qətimkan tədbirlərindən biri qismində yaşadı-
ğı yerdən kənara çıxmama haqqında iltizamnamə 
nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da, o cümlədən təhqi-
qatçının, müstəntiqin və ya hakimin razılığı olma-
dan (Rusiya Federasiyası Cinayət-Prosessual Mə-
cəlləsinin 102-ci maddəsinin 1-ci bəndi) şübhəli 
və ya təqsirləndirilən şəxsin daimi və ya müvəq-
qəti yaşayış yerini tərk etməməsi barədə yazılı 
öhdəliyini bildirir. Eyni zamanda, hərəkət azadlı-
ğı hüququnun məhdudlaşdırılması cinayət-proses-
sual hüquqda heç bir müstəqil institut təşkil etmir. 
O, qətimkan tədbirləri və ya cinayət-prosessual 
məcburetmə institutlarına daxildir. 

Bütün deyilənləri nəzərə almaqla, N.A.Limo-
nova hərəkət azadlığı hüququnu sahəarası hüquq 
institutu hesab etməklə, öz mövqeyini onunla 
şərtləndirir ki, bu hüquq obyektiv mənada hüquq 
kimi başa düşülməlidir. Göstərilən müəllifin fik-
rincə, hərəkət azadlığı hüququnun digər dərk edil-
məsi, onun obyektiv hüquq kimi başa düşülməsi-
dir. O yazır ki, vətəndaşları hərəkət azadlığı olma 
və yaşayış yerini seçmə subyektiv hüququ Kons-
titusiyada təsbit edilmiş, dövlət tərəfindən təminat 
verilmiş, istənilən fərdin hüquq realizəsi üzrə 
konkret hərəkətlər etməyə, göstərilən hüquqa 
əməl etmə vəzifələrini icra etməyi dövlətdən, bü-
tün hüquqi və fiziki şəxslərdən tələb etməyə, elə-
cə də həmin vəzifələrin pozulması halında dövlə-
tin və ya ictimaiyyətin müdafiəsinə müraciət et-
məyə dair real, daimi və özgəninkiləışdirilməyən 
səlahiyyətlər məcmusudur [43]. 

Fikrimizcə, hüququn əksər alimlər tərəfindən 
tanınan obyektiv hüquqa və ya obyektiv mənada 
hüquqa və pozitiv planda subyektiv hüquqa (sub-
yektiv hüquqlar) bölünməsi tamamilə hərəkət 
azadlığı hüququ üçün də tətbiq edilə bilər. Hüqu-
qun obyektiv və subyektiv hüquqa bölünməsi 
çoxdan məlumdur. N.İ.Matuzov öz dövründə 
qeyd edirdi ki, hüquqda hələ qədimdən, bir tərəf-
dən, hamı üçün məcburi olan normaları, digər tə-
rəfdən isə adamların həmin normaların əsasında 
və hüdudlarında qəbul edə biləcəyi və faktiki ola-
raq qəbul etdiyi konkret imkanları, səlahiyyətləri, 
hərəkətləri görürdülər. 

Hüquqda iki tərəfin ayrılması və müvafiq ola-
raq bu anlayışların fərqləndirilməsinin iki əkset-
məsinin yaranması dərhal terminoloji təsbit qa-
zanmadı. Bu və ya digəri əksər Avropa dillərində 
mahiyyətcə eyni söz sinonimi kimi adlandırıl-
maqda davam etdi (hüquq – slavyan xalqlarında; 
haqq – türkdilli xalqlarda; recht – almanlarda; 
droit – fransız dilində; diritto – italyan; derecho – 
ispan, ture – latın dillərində və s.). Belə vəziyyət 
illüziya yaradırdı ki, söhbət müxtəlif əşyalar haq-
qında deyil, eyni bir hadisə haqqında gedir. Yal-
nız ingilis, eləcə də gürcü dillərində obyektiv və 
subyektiv hüquq müxtəlif terminlərlə ifadə edilir 
(müvafiq olaraq law və right; samartali və ufxle-
ba). Qalan dillərdə hüquq sözü müvafiq sifətlə – 
"obyektiv" və "subyektiv" sözləri ilə birlikdə isti-
fadə edilir [44]. 

Müasir dövlət və hüquq nəzəriyyətində obyek-
tiv hüququn tərifi bütövlükdə hüququn tərifi ilə, 
adətən üst-üstə düşür [45]. R.A.Romaşov yazır ki, 
obyektiv hüquq – bu, hüquqi normaların sistemi-
dir və sonra, əslində, hüququn ümumi tərəfini ve-
rir [46] E.P.Qriqonis obyektiv hüququ hüquq nor-
malarının müəyyən məcmusu, məsələn, müəyyən 
dövlətin hüquq normalarının məcmusu (Rustya 
hüququ, fransız hüququ) və ya hansısa hüquq sa-
həsinə, institutuna, yarımsahəsinə aid olan nor-
maların məcmusu (konstitusiya hüququ, mülki 
hüquqda vərəsəlik hüququ) kimi müəyyən edir 
[47]. 

Bu fikri davam etdirərək demək olar ki, obyek-
tiv hüquqa nisbətən müəyyən xüsusiləşmiş sahə-
də ictimai münasibətləri tənzimləyən, lakin hüquq 
sisteiminin sahələrindən birinə tam səviyyədə aid 
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olmayan hüquq normalarının digər məcmusu da 
aid edilə bilər. Bu hal, yuxarıda göstərildiyi kimi, 
onunla şərtlənir ki, hüquq sahələri, məlum dərə-
cədə formal struktur vahidlər olmaqla, tənzimlə-
mə predmetini təşkil edən münasibətlərə təsir 
göstərən institutların bütün çeşidlərini özündə 
yerləşdirməyə qadir deyildir. Bax buna görə də, 
istənilən institut, eləcə də hərəkət azadlığı hüququ 
institutu burada istisna təşkil etmir, obyektiv hü-
ququn normaları ilə tənzimlənən münasibətlərdən 
törəməklə, həmişə özünə öz aralarında öz arala-
rında mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələrdə olan, bir-bi-
rini qarşılıqlı nəzərdə tutan və qarşılıqlı lazım 
olan ən müxtəlif sahə mənsubiyyətli normaları 
birləşdirir. 

Bu mənada sahələrarası institutlar sırasına hə-
rəkət azadlığı sahəsindəki ictimai münasibətləri 
və ya başqa sözlə hərəkət azadlığı hüququnu tən-
zimləyən hüquq normalarının məcmusunu da aid 
etmək olar. Obyektiv hüquq və ya obyektiv mə-
nada hüquq kimi hərəkət azadlığı hüququ, belə-
liklə, müxtəlif hüquq sahələri mənbələrində: 
konstitusiya, inzibati, mülki, cinayət, cinayət-pro-
sessual və i. hüquq sahələrində olan hərəkət azad-
lığı sahəsindəki ictimai münasibətləri tənzimlə-
yən hüquq normalarının məcmusunu ifadə edir. 
Bundan başqa hərəkət azadlığı hüququ institutunu 
nəzərdən keçirməklə, obyektiv və subyektiv hü-
quqların nisbətinin sahəarası institutları kimi 
qeyd etmək lazımdır ki, hər cür obyektiv hüquq 
təkcə hüquqa malik olma qabiliyyətini deyil, həm 
də vəzifə daşımanı nəzərdə tutur. Deməli, hərəkət 
azadlığı hüququ özünün realizə səviyyəsində, 
həmçinin, dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilən 
subyektiv vəzifələrlə şərtlənmişdir. Əgər hərəkət 
azadlığı hüququ şəxsi, müəyyən dərəcədə isə 
konkret şəxsin həm də özəl hüququ hesab edilir-
sə, onda hərəkət azadlığının məhdudlaşdırılması 
ictimai hüquqa aiddir. Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 28-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə 
əsasən (analoji maddə RF Konstitusiyasında da 

vardır - E.H.), hərəkət azadlığı hüququ yalnız qa-
nunla nəzərdə tutulmuş qaydada məhdudlaşdırıla 
bilər. Digər nümunələr də göstərilə bilər: AR 
Konstitusiyasının 35-ci maddəsinin 5-ci hissəsi; 
56-cı maddəsinin 3-cü hissəsi; 69-cü maddəsinin 
2-ci hissəsi; 71-ci maddəsinin 2 və 3-cü hissələri; 
"Dövlət sirri haqqında" AR Qanununun 23-cü 
maddəsi; "Hərbi xidmətin əsasları haqqında" AR 
Qanununun 154-cü maddəsi; "İcra haqqında" AR 
Qanununun 84 - 1.1-ci maddəsi; AR CPM-in 
145.2.4-cü maddəsi; AR Mirqasiya Məcəlləsinin 
9.3.1., 9.3.7, 9.4 və 9.5-ci maddələri; AR MRM-
in 177.3-cü maddəsi; AR İXM-in 249-cu maddəsi 
və b. (Oxşar müddəalar RF qanunvericiliyində də 
vardır - E.H.) 

Hərəkət azadlığı hüququ institutunun nəzərdən 
keçirilən xüsusiyyətləri, fikrimizcə, onunla əlaqə-
dardır ki, o, istənilən digər normativ qurum kimi, 
tənzimlədiyi münasibətlərdən, eləcə də onların 
sosial zəmini hesab olunmaqla həm tarixi-gene-
tik, həm də formal-məntiqi cəhətdən obyektiv hü-
quq normalarında əvvəl gələn bu münasibətlərin 
iştirakçılarının subyektiv hüquq və vəzifələrindən 
yaranır. Yuxarıda göstərilmişdir ki, bu hüquq ins-
titutunda hər bir insana biososial varlıq kimi do-
ğulduğu andan, bu hüququn hansısa normativ akt-
la təminatlandırılmasından asılı olub-olmamasına 
baxmayaraq, məxsus olan hərəkət azadlığı sub-
yektiv hüququ öz normativ təsbitini tapır. 

Bununla bərabər, hər bir insana təbii məxsus 
olan hərəkət azadlığının tanınmasına və müdafiə-
sinə obyektiv tələbat bu hüququn ümumməcburi 
normalarda təsbitini tələb edir, bununla belə, mü-
vafiq subyektiv hüququn universal xarakterini nə-
zərə almaqla, göstərilən normalar təkcə dövlətda-
xili hüququn deyil, həm də beynəlxalq hüququn 
tərkibinə daxil olur. Bununla əlaqədar hərəkət 
azadlığı institutunda dövlətdaxili və beynəlxalq 
hüquqi normaların nisbəti problemi mühüm əhə-
miyyət kəsb edir. 
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Эльнур Гумбатов 
 

Институт свободы передвижения в современной доктрине права,  
Азербайджанском и Российском законодательстве 

 
Право на свободу передвижения принадлежит к числу основополагающих прав, составляю-

щих содержание правового статуса личности как в общеправовом, так и в специальных (отрас-
левых) планах. Вот почему право на свободу передвижения представляет значительный инте-
рес практически для всех юридических дисциплин. Между тем, среди всех основных прав и 
свобод человека данное право представляет наибольший  интерес, поскольку его наличие обу-
словлено не только социальными, но и исходными биологическими потребностями человека. 
Подобно любому иному субъективному праву, право на свободу передвижения подлежит су-
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дебной защите, причем эта защита осуществляется как национальной судебной системой, так и 
международными судебными органами.   

Данная статья посвящена проблеме права на свободу передвижения, его защите как в рос-
сийской, так и в азербайджанскомправе. В этой связи рассматривается место и значение право-
вых стандартов в системе российского и азербайджанского законодательства. Автор анализи-
рует российскую и азербайджанскую систему права, рассматривает вопрос ограничения права 
на свободу передвижения и выделяет критерии оценки допустимости ограничения рассмат-
риваемого права. 

 
Elnur Humbatov 

 
The institute of freedom of movement in the modern doctrine of law  

of the Azerbaijani and Russian legislation 
 
The right to freedom of movement relates to the fundamental rights that constitute the content of 

the legal status of a person both in the general and the specific (coherent) plan. Therefore, the right to 
freedom of movement is significant for practically all legal subjects. Simultaneously, this right has 
more theoretical importance among all human rights and freedoms, because its existence is condi-
tioned by not only social but also its initial biological needs. In the same way as any other human 
rights law, the right to freedom of movement also relates to judicial protection, and this protection is 
implemented by the domestic judicial system, as well as by international judicial authorities.  

This article deals with the problem of restricting the right to freedom of movement, his defense in 
Russian and Azerbaijani law. Therefore, it examines the place, and the importance of legal standards 
in Russian and Azerbaijani legislations, and their impact on Russian and Azerbaijani judicial practic-
es. The author analyzes Russian, Azerbaijani and international jurisprudence relating to restrictions on 
the right to freedom of movement, and identifies the criteria for evaluating the admissibility of restric-
tions of the right to move. 
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 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÜASİR XARİCİ 
SİYASƏT FƏALİYYƏTİNDƏ «YUMŞAQ GÜC»ÜN  
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iriş. XX əsrin sonu – XXI əsrin əv-
vəllərindən etibarən müasir beynəl-
xalq münasibətlər sistemində «yum-

şaq güç»ün rolunun artması müşahidə olunur. 
Dövlətlər öz milli maraqlarını həyata keçirmək 
məqsədilə getdikcə təsir mexanizmi kimi «sərt 
güc»ün rolunu məhdudlaşdırmağa, qeyri-zorakı 
vasitələrin imkanlarından daha geniş istifadə et-
məyə çalışırlar. «Yumşaq güc» metodlarından bü-
tün dövlətlər öz milli dövlət maraqlarını uzun-
müddətli perspektivdə daha rahat şəkildə təmin 
edirlər. Azərbaycan Respublikası tarixən olduğu 
kimi bu gün də öz xarici siyasət fəaliyyətində 
«yumşaq güc»dən daha geniş və təsirli şəkildə is-
tifadə edir. Məqalədə tarixi və müqayisəli təhlil 
metodundan geniş istifadə edilib. 

 
Beynəlxalq münasibətlər – beynəlxalq arenada 

fəaliyyət göstərən subyektlər arasında ideoloji, 
diplomatik, hərbi, mədəni və digər əlaqə və qarşı-
lıqlı münasibətlər məcmusudur. Xarici siyasət isə 
dövlətin beynəlxalq münasibətlərdə ümumi kur-
sudur. Onun əsas məqsədi əhalinin maddi və mə-
nəvi həyat səviyyəsinin, dövlətin iqtisadi və siya-

si qüdrətinin yüksəldilməsi, ölkənin təhlükəsizli-
yinin, milli suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün 
təmin edilməsi, xaricdən dövlətin daxili işlərinə 
qarışmağa yol verməmək, beynəlxalq arenada 
dövlətin nüfuzunun və rolunun yüksəldilməsi, xa-
rici aləmdə dövlətin müəyyən siyasi və iqtisadi 
mövqelərinin müdafiəsi və s. hesab edilir. Azər-
baycan kimi gənc ölkə üçün balanslı və düşünül-
müş xarici siyasət kursun hazırlanması milli döv-
lət suverenliyinin etibarlı şəkildə təmin edilməsi-
nin əsas elementidir. 

Azərbaycan dövlətçiliyinin təşəkkülü, xarici 
siyasətin perspektivli strateji vektorlarının işlənib 
hazırlanması, milli və dövlət maraqlarının təmin 
edilməsi mexanizmlərinin yaradılması və inkişafı, 
habelə milli diplomatiyamızın formalaşması ol-
duqca mürəkkəb beynəlxalq şəraitə təsadüf edib. 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları 
irəli sürməsi və torpaqlarımızın 20 faizini işğal 
etməsi, bir milyondan artıq söydaşlarımızın qaç-
qın və məcburi köçkünə çevrilməsi, xarici qüvvə-
lərin Azərbaycanı parçalamaq istəyi və bu istiqa-
mətdə ölkəmizdə vətəndaş müharibəsi yaratmaqla 
sabitsizliyə nail olmaq cəhdləri – müstəqilliyinin 
ilk günlərindən milli dövlətçiliyimizi ciddi sınaq 
qarşısında qoymuşdur. 1993-cü ildə ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin ölkəmizdə təkrar siya-
si hakimiyyətə qayıdışı qısa müddət ərzində ölkə-
mizi parçalanmaq təhlükəsindən xilas etmiş, milli 
təhlükəsizliyimizin dayaqlarını möhkəmləndirmə-
yə müvəffəq olmuşdur.  

Bu gün əminliklə söyləyə bilərik ki, ölkəmizin 
əlverişli coğrafi mövqeyi, yüksək rəqabətqabiliy-
yətli və ixracyönümlü iqtisadiyyatımızın forma-

G 
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laşması, zəngin təbii ehtiyatlarımız xarici siyasət 
kursumuzun əsas postulatlarının inkişafına, reali-
zə metodlarının seçilməsinə və gələcək dünya ni-
zamında dövlətimizin perspektivlərinin müəyyən 
edilməsinə həlledici təsir göstərməkdədir. 

Hazırda Azərbaycan Respublikası müstəqil və 
suveren dövlət olaraq, mümkün olan bütün yollar 
və vasitələrlə ölkənin milli-dövlət maraqlarını 
beynəlxalq institut və təşkilatlar, hüquq, diploma-
tiya, digər ölkələrlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq 
çərçivəsində həyata keçirməyə və qorumağa əsas-
lanan müstəqil xarici və daxili siyasət kursu həya-
ta keçirir. Azərbaycan Respublikasının milli-döv-
lət maraqları cəmiyyətin və dövlətin həyati mü-
hüm məsələlərdə, əsasən də inkişaf və təhlükəsiz-
lik məsələlərində həmrəyliyini və konsolidasiya-
sını ifadə edir. Milli təhlükəsizliklə əlaqədar döv-
lətimizin strateji konseptual sənədlərində – «Milli 
təhlükəsizlik haqqında» Azərbaycan Respublika-
sının Qanunu və Azərbaycan Respublikasının 
milli təhlükəsizlik konsepsiyasında milli maraqla-
rımız «Azərbaycan xalqının fundamental dəyər və 
məqsədlərinin, habelə insanın, cəmiyyətin və 
dövlətin inkişaf və tərəqqisini təmin edən siyasi, 
iqtisadi, sosial və digər tələbatların məcmusu» ki-
mi təqdim edilir [2]. Şübhəsiz ki, milli maraqlar 
beynəlxalq münasibətlərdə siyasi fəaliyyətin əsas 
istiqamətlərini müəyyənləşdirir. H.Morqentau 
milli marağın əhəmiyyətini bu cür dəyərləndirir-
di: «Yalnız bir imperativ kateqoriya, bir düşüncə 
meyarı, vahid hərəkət prinsipi mövcuddur: o da 
milli maraqdır» [12]. Subyektin dərk olunmuş tə-
ləbatı kimi müəyyən edilən maraq onun mövcud-
luğunun və fəaliyyətinin fundamental şərti hesab 
edilir. Deməli, maraq obyektiv – subyektiv kate-
qoriyadır. Bütün mənafelərin əsasında subyektlə-
rin və yaxud sosial birliklərin iqtisadi, siyasi, so-
sial şəraitlə şərtlənmiş obyektiv tələbatları və eh-
tiyacları durur. Siyasət isə bu tələbatların əsas 
realizə vasitəsidir.  

2007-ci ildə qəbul edilmiş «Milli Təhlükəsiz-
lik Konsepsiyası»nda Azərbaycan Respublikası-
nın milli maraqları arasında «yumşaq güc»lə əla-
qəli təlabatlar aşağıdakılar hesab edilir: 

- azərbaycançılıq ideyasının təşviqi; 
- vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması;  
- demokratik və vətəndaş cəmiyyəti təsisatla-

rının inkişafı,  
- qlobal və regional təhlükəsizlik və sabitliyə 

töhfə vermək üçün beynəlxalq təşkilatlarla inteq-
rasiya; 

- təbii sərvətlərdən tam səmərəli istifadə edil-
məsi, davamlı iqtisadi inkişaf, ətraf mühitin qo-
runması, tədris, elmi və texnoloji potensialın artı-
rılması yolu ilə Azərbaycan xalqının gələcək inki-
şafının təmin edilməsi; 

- dünya azərbaycanlıları arasında həmrəyli-
yin möhkəmləndirilməsi; 

- Azərbaycan xalqının mədəni-tarixi irsinin 
və mənəvi dəyərlərinin qorunması, eləcə də 
ümumbəşəri dəyərlərlə zənginləşdirilməsi, dili-
nin, özünüdərk, vətənpərvərlik və milli iftixar his-
sinin, intellektual potensialının inkişaf etdirilməsi 
[3]. 

Dünya miqyasında layiqli yer tutmaq üçün yal-
nız optimist niyyət və bəyanatlar kifayət etmir. 
Xaricdə yalnız formal olaraq deyil, eləcə də real 
tanınmaq üçün dövlətin, cəmiyyətinin bütün təbə-
qələrinin milli maraqlarını qorumaq, ölkə daxilin-
də və xaricdə respublikamızın nüfuzunu artırmaq 
üçün davamlı, məqsədyönlü və enerjili fəaliyyət 
tələb olunur. 

Milli maraqların mahiyyəti və məzmununa 
dövlətin və cəmiyyətin daxili vəziyyəti və hazırkı 
inkişaf səviyyəsi, eləcə də dünya nizamının duru-
mu təsir göstərir. Dünyanın hazırkı vəziyyəti 
anarxiya, münaqişə və böhranın yüksək səviyyə-
si, eyni zamanda dövlətlərin xüsusilə iqtisadi, so-
sial və mədəni sahələrdə yüksək dərəcədə inteqra-
siya, qarşılıqlı təsir və qarşılıqlı əlaqəsi ilə xarak-
terizə edilir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 
2019-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş toplantıda 
müasir dünyanın geosiyasi mənzərəsini belə təs-
vir etmişdir: «Biz il ərzində müxtəlif yerlərdə 
gərginliyin artmasını görürdük. Qanlı toqquşma-
lar, müharibələr, kütləvi etiraz aksiyaları, polis 
zorakılığı, insan haqlarının kobudcasına pozulma-
sı, demokratik dəyərlərin tapdalanması – bütün 
bunlar dünyanın demək olar ki, bütün yerlərində 
müşahidə olunurdu. Avropada, Asiyada, Latın 
Amerikasında, postsovet məkanında, bizim böl-
gəmizdə, Yaxın Şərqdə, dünyada gərginlik artır. 
Azərbaycan isə sabitlik məkanı kimi inkişaf edir. 
Azərbaycanda sabitliyin təminatçısı Azərbaycan 
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xalqıdır. Azərbaycan xalqının iradəsi Azərbay-
canda sabitliyin əsas təminatçısıdır. Artıq 26 ildir 
ki, Azərbaycan sabitlik şəraitində yaşayır və bu 
illər ərzində ölkəmiz çox böyük inkişaf yolu keç-
mişdir. Deyə bilərəm ki, ölkəmiz əsrə bərabər in-
kişaf yolu keçmişdir və bu gün Azərbaycan dün-
ya miqyasında güclü ölkələr sırasındadır» [11].  

