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ərbi qulluqçuların hüquqlarının və 
qanuni maraqlarının məhkəmədə 
müdafiəsi mülki və cinayət mühaki-

mə icraatı qaydalarında həyata keçirilir. 
Mülki mühakimə icraatı qanunçuluq, ədalət 

muhakiməsinin ancaq məhkəmə tərəfindən həya-
ta keçirilməsi, hamının qanun və məhkəmə qarşı-
sında bərabərliyi, hakimlərin müstəqilliyi, ədalət 
mühakiməsinin çəkişmə, tərəflərin bərabərliyi və 
faktlar əsasında həyata keçirilməsi, məhkəmə ba-
xışının aşkarlığı prinsiplərinə əsaslanır. 

Hərbi qulluqçuların hüquqlarının mülki müha-
kimə icraatında müdafiəsi həlli tələb olunan mə-
sələnin mahiyyətindən asılı olaraq iki qrupa bölü-
nə bilər. Hərbi qulluqçu özünün hərbi xidmətlə 
bağlı olmayan subyektiv hüquqlarını istənilən və-
təndaş kimi, məhkəmədə müdafiə edərək nikahın 
pozulması və ümumi əmlakın bölünməsi, borcun 
alınması, şərəf və ləyaqətin qorunması və digər 
məsələlər üzrə iddia tələbi ilə məhkəməyə müra-
ciət edə bilər. Hərbi qulluqçunun hüquqlarının bu 
şəkildə müdafiəsi demək olar ki, dövlət orqanları 
tərəfindən şübhə altına alınmamış, həmin hüquq-
ların həyata keçirilməsinə maneələr törədilmə-
mişdir. Lakin son dövrlərədək hərbi qulluqçu tə-
rəfindən hərbi idarəetmə orqanlarının və onların 
vəzifəli şəxslərinin hərəkət və hərəkətsizliyindən 

məhkəməyə şikayət verməsi qadağan olunurdu. 
Belə hərəkətlərdən ancaq hərbi-inzibati qaydada, 
yəni «komanda üzrə» şikayət verilməsi nəzərdə 
tutulurdu. 

Ancaq Azərbaycan Respublikası müstəqillik 
əldə etdikdən, «Hərbi qulluqçuların statusu haq-
qında» Azərbaycan Respublikası Qanunu və 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası qəbul 
edildikdən sonra hərbi quluqçular hərbi xidmətlə 
bağlı olan subyektiv hüquqlarını və qanuni ma-
raqlarını da məhkəmədə müdafiə etmək imkanı 
əldə etdilər.  

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 
26-cı maddəsilə hər kəsin qanunla qadağan olun-
mayan üsul və vasitələrlə öz hüquqlarını və azad-
lıqlarını müdafiə etmək hüququ müəyyən edilir. 

Konstitusiyasının 71-ci maddəsinə əsasən, in-
san və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını qo-
rumaq qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiy-
yəti orqanlarının borcu kimi müəyyən olunur. 

«Hərbi qulluqçuların statusu haqqında» Azər-
baycan Respublikası Qanununun 22-ci maddəsi-
nə əsasən, hərbi qulluqçular dövlət orqanlarına, 
ictimai təşkilatlara və birliklərə, hərbi idarəetmə 
orqanlarına təkliflər və ərizələrlə müraciət etmək, 
habelə vəzifəli şəxslərin, dövlət orqanlarının, icti-
mai təşkilatların və birliklərin, hərbi idarəetmə 
orqanlarının, habelə vətəndaşların (o cümlədən 
hərbi qulluqçuların) hüquqa zidd hərəkətlərindən 
müəyyən edilmiş qaydada şikayət hüququna ma-
likdirlər. Müəyyən olunmuş təminatla bağlı mə-
sələlər, komandirlərin (rəislərin) və ya başqa hər-
bi qulluqçuların qanunsuz xidməti sərəncamları 
və hərəkətləri, eləcə də hərbi xidmət münasibət-
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lərinin digər problemləri üzrə şikayətlər Azərbay-
can Respublikası Silahlı Qüvvələrinin nizamna-
mələrində nəzərdə tutulan qaydada verilir, baxılır 
və həll edilir. Hərbi qulluqçular hərbi vəzifəli 
şəxslərin və hərbi idarə orqanlarının qərar və hə-
rəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) inzibati qayda-
da yuxarı komandanlığa və (və ya) məhkəməyə 
şikayət edə bilərlər. Elə həmin maddə ilə də hərbi 
qulluqçular tərəfindən şikayət verilməsinə mane 
olmaq və buna görə şikayət verəni cəzalandırmaq 
və ya təqib etmək qadağan edilir [6].  

Eyni zamanda qanunla şikayətlərin verilməsilə 
bağlı hərbi qulluqçuların məsuliyyəti də müəyyən 
olunur və qeyd edilir ki, şikayət verərkən qəsdən 
yalan məlumatlar vermiş və ya böhtan atmış hər-
bi qulluqçu buna görə Azərbaycan Respublikası-
nın qanunvericiliyinə müvafiq surətdə məsuliyyət 
daşıyır. 

Hərbi qulluqçuların subyektiv hüquqlarının 
hərbi idarəetmə orqanlarının və onların vəzifəli 
şəxslərinin qanunsuz hərəkət və hərəkətsizliyin-
dən məhkəmədə müdafiəsi qaydaları mülki və-
təndaşların hüquqlarının müdafiəsi qaydalarından 
fərqlənmir. 

Mülki şəxslər olduğu kimi, hərbi qulluqçular 
da məhkəmədə öz problemlərini müstəqil olaraq, 
nümayəndələr vasitəsilə, yaxud nümayəndələrlə 
birlikdə həll edə bilərlər.  

Hərbi qulluqçunu təmsil edən nümayəndənin 
səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının Mül-
ki-Prosessual Məcəlləsinin 69-75-ci maddələrin-
də nəzərdə tutulan qaydada müəyyən edilir. 

Hərbi qulluqçular tərəfindən verilən etibarna-
mələr müvafiq hərbi hissə, birləşmə, idarə, hərbi-
tədris müəssisəsinin komandiri (rəisi) tərəfindən 
təsdiq edilə bilər. 

Mülki mühakimə icraatında olduğu kimi, cina-
yət mühakimə icraatında da cinayət törətməkdə 
şübhəli bilinən və təqsirləndirilən şəxslərin, o 
cümlədən də hərbi qulluqçular sırasından olanla-
rın, hüquqlarının müdafiəsi və onlara hüquqi yar-
dım göstərilməsi Azərbaycan Respublikası Kons-
titusiyasının normalarına əsaslanır. Təsadüfi de-
yil ki, Konstitusiyanın 12-ci maddəsilə insan və 
vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin 
edilməsi dövlətin ali məqsədi kimi müəyyən edi-
lir. Həmin normaya Konstitusiyanın 25, 26, 60, 

61, 63-cü maddələri ilə bir daha təminat verilir. 
Təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin müdafiə hüququ 
Konstitusiyanın 61-ci maddəsinin III hissəsində 
aşağıdakı kimi konkretləşdirilir: «Hər bir şəxsin 
səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən tutuldu-
ğu, həbsə alındığı, cinayət törədilməsində ittiham 
olunduğu andan müdafiəçinin köməyindən istifa-
də etmək hüququ vardır» [1].  

Bu Konstitusiya hüququnun dönməz olaraq tə-
min olunması hüquq-mühafizə orqanlarının hü-
quqtətbiqetmə fəaliyyəti zamanı yaranan cinayət-
prosessual münasibətlərdə xüsusilə böyük əhə-
miyyət kəsb edir. Belə ki, bəzi hallarda məhz hə-
min orqanların bu sahədəki fəaliyyəti zamanı təq-
sirləndirilən (şübhəli) şəxslərin müdafiə hüququ-
nun məhdudlaşdırılması və hətta pozulması halla-
rına yol verilir. Məsələn, Azərbaycan Respubli-
kasının Cinayət Məcəlləsinin 177.3.2, 341.2.1 və 
341.2.3-cü maddələrində nəzərdə tutulan cinayət 
əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən, «N» saylı 
hərbi hissənin müddətdən artıq həqiqi hərbi xid-
mət qulluqçusu «A» barəsində həbs qətimkan 
tədbiri seçilərkən onun müdafiəçisinin prosesə 
vaxtında buraxılmasına maneələr törədilmiş, işi 
aparan müstəntiq müdafiəçilə görüşməkdən ya-
yınmış, növbətçi polis işçisi vasitəsilə vəkilə öz 
orderini respublika prokurorluğuna təqdim etməli 
olduğunu bildirmiş və s. Ancaq müstəntiqin tə-
şəbbüsü ilə dövlət hesabına dəvət olunmuş vəki-
lin iştirakilə «A»-ya ittiham olunduqdan və onun 
barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi barədə 
məhkəmə qərarı qəbul edildikdən bir neçə gün 
sonra təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisi prosesə 
buraxılmışdır [5].  

Qeyd etməliyik ki, təqsirləndirilən (şübhəli) 
şəxsin özü, yaxud yaxın qohumları tərəfindən də-
vət olunmuş müdafiəçinin artıq ibtidai araşdırma 
mərhələsində prosesə daxil olması ittiham tərəfi-
nin məsuliyyətini artırır, təqsirləndirilən (şübhəli) 
şəxslərin hüquqlarının pozulması ilə bağlı halla-
rın qarşısını ən azı müəyyən dərəcədə alır. 

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən və təqsir-
ləndirilən hərbi qulluqçulara da həmin kateqori-
yadan olan proses iştirakçılarının hüquqi vəziy-
yəti, o cümlədən də müdafiə hüququnun təmin 
olunması haqqında cinayət-prosessual qanunveri-
ciliyi normaları şamil olunur. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, cinayət prosesinin ge-
dişində şübhəli, təqsirləndirilən və məhkum olun-
muş şəxslərə keyfiyyətli hüquqi yardım göstəril-
məsi və onların müdafiəsinin həyata keçirilməsi 
vəkil statusuna malik şəxslərə həvalə olunur. 

Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Azər-
baycan Respublikası qanununun 4-cü maddəsinin 
I bəndi ilə müəyyən edildiyi kimi, «vəkillər kolle-
giyası üzvlüyünə müəyyən olunmuş qaydada qə-
bul edilmiş və vəkil andı içmiş şəxs vəkillik fəaliy-
yətini həyata keçirə bilər» [8]. Bu qanunvericilik 
norması Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 61-ci maddəsinin, Azərbaycan Respublika-
sının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 7.0.27 və 
92-ci maddələrinin müddəalarına uyğundur. 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Proses-
sual Məcəlləsinin 92.1-ci maddəsinə əsasən Cina-
yət prosesində müdafiəçi qismində yalnız Azər-
baycan Respublikasının ərazisində vəkillik fəa-
liyyətini həyata keçirmək hüququna malik olan 
vəkil iştirak edə bilər. Bu o deməkdir ki, Azər-
baycan Respublikası Konstitusiyası ilə müəyyən 
edilən müdafiə hüququnun təmin edilməsi vəkil-
lər vasitəsilə həyata keçirilir [2]. 

Vəkilliyin əsas vəzifələri fiziki və hüquqi 
şəxslərin hüquqlarının, azadlıqlarının və qanunla 
qorunan mənafelərinin müdafiə edilməsindən və 
onlara yüksək keyfiyyətli hüquqi yardımın göstə-
rilməsindən ibarətdir (Vəkillər və vəkillik fəaliy-
yəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu-
nun 3-cü maddəsi). 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Proses-
sual Məcəlləsində «müdafiəçi» termininin anlayı-
şı müəyyən olunmur. Lakin Azərbaycan Respub-
likasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 7.0.27, 
92-ci maddələrinə və Vəkillər və vəkillik fəaliy-
yəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu-
nun müddəalarına əsaslanaraq hesab edilir ki, 
«müdafiəçi – cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş 
əməli törətməsi istinad edilən şəxsə qarşı irəli sü-
rülmüş ittihamın təkzib olunması və ya yüngülləş-
dirilməsi, onun hüquq və azadlıqlarının modafiə-
si, habelə cinayət təqibinə qanunsuz məruz qal-
mış şəxsin pozulmuş hüquq və azadlıqlarının bər-
pası məqsədi ilə həyata keçirilən prosessual fəa-
liyyəti icra edən şəxsdir» [9, s. 257-263].  

Təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin müdafiə hü-

ququnun təmin edilməsi cinayət mühakimə icraa-
tını həyata keçirən dövlət orqanları və vəzifəli 
şəxslərə həvalə olunur (CPM-in 85.2.3, 86.2.3, 
90.6-cı maddələri).  

Təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin birinci dindi-
rilməsi zamanı prokuror, müstəntiq, təhqiqatçı 
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual 
Məcəlləsinin 91-ci maddəsində nəzərdə tutulan 
hüquqlarını ona izah edirlər. Onun iştirakı ilə ke-
çirilən sonrakı istintaq hərəkətləri zamanı həmin 
hüquqlardan bəziləri təkrar olaraq bir daha ona 
izah edilir. Lakin təqsirləndirilən şəxsin müdafiə 
hüququnun təmin edilməsi hüquqlarının ona izah 
edilməsilə bitmir. Cinayət prosesini həyata keçi-
rən orqan və vəzifəli şəxslər təqsirləndirilən (şüb-
həli) şəxsin öz hüquqlarını həyata keçirməsinə 
şərait yaratmalı, onun verdiyi əsaslı vəsatətlərin 
təmin edilməsi üçün tədbirlər görməlidirlər. 

Təqsirləndirilən şəxsin müdafiə hüququnun 
məzmununa olan belə yanaşma olduqca zəruridir. 
Belə ki, ittihamın təkzib edilməsi, yaxud məsu-
liyyətin yüngülləşdirilməsi üçün təqsirləndirilən 
şəxsin özü kifayət qədər hüquqlara malik olmalı-
dır. Bununla yanaşı, iş üzrə icraat zamanı təqsir-
ləndirilən şəxsin keyfiyyətli hüquqi yardım al-
maq, yəni müdafiəçinin köməyindən maneəsiz is-
tifadə etmək hüququ təmin olunmalıdır. İşdə mü-
dafiəçinin iştirakını məcburi qaydada tələb edən 
hallar istisna olunmaqla müdafiəçinin prosesə bu-
raxılması təqsirləndirilən şəxsin iradəsindən asılı-
dır. Beynəlxalq hüquq normalarına və Azərbay-
can Respublikası qanunvericiliyinə əsasən təqsir-
ləndirilən şəxs cinayət işi üzrə icraat zamanı 
müstəqil şəkildə müdafiəçi seçmək, onun kömə-
yindən istifadə etmək hüququna malikdir. Təqsir-
ləndirilən şəxs prosesin istənilən mərhələsində 
müdafiəçinin xidmətlərindən imtina edə, başqa 
vəkillə müqavilə bağlaya, yaxud müstəqil olaraq 
özü-özünü müdafiə edə bilər. Vəkilin göstərdiyi 
xidmətləri ödəmək üçün təqsirləndirilən şəxsin 
vəsaiti olmadıqda ona dövlət hesabına ödənişsiz 
hüquqi yardım göstərilməlidir. 

Müdafiəçinin işdə iştirak edib-etməməsindən 
asılı olmayaraq təqsirləndirilən (şübhəli) şəxs qa-
nunla müvafiq proses iştirakçısı üçün nəzərdə tu-
tulan və ümumi müdafiə hüququnun məcmusunu 
təşkil edən geniş hüquqlardan istifadə edir, mü-
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dafiəni şəxsən həyata keçirir, yaxud müdafiəçinin 
köməyindən istifadə edərək onunla birlikdə mü-
dafiə mövqeyini müəyyən edir və müdafiəçilə ra-
zılaşdırılmış qaydada müdafiə olunur. 

Cinayət-mühakimə icraatının gedişində ittiham 
və müdafiə tərəflərinin çəkişməsi prosesində bir 
tərəfdən zərərçəkmiş, digər tərəfdən isə şübhəli və 
təqsirləndirilən şəxslər öz prosessual hüquqların-
dan tam həcmdə istifadə etmək üçün keyfiyyətli 
hüquqi yardım almağa ehtiyac duyurlar. Belə ki, 
tərəflərin çəkişməsi prosesi qarşıdurmanın ən sərt 
halları ilə səciyyələnir, bu isə öz növbəsində ən 
ciddi hüquqi nəticələrə səbəb ola bilir. 