Azərbaycan tarixən daxili və xarici sabitlikdən 
məhrum, böyük geosiyasi oyunçuların maraqları-
nın qovşağında yerləşən Cənubi Qafaz regionu-
nun tranzit dövlətidir. Z.Bzejinskinin təbirincə 
desək, Azərbaycan Orta Asiyanı Avropaya bağla-
yan strateji dəhlizdir. «Azərbaycan 2020: gələcə-
yə baxış» inkişaf konsepsiyasında qeyd edilib ki, 
həyata keçirilən iqtisadi siyasət nəticəsində ölkə-
nin enerji təhlükəsizliyi təmin edilmiş, Azərbay-
can dünyada enerji daşıyıcılarının etibarlı ixracat-
çısına və regionun ən mühüm tranzit mərkəzinə 
çevrilmişdir [4]. Bundan əlavə, respublikanın da-
xili imkanları demoqrafik, infrastruktur və təbii 
ehtiyatlar baxımından regionun digər ölkələri 
olan Ermənistan və Gürcüstanla müqayisədə xey-
li genişdir. Bunu nəzərə alan Azərbaycan dövləti 
öz fəaliyyətində balanslaşdırılmış çoxvektorlu si-
yasət yürütmək, beynəlxalq təşkilatların fəaliyyə-
tində iştirak etməklə öz maraqlarını ikitərəfli və 
çoxtərəfli əlaqələr, inteqrasiya xarakterli strateji 
neft-qaz və nəqliyyat-kommunikasiya layihələri 
vasitəsilə həyata keçirir. Ölkəmiz beynəlxalq nü-
fuzunu artırmaqla öz milli-dövlət maraqlarının 
etibarlı şəkildə təmin edilməsinə çalışır. 

Bunun üçün Azərbaycan dövləti diplomatiya 
və onun imkanlarından, xarici siyasətimizə get-
dikcə daha çox nüfuz edən «yumşaq güc» mexa-
nizmlərindən geniş istifadə edir.Amerikalı polito-
loq və beynəlxalq məsələlər üzrə aparıcı ekspert 
Cozef Nayın fikrinə əsasən, «yumşaq güc» məc-
buriyyət və ya maliyyə resursları ilə deyil, öz mə-
dəniyyətinin, dəyərlərinin və xarici siyasətinin 
cəlbediciliyinə görə digər dövlətlərlə münasibət-
lərdə istənilən nəticəni əldə etmək bacarığıdır 
[13]. Azərbaycanlı professor N.Məmmədov isə 
qeyd edir ki, Qərbdə «yumşaq güc» dedikdə, ilk 
növbədə dövlətlərin öz geosiyasi təsirini hərbi və 
iqtisadi gücə görə deyil, mədəniyyətə, siyasi ideo-
logiyaya və proqnozlara görə təmin etməyə çalış-
dığı nəzərdə tutulur. Əgər «sərt güc» məcburet-

məyə əsaslanırsa, «yumşaq güc» də könüllü işti-
rakı nəzərdə tutur. Ancaq könüllü iştirakda da son 
məqsəd lider dövlətin mədəni meyarlarını qəbul 
etməkdən ibarətdir. Bu mənada söhbət məcburiy-
yətin növünün dəyişməsindən gedə bilər. Bir söz-
lə, geoasiyasətdə terminologiya dəyişsə də, təməl 
ideya və strateji məqsəd dəyişmir [7, s.37]. 

Bununla belə, «yumşaq güc» yalnız «ənənəvi 
güc»ün davamı deyil, əsasən ənənəvi diplomatiya 
çərçivəsində və onun hüdudlarından kənarda döv-
lət, ictimai qurum və təşkilatların uzunmüddətli 
siyasi fəaliyyəti olaraq, beynəlxalq aləmdə dövlə-
tin müsbət imicini yaratmaq və digər ölkələrdə 
nüfuzlu dost icmalarını formalaşdırmaq yolu ilə 
öz milli maraqlarını qorumaq və təmin etmək isti-
qamətində atılmış tədbirlər məcmusu kimi qəbul 
edilir. Başqa sözlə desək, «yumşaq güc» – dövlə-
tin yalnız maddi deyil, həm də mənəvi mədəniy-
yət və intellektual sahədə əldə etdiyi nailiyyətlərə 
əsaslanaraq inam və rəğbətin qazanılması yolu ilə 
öz maraq və yanaşmalarını həyata keçirməsidir. 

Müasir Qərb cəmiyyətdə bu gün "yumşaq 
güc"ün mürəkkəb konseptual modelləri hazırla-
nır. Onların aşağıdakı növlər var: 

-  iqtisadi “yumşaq güc” - dövlətin investisi-
ya və maliyyə cəlbediciliyi; 

-  humanitar "yumşaq güc" (insan kapitalı 
yumşaq güc) - təhsil sisteminin, elmi və texnoloji 
fəaliyyətin cəlbediciliyi; 

-  mədəni "yumşaq güc" - dövlətin mədəni ir-
sinin beynəlxalq səviyyədə tanınması; mədəniy-
yətlərarası əlaqənin genişlənməsi; milli dilin po-
pulyarlaşması; turistləri cəlb etmə; 

-  siyasi "yumşaq güc" - demokratiyanın siya-
si institutlarının inkişafı; insan hüquqlarının qo-
runması; 

- diplomatik yumşaq güc - danışıqlar prosesi-
nin effektivliyi; təcavüzün qarşısını almaq imka-
nı; təhdidlərin zərərsizləşdirilməsi [14, c. 420-
421]. 

Beləliklə «yumşaq güc» – KİV-in imkanların-
dan, müxtəlif humanitar və mədəni xarakterli mü-
badilələrdən və diplomatik təmaslar və diploma-
tik nümayəndəliklərin işindən, beynəlxalq təkilat-
ların tribunalarından, öz real imicini yaratmaq və 
təbliğ etmək üçün İnternetdən istifadə etməklə 
qlobal informasiya məkanında məqsədyönlü işlə-
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rin aparılması ilə ifadə olunur. Bu, mümkün qə-
dər geniş məkanda və insanların ən geniş dairəsi 
arasında rəy və düşüncələrin idarə edilməsinə im-
kan verir.  

«Yumşaq güc» mexanizmi, ilk növbədə, ölkə 
və dövlət ətrafında müsbət emosional atmosferin 
formalaşmasına xidmət edir ki, nəticədə cəzbet-
mə, təsir və inandırma maraqların realizəsi im-
kanlarını asanlaşdırır. «Yumşaq güc»ün arsena-
lında onu uzunmüddətli perspektivdə olduqca tə-
sirli edən bir çox müxtəlif texnologiya, strategiya 
və mexanizmlər mövcuddur. Misal qismində, 
açıq fəaliyyət göstərən beynəlxalq təhsil sistemi – 
insanların və biliklərin sərbəst mübadiləsini və 
vahid təhsil standartlarını təmin edən «Boloniya 
Prosesi»ni qeyd etmək olar. Həmçinin buraya in-
sanların alt şüuruna təsir edən məhsulların - film, 
televiziya, media və s.-nin təbliği və tanıdılması 
ilə həyata keçirilən mədəni mübadiləni də əlavə 
etmək mümkündür.Siyasi xadimlərin reytinqlə 
əlaqəli aksiyalarını, həmçinin çox vaxt xarici 
agentlər tərəfindən maliyyələşdirilən QHT-lərin 
fəaliyyətlərini və s. qeyd etmək mümkündür. Belə 
mexanizm və strategiyaların seçimi dövlətin daxi-
li imkanlarından asılıdır və geosiyasi mövqeyi ilə 
şərtlənir.  

Azərbaycanda bu anlayışın ilk normativ-hüqu-
qi təsbitinə 2019-cu ildə rast gəlinib. Belə ki, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu 
il 12 aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Sosi-
al Tədqiqatlar Mərkəzinin Nizamnaməsinin 
3.1. maddəsində Mərkəzin vəzifələri müəyyən 
edilb. Həmin vəzifələr arasında Azərbaycan dias-
porunun, QHT-lərinin «yumşaq güc» və «publik 
diplomatiya»nın tərkib hissəsi kimi fəaliyyətini 
təhlil etmək və təkliflər hazırlamaq yer alıb (mad-
də 3.1.15) [9]. 

Bu gün bütün dövlətlər ərazi miqyasından və 
təsir imkanlarından asılı olmayaraq, getdikcə da-
ha fəal şəkildə «yumşaq güc» alətlərdən istifadə 
etməyə çalışır. 

Ölkəmizdə «yumşaq güc» və xalq diplomati-
yasının ən təsirli institutları aşağıdakılar hesab 
edilir: 

- Xarici İşlər Nazirliyinin strukturları - Mət-
buat Xidməti İdarəsi, Humanitar və sosial əmək-
daşlıq idarəsi; Azərbaycan Respublikasının Bey-

nəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi (AIDA), Azər-
baycan Diplomatiya Akademiyası (ADA);  

- Azərbaycan RespublikasınınDiasporla İş 
üzrə Dövlət Komitəsi, Xaricdəki diaspor təşkilat-
ları; 

vətəndaş cəmiyyəti institutları – Heydər Əli-
yev Fondu, Vətən cəmiyyəti, Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət 
Dəstəyi Şurası, Bakı Beynəlxalq Multikultura-
lizm Mərkəzi, Avrasiyada Sosial Hərəkat və Ye-
nilənmə üçün Təşəbbüs (İSAR) – Azərbaycan, 
Avrasiya Fondu, Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım 
Fondu (ACİYF-Azərbaycan), Counterpart İnter-
national və s .; 

- KİV - AZƏRTAC, Trend, Turan, İnterfaks-
Azərbaycan, Diaspor TV, İnternet resursları; 

- ölkəmizin qabaqcıl təhsil müəssisələri; 
- dini institutlar - Dini Qurumlarla İş üzrə 

Dövlət Komitəsi və ölkəmizdə qeydiyyatdan keç-
miş dini qurumlar (1 avqust 2015-ci ilin məluma-
tına görə, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komi-
təsində 632 dini qurum dövlət qeydiyyatına alın-
mışdır. Onlardan 21-i qeyri-islam təmayüllüdür. 
Sonunculardan 12-si xristian, 6-sı yəhudi, 2-si bə-
hai və 1-i krişna şüuru dini icmasıdır).  

Ölkəmizdə “yumşaq güc”ün və ya humanitar 
siyasətin əsas vəzifələrini aşağıdakı kimi qruplaş-
dırmaq olar: 

• Azərbaycan Respublikasının demokratik, hü-
quqi və dünyəvi dövlət, qlobal və regional huma-
nitar məsələlərin həllində məsuliyyətli və etibarlı 
tərəfdaş kimi qazanmış olduğu müsbət obrazının, 
eləcə də onun tarix və mədəniyyətinin, etnomədə-
ni mənzərəsinin, potensialının, müxtəlif sahələrdə 
əldə etdiyi nailiyyətlərin təbliği; 

• insan hüquq və azadlıqlarının mühafizəsi, 
mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında bərabər-
hüquqlu dialoqun qurulması üzrə beynəlxalq sa-
zişlərdə Azərbaycanın iştirak imkanlarının geniş-
ləndirilməsi; 

• ölkənin üzləşdiyi problemlər, xüsusilə Ermə-
nistanın yürütdüyü işğalçılıq siyasəti və onun nə-
ticələri, bu barədə həqiqətlərin, həmçinin münaqi-
şənin həllində Azərbaycan Respublikasının möv-
qeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması; 

 regional və beynəlxalq problemlərin həlli, 
xalqlar və mədəniyyətlər arasında dialoqun qurul-
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ması, universal dəyərlərin möhkəmləndirilməsi 
prosesində Azərbaycanın təcrübəsindən və im-
kanlarından səmərəli istifadə olunması; 

• etnik, dini və siyasi zəmində ekstremizm tə-
zahürlərinə, irqi ayrı-seçkiliyə, ksenofobiyaya, 
aqressiv millətçilik və separatizmə qarşı beynəl-
xalq mübarizədə Azərbaycanın fəal iştirakı və 
dəstəyinin təmin edilməsi;  

• beynəlxalq dialoqlarda, ikitərəfli və çoxtərəf-
li münasibətlərdə hər bir dövlətin yürütdüyü müs-
təqil siyasətin, milli, mədəni xüsusiyyətlərinin, 
dəyərlərinin, tarixi ənənələrinin nəzərə alınması, 
eləcə də vətəndaşların siyasi, iqtisadi və mədəni 
sahələrdə insan huquq və azadlıqlarının təminatı 
sahəsində fəal siyasətin həyata keçirilməsi; 

• Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər siste-
mində mövqelərinin möhkəmləndirilməsində rəs-
mi strukturlarla yanaşı, qeyri-hökumət təşkilatla-
rının, yaradıcı birliklərin potensiallarından daha 
səmərəli istifadə olunması, onların beynəlxalq 
əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi; 

• xarici ölkələrdə məskunlaşan Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşlarının və çoxsaylı diaspora 
nümayəndələrinin təşkilatlanmasının sürətləndi-
rilməsi, onların mədəni hüquqlarının qorunması, 
tarixi vətənlə əlaqələrinin keyfiyyətcə yaxşılaşdı-
rılması, yerli cəmiyyətə mədəni-siyasi və iqtisadi 
inteqrasiyası üçün hərtərəfli yardım göstərilməsi; 

• türk xalqları və müsəlman dövlətləri arasında 
siyasi-iqtisadi əməkdaşlığın qarşılıqlı humanitar 
əlaqələrlə möhkəmləndirilməsi və s [6, s.846-847]. 

Azərbaycan dövləti öz xarici siyasət fəaliyyə-
tində bir neçə istiqamətdə «yumşaq güc» mexa-
nizmlərindən istifadə edir. Birincisi, beynəlxalq 
münasibətlər sistemində və qlobal informasiya 
məkanından ölkəmiz haqqında müsbət təsəvvür-
lərin yaradılması və dövlətimizin müsbət obrazı-
nın (görüntüsünün) formalaşdırılması. Bu, əsasən 
beynəlxalq əlaqələrdə və beynəlxalq təşkilatlar 
müstəvisində rəsmi şəxslər və səlahiyyətli qurum-
lar, ilk növbədə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən 
həyata keçirilir, habelə dövlətin xarici siyasət 
doktrinasında və ya konsepsiyasında elan olunan 
prinsiplərdə öz əksini tapır. Azərbaycan Respub-
likasının Konstitusiyasının 10-cu maddəsində 
qeyd edilir ki, “Azərbaycan Respublikası başqa 
dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla qəbul edil-

miş beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutu-
lan prinsiplər əsasında qurur” [1]. 

Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə xarici siyasi 
fəaliyyəti ilk növbədə dövlətin təhlükəsizliyini və 
milli maraqların hər hansı bir xarici çağırış və 
təhdidlərdən qorunmasını təmin etmək, ölkənin 
sabit iqtisadi inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaran-
masına töhfə vermək və vətəndaşların rifah halı-
nın yaxşılaşdırılmasına yönəlib. Ölkəmizin dün-
yanın siyasi, iqtisadi və mədəni məkanına bəra-
bərhüquqlu inteqrasiyası mühüm şərt hesab edilir. 
Xaricdə vətəndaşlarınmızın hüquq və azadlıqları-
nın qorunması və təmin edilməsi dövlətimiz üçün 
prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. 

Ərazisində Avropa ilə Asiya arasında ən vacib 
nəqliyyat yollarının birləşdiyi Azərbaycan Res-
publikasının coğrafi mövqeyi, tarixən və bu gün 
də regionda səngimək bilməyən amansiz geosiya-
si oyunlar və təzyiqlər ölkəmizin çoxvektorlu xa-
rici siyasət kursunu şərtləndirir. Təsadüfi deyildir 
ki, ABŞ-da çıxan nüfuzlu “Forum Daily” qəzeti 
Azərbaycanı “MDB məkanında çoxşaxəli və çox-
vektorlu uğurlu xarici siyasət strategiyasına malik 
olan yeganə dövlət” adlandırmışdır. 

Həmin kursun əsas prinsipi dünyanın müxtəlif 
bölgələrindəki tərəfdaşlarla balanslı konstruktiv 
əlaqələrin inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutur. 
Beynəlxalq münasibətlərin aktorları ilə dialoq və 
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq qurarkən Azərbay-
can praqmatizm, qarşılıqlı hörmət, bərabərlik, da-
xili işlərə qarışmamaq, təzyiq və məcburiyyətdən 
imtina etmək kimi prinsipləri əldə rəhbər tutur.  

Azərbaycan özünü beynəlxalq hüquq prinsip-
ləri əsasında münaqişələrin diplomatik həlli prin-
siplərinə dönmədən riayət edən azad, sülhsevər 
və tolerant bir dövlət kimi təqdim edir.  

İkinci istiqamət, beynəlxalq aləmdə dövlətin 
nüfuzunun artmasına və rolunun yüksəlməsinə 
hesablanıb. Azərbaycan qlobal əhəmiyyətli prob-
lemlərin həlli məqsədilə təşkil edib keçirdiyi çox-
saylı tədbirlər və konfranslar sayəsində öz bey-
nəlxalq ststusununun artmasına nail olub. Müxtə-
lif idman oyunlarına, qlobal əhəmiyyətli məsələ-
lərinə həllinə ev saibliyi edir. Akademik Ramiz 
Mehdiyev bu qənaətə gəlir ki, Azərbaycan kreativ 
iqtisadiyyatın yaradılması ilə paralel olaraq başqa 
dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamağa əsaslanan 
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«yumşaq güc» konsepsiyasını da formalaşdırma-
ğa başlayıb. Bizim «yumşaq güc» konsepsiyamız 
Azərbaycan xalqının tarixinin, mədəniyyətinin, 
tolerantlığının, onun potensialının hərtərəfli nü-
mayiş etdirilməsi yolu ilə milli maraqların təbliği 
ideyasına əsaslanır, bununla da beynəlxalq arena-
da dövlətimizə etimad artırır. Başqa amillərlə ya-
naşı, ölkənin imicini inkişaf etdirən turizm, mədə-
niyyət və idman kimi spesifik sahələrin maddi ba-
zasının sürətli inkişafı bu konsepsiyanın tərkib 
hissələridir. Azərbaycanda Beynəlxalq Humanitar 
Forumun, Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Dünya 
Forumunun, Davos İqtisadi Forumunun, «Eurovi-
sion-2012» mahnı müsabiqəsinin, 2015-ci ildə bi-
rinci Avropa Oyunlarının, 2016-cı ildə «Formula-
1» avtoyürüşlərinin və 2020-ci ildə futbol üzrə 
Avropa çempionatı matçlarının keçirilməsi - bü-
tün bunlar Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatının 
müxtəlif sahələrində qazandığı böyük nailiyyətlə-
rin beynəlxalq strukturlar tərəfindən etiraf edil-
məsi və qiymətləndirilməsi deməkdir [8, s.90].  

Ölkənin nüfuzuna həmçinin mədəniyyət, təh-
sil, diplomatiya, idman sahəsində qazanılmış 
uğurların cəlb etmə gücü ciddi təsir göstərir. Öl-
kəmizdə digər dövlətlər və cəmiyyətlər üçün cəl-
bedici ola biləcək çox şey var ki, bu da «yumşaq 
güc»ün potensialının artmasına dəlalət edir. Belə 
ki, Azərbaycan daim inteqrasiya proseslərinin ge-
nişlənməsi və gücləndirilməsinin tərəfdarı kimi 
çıxış edib. Region və qeyri-region dövlətlərlə iq-
tisadi inteqrasiya həmişə prioritet sahə olub. Qlo-
ballaşma şəraitində inteqrasiyanın iqtisadi cəlbe-
diciliyi sabit artım, texnologiya mübadiləsi, bö-
yük bazarların formalaşması və s. üçün imkanları 
artırır. Yalnız yaxın ölkələrdə deyil, həm də uzaq 
xarici ölkələrdə artan iqtisadiyyatların struktur 
yaxınlaşması artım üçün şərait yaradır. «Yumşaq 
güc»ün təzahürü olan bu proses potensial inves-
torların və iqtisadi proseslərin digər iştirakçıları-
nın nəzərində dövlətin iqtisadi potensialının dəyə-
rini artırır. 

Azərbaycan Respublikasının xarici aləmdə 
“yumşaq güc” siyasətinin səmərəsinin yüksəldil-
məsində və təbliğat-təşviqat işinin gücləndirilmə-
sində humanitar təyinatlı dövlət qurumlarının və 
qeyri-hökumət təşkilatlarının, məsələn, Heydər 
Əliyev Fondunun, Azərbaycan Respublikasının 

Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin və Bakı 
Multikulturalizm Mərkəzinin böyük rolu vardır 
[6, s.861].  

Heydər Əliyev Fondu. 2004-cü ildə qeyri-hö-
kumət təşkilatı kimi fəaliyyətə başlamış Heydər 
Əliyev Fondu təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman, 
elm və texnologiya, ekologiya və digər sahələr 
üzrə yerli və beynəlxalq səviyyəli layihələr həya-
ta keçirməklə ölkənin sosial-iqtisadi və mədəni 
inkişafına, eləcə də xarici ölkələrdə Azərbaycanın 
tanıdılmasına öz töhfəsini verməkdədir. Fond 
YUNESKO, İSESKO kimi nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatlar, xarici ölkələrdəki qeyri-hökumət qu-
rumları, elm, səhiyyə, təhsil və mədəniyyət müəs-
sisələri ilə səmərəli əlaqələr qurur, Azərbaycan 
haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdı-
rılmasında, milli mədəniyyətin xarici ölkələrdə 
geniş təbliğində, qarşılıqlı mədəniyyət mübadilə-
sində, dövlətlərin və xalqların mədəni inteqrasiya 
prosesində fəal iştirak edir və bununla da dövlətin 
vahid humanitar siyasət strategiyasının gerçəkləş-
məsinə əhəmiyyətli yardım göstərir. 

Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq İn-
kişafa Yardım Agentliyi (AIDA). 2011-ci ilin 
sentyabr ayında Xarici İşlər Nazirliyinin tərkibin-
də fəaliyyətə başlayan bu agentlik Azərbaycanın 
xarici ölkələrə yönəlik humanitar siyasətinin hə-
yata keçirilməsində, dövlətlər və xalqlar arasında 
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində mühüm rol 
oynamaqdadır. Dünyanın müxtəlif guşələrində, 
xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə humani-
tar problemlərin həllinə yardım məqsədilə yaradı-
lan təşkilat bir sıra beynəlxalq qurumlar, o cümlə-
dən BMT-nin İnkişaf Proqramı, İslam Əməkdaş-
lıq Təşkilatı, İslam İnkişaf Bankı, Kolumbiyanın 
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi və s. qurumlar-
la indiyədək 30-dan çox ölkədə ikitərəfli və çox-
tərəfli əməkdaşlıq formatı çərçivəsində yoxsullu-
ğun azaldılması, ekoloji problemlərin aradan qal-
dırılması, elm, təhsil, mədəniyyət və səhiyyənin 
inkişafına, rabitə və informasiya texnologiyaları-
nın tətbiqinə yardım göstərilməsi, enerji ehtiyatla-
rından səmərəli istifadə olunması, müxtəlif təyi-
natlı təqaüd proqramlarının və digər layihələrin 
təşkili və icrası istiqamətində fəal iştirak edir. 