Cinayət mühakimə icraatının ayrı-ayrı mərhə-
lələrində müdafiə tərəfinin səlahiyyətləri müxtə-
lifdir. Müdafiə üçün ən böyük imkanlar məhkə-
mə mərhələsində nəzərdə tutulur. Həmin mərhə-
lədə sübutlar tərəflərin aktiv iştirakı ilə şifahi və 
bilavasitə araşdırılır, cinayət mühakimə icraatının 
prinsiplərinin həyata keçirilməsinə geniş imkan-
lar yaranır. Bundan fərqli olaraq, ibtidai araşdır-
ma mərhələsində müdafiənin imkanları əhəmiy-
yətli dərəcədə məhdud olur. Aşkarlıq və çəkişmə 
prinsipləri tam həcmdə həyata keçirmək mümkün 
olmur. Müdafiə tərəfi işin materialları ilə ancaq 
ibtidai araşdırma başa çatdıqdan sonra tanış ol-
maq imkanı əldə edir. Onun ibtidai araşdırma 
mərhələsində təqsirləndirilən şəxsin iştirakı ol-
madan alınan müxtəlif sübut növlərinin (ifadələ-
rin, məlumatların, sənədlirin, əşyaların və s.) 
araşdırılmasında iştirak etmək imkanı olmur və s. 
Hərbi xidmətin səciyyəvi xüsusiyyətlərə malik 
olması belə deməyə əsas verir ki, hərbi qulluqçu-
lar sırasından olan təqsirləndirilən şəxslərin mü-
dafiəsi zamanı göstərilən problemlər xüsusilə 
həlledici əhəmiyyət kəsb edir və daha məsuliy-
yətli yanaşma tələb edir.     

Təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin müdafiəsinin 
təşkilində Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 63-cü maddəsi və Azərbaycan Respubli-
kası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 21-ci mad-
dəsində nəzərdə tutulan təqsirsizlik prezumpsiya-
sı həlledici əhəmiyyətə malikdir. Təqsirsizlik pre-
zumpsiyasının məzmununa uyğun olaraq cinayə-
tin törədilməsində təqsirləndirilən hər bir şəxs 
təqsiri cinayət-prosessual qanunvericiliyində nə-
zərdə tutulmuş qaydada sübuta yetirilənədək və 

onun barəsində məhkəmənin hökmü qanuni qüv-
vəyə minənədək təqsirsiz sayılır. Cinayət törədil-
məsində təqsirləndirilən şəxs özünün təqsirsiz ol-
masını sübuta yetirməyə borclu deyil. İttihamı 
sübuta yetirmək, şübhəli və ya təqsirləndirilən 
şəxsin müdafiəsi üçün irəli sürülən dəlilləri tək-
zib etmək vəzifəsi ittiham tərəfinin üzərinə düşür. 
Şəxsin təqsirli olduğuna əsaslı şübhələr varsa, 
onun təqsirli bilinməsinə yol verilmir. Cinayət-
prosessual qanunvericiliyin tələblərinə uyğun su-
rətdə, müvafiq hüquqi prosedur daxilində ittiha-
mın sübuta yetirilməsində aradan qaldırılması 
mümkün olmayan şübhələr təqsirləndirilən (şüb-
həli) şəxsin xeyrinə həll edilir.  

Təəssüflə qeyd etməliyik ki, təqsirsizlik pre-
zumpsiyasının tələbləri bir sıra hallarda vəzifəli 
şəxslər tərəfindən pozulur, cinayət törətməkdə 
şübhəli bilinən, yaxud təqsirləndirilən hərbi qul-
luqçulara münasibətdə belə neqativ yanaşma özü-
nü xüsusilə kəskin şəkildə biruzə verir. Belə ki, 
həmin kateqoriyadan olan şəxslərə onların cina-
yət hadisəsi törədilənədək olan davranışı nəzərə 
alınmadan komandirlər (rəislər) tərəfindən, bir 
qayda olaraq, şablon xarakterli mənfi xasiyyətna-
mə verilir ki, bəzi hallarda da belə xasiyyətnamə-
lərin məzmunu sonrakı yoxlama zamanı öz təsdi-
qini tapmır. Məsələn, CM-nin 332 və 182-ci 
maddələrində nəzərdə tutulan cinayət əməllərini 
törətməkdə təqsirləndirilən «N» saylı hərbi hissə-
nin əsgəri «O» barəsində tərtib olunmuş xasiyyət-
namə bölük komandiri tərəfindən imzalanmış və 
hərbi hissənin möhürü ilə təsdiq olunmuşdur. La-
kin məhkəmə prosesində dindirilən tabur koman-
diri suallara cavab verərkən xidmət dövründə 
«O» barəsində heç bir intizam tənbehi tətbiq 
olunmadığını və cinayət əməli törədilənədək 
onun əsasən müsbət xarakterizə olunduğunu bil-
dirmiş, yəni faktiki olaraq cinayət törətməsi ehti-
mal olunan hərbi qulluqçuya verilmiş xasiyyətna-
mənin həqiqəti əks etdirmədiyini təsdiq etmişdir 
[7]. 

Yuxarıda göstərilənlərə əsaslanaraq belə nəti-
cəyə gəlirik ki, hər kəsin olduğu kimi, hərbi qul-
luqçuların da (o cümlədən də, hərbi qulluqçular 
sırasından olan təqsirləndirilən (şübhəli) şəxslə-
rin) hüquqlarının və qanuni maraqlarının məhkə-
mədə müdafiəsinin hüquqi əsasları Azərbaycan 
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Respublikasının Konstitusiyası, eləcə də xüsusi 
və digər qanunvericilik aktları ilə dəqiq müəyyən 
olunmuşdur. Odur ki, ayrı-ayrı hallarda qeyd olu-
nan hüquqların pozulması ancaq subyektiv sə-
bəblərdən baş verə bilər. 

Zənnimizcə, vəkilin nümayəndə, yaxud müda-
fiəçi qismində prosesə vaxtında buraxılması, elə-
cə də hərbi idarəetmə orqanlarının və onların və-

zifəli şəxslərinin məsələyə prinsipial mövqedən 
yanaşması, obyektivlik göstərməsi və qanunun 
imkan verdiyi bütün hallarda hərbi qulluqçuların 
hüquqlarının və qanuni maraqlarının təmin olun-
masına çalışması mümkün ola billən neqativ hal-
ların qarşısının alınmasına kömək edər. 
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əqiqət fəlsəfi problem kimi daim flo-
sofların, sosioloqların diqqət mərkə-
zində olan məsələlərdəndir. Həqiqə-

tin fəlsəfi anlayış əxlaqi-mənəvi dəyərlərin də əsa-
sında durmuş, hüquq elmləri sahəsinin xüsusi mə-
sələsi statusu qazanmış, hüquq fəlsəfəsinin  və hü-
ququn əsas məsələsinə çevrilmişdir. Hüquq  nəzə-
riyyəsi  həqiqətin müəyyən edilməsini ədalətin  bər-
qərar edilməsində onun müəyyən edilməsinin 
mümkün olması ilə əlaqəndirirlər. Bu mənada müx-
təlif  elmi  tədqiqatlarda  həqiqətin fəlsəfi anlayışın-
dan istifadə edilir. Həqiqətin müəyyən edilməsi ci-
nayət mühakimə icraatının vəzifələrinin yerinə yeti-
rilməsinin əsasında durur.  Bu mənada tədqiqatın 
mürəkkəbliyi aşkardır. Hesab edirik ki, cinayət pro-
sesində həqiqət problemini araşdırarkən əvvəlcə hə-
qiqət probleminin cinayət prosesindəki yerini mü-
əyyənləşdirmək lazımdır. Bunun üçün bir sıra sual-
lar cavablandırılmalıdır: həqiqətin müəyyən edil-
məsi məsələsinin cinayət prosesinin təyinatı, yö-
nəldiyi hədəf, cinayət mühakimə icraatının məqsə-
di baxımından və ümumiyyətlə cinayət prosesində 
yeri, rolu, əhəmiyyəti nədən ibarətdir?  

Həqiqətin cinayət prosesində yerini müəyyən 
etmək istəyiriksə, əvvəlcə cinayət prosesinin hansı 
hədəfə yönəldiyini, yəni məqsədini müəyyən et-
məliyik. Cinayət prosesi cinayət işləri üzrə ədalət 
mühakiməsinin vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə 
yönəldilmiş demokratik prinsiplər əsasında qanun-
la müəyyən edilmiş prosesual formada həyata ke-
çirilən təhqiqat, istintaq, prokurorluq və məhkəmə 
orqanlarının cinayət işlərinin başlanması, istintaqı, 
məhkəmədə baxılması və həll edilməsi üzrə fəa-
liyyətdir. Deməli, cinayət prosesinin cinayət işləri 
üzrə ədalət mühakiməsinin vəzifələrinin yerinə ye-
tirilməsinə yönəlmişdir. Cinayət işləri üzrə ədalət 
mühakiməsinin vəzifələri dedikdə nə nəzərdə tutu-
lur? AR Konstitusiyasının 125-ci maddəsinin I bən-
dinə əsasən, Azərbaycan Respublikasında məhkə-
mə hakimiyyətini ədalət mühakiməsi yolu ilə yalnız 
məhkəmələr həyata keçirirlər. AR CPM-nin 23-cü 
maddəsində isə “cinayət mühakimə icraatının yal-
nız məhkəmə tərəfindən həyata keçirilməsi” prinsi-
pi təsbit olunmuşdur. Deməli, cinayət işləri üzrə 
ədalət mühakiməsi cinayət mühakimə icraatı vasi-
təsilə həyata keçirilir və cinayət işləri üzrə ədalət 
mühakiməsinin vəzifələri dedikdə cinayət mühaki-
mə icraatının vəzifələri nəzərdə tutulur. Beləliklə, 
cinayət prosesi cinayət mühakimə icraatının vəzifə-
lərinin həyata keçirilməsinə yönəlmişdir. Professor 
F. Abbasova özünün Cinayət prosesi ümumi hissə 
dərsliyində “cinayət mühakimə icraatının vəzifələ-
rinin həll edilməsinin təmin edilməsini” (3; s.12) ci-
nayət prosesinin təyinatı kimi göstərmişdir. Cinayət 
mühakimə icraatının vəzifələri AR CPM-in 8-ci 
maddəsində göstərilmişdir. Həmin maddənin 5-ci 
bəndində qeyd olunur: “cinayət törətməkdə itti-

H 



 
POLİS AKADEMİYASININ                                   ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (36), 2022 

14 

ham olunan şəxslərin təqsirini müəyyən edərək 
onları cəzalandırmaq və təqsirsiz şəxslərə bəraət 
vermək məqsədi iləədalət mühakiməsini həyata 
keçirmək”. Daha da konkretləşdirsək, prosesin 
“müəyyən nəticəəldə etmək məqsədilə” aparılan 
fəaliyyət olduğunu nəzərə alaraq, cinayət prosesi-
nin cinayət prosessual hüquq ədəbiyyatımızda   
qəbul edilmiş etalon anlayışından (3,4,5) yola çı-
xaraq və AR CPM-nin 8-ci maddəsinin 4-5-ci 
bəndlərinə əsaslanaraq, məqsədin əldə edilmə-
yəçalışılan nəticə olduğunu nəzərə alaraq cinayət 
prosesinin məqsədini “cinayət törətmiş şəxsləri 
ifşa və cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək, cinayət 
törətməkdə ittiham olunan şəxslərin təqsirini mü-
əyyən edərək onları cəzalandırmaq və təqsirsiz 
şəxslərə bəraət vermək” kimi müəyyən etmək 
olar.  

Cinayət prosesi nəticəsində hər zaman həqiqət 
müəyyən edilirmi? 

Həqiqətin müəyyən edilməsinin cinayət prose-
sində yerini vəəhəmiyyətini müəyyən etmək üçün 
müəyyənləşdirilməli məqamlardan biri də cinayət 
təqibində və cinayət mühakimə icraatında həqi-
qətin müəyyən edilmə dərəcəsidir. Cinayət pro-
sesual hüquq ədəbiyyatında “cinayət prosesində 
obyektiv həqiqətlə yanaşı konvensional və formal 
həqiqət kateqoriyalarından istifadə edildiyi” gös-
tərilir. (3; s. 300) Obyektiv həqiqət, formal həqi-
qət və konvensional həqiqət kateqoriyalarının ci-
nayət prosesində həqiqətin müəyyən edilməsi və-
zifəsi baxımından fərqləndirilməsi meyarı məhz 
həqiqətin müəyyən edilməsi şərtləri və dərəcəsi-

dir. Müvafiq anlayışlar və onların qanunvericilik-
dəki təzahürü növbəti araşdırmalarda təhlil edilə-
cək. Cinayət prosesual qanunvericiliyin müvafiq 
normalarını təhlil etməklə qanunvericiliyin həqi-
qətin müəyyən edilməsi dərəcəsi ilə bağlı tələblə-
rinə nəzər yetirək. Bununla da, “məhkəmə həqi-
qəti müəyyən etməlidir” konstitusion vəzifəsinin 
cinayət prosesual qanunvericilikdə necə və nə də-
rəcədə realizə olunduğunu işıqlandıraq. Bunun 
üçün cinayət prosesinin yuxarıda qeyd olunmuş 
anlayışından yola çıxaq. Belə ki, cinayət prosesi 
qanunla müəyyən edilmiş prosesual formada hə-
yata keçirilir. Prosessual forma prosessual hərə-
kətlərin həyata keçirilməsi və prosessual qərarla-
rın qəbul edilməsi şərtlərini, qaydasını və ardıcıllı-
ğını müəyyən edir (3; s.18) (4; s.14)və bu prosesual 
forma cinayət prosessual qanunvericiliklə dəqiq 
müəyyən olunmuşdur. Eyni zamanda səlahiyyətli 
subyektlər tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətdir. 
Cinayət prosesini həyata keçirən orqanlar AR 
CPM-nin 7.0.5-ci maddəsi ilə icraatında cinayət işi 
və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallar olan 
təhqiqat, istintaq, prokurorluq orqanları və ya məh-
kəmələr kimi müəyyən olunmuşdur. Qeyd olunan-
lardan irəli gələrək cinayət prosesi cinayət təqibi və 
cinayət mühakimə icraatı vasitəsilə həyata keçirilir 
və cinayət prosesində həqiqət cinayət prosessual 
qanunvericiliyin cinayət təqibi və cinayət mühaki-
mə icraatının mahiyyətini, prinsip, qayda vəşərtləri-
ni, həyata keçirilməsini tənzim edən müvafiq nor-
maların çərçivəsində müəyyən olunur. 

 

 
 

Cinayət prosesinin hərəkətverici qüvvəsi cina-
yət təqibidir və cinayət mühakimə icraatında hə-

qiqətin müəyyən edilməsində mühüm rola malik-
dir. Buna görə də ayrılıqda cinayət təqibi nəticə-

cinayət törətmiş şəxsləri 
ifşa və cinayət 

məsuliyyətinə cəlb etmək, 
 cinayət törətməkdə ittiham 
olunan şəxslərin təqsirini 
müəyyən edərək onları 

cəzalandırmaq  
və 

 təqsirsiz şəxslərə bəraət 
vermək 
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sində həqiqətin müəyyən edilməsi dərəcəsini mü-
əyyənləşdirək. Cinayət təqibini istisna edən, və 
ya onun həyata keçirilməməsinə imkan verən (ci-
nayət təqibinə müvafiq qaydada xitam verilərsə) 
hallar olmadıqda davam edən cinayət prosesinin 
gedişində ibtidai araşdırma zamanı sübutetmə 
fəaliyyəti sonradan cinayət mühakimə icraatında 
həqiqətin müəyyən edilməsinə nail olunmasında 
əhəmiyyətli rol oynayır, lakin bu məqalədə sübu-
tetmə fəaliyyəti və onun məqsədi kimi həqiqətin 
müəyyən edilməsi, həqiqətin müəyyən edilməsi 
mexanizmlərinin effektivliyi araşdırılmır, bu 
araşdırmada “məhkəmə həqiqətin müəyyən edil-
məsini təmin etməlidir” konstitusion vəzifəsinin 
cinayət prosesində realizəsi hədləri, cinayət mü-
hakimə icraatında təmin olunması və cinayət pro-
sesində həqiqətin müəyyən edilmə dərəcəsini ay-
dınlaşdırmaqdır.  

Cinayət hadisəsi ilə bağlı həqiqətin müəyyən 
edilməsi və cinayət təqibini istisna edən hallar. 

AR CPM-in 39-cu maddəsində qeyd olunduğu 
kimi cinayət təqibini istisna edən hallar olduqda 
cinayət təqibi başlana bilməz, başlanmış təqibə 
xitam verilməlidir. Həmin hallardan birincisi ci-
nayət hadisəsinin olmaması, ikincisi əməldə cina-
yət tərkibinin olmamasını nəzərdə tutur. Demə-
li,cinayət təqibini istisna edən digər hallarda 
əməldə cinayət tərkibi varsa da, və cinayət hadi-
səsi olmuşsa da, cinayət təqibinə xitam verilməsi 
nəzərdə tutulur. Bu o deməkdir ki, həmin cinayət 
əməli və cinayət hadisəsi ilə bağlı həqiqətin mü-
əyyən edilməsi məsələsi qaranlıq qalır. Müvafiq 
məqamlara diqqət çəkməklə cinayət prosesində 
həqiqətin müəyyən edilməsinin yerini müəyyən-
ləşdirmək üçün bir addım daha atmış olarıq:  

AR CPM-nin 41.2-ci maddəsinə əsasən “bəra-
ətverici əsaslar olmadıqda cinayət təqibinə xitam 
verilməsi üçün təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin, 
habeləölmüş təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin və 
ya cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli tö-
rətmiş, lakin təqsirləndirilən (şübhəli) şəxs qis-
mində tanınanadək ölmüş şəxsin hüquqi varisi-
nin, hüquqi varis müəyyən edilmədiyi, o cümlə-
dən bu Məcəllənin 106-1.4-cü maddəsində nəzər-
də tutulmuş hallarda müdafiəçinin, barəsində ci-
nayət-hüquqi tədbirlərin tətbiq edilməsi üzrə icra-
at aparılan hüquqi şəxsin nümayəndəsinin razılığı 

olmadan cinayət təqibinə xitam verilməsi barədə 
qərar çıxara bilməz. Belə halda cinayət təqibi üz-
rə icraat bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada 
davam etdirilir və hökmün, məhkəmənin digər 
qərarının çıxarılması ilə başa çatdırılır”. Yəni 
şəxs təqsirsizliyinin sübuta yetirilməsini, yəni bə-
raət istədiyi halda proses sonadək davam edir və 
həqiqətin müəyyən edilməsi təmin edilməlidir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, cinayət təqibini istisna 
edən hallardan şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb 
etməyə imkan verən yaş həddinə çatmaması 
(39.1.4) vəşəxsin cinayət qanunu ilə nəzərdə tu-
tulmuş əməli anlaqsız vəziyyətdə törətməsi 
(39.1.10) hallarında cinayət təqibinin xitamını is-
tisna edən halların mümkünlüyü göstərilmişdir. 
Belə ki, şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə 
imkan verən yaş həddinə çatmaması halında hə-
min şəxsə qarşı tərbiyəvi xarakterli məcburi təd-
birlərin tətbiq edilməsi zəruri olan hallarda cina-
yət prosesi yetkinlik yaşına çatmayanlar barəsin-
də icraat formasında davam edir. Şəxsin cinayət 
qanunu ilə nəzərdə tutulmuşəməli anlaqsız vəziy-
yətdə törətməsi halında isə bu şəxslərə qarşı tibbi 
xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq edilməsi 
məqsədilə cinayət prosesi anlaqsız vəziyyətdə ci-
nayət törətmişşəxslər barəsində tibbi xarakterli 
məcburi tədbirlərin tətbiq edilməsi üzrə icraat 
qaydasında davam edir və AR CPM-in 470-ci 
maddəsini əsas götürərək, bu halda da həqiqətin 
müəyyən edilməsi vəzifəsinin realizə olunmağa 
davam etdiyini deyə bilərik. Cinayət hadisəsi ilə 
bağlı həqiqətin müəyyən edilməsi və cinayət təqi-
bini istisna edən halların əlaqəsini araşdırarkən 
bir məsələyə də diqqət yetirmək lazımdır: “şəxsin 
təqsirliliyi sübuta yetirilmədikdə” cinayət təqibi 
bəraətverici əsaslarla xitam olunmuş hesab edilir. 
Təqsirliliyin sübuta yetirilməməsi ifadəsi həm də 
təqsirsizliyin sübut edilməməsi mənasına gəlir. 
Təqsirsizlik prezumpsiyasının mahiyyətindən irə-
li gələn bu məqamda o hal nəzərdə tutulur ki, ola 
bilsin ki, şəxs həqiqətdə təqsirlidir, lakin bu sübut 
edilə bilinməmişdir. Dolayısıyla bu hal, həqiqətin 
müəyyən edilməsinin mümkün olmadığı, həqiqə-
tin müəyyən edilmədiyi, bununla da həqiqətin 
müəyyən edilməsi vəzifəsinin təmin edilə bilin-
məməsidir. 

Beləliklə, cinayət prosesinin hərəkətverici 
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qüvvəsi olan cinayət təqibinə xitam verildikdə ci-
nayət prosesinin nəticəyə yönəlmiş hərəkəti də 
həmin yerdə dayanır. Belə ki, həqiqəti müəyyən 
etmək vəzifəsi “düyünləndikdə” təqsirsizlik pre-
zumpsiyasının hərəkətə keçib məsələni həll etmə-
si nəticəsində “şəxsin təqsirliliyi sübuta yetiril-
mədikdə” bəraətverici əsası meydana çıxır və hə-
qiqətin müəyyən edilməsi baxımından qalan boş-
luğu burada aradan qaldırır. Deməli, bəzən cina-
yət hadisəsi ilə bağlı həqiqətin müəyyən edilməsi 
əslində təmin olunmur, çünki bu ya mümkün ol-
mur, ya da belə demək olarsa, buna ehtiyac qal-
madan məsələ həll edilmiş olur. Başqa sözlə belə 
hallarda obyektiv həqiqətin aşkar edilməsini göz-
ləmək, və yaxud  tələb etmək prosesin lüzumsuz 
olaraq uzadılması ilə nəticələnər. Çünki cinayət 
prosesinin məqsədi obyektiv həqiqəti müəyyən 
etmək deyil, obyektiv həqiqətin müəyyən olun-
ması cinayət prosesinin cinayət törətmiş şəxsləri 
ifşa və cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək, cinayət 
törətməkdə ittiham olunan şəxslərin təqsirini mü-
əyyən edərək onları cəzalandırmaq və təqsirsiz 
şəxslərə bəraət vermək məqsədinin ədalət müha-
kiməsi vasitəsilə realizə oluna bilinməsi üçün zə-
ruridir. Çünki obyektiv həqiqət müəyyən edilmə-
dən cinayət törətmiş şəxsi müəyyən edərək cina-
yət məsuliyyətinə cəlb etmək, cəzalandırmaq və 
bununla da cinayət qanununda müəyyən edil-
mişəməl törədildiyi halda cinayət işləri üzrəəda-
lət mühakiməsini ədalətlə həyata keçirmək müm-
kün deyil. Təqsirsizlik prezumpsiyasından irəli 
gələrək və onun “məhkəmənin hökmü olmasa, 
kimsə cinayətdə təqsirli sayıla bilməz” müddəa-
sından yola çıxaraq əminliklə qeyd edə bilərik ki,  
yuxarıda qeyd olunmuş hallara diqqət etsək, bu 
hallarda şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb olun-
ması və cəza təyin edilməsindən söhbət getmir, 
müvafiq əsaslarla cinayət təqibinə xitam verilmə-
sindən söhbət gedir. Və buradan həmçinin o nəti-
cəyə də gəlirik ki, şəxs barəsində cinayət təqibi-
nin bəraətverici əsaslar olmadan xitam olunması 
belə bu barədə məhkəmənin hökmü olmaması sə-
bəbi ilə onun müvafiq cinayəti törətməkdə təqsir-
li hesab olunması mənasına gələ bilməz. Bütün 
bunlar həqiqətlə və onun müəyyən edilməsi tələbi 

ilə bağlı bir məqamı aydınlaşdırır: bu səbəbdən-
dir ki, “məhkəmə həqiqətin müəyyən edilməsini 
təmin etməlidir” konstitusion vəzifəsində məhz 
məhkəmənin həqiqəti təmin etməli olduğu vurğu-
lanır və AR CPM-nin 23-cü maddəsində təsbit 
olunduğu kimi cinayət mühakimə icraatı yalnız 
məhkəmə tərəfindən həyata keçirilir və həqiqətin 
müəyyən edilməsi məhz cinayət mühakimə icraa-
tının vəzifəsidir.  

Qeyd olunanları ümumiləşdirsək, “məhkəmə 
həqiqətin müəyyən edilməsini təmin etməlidir” 
konstitusion vəzifəsi və onun cinayət prosesində 
həyata keçirilmə hədləri, yəni həqiqətin müəyyən 
edilmə dərəcəsindən söhbət gedirsə, bu vəzifənin 
realizəsi ilə bağlı bəzi məqamları vurğulamaq la-
zımdır: 

 Birincisi, cinayət mühakimə icraatı yalnız 
məhkəmə tərəfindən həyata keçirilir və “məhkə-
mə həqiqətin müəyyən edilməsini təmin etməli-
dir” konstitusion vəzifəsi cinayət mühakimə ic-
raatında realizə olunur və cinayət mühakimə ic-
raatını həyata keçirən məhkəmənin qarşısında du-
ran konstitusion vəzifədir: cinayət təqibi üzrə ic-
raat hökmün, məhkəmənin digər qərarının çıxa-
rılması və müvafiq vəzifənin yerinə yetirilməsin-
dən irəli gələrək (obyektiv) həqiqətin müəyyən 
edilməsi ilə başa çatdırılır.  

 İkincisi, müvafiq əsaslarla cinayət təqibinə 
xitam verilməsindən söhbət gedirsə, bu o demək-
dir ki, şəxs barəsində cinayət təqibinin bəraətve-
rici əsaslar olmadan xitam olunması belə bu barə-
də məhkəmənin hökmü olmaması səbəbi ilə onun 
müvafiq cinayəti törətməkdə təqsirli hesab olun-
ması mənasına gələ bilməz. Yəni həqiqət müəy-
yən olunmazsa, şəxs təqsirli hesab oluna və cəza-
landırıla bilməz. 

 Bundan irəli gələrək, “məhkəmə həqiqətin 
müəyyən edilməsini təmin etməlidir” konstitusi-
on vəzifəsi cinayət mühakimə icraatını aparan 
məhkəmənin qarşısına qoyulmuş vəzifədir və ic-
raat məhkəmənin müvafiq hökmünün çıxarılma-
sınadək davam etmədikdə, yəni tamamlanmamış 
cinayət təqibinin xitam olunmasına şamil edilmir.   
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Aygun Cabiyeva 
The constitutional duty "the court must ensure the determination of the truth"  

and the limits of its implementation in criminal proceedings 
 

This article analyses the implementation of the constitutional duty "the court must ensure the estab-
lishment of the truth" established in paragraph VII of Article 125 of the Constitution of the Republic 
of Azerbaijan in criminal proceedings and the limits of the implementation of this duty. To this end, 
the article clarifies the truth, its place, role and importance in the criminal process, as well as the deg-
ree of determination of truth in the criminal process 

 
Айгюнь Джабиева  

Конституционная обязанность «Суд должен обеспечить установление истины»  
и пределы ее реализации в уголовном судопроизводстве 

 
В данной статье исследуется реализация установленной в статье 125 Конституции Азербай-

джанской Республики конституционной задачи «суд должен обеспечить установление истины» 
в уголовном процессе и пределы реализации этой задачи. Для этого в статье уточняются мо-
менты, связанные с установлением истины, ее местом, ролью и значением в уголовном процес-
се, а также степенью установления истины в уголовном процессе. 
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Fərid XƏLİLZADƏ, 
Bakı Dövlət Universitetinin  
“Cinayət prosesi” kafedrasının doktorantı 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT 
PROSESİNDƏ MÜASİR ELEKTRON İNFORMASİYA 
TEXNOLOGİYALARI VASİTƏSİ İLƏ SÜBUTLARIN 

TOPLANILMASI 
 

Açar sözlər: cinayət prosesi, sübut hüququ, 
informasiya texnologiyaları, elektron sübutlar, 
sübut toplamanın müasir metodları. 

Key words: criminal procedure, evidence law, 
information technology, electronic evidence, 
modern methods of evidence collection. 

Ключевые слова: уголовный процесс, до-
казательственное право, информационные 
технологии, электронные доказательства, со-
временные методы сбора доказательств. 

 
üasir dünyada informasiya texno-
logiyaları olmadan həyatı təsəvvür 
etmək mümkün deyil. Lakin cəmi 

bir neçə onillik əvvəl insanların bir çoxunun on-
lar barədə heç təsəvvürü yox idi. Hər birimizin 
indi əlimizdə tutduğu ən sadə smartfon belə kos-
mosa uçan ilk raketdə istifadə olunan hesablayıcı 
maşından qat-qat daha üstün konfiqurasiyaya və 
hesablama gücünə malikdir. Müasir elektron in-
formasiya texnologiyaları həyatımıza daxil ola-
raq, həm özlərində bəşəriyyətin bütün toplanmış 
təcrübə və biliyinə əlçatanlığı təmin etməklə, 
dövlətin, cəmiyyətin, o cümlədən, hər bir fərdin, 
əmək, vaxt, enerji və maddi resurslarına qənaət 
edir.  

Müasir elektron informasiya texnologiyaları 
fərdlər arasında, o cümlədən fərd-dövlət arasında 
kommunikasiyanı asanlaşdırılmasına kömək edir. 
Cəmi 2 əsr əvvəl bir şəxs digər şəhərdə yaşayan 
başqa şəxsə hər hansı bir məlumatı ötürmək üçün 
məktub yazırdı və həmin məktubun çatdırılması 
günlər / aylar çəkirdi, indi bunu bir göz qırpımın-
da etmək mümkündür. 

Müasir texnologiyaların inkişaf etdikcə, qa-
nunvericilik də, onunla yanaşı inkişaf etməli və 
ona uyğunlaşdırılmalıdır. Azərbaycan Respubli-
kasında mülki qanunvericilik buna uyğun inkişaf 
etməyə çalışdığı  halda, cinayət və cinayət-prose-
si sahəsində olan qanunvericiliyin inkişaf templə-
ri daha zəifdir. 

Artıq çat, SMS, e-mail və digər elektron yazış-
ma metodlarından 20 ildən artıq müddətdir istifa-
də olunmasına baxmayaraq, həmin yazışmanın 
ibtidai istintaq və məhkəmədə sübut kimi qəbul 
olunub-olunmamasına dair vahid təcrübə forma-
laşmayıb, qanunvericiliyə isə bununla bağlı xüsu-
si müddəalar hələ də daxil edilməyib. 

Bəli, cinayət-prosessual qanunvericilikdə sü-
butların 3 əsas prinsip üzərində qurulması öz ək-
sini tapır: 1) sübutun mənsubiyyəti; 2) sübutun 
mümkünlüyü və 3) mötəbərliyi prinsipləri. Belə 
ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Proses-
sual Məcəlləsinin 145-ci maddəsinə (145. Sübut-
ların qiymətləndirilməsi) əsasən “Hər bir sübut 
mənsubiyyəti, mümkünlüyü, mötəbərliyi üzrə qiy-
mətləndirilməlidir. Cinayət təqibi üzrə toplanmış 
bütün sübutların məcmusuna isə ittihamın həlli 
üçün onların kifayət etməsinə əsasən qiymət ve-
rilməlidir.”.  

Müvafiq sosial şəbəkələr, daha dəqiq isə, ema-
il, çat, Whatsapp, Telegram və bu kimi üsullar ilə 
aparılan yazışma sübut kimi qiymətləndirildikdə, 
əsas sual sübutun mötəbərliyi prinsipi üzərində 
yaranır: həqiqətən də sübut kimi təqdim edilən 
yazışmada yazılanlar onun yazılması iddia edilən 
şəxs tərəfindən yazılıb?  

Hər hansı bir qələm ilə yazılan və ya üzərində 

M 
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fiziki imza olan sənədin mötəbərliyini və mənsu-
biyyətini xətşünaslıq ekspertizası ilə təyin etmək 
mümkün olduqda, sosial şəbəkələr ilə yazılanla-
rın mənsubiyyətini sübut etmək çətin olur. 

Hər hansı bir şəxs müasir elektron imza və 
şəxsiyyəti təsdiq edən digər elektron sertifikat ilə 
sənədi (yazışmanı) imzalayarsa, bu halda həmin 
sənədi (yazışmanı) mötəbər sübut kimi qiymət-
ləndirmək rahat olur. Hazırki texnologiyalar e-
mail üzərindən göndərilən məktubların göndərən 
şəxslərin fərdi sertifikatlarla identifikasiya edil-
məsinə imkan yaradır (şəxs email göndərdikdə 
həmin məktubu öz elektron imzası ilə imzalayır) 
və ya, Azərbaycanda geniş tətbiq edilən Asan İm-
za ilə dövlət orqanlarına göndərilən məktubla-
rı/sorğuları Asan İmza ilə imzalamaq olur.  

Hazırda Azərbaycanda tətbiq olunan Asan İm-
za ilə onu əldə etmiş fiziki və hüquqi şəxslər bir-
birlərinə elektron vergi idarəsi üzərindən elektron 
qaydada imzalanmış məktub göndərə bilərlər və 
həmin məktubu alan şəxs əmin ola bilir ki, həqi-
qətən ona göndərilmiş məktub göndərən şəxs tə-
rəfindən şəxsən imzalanaraq göndərilib. Lakin, 
bu təcrübə yalnız işgüzar əlaqələr zamanı istifadə 
olunur. 