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi. 
Milli-mədəni müxtəliflik və tolerantlıq mühiti 
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Azərbaycanı dünya miqyasında mədəniyyətləra-
rası dialoq məkanı etmişdir. Bu gün Azərbaycan-
da mədəni, etnik müxtəlifliyin qorunmasına yö-
nəldilən dövlət siyasəti mədəni müxtəliflik üzrə 
tarixi ənənələri qoruyub inkişaf etdirməyə və 
Azərbaycanın bu sahədə təcrübəsini yaymağa im-
kan vermişdir. Məhz multikulturalizmin həyat 
tərzinə çevrildiyi Azərbaycanın dünyaya tolerant-
lıq nümunəsi kimi tanıdılmasının vacibliyini nə-
zərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevin 15 may 2014-cü il tarixli 
fərmanı ilə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzi yaradılmışdır. Azərbaycanın multikultu-
ral dəyərlərinin və təcrübəsinin təbliği həm də 
Azərbaycan reallıqlarının dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılmasına əlverişli imkan yaradır. Novruz 
bayramı münasibətilə keçirilən ümumxalq şənli-
yində Prezident İlham Əliyev multikulturalizmin 
Azərbaycan modelinin missiyası və məqsədlərini 
bir daha açıqlayaraq demişdir: «Biz dünyaya gös-
təririk ki, bütün millətlər, bütün dinlərin nüma-
yəndələri bir ailə kimi yaşayırlar, yaşayacaqlar. 
Azərbaycan dövləti onları, onların maraqlarını, 
milli duyğularını, ləyaqətini qoruyur. Onlar bizim 
qardaşlarımızdır. Bizim gücümüz birliyimizdədir. 
Azərbaycan çoxmillətli, çoxkonfessiyalı ölkədir. 
Bu, bizim sərvətimizdir» [5].  

Üçüncü istiqamət, digər ölkələrdə ölkəmizin 
maraqlarını müdafiə edən və dəstəkləyən, xarici 
ölkələrin parlamentində qərar qəbul etmə prosesi-
nə təsir etmək itidarında olan nüfuzlu lobbi insti-
tutunun formalaşdırılmasıdır. Bu gün dünyanın 
müxtəlif ölkələrində, ümumilikdə, 500-ə yaxın 
diaspor təşkilatımız var və onların da xeyli hissə-
sinin fəaliyyəti çox aktivdir. Bu da onu deməyə 
əsas verir ki, bu qurumlarda təmsil olunan diaspor 
fəalları Azərbaycanın, azərbaycançılığın təbliğin-
də xüsusi rol oynamağı əsas hədəf olaraq qəbul 
etməlidirlər. Çünki Azərbaycan 29 ildir müstəqil 
dövlətdir, məqsədyönlü daxili və xarici siyasət 
yürüdür, bununla yanaşı, dünya azərbaycanlıları 
dövlətin diqqət mərkəzindədir. 

Şübhəsiz ki, Azərbaycanda diaspora sahəsində 
quruculuq və bu istiqamətin dövlət idarəetməsi-
nin prioritet sahəsinə çevrilməsi məhz ulu öndər 
Heydər Əliyevin titanik xidmətlərinin nəticəsi he-
sab edilir. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının 

Həmrəylik Günü kimi keçirilməsi, Dünya Azər-
baycanlılarının I Qurultayının 2001-ci, II Qurulta-
yının isə 2006-cı ildə keçirilməsi, Diasporla İş 
Üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması və ən əsası 
Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı Dövlət 
Siyasəti haqqında Qanununun mərhum prezident 
Heydər Əliyev tərəfindən imzalanması dövlət 
üçün diaspor probleminin nə dərəcədə aktual ol-
duğunun bariz göstəricisidir. Azərbaycan dövləti 
bu addımları atmaqla çoxsaylı və geniş imkanlara 
malik olan diasporumuzla qarşılıqlı, faydalı, hər-
tərəfli, intensiv və ardıcıl əlaqələr qurmaq istiqa-
mətində maraqlı olduğunu nümayiş etdirir. 

Dünyanın beş qitəsində sayı milyonlarla ölçü-
lən azərbaycanlı yaşayır. Azərbaycan diasporu-
nun yayılma coğrafiyasının geniş olması ölkə hə-
qiqətlərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çat-
dırılmasına müstəsna xidmətləri var. Xaricdə ya-
şayan azərbaycanlılar dövründən asılı olmayaraq, 
həmişə milli mənsubiyyətini, adət-ənənələrini, 
mənəvi-əxlaqi dəyərlərini qayğı ilə qoruyub sax-
layıb, Azərbaycanla mütəmadi əlaqələr saxlayıb-
lar. Bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrində olan 
Azərbaycan diasporasının əsas fəaliyyət mexaniz-
minin mərkəzində azərbaycançılıq ideologiyası-
nın təbliğ olunması dayanır. Xaricdəki diaspora-
nın məqsədlərinə Azərbaycan mədəniyyətini təb-
liğ etmək, dilini təbliğ və tədris etmək, ölkəmizlə 
bağlı kütləvi - mədəni tədbirlərin keçirilməsi, öl-
kənin ictimai-siyasi, iqtisadi-mədəni həyatında iş-
tirak etmək, mövcud olduğu ölkə ilə Azərbayca-
nın hərtərəfli əlaqələrinin inkişaf etdiriilməsinə 
zəmin yaratmaq, informasiya - tədqiqat işi ilə 
məşğul olmaq, Azərbaycan naminə lobbiçilik et-
mək və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində 
Azərbaycanın ədalətli mövqeyini təmin etmək da-
xildir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, diaspora dövlətinin 
maraqlarını beynəlxalq aləmdə qorumaq və təbliğ 
etmək üçün vacib bir mexanizmdir. Bu gün dias-
pora Respublikanın ən mühüm sosial-mədəni və 
intellektual təsir resursudur. Məhz bu səbəbdən 
Azərbaycan Respublikasının milli marağı diaspo-
ranın elm, iqtisadiyyat və mədəniyyət sahəsindəki 
potensialından bütün xalqın rifahı üçün daha dol-
ğun istifadə etməyə kömək edəcək bir siyasət yü-
rütməkdir.Azərbaycan Respublikası xaricdə yaşa-
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yan soydaşlarımıza hərtərəfli dəstək vermək məq-
sədilə hazırlanmış xüsusi proqramlar həyata keçi-
rir. 2001-ci ilin mayında Azərbacan Respublikası-
nın Milli Məclisi «Xaricdə yaşayan azərbaycanlı-
larla bağlı dövlət siyasəti haqqında» Azərbaycan 
Respublikasinin Qanununu qəbul etdi. Onun 
məqsədi ölkə vətəndaşları ilə xaricdə yaşayan 
həmvətənlər arasında mənəvi və mədəni əlaqələ-
rin gücləndirilməsinə kömək etməkdir [10]. 

Bu qanunun qəbul edilməsi Azərbaycan dövlət 
orqanlarının beynəlxalq hüquq normaları və pro-
sedurları çərçivəsində başqa ölkədə yaşayan soy-
daşlarımızın hüquq və mənafelərinin qorunmasın-
da maraqli olmasına dəlalət edir. Beləliklə, Azər-
baycan Respublikasının milli marağı xaricdəki 
azərbaycanlıların mədəni, elmi və iqtisadi poten-
sialından daha yaxşı istifadə edilməsini təmin 
edəcək bir siyasət yürütməkdir. 

İkincisi, diaspora quruculuğu sahəsində birgə 
QHT-lər vasitəsilə fəaliyyətin həyata keçiriliməsi 
ən təsirli mexanizm hesab edilir. Məsələn, daimi 
fəaliyyət göstərən biznes-forumların və iqtisadi 
əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissi-
yaların (Azərbaycan-Fransa biznes forumu, Azər-
baycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası 
arasındaiqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumət-
lərarası Komissiya) və s.-nin yaradılmasını qeyd 
etmək olar. 

Bundan əlavə, səfirliklər və konsulluqlar vasi-
təsilə qeyri-rəsmi təmasların təşkil edilməsi və 
gəldiyi ölkənin siyasi, mədəni və s. elitasının nü-
mayəndələri ilə sabit əlaqələrin yaradılması dias-
pora və lobbi strukturlarının formalaşmasına cid-

di töhvə verə bilər.  
Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının strateji 

konseptual sənədlərində rəsmi olaraq «yumşaq 
güc» termininin olmamasına baxmayaraq, dövlə-
timizin xarici siyasətində onun metodlarından is-
tifadə beynəlxalq aləmdə imicimizə müsbət təsir 
göstərir. Yaxın illər ərzində Azərbaycanın «real-
politik»ində «yumşaq güc»ün öz yerini möhkəm-
ləndirəcəyi istisna edilmir: 

1. İlk növbədə gözlənilir ki, bu terminin nor-
mativ - hüquqi təsbiti yenidən işlənib təkmilləşə-
cək konseptual sənədlərdə öz əksini tapsın. Çünki 
Ermənistanın yeni – 2020-ci ilin iyulunda qəbul 
edilmiş Milli Təhlükəsizlik Strategiyasında 
«yumşaq güc» öz təsbitini tapıb.  

2. Müxtəlif güc qütbləri arasında yerləşən və 
onların maraqlarını balanslaşdırmağa məhkum 
olan Azərbaycan özünün çoxvektorlu xarici siya-
sətini davam etdirəcək; 

3. Ölkəmiz müsəlman Şərqində multikultura-
lizmin beşiyi kimi öz tarixi missiyasını saxlaya-
caq və inkişaf etdirəcək; 

4. Respublikamız Şərqlə-Qərb arasında siyasi, 
iqtisadi, mədəni, enerji və kommunikasiya sahə-
lərində ortaq maraqların və dəyərlərin formalaşıb, 
yayıldığı tranzit məkan kimi öz strateji statusunu 
qoruyub saxlamaqda davam edəcək.  

5. Azərbaycan bundan sonra da bəşəri prob-
lemləri «yumşaq güc» yolu – iki və çoxtərəfli dia-
loq, beynəlxalq konfrans, simpozium və toplantı-
lar və s. ilə həll etməkdə maraqlı olan beynəlxalq 
və regional platformalara ev sahibliyi edəcəyi 
şübhə döğurmur. 
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Mohammad Akbarov  
The place and role of "soft power" in modern foreign policy activity  

of the Republic of Azerbaijan 
 

Summary. Article devote to  the place and role of "soft power" in modern foreign policy activity 
of the Republic of Azerbaijan. Although the term "soft power" does not find its normative-legal defi-
nition in the conceptual documents of Azerbaijan, its methods are widely used in our foreign policy. 
The article also seriously analyzes the directions in which Azerbaijan uses "soft power" mechanisms 
in its foreign policy. 

 
Мохаммед Акбаров  

Место и роль «мягкой силы» в современной внешнеполитической  
деятельности Азербайджанской Республики 

 
Резюме. Статья посвящена месту и роли «мягкой силы» в современной внешнеполити-

ческой деятельности Азербайджанской Республики. Хотя термин «мягкая сила» не находит 
своего нормативно-правового определения в концептуальных документах Азербайджана, его 
методы широко используются в нашей внешней политике. В статье также серьезно анализиру-
ются направления, в которых Азербайджан использует механизмы «мягкой силы» во внешней 
политике. 
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İRİŞ 
Azərbaycan Milli iqtisadiyyatı 

hal-hazırda modern sosial-iqtisadi və 
fiziki infrastruktura, yuksək məşğulluq səviyyəsi-
nə və beynəlxalq rəqabət imkanlarına malikdir.  
Azərbaycanda qəbul edilmiş qanunverici və hü-
quqi aktlar və normativ sənədlər əsasında maliyyə 
xidmət industriasının müasir mexanizmi yarandı 
ki, bunun da əsas iştirakçıları maliyyə və kredit 
institutları oldu. Azərbaycanda beynəlxalq miq-
yaslı müstəqil maliyyə mərkəzinin  mövcudluğu 
onun iqtisadiyyatının rəqabətə davamlılığının, 
dünyadakı nüfuzunun artmasının mühüm əlamət-
lərindən biri, iqtisadi və siyasi suverenitetin vacib 
şərti olacaq. 

BEYNƏLXALQ MALIYYƏ MƏRKƏZI 
STATUSU 

Beynəlxalq istehsalatda inkişaf etməkdə olan öl-
kələrin vəziyyətinin dəyişməsi beynəlxalq kapital 
bazarlarının fəaliyyətində onların rolunun böyümə-
sinə səbəb oldu. Əgər 70-ci illərin əvvəlində 15 
aparıcı beynəlxalq maliyyə mərkəzlərindən yalnız 
üçü üçüncü dünya ölkələrində yerləşirdisə, artıq 80-
ci illərin ortalarında 31 beynəlxalq maliyyə mərkə-
zindən 10-u orada yerləşdirilmidi. Onlar dünya tə-
sərrüfatı miqyasında maliyyə kapitalı vasitəsilə coğ-
rafi sərhədlərin aradan qaldırılması ilə əlaqədar ola-

raq, həm şəxsi kapital bazarlarının, o cümlədən, 
“vergi məkan”larının yaradılması əsasında yaran-
mışlar. 

Beynəlxalq maliyyə  mərkəzi statusuna sahib ol-
maq üçün bir neçə şərt tələb olunur: 

1. İqtisadi sərbəstlik: maliyyə bazarının fəaliy-
yətinin inkişafı üçün gərəksiz maneələr mövcud de-
yildir Yəni yığım və ya investisiya qərarları mövzu-
sunda sərbəstlik vardır; 

2. Daxili iqtisadiyyatın güc göstəricisi sayılan 
milli pul vahidinin sabitliyi, həmçinin xarici inves-
torların etibarlığını təmin edən maliyyə sisteminin 
təminatlı olması; 

3. Maliyyə alətlərinin səmərəliliyi; 
4. Aktiv, çoxşaxəli və hərəkətli maliyyə bazarı, 

yəni kreditor və debtorlara geniş imkanlar yaradıl-
ması; 

5. Xəbərləşmə sistemində yüksək texnologiya 
imkanlarından istifadə edilməsi; 

6. Maliyyə  sistemində təhsilvə insangücününsə-
viyyəsi; 

7. Xarici investorların cəlb edilməsi mövuzu-
sunda gərəkli hüquqi və sosial şəraitin yaradılması  
imkanları. 

Bakını  regional maliyyə mərkəzinə çevirmək 
üçün nə etməli? 

Dünyanın istənilən başqa bölgəsində olduğu ki-
mi, cənubi Qafqazda da yeni bir regional maliyyə 
mərkəzinin yaradılması perspektivini yalnız komp-
leks şəkildə - milli, regional və qlobal iqtisadi ma-
raqların uzlaşdırılması kontekstində araşdırmaq la-
zımdır. Söhbət kifayət qədər həssas bir məsələdən 
güdir. Çünki bəzən regional maliyyə mərkəzləri 
bölgədəki dövlətlərin bəziləri tərəfindən onların 
milli mənafelərinə təhlükə yaradan amil kimi də 

G 
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qavranıla bilir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, re-
gional maliyyə mərkəzlərinin yaradılması bütün 
hallarda iqtisadi inkişafa əlavə təkan verir, onun 
maliyyə resursları ilə təminatını optimallaşdırmağa 
şərait yaradır və bu mənada sadəcə olaraq əvəzedil-
məz bir alətdir. 

Azərbaycan maliyyə bazarının fəaliyyəti və tən-
zimlənməsinə dair hüquqi normativ baza daimə tək-
milləşdirilir. Mülki Məcəlləyə müvafiq əlavə və də-
yişiklər edilməklə yeni nəsil baza qanunvericiliyi 
qəbul edildi. Mülki Məcəllə ilə müəyyən edilmiş 
hüquqi çərçivənin tətbiqi məqsədilə bir sıra qanu-
naltı normativ sənədlər qəbul edildi. Qabaqcıl bank-  
maliyyə institutlarının təsisçiliyi ilə Bakı Fond Bir-
jası yaradılmış və Milli Depozit Mərkəzi yenidən 
təşkil edildi, müasir fond bazarı iştirakçıları  fəaliy-
yət göstərir. 

Bu məqsədlə, hüquqi-normativ bazanın təkmil-
ləşdirilməsi və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdı-
rılması; inteqrasiya edilmiş və tam avtomatlaşdırıl-
mış fond bazarı infrastrukturunun formalaşdırılma-
sı; tələb və təklifin stimullaşdırılması vasitəsilə ka-
pital bazarı alətlərinin və xidmətlərin çeşidinin ge-
nişləndirilməsi; ictimaiyyətin, yerli və xarici inves-
torların Azərbaycan maliyyə bazarı haqqında məlu-
matlandırılması və maarifləndirilməsi; və nəhayət 
müasir, qabaqlayıcı və effektiv tənzimləyici rejimin 
tətbiq edilməsi istiqamətlərində fəaliyyət nəzərdə 
tutulur. Hazırda, strategiyanın əlaqələndirilmiş və  
kompleks tədbirlər planının tamamlanması və onun 
icrası üçün geniş beynəlxalq texniki yardımın cəlb 
edilməsi prosesləri davam etməkdədir. 

Artıq bu gün Bakı regional maliyyə mərkəzidir 
və onun inkişafı istiqamətində çoxlu addımlar atılır. 
Bu gün Bakı – təkcə Qafqazda  deyil, həm də MDB 
məkanında ən iri ticarət meydanlarından biridir. 
Qafqaz regionunun maliyyə axınlarının 80%-dən 
çoxu Bakının payına düşür. Bununla yanaşı, Bakı-
nın BMM kimi inkişafı Azərbaycanda maliyyə xid-
mətləri sektorunun qanunverici, normativ və vergi 
tənzimlənməsinin islahatlarını tələb edəcək. 

Bakının BMM-ə çevrilməsi üçün zəmin: 
 Bakı  dünyanın iri  ticarət mərkəzindən biri-

dir; 
 Bakı artıq beynəlxalq investorlara ölkənin 

maliyyə bazarına daxil olmaq imkanı verir; 
 Bakıda artıq bütün infrastruktur fəaliyyət gös-

tərir və maliyyə bazarı üçün lazım olan bütün şərait, 

xidmətlər mövcuddur, məsələ yalnız onların inkişa-
fındadır; 

 Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə siyasi əhə-
miyyəti, həmçinin ona beynəlxalq münasibətlərin 
subyekti kimi inam artır; 

 Azərbaycan iqtisadi inkişafın və milli maliy-
yə bazarının təşəkkülünün müsbət dinamikasını qə-
tiyyətlə nümayiş etdirir. 

BMM statusu Bakıya xeyli investisiya cəlb et-
məyə, vergi qoymaya aid olan bazanı artırmağa, iş 
yerlərinin sayını və keyfiyyətini yüksəltməyə imkan 
verə bilər. Xeyli sayda ali təhsil müəssisəsini pay-
taxtda birləşdirən  Bakı üçün bu çox vacib və önəm-
lidir. 

Bundan başqa, BMM fəaliyyəti əmək haqqlarını, 
yəni insanların həyat səviyyəsini artıraraq yüksək 
kvalifikasiyalı kadrları cəlb edə biləcəkdir. Bundan 
başqa,  BMM biznes turizmini inkişafına müsbət tə-
sir edəcəkdir. 

BMM-nin yaradılması çərçivəsində Azərbaycan 
Maliyyə bazarının stabilliyinin təmin olunmasına 
yönəldilmiş makroprudensial tənzimləmə modeli-
nin hazırlamaq tələb olunur. 

Azərbaycan maliyyə bazarı tənzimçiyə və baza-
rın iştirakçılarına   bazarın vəziyyəti haqqında adek-
vat məlumatı təqdim edə biləcək prudensial nəzarət 
sisteminin yaradılmasına ehtiyac duyur. Bununla 
bağlı bütün bazara xas olan sistem riskin qiymətlən-
dirilməsi metodikasının (makroiqtisadi səviyyədə 
prudensial nəzarət), maliyyə bazarının iştirakçıların-
dan alınan məlumatın toplanması və ümumiləşdir-
məsi mexanizminin yaradılması üzrə işi davam et-
dirmək lazımdı. 

Eyni zamanda, daxili və xarici  investisiyalar sa-
həsində başqa ölkələrlə münasibətlərin tənzimlən-
məsinə prosedurlarını hazırlamaq və ən nəhayət,  
“Bakı – BMM” brendinin işlənib hazırlanması və 
onun dəyərinin qiymətləndirilməsi və  brendin dün-
ya miqyasında tanıtımını həyata keçirmək gərıkli 
şərtlərdən biridir. Bakının Beynəlxalq maliyyə mər-
kəzi (BMM) – Qərb və Şərq, xüsusilə də MDB 
dövlətlərinin maliyyə bazarları arasında potensial 
körpü rolunun oynaması  üçün biznesin inkişafına 
əlverişli şərait mövcuddur. 

Bakı Beynəlxalq Malıyyə Mərkəzının forma-
laşması və ınkışafında  huquqi islahatların dava-
mı 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, həm yeni mövqelə-



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 2 (30), 2021 

93 

rin meydana çıxması, həm də “ənənəvi” dünya və 
regional maliyyə mərkəzlərinin öz mövqelərini 
möhkəmləndirməsi məqsədyönlü və yenilikçi döv-
lət siyasətinin aparılmasının nəticəsidir. Bu işin əsas 
istiqamətləri aşağıdakılardır: 

 qlobal böhrandan irəli gələn dəyişikliklər nə-
zərə alınmaqla, Azərbaycanın qanunvericilik baza-
sının maliyyə bazarları hissəsində təkmilləşdirilmə-
nin davamı; 

 maliyyə bazarlarının əlaqələndirilmiş tənzim-
ləmə sisteminin formalaşdırılması, banklara, sığorta 
şirkətlərinə, maliyyə xidmətlərinin provayderlərinə 
nəzarət edən yaxud ayrı-ayrı tənzimləyicilərin fəa-
liyyətini əlaqələndirən vahid idarənin yaradılması-
nın məqsədəuyğunluğunun qiymətləndirilməsi; 

 effektiv məhkəmə sisteminin mövcudluğu; 
 maliyyə əməliyyatlarına verqiqoyma sahəsin-

də stimullaşdırıcı vergi mühitinin formalaşdırılması; 
 milli maliyyə institutlarının (bankların, birjala-

rın, klirinq təşkilatlarının, depozitarilərin, qeyri-döv-
lət təqaüd fondlarının, sığorta şirkətlərinin, vasitəçi-
lik strukturlarının) inkişafı, onların etibarlılığının və 
maliyyə davamlılığının artırılması,  investisiya kon-
sultantları institutunun formalaşdırılması, vahid mər-
kəzi depozitarinin yaradılması məsələlərinin öyrənil-
məsi, beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş və effektiv 
fəaliyyət göstərən mərkəzi klirinq evinin təşkili; 

 informasiyanın və maliyyə hesabatlarının 
açıqlanmasının beynəlxalq standartlara uyğun ef-
fektiv sisteminin tətbiqi hesabına maliyyə bazarının 
“şəffalığı”nın artırılması; ; 

 korporativ idarəetmə sisteminin inkişafı və 
təkmilləşdirilməsi; 

 maliyyə  bazarında işləmək üçün kadr po-
tensialının yaradılması, orta və ali təhsil sistemlə-
ri üçün iqtisadiyyat və maliyyə sahəsində dövlət 
təhsil proqramları standartlarının işlənib hazırlan-
ması; 

 Maliyyə alətlərindən istifadə mövzusunda 
əhali arasında ümumi maliyyə təhsilliliyi səviyyə-
sinin yüksəldilməsi; 

 beynəlxalq peşəkarlıq səviyyəsi standartla-
rının ali təhsil sisteminə inteqrasiyası; 

 maliyyə xidmətləri sektorunda maliyyə xid-
mətləri bazarının spesifikasını nəzərə alan və ver-
gilərin toplanmasına və ödənilməsinə effektiv, 
ədalətli və şüurlu yanaşmanı və vergiödəyiciləri-
nin hüquqlarının müdafiəsi sistemini təmin etmə-

yə imkan verən vergi rəhbərliyi sisteminin yara-
dılması; 

 BMM-in işinə yüksək ixtisaslı, o cümlədən 
zəruri hallarda əcnəbi işçilərin  cəlb edilməsi 
üçün əlverişli şəraitin yaradılması; 

 Azərbaycanın aparıcı xarici iqtisadiyyat 
partnyorları ilə, ilk növbədə MDB-nin digər işti-
rakçı-dövlətləri  ilə valyuta-maliyyə əməkdaşlığı-
nın fəallaşdırılması, hesablaşmalarda manatın is-
tifadəsinin genişləndirilməsi. 