Gündəlik həyatımızda isə biz daha çox rahat 
olan çat, Whatsapp, Telegram, Facebook Mes-
senger və bu kimi platformalardan istifadə edirik. 
Onlar üzərindən aparılan yazışmanı sübut kimi 
qiymətləndirdikdə, həmin yazışmanın mənsubiy-
yəti və mötəbərliyi sual doğurur. 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Proses-
sual Məcəlləsinin 124.1. maddəsində “sübut” an-
layışının açıqlaması verilir. Həmin maddəyə əsa-
sən, “məhkəmənin və ya cinayət prosesi tərəfləri-
nin əldə etdiyi mötəbər dəlillər (məlumatlar, sə-
nədlər, əşyalar) cinayət təqibi üzrə sübutlar he-
sab olunur.”  

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının 
hazırda qüvvədə olan İnzibati Xətalar Məcəlləsi 
“sübut” anlayışına bir az fərqli cəhətdən yanaşır. 
Həmin Məcəllənin 76.1 maddəsinə əsasən, “İnzi-
bati xətanın olub-olmamasını, inzibati xəta törə-
dən şəxsin təqsirini və işin düzgün həlli üçün əhə-
miyyətli olan digər halları müəyyən etmək üçün 
hakimin, səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin) 
əsaslana bildiyi hər cür faktik məlumatlar inziba-

ti xətalar haqqında işlər üzrə sübutlar sayılır. Bu 
məlumatlar maddi sübutlarla, barəsində inzibati 
xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin, zə-
rər çəkmiş şəxsin, şahidlərin izahatları ilə, digər 
sənədlərlə, xüsusi texniki vasitələrin göstəriciləri 
ilə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən 
etdiyi orqanın (qurumun) informasiya sistemində, 
habelə digər dövlət informasiya sistemlərində 
(ehtiyatlarında) aşkar olunan məlumatlarla, eks-
pertin rəyi ilə, inzibati xəta haqqında protokolla, 
bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş digər protokol-
larla müəyyən edilir.” 

Hazırda qüvvədə olan İnzibati Xətalar Məcəl-
ləsi 2016-cı ildən qüvvədədir və onun qüvvəyə 
minməsi ilə 2000-ci ildən qüvvədə olan əvvəlki 
İnzibati Xətalar Məcəlləsi qüvvədən salınmışdır. 
Yeni Məcəllə daha gec qəbul edildiyindən, köhnə 
Məcəllədə olan bir çox anlaşılmazlıqlar, qeyri-
dəqiqliklər aradan qaldırılıb. Eyni məsələ “sübut” 
anlayışına da təsir edib. 2000-ci ildə qəbul edil-
miş İnzibati Xətalar Məcəlləsində, sübut anlayışı 
386.1. maddəsində verilmişdir və orada göstəril-
mişdir ki, “386.1. İnzibati xətanın olub-olmama-
sını, inzibati xəta törədən şəxsin təqsirini və işin 
düzgün həlli üçün əhəmiyyətli olan digər halları 
müəyyən etməkdən ötrü hakimin, səlahiyyətli or-
qanın (vəzifəli şəxsin) əsaslana bildiyi hər cür 
faktik məlumatlar inzibati xətalar haqqında işlər 
üzrə sübutlar sayılır.” 

Gördüyümüz kimi yeni redaksiyada qəbul 
edilmiş İnzibati Xətalar Məcəlləsində “...xüsusi 
texniki vasitələrin göstəriciləri ilə, müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın 
(qurumun) informasiya sistemində, habelə digər 
dövlət informasiya sistemlərində (ehtiyatlarında) 
aşkar olunan məlumatlarla...” sözləri əlavə edi-
lib. Bu zərurət ondan yaranmışdır ki, yeni redak-
siyada Məcəllə qəbul olunarkən, köhnə Məcəllə-
nin qəbul olunmasından 16 il vaxt keçmişdir və 
həmin müddət ərzində informasiya texnologiya-
ları sürətlə inkişaf etmişdir. 

Demək olar ki, bütün dövlət orqanları elektron 
sənəd dövriyyəsinə keçid etmişdir, küçə və pros-
pektlərdə kameralar quraşdırılmışdır ki, bu amil-
lər inzibati xətaların aşkar edilməsinə, ö cümlə-
dən, onların qarşısının alınmasına xidmət göstər-
sin. Bu müasir texnologiyalardan istifadəyə zəru-
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rət yaratmaqla bir yerdə, inzibati hüquqpozmalar 
ilə bağlı qanunvericilikdə onlara xüsusi önəm ve-
rilməsini özündə əks etmişdir. 

Hazırda qüvvədə olan Azərbaycan Respubli-
kasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi Azərbay-
can Respublikası müstəqilliyini bərpa edəndən 
sonra ilk İnzibati Xətalar Məcəlləsini qəbul etdiyi 
dövrdə qüvvəyə minmişdir. Həmin zaman müasir 
informasiya texnologiyaları indiki kimi geniş vü-
sət almamaqla yanaşı, dövlət orqanlarında, kom-
mersiya və qeyri-kommersiya qurumlarında sə-
nəd dövriyyəsi kağız üzərində aparılırdı. 

Məhz bu səbəbdən, Cinayət-Prosessual Məcəl-
lədə verilə “sübut” anlayışı ilk İnzibati Xətalar 
Məcəlləsində verilən “sübut” anlayışına bənzər-
dir və onun təsvirində müasir informasiya texno-
logiyaları ilə əldə edilən sübutlar xüsusi vurğu-
lanmayıb. 

Düzdür, Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 
135-ci maddəsində (“Sənədlər”) deyilir ki, “Ci-
nayət təqibi üzrə əhəmiyyət kəsb edə bilən məlu-
matları hərf, rəqəm, qrafika və digər işarə for-
masında özündə əks etdirən kağız, elektron və 
ya digər daşıyıcılar sənəd hesab olunur. Şəxsin 
vəzifəsinə və yerinə yetirdiyi işə görə ona məlum 
olan halları imzası ilə təsdiq etdiyi və qanunve-
riciliyin müəyyən etdiyi formada tərtib edilmiş 
sənəd rəsmi sənəd hesab olunur.” Və hazırda ci-
nayət işi üzrə təqib aparıldıqda, və cinayət faktı 
hər hansı bir elektron vasitə, xüsusi texniki vasi-
tələrin göstəriciləri ilə, müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) in-
formasiya sistemi, habelə digər dövlət informa-
siya sistemlərində (ehtiyatlarında) yer alan mə-
lumatlara əsasən ilə aşkar edildikdə, cinayət tə-
qibi üzrə təhqiqatı aparan təhqiqatçı, ibtidai is-
tintaqı aparan müstəntiq, işi araşdıran məhkəmə 
həmin elektron informasiyanı “sənədlər” kimi 
işə əlavə edir. 

Əsas məqam ondan ibarətdir ki, elektron in-
formasiya texnologiyaları ilə bağlı sübutları iki 
yerə bölmək olar: 

1) Elektron informasiya texnologiyalar va-
sitəsi ilə aşkar edilən cinayətlər və/və ya toplanı-
lan sübutlar. Misal üçün, küçədə meyit aşkar 
olunub və müstəntiq şəhər təhlükəsizlik kamera-
larına baxış keçirərək müəyyən edir ki, şəxs öl-

dürülüb. Və ya, şəxsin bank kartından vəsait 
oğurlanıb, və müstəntiq banka sorğu verərək, 
bankın informasiya sistemindən şəxsin kartı üz-
rə maliyyə hərəkətini və pulun kimin hesabına 
keçirildiyini görür. Bu hallarda, hadisə barədə 
məlumatı şahidlər və / və ya zərərçəkmiş şəxs 
vermiş olur, sübutlar isə fiziki şəxs tərəfindən 
(müstəntiq) elektron informasiya texnologiyala-
rından istifadə olunmaqla əldə olunur. 

2) Elektron informasiya texnologiyası tərə-
findən avtomatik qaydada aşkar edilən cinayət 
faktı. Bu halda elektron informasiya texnologiya 
sistemi özü cinayət faktını aşkar edir və özü bu 
barədə məlumatı aidiyyəti şəxslərə ötürür, eyni 
zamanda özü bütün lazımi sübutları toplayır. 

Hazırda Azərbaycan Respublikası İqtisadiy-
yat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Ko-
mitəsi və digər bir çox dövlət qurumları tam 
elektron sənəd dövriyyəsinə keçib. Azərbaycan 
Respublikasında nağd qaydada aparılan əməliy-
yatların sayının azalması, nağdsız hesablaşmala-
rın artırılması, şəffaflığın təmin edilməsi istiqa-
mətində əsaslı addımlar atılır. Məhz bu səbəb-
dən, bir çox cinayət faktları elektron informasi-
ya sistemləri vasitəsi ilə avtomatik qaydada aş-
kar olunur. 

Misal üçün, bir neçə gün əvvəl düzəliş edil-
miş Cinayət Məcəlləsinin 208-ci maddəsi ilə nə-
zərdə tutulan cinayətin törədilməsi faktı elektron 
qaydada avtomatik aşkarlanır. Cinayət Məcəllə-
sinin 208.1 maddəsinin dispoziyası (“Xarici iq-
tisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəticəsində 
əldə edilmiş və Azərbaycan Respublikasının qa-
nunvericiliyinə müvafiq olaraq Azərbaycan Res-
publikasının müvəkkil edilmiş bankının hesabına 
məcburi qaydada köçürülməli olan xeyli miq-
darda xarici valyuta vəsaitlərini xaricdən qay-
tarmama”) gömrük sahəsində törədilə bilən ci-
nayəti təsvir edir. 

Hazırda, Dövlət Vergi Xidmətinin, Gömrük 
Komitəsinin və Mərkəz Bankın elektron sistem-
ləri və elektron sənəd dövriyyələri bir-birinə in-
teqrasiya olunub. Hər hansı bir xarici ticarət ilə 
məşğul olan şəxs Azərbaycan Respublikasının 
xaricinə mal satmaq istədikdə və buna görə 
20.000 (itirmi min) manatdan çox dəyəri olan 
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malı gömrük orqanlarında rəsmiləşdirərək kon-
siqnasiya yolu ilə ixrac etdikdə, bu barədə məlu-
mat dərhal elektron qaydada Gömrük Komitəsi-
nin və Mərkəzi Bankın informasiya sistemlərinə 
yerləşdirilir. 

Həmin mal Azərbaycan Respublikasından kə-
nara ixrac edildiyi gündən, onu ixrac etmiş şəxs 
həmin mala görə əldə etdiyi vəsaiti Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinin “Azərbaycan 
Respublikasında xarici ticarətin daha da liberal-
laşdırılması haqqında” fərmanın 12.2. bəndində 
əsasən (“12.2. Hüquqi və fiziki şəxslər konsiq-
nasiya yolu ilə ixrac etdikləri malların (işlərin, 
xidmətlərin) müqabilində vəsaitlərin onların bə-
yan olunduğu gündən 180 (yüz səksən) gün ər-
zində Azərbaycan Respublikasındakı müvəkkil 
bankda olan hesablarına köçürülməsini təmin 
etməlidirlər”) 180 təqvim günü ərzində müvək-
kil edilmiş (şəxsin hesabı olan) banka köçürül-
məsini təmin etməlidir. 

Həmin ixracatçı bunu göstərilən müddət ər-
zində etmədikdə, Mərkəzi Bankın və Gömrük 
Komitəsinin elektron informasiya sistemləri bu-
nu avtomatik qaydada aşkar edir. Daha sonra, 
elektron informasiya sistemi bu faktı aşkar et-
dikdən sonra, bu barədə həmin sistemin operato-
runa (Gömrük Komitəsinin məsul işçisinə) bildi-
riş verir və həmin məsul şəxs müvafiq sənədləri 
elektron sistemdən əldə edərək işi araşdırılması 
üçün prokurorluq orqanlarına göndərir. 

Buradan da anlaşılır ki, bu əməl üzrə cinayət 
faktı aşkar olunduqda, sübut kimi, elektron in-
formasiya sisteminin məlumatlarından istifadə 
olunmaqla yanaşı, cinayət faktını elektron infor-
masiya sistemi aşkar etdi. 

Bəli, bu elektron informasiya sistemlərinin 
məlumatları Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 
135-ci maddəsi göstərilən “sənədlər” anlayışın 
təsiri altına düşür, lakin həmin anlayış elektron 
məlumat bazaların, elektron informasiya sistem-
lərinin və müasir informasiya texnologiyalar tə-
rəfindən cinayət faktlarının aşkar olunmasını 
tam əhatə etmir. 

Daha yaxşı olar ki, hazırda qüvvədə olan in-
zibati Xətalar Məcəlləsində olduğu kimi, Cina-
yət-Prosessual Məcəlləsinin 128 və 135-ci mad-
dələrinə müvafiq düzəlişlər edilsin və həmin 

maddələrdə elektron informasiya sistemləri ilə 
bağlı əhatəli məlumat verilsin. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, elektron tex-
nologiyalar vasitəsi ilə toplanılan sübutlar “bir-
başa sübut” kateqoriyasına aiddir.  Belə ki, V.N. 
Joqin öz “Sovet cinayət prosesində sübut nəzə-
riyyəsi” kitabında sübutları iki yerə bölərək 
(“birbaşa sübut” və ”dolayı sübut”) qeyd edir ki, 
“Birbaşa sübut, yəni bir faktı bildirmək və ya 
bir obyekti təqdim etmək, öz məzmunu ilə faktı 
aydın şəkildə sübut edir və şərh deyil, yalnız mə-
lumatın etibarlılığının yoxlanılmasını tələb 
edir” [7].  

Eyni zamanda, həmin sübutlar etibarlılığı ilə 
məsələ də gündəmdədir. N.V. Savelyeva qeyd 
edir ki, “Sübutların etibarlılığı onların reallığa 
uyğunluğu deməkdir. Etibarlı sübutlar iş üzrə 
müəyyən edilməli olan keçmişdə baş vermiş ha-
disələri və halları düzgün əks etdirir”[6, c. 84]. 

Müasir dövrdə informasiya texnologiyaları 
inkişaf etdikcə, şübhəsiz ki, onların vasitəsi ilə 
aşkar olunan və sübut olunan cinayətlərin sayı 
artmaqda davam edəcək. Bunun üçün, hər za-
man “canlı mexanizm” hesab olunan qanunveri-
cilik sistemi və qanunvericilik aktları müasir 
dövrün tələblərinə uyğun hər zaman təkmilləşdi-
rilməli və müasir tələblər ilə ayaqlaşmalıdır. 

Bunun bariz nümunəsini biz Cinayət Məcəl-
ləsinə edilən dəyişikliklər üzərində görə bilərik. 

Son illərdə Azərbaycan Respublikasının Ci-
nayət Məcəlləsinə informasiya texnologiyaları 
vasitəsi ilə törədilə bilən cinayət növləri daxil 
olunmuşdur. 

Klassik cinayətlərdən sayılan “oğurluq” cina-
yəti hazırda elektron vasitələrdən edilməklə tö-
rədilə bilər. Məhz bu səbəbdən, 2013-cü ildə Ci-
nayət Məcəlləsinə 177.2.3-1 bəndi (“177.2.3-1. 
Oğurluq, yəni özgənin əmlakını gizli olaraq ta-
lama elektron məlumat daşıyıcılarından, yaxud 
informasiya texnologiyalarından istifadə edil-
məklə törədildikdə”) əlavə edilib. 

Daha sonra, 2020-ci il ildə Cinayət Məcəllə-
sinin 308-2 maddəsinin (“Satınalma prosedurla-
rı keçirilmədən dövlət vəsaitlərini xərcləmə və 
ya dövlət satınalmalarını qanunsuz keçirmə”) 
dispozisiyasında “və ya açıq tender üsulunu tət-
biq etməklə elektron satınalma vasitəsilə həyata 
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keçirilməli” sözləri əlavə edilmişdir və bu ten-
densiya davam etməkdədir. 

Lakin Azərbaycan Respublikasının Cinayət-
Prosessual Məcəlləsinə müasir tələblərə uyğun, 
o cümlədən, elektron vasitələr ilə sübütetmənin 
həyata keçirilməsi ilə bağlı, əlavə və düzəlişlər 
edilmir. 

Jonathan D. Frieden Leigh və M. Murray 
qeyd edirlər ki, “Autentifikasiya kimi bəzi məsə-
lələr elektron sübutlar kontekstində daha mürək-
kəb ola bilsə də, ənənəvi sübut prinsipləri elekt-

ron sübutların qəbul edilməsi ilə bağlı sualları 
həll etmək üçün ardıcıl olaraq uyğunlaşdırıla 
bilər” [5]. 