Bakı beynəlxalq malıyyə mərkəzının forma-
laşması və İnkişafında  Universitetlərin rolu 

Bunun üçün universitetlər aşağıda məsələlər 
üzərində işləri  həyata keçirə bilərlər: 

 Bakı şəhərinin infrastrukturunun konkret 
hədəf göstəricilərinin qiymətləndirilməsi metodi-
kasının işlənib hazırlanması; 

 mühasibat uçotunun və hesabatın inkişaf 
planının beynəlxalq maliyyə hesabatı standartları 
əsasında işlənib hazırlanması, həmçinin hesabatın 
beynəlxalq maliyyə hesabatı standartları üzrə tər-
tib edilməsi, auditi, istifadəsi, nəzarəti və yoxla-
nılması ilə məşğul olan mütəxəssislərin hazırlan-
ması və onların ixtisasının  artırılması; 

 BMM maliyyə alətlərinə tətbiq ediləcək 
vergiqoymanın kompleks modelinin işlənib hazır-
lanması; 

 Bakı şəhərinin infrastrukturunun inkişafı ilə 
bağlı olan mövcud dövlət proqramlarının təhlili-
nin aparılması və Beynəlxalq maliyyə mərkəzinin 
inkişafının əsas istiqamətləri üzrə əlavə məqsədli 
proqramların işlənib hazırlanması; 

 “Bakı -Beynəlxalq maliyyə mərkəzi” möv-
zularında  seminarlar, müzakirələr aparmaq; 

 əhali arasında “Bakı – BMM” mövzusunda 
maliyyə savadlılığının artırılması üzrə işlərin apa-
rılması. 

Bundan başqa, Beynəlxalq kapitalın cəlb edil-
məsi üçün: 

 “Beynəlxalq maliyyə mərkəzi – BMM-klas-
ter” maliyyə klasterinin 2025-ci ilədək inkişaf 
proqramının işlənib hazırlanması; 

 Bakıda İslam maliyyəsi institutlarının məq-
sədli inkişaf proqramının işlənib hazırlanması; 

 meqapolisdə iqtisadiyyatın rəqabətə davam-
lılığı qütblərinin, texnologiyaların transferti mər-
kəzlərinin və s. müəyyən edilməsi və yaradılması, 
yəni “innovativ iqtisadiyyat”ın yaradılması; 
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 inkişaf institutları vasitəsilə maliyyələşdir-
mə mexanizminin təkmilləşdirilməsi; 

 Azərbaycan əmək bazarının top-menecerlər 
(biznesmenlər, alimlər və s.) üçün cəlbediciliyi-
nin artırılması; 

 Bakı şəhərində Beynəlxalq maliyyə mərkə-
zinin mütəxəssislərinin hazırlanması üçün beynəl-
xalq tədris proqramlarına inteqrasiya nəzərə alın-
maqla tədris proqramlarının şəbəkə modelinin, 
həmçinin dünya maliyyə bazarlarında təcrübə 
keçmə sistemlərinin, idarəetmə kadrlarının rotasi-
yası və kadr ehtiyatı sisteminin təşkil edilməsi; 

 Azərbaycanda maliyyə və kredit təşkilatla-
rının, əməliyyat standartlarının, xüsusilə tədris-
metodika bazasının hazırlanması; 

 BMM-nin (risk-menecerin, komplayens 
kontrollerin, cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin 
leqallaşdırılması ilə mübarizə üzrə mütəxəssisin, 
aktivlərin  idarəedicisinin, maliyyə xidmətlərinin 
satışı üzrə mütəxəssisin və s.) fəaliyyət göstərmə-
si üçün tələb olunan yeni ixtisasların işlənib ha-
zırlanması və tədris proqramına tətbiq edilməsi; 

 fənlərarası tədqiqatların keçirilməsini, Bakı 
şəhərində Beynəlxalq maliyyə mərkəzinin inkişa-
fının müstəqil qiymətləndirilmələrinin indeksləri-
nin və reytinqlərinin hazırlanmasını təmin edə bi-
ləcək BMM-in Analitik mərkəzinin yaradılması; 

 interaktiv məlumat mübadiləsi və əsas hadi-

sələrin, göstəricilərin, indikatorların “on-line” re-
jimdə (KİV, TV, İnternet və s.) monitorinq siste-
minin yaradılması; 

 BMM-in inkişafı məqsədləri üçün biznes-
mühit amilinin monitorinqi məqsədilə  Bakı şəhə-
rində yaşayışın “cəlbedicilik” indeksinin saxlan-
ması üçün sosioloji tədqiqat mərkəzinin yaradıl-
ması tələb olunur. 

 
Nəticə 
Beləliklə, qlobal böhrandan irəli gələn dəyişik-

liklər nəzərə alınmaqla, Azərbaycanın qanunveri-
cilik bazasının maliyyə bazarları hissəsində tək-
milləşdirilmənin davamı gərəkir.   Effektiv məh-
kəmə sisteminin mövcudluğunu təminatı üçün ça-
lışmaları davam etdirmək lazımdır. 

Vergi ödəyicilərinin hüquqlarının müdafiəsi 
sistemini təmin etməyə imkan verən vergi sistemi 
sahəsində köklü dəyişıklərə ehtiyac vardır. 

Bakı şəhərində Beynəlxalq maliyyə mərkəzi-
nin mütəxəssislərinin hazırlanması üçün beynəl-
xalq tədris proqramlarına inteqrasiya nəzərə alın-
maqla tədris proqramlarının şəbəkə modelinin, 
həmçinin dünya maliyyə bazarlarında təcrübə 
keçmə sistemlərinin, idarəetmə kadrlarının rotasi-
yası və kadr ehtiyatı sisteminin təşkil edilməsinə 
start vermək gərəkir. 
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Роль университетов в формирование  и обеспечении развития  
международного финансового центра Баку 

Резюме 
 
Национальная экономика Азербайджана в настоящее время имеет современную социально-

экономическую и физическую инфраструктуру, высокую занятость и международную конкурен-
тоспособность. На основе принятых в Азербайджане законодательно-правовых актов и норматив-
ных документов был создан современный механизм индустрии финансовых услуг, основными 
участниками которого стали финансово-кредитные учреждения. 

Наличие в Азербайджане независимого международного финансового центра будет одним из 
важных признаков конкурентоспособности его экономики, роста его престижа в мире, важным ус-
ловием экономического и политического суверенитета. Как и в любом другом регионе мира, пер-
спектива создания нового регионального финансового центра на Южном Кавказе должна рассмат-
риваться только комплексно - в контексте согласования национальных, региональных и глобаль-
ных экономических интересов. Одним из обязательных условий является развитие и оценка бренда 
«МФЦ Баку» и внедрение бренда в глобальном масштабе. Роль университетов в становлении и 
развитии МФЦ Баку очень важна. Подготовка высококвалифицированных кадров - важное усло-
вие существования в Азербайджане независимого международного финансового центра, один из 
важных признаков конкурентоспособности его экономики, роста его престижа в мире. 

 
Zahid Mamedov,  Afgan Musaev 

The role of universities in the formation and  
development of the IFC Baku 

Summary 
 
The national economy of Azerbaijan currently has a modern socio-economic and physical infrastruc-

ture, high employment and international competitiveness. On the basis of the legislative and legal acts and 
normative documents adopted in Azerbaijan, a modern mechanism of the financial services industry was 
created, the main participants of which were financial and credit institutions. 

The presence of an independent international financial center in Azerbaijan will be one of the important 
signs of the competitiveness of its economy, the growth of its prestige in the world, an important condition 
for economic and political sovereignty. As in any other region of the world, the prospect of creating a new 
regional financial center in the South Caucasus should be considered only comprehensively - in the con-
text of coordinating national, regional and global economic interests. One of the prerequisites is the devel-
opment and evaluation of the “IFC Baku” brand and the introduction of the brand on a global scale. The 
role of universities in the formation and development of the IFC Baku is very important. The training of 
highly qualified personnel is an important condition for the existence of an independent international fi-
nancial center in Azerbaijan, one of the important signs of the competitiveness of its economy, the growth 
of its prestige in the world. 
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1.1. Giriş 

nformasiya cəmiyyətində başlanmış olan 
dəyişiklik və yeniliklər iqtisadi, sosial, si-
yasi və mədəni həyata da təsir etmişdir. 

İdarəetmə sahəsində formalaşan dəyişikliklərin nə-
ticəsi olaraq yeni bir dövlət anlayışı – e-dövlət 
modeli ön plana çəkilməyə başlamışdır. E-dövlə-
tin formalaşması nəticəsində açıq, şəffaf, iştirakçı, 
rahat, sürətli və təsirli kimi müəyyənedici xüsusiy-
yətlərlə dəstəklənən bir dövlət idarəetməsi ənənəvi 
dövlət idarəetməsinin yerini almağa başlamışdır. 
Həm beynəlxalq, həm də milli səviyyədə e-iadarə-
etməyə diqqət yetirilməsinin nəticəsidir ki, “e-döv-
lət” həm anlayış olaraq, həm də tətbiqi baxımından 
çox sıx nəzərdən keçirilən mövzu olmuş və qısa 
zaman ərzində bir çox elmi-tədqiqatlarda və ədə-

biyyatlarda araşdırılmışdır.  
E-dövlətin formalaşması bir çox ənənəvi ya-

naşmaların köklü dəyişməsinə səbəb olmuşdur. 
Belə ki, internetin təsiri ilə dünyada real varlıqların 
virtual “əkizləri” meydana gəlir: ənənəvi təhsil 
elektron təhsillə, ənənəvi elm elektron elmlə, vətən-
daş elektron vətəndaşla, ənənəvi dövlət elektron 
dövlətlə, ənənəvi kommersiya elektron kommersiya 
ilə və s. əvəz olunur. Beləliklə, dünya bu “əkizlərin” 
vəhdəti nəticəsində bütövləşir, keçmişdən miras qa-
lan natamamlıqlar (problemlər) aradan qalxır. Ona 
görə də artıq ənənəvi dünyada mövcud olan hüquq 
və azadlıqlar yeni forma və məzmun almağa başla-
yır. E-idarəetmədə əsas yeri İKT tutduğunu nəzərə 
alsaq, informasiya təhlükəsizliyinin və elektron təh-
lükəsizliyin düzgün təmin olunmaması nəticə etiba-
rilə insan hüquqlarına olan qəsdlərin sayının artma-
sına səbəb ola bilər. Bu baxımdan, e-dövlətin fəa-
liyyətində bu kimi məqamlara xüsusi diqqət yetiril-
məlidir. 

1.2. İnsan hüquq və azadlıqlarının təminatı 
aspektindən e-dövlətin üstünlükləri 

Müasir dövrün aktual mövzusu olan elektron 
dövlət quruculuğu dəbdə olan bir layihə olmayıb, 
insan hüquq və azadlıqlarının təminatının yeni bir 
forması kimi şərh olunmalıdır. E-dövlət dedikdə, 
dövlətin fiziki və hüquqi şəxsləri informasiya ilə 
təmin etməsi və bu inkişafın tamlığını onun təhlü-
kəsizliyini təmin etməsi başa düşülür. Elektron 
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dövlət dövlət idarəetməsində şəffaflığı təmin etmək 
məqsədi daşıyır. Elektron dövlət ideyası dövlətin 
veb-saytlar formalaşdırması ilə reallaşmağa başlayır 
ki, bununla da dövlət vətəndaşın informasiya hüqu-
qunu reallaşdırır, elektron sistemlərdə yerləşdirilmiş 
informasiyaya görə məsuliyyət daşıyır və kommuni-
kasiya funksiyasını həyata keçirir. 

Ədəbiyyatda e-dövlətə bir çox anlayışlar veril-
mişdir. Riçard Heeks e-dövlətə dövlət orqanları-
nın fəaliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün informa-
siya və kommunikasiya texnologiyalarının istifa-
dəsi olaraq anlayış vermişdir.1 

ABŞ-ın Ümumi mühasib ofisinin müdir müavini 
D.L.McClure isə e-dövlətlə bağlı fikirlərini belə ifa-
də etmişdir: e-dövlət vətəndaşla daha rahat və daha 
səmərəli qarşılıqlı münasibət yaradaraq dövlət və 
cəmiyyət arasında daha yaxşı münasibət yarada bil-
mə potensialına malikdir.2 

Türk müəllifi M.Yıldız öz məqaləsində e-dövləti 
dövlətin təşkilatı qurumlarının informasiya və xid-
mətin təqdim olunmasında və dövlətin demokratik 
idarəetməsində informasiya və kommunikasiya tex-
nologiyalarından istifadə bacarığının olması kimi 
izah etmişdir.3 

Başqa bir şərhə görə, e-dövlət bütün dövlət 
xidmətlərinin elektron mühitdə təqdim edildiyi 
dövlət sistemidir. Bu sistem sayəsində vətəndaş-
lar bürokratiya ilə üzləşmədən asan və ucuz yolla 
dövlət xidmətlərindən istifadə edə biləcəklər. E-
dövlət dedikdə, yalnız dövlətin bütün proqramla-
rının elektronlaşdırılması başa düşülməməlidir.4 

E-dövlət öz fəaliyyəti ilə birlikdə əvvəlcə bu 
münasibətləri daha sadə hala gətirməklə fəaliyyəti 
sürətləndirməkdə, maliyyə xərclərini aşağı sal-
maqla, dövlət idarəetməsində şəffaflıq və keyfiy-

                                                 
1 Heeks Richard. Understanding e-Governance for Devel-
opment. 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NIS
PAcee/UNPAN015484.pdf 
2 McClure D.L. Electronic Government: Federal Initiatives 
Are Evolving Rapidly. But They Face Significant Chal-
lenges. 2000, https://www.gao.gov/new.items/a200179t.pdf 
3 Yıldız M. Uluslararası Kuruluşların Türkiyenin E-devlet 
Siyasalarına Etkisi. //Amme İdaresi Dergisi, 2007, 40 (2), s. 
39. 
4 Asma Al-Hashmi. ve Abdul Basit Darem. Understanding 
Phases of E-government Project. s. 152. https://www.csi-
sigegov.org/emerging_pdf/17_152-157.pdf 

yətdə ciddi irəliləyiş ortaya çıxarmaqdadır. Bü-
rokratiyanın çoxalması ilə dövlət qurumları öz 
öhdəliklərini yerinə yetirə bilmirlər. Vəzifələrin 
və təqdim olunan xidmətlərin görülməsi üçün la-
zım olan sənədə əsaslanan işlər həm iş müddətini 
uzadır, həm də xərcləri, dolayısı ilə dövlətin cari 
xərclərini artırır. E-dövlətin fəaliyyəti bu maliyyə 
xərclərini və müddətlərini azaltmaqla təsir imkan-
larının və keyfiyyətin artmasına təsir edən müsbət 
nəticələr ortaya çıxarma imkanına malikdir. Hər 
növ dövlət xidmətlərinə vətəndaşların əlçatanlığı 
vətəndaşın dövlətdən razılığına səbəb olur. E-
dövlətlə birlikdə bürokratiya böyük ölçüdə azala-
caq və istifadəçilər xidməti vasitəsiz olaraq ala bi-
ləcək, dövlət xidmətlərində standartlaşma təmin 
olunacaqdır. E-dövlətin vətəndaş və dövlət üçün 
faydalarını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:5 

 
 

 
 
 
Beləliklə, e-dövlət bir çox üstünlükləri ilə 
ənənəvi dövlətdən fərqli olaraq daha asan və rahat 
realizə formaları təqdim edir: 
 

                                                 
5 Demokan Demirel. E-Devlet ve Dünya Örnekleri, 
Sayıştay Dergisi, Sayı: 61, 2006, s. 94 
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E-dövlətdə cəmiyyət dövlət üçün yox, dövlət cə-

miyyət üçün fəaliyyət göstərir. Ona görə də dövlət 
öz informasiya siyasətini vətəndaşların maraqlarını 
nəzərə almadan həyata keçirərsə, nəticə etibarilə be-
lə bir siyasəti uğursuz hesab etmək olar. Bununla 
bağlı, Fridrix Nauman Fondunun Şərqi Asiya və Şi-
mali Afrika üzrə regional direktoru Ronald Meynar-
dusun kiberoptimist və kiberpessimist yanaşmaya 
bölgüsünü qeyd etmək yerinə düşərdi. R.Meynardu-
sa görə, kiberoptimistlər hesab edirlər ki, İKT-nin 
inkişafı vətəndaş cəmiyyətinə müsbət təsir göstərir. 
İnformasiya və biliklərin əlyetərliyi nəticə etibarilə 
vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin bərabər səviyyədə 
cəmiyyətin bütün sferalarında iştirakını təmin edə-
cəkdir. İKT-nin tətbiqi demokratik ünsürlərin inki-
şafını da şərtləndirəcəkdir. 

Kiberpessimistlər isə tam əksinə çıxış edərək, in-
ternetin əks təsirə malik olduğunu söyləyirlər. Onla-
rın fikrincə, internet varlılar və kasıblar, siyasi hə-
yatda aktiv iştirak edənlər və etməyənlər arasında 
uçuruma gətirib çıxaracaqdır. Bu mövqenin tərəf-
darları öz şərhlərini statistik göstəricilər əsasında 
sübut etməyə çalışırlar: İqtisadi Əməkdaşlıq və İn-
kişaf Təşkilatının statistik məlumatına görə, XXI 
əsrin əvvəllərində 54,3 % amerikalı hər gün inter-
netdən istifadə edirdisə, Afrikada bu rəqəm 0.4 % 
təşkil edirdi. İnkişaf etmiş dövlətlərin hegemonluğu 
onda özünü büruzə verir ki, kiberməkanda ingilis 
dilindən istifadə olunur.6 Doğrudur, kiberpessimist 
mövqenin şərhini inkar etmək olmaz. Həqiqətən, 
müasir dünyada rəqəmsal bərabərsizlik hökm sürür. 
Lakin bu bərabərsizlik İKT-nin inkişafının və tətbi-
qinin nəticəsi deyil. Rəqəmsal bərabərsizliyin özü-
nün səbəbləri qismində ənənəvi cəmiyyətdə möv-
cud olan fərqlilik və ənənəvi cəmiyyətin sərt, qeyri-
obyektiv qanunları çıxış edir. Əksinə, informasiya 
cəmiyyətinin formalaşması və İKT-nin tətbiqində 
                                                 
6 The Political Impact of the Internet. By Ronald Meinar-
dus. http://www.fnf.org.ph/liberalopinion/political-impact-
of-the-internet.htm 

məhz həmin bərabərsizliyin aradan qaldırılması qar-
şıya məqsəd kimi qoyulmuşdur. Təsadüfi deyil ki, 
YUNESKO-nun hesabatlarında bilik cəmiyyətləri-
nin yaradılması ideyası, eləcə də mədəni irsin və 
linqvistik müxtəlifliyin qorunub saxlanması ilə bağ-
lı məsələlər məhz İKT-nin tətbiqində bütün insanla-
rın bərabər iştirakının təminatına istiqamətlənmiş-
dir. Bununla yanaşı, Prinsiplər Bəyannaməsində nə-
zərdə tutulan inkişaf məqsədilə İKT-nin tətbiqi üzrə 
dövlət idarəetmə orqanlarının və maraqlı tərəflərin 
birgə iştirakı prinsipi maraqlı tərəflər sırasında və-
təndaş cəmiyyətini də tanıyır. Digər tərəfdən isə 
müasir dövrdə İKT-nin cəmiyyətin inkişafına müs-
bət təsirini inkar etmək düzgün olmazdı. Əksər hal-
larda informasiyalaşdırma prosesi vətəndaşların ak-
tivliyinin artırılması ilə nəticələnir. Məsələn, elekt-
ron səsvermənin köməyi ilə seçici aktivliyini artır-
maq mümkün olur və s. 

1.3. E-dövlət modelləri və vətəndaş məmnu-
niyyəti 

E-dövlət tək mərhələli sadə bir layihə olaraq tət-
biq oluna bilməz. E-dövlət bir neçə mərhələni və in-
kişaf dövrünü əhatə edən dünyəvi bir fəaliyyətdir. 
Ədəbiyyatda fərqli inkişaf modellərinə rast gəlmək 
mümkündür. Bu modellər içərisində ən çox tanınan 
üç modeli: Gartner modelini, Layne və Lee inkişaf 
modeli, BMT-nin e-dövlətlə bağlı yanaşmasını, 
Dünya Bankı tərəfindən hazırlanan modeli tədqiq 
edək: 

Gartnerin 4 mərhələli e-dövlət inkişaf modeli. 
Gartner tədqiqat qrupunun aparmış olduğu işdə e-
dövlətin inkişaf mərhələlərini müəyyən etmək və  
müştəri xidmətlərinin arzu olunan səviyyəyə çatma-
sını təmin edən yol xəritəsi formalaşdırmaq baxı-
mından e-dövlətin inkişaf dövrünün 4 mərhələdən 
ibarət olduğu müəyyən edilmişdir:7 
 
 
 

                                                 
7  Alshehri, M. ve Drew, S.Implementation of e-
Government: Advantages and Challenges.http://www98.grif-
fith.edu. au/ dspace/bitstream/handle/10072/40620/72631-
1.pdf?sequence=1 
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Dünya Bankı tərəfindən hazırlanan inkişaf modeli. Bu model 2002-ci ildə “The e-government 

Handbook For Developing Countries”də dərc edilmişdir. Dünya Bankı inkişaf etdirdiyi modelin 
mərhələlərinin bir-birinə bağlı olmadığını və bir mərhələnin başlaya bilməsi üçün daha əvvəlki 
mərhələnin bitməsinin vacib olmadığını bildirmişdir. Təqdim etdiyi modelin 3 mərhələsinin də anlayış 
olaraq e-dövlətin məqsədlərinə çatmaq üçün bir yol olduğunu vurğulayan Dünya Bankı mərhələləri və 
bu mərhələlərin xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi izah etmişdir:8 

 

 
 

 
 
 

                                                 
8 Center for Democracy and Technology.E-Government Handbook. http://www.infodev.org/infodev-
files/resource/InfodevDocuments-16.pdf 
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Dünya Bankının yanaşması üzrə e-dövlətin in-

kişafının son mərhələsində dövlətlər istifadəçilərin 
onlayn olaraq fəaliyyət göstərə biləcəyi veb-səhi-
fələr yaradırlar ki, bu veb-səhifələr dövlət xidmət-
ləri üçün hər zaman imkan yaradan doğru bir əlaqə 
vasitəsi təqdim edir. İKT-dən istifadənin vacib tə-
ləb kimi qoyulmasına səbəb dövlətlərin ağır və 
çətin iş şəraitini tənzimləmək istəyi ilə bağlıdır. 
Çünki bu yolla uzun müddətli qənaət təmin oluna 
bilər və məhsuldarlıq artırıla bilər. Keçmişdə isə 
adi şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişmək kimi dövlət 
xidməti üçün saatlarla növbə gözlənilməli oldu-
ğundan vətəndaş bürokratiya və korrupsiya halla-
rı ilə rastlaşırdı. Bu mərhələdə dövlətin İKT-dən 
istifadəsi sui-istifadə hallarının, bürokratiyanın, 

korrupsiyanın aradan qalxmasına səbəb olur ki, 
bu da vətəndaşların dövlətə olan inamını artırır.  

Dünya Bankının e-dövlətin inkişaf mərhələləri 
ilə bağlı fəaliyyətinə nümunə kimi Braziliyada ti-
carət mərkəzlərində olan vətəndaş xidmət köşklə-
ri, Hindistanda əkinçinin cibində daşıya biləcəyi 
səyyar dövlət kompüterləri, Azərbaycanda ASAN 
xidməti göstərə bilərik.  

Layne və Lee inkişaf modeli. Layne və Lee e-
dövləti təkamül fenomeni kimi qəbul edərək, 4 
mərhələli inkişaf modeli təqdim etmişlər: Siyahı-
ya alma, fəaliyyət, şaquli inteqrasiya və üfüqi in-
teqrasiya. Bu 4 mərhələ və hər mərhələnin əsas 
xüsusiyyətləri aşağıdakı şəkildə qısa olaraq izah 
edilmişdir: 

  

 
 

Siyahıya alma mərhələsində fiziki və hüquqi 
şəxslər özəl sektorun xidmətlərindən internet 
vasitəsilə istifadə edə bildikləri kimi dövlət xid-
mətlərindən də eyni şəkildə istifadə etmək istə-
yirlər. Buna görə də getdikcə bütün vətəndaşlar 
dövlət məlumatlarını telefon vasitəsilə və ya di-
gər vasitələrdən istifadə edərək pul xərcləməklə 
deyil, internet vasitəsilə axtarışa verərək axtara-
caqlar və onlar bu xidmətlərdən istifadə edə bil-
mədikdə ruh düşkünlüyünə məruz qalacaqlar. 

Beləliklə də dövlət medianın texnologiyanın 
imkanlarından istifadə edə bilmək qabiliyyətinə 
malik olan işçilərin təzyiqi və vətəndaşların gə-
lir qruplarının tələblərinə uyğun dövlət infor-
masiya sistemini yaratmağa başlayacaqdır. Bu 
mərhələdə dövlətlər internet mövzusunda yetəri 
qədər peşəkar olmadıqları üçün kiçik layihələr 
həyata keçirərək riskləri minimum səviyyəyə 
endirməyə üstünlük verməkdədirlər. İnternet 
səhifəsinin mövcudluğu dövlət orqanlarının fəa-
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liyyəti nöqteyi-nəzərindən də faydalıdır, çünki 
dövlət qulluqçularının zamanının çoxu vətən-
daşlara xidmət və bu xidmətin müddətləri ilə 
bağlı əsas sualları cavablamağa sərf olunmaq-
dadır. Dövlətin internet səhifəsinin mövcudluğu 
sayəsində vətəndaşlar siyasətlə və qanunlarla 
tanış olmaq imkanına malik olurlar və dövlət 
xidmətinin dəstəyi üçün hər hansı bir quruma 
müraciət etməli olduqlarını əvvəlcədən bilirlər. 
Amma təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda vətən-
daşlar hələ də növbədə gözləmək kimi mövcud 
xidmətlərdən istifadə etməkdədirlər. 

Fəaliyyət mərhələsində vətəndaşlar lazımı olan 
sənəd işlərini tamamlamaq üçün dövlət qurumla-
rına getmək əvəzinə bu fəaliyyətləri internet üzə-
rindən reallaşdırmağa üstünlük verirlər. E-fəaliy-
yət həm müştərilər, həm də təşkilatlar üçün məh-
suldarlığın artmasına səbəb olur. Bundan başqa 
hər iki tərəfə vaxta qənaət kimi böyük imkanlar 
təqdim edir. İkinci mərhələ əsasən həyata keçiri-
lən fəaliyyətlə e-dövlətə keçidin başlanğıcını qoy-
muş olur.  
Şaquli inteqrasiya mərhələsində təqdim edilən 

xidmətlərdə müddətlərin avtomatlaşdırılması və 
fərdiləşdirilməsi məsələsinə deyil, dövlət xidmət-
lərinin başqa müstəvidə (onlayn) təqdim edilməsi-
nə diqqət yetirilir. Dövlətin elektronlaşdırılması, 
yalnız mövcud dövlət xidmətlərinin internet vasi-

təsilə təqdim edilməsi deyil. Dünyada gedən inki-
şaf vətəndaşların dövlət və yerli özünüidarə orqan-
larından gözləntilərini də artırır. Burada əsas mə-
sələ şaquli istiqamətdə bütün dövlət orqanlarında 
e-xidmətin təşkili və bu xidmətdə fasiləsizliyin tə-
min olunmasıdır. 

Üfüqi inteqrasiya mərhələsində vətəndaşların 
İKT-nin bütün potensialından yararlana bilməsi 
üçün geniş imkanlar açılır. Bir çox hallarda və-
təndaş birdən çox dövlət xidmətinə ehtiyac duyur. 
Məsələn, sığınacağa ehtiyacı olan vətəndaş eyni 
zamanda təhsil, tibbi yardım, qida məsələsində də 
dövlətin dəstəyinə ehtiyac duyur. Bu problemin 
öhdəsindən gələ bilmək üçün dövlət orqanları bir-
gə fəaliyyət göstərməlidirlər. Belə ki, şəxsin həqi-
qətən yardıma ehtiyacı olmasını ancaq aidiyyəti 
üzrə dövlət qurumlarının verdiyi arayışa əsasən 
müəyyən etmək mümkündür. E-dövlətdə fərqli 
münasibətdə olan informasiya sahibləri bir-biri 
ilə əlaqə yaradaraq vətəndaşlar haqqında informa-
siyanı ən yaxşı formada paylaşırlar və belə qarşı-
lıqlı əlaqə üfüqi inteqrasiyanın bariz nümunəsidir. 
Məsələn, bir vətəndaş başqa bir şəhərə və ya ra-
yona köçdükdə onun fərdi məlumatları elektron 
formada yeni yaşayış yerinin sosial xidmət mər-
kəzlərinə köçürülür və nəticədə şəxs getdiyi əra-
zidə xidmət göstərilməsi üçün yenidən sənədləş-
mə aparmaq məcburiyyətində qalmır. 

 
BMT-nin e-dövlətlə bağlı yanaşması.BMT-nin hazırladığı hesabatların birində idarəetmədəki 

irəliləyişlər məsələsində e-dövləti beş mərhələdə izah etmişdir:9 
 

 

                                                 
9United Nations. Global E-Government Survey 2003, pp. 12-14. 
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Yuxarıda qeyd olunan modellərdən göründüyü kimi, e-dövlətin istənilən inkişaf modelində son 
məqsəd vətəndaş məmniniyyətinə xidmət edir. Bu da e-dövlətin başlıca üstünlüyü hesab olunur. 

1.4. Dövlət hakimiyyətinin qolları üzrə e-idarəçiliyin tətbiqi və əsas hüquq və azadlıqların 
realizəsi mexanizmləri 

Ümumlikdə, dövlətin elektronlaşdırılması onun qanunverici, icraedici və məhkəmə hakimiyyətinin 
elektronlaşdırılmasını ehtiva edir. Qanunverici orqanın fəaliyyətinin elektronlaşdırılması “elektron 
parlament” anlayışının meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Elektron parlament – vətəndaşların 
idarəetmədə iştirakının təmin olunması, tələb və təkliflərinin nəzərə alınması zərurəti ilə parlamentin 
fəaliyyətində informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsini nəzərdə tutur. “World 
e-Parliament Report 2018” də e-parlamentə analoji anlayış verir. Həmin hesabata görə, müxtəlif 
yanaşmalardan irəli gələrək, hesab etmək olar ki, e-parlament İKT-dən istifadə etməklə, daha açıq, 
şəffaf, vətəndaşların ictimai və siyasi həyatda daha aktiv iştirakını təmin edən qanunverici orqandır.10 
Maraqlı cəhət ondadır ki, bir çox beynəlxalq sənədlərdə “e-parlament” anlayışındakı “e-“ problemli-
dir: “effective” yoxsa “electronic” olmalıdır? – Əslində, parlamentin elektron dövlət çərçivəsində 
fəaliyyəti təbii ki, elektronlaşmanı ifadə edir. Lakin eyni zamanda, elektronlaşmış parlament həmçinin 
effektiv də olmalıdır ki, vətəndaşa xidmət etsin. Bu baxımdan, hesab edirik ki, e-parlament elektron 
qanunvericilik orqanı mənasında işlədilməlidir. 

E-parlament konsepsiyasının dörd əsas komponenti vardır: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 World e-Parliament Report 2018. Inter-Parliamentary Union, 2018, p. 18. file:///C:/Users/User/Downloads/ eparle-
ment_2018_en_web.pdf 
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E-parlamentin inkişafının bariz nümunəsi kimi 

elektron seçkilər qeyd olunmalıdır. Çünki məhz 
bu yolla dövlət öz vətəndaşlarının aktivlik dərəcə-
sini və dövlətin siyasi həyatında iştirakını artırmış 
olur. Elektron seçki – seçicilərin səslərinin elekt-
ron qaydada bildirməsi nəticəsində sürətli səs 
sayma imkanına malik olan bir sistemdir. Elekt-
ron seçki sisteminin üstünlükləri: Seçici fəallığı-
nın yüksək olması; Səsvermə prosesində və səslə-
rin sayılması zamanı xətaların aradan qalxması; 
Seçki sisteminə inamın artması; Seçicinin yalnız 
bir namizədə səs verə bilməsi; Etibarsız sayılan 
səslərin sayının azalması; Fiziki imkanları və 
vaxtı məhdud olan seçicilərin daha praktik səs ve-
rə bilmələri; Seçim prosesində gizliliyin təmin 
olunması; Seçkilərdə qanun pozuntularının azal-
dılması; Nəticələrin daha qısa zaman ərzində mü-
əyyən olunması; Mövcud seçki prosesinə nisbə-
tən daha az insan əməyindən istifadə edilməsi; 
Maliyyə xərclərinə qənaət edilməsi. Sadalananlar 
hər biri vətəndaşın hüquqlarının e-idarəçilik çər-
çivəsində yüksək səviyyədə təmin olunduğunu bir 
daha təsdiq edir. 

Dövlət hakimiyyətinin ikinci qolu olan “e-hö-
kumət”in formalaşdırılmasında əsas məqsəd kimi 
dövlət orqanları ilə vətəndaşlar arasında münasi-
bətlərin İKT-dən istifadə etməklə sadələşdirilmə-
si, şəffaflaşdırılması çıxış edir. Hal-hazırda de-
mək olar ki, əksər dövlətlərdə e-hökumətin elekt-
ronlaşdırılması “bir pəncərə prinsipi” əsasında re-
allaşdırılır. Analoji qayda Azərbaycan Respubli-
kasında da mövcuddur. Belə ki, e-gov.az saytında 
ayrı-ayrı icra hakimiyyəti orqanları üzrə yaradıl-
mış alt-qruplar üzrə təqdim olunan xidmətlərin si-
yahısı və eləcə də həmin xidmətə dair ətraflı mə-
lumat əks olunur. Müsbət cəhət ondan ibarətdir 
ki, portal yalnız bir istiqaməti deyil, müxtəlif isti-
qamətlərdə istifadə şərtlərini nəzərdə tutur. Məsə-
lən, “Qurumlar” bölməsinə daxil olmaqla, icra 
hakimiyyəti orqanları üzrə xidmətləri axtarış et-
mək olar. Eyni zamanda, vətəndaş üçün axtarışın 
asanlaşdırılması məqsədilə “Sahələr” bölməsi də 
yaradılmışdır. Burada isə sahələr üzrə - sosial tə-
minat, təhsil və s. xidmətlərdən istifadə etmək 

mümkündür.11 
Azərbaycan Respublikasında e-dövlət qurucu-

luğunun təqdirəlayiq xüsusiyyətlərindən ən başlı-
cası vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının realizə-
si üçün şəraitin yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. 
Bu, bütün sahələr üzrə hüquq və azadlıqların tə-
minatını əhatə edir. Müxtəlif elektron portallar 
vasitəsilə vətəndaş hüquqlarını həyata keçirmək 
üçün hansı orqanlara, hansı formada müraciət et-
məli olduğu barədə ətraflı məlumat ala bilir. Eyni 
zamanda bütün bunlar dolayı yolla informasiya 
hüquqlarını da təmin etmiş olur. Məsələn, “Döv-
lət Xidmətlərinin Elektron Reyestrinin yaradılma-
sı ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2014-cü il 11 sentyabr ta-
rixli 262 nömrəli Fərmanına əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyi yaradılmışdır. Agentlik Dövlət xidmət-
ləri ilə bağlı vahid məlumat portalını təqdim edir 
ki, bu portal dövlət orqanlarının xidmətləri üzrə 
mərkəzləşdirilmiş məlumat-axtarış bazasını əhatə 
edir. Həmin məlumat-axtarış bazasına daxil olan 
vətəndaş hər hansı bir hüququnun reallaşdırılması 
zamanı qarşıya çıxan bütün suallarının cavabını 
tapa bilir, eyni zamanda, bu realizə formasının 
elektron formada təqdim olunub-olunmadığı ba-
rədə məlumat əldə edir.12 

E-dövlət çərçivəsində yaradılan e-məhkəməin-
san hüquqlarının müdafiəsinin yeni forması hesab 
olunur ki, onun inkişafı vahid internet portalının 
yaradılması ilə başlanır. Bu portal vətəndaşlara 
ali, apellyasiya və birinci instansiya məhkəmələri, 
onların yurisdiksiyası, baxılan işlər və çıxarılan 
qərarlar, müraciətə əlavə edilməsi zəruri olan sə-
nədlər, qəbul günləri və s. barədə ətraflı məlumat 
almaq, iddia ərizələri və digər məhkəmə sənədlə-
rinin nümunələrini əldə etmək, həmçinin onlayn 
rejimdə müraciət etmək və cavab almaq imkanı 
yaradır. Həmçinin, vətəndaşların artıq tətbiq edi-
lən onlayn müraciət etmək imkanı ilə yanaşı, 
qeyd olunan "e-xidmətlər" vasitəsilə məsul ədliy-
yə işçilərinin qəbuluna yazılması da mümkündür. 

                                                 
11 Elektron Hökumət Portalı. https://www.e-gov.az/ 
12 Dövlət Xidmətləri Portalı. http://dxr.az/ 
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Əksər dövlətlərdə e-məhkəmə sistemi vətəndaşla-
ra məhkəmə işləri barədə məlumatları operativ al-
maq və məhkəmələrə elektron formada müraciət 
etmək üçün geniş imkanlar açır. Məsələn, Azər-
baycanda hər bir vətəndaş “Elektron Məhkəmə” 
informasiya sistemində qeydiyyatdan keçməklə 
“Elektron kabinet” yarada bilər. Elektron kabinet 
vasitəsilə elektron imza ilə təsdiqlənmiş elektron 
iddia ərizəsi və digər sənədlər vermək, məhkəmə 
işinin materialları ilə ətraflı tanış olmaq, təyin 
olunmuş proseslər barədə SMS, elektron məktub 
və digər üsullarla xəbər tutmaq, icra icraatının ge-
dişi ilə tanış olmaq, məhkəmə qərarlarını elektron 
formada hakimin elektron imzası ilə əldə etmək 
və məhkəmə rüsumlarını onlayn ödəmək kimi im-
kanlardan istifadə etmək mümkündür.13 

 
1.5. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin 

olunması e-idarəetmənin vacib istiqaməti ki-
mi: E-təhlükəsizlik, yoxsa informasiya təhlü-
kəsizliyi? 

İnformasiya təhlükəsizliyi hüquqi aspektdən 
informasiyanın əlyetərliyinin, tamlığının və kon-
fidensiallığının pozulmasına yönəlmiş təhlükələ-
rin qarşısının alınması məqsədini daşıyır. Mənbə-
lərə görə, ilk dəfə 1988-ci ilin noyabr ayının əvvə-
lində universitetlər, elmi-tədqiqat institutları və 
hərbi idarələr də daxil olmaqla, ARPANET-in 
minlərlə qovşağını sıradan çıxaran ilk kompüter 
virusu meydana gəldi və böyük itkilərə səbəb oldu. 
Yaradıcısı – Robert Morrisin adına uyğun olaraq, 
“Morris soxulcanı” adlandırılan bu virusun vurdu-
ğu ziyan təxminən 100 milyon dollar həcmində 
qiymətləndirilmişdi.14 “Morris soxulcanı”nın vur-
duğu ziyan informasiya təhlükəsizlyinin səthi ya-
naşılmalı bir problem olmadığını bir daha sübut et-
di və bununla da informasiya təhlükəsizliyinin tə-
minatı məsələsi bütün dünya üzrə gündəmə gətiril-
di ki, bunun nəticəsi olaraq, 30 noyabr “Beynəl-
xalq informasiya təhlükəsizliyi günü” kimi elan 

                                                 
13 “E-Məhkəmə" sistemində "Elektron kabinet"in yaradıl-
ması. 
http://www.supremecourt.gov.az/static/view/263 
14 Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Yusifov F.F. Cə-
miyyətin informasiya təhlükəsizliyinə dair bəzi konseptual 
baxışlar. // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2011, №2 
(4), s. 3.  

edildi. Artıq demək olar ki, bütün dövlətlərdə bu 
gün qeyd olunur. 

İnternetin qlobal xarakterini nəzərə alsaq, infor-
masiya təhlükəsizliyinin təminatı ilk növbədə milli 
deyil, beynəlxalq səviyyədə ön plana çəkilməlidir. 
Məhz ona görə də beynəlxalq səviyyədə qlobal in-
formasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması məq-
sədilə bir sıra proqramlar, layihələr, mexanizmlər 
işlənib hazırlanmışdır. Onlardan BMT Baş Məcli-
sinin 20 dekabr 2002-ci il tarixli 57/239 saylı qət-
naməsi ilə təsdiq edilmiş “Qlobal kibertəhlükəsiz-
lik mədəniyyətinin yaradılması” və ona əlavə olan 
“Qlobal kibertəhlükəsizlik mədəniyyətinin yaradıl-
ması üçün elementlər”15, 22 yanvar 2001-ci il ta-
rixli 55/63 saylı qətnaməsi ilə təsdiq edilmiş “İn-
formasiya texnologiyalarından cinayətkar məqsəd-
lər üçün sui-istifadə” bəyannaməsi, “Kibercinayət-
karlıq haqqında” 23 noyabr 2001-ci il tarixli Buda-
peşt Konvensiyası və s. beynəlxalq sənədləri misal 
göstərmək olar. 

Elektron təhlükəsizlik isə kompüterlər, şəbəkə-
lər, proqramlar və verilənlərə gözlənilməyən və 
icazəsiz giriş, onların dəyişdirilməsi və dağıdıl-
masından mühafizəni nəzərdə tutur. Elektron təh-
lükəsizlik anlayışı, həmçinin informasiya texno-
logiyalarının təhlükəsizliyi kimi də ifadə oluna 
bilər. Göründüyü kimi, elektron təhlükəsizlik əsas 
etibarilə texniki aspektləri əhatə edir. İnformasiya 
təhlükəsizliyi isə daha geniş səciyyə daşıyır. Doğ-
rudur, informasiya təhlükəsizliyinin təminatına 
yönəlmiş tədbirlərin böyük bir hissəsini texniki-
təşkilati tədbirlər təşkil edir. Lakin informasiya 
təhlükəsizliyi yalnız bu növ tədbirlərin icrası ilə 
deyil, başqa fəaliyyət istiqamətlərinin də həyata 
keçirilməsi ilə təmin olunur. Eyni zamanda, bil-
məliyik ki, bütövlükdə informasiya ilə bağlı təh-
lükələr elektron vətəndaşın e-xidmətlərdən istifa-
dəsində də çətinlik taradır. Ona görə də e-idarəet-
mə müstəvisində də informasiya təhlükəsizliyi tə-
min olunmalıdır və bu, elektron təhlükəsizliyi də 
özündə ehtiva edir. Deməli, e-dövlətdə elektron 
təhlükəsizlik dedikdə, sırf texniki-təşkilati prob-

                                                 
15 Creation of a global culture of cybersecurity: resolution / 
United Nations General Assembly (UNGA) Resolution 
57/239, 31 January 2003. https://www.sbs.ox.ac. uk/cyber-
security-capacity/content/unga-creation-global-culture-
cybersecurity 
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lemlər nəzərdə tutulur. Sual yaranır: Bəs texniki-
təşkilati problem olaraq e-təhlükəsizlik hüquqi 
aspektdən niyə şərh olunmalıdır? – Çünki məhz 
bu cür təhlükəsizliyin aşağı səviyyəsi informasi-
yanın əlyetərliyi, tamlığı və konfidensiallığının 
pozulmasına səbəb olur və insan hüquq və azadlı-
qalrının realizəsində problemlər yaranır. Təsadüfi 

deyil ki, e-dövlətin yarandığı ilkin mərhələdən bu 
günə qədərki dövrdə e-təhlükəsizlik mühüm 
problemlər sırasında qeyd olunur. Məsələn, BMT 
dövlətlərin e-dövlət quruculuğu zamanı qarşılaş-
dığı problemləri aşağıdakı kimi təsnifləşdirmiş-
dir:

 

 
 

Göründüyü kimi, yuxarıdakı problemlərin ək-
səriyyəti elektron təhlükəsizliyin təminatının aşa-
ğı olmasından irəli gəlir. Həmçinin, BMT-nin e-
dövlətlə bağlı müəyyən etdiyi mərhələlilikdə də 
interaktivlik dördüncü mərhələ kimi qeyd olunur 
ki, bu, dövlət-vətəndaş münasibətlərində hər iki 
tərəfin onlayn xidmətlərdən maneəsiz yararlan-
ması imkanları və informasiyanın əlyetərliyinin 
maksimum səviyyədə təminatını ifadə edir. 