Bunun üçün, elektron sənəd dövriyyəsi, sosi-
al şəbəkə üzərindən aparılan yazışmalar, elekt-
ron informasiya sistemləri vasitəsi ilə aşkar edi-
lən cinayətlər və həmin sistemlər vasitəsi ilə 
toplanılan sübutlara dair məhkəmə praktikası 
formallaşdırılmaqla yanaşı, cinayət-prosessual 
qanunvericiliyə də müvafiq əlavələr olunmalı-
dır. 
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Фарид Халилзаде 

Сбор доказательств по средству современных электронных информационных  
технологий в уголовном процессе Азербайджанской Республики 

 
Внедрение информационных технологий в процесс раскрытия и расследования преступ-

лений привнесло в уголовный процесс новый вид доказательств – электронные доказательства, 
то есть сведения, закрепленные в электронной или цифровой форме. С помощью цифровой 
информации, находящейся в информационной инфраструктуре, можно установить почти все 
обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам, поскольку она обладает мас-
сой преимуществ, а именно  наглядностью, визуализацией, скоростью фиксации и передачи, 
возможности автоматического исследования огромных массивов данных, технологией быстро-
го поиска. К электронным доказательствам в процессе их сбора и оценки предъявляются более 
жесткие требования по сравнению с другими видами доказательств, поскольку они неосязае-
мы, легче подвергаются изменениям и уничтожению, для их изучения нужны специальные 
средства и лица, обладающие специальными познаниями и навыками. В данной статье автор 
предпринял попытку разъяснить некоторые вопросы сбора электронных доказательств в уго-
ловном процессе Азербайджанской Республики. 
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Farid Xalilzade 
 Collection of evidence using modern electronic information technologies  

in the criminal proceedings of the Republic of Azerbaijan 
 
The introduction of information technology in the process of detecting and investigating crimes has 

introduced a new type of evidence into the criminal process - electronic evidence, that is, information 
recorded in electronic or digital form. With the help of digital information located in the information 
infrastructure, it is possible to establish almost all the circumstances to be proved in criminal cases, 
since it has a lot of advantages, namely visibility, visualization, speed of fixation and transmission, the 
possibility of automatic research of huge data arrays, fast search technology. For electronic evidence 
in the process of their collection and evaluation, more stringent requirements are imposed compared to 
other types of evidence, since they are intangible, easier to change and destroy, they need special tools 
and people with special knowledge and skills to study them. In this article, the author made an attempt 
to clarify some issues of collecting electronic evidence in the criminal process of the Republic of 
Azerbaijan. 
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CİNAYƏT MÜHAKİMƏ İCRAATININ MƏHKƏMƏ 
MƏRHƏLƏSİNDƏ DÖVLƏT İTTİHAMININ HƏYATA 
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zərbaycan Respublikaının Cinayət-
Prosessual Məcəlləsinin 84-cü mad-
dəsində prokurorun vəzifələrindən 

biri kimi məhkəmədə cinayət işi üzrə ittihamı 
müdafiə etmək göstərilir. 

AR CPM-nin 7.0.20-ci maddəsində göstərilir ki, 
ittiham – şəxsin cinayət qanunu ilə nəzərdə tutul-
muş konkret əməli törətməsinin israr edilməsidir. 
İttiham tərəfinə aid olan prokuror isə 7.0.23-cü 
maddəyə əsasən qanunda nəzərdə tutulmuş qayda-
da cinayət işləri üzrə ibtidai araşdırmaya prosessual 
rəhbərliyi həyata keçirən və ya dövlət ittihamçısı 
qismində məhkəmədə ictimai, yaxud ictimai-xüsusi 
ittihamı müdafiə edən şəxsdir. [1,s.42] 

Hüquq ensiklopedik lüğətində göstərilir ki, itti-
ham cinayət prosesində səlahiyyətli orqanların və 
şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən şəxsin 
təqsirini sübut etməkdən ibarət fəaliyyətidir. Eyni 
zamanda ittiham hökmündə ifadə edilmiş tezisin 
məzmunu, ittihamçının irəli sürdüyü və öz nitqində 
şərh etdiyi ittihamın ifadəsidir. [2,s.200] Azərbay-
can SSR-in 1961-ci il CPM-nin 150-ci maddəsinə 

əsasən ittiham sübut edilmiş cinayətin təsviri de-
məkdir. [3,76] 

Cinayət prosessual qanunvericiliyin inkişaf tari-
xinə nəzər salsaq görürük ki, yeni qanunlar qəbul 
edilsə də, qanunlara əlavə və dəyişiklər edilsədə hü-
quq ədəbiyyatında dövlət ittihamçısı barədə profes-
sor C.H.Mövsümovun mövqeyi dominant olaraq 
qalır. C.H.Mövsümov yazır: Prokuror məhkəmə 
baxışı mərhələsində ittihamçısı kimi çıxış edir. Pro-
sesin bu mərhələsində prokurorun dövlət ittihamçısı 
sifətində çıxış etməsi cinayət mühakimə icraatında 
qanunların dürüst və dönmədən icrası üzərində pro-
kuror nəzarətinin həyata keçirilməsi formalarından 
biridir. Lakin prokurorun məhkəmə baxışında pro-
sesual vəziyyəti onun cinayət işi başlama və ibtidai 
istintaqda olan prosessual vəziyyətindən ciddi fərq-
lənir. Əgər prokuror məhkəməyə vermə mərhələsi-
nə qədər rəhbərlik etmək və sərəncam vermək hü-
ququna malik idisə, məhkəmə baxışı mərhələsində, 
bərabər hüquqa malik olan proses iştirakçısı kimi 
çıxış edir. Məhkəmə baxışının bütun gedişatına 
məhkəmə rəhbərlik edir. Cinayət işi üzrə çıxarılan 
bütün qərarlar proses iştirakçılarının, o cümlədən 
prokurorun rəyindən və mülahizəsindən asılı olma-
yaraq hakimlər tərəfindən müstəqil qəbul edilir. La-
kin bu heç də məhkəmə baxışında prokurorun işti-
rakının əhəmiyyətini azaltmır. Prokuror dövlət 
adından və dövlətin marağına müvafiq olaraq məh-
kəmə baxışında dövlət ittihamçısı kimi çıxış etmək-
lə məhkəmə tərəfindən qanuni, əsaslı və ədalətli 
hökm çıxarılmasında yaxından kömək edir. Proku-
ror məhkəmədə dövlət ittihamını müdafiə etməklə, 
həm də qanunlara dürüst əməl edilməsi üzərində 
nəzarəti həyata keçirən orqanın nümayəndəsi kimi 
fəaliyyət göstərməkdə davam edir. Əgər, bu səbəb-

A 



 
POLİS AKADEMİYASININ                                 ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (36), 2022 

25 

dən məhkəmə baxışı gedişatında qanunun pozul-
ması halları baş verərsə, bu pozuntunun kim tərə-
findən edilməsi və eləcə də kimin marağına toxun-
masından asılı olmayaraq, prokuror bunu məhkə-
mənin nəzərinə çatdırmalı və onun aradan qaldırıl-
masına nail olmalıdır. 

Prokuror, dövlət mənafeyi və ictimai mənafeyin 
və ya vətəndaşların hüquqların qorunması tələb edi-
lən hallarda mülki iddia verməyə və zərərçəkmiş 
şəxs tərəfindən verilmiş mülki iddianı müdafiə et-
məyə haqlıdır.  

Məhkəmə baxışı mərhələsində çıxarılan aktların 
qanuniliyi üzərində nəzarəti həyata keçirən proku-
ror məhkəmənin hər bir qanunsuz və əsassız hök-
mündən, qərardad və qərarından vaxtında protest 
verməyə borcludur  [4,s.118]. 

Azərbaycan Respublikasının 14 iyul 2000-ci il-
də qəbul edilən CPM-si (mad.7.0.18) dövlət itti-
hamçısı olan prokuroru cinayət prosesinin iştirakçı-
ları qisminə daxil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, so-
vet hüquq ədəbiyyatında bəzi müəlliflər, o cümlə-
dən M.A. Çeltsov və D.S. Karev dövlət ittihamçısı 
olan prokuroru cinayət prosesinin iştirakçıları sıra-
sına daxil eləmirdilər. Onlar dövlət ittihamçısını 
məhkəmə baxışının iştirakçıları sırasına daxil edir-
dilər. Məhkəmə baxışının iştirakçıları anlayışı cina-
yət prosesinin iştirakçıları anlayışından öz məzmu-
nu etibarilə məhduddur. Məhkəmə baxışı iştirakçı-
larını cinayət prosessual fəaliyyətin subyektləri he-
sab edirdilər [5,s.71-72].  Digər qrup alimlər, məsə-
lən, M.Straqoviç, V.Bojyev, C.Mövsümov və b. 
dövlət ittihamçısı olan prokuroru cinayət prosesinin 
iştirakçısı sırasına daxil edirdilər [4,s.110]. Bunlar 
öz mövqelərini onunla əsaslandırırlar ki, dövlət itti-
hamçısı kimi prokuror müəyyən prosessual funksi-
yanı yerinə yetirirlər. 

Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini bər-
pa etdikdən sonra 07 dekabr 1999-cu ildə “Proku-
rorluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunu qəbul edildi. Həmin qanun VIII fəsil, 45 mad-
dədən ibarətdir. “Prokurorluq haqqında” Qanunun 
“Prokurorluğun fəaliyyət istiqamətləri adlanan 4-cü 
maddəsində göstərilir ki, prokuror ... məhkəmədə 
iddia qaldırır (ərizə verir) mülki və iqtisadi (kom-
mersiya) mübahisələrə dair işlərə baxılmasında id-
diaçı kimi iştirak edir; məhkəmədə cinayət işlərinə 
baxılmasında tərəf kimi iştirak edir; dövlət ittihamı-

nı müdafiə edir və məhkəmə qərarlarından protest 
verir” [6,s.2]. Qanunun 19-cu maddəsi “Ədalət mü-
hakiməsinin həyata keçirilməsində prokurorun işti-
rakı və dövlət ittihamının müdafiəsi”nə həsr olu-
nub. Həmin maddədə qeyd olunur ki, hakimlərin 
müstəqilliyi və onların yalnız qanuna tabe olması 
prinsipinə dönmədən əməl edilməklə prokurorlar 
Azərbaycan Respublikasının prosessual qanunveri-
ciliyində nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda 
məhkəmələrdə cinayət işlərinə birinci instansiya, 
appelyasiya və kassasiya qaydasında baxılmasında 
tərəf kimi iştirak edir, rəy verir, dövlət ittihamını 
müdafiə edir, məhkəmədə iddia qaldırır, mülki və 
iqtisadi mübahisələrə dair işlərə baxılmasında id-
diaçı qismində iştirak edir, məhkəmə qərarlarından 
protest verir. Həmin maddədə daha sonra göstərilir 
ki, ibtidai istintaqı aparan və ibtidai araşdırmaya 
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror döv-
lət ittihamını müdafiə edə bilməz.  

Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində it-
tihamı sübutetmə vəzifəsi prokurorun üzərinə dü-
şür. Sovet dövründəki cinayət-prosessual qanunve-
ricilikdə sübutetmə vəzifəsi müttəhimin üzərinə qo-
yulurdu. Bu da insan və vətəndaş hüquqlarının po-
zulmasına gətirib çıxarırdı.  

“Prokurorluq haqqında” qanuna əsasən toplan-
mış sübutlarla ittiham təsdiq edilmirsə və imtinaya 
əsaslar varsa prokuror ittihamı müdafiə etməkdən 
tam və qismən imtina edir.  

Ümumiyyətlə, dövlət ittihamçısının ədalət mü-
hakiməsinin həyata keçirilməsindəki səlahiyyətləri 
Azərbaycan Respublikasının prosessual qanunveri-
ciliyi ilə müəyyən edilir.  

Prokurorluq haqqında qanunun 27-ci maddəsi 
məhkəmə qərarlarından protest verilməsi qaydaları-
na həsr olunub.  

Prokuror Azərbaycan Respublikasının prosessu-
al qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada və 
hallarda məhkəmə qərarlarından protest verir.  

AR.CPM-nin 7.0.46-cı maddəsinə əsasən, pro-
test – dövlət ittihamçısının iştirak etdiyi cinayət işi 
və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər material üzrə 
hökmdən və ya məhkəmənin digər qərarından pro-
kurorun yuxarı məhkəməyə verilən şikayətidir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, protest prokurorun iştirak 
etdiyi iş üzrə məhkəmə qərarından onun yuxarı 
məhkəməyə verdiyi şikayətdir və öz hüquqi statu-
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suna, hüquqi nəticələrinə görə digər tərəfin şikayə-
tinə bərabər tutulur. Yeri gəlmişkən onu da demək 
lazımdır ki, protest baxılanadək onu vermiş proku-
ror, yaxud yuxarı prokuror tərəfindən geri götürülə, 
yaxud başqa protestlə əvəz oluna bilər.  

Professor F.M.Abbasova göstərir ki, dövlət itti-
hamçısı cinayət mühakimə icraatının məhkəmə 
mərhələsində cinayət təqibinin ictimai və ya ictimai 
xüsusi ittiham qaydasında həyata keçirildiyi hallar-
da dövlət ittihamını müdafiə edən prokurordur. 
Dövlət ittihamçısı üçün cinayət təqibinin həyata ke-
çirilməsi vəzifə qismində nəzərdə tutulmuşdur və o, 
bu vəzifəni öz adından və öz mənafeləri naminə de-
yil, dövlətin adından həyata keçirir [7,s.180]. 

Sovet dövründə məhkəmələrdə çıxış edən dövlət 
ittihamçıları ilə müstəqillik illərində respublikamı-
zın məhkəmələrində fəaliyyət göstərən dövlət itti-
hamçıları arasında müəyyən fərqli cəhətlər var. Be-
ləki, əvvəlki cinayət-prosessual qanunvericiliyə 
əsasən ittiham aktını təsdiq edən prokuror istisna 
olmaqla rayon (şəhər) prokurorları prokurorun 
müavinləri, prokuror köməkçiləri, hətta bəzi rayon-
larda həmin cinayət işinin istintaqını aparmayan 
müstəntiqlər də dövlət ittihamçısı qismində məhkə-
mələrdə çıxış edirdilər. 

Müstəqillik illərində 07 dekabr 1999-cu il tarixli 
“Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın Qanununun və yeni CPM-yə uyğun olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorunun 
21.11.2007-ci il tarixli əmri ilə “Azərbaycan Res-
publikasının Baş Prokurorluğunun “Dövlət ittiha-
mının müdafiəsi üzrə idarəsi” haqqında Əsasnamə 
təsdiq edilmişdir. Həmin Əsasnaməyə 24.12.2010-
cu il tarixli 10/117-11/15-s №-li əmrlə əlavə və də-
yişiklik edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun 30 
iyul 2020-ci il tarixli əmri ilə “Azərbaycan Respub-
likasının Baş Prokurorluğunda işin təşkili qaydala-
rı” təsdiq olunmuşdur. Həmin qaydaların 9-cu böl-
məsi “Dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə idarə”nin 
fəaliyyətinə həsr olunub. Qaydaların 13.1 maddə-
sində göstərilir ki, Dövlət ittihamının müdafiəsi üz-
rə idarə cinayət işi və ya cinayət təqibi ilə bağlı di-
gər material üzrə dövlət ittihamçısı qismində pro-
kurorun iştirakı yolu ilə məhkəmədə dövlət ittiha-
mının müdafiəsini təmin edir.   

Cinayət prosesi subyektlərinin fəaliyyətini xa-

rakterizə etmək üçün subyektlərin fəaliyyət növləri, 
istiqamətləri, işdə iştirakı, məqsədi və şərtlərini nə-
zərdə tutan “cinayət prosessual funksiyaları” termi-
nindən istifadə qəbul edilmişdir.[8,s.50] Cinayət 
Prosessual Qanunu üç cinayət prosessual funksiya-
sını özündə ehtiva edir: ittiham, müdafiə və cinayət 
işinin həlli (Azərbaycan Respublikası Cinayət Pro-
sessual Məcəlləsinin VII-IX fəsillər). Ənənəvi ola-
raq, hüquq ədəbiyyatında bu funksiyalar əsas funk-
siyalardan biridir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “ittiham” və “ittihamın 
funksiyası” anlayışları fərqlidir. Qanunvericilikdə 
ittiham hər hansı bir şəxsin qanunla müəyyən edil-
miş qaydada irəli sürülən, cinayət qanunu ilə qada-
ğan edilmiş əməllərin törətməsi iddiası kimi başa 
düşülür. Göründüyü kimi, bu halda qanunvericilik 
ittihamın mövzusuna, yəni cinayət prosesinin apa-
rıldığı cinayətlə cəzalandırılan əməllərin maddi-hü-
quqi əks olunmasına diqqət yetirir. 