İnformasiya təhlükəsizliyinin beynəlxalq çər-
çivədə təminatında Kompüter İnsidentləri üzrə 
Yardım Komandalarının (Computer Emergency 
Response Team, CERT) xüsusi rolu vardır. İlk 
dəfə 1988-ci ildə ABŞ-da Karneqi-Mellon Uni-
versitetində yaradılan bu komanda sonralar bütün 
dünya ölkələrində də formalaşdırıldı. Hal-hazırda 
əksər dövlətlərdə belə komandalar fəaliyyət gös-
tərir ki, onların əsas məqsədi bilavasitə informasi-
ya təhlükəsizlyinin təminatından ibarətdir. Bütün 
bu komandalar Kompüter İnsidentlərinə Qarşı 
Milli Mübarizə Mərkəzlərinin Beynəlxalq Birli-
yində 16  birləşirlər. Həmçinin Azərbaycan Res-
publikası da bu Birliyin tam hüquqlu üzvüdür və 

                                                 
16 https://www.cert.org/ 

ölkəmizdə Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlü-
kəsizliyi Dövlət Agentliyinin Kompüter İnsident-
lərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzi yaradılmışdır.  

Respublikamızda informasiya təhlükəsizliyi-
nin təmin edilməsi istiqamətində Elektron Təh-
lükəsizlik Mərkəzinin böyük rolu vardır. Azər-
baycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında əlaqə-
ləndirici qurum olan bu Mərkəz Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin “İnformasiya təhlü-
kəsizliyi sahəsində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi 
tədbirləri haqqında” 26 sentyabr 2012-ci il tarix-
li Fərmanı əsasında yaradılmışdır. Mərkəzin fəa-
liyyətinin üstün cəhətlərindən biri ondan ibarət-
dir ki, burada preventiv fəaliyyət yalnız bir isti-
qamətdə aparılmır. https://www.cert.az/ portalını 
istifadəçilərə təqdim edən Elektron Təhlükəsiz-
lik Mərkəzi həm kiberhücumlarla bağlı araşdır-
malar aparır, həm də mövcud və yarana biləcək 
elektron təhlükələr barədə ölkə səviyyəsində mə-
lumatlandırmanı həyata keçirir, kibertəhlükəsiz-
lik sahəsində istifadəçilərin maarifləndirilməsini 
təmin edir, elektron təhlükələrin qarşısının alın-
ması istiqamətində, o cümlədən istifadəçilərə 
qarşı istifadə oluna biləcək proqramlar, texniki 
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vasitələr barədə təlimatlar hazırlayır, onlara töv-
siyələr verir, metodiki dəstəyin göstərilməsini 
təmin edir. Belə ki, Mərkəzin saytının “Maarif-
ləndirmə” bölməsində müxtəlif istiqamətlərdə 
metodiki tövsiyələr verilir, “Xəbərdarlıq”17 böl-
məsində isə bütün subyektlər üçün xəbərdaredici 
məlumatlar yerləşdirilir. Lakin təəssüf hissi ilə 
qeyd etməliyik ki, bu cür faydalı məlumatlar 
əhaliyə heç də tam bəlli deyil. Öz mövqeyimizin 
təsdiqi kimi Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təh-
lükəsizliyi Dövlət Agentliyinin Kompüter İnsi-
dentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzinin “Dövlət 
orqanlarının internet informasiya resurslarından 
istifadə üzrə 2017-ci ilin Statistikasını” qeyd et-
mək yerinə düşərdi. Həmin Statistikaya görə, 
2017-ci il üzrə dövlət orqanlarının rəsmi internet 
resurslarından ən çox müraciət olunan domenlər 
sırasında informasiya təhlükəsizliyinin təminatı 
üzrə yaradılmış veb-səhifələrin heç biri yox-
dur.18 Ona görə də belə məlumatların müxtəlif 
linklər şəklində və ya “daha cəlbedici” xəbər 
başlıqları altında gündəlik istifadə olunan sayt-
larda və ya sosial şəbəkələrdə paylaşılması daha 
məqsədəuyğundur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son dövrlərdə respub-
likamızda elektron sənəd dövriyyəsi üstünlük təş-
kil etdiyi üçün bu, elektron sənəd mübadiləsi za-
manı informasiya təhlükəsizliyinin təminatı prob-
lemini gündəmə gətirir. “Elektron imza və elekt-
ron sənəd haqqında” 9 mart 2004-cü il tarixli 
Azərbaycan Respublikası Qanunu elektron sənəd-
lərlə bağlı konkret qaydalar müəyyənləşdirir ki, 
bu da informasiya təhlükəsizliyinin təmin olun-
ması baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mə-
sələn, Qanunda elektron sənədlərin saxlanması və 
mühafizəsi üçün imperativ qaydaların müəyyən 
edilməsi, eləcə də elektron imza ilə bağlı sertifi-
katlaşdırmanın nəzərdə tutulması mahiyyət etiba-
rilə elektron sənəd dövriyyəsində “informasiya 
sızma”sının, informasiyanın müxtəlif məqsədlər-
lə məhvinin və korlanmasının qarşısını alır. La-
kin onu da qeyd etməliyik ki, informasiyanın 

                                                 
17 https://www.cert.az/news/cat23/ 
18 Dövlət orqanlarının internet informasiya resurslarından 
istifadə üzrə 2017-ci ilin Statistikası. // Kompüter 
İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzinin rəsmi saytı. 
https://cert.gov.az/az/news-view/437 

müəyyən müddətdən sonra əhəmiyyətini itirmə-
sindən irəli gələrək, onun daşıyıcılarının qanuni 
qaydada məhv edilməsi və ya utilizasiyası da 
mümkündür. Təsadüfi deyil ki, əvvəlki fəsillərdə 
informasiya hüququnun predmetini müəyyənləş-
dirərkən bura informasiyanın utilizasiyası ilə 
bağlı münasibətlərin də daxil edilməsi təklif 
olunmuşdur. Bu növ münasibətlər informasiya 
təhlükəsizliyi baxımdan da xüsusi əhəmiyyətə 
malikdir. Belə ki, əksər hallarda elektron tullantı-
ların düzgün qaydada utilizasiya olunmaması 
məlumat sızmalarına gətirib çıxarır. Ona görə də 
bu sahədə tədbirlər daha da gücləndirilməlidir. 
Məsələ burasındadır ki, mövcud qanunvericilik 
aktlarında informasiyanın məhvi ilə bağlı norma-
lar əsas etibarilə kağız daşıyıcılarda əks olunan 
məlumatlara şamil edildiyi üçün elektron məlu-
matların məhv edilməsi ilə bağlı bir çox çətinlik-
lər vardır. Yalnız Azərbaycan Respublikası Na-
zirlər Kabinetinin 17 dekabr 2010-cu il tarixli 
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fərdi məlumatların in-
formasiya sisteminin dövlət qeydiyyatı ləğv edil-
dikdə, həmin informasiya sistemində olan məlu-
matların məhv edilməsi Qaydası”nda informasiya 
sistemində olan elektron fərdi məlumatların 
məhv edilməsi üsulları nəzərdə tutulmuşdur: 
elektron informasiya daşıyıcısının mexaniki təsir 
üsulu ilə məhv edilərək bərpası mümkün olma-
yan vəziyyətə salınması; elektron informasiya 
daşıyıcısının bərpası mümkün olmayan qaydada 
formatlanması; xüsusi proqram təminatı vasitəsi-
lə elektron informasiya daşıyıcısında olan məlu-
matların bərpası mümkün olmayan qaydada silin-
məsi. Məhvetmə zamanı mərhələli şəkildə bir ne-
çə üsuldan istifadə edilə bilər. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yan-
var 2005-ci il tarixli “Dövlət hakimiyyəti orqanla-
rında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzar-
lığın aparılmasına dair Təlimat”da isə ümumiyyət-
lə elektron sənədlərlə bağlı məsələlərə toxunul-
mur, yalnız kağız sənədlərin məhv edilmək üçün 
ayrılması aktları barədə qeyd olunur. Doğrudur, 
əldə olunması məhdud olan informasiyalarla bağlı 
normativ hüquqi aktlarda (məsələn, dövlət sirri 
haqqında qanunvericilik) ümumilikdə sənədlərin 
məhvi barədə müddəalar nəzərdə tutulmuşdur. La-
kin elektron sənədlərin məhv edilməsi üsullarının 
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fərqli olmasından irəli gələrək, bununla bağlı nor-
maların “Elektron imza və elektron sənəd haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Qanununun 30-cu 
maddəsinə (Elektron sənədin mühafizəsi) daxil 
edilməsi daha məqsədəuyğun olar.  

Son dövrlərdə informasiya təhlükəsizliyinin tə-
minatı istiqamətində aparılan tədbirlərdən biri də 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Na-
zirliyinin tapşırığına uyğun olaraq, “Təhlükəsiz 
İnternet” xidmətinin yaradılmasıdır. Bu filtrasiya 
xidməti vasitəsilə bütün yaş kateqoriyasına aid is-
tifadəçilər təhlükəli məzmunlardan qoruna bilər-
lər. Geniş seçim imkanı təqdim edən xidmət sayə-
sində valideynlər azyaşlılara psixoloji zərər yetirə 
biləcək cinayətkarlıq, zorakılıq, irqçilik, diskrimi-
nasiya və ekstremizmi təbliğ edən oyun və filmlə-
rin daxil olduğu resurslara nəzarət edə bilirlər. 
Xidmətə qoşulduqdan sonra təqdim olunmuş si-
yahıdan təhlükəli hesab edilən kontentləri “qara 
siyahı”ya daxil edərək, istifadəni məhdudlaşdır-
maq mümkündür. Həmçinin istənilən zaman filtri 
deaktiv edərək, “qara siyahıya” daxil edilən resur-
su aktivləşdirmək də olar.19 Bu tip xidmətlərdə 
məhdudiyyət qoyulan veb-səhifələrin siyahısı 
mütəmadi olaraq yenilənməlidir. Çünki “bədniy-
yətli” insanların İKT-dən istifadə edərək, müxtə-
lif qeyri-qanuni əməllər törətməsi istiqamətində 
aktiv inkişaf müşahidə olunur. Fikrimizcə, Təhlü-
kəsiz İnternet Xidmətlərinin özünün də işləmə 
mexanizmində problemlər yarana bilər. Birincisi, 
internet məkanında veb-səhifələr saniyələrlə art-
maqdadır. Həmin veb-səhifələrin operativ aşkar 
olunması bir qədər çətin ola bilər. İkincisi isə vi-
rusların və digər ziyanverici proqramların yalnız 
həmin veb-səhifələr vasitəsilə deyil, adi çatlaşma 
vasitəsilə də ötürülməsi mümkündür. Daha çox 
azyaşlıların mənfi xarakterli saytlara girişinə 
məhdudiyyət qoyan belə xidmətlər sadəcə onların 
“təhlükəli hesab edilən” istiqamətlərdən uzaqlaş-
dırılması məqsədi daşıyır. Lakin “Qadağan olun-
muş əməl daha cəlbedici olur” deyimini, eləcə də 
azyaşlıların və yeniyetmələrin psixoloji xüsusiy-
yətlərini nəzərə alsaq, onların internet şəbəkəsinə 
qoşulmuş digər kompüterlərdən məhz həmin qa-

                                                 
19 https://www.cert.az/news/2017/mavi-balina-adli-oyunla-
bagli 

dağan olunmuş saytlara daxil olmasını istisna et-
mək mümkün deyil. Hesab edirik ki, bununla əla-
qədar kompüter insidentləri ilə mübarizə aparan 
orqanların işinin gücləndirilməsi daha məqsəd-
yönlü hesab edilə bilər. 

Həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə in-
formasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında 
biometrik informasiya texnologiyaları da böyük 
imkanlara malikdir. Təcrübədən məlumdur ki, 
informasiya-kommunikasiya sistemlərində, xü-
susən də internet mühitində baş verən cinayətlə-
rin, qeyri-etik davranışın əsas səbəblərindən biri 
istifadəçilərin zəruri hallarda identifikasiyası 
mexanizmlərinin mükəmməl olmamasıdır. 2001-
ci ilin 11 sentyabrında ABŞ-da baş verən terror 
hadisəsindən sonra BMT-nin Təhlükəsizlik Şu-
rası insanların onlara məxsus biometrik məlu-
matlara əsasən identifikasiyasının həyata keçiril-
məsi, yeni nəsil sənədlərin tətbiqi haqqında qət-
namə qəbul etmişdir. Hal-hazırda bir sıra dövlət-
lərdə Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı, Bey-
nəlxalq Dəniz Təşkilatı, Beynəlxalq Əmək Təş-
kilatı, Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı və 
digər qurumlar tərəfindən qəbul edilmiş yeni 
standartlara, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının 
tövsiyələrinə uyğun olaraq, biometrik texnologi-
yaları nəzərdə tutan elektron pasportların isteh-
salı və tətbiqi, biometrik identifikasiya sistemlə-
rindən sərhədkeçmə nəzarətində və əməliyyat-
axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsində, icti-
mai asayişin mühafizəsində istifadəsi təşkil edil-
mişdir. İdarələrarası və dövlətlərarası informasi-
ya sistemləri yaradılmış, müəyyən təcrübə top-
lanmış, müvafiq proqram-texniki vasitələrin is-
tehsalçıları arasında ixtisaslaşma və rəqabət güc-
lənmişdir. Bu sahədə konkret layihələrin icrası-
na, müvafiq blankların və proqram-texniki vasi-
tələrin istehsalına başlanılmışdır. Biometrik tex-
nologiyaların tətbiqi pasport-viza və şəxsiyyəti 
təsdiq edən digər sənədlərin mühafizə dərəcəsi-
nin və şəxsin başqa fərdi məlumatlarla sənəd al-
masına nəzarətin gücləndirilməsini, kritik inf-
rastrukturun və digər obyektlərin mühafizə reji-
minin təkmilləşdirilməsini, identifikasiya işləri-
nin dəqiqliyini və müxtəlif informasiya resursla-
rında şəxs barədə fərdi məlumatların kompleks 
əlaqələndirilməsini təmin edir.  
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Hesab etmək olar ki, yaxın gələcəkdə onlayn 
biometrik servislərin tətbiqi cəmiyyətin təhlükə-
sizliyinin yüksək səviyyədə təmin olunması üçün 
geniş imkanlar yaradacaqdır.  

 
1.6. Elektron (rəqəmsal) bərabərsizliyin 

aradan qaldırılması informasiya təhlükəsizliyi-
nin təminatına yol açır 

Qlobal informasiya cəmiyyətinin formalaşdığı 
və informasiyanın cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə 
çevrildiyi bir şəraitdə aktual tədqiqat obyektlərin-
dən biri də “rəqəmsal bərabərsizlik” (digital di-
vide) hesab edilir. Müxtəlif mənbələrdə “informa-
siya bərabərsizliyi”, “rəqəmsal bərabərsizlik”, 
“rəqəmsal fərqlilik”, “rəqəmsal parçalanma”, 
“elektron uçurum” və s. kimi anlayışlardan istifa-
də olunur ki, bunlar hamısı mahiyyət etibarilə ey-
ni məna kəsb edir. İlkin dövrlərdə daha çox “in-
formasiya uçurumu” və “informasiya bərabərsiz-
liyi” ifadələrinə rast gəlinirdisə, son dövrlərdə 
“rəqəmsal fərqlilik” və ya “rəqəmsal bərabərsiz-
lik” terminlərinə müraciət edilir. Nədir rəqəmsal 
bərabərsizlik və onu hansı amillər şərtləndirir? –
Cenevrə Prinsiplər Bəyannaməsinə əsaslanaraq, 
bu anlayışı geniş (qlobal) və dar (lokal) mənada 
şərh etmək olar. Bəyannamənin 10-cu maddəsin-
də iştirakçı dövlətlər tam şəkildə qəbul edirlər ki, 
inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlər 
arasında, eləcə də dövlətlərin öz daxilində infor-
masiya texnologiyaları sahəsində inqilabın üstün-
lükləri bərabər səviyyədə paylanmamışdır. Məhz 
belə qeyri-bərabər paylanma informasiya cəmiy-
yətində rəqəmsal bərabərsizliyi şərtləndirir. De-
məli, “Kim informasiyaya malikdirsə, dünyaya 
malikdir” məşhur deyimi hələ də öz qüvvəsini 
itirməmişdir. Çünki İKT-nin inkişaf tempi yüksək 
olan dövlətlərdə informasiyanın axtarışı, əldə 
olunması, yayılması və ötürülməsi daha asan və 
operativ həyata keçirilir ki, belə olan təqdirdə re-
levant informasiyaya çıxış zamanı problem ya-
ranmır. Analoji hal cəmiyyətin üzvləri arasında 
da mövcuddur. İnformasiya mədəniyyətinə malik 
olan şəxslər digərlərinə nisbətən İKT-nin imkan-
larından geniş şəkildə yararlana və bu yolla cə-
miyyətin həyatında aktiv iştirak edə bilirlər. La-
kin nəzərə almaq lazımdır ki, qlobal informasiya 
cəmiyyətinin qurulmasında əsas vəzifə insan hü-

quq və azadlıqlarının qorunması və təminatıdır. 
Belə vəzifə hər kəsin informasiya və biliklərin 
yaradılması, əldə olunması, istehsalı, ötürülməsi 
və yayılmasında yaxından iştirak etdiyi halda rea-
lizə olunmuş sayıla bilər. Digər tərəfdən isə, hamı 
üçün açıq olan informasiya cəmiyyətinin başlıca 
inkişaf istiqaməti informasiya, ideya və biliklərin 
əlyetərliyinin və hər kəsin həmin sahədə öz töhfə-
sini vermə imkanına malik olmasının təminatın-
dan ibarətdir. Problemin hər iki tərəfi rəqəmsal 
bərabərsizliyin qlobal informasiya cəmiyyətinin 
inkişafında başlıca maneə olduğunu və onun ara-
dan qaldırılması ilə bağlı məsələlərin aktuallığını 
bir daha təsdiq edir. 

Beləliklə, rəqəmsal bərabərsizlik – həm cəmiy-
yətin müxtəlif təbəqələri, həm də dünya dövlətləri 
arasında müxtəlif meyarlardan (amillərdən) asılı 
olaraq informasiyaya çıxış, eləcə də İKT-dən isti-
fadə zamanı yaranan fərqlilikdir. İnformasiyaya 
çıxışın əsas vasitəsi olan internet qlobal informa-
siya cəmiyyətinin ən mühüm atributu və əsas tə-
kanverici qüvvəsidir. Bu baxımdan, internetə çı-
xış imkanlarının məhdud olması rəqəmsal bəra-
bərsizliyi şərtləndirən vacib meyar rolunu oyna-
yır. Dünya internet istifadəçilərinin regionlar üzrə 
sayını və nisbətini əks etdirən 25 mart 2018-ci ilə 
olan son Statistik Məlumatda20 da rəqəmsal fərqin 
səviyyəsinin yüksək olduğunu müşahidə edə bilə-
rik. Avropa (16.8%) və Şimali Amerika (8.2%) 
dünya əhalisinin çox az hissəsini əhatə etməsinə 
baxmayaraq, ən yüksək inkişaf tempi ilə xarakte-
rizə olunur (Avropa – 85.2% və Şimali Amerika 
– 95.0%). Asiya və Afrika dövlətləri isə əksinə, 
internet istifadəçilərinin sayına görə daha aşağı 
pillələri tuturlar. Bu dünya üzrə rəqəmsal bərabər-
sizliyin hələ də mövcudluğunu bir daha təsdiq 
edir. 

Qeyd olunanları ümumiləşdirərək belə bir nəti-
cəyə gəlmək olar ki, dünyada mövcud olan rə-
qəmsal bərabərsizlik e-idarəetmədə də e-təhlükə-
lərin formalaşmasını şərtləndirir. Bu da mövcud 
tələblərə uyğun yeni trendlərin işlənib hazırlan-
masını tələb edir. Belə ki, hal-hazırda informasiya 
hücumlarının məqsədi dəyişdiyi (müxtəlif konfi-
densial məlumatların əldə olunması) üçün artıq 

                                                 
20 http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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“informasiya təhlükəsizliyi”nə dair fərqli yanaş-
ma formalaşmışdır. Ona görə cari dövrdə kompü-
ter şəbəkə və sistemlərinin təhlükəsizliyi ilə yana-
şı, ötürülən informasiyanın mühafizəsi də mütləq 
şəkildə təmin olunmalıdır. Bütün bunlar yeni təh-
lükəsizlik trendlərinin 21  meydana gəlməsinə sə-
bəb olur. Qeyd etməliyik ki, hər bir inkişaf trendi 
öz daxilində digər inkişaf trendini formalaşdırır 
və bu da nəticə etibarilə uyğun təhlükəsizlik tren-
dinin yaradılmasını şərtləndirir. Məsələn, portativ 
və fərdi mobil qurğuların yaradılması infrastruk-
tur inkişaf trendi olaraq, tətbiq və istifadə trendlə-
rini artırmışdır. Hər bir mobil qurğu da kiberhü-
cumlar üçün yeni imkan yaradır. Ona görə bunun 
qarşısının alınması üçün mobil qurğularda kiber-
hücumların qarşısını ala biləcək yeni proqram və 
digər təhlükəsizlik tədbirləri planlaşdırılır və hə-
yata keçirilir. 

 
1.7. Nəticə 
Dövlətin elektronlaşdırılması onun qanunveri-

ci (e-parlament), icraedici (e-hökumət) və məhkə-
mə (e-məhkəmə) hakimiyyətinin elektronlaşdırıl-
masını ehtiva edir. E-parlamentlə bağlı diqqəti 
çəkən məqam onun anlayışında yer alan “e-“ ilə 
bağlıdır: Bu işarə “effective” yoxsa “electronic” 
mənasını nəzərdə tutur? – Fikrimizcə, parlamen-
tin elektron dövlət çərçivəsində fəaliyyəti təbii ki, 
elektronlaşmanı ifadə edir. Ona görə də e-parla-
ment elektron qanunvericilik orqanı mənasında 
işlədilməlidir.  

E-dövlətin ən çox inkişaf edən istiqaməti ic-
raedici orqanın elektronlaşdırılmasında özünü bi-
ruzə verir. Müxtəlif saytlar vasitəsilə vətəndaşa 
təqdim olunan elektron xidmətlər onun hüquq və 
azadlqlarını sərbəst və maneəsiz reallaşdırması 
üçün geniş imkanlar açır. Lakin üstün cəhətlərlə 
yanaşı, bu sistemdə də bəzi problemlər mövcud-
dur. Məsələn, Elektron Hökumət Portalından qey-
diyyatdan keçmək üçün şəxsin adına mobil nöm-
rənin olması və şəxsiyyətini eyniləşdirməyə əsas 
verən sənədlərin olması əsas şərtdir. Məsələ bura-

                                                 
21 Təhlükəsizlik trendləri dedikdə, zaman keçdikcə 
kompüter şəbəkələrinin infrastruktur, tətbiqi və istifadə 
sahəsində baş verən inkişaf nəticəsində təhlükəsizliklə bağlı 
baş verən dəyişikliklər (yeni boşluqların, təhdidlərin, 
hücum növlərinin yaranması) nəzərdə tutulur. 

sındadır ki, qeydiyyat üçün ən azı üç əsas sənədin 
mövcudluğu tələb olunur. Fikrimizcə, bu tələblə-
rin sayının azaldılması daha məqsədəuyğundur. 
Çünki bir çox vətəndaşlarda xarici pasport, 
DSMF kartı və ya sürücülük vəsiqəsi olmur. Ona 
görə də sistemdə qeydiyyatdan keçmək üçün yal-
nız mobil nömrə və şəxsiyyət vəsiqəsinin tələb 
kimi qoyulması daha yetərli ola bilər. Bu yolla 
təqdim olunan elektron xidmətdən istifadə daha 
asan və əlyetər olacaqdır.  

Elektron informasiya sistemələrində olan hər 
hansı bir boşluq və ya çatışmazlıq nəticə etibarilə 
bütün məlumatların məhvinə gətirib çıxara bilər. 
Ona görə də həm beynəlxaq, həm də milli səviy-
yədə e-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi dövlə-
tin informasiya siyasətinin əsas istiqamətlərindən 
biri kimi ön plana çəkilməlidir. İnformasiya təh-
lükəsizliyi elektron təhlükəsizlikdən daha geniş 
anlayış olduğu üçün e-idarəetmədə elektron təh-
lükəsizliyin təminatı informasiyanın tamlığının, 
əlyetərliyinin və konfidensiallığının təmin olun-
masına xidmət edir. Ona görə də e-dövlətin yarat-
dığı imkanlardan istifadə edən sadə vətəndaş 
əmin olmalıdır ki, onun hüquq və azadlıqları qo-
runur və o, cinayətkar qəsdlərə məruz qalmaya-
caq. Məhz bu səbəbdən, kibercinayətlərlə mübari-
zə gücləndirilməli, spamlar və kibertəhlükəsizlik-
lə bağlı məsələlər beynəlxalq və milli səviyyədə 
araşdırılmalıdır. E-dövlətin fəaliyyətində mövcud 
elektron problemləri yaradan həm daxili (sistemin 
özündə olan), həm də xarici (sistemə xaricdən 
müdaxilələr) faktorların qarşısı alınmalı, informa-
siyanın tamlığı, əlyetərliyi və konfidensiallığı qo-
runmalıdır. 

Yuxarıda qeyd olunanların əsasında belə qə-
naətə gələ bilərik ki, e-dövlətin formalaşdırılması 
zamanı meydana çıxan problemlərin aradan qaldı-
rılması ikitərəfli inkişaf edərək həm əsas insan 
hüquq və azadlıqlarının təminatına xidmət edə-
cək, həm də hər bir vətəndaşı cəmiyyətin aktiv 
üzvünə çevirəcəkdir ki, informasiya cəmiyyətinin 
də ən vacib şərti budur. 
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improving the living standards of citizens.Formation of the e-state determines the pace of develop-
ment of human rights and freedoms in accordance with the requirements of the time, among which the 
rights of information are of particular importance. However, in a situation where the completeness, 
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Гульназ Рзаева, Айтекин Ибрагимова  
Информационная безопасность в электронном государстве и  

защита  информационных прав 
Резюме 

 
Как концепция, электронное государство направлена на повышение эффективности функ-

ционирования государственных институтов и повышение уровня жизни граждан. Формирова-
ние электронного государства определяет темпы развития прав и свобод человека в соответст-
вии с требованиями времени, среди которых права на информацию имеют особое значение. 
Однако в ситуации, когда полнота, доступность и конфиденциальность информации не обеспе-
чиваются полностью, существуют препятствия для реализации прав на информацию. Поэтому 
организация информационной безопасности является одним из средств обеспечения прав на 
информацию. В статье подробно рассматриваются правовые, теоретические и технические 
подходы к информационной безопасности в различных моделях электронного правительства, 
важность электронного управления с точки зрения прав человека, а также меры по противодей-
ствию информационным угрозам. 
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üasir rabitə sistemlərində, məlu-
mat daşıyıcısı olaraq harmonik 
dalğalanma istifadə olunur. Ötürü-

cüdəki informasiya siqnalı bu dalğalanmaları 
amplituda, tezliyə və ya faza görə modulyasiya 
edir və qəbuledicindəki məlumatlar əks əməliyyat 
- demodulyasiya ilə çıxarılır. İnformasiya ya for-
malaşan harmonik dalğalanmaları modulyasiya 
etməklə və ya işlədiyi müddətdə generatorun pa-
rametrlərini idarə etməklə yüklənir. 

Eynilə, xaotik siqnalın modulyasiyasını da yarat-
maq olar. Harmonik dalğalanmalar yalnız üç nəza-
rət edilən xüsusiyyətə malikdir (amplitüd, faza və 
tezlik). Xaotik dalgalanmar vəziyyətində, xaos 
mənbəyinin 1-ci hissəsinin parametrindəki kiçik də-
yişikliklər də qurğularla sabitlənə bilən dalğalanma-
nın təbiətində dəyişikliklərə səbəb olur. Bu o de-
məkdir ki, xaos mənbələrinin dəyişən hissələrin pa-
rametrləri informasiya siqnalının xaotik bir daşıyıcı-
ya (modulyasiya sxemləri) daxil etməsi üçün böyük 
bir sxem dəstinə malikdir. Bundan əlavə, xaos əsas 
etibarilə geniş tezlik diapazonuna malikdir, başqa 
sözlə, genişzolaqlı siqnallara aiddir, radiotexnika 
sahəsindəki dalğalanmalarla müqayisədə daha bö-
yük məlumat tutumu ilə əlaqələndirilir. Geniş bir 
daşıyıcı tezlik diapazonu, məlumatın ötürülmə sürə-
tini artırmaqla yanaşı, sistemin narahatedici amillə-
rə qarşı müqavimətini artırmağa imkan verir. 

Xaos əsaslı genişzolaqlı və ultra genişzolaqlı 
rabitə sistemləri, aparatın həyata keçirilməsinin 
sadəliyi, enerji səmərəliliyi və məlumat ötürmə 
sürəti kimi geniş müəyyən xüsusiyyətlərə malik 
klassik sistemlərdən potensial üstünlüklərə malik-
dir. Xaotik siqnallar, rabitə sistemi ilə ötürülən 
informasiyanın bir sıra genişləndirmə diapazo-
nundan istifadə etmədən, başqa sözlə informasi-
yanın və ötürülən siqnalların tezliyi üst-üstə düş-
dükdə maskalanmasına xidmət edə bilər. 

Bu səbəblərin birləşməsi, xaotik rabitə sistemlə-
rində aktiv araşdırmalara təkan verdi. Hal-hazırda, 
məlumat siqnallarının çeşidini genişləndirmək, ənə-
nəvi olaraq ötürücü və qəbuledici qurğuların arxi-
tekturasında bir neçə yanaşma təklif edilmişdir. 

Bu istiqamətdəki son fikirlərdən biri birbaşa xao-
tik sxemləridir. Birbaşa xaotik sxemində informasi-
ya xaotik siqnal kimi verilir. İnformasiya ötürücü-
nün xüsusiyyətlərini modulyasiya etməklə və ya ge-
nerasiyadan sonra xaotik bir mühitdə üst-üstə düş-
məklə daxil edilir. Buna görə, xaotik bir siqnaldan 
bir informasiya siqnalının çıxarılması yüksək və ya 
ultra yüksək tezliklərin olduğu bölgədə də aparılır. 
Hesablamalar genişzolaqlı və ultra geniş birbaşa 
xaotik rabitə sistemlərinin saniyədə 10 Mbit/saniyə-
dən bir neçə gigabaytadək məlumat ötürmə sürətini 
təmin etməyə qadir olduğunu nümayiş etdirir.  

Rabitə sxemlərində xaos, məlumatın daşıyıcısı, 
məlumatın yeni bir görünüşə çevrilməsini təmin 
edən dinamik bir proses kimi istifadə edilə bilər. 
Xaos köməyi ilə ötürücüdə siqnal bir görünüşdən 
digərinə modifikasiya edən qurğuya xaotik koder 
deyilir. Onun köməyi ilə məlumat elə bir şəkildə 
dəyişdirilə bilər ki, kənar müşahidəçi üçün daxil 
olmaq çətin olar, eyni zamanda qəbuledici tərə-

M 
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fində xüsusi dinamik sistem - xaotik dekoder il-
kin formasına qaytarılacaqdır. 

Xaotik kodlaşdırmanın köməyi ilə böyük bir 
açıq istifadəçi qrupları - alt sahələri yaratmaqla 
ümumi bir məlumat yerini əsaslı şəkildə yenidən 
təşkil etmək mümkündür. Hər bir qrupun özündə 
"ünsiyyət dili" tətbiq olunur. Qaydalar, protokol-
lar bütün iştirakçılar üçün ümumi olan vasitələr-
dir. Bu "dili" öyrənmək və cəmiyyətin üzvü ol-
maq istəyənlər üçün nisbətən adi çıxış vasitələri 
mövcuddur. Eyni zamanda, oxşar bir mübadilədə 
kənar müşahidəçilərin rolu çətin olacaq. Beləlik-
lə, xaotik kodlaşdırma ümumi informasiya məka-
nının quruluşu vasitəsi kimi xidmət edə bilər. 

Eyni şəkildə bir çox istifadəçiyə məlumat əldə 
etməyi təşkil edə bilərsiniz. Qlobal Veb şəbəkələ-
rin və magistral informasiya axınlarının mövcud-
luğu, məlumatların bir kanal vasitəsilə keçməsini 
təmin edən ümumi protokolların mövcudluğunu 
nəzərdə tutur. Lakin müəyyən iştirakçı qrupların-
da (məsələn, korporativ şəbəkələr daxilində) 
"yad" iştirakçılara giriş imkanı vermədən müəy-
yən istehlakçılara məlumat çatdırmaq imkanı 

mövcuddur. Xaotik kodlaşdırma üsulları bu cür 
virtual korporativ şəbəkələrin təşkili üçün əlverişli 
bir vasitədir. Bundan əlavə, onlardan klassik krip-
toqrafiya sahəsinə keçərək müəyyən bir məxfilik 
səviyyəsini təmin etmək üçün istifadə edilə bilər. 

Sonda, xaotik şifrələmənin başqa bir funksiya-
sı elektron ticarətinin inkişafı və İnternetdə müəl-
lif hüquqlarının çətinləşməsi ilə əlaqədar çox ak-
tualdır. Xüsusilə, bu, multimedia məhsulları şəbə-
kəsi (musiqi, video, rəqəmsal foto və s.) vasitəsilə 
həyata keçirilməsinə aiddir. Xaos əsasında müəl-
lifin hüquqlarını və əqli mülkiyyət hüquqlarını 
qorumaq üçün belə bir üsul təqdim etmək müm-
kündür. Məsələn, xaosla kodlanan musiqi parça-
ları şəbəkədə heç bir məhdudiyyət qoyulmadan 
paylanacaq ki, hər istifadəçi onlardan istifadə edə 
bilsin. Ancaq xüsusi dekoder olmadan qulaq 
asanda səs keyfiyyəti aşağı olacaq. 

Qeyd etmək lazımdır ki, xaotik kodlaşdırma-
nın yuxarıda sadalanan funksiyaları müasir infor-
masiya işlənmələrində onun həyata keçirilməsinin 
potensial imkanlarını azaltmır. 
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aşınların işə salınması. Maşınla-
rın, xüsusilə külək və digər alter-
nativ enerji aqreqatlarının işə sa-

lınmasında gövdənin elektrik və maqnit vəziyyəti 
sürətlə dəyişir. Xüsusilə maqnit təsirləri bütün 
gövdəni bürüyür və bir sıra hadisələrə yol açır 
[1]. Bu məsələ keçid proseslərinə müxtəlif amil-
lərin təsiri və qəzaların analizləri üçün də vacib-
dir.  

Öz-özünə sinxronlaşma ilə ənənəvi sinxron 
maşının və alternativ asinxron mühərriklərinin şə-
bəkəyə qoşulmasında stator cərəyanı sıçrayışla 
artır, şəbəkə gərginliyi isə kəskin azalır. Lakin qı-
sa müddətli olan bu dəyişmələrdə cərəyan və ona 
uyğun olaraq artan elektrodinamiki qüvvələr ge-
neratorun çıxışında qısa qapanma yarandığı halın-
dakı qiymətlərə nisbərən təhlükəsiz keçir. Bu an-
da generator təsirlənməmiş olduğu üçün, stator 
cərəyanı yalnız onun qoşulduğu şəbəkə gərginli-
yilə təyin edilir. Stator dolağının EHQ-si normal 
rejimin EHQ-dən kiçik, maşının x`d və x``d  
cəm müqavimətləri isə, generatorun x``

dvə x``
q 

müqavimətlərindən böyük olur. Müqavimətlərin 
artma səbəbi alternativ aqreqatlara qoşulan şəbə-
kənin müqavimətləridir. Bundan başqa öz-özünə 
sinxronlaşma halında sərbəst cərəyanların perio-
dik toplananlarının sönməsi QQ-dan daha sürətli 
keçir. Çünki öz-özünə sinxronlaşmada rotor bo-
şaldıcı rezistora qapanmış halda olur. Ona görə 
maşının böyük sürüşmə ilə qoşulduğu halda belə, 
artan cərəyanların uzunmüddətli təsirləri qorxulu 
olmur.  

Elektrik generatorunun pazlarında yerləşdiril-
miş n dolaq sarğısında cərəyan paylanmasına ba-
xaq şək. 1. a), b).  

 

dz

y

z a) b)

b
a

 
Şək.1. a)Sarğı naqillərinin pazlarda yerləşməsi, 

b)  maqnit sahəsinin dəyişməsi 
 
Konturda tam cərəyan qanununa aid (punktir 

qırmızı xətt üzrə) tənlik aşağıdakı kimi ifadə 
edilir: 

Ea
b

dz
dH                                (1)                

Maqnit qüvvə xətləri maşının paz səthindən 

M 



 
POLİS AKADEMİYASININ                               ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 2 (30), 2021 

115 

perpendikulyar çıxdığından maqnit sahə gərgin-
liyinin poladdan keçən qalınlığı üzrə inteqralını 
nəzərdən atmaq olar. Lakin bəzi gövdə konstruk-
siyalarında (materiallarında) bu maqnit 
səpələnməsi nəzərə alınmalıdır. Müstəvi konturda 
elektromaqnit induksiya qanununu tətbiq edərək 
elektrik və maqnit sahələri arasındakı bərabərliyi 
aşağıdakı kimi yazmaq olar: 

.

Hjdz
dE                        (2) 

Buradan, 


 Hja
b

dz
Hd 2

2

   

və    
  



 Eja
b

dz
Ed 2

2

                     (3) 

 
Birinci tənliyin həlli aşağıdakı kimi ifadə 

edilir: 
 

pzpz eBeAH   z(4) 
 
Burada 
 

 p2=jb,  p=(1+j)k ;   a
bk 
 2

   (5) 

 
Pazların içindəki sarğı məftillərinin yuxarı və 

aşağı səthlərində yaranan maqnit sahə 
gərginliklərinə əsasən, A və B inteqral sabitlərini 
z=0 və z=h səviyyələrində təyin etmək olar: -  
H(0)a=mİ ,   H(h)a=(m-1)İ . 

 

IbeAe

hHBAH

a
mphph

a
mI




 1

)(,)0(
               (6) 

 
(5) tənliyindən  (6) tənliyinin I-ni eph –a vurub, 

II ilə fərqini yazaraq,   
 

 )1()(   mmeeeA ph
a
Iphph  və 

 )1(2   mmeA ph
shpha
I            (7) 

 ph
shpha
I memB 
  )1(2             

(8)                                                                       

 
A və B inteqral sabitlərini (4)-da nəzərə 

aldıqda, maqnit sahə gərginliyi təyin edilir: 
  

 )()1(1 hzshpmshpzmH shpha     (9)                 

Gövdə çevrəsində meydana çıxan elektrik sahə 
gərginliyi üçün aşağıdakı ifadəni yazmaq olar: 

 

 chpzmhzchpm

E

bshph
Ip

dz
dH

b
a





)1()(

1



           (10)          

 
Uyğun olaraq dolağın m-ci sarğı məftilində 

cərəyan sıxlığını hesablamaq 
 

 olar  chpzmhzchpm

EJ

bshph
Ip 



)1()(


   (11)       

 
İşə düşən maşın dolaqlarında induksiyalanan 

bu cərəyanlar dolaqlarda ilkin istilik yaranmasına 
səbəb olur. Əgər blok qeyri-simmetrik rejimlə iş-
ləyərsə, burada düz ardıcıllıqla yanaşı əks və sıfır 
ardıcıllıqlı cərəyan təşkilediciləri də dolaqlarda 
əlavə istiliklər yaradır. Əks ardıcıllıqlı cərəyan 
sinxron fırlanmanın əksinə olduğundan onun ya-
ratdığı itkilər ikiqat qiymətə çıxır.  

Transformator içliklərinin maqnit təsirlən-
məsi. Alternativ enerji mənbələrində texniki-iqti-
sadi səmərəsinə görə transformatorlar aqreqata 
daha yaxın yerləşdirilir. Transformatorların əsas 
hissələrindən biri onların polad içlikləridir. İçlik-
lərin maqnit keçiricisi yüksək maqnitlənmə xas-
səsinə malik olan qapalı çərçivə şəklində hazırla-
nır. Maqnitlənən içliklərdə böyük maqnit induksi-
yası və maqnit seli ilə yanaşı daxili burluğan cə-
rəyanlar, maqnitlənmə itkiləri, səth effekti və 
yüksüz rejimdə dolaqları induksiyalandırma ef-
fektlərinə uyğun əks təsirlər yaranır. Bunlar ha-
mısı yüksüz iş rejimində yaranan effektlərdir. 
Ona görə içlikləri mümkün qədər nazik soyuq ya-
yılmış maqnit vərəqələrdən yığmaq lazımdır. Son 
texnologiyalarda içlikləri qalınlığı 0.23-0.28 mm 
olan polad vərəqələrdən yığırlar. Vərəqənin qalın-
lığı nə qədər az olarsa, onun xüsusi elektrik mü-
qaviməti bir o qədər çox, səth effekti təsiri isə bir 
o qədər az olar. Əlavə olaraq daxili maqnitlənmə, 
burluğan cərəyanları azaltmaq üçün vərəqələr bi-
ri-birindən nazik kağız qatı və xüsusi istiliyə da-
vamlı şüşə əsaslı və ya okalin laklarla izolə edilir. 
Əlavə qatlar vərəqələrin soyuq yayılmasından 
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sonrakı bişirlimə mərhələsində çəkilir. Yığılmış 
maqnit içlikləri alt və üst tərəfdən yarmo (boyun-
duruq) şvellerləri arasında xüsusi şpilka boltlarla 
sıxırlar. Bu qaydada yığılmış vərəqlər biri-birin-
dən izolə edilmiş lakin çox sıx vəziyyətdə qalır-
lar. Sıxıcı şpilka boltları vərəqələri eninə dəlib 
keçməməsi üçün onları yan tərəfdən şvellerlərə 
bərkidirlər şəkil.2.   

A

a)

    3

    8

A

b)

A

    8

    6    5

    4

    9

    c)

A

    2

    5

    1

    7

    5

    3

 
Şəkil.2. Transformatorun maqnit içliyinin 

şpilkasız preslənməsi. 
 a) şixtovka sxemi, b) yarmonun preslənmə 

qaydaları; c) çubuqların preslənmə qurğusu; 1-
elektrokarton sarğı, 2-polad bandaj, 3-içlik 
çubuğu, 4-yarma, 5-xarici cıxıcı şpilka, 6-
presləyici skob, 7-cıxıcı vint, 8- elektrokarton 
aralıq, 9- lentşəkilli polad yarımbondaj 

 

 
Bərkitmədə itkiləri azaltmaq üçün yeni seriyalı 

transformatorları şpilkasız texnologiya ilə yığır-
lar. Bu içliyin qızmasını və polad itkilərini azal-
dır. Maqnit keçirici içliyin şixtovkası maqnit seli-
nin yolunda müqavimətin azalmasını nəzərə al-
maqla aparırlar. Polad içlik vərəqələrinin birləşən 
sərhədləri çəpinə kəsilərək birləşdirilir şək.2.a). 
Bu içlikdə maqnit selini istiqamətləndirmək 
üçündür. Çünki çəp birləşmənin sahəsi çox oldu-
ğundan müqaviməti azalır. Həm də bu zaman ara-
lıqda induksiya düzbucaqlı haldakına nisbətən 
azalır. Nəticədə induksiya ilə düz mütənasib olan 
yüksüz iş cərəyanı da azalmış olur. Ümumiyyətlə, 
avadanlıqların içərisində yaxınlıqda yerləşdirilən 
dolaq və maqnit mühüti cərəyan və gərginlik təsi-
rinə düşdükdə, orada baş verən induksiya nəzəri 
araşdırmalar və xüsusi hesabatlarla yoxlanmalı-
dır. Məsələn, külək aqreqatlarının quyruq hissə-
sində yerləşdirilən transformatorlar, reaktorların 
biri-birindən və gövdədən olan məsafələri xüsusi 
olaraq hesablanır [3]. 
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Резюме: При пуске машин, особенно альтернативных электроустановок, электромагнитное 

состояние обесточенных корпусов изменяется скачком. Развиваемое с начального состояния  
магнитная индукция охватывает весь корпус и открывает путь ко многим физикомеханическим 
изменениям агрегата [1]. Решения этого вопроса позволяет провести анализ переходного про-
цесса и аварийных случаев энергопроизводящих установок.  
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Electromagnetism of the body and drinks in  
alternative electrical equipment 

 
Abstract: When starting machines, especially alternative electrical installations, the electromagnet-

ic state of de-energized cases changes abruptly.The magnetic induction developed from the initial 
state covers the entire body and opens the way to many physical and mechanical changes in the unit 
[1]. The solution to this issue makes it possible to analyze the transient process and emergency cases 
of power generating installations.  
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nformasiya müharibəsi müharibələrin 
aparılması fəzasını genişləndirir, belə mü-
haribələrdə cəbhə xətti olmur. Baxılan an-

da informasiya təsirinin aparılmasını birmənalı 
şəkildə təyin etmək mümkün olmadığı kimi, in-
formasiya əməliyyatlarının həyata keçirilməsini 
də aşkar etmək olmur. Ona görə də belə təsir fik-
sasiya olunmur  və əməliyyatların müəllifləri qey-
ri-müəyyən qalır. İnformasiya müharibəsi zamanı 
vəziyyət beynəlxaq hüquq və etik normaların ol-
maması səbəbindən  daha da çətinləşir. 

İnformasiya müharibələrinin istənilən aktyor-
ları ola bilər – dövlətlər və dövlətlərin xüsusi ida-
rələrindən tutmuş istənilən terrorçular da daxil ol-
maqla cinəyətkar qruplara kimi. Belə müharibə-
nin aparılması üçün texniki vasitələr olmalıdır ki, 
bu vasitələrin də ucuz olması informasiya müha-
ribəsinin sadə vətəndaşlar tərəfindən aparılmasını 
mümkün edir. 