Maddi-hüquqi mənada ittiham müəyyən bir şəx-
sə qarşı irəli sürülən cinayət məsuliyyətinin, daha 
doğrusu cinayət tərkibinin prosessual ifadəsidir. 
M.P.Bobılevin fikrincə, ittiham cinayət məsuliyyə-
tinin həyata keçirilməsinə yönəlmiş və ilkin istintaq 
orqanı, dindirmə, prokurorun prosessual aktında və 
ya zərər çəkmiş şəxsin cinayət prosesi qanunverici-
liyi ilə müəyyən edilmiş qaydada irəli sürülmüş ci-
nayətin müəyyən bir şəxs tərəfindən törədilməsi ba-
rədə ifadəsində yer alan iddiadır [9,s.13]. İ.Y.Foy-
nitskiy ittihamı cinayət prosesində dövlətə aid cəza 
hüququnun məhkəmə tərəfindən tanınması tələbi 
olaraq başa düşür.  

Bununla belə, bir sıra alimlər ittiham dedikdə 
yalnız müəyyən bir şəxsin cinayət qanunu ilə qada-
ğan edilmiş əməlin törətməsi iddiasını özündə ehti-
va edən prosessual aktı deyil, eyni zamanda ittiha-
medici tezisin formalaşdırılmasına imkan verən 
fəaliyyəti başa düşürlər. Beləliklə, A.V.Qoryainov 
ittihamın dar mənada ittihamedici sübutları forma-
laşdırmaq üçün həmin tərəfin prosessual hərəkətlə-
rinin məcmusu olduğunu qeyd edir [10,s.17]. 
V.M.Savitski ittihamı funksiya və sübut predmeti 
kimi fərqləndirilməsinin mümkün və zəruri olduğu-
nu, ancaq birini digərindən ayırmağın mümkün ol-
madığını vurğulayır. Digər müəlliflər də ittihamda 
iki komponentin - maddi-hüquqi və ittiham fəaliy-
yətinin mövcudluğuna işarə edirlər [11,s.45]. 
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M.Cəfərquliyev prosessual mənada ittiham de-
dikdə cinayət törətməkdə təqsirləndirilən şəxsi ifşa 
etmək və cinayət məsuliyyətini əsaslandırmaq üçün 
prosessual fəaliyyəti, maddi-hüquqi mənada ittiham 
dedikdə isə müəyyən bir cinayət əməli yaradan, 
konkret şəxs üçün təsbit edilmiş və məsul sayıla bi-
lən sosial təhlükəli, qanuna zidd faktların məcmu-
sunu başa düşür [12,s.134]. Təqsirləndirilən fəaliy-
yətin əsas məqsədi və nəticəsi ittihamçı tezisinin 
hazırlanması, sübutu və müdafiəsi olduğu üçün 
praktik olaraq ittihamın iki komponentə bölünməsi-
nin şərti olduğu qəbul edilməlidir. İttiham tərəfi 
məhkəmə icraatının məzmununu və istiqamətini 
müəyyənləşdirir və yalnız çəkişmə prinsipi olan ci-
nayət prosesində müstəqil prosessual qurum kimi 
çıxış edir. İttihamçının müstəqilliyi ittiham tərəfini 
dəstəkləmək üçün səlahiyyətli xüsusi qurumların 
olması və ittihamı dəstəkləməyin xüsusi prosessual 
forması ilə sübut olunur. İttihamın prosessual ma-
hiyyəti məhkəmə orqanlarına ünvanlanan tələbdir 
və bir şəxsin təqsirini müəyyənləşdirmək və ona 
qarşı cinayət cəzalarını tətbiq etmək məqsədilə təd-
birlərin görülməsi üçün bir öhdəlik yaradır. 

Əksər prosesualistlər cinayət prosesi çərçivəsin-
də ittihamın geniş və dar mənada düşünülə biləcə-
yini qeyd edirlər. Dar mənada ittiham müəyyən bir 
şəxsin cinayət törətməkdə təqsiri barədə ifadə (te-
zis) hazırlamaq və bu tezisi məhkəmə qarşısında 
əsaslandırmaq fəaliyyətidir. Ancaq cinayət törətmiş 
bir şəxsin ifşasına yönəlmiş hər hansı bir fəaliyyət, 
o cümlədən konkret şəxsə qarşı cinayət işinin başla-
nılması, bu şəxsin həbsi və barəsində həbs qətim-
kan tədbiri seçilməsi, onun təqsirinin sübutlarının 
toplanması, təqsirləndirilən şəxs olaraq, ittiham ak-
tını tərtib olunması, ittihamların məhkəmədə təq-
dim edilməsi və saxlanılması sözün geniş mənasın-
da ittiham hesab edilə bilər. 

Təqdim olunan odur ki, ittiham fəaliyyətinin ge-
niş mənada tərifini vermək üçün Azərbaycan Res-
publikasının mövcud Cinayət Prosessual Məcəllə-
sində “ittiham funksiyası” termini, eyni zamanda 
onun sinonimi olan “cinayət təqibi” ifadəsi istifadə 
olunur. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının Ci-
nayət Prosessual Məcəlləsinin 7.0.18-ci maddəsin-
də deyilir ki, tərəflər qarşıdurma əsasında ittiham 

(cinayət təqibi) və ya ittihamdan müdafiə funksiya-
sını yerinə yetirən cinayət prosesinin iştirakçılarıdır. 
Öz növbəsində, Azərbaycan Respublikasının Cina-
yət Prosessual Məcəlləsinin 7.0.4-cü maddəsində 
cinayət təqibini cinayət törətməkdə təqsirləndirilən 
şübhəlini ifşa etmək üçün ittihamçı tərəfindən hə-
yata keçirilən prosessual fəaliyyət kimi müəyyən-
ləşdirir.  

Bu məsələdə qanunvericiliklə razılaşmamaq 
üçün heç bir əsas yoxdur və etiraf edilməlidir ki, ci-
nayət təqibində ittiham funksiyası cinayət törət-
məkdə təqsirləndirilən şübhəlini ifşa etmək üçün it-
tihamçı tərəfindən aparılan prosessual fəaliyyətdə 
ifadə olunur. Buna oxşar fikirlər hüquqi ədəbiyyat-
da da verilir. Beləliklə, M.S. Stroqoviç bu və ya di-
gər şəxsi cinayət törətməkdə təqsirləndirməyə, ifşa 
etməyə yönəlmiş fəaliyyəti cinayət təqibi funksiya-
sı adlandırır. Beləliklə, məzmununa görə cinayət tə-
qibi prosessual mənada ittihamdır və Azərbaycan 
Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi itti-
hama qoyulmuş prosessual və maddi mənaları açıq 
şəkildə bir-birindən ayırır. Maddi mənada ittiham 
müəyyən bir şəxs tərəfindən cinayət qanunu ilə qa-
dağan edilmiş əməli törətmək barədə qanunla mü-
əyyən edilmiş qaydada irəli sürülən iddiadır. 
A.M.Baksalova da “prosessual mənada cinayət tə-
qibi və ittihamın eyni mənalı terminlər olduğu qə-
naətinə gəlir. Təqibin ittihamla müqayisədə hər 
hansı müstəqil bir məzmunu yoxdur”. 

Professor M.Ə.Cəfərquliyev göstərir ki, cinayət 
təqibini həyata keçirərkən prokuror cinayət işinin 
bütün hallarının tədqiqi nəticəsinə əsaslanaraq yal-
nız qanunun tələblərini və daxili inamını rəhbər tu-
tur. Dövlət ittihamçısı kimi məhkəmədə geniş hü-
quqları ilə bərabər, eyni zamanda müəyyən vəzifə-
lər də daşıyır. 

Məhkəmə istintaqı cinayət işinə və ya məhkə-
məyədək sadələşdirilmiş icraatın materiallarına ba-
xılması ilə əlaqədar dövlət ittihamçısı tərəfindən 
müvafiq olaraq ittiham aktının nəticəvi hissəsinin 
və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın nəti-
cələrinə dair yekun protokolunun ittihamın irəli sü-
rülməsinə dair hissəsinin elan edilməsi ilə başlayır 
[12,s.21]. 
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Shohlat Karimov 
Theoretical and legal bases of implementation of state prosecution  

at the court stage of criminal proceedings 
 

The article is devoted to the theoretical and legal foundations of the implementation of state prose-
cution at the court stage of criminal proceedings. 

The article shows that the prosecutor closely assists in making a legal, reasonable and fair judg-
ment by the court by acting as a public prosecutor in the court on behalf of the state and in the interest 
of the state. 

The article also states that the state prosecutor is the prosecutor who defends the state prosecution 
in cases where the criminal prosecution is carried out in the public or public special prosecution pro-
cedure at the court stage of criminal proceedings. 

 

Шохлат Каримов 
Текст научной работы на тему «Теоретико-правовые основы осуществления государст-

венного обвинения на судебной стадии уголовного судопроизводства» 
 

Статья посвящена теоретико-правовым основам осуществления государственного обвине-
ния на судебной стадии уголовного судопроизводства. 

В статье показано, что прокурор непосредственно содействует вынесению судом законного, 
обоснованного и справедливого решения, выступая в качестве прокурора в суде от имени госу-
дарства и в интересах государства. 

В статье также указывается, что государственный обвинитель является прокурором, осу-
ществляющим защиту государственного обвинения по делам, когда уголовное преследование 
осуществляется в порядке публичного или публичного особого прокурорского производства на 
судебной стадии уголовного судопроизводства. 
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-ci il Azərbaycan Res-
publikasının Konstitu-
siyası insan və vətən-

daş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilmə-
sini dövlətin ali məqsədi elan etmişdir. Demokra-
tik və hüquqi dövlət olan Azərbaycan Respubli-
kası qarşısında duran ən mühüm sosial vəzifələr-
dən biri cinayət mühakimə icraatında şəxsiyyətin 
hüquqlarının təmin edilməsidir. Bu onunla şərtlə-
nir ki, məhz bu sahədə şəxsiyyətin hüquq və qa-
nuni mənafeləri dövlət orqanları tərəfindən ən ak-
tiv təsirə, o cümlədən mühüm məhdudiyyətlərə 
məruz qalır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Res-
publikası Konstitusiyasının bir sıra maddələri bila-
vasitə cinayət mühakimə icraatında şəxsiyyətin 
hüquq və qanuni mənafelərinə həsr edilmişdir. 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual 
Məcəlləsinin 12-ci maddəsində “Konstitusiya ilə 
təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquq və azadlıq-
larının təmin olunması” prinsipi müəyyən edilir.  

Həmin maddəyə uyğun olaraq, cinayət prose-
sini həyata keçirən orqanlar cinayət prosesində 
iştirak edən bütün şəxslərin Konstitusiya ilə təsbit 
edilmiş insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına 
riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Həmçinin 
təsbit olunmuşdur ki, cinayət əlamətləri olan 

əməldən zərərçəkmiş şəxsin CPM-də nəzərdə tu-
tulmuş qaydada cinayət təqibinin başlanmasını 
tələb etməyə, onun həyata keçirilməsində zərər-
çəkmiş şəxs və ya xüsusi ittihamçı qismində işti-
rak etməyə, habelə vurulmuş mənəvi, fiziki və 
maddi ziyana görə kompensasiya almağa hüququ 
vardır.  

Göstərilən normanın dəyəri ilk öncə onun sin-
tezedici əhəmiyyətindən ibarətdir. Mahiyyətcə, 
göstərilən norma-prinsip cinayət mühakimə ic-
raatı iştirakçılarının hərəkət etməli olduqları əsas 
hüdudları müəyyən edir. Bu norma onun məzmu-
nundan irəli gələn bir sıra norma-prinsiplərin irəli 
sürülməsi və əsaslandırılmasına əsas verir. İsti-
nad edilən 12-ci maddə Azərbaycan Respublikası 
cinayət mühakimə icraatında insan və vətəndaşın 
ayrı-ayrı hüquq va azadlıqlarının təmin olunması-
na həsr edilən bir sıra normaları birləşdirir, 
“möhkəmləndirir”. Söhbət, hər şeydən əvvəl, 
CPM-in 13-cü (Şəxsin şərəf və ləyaqətinə hörmət 
edilməsi), 14-cü (Azadlıq hüququnun təmin edil-
məsi), 15-ci (Şəxsiyyətin toxunulmazlıq hüququ-
nun təmin edilməsi), 16-cı (Şəxsi həyatın toxu-
nulmazlığı hüququnun təmin edilməsi), 17-ci 
(Mənzil toxunulmazlığı hüququnun təmin edil-
məsi) və s. maddələrdən gedir.  

AR CPM-in 16.1-ci maddəsinə əsasən, cinayət 
təqibi gedişində heç kəsin şəxsi (özünün və ailə-
sinin) həyatın sirrinin, yazışma, telefon danışıqla-
rı, poçt-teleqraf və digər rabitə vasitələri ilə ötü-
rülən məlumatların va başqa məlumatların sirri-
nin saxlanılması hüququ bu Məcəllədə nəzərdə 
tutulmuş hallardan başqa məhdudlaşdırıla bilməz.  

1995 
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Hər birimizin həyatı üçün mühüm əhəmiyyətli 
sayılan şəxsi toxunulmazlıq hüququ ən mühüm 
beynəlxalq konvensiyalarda, o cümlədən Ümum-
dünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsində, İnsan 
hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi 
haqqında Avropa Konvensiyasında, Mülki va si-
yasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktda, Fərdi 
məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlən-
məsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında 
Konvensiya va digər beynəlxalq va regional kon-
vensiyalarda öz əksini tapmışdır. Bununla yanaşı 
hər bir dövlət öz əsas qanunu olan konstitusiya-
sında digər insan hüquqları ilə yanaşı şəxsi toxu-
nulmazlıq hüququnu da təsbit etmişdir. Azərbay-
can Respublikasının Konstitusiyasının 32-ci mad-
dəsi şəxsi toxunulmazlıq hüququ adlanır. 

Nəzərinizə çatdıraq ki, AR Konstitusiyasının 
32-ci maddəsində nəzərdə tutulan şəxsi toxunul-
mazlıq hüququ anlamı Avropa konvensiyasının 
5-ci maddəsində nəzərdə tutulan toxunulmazlıq 
hüququ anlamına deyil, 8-ci maddədə nəzərdə tu-
tulmuş şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququ 
maddəsinə uyğun gəlir.  

Şəxsi həyata və ailə həyatına hörmət hüququ 
(right to privacy) adlanan Avropa Konvensiyası-
nın 8-ci maddəsinə əsasən, 

1. Hər kəs öz şəxsi və ailə həyatına, mənzilinə  
və yazışma sirrinə hörmət hüququna malikdir. 

2. Milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş, ölkənin 
iqtisadi rifah maraqları naminə, iğtişaşın və ya ci-
nayətin qarşısını almaq üçün, sağlamlığı, yaxud 
mənəviyyatı qorumaq üçün və ya digər şəxslərin 
hüquq və azadlıqlarını müdafiə etmək üçün qa-
nunla nəzərdə tutulmuş və demokratik cəmiyyət-
də zəruri olan hallar istisna olmaqla, bu hüququn 
həyata keçirilməsinə hakimiyyət orqanları tərə-
findən müdaxiləyə yol verilmir.  

Əsas hüquq va azadlıqların məhdudlaşdırılma-
sı zamanı nəzərə alınmalı olan, başqa sözlə məh-
dudlaşdırmanın son həddi kimi qəbul edilən prin-
siplərdən biri də “haqqın mahiyyəti” və “haqqın 
mahiyyətinə toxunmama” meyarlarıdır. 

Demokratik dövlətdə əsas insan hüquq və 
azadlıqların ən geniş şəkildə təmin olunmalı, mü-
hafizə edilməli, azadlıqlar qayda kimi, məhdu-
diyyətlər isə istisna kimi qəbul edilməli, məhdu-
diyyətlər ancaq belə nizamın davamlılığı üçün 

məcburi olduğu hallarda və lazımi ölçüdə tətbiq 
edilməlidir. AİHM “demokratik cəmiyyət” ifadə-
sinə tərif vermək yerinə, “lazımlı olma” (neces-
sary) ifadəsinin mənasını vermişdir. Məhkəməyə 
görə, “necessary” (lazımdı) “mütləq mənada la-
zımlı, məcbiri” mənasına gələn “indispensable” 
ilə eyni mənalı deyildir. Məhkəməyə görə, “ne-
cessary” “məcburedici, sıxışdıran” təcili ictimai 
ehtiyacı ifadə edir. Habelə, nəzərə almaq lazımdır 
ki, Avropa Konvensiyasının yuxarıda qeyd etdi-
yimiz 8-ci maddəsində “lazımlı olma və ya zəruri 
olma”dan (necessary) bəhs edəndə, hər hansı zə-
rurətdən (məcburiyyətdən) yox, demokratik cə-
miyyət üçün lazımlı-zəruri olmadan bəhs edir [7, 
109-110]. Çünki demokratik cəmiyyətdə zərurət 
digər cəmiyyətlərin zərurətindən fərqli məna daşı-
yır. Demokratik cəmiyyət azad cəmiyyətdir, belə 
cəmiyyətdə də insan hüquq və azadlıqlarına müda-
xilə mümkün ən aşağı həddə olmalıdır. İnsan hü-
quqlarına belə yanaşmanın davamı olaraq, istər 
beynəlxalq sənədlərdə, istərsə də AİHM-nin qərar-
larında şəxsi həyat və ya ailə həyatı və s. anlayış-
larının məzmunu konkret olaraq müəyyən edilmə-
yib. Şəxsi həyat çox geniş bir anlayış olmaqla, hər 
bir cəmiyyət üçün də fərqli məna yüklü ola bilər. 
Ona görə də, onun normativ tərifinin verilməsi 
(dəqiq ifadələrlə verilməsi) məna yükünün məh-
dudlaşdırılması ilə nəticələnə bilər ki, bu da həmin 
hüququn təmini baxımından uğurlu olmazdı. 