“İnformasiya müharibəsi” termini 1985-ci ildə 
Çində daxil edilmişdir [1]. Bu terminin əsasını 
qədim Çin hərbi xadimi Sun Tszının “Müharibə 
məharəti” traktatında yer almış fikirləri təşkil edir 

[2]. O yazırdı: “Hər bir müharibədə, bir qayda 
olaraq, ən yaxşı siyasət dövləti tam şəkildə, dağit-
madan ələ keçirməkdir. Döyüşlərdə yüz dəfələrlə 
qalib gəlmək məharətin sonu deyil. Düşməni dö-
yüşsüz məğlub etmək isə məharətin zirvəsidir.” 
Sun Tszı aşağıdakıları təklif edirdi: 

- düşmən tərəfdə yaxşı nə varsa sıradan çıxa-
rın; 

- düşmənin görkəmli xadimlərini cinayətkar 
müəssisələrə cəlb edin; 

- düşmənin rəhbərlərinin prestijini korlayın 
və lazım olan zamanda insanlara təqdim edin; 

- bu məqsədlər üçün ən alçaq adamlarla iş 
birliyi qurun; 

- sizə düşmən olan ölkənin vətəndaşları ara-
sında münaqişələr və toqquşmalar yaradın; 

- cavanları yaşlı insanlara qarşı qoyun; 
- bütün vasitələrdən istifadə edərək dövlətin 

işləməsinə mane olun; 
- bütün vasitələrdən istifadə edərək düşmən 

tərəfin qoşunlarının normal təchizatına və onlarda 
olan intizama mane olun; 

- düşmən döyüşçülərin əqidəsini mahnı və 
musiqi ilə qırın; 

- özünüzün düşmənlərinin ənənələrini ucuz-
laşdırın və allahlarına inamı qırın; 

- yüngül əxlaqlı  qadınları düşmən tərəfə 
göndərin; 

- informasiya alınması üçün vəsaitə qənaət 
etməyin; 

- ümumiyyətlə, pulda və vəd verməkdə qə-
naətə yol vermək olmaz, çünki onlar çox gözəl 
nəticələrə gətirir. 

İlk dəfə “informasiya müharibəsi” termini 

İ 
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amerikalı Tomas Ron tərəfindən Boinq şirkəti 
üçün 1976-cı ildə hazırladığı “Silah sistemləri və 
informasiya müharibəsi” hesabatında işlənib. Mü-
əllif göstərmişdir ki, informasiya infrastrukturu 
amerika iqtisadiyyatının əsas komponentinə çev-
rilməklə, eyni zamanda həm müharibə, həm də 
sülh şəraitində bir məqsədə çevrilir. T.Ronun he-
sabatının dərc olunması kütləvi informasiya vasi-
tələrində aktiv kampaniyaya çevrildi. ABŞ-ın 
Hərbi Hava Qüvvələri bu predmeti aktiv şəkildə 
1980-ci ildən müzakirə etməyə başlamışlar. Bu 
vaxta artıq informasiyanın həm məqsəd, həm si-
lah olmağı haqqında təsəvvürlər formalaşmışdı. 

İnformasiya müharibəsi anlayışının tərifinə nə-
zər salaq. Politoloq İ.N. Panarin belə təyin edir. 
İnformasiya müharibəsi informasiya və silahlı 
mübarizələrin kompleks şəkildə təhlükəli zaman-
larda, həm döyüş aparılarkən tətbiq olunmasıdır. 
İnformasiya təhlükəsizliyinə aid əsərlərin müəllifi 
D.Y.Şvets hesab edir ki, informasiya müharibəsi 
düşmənin informasiyasına və informasiya siste-
minə informasiya üstünlüyü qazanmaq üçün milli 
strategiya naminə təsir edən  kommunikativ tex-
nologiyadır. “İnformasiya müharibəsi – bu nədir” 
məqaləsinin müəllifi İ.İ. Zavadski yazır: İnforma-
siya müharibəsi milli hərbi strategiyanın təmin 
olunması üçün düşmənin informasiyasına və in-
formasiya sisteminə təsir edən hərəkətlər toplu-
sundur. Rusiya Mərkəzi Seçki Komissyası nəz-
dində elmi konsultativ ekspert şurasının üzvü 
A.V.Bedritskiy informasiya müharibəsinə konf-
liktlərin bir növü kimi baxır. Bu zaman qarşı du-
ran tərəflərin əsas məsələsi öz informasiyasının 
və informasiya sistemlərinin qorunması, qarşı tə-
rəfin informasiyası ilə manipulyasiya etmək və bu 
informasiyanın inkanlarını məhdudlaşdırmaqdır 
[3]. 

Əgər klassik müharibənin məqsədi qarşı döv-
lətin təminat sistemlərinə zərər vurmaqdan ibarət-
dirsə, informasiya müharibələri vasitəsilə vurulan 
zərər ölkədə siyasi vəziyyətin stabilliyini pozmaq 
üçün kütləvi şəkildə insanlara psixoloji təsir et-
mək istiqamətində yönəlmişdir. İnformasiya hü-
cumlarının əsas üstünlüyü bir atəş belə açmadan 
yalnız başqa baxışlar, özgə dəyərlər gətirməklə 
insanların idrakını proqramlaşdırmaqla qoyulan 
məqsədə çatmaqdadır. Belə təsirin əsas auditori-

yası, əlbəttə ki, gənclər və hakimiyyət elitasıdır 
[4]. 

İnformasiya müharibəsi – ideyalar və dəyərlər 
sferalarında gedən müharibədir. İnformasiya mü-
haribəsi psixoloji müharibənin bir hissəsidir ki, 
bu müharibə də insanın fiziki cəhətdən məhv 
edilməsinə yox, onun idrakının dəyişməsinə yö-
nəlmişdir. 

İnformasiya müharibəsinin üç səviyyəsi qeyd 
olunur. Birinci səviyyə – empirik səviyyədir. Bu-
rada hər hansı bir sferada – istər iqtisadi, siyasi, 
istərsə də mədəni sferada faktların təhrif olunması 
baş verir. Elə bu səviyyədə həm ölkənin daxilində 
hakimiyyət uğrunda mübarizə, həm də geosiyasi 
fəzada təsir göstərmək üçün bir alət olan “feyk 
xəbərləri” anlayışı meydana çıxır. Baxılan halda 
informasiya faktları obyektiv bir əsas olmadığın-
dan düzgün olmur. İnformasiya tullantıları, şaiyə-
lər müəyyən məqsədlərə çatmaq naminə ictimai 
fikirlə və vətəndaşların  idrakı ilə manipulyasiya 
etmək üçün nəzərdə tutulur. Onlar xəbərlərin ra-
sional qiymətləndirilməsinə deyil, emosional dərk 
edilməsinə hesablanır. Bu effekti hər hansı bir şə-
kil və ya video da gücləndirə bilər. 

İkinci səviyyə - konseptual səviyyədir. Burada 
informasiyanın yaranması, onun bu və ya digər 
şəkildə toqquşması və informasiyanın interperata-
siyasıdır. “İnterperatasiya – dərk etmək üçün çə-
tin və ya mürəkkəb olanın gizli mənasının axtarışı 
və ya izah edilməsidir”.  Baxılan proses informa-
siyanın kritik dərk edilməsinı tələb edir və infor-
masiyanı interperatasiya edənin dünyagörüşünə 
uyğun gəlir. Məhz bu səviyyə bütün informasiya-
nı hərəkət etmək üçün əldə vasitə kimi istifadə et-
məyə qoymur, yalnız sərbəst düşünmə imkanı 
seçməyə imkan yaradır. 

Üçüncü səviyyə - məna səviyyəsidir. Bu səviy-
yədə ekzistensional dəyərlər yoxlanmağa məruz 
qalır. Bir cəmiyyətin idrakının, baxışlarının və 
dəyərlərinin qarşı tərəfə daha əlverişli olan başqa 
sistemə dəyişməsi məqsədi ilə insanın psixoloji 
sferasına təsir göstərilir. 

İnformasiya konfliktləri – fərdlər arasından 
tutmuş dövlətlər arasında istənilən sferada, istəni-
lən səviyyədə yarana bilər. Lakin konfliktin tərəf-
lərindən asılı olmayaraq informasiya - güclü silah 
olaraq qalır. Mübarizə aparan tərəflərin bir-birinə 
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özünü həm açıq, həm də gizli şəkildə büruzə ve-
rən informasiya və ya informasiya - psixoloji təsir 
göstərdiyi informasiya müharibəsidir. 

İnformasiya müharibəsinin məğzinə baxdıqda 
onu qeyd etmək lazımdır ki, bu müharibə vətən-
daşlara qarşı yönəlmişdir. Belə ki, informasiya 
texnologiyaları sadə adamların da adi həyatına 
daxil olaraq, onları kənardan yürüdülən ideyalara 
həssas olmağa və eyni zamanda başqalarına biga-
nə qalmağa məcbur edir. İnformasiya hücumları-
nın təhlükəsi ondan ibarətdir ki, onların düzgün 
həyata keçirilməsi zamanı cəmiyyət daxildən par-
çalanır və son nəticədə dağılır. 

İnformasiya müharibəsinin üç məqsədi möv-
cuddur: 

- öz məqsədləri üçün informasiya fəzasının 
nəzarətə götürülməsi; 

- qarşı tərəfə informasiya hücumları keçir-
mək məqsədi ilə informasiya və informasiya seli-
nin nəzarətə götürülməsi; 

- hərbi informasiya funksiyalarının köməyi 
ilə silahlı qüvvələrin fəaliyyətinin effektivliyinin 
artırılması [5]. 

İnformasiya müharibələrinin alətlərinin istifa-
də edilməsi aşağıdakı məsələləri qarşıya qoymağa 
və həyata keçirməyə imkan verir: 

- KİV- də  əvvəlcədən yalan informasiya yer-
ləşdirməklə dünya ictimaiyyətinin və ayrı -ayrı 
dövlətlərin vətəndaşlarının dezinformasiyası; 

- insanların beyinlərinə kütləvi hücumlar təş-
kil etmək yolu ilə ideologiyanın yayılması; 

- hakim elitanın və gənclərin liderlərinin tə-
rəfdarları arasında verbovkanın aparılması; 

- qapalı informasiyanın məhv edilməsi və ya 
təhrif olunması məqsədi ilə müxtəlif informasiya 
resurslarına – arxivlərə, verilənlər bazalarına mü-
daxilələrin həyata keçirilməsi; 

- dövlətin beynəlxalq səviyyədə qərarların 
qəbul edilməsində təsirinin azaldılması; 

- ictimai fikrə yad mədəni elementlərin daxil 
edilməsi və öz milli mədəniyyətinə neqativ baxış, 
istehlakçı prinsiplərinin üstünlük təşkil etməsi və 
mənəviyyatsızlıq; 

- dövlətin iqtisadiyyatının və siyasi stabilliyi-
nin destabilizasiyası; 

- dövlətin siyasi rəhbərliyinin diskreditasiya-
sını həyata keçirən məlumatların yayılması; 

- dövlətin aparıcı siyasi qüvvələri arasında 
konfrontasiya vəziyyətinin yaradılması; 

- millətçiliyin, ksenofobiyanın, irqi və dini 
düşmənçiliyin qızışdırılması; 

- kütləvi iğtişaşlar, qızışdırıcı çıxışlar və ek-
stremist çağırışların təşkil olunması [6]; 

İnformasiya müharibələrinin əsas metodları in-
formasiya-psixoloji metodlardır ki, bunlar da hib-
rid müharibənin digər elementlərini də özündə 
saxlaya bilər. 

Təsir müxtəlif vasitələrlə həyata keçirilə bilər. 
İnformasiya təsiri. Burada informasiyanın ya-

yılması təsirin əsas faktorudur. Beləliklə, haki-
miyyət əhalini öz ölkəsinin hərbi siyasətinin müs-
bət qiymətləndirilməsinə hazırlaya və KİV vasitə-
si ilə vətənpərvərlik baxışlarını formalaşdıra bilər. 
Əks halda, qarşı tərəf özünə uyğun ideya istiqa-
mətini və əhval -ruhiyyəni yürüdə və  maliyyə-iq-
tisadi ticarət sanksiyaları tətbiq edə bilər. Bu, 
dövlətin iqtisadiyyatının zəifləməsinə, həyat sə-
viyyəsinin aşağı düşməsinə, məişət çətinliklərinə, 
epidemioloji xəstəliklərin sayının artmasına və 
bunun nəticəsi olaraq vətəndaşların mövcud şəra-
itlə bağlı narazılığının artmasına gətirib çıxara bi-
lər. 

Təzyiq siyasi vasitələrlə aparıla bilər. Beləlik-
lə, dövlətin siyasi başçılarına təzyiq məqsədi ilə 
müxalifət partiyalarına və xaricdən maliyyələşdi-
rilən fəaliyyətlərə dəstək həyata keçirilir [7]. 

İnformasiya müharibəsinin əsas tərkib elemen-
ti informasiya-psixoloji müharibədir. Bu mühari-
bə özündə insanların beyinlərinə təsir edən vasitə 
və metodları birləşdirir. 

İnsanın motivasiyasını dəyişmək məqsədi ilə 
onun psixoloji durumuna təsir  edilməsi informa-
siya müharibəsinin psixoloji qanadıdır. Psixoloji 
müharibədə etik məhdudiyyətlər yoxdur, qarşı tə-
rəfin daxili vəziyyətinə zərbə vurmaq üçün müx-
təlif üsullardan istifadə edilir. Bura qətllər, su 
mənbələrinin və ərzağın zəhərlənməsi, sabotaj, 
terror və s. aid edilə bilər. Bütün bunlar psixoloji 
müharibəni hibrid müharibəyə oxşadır. 

Psixoloji müharibə - hakim dairələrin təbliğat, 
terror və başqa vasitələrdən istifadə etməklə öz 
xalqına, düşmən, müttəfiq və neytral ölkələrin 
xalqlarına öz hərbi strategiyasının məqsədlərinə 
çatmaq naminə siyasi-ideoloji, mənəvi və psixo-
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loji cəhətdən təsir göstərmək üçün xüsusi növ ha-
zırlıq və müharibənin aparılmasıdır. 

Psixoloji müharibələrin məqsədi açıq hərbi 
əməliyyatların hazırlanması və həyata keçirilmə-
si, qarşı tərəfə silahlı qüvvələrin tətbiq edilməsinə 
bəraət qazandırmasıdır. Psixoloji müharibə - xü-
susi təşkil olunmuş və peşəkarcasına həyata keçi-
rilən, qarşı tərəfin beyninə, hissiyyatına və iradə-
sinə təsir göstərən bir müharibədir. 

Psixoloji müharibə anlayışının iki anlamı möv-
cuddur. Birinci anlam özündə insanlara psixoloji 
təsir göstərə bilən təcrübəyə malik şəxslərin fəa-
liyyətini birləşdirir. 

Terminin ikinci anlamı adi, gündəlik səviyyə-
də müzakirə vasitələrindən istifadə etməni və in-
sanlar arasında təsir mexanizmlərini öz məqsədlə-
rinə tabe etmək – öz fəaliyyətlərinin əlverişli şə-
kildə həyata keçirmək, mübahisələrdə qalib gəl-
mək, seçki kompaniyalarında namizədlərini irəli 
sürmək və s. üçün istifadəni nəzərdə tutur [8]. 

İnformasiya müharibəsinin məqsədlərinə çat-
maq üçün kompleks tədbirlər və psixoloji hərə-
kətlər informasiya-psixoloji əməliyyat adlanır. 
Onlar əks tərəfin vətəndaşlarına, açıq döyüş əmə-
liyyatlarında iştirak edən qarşı tərəfin silahlı qüv-
vələrinə, digər ölkələrin hakimiyyət elitasının nü-
mayəndələrinə yönəlib [9]. 

İnformasiya qarşıdurması obyektlərinin spesi-
fikasından asılı olaraq müxtəlif növ əməliyyatlar-
dan istifadə olunur. Bu informasiya-texniki və in-
formasiya-psixoloji əməliyyatlardır. 

İnformasiya-texniki əməliyyatlar telekommu-
nikasiya sistemlərinə, strateji xarakterli verilənlər 
bazalarına, müxtəlif strukturların idarəetmə sis-
temlərinə və proseslərə qarşı aparılır. 

İnformasiya-psixoloji əməliyyatlar ayrı-ayrı 
şəxslərə və əhalinin müxtəlif kateqoriyalarına, si-
lahlı qüvvələrin şəxsi heyətinə, rəhbər elitanın 
üzvlərinə və müxtəlif təşkilatların rəhbərlərinə 
qarşı yönəlir. 

İnformasiya-psixoloji və psixoloji əməliyyat 
anlayışları öz mənalarına görə sinonimlər kimi is-
tifadə oluna bilər. İnformasiya-psixoloji termini 
öz strukturunda informasiya komponentinin rolu-
nu xüsusi qeyd edir, həm də psixoloji təzyiqin ol-
masına da istinad edir. 

Psixoloji müharibənin məqsədləri: konfliktin 

qarşısının alınması, qarşı tərəfin silahlı qüvvələri-
nin şəxsi heyətinin və mülki əhalisinin mənəvi ru-
hunun zəiflədilməsi, qarşı tərəfin qoşunlarının 
hərbi əməliyyatlarında iştirak etməkdən imtina et-
mək, qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün 
minimal insan itkilərinin və maddi xərclərin tə-
min edilməsi üçün münbit şəraitin yaradılmasıdır. 

İnformasiya-psixoloji əməliyyatları onların re-
allaşması şəraitinə görə aşağıdakı siniflərə bölü-
nürlər: sülh dövrü, açıq hərbi qarşıdurma dövrü 
və həmçinin, klassik müharibənin elan edilməsivə 
başa çatdırılması dövrü. 

Hibrid müharibə əhaliyə təsir göstərilməsi 
məqsədi ilə açıq konfrontasiya və silahlı mübari-
zənin başlanmasına imkan verməmək üçün infor-
masiya-psixoloji müharibənin aparılmasını nəzər-
də tutur: 

- öz dövlətinin maraqlarına cavab verən baxış-
ların beynəlxalq arenada yayılması; 

- hərbi-siyasi vəziyyətin stabilliyinə çağırışlar; 
- öz dövlətinin müdafiə siyasətinə beynəlxalq 

etimadı formalaşdırmaq; 
-düşmən mövqe tutmuş dövlətlər koalisiyasın-

da parçalanma yaratmaq; 
-potensial rəqibə qarşı hədələmə aksiyalarını 

dəstəkləmək (hərbi gücün nümayişi, siyasi təzyiq, 
iqtisadi blokada, mədəni və elmi əlaqələrin da-
yandırılması və s.); 

-potensial rəqib ölkənin xarici və daxili siyasə-
tinin düzgünlüyünü şübhə altına almaq; 

-rəqib dövlətin siyasi rəhbərliyinin və populyar 
liderlərinin mənəvi və hərbi ideallarını tənqid et-
mək; 

-aqressorun hərbi-siyasi nəzəriyyələrinin, 
doktrinalarının, konsepsiyalarının, baxışlarının 
diskreditasiyası; 

-düşmənin əhalisinin və hərbi qulluqçularının 
mənəvi-siyasi potensialının zəiflədilməsi; 

-mümkün ola biləcək müharibəyə mənfi müna-
sibətin formalaşdırılması; 

-əhalinin müxtəlif qrupları və qoşunlar arasın-
da siyasi, dini, milli və digər       düşmənçilikləri 
qızışdırmaq; 

- rəqib ölkə qarşısında öz dövlətinin siyasi, iq-
tisadi, hərbi və digər üstünlükləri təbliğ etmək; 

- öz hərbi texnikasının, silahının, şəxsi heyətin 
səriştəsinin və silahlı qüvvələrinin mənəvi ruhu-
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nun keyfiyyətcə üstün olduğunu sübut etmək; 
Ukrayna jurnaslti, yazıçı Q.Q.Poçeptsov təklif 

edir ki, informasiya təhlükəsizliyinin bir elementi 
kimi psixoloji müharibələrin aparılması qaydala-
rını yalnız dövlətlərarası konfliktlərdə deyil, həm 
də seçki kampaniyalarında da istifadə etmək la-
zımdır. Bundan əlavə, müxtəlif informasiya qarşı-
durması sistemləri tətbiq olunan müxtəlif kom-
mersiya və digər korporasiyaların informasiya 
mübarizəsində də psixoloji müharibələrin aparıl-
ması qaydaları tətbiq oluna bilər. 

İnformasiya-psixoloji təsir nə qədər güclü olsa 
da ona qarşı dayanmaq mümkündür. Bunun üçün 
adətən silahlı qüvvələrdə aparılan mənəvi və pis-
xoloji tərbiyyə sahəsində profilaktik tədbirlər tət-
biq etmək vacibdir. Bu sahədə iş real siyasi və-
ziyyət və hakimiyyət orqanlarının qərarları haq-
qında informasiya verilməsinə yönəldilməli, şəxsi 
heyətdə dayanıqlı mənəvi–psixoloji vəziyyət for-
malaşdırmalıdır. İnformasiya fəzasının mühafizə-
si üçün xaricdən  informasiya hücumlarına əks 

tədbirlər görmək məqsədi ilə müxtəlif ilkin təd-
birlərin görülməsi vacibdir. 

Beləliklə, informasiya müharibəsi hibrid mü-
haribənin ən vacib alətlərindən biridir, bundan 
əlavə, informasiya amili yalnız hibrid müharibə-
nin tərkib elementləri kimi deyil, həm də beynəl-
xalq qarşıdurmada sərbəst faktor rolunu oynaya 
bilər və kontaktsız döyüş əməliyyatlarında ayrı 
bir element kimi çıxış edə bilər. 

İnformasiya müharibəsi ən böyük təhlükə 
mənbəyidir, belə ki, bu müharibənin məqsədi in-
sanların beyni ilə manipulyasiya etmək və onların 
ağılına hakim kəsilməkdir. 

İnformasiya müharibəsi bir hadisə kimi bir çox 
əsrlər mövcud olmuşdur, lakin onun təsdiq olun-
ması hazirda ilkin mərhələsini yaşayır, onun dağı-
dıcı və stabilliyi pozan  təsiri öz təsdiqini tapır və 
informasiya təhlükəsinə və hibrid müharibəyə bü-
tövlükdə qarşı durmaq üçün müxtəlif tədbirlər gö-
rülür. 
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İnformation war as one of the most  
important tools of hybrid war 

 
Summary. The article deals with information warfare, one of the most important tools of hybrid 

warfare. The growing role of information technology since the beginning of the 21st century has in-
creased its impact on military skills. Today, it is impossible to imagine military rule without it. 

The article clarifies the concept, levels, goals, methods, means of influence of information warfare, 
its component element - the information-psychological struggle. The author also notes that although 
information warfare is a non-military phenomenon, its destructive role is undeniable. 
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Полковник запаса, к.ф.-м.н. Азер Гасанов 
Информационная война как один из  

важнейших инструментов гибридной войны 
 
Резюме. В статье рассматривается информационная война - один из важнейших инструмен-

тов гибридной войны. Растущая роль информационных технологий с начала XXI века усилила 
их влияние на военное искусство. Сегодня без него невозможно представить военное правле-
ние. 

В статье уточняются понятие, уровни, цели, методы, средства воздействия информационной 
войны, ее составной элемент - информационно-психологическая борьба. Автор также отмечает, 
что, хотя информационная война является невоенным явлением, ее разрушительная роль неос-
порима. 
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