Şəxsi və ailə həyatı hər birimiz üçün dəyərli 
və müqəddəs hesab etdiyimiz məhfumdur. Vətən-
daşları birbaşa özü və ya yaxın saydığı insanlarla 
bağlı olan, açıqlanması onların mənafeyinə hər 
hansı şəkildə ziyan vuran hər cür həyati məsələlər 
şəxsi həyat anlayışı ilə ehtiva edilir. Hər bir şəxsin 
həyatında onun özəl hesab etdiyi və heç kimə 
açıqlaya bilməyəcəyi sirləri vardır. Bu sirlər bizim 
üçün çox əhəmiyyətli olduğundan şəxsi və ailə hə-
yatımızın qorunması zərurəti yaranır və bu zəru-
rətdən irəli gələrək şəxsi və ailə həyatımızın toxu-
nulmazlığı hüququ meydana gəlir. Toxunulmazlıq 
hüququ əslində dar anlamda yalnız ailə həyatının 
özəl cəhətlərinə aid deyil. Ümumilikdə şəxsin to-
xunulmazlıq hüququndan söhbət gedirsə, buraya 
onun həm şəxsi və ailə həyatının, həm sağlamlığı-
nın, həm də mənzilinin, nəqliyyat vasitələrinin və 
s. toxunulmaz olduğunu aid edə bilarik [5, s. 158]. 
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Cinayət prosesində DNT analizinin aparılması 
ilə bağlı məsələlərin tənzimlənməsində müsbət 
təcrübəsi olan dövlətlərdən Almaniya va Türki-
yənin qanunvericiliyinin müqayisəli təhlilini va-
cib hesab edirik. Həm Türkiyədə, həm də Alma-
niyada DNT analizinin aparılması ilə əlaqədar 
tənzimləmələr cinayət-prosessual məcəllələrində 
aparılmışdır. Türkiyədə ayrıca təlimat da qəbul 
edilmişdir. Türkiyə Respublikası Caza Mühaki-
məsi Qanununun (bundan sonra TR CMQ) fərqli 
olaraq, Almaniya Federativ Respublikasının Ci-
nayət Mühakiməsi Qanununda (bundan sonra Al-
man StPO) birbaşa molekulyar genetik analizlə 
əlaqədar 4 maddə mövcuddur. Bununla yanaşı 
eynilə Türkiyə CMQ-sında olduğu kimi bədən 
müayinəsi ilə əlaqədar maddələr də vardır. 

Alman StPO 81a maddəsi şübhali və ya təqsir-
ləndirilən şəxsin (analoji normalar Türkiyə 
CMQ-in 75-ci maddəsi); 81c maddəsi digər şaxs-
lərin bədən müayinəsinə (analoji normalar Türki-
yə CMQ-in 76-ci maddəsi); 81e maddəsi mole-
kulyar genetik analizə (analoji normalar Türkiyə 
CMQ-in 78-ci maddasi); 81f maddəsi molekulyar 
genetik analizin üsuluna dair normalardır. 

Türkiyə CMQ-sində təsbit edilməyən DNT 
profıli qeydlərinin gələcəkdə cinayət mühakimə-
sində istifadə edilməsinə dair müddəalar Alman 
StPO 81g maddəsində və kütləvi DNT analizləri-
nə dair müddəalar isə Alman StPO 81h maddə-
sində təsbit edilmişdir. 

TR CMQ-in 78-ci maddəsinin 1-ci bəndinə 
əsasən, 75 və 76-ci maddələrində nəzərdə tutul-
muş qaydada əldə edilən nümunələr üzərində, 
soy əlaqəsinin və ya əldə edilən tapıntının şübhəli 
və ya təqsirləndirilən şəxsə, ya da zərər çəkmiş 
şəxsə aid olub-olmamasının müəyyən edilməsi 
üçün məcburi olduğu halda molekulyar genetik 
analizlər aparıla bilər. Alınan nümunəlar üzərində 
bu məqsədlər xaricində araşdırmalara dair analiz-
lar qadağandır. [8] 

Alman StPO 81e maddəsinin 1-ci bəndinə 
81a(1) və 81c maddələrinə əsasən əldə edilən nü-
munələr üzərində təkcə soy əlaqəsinin və ya əldə 
edilən tapıntının şübhəli və ya təqsirləndirilən 
şəxsə, ya da zərərçəkmiş şəxsə aid olub-olmama-
sı müəyyən edilməsi üçün deyil, həm də şəxsin 
cinsiyyətinin təsbiti üçün də molekulyar genetik 

analiz aparıla bilər. Alınan nümunələr üzərində 
bu məqsədlər xaricində araşdırmalara dair analiz-
lər qadağandır.[9] 

Alman StPO 81e maddəsinin və Türkiyə 
CMQ-in 78-ci maddəsinin 2-ci bəndləri oxşarlıq 
təşkil edir. Alman StPO 81e maddəsinin 2-ci bən-
dinə əsasən, birinci bəndə əsasən aparıla bilən 
analizlər tapılan, mühafizə altına alınmış, ya da 
götürülmüş (müsadirə edilmiş) nümunələr üzərin-
də də aparıla bilər. Türkiyə CMQ-in 78-ci mad-
dəsinin 2-ci bəndinə əsasən, birinci bəndə əsasən 
aparıla bilən analizlər tapılan və kimə aid olduğu 
bəlli olmayan bədən parçaları üzərində də aparıla 
bilər. Belə nümunələr üzərində də həmin məq-
sədlər xaricində araşdırmalara dair analizlər qa-
dağandır. 

Almaniya və Türkiyə cinayət-prosessual qa-
nunvericiliyində nümunələrin məhv edilməsi ba-
xımından iki ölkə arasında müxtəlif fərqliliklər 
olsa da, əsas fərqin məlumatların (analizin nəticə-
lərinin) silinməsi barəsində olduğu ortaya çıxır. 
Belə ki, Almaniyada bütün DNT profilləri məhv 
edilməyir, müəyyən hallarda (m.81g-da nəzərdə 
tutulmuş hallarda) DNT bankında saxlanılır. Tür-
kiyədə belə qayda mövcud deyil. Almaniyada 
DNT profilləri (şəxsi məlumatlar olduğuna görə) 
iş materialında xüsusi zərf içərisində saxlanılma-
lıdır. DNT profillərinin əldə olunduğu şübhəli və 
ya təqsirləndirilən şəxs, ya da zərərçəkmiş şəxsə 
aid olan nümunələr isə ehtiyac olmadığı andan 
dərhal məhv edilməlidir. Bununla yanaşı şübhəli 
və ya təqsirləndirilən şəxs, ya da zərərçəkmiş 
şəxsdən götürülməyən, yəni hadisə yerindən ta-
pılmış, mühafizə edilmiş və götürülmüş nümunə-
lərin isə məhv edilməsi vəzifəsi yoxdur. Çünki, 
belə nümunələrin hazırki və ya başqa bir cinayət 
mühakiməsində istifadə ediləcəyi ehtimalı vardır. 

Türkiyə CMQ-in “genetik analiz nəticələrinin 
gizliliyi” adlanan 80-ci maddəsinə əsasən, yekun 
qərar çıxarıldıqda (işə xitam verilməsi, bəraət və 
s.) nümunələrin deyil, analiz nəticələrinin və mə-
lumatlarının silinməli olduğu qeyd edilmişdir. 
Cl1da edilmiş materialların (nümunələrin) isə 
məhv edilməsinə dair Türkiyə CMQ-sində hər 
hansı tənzimləmə yoxdur. “Cəza mühakiməsində 
bədən müayinəsi, genetik analizlər və şəxsiyyətin 
təsbiti haqqında” Təlimatda da ekspertin rəyi ha-
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zırladıqdan sonra alınmış DNT profilini məhv et-
məli olmasına dair qayda olsa da, profilin əldə 
edildiyi materialın (qan, sperm və s.) məhv edil-
məsinə dair ayrıca müddəa yoxdur. Bundan baş-
qa sahibsiz materialların aqibəti də açıq qalmışdır 
[6, mad. 14]. 

Türkiyədə DNT profillərinin gələcəkdə istifa-
dəsi məqsədi ilə saxlanılması mümkün deyildir. 
Habelə kütləvi molekulyar genetik analizlərə dair 
bir tənzimləmə də yoxdur. Alman StPO 81g 
(“DNT təsbiti”) adlı maddəsində, şübhəli va ya 
təqsirləndirilən şəxsin ağır cinayətdən, ya da cin-
si toxunulmazlıq əleyhinə cinayətdən təqsirləndi-
rilməsi halında, gələcəkdə cinayət mühakiməsi 
zamanı şəxsiyyətinin təsbiti məqsədi ilə ondan 
hüceyrə nümunələrinin alına bilməsi, həmin nü-
munələr üzrə DNT profilinin əldə edilməsi və ya 
cinsiyyətin təsbiti məqsədi ilə molekulyar genetik 
analizlərin aparıla biləcəyi qeyd edilmişdir. 

Dəqiq tənzimlənmiş və şəxsi toxunulmazlıq 
hüququnun təmini məqsədi ilə məhdudiyyətlər 
nəzərdə tutulmuşdur. Əks halda, qanuni sərhədlə-
ri bəlli olmayan və ya müəyyən şərtlərlə məhdud-
laşdırılmayan prosessual hərəkətlər insan hüquq-
larına müdaxilədə gözlənilməli olan mütənasibli-
yin pozulmasına şərait yaradacaqdır. 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Proses-
sual Məcəlləsində DNT analizinin aparılmasına 
dair ayrıca maddə mövcud deyildir. Məcburi və 
ya könüllü genom qeydiyyatı 01 sentyabr 2018-ci 
il tarixindən qüvvəyə minmiş “Azərbaycan Res-
publikasında dövlət daktiloskopik və genom qey-
diyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nunu ilə tənzimlənir. 

Nəzərinizə çatdıraq ki, AR Konstitusiyasının 
32-ci maddəsində nəzərdə tutulan şəxsi toxunul-
mazlıq hüququ anlamı Avropa konvensiyasının 
5-ci maddəsində nəzərdə tutulan toxunulmazlıq 
hüququ anlamına deyil, 8-ci maddədə nəzərdə tu-
tulmuş şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququ 
maddəsinə uyğun gəlir. [1] 

Azərbaycan Respublikasında dövlət daktilos-
kopik və genom qeydiyyatı daktiloskopik və ge-
netik məlumatlar əsasında insan şəxsiyyətinin ey-
niləşdirilməsi məqsədilə aparılır. [2,  mad. 2] 

Düşünürük ki, bu Qanunun 2-ci maddəsindəki 
“genetik məlumatlar əsasında” ifadəsi “DNT pro-

fili” ifadəsi ilə əvəz edilməlidir. Yuxarıda da gös-
tərdiyimiz kimi, DNT-nin kodlanmamış hissəsin-
dən əldə edilən DNT profıli şəxsiyyətin eyniləş-
dirilməsi üçün kifayat edir. DNT analizi nəticə-
sində əldə edilmiş DNT profilindən başqa digər 
genetik məlumatlar şəxsiyyətin eyniləşdirilmə-
sində və ya cinayətkarın ifşa edilməsində istifadə 
olunması mütənasiblik prinsipinin pozuntusu ki-
mi hesab ediləcəkdir. 

Həmin Qanunun 12-ci maddəsinə əsasən, döv-
lət genom qeydiyyatının aparılması nəticəsində 
əldə olunan məlumatlar aşağıdakı məqsədlər 
üçün istifadə edilir: 1) itkin düşmüş şəxslərin ax-
tarışı; 2) naməlum meyitə əsasən insan şəxsiyyə-
tinin müəyyənləşdirilməsi; 3) şəxsiyyətinin başqa 
üsullarla müəyyən edilməsi mümkün olmayan, 
habelə səhhətinə və ya yaşına görə özü haqqında 
məlumat vermək qabiliyyətinə malik olmayan 
şəxslərin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi; 4) 
cinayətlərin və inzibati xətaların qarşısının alın-
ması, aşkar edilməsi və araşdırılması; 5) qohum-
luq əlaqələrinin qiymətləndirilməsi. 

Müqayisəli hüquqda və AİHM-in qərarların-
dan da göründüyü kimi cinayət mühakimə icraa-
tında DNT analizinin aparılması nəticəsində əldə 
olunan DNT profili yalnız şəxsiyyətin eyniləşdi-
rilməsi və ya cinsiyyətin müəyyən edilməsi məq-
sədi ilə istifadə oluna bilər. “Cinayətlərin və inzi-
bati xətaların qarşısının alınması, aşkar edilməsi 
və araşdırılması” ifadəsini isə daha geniş şərh et-
mək mümkündür. Bu isə sui-istifadə hallarına şə-
rait yarada bilər. 

İstər “Azərbaycan Respublikasında dövlət 
daktiloskopik va genom qeydiyyatı haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununda olsun, is-
tərsə də Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin 22 aprel 2019-cu il tarixli, 188 nöm-
rəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dezoksiribonuklein 
turşusu (DNT) analizinin aparılması üçün bioloji 
materialın götürülmasi, onun uçotu, saxlanılması, 
istifadasi, verilməsi və mahv edilməsi Qayda-
sı”nda olsun, adlarından da bəlli olduğu kimi 
“DNT analizinin keçirilməsi” qaydası tənzimlən-
məmişdir. [3] 

Beləliklə, AR CPM-in müvafıq maddələrinin, 
“Azərbaycan Respublikasında dövlət daktilosko-
pik və genom qeydiyyatı haqqında” Azərbaycan 
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Respublikası Qanununun və 22 aprel 2019-cu il 
tarixli, 188 nömrəli Qərarının əlaqəli öyrənilməsi 
və xarici dövlətlərin qanunvericiliyi ilə müqayi-
səli təhlili əsasında belə nəticəyə gəlirik ki, hazır-
ki qanunvericiliyimizdə DNT analizi ilə əlaqədar 
bir çox hallar, xüsusilə DNT analizinin keçiril-
məsinin təyin edilməsi va s. beynəlxalq hüququn 
tələbləri səviyyəsində həssas tənzimlənməmişdir. 

DNT analizinin aparılması üçün götürülmüş 
nümunələrin (analizdan sonra və ya analiza ehti-
yac olmadığı hallarda) və genom məlumatlarının 
aqibəti məsələsində də müəyyən boşluqlar vardır. 
Məsələn, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər 
Nazirliyinin Kollegiyasının Q12-001-19 nömrəli, 
16 yanvar 2019-cu il tarixli Qərarı ilə təsdiq edil-
miş “Dövlət daktiloskopik və genom qeydiyyatı-
nın aparılmasına dair Təlimat”ın 9.2-ci maddə-
sində qeyd olunan hallarda (cinayət təqibinə bə-
raətverici əsaslarla xitam verildikdən və ya məh-

kəmənin bəraət hökmü qanuni qüvvəyə mindikdə 
və s.) genom məlumatlarının aqibəti tənzimlən-
məmişdir. [4] 

Bununla bağlı qeyd edilməlidir ki, insan və 
vətəndaş konstitusion hüquq və azadlıqlarına 
məhdudlaşdıran istintaq hərəkətlərinin lazımi də-
rəcədə hüquqi tənzimlənməməsi neqativ hüquq 
tətbiqi praktikasının yaranmasını və inkişafına 
şərait yaradan amillərdəndir. Ona görə də cinayət 
prosesində iştirak edən və bu prosesə cəlb olun-
muş şəxslərin hüquq və azadlıqlarının müdafıəsi-
nin möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə istintaq va 
digər prosessual hərəkətlərin və qərarların əsasla-
rı və prosedurları dəqiq və hərtərəfli tənzimlən-
məlidir. Yalnız bu halda, şəxsiyyətin hüquq və 
azadlıqlarının təmini demokratik cəmiyyətin tə-
ləblərinə cavab verə və habelə cinayət-prosessual 
fəaliyyətə mənəvi məzmun gətirə bilər. 

 
İstifadə edilmiş ədəbiyyat: 

 
1 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, http://e-qanun.şov.az/framework/897 
2 “Azərbaycan Respublikasında dövlət daktiloskopik və genom qeydiyyatı haqqında” Azərbay-

can Respublikası Qanunu http://www.e-qanun.az/framework/39863 
3 Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 22 aprel 2019-cu il tarixli, 188 nömrəli Qə-

rarı ilə təsdiq edilmiş “Dezoksiribonuklein turşusu (DNT) analizinin aparılması üçün bioloji materia-
lın götürülməsi, onun uçotu, saxlanılması, istifadəsi, verilməsi və mahv edilməsi Qaydası” 
http://www.e-qanun.az/framework/42131 

4 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kollegiyasının Q12-001-19 nömrəli, 16 
yanvar 2019-cu il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət daktiloskopik və genom qeydiyyatının apa-
rılmasına dair Təlimat” http://www.e-qanun.az/framework/41446 

5 Əsgərov, Z.A. Konstitusiya hüququ. Dərslik/ Z.Əsgərov. - Bakı: Bakı Universiteti, - 2006. - 
698 s. 

6 Ceza muhakemesinde beden müayenesi, genetik incelemeler ve fizik kimliğin tespiti hakkında 
Yönetmelik.  

https://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&viearticle&id=320:ceza-muhake-
mesde-beden-muaenet-celemeler-ve-f-kl-teshakkinda-yetme1&catid=2:yme1ik&Itemid=33 (son baxış 
01.05.2020) 

7 Güray Dağ. Kişisel verilerin ceza muhakemesi hukukunda delil olarak kullanılması/ Doktora 
tezi/ İstanbul:Marmara Üniversitesi Sosyal Bilirler Enstitüsüsü — 2011, - 306 s.  

8 Türkiya Caza Muhakimasi Qanunu. https://www.mevzuat.   ov.tr/mevzuat?Mevzuat-
No=5271&MevzuatTur=1&MevzuatTe 5(son baxış 01.05.2020) 

Yenisey, O. Alman Ceza Muhakemesi Kanunu (StPO): Almanca metin — Türkce çeviri/ O.Yeni-
sey, S.Oktar. — İstanbul: Beta, - 2015 

 



 
POLİS AKADEMİYASININ                                   ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (36), 2022 

34 

А.А.Гасымов, П.А.Рустамли 
Конституционно-правовые основы защиты прав граждан  

в уголовном судопроизводстве 
 
Статья под названием «Конституционно-правовые основы защиты прав граждан в уголов-

ном судопроизводстве» была посвящена актуальным проблемам анализа ДНК и дистанционно-
го допроса в уголовиом процессе и компенсации ущерба потерпевшему. 

В статье анализируются оценки анализа ДНК в уголовном процессе в отношении права на 
неприкосновенность частной жизни и оценке дистанционного допроса в уголовном пpoцecсe в 
отношении права на справедливое судебное разбирательство. 

А также анализируется восстонавительное правосудие и медиация в уголовом процессе, 
мeждyнapoдным стандартам компенсации ушерба и опыту компенсации в Турции и Германии. 
В статье рассматриется вопрос гражданского иска и компенсации в уголовном судопроизвод-
стве Азербайджанской Республике и посрединичество в уголовном процессе Азербайджанской 
Республике. 

 
A.A.Gasimov, P.A.Rustamli 

Constitutional legal fundamentals of protecting  
the rights of citizens in criminal proceedings 

 
The article titled "Constitutional and Legal Framework for the Protection of Citizens' Rights in Cri-

minal Proceedings" was devoted to topical issues of DNA analysis and remote interrogation in crimi-
nal proceedings and compensation for damage to the victim. 

The article analyzes the evaluation of DNA analysis in criminal proceedings in relation to the right 
to privacy and the evaluation of remote interrogation in criminal proceedings in relation to the right to 
a fair trial. 

It also analyzes restorative justice and mediation in criminal proceedings, international standards 
for damages compensation and compensation experience in Turkey and Germany. The article deals 
with the issue of civil action and compensation in criminal proceedings in the Republic of Azerbaijan 
and mediation in the criminal process in the Republic of Azerbaijan. 
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CİNAYƏT PROSESİNDƏ MƏHKƏMƏ NƏZARƏTİNİN 
PREDMETİNİN GENİŞLƏŞLƏNDİRİLMƏSİ HAQQINDA

 
Açar sözlər: cinayət prosesi, məhkəmə nəza-

rəti, funksiya, predmet, şikayət, hərəkət, hərəkət-
sizlik, genişləndirmə. 

Key words: criminal process, judicial control, 
function, subject, complaint, action, inaction, ex-
tension. 

Ключевые слова: уголовный процесс, су-
дебный контроль, функция, предмет, жалоба, 
действие, бездействие, расширение. 

 
əhkəmə nəzarəti institutu cinayət-
prosessual qanunvericilikdə nəzər-
də tutulmuş yeniliklərdən biridir. 

Məhkəmə nəzarəti mahiyyətcə əməliyyat-axtarış, 
təhqiqat və istintaq orqanları üzərində məhkəmə-
nin həyata keçirdiyi nəzarət funksiyasıdır. Azər-
baycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Mə-
cəlləsinin (bundan sonra – AR CPM) 442.2-ci 
maddəsinə əsasən, məhkəmə nəzarətinin obyekt-
ləri hər kəsin azadlıq, mənzil toxunulmazlığı, 
şəxsi toxunulmazlıq hüququnu, şəxsi sirrinin (o 
cümlədən ailə həyatının, yazışmaların, telefon 
danışıqlarının, poçt, teleqraf və başqa məlumatla-
rın) saxlanılması hüququnu məhdudlaşdıran, ha-
belə dövlət, peşə və ya kommersiya sirrini özün-
də əks etdirən məlumatları ilə bağlı istintaq hərə-
kətlərinin məcburi aparılmasına, prosessual məc-
buriyyət tədbirlərinin tətbiq edilməsinə və ya 
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilmə-
sinə dair vəsatət və təqdimatlar və cinayət prose-
sini həyata keçirən orqanın prosessual hərəkətlə-
rinə və ya qərarlarına dair şikayətlərdir. 

Məhkəmə nəzarətinin predmetini nəzarət ob-
yektlərində əks olunan məsələlər təşkil edir. 

Məhkəmə nəzarətinin hədləri bu funksiyanın 
həyata keçirilməsi zamanı məhkəmədə həll edi-
lən məsələlərin dairəsini müəyyən edən anlayış-
dır. Məhz bu institut vasitəsilə məhkəmənin nə-
zarət funksiyasını onun digər bir vacib funksiyası 

olan ədalət mühakiməsi, yəni işi həll etmə funksi-
yasından fərqləndirmək olar. Məhkəmələr nəza-
rət funksiyasını həyata keçirərkən yalnız məhkə-
mə nəzarəti predmetinə aid olan məsələləri həll 
etməli və insan hüquq və azadlıqlarının qanunsuz 
və əsassız məhdudlaşdırılmasının yolverilməzli-
yini təmin etməlidirlər. Həmçinin hesab edirik ki, 
AR CPM-də təhqiqatçının, müstəntiqin, ibtidai 
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən 
prokurorun hərəkət və hərəkətsizliyi nəticəsində 
onlar tərəfindən qəbul edilmiş qərarlardan da 
məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayət verilməsi 
nəzərdə tutulmalıdır. 

Belə ki, məhkəmə nəzarəti institutunun nor-
mativ qaydada tənzim edilməsi konsepsiyasının 
təkmilləşdirilməsi üçün AR CPM-in 449-cu mad-
dəsinin də təhlil edilməsinə ehtiyac duyulduğunu 
hesab edirik. Həmin norma cinayət prosesini hə-
yata keçirən orqanın prosessual hərəkətlərindən 
və ya qərarlarından məhkəməyə şikayət verilmə-
sinin prosessual qaydasını müəyyən edir. Bu nor-
mada problemli hesab etliyimiz məqamlara nəzər 
salaq. 

Cinayət prosesini həyata keçirən orqanın pro-
sessual hərəkətlərinə və ya qərarlarına dair məh-
kəməyə verilən şikayətlər də məhkəmə nəzarəti-
nin obyektidir. AR CPM-in 7.0.5-ci maddəsinə 
görə, cinayət prosesini həyata keçirən orqanlar 
icraatında cinayət işi və ya cinayət təqibi ilə bağlı 
digər materiallar olan təhqiqat, istintaq, prokuror-
luq orqanları və ya məhkəmələrdir. Eyni zaman-
da AR CPM-in cinayət prosesini həyata keçirən 
orqanın prosessual hərəkətlərindən və ya qərarla-
rından şikayət vermək hüququnu təsbit edən 
122.2.3-cü maddəsinə görə, “məhkəmə nəzarəti 
funksiyasını həyata keçirən məhkəməyə AR 
CPM-in 449.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş 
təhqiqatçının, müstəntiqin və ya ibtidai araşdır-
maya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən proku-
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rorun hərəkətlərindən və ya qərarlarından şikayət 
verilə bilər”. 

F.Y. Xəlilov göstərir ki, AR CPM-in 449.3-cü 
maddəsində cinayət prosesini həyata keçirən or-
qanların barəsində şikayət verilməsi mümkün 
olan hərəkət və qərarlarının dairəsi qəti müəyyən-
ləşdirilmişdir. O, həmçinin qeyd edir ki, AR 
CPM-nin 119.3.1, 123.4-cü maddələri ilə hüquq-
ları pozulmuş şəxslər 449.3-cü maddə ilə şikayət 
vermək hüququna malikdirlər [1, s. 183]. Lakin 
biz həmin maddənin dairəsinin bir qədər də ge-
nişləndirilməli olmasını nəzərdə tuturuq. 

Azərbaycan Respublikasının “Vətəndaşların 
müraciətləri haqqında” 30 sentyabr 2015-ci il ta-
rixli Qanununun 12.1-ci maddəsində göstərilir ki, 
müraciətə baxan subyektlər və onların vəzifəli şəxs-
ləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və 
qanunları ilə müəyyən edilən və təminat verilən 
qaydada vətəndaşların yazılı və şifahi formada tək-
liflər vermək, ərizə ilə müraciət etmək, vəzifəli 
şəxslərin qanunazidd hərəkətlərindən (hərəkətsizli-
yindən) şikayət etmək hüquqlarının sərbəst həyata 
keçirilməsi üçün şərait yaradılmasını təmin etməli-
dirlər. Qanunun bu normasından göründüyü kimi 
vəzifəli şəxslərin qanunsuz hərəkət və hərəkətsizli-
yindən şikayət etmə hüququ verilir. 

Ümumiyyətlə, cinayət prosesini həyata keçi-
rən orqanların hərəkət və qərarlarından məhkə-
məyə şikayət verilməsi institutu hüquq və azad-
lıqların məhkəmə təminatı hüququ ilə şərtlənir. 
Bu hüququ nəzərdə tutan beynəlxalq hüquqi prin-
sip də (10 dekabr 1948-ci il tarixli Ümumdünya 
insan hüquqları Bəyannaməsinin 8-ci maddəsi), 
Konstitusiyamız da (12 noyabr 1995-ci il tarixli 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 60-cı 
maddəsi), milli qanunlarımız da (Azərbaycan 
Respublikasının “Vətəndaşların hüquq və azad-
lıqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkət-
sizlikdən) məhkəməyə şikayət edilməsi haqqın-
da” 11 iyun 1999-cu il tarixli Qanunun 1-ci mad-
dəsi) barəsində şikayət verilə biləcək dövlət or-
qanlarının və ya belə orqanların haqqında şikayət 
verilə biləcək hərəkətlərinin (hərəkətsizliklərinin) 
dairəsini məhdudlaşdırmır. Belə demək olarsa, 
AR CPM-in 449.3-cü maddəsi, barəsində şikayət 
verilə bilən qərar və hərəkətlərin dairəsini qəti 
müəyyən etməklə AR Konstitusiyasının tələbləri-

ni pozmuş olur. 
Nəzarət olunmalı qərar və hərəkətlər dairəsi-

nin müəyyən edilməsi dedikdə, məhz prosessual 
orqanların, məhkəmə nəzarəti əhatəsinə düşə bi-
lən (mümkün ola biləcək), qərar və hərəkətlər 
dairəsinin təyin edilməsi nəzərdə tutulur. Hesab 
edirik ki, bu məsələyə dair fərqli mövqelərin və 
fikir müxtəlifliklərinin hamısını aşağıdakı yanaş-
malarda sistemləşdirmək mümkündür. 

Belə ki, birinci qrup müəlliflər ümumiyyətlə, 
məhkəmə nəzarətindən iş üzrə məhkəməyədək 
mərhələdə imtina edilməsini məqsədəuyğun sa-
yırlar, çünki onların fikrincə, məhkəmə tərəfin-
dən bu funksiyanın həyata keçirilməsi, prinsip 
etibarilə hüquqi dövlətdə məhkəmənin rolu ilə 
uyğunluqtəşkil etmir və (məhkəmənin fəaliyyə-
tində) ittiham, işin mahiyyət üzrə həll edilməsi, 
prokuror nəzarəti, məhkəmə və təşkilati nəzarət 
və s. funksiyaların gedişatında qarışıqlıqla nəticə-
lənəcək. Bu yanaşmada məhkəməyədək icraatda 
məhkəmə nəzarəti funksiyasının əleyhinə aşağı-
dakı arqumentlərə də yer verilir: 

- məhkəmə nəzarətinin bu formada həyata ke-
çirilməsi nəticəsində məhkəmə sübutlann qiymət-
ləndirilməsindən yayına bilməz. Nəticə etibarilə 
(məhkəmənin əvvəlcədən qərəzliliyi nəticəsində) 
bu cür qiymətləndirmə, çıxarılacaq qərarı qabaq-
cadan müəyyən edir və buna da, heç cür yol veri-
lə bilməz; 

- şikayət vermə zamanı iş üzrə icraatıtəxirə sal-
maq lazım gələcək, bu da öz növbəsində istintaq 
müddətinin uzadılmasını qaçılmaz edəcəkdir; 

- iş üzrə məlumatların qabaqcadan yayılmasıhə-
qiqətin üzə çıxarılamasına maneə törədəcəkdir;  

- nəzarətin məhkəmə formasının hər hansı bir 
ciddi üstünlüklərinin qeyd edilmədiyi halda, onun 
həyata keçirilməsi, təhlükəli cinayətkarların effektli 
və tez zərərsizləşdirilməsinə obyektiv olaraq maneə 
törədəcəkdir və s. [4, s.15-20; 6, s.46-48] 

Fikrimizcə, belə yanaşma Azərbaycan Res-
publikasının Konstitusiyasının müddəalarına və 
insan hüquqlarına dair bir sıra beynəlxalq-hüquqi 
aktlara uyğun deyildir. Fikrimizcə, məhkəmə nə-
zarəti institutunun əleyhinə sadalanan əks-arqu-
mentlərdən heç biri nə mövcud qanunverciliyə, 
nə də onun tətbiqi praktikasına əsaslanır. Məhkə-
mə nəzarəti ideyası konstitusion bir reallıqdır, in-
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san haqları üçün bir zəmanətdir. 
İkinci qrup müəlliflər isə, əksinə, belə hesab 

edirlər ki, məhkəmə nəzarəti institutunun təsir 
dairəsində “ağ ləkələr” mövcud olmamalıdır, yə-
ni məhkəməyədək icraat zamanı istintaq orqanla-
rının istənilən prosessual qərarından və prosessu-
al hərəkətindən məhkəməyə şikayət vermək im-
kanı mövcud olmalıdır. Bu yanaşma tərəfdarları-
nın fikrincə, dövlət istənilən hakimiyyət orqanı-
nın istisnasız olaraq bütün hərəkət və qərarlarına 
dair məhkəməyə şikayət etmək zəmanətini verir. 

Zahirən cəlbedici olan bu yanaşmanın həqiqət-
də nə cinayət mühakimə icraatı ilə, nə də cinayət 
prosesində şəxsiyyətin, dövlətin və cəmiyyətin 
real maraqlan ilə bir əlaqəsi var. Çünki belə qay-
danın normativ təsbit edilməsi, məhkəməyədək 
və məhəkəmə dövrü mərhələsində istintaq prose-
sinin effektivliyini əhəmiyyətli dərəcədə aşağı sa-
lacaqdır. A.V. Solodilov qeyd edir ki, nəticə eti-
barilə bu qaydanın normativ təsbit edilməsi nəza-
rət hüdudlarının dəyişilməsinə səbəb olacaq. 
Çünki, bir tərəfdən, məhkəmələr istər-istəməz, 
ibtidai istintaq orqanlarının və prokurorun hər bir 
hərəkət və qərarının sonsuz yoxlama prosedurla-
rına cəlb ediləcək. Bu da müəyyən vaxtdan sonra, 
ədalət mühakiməsi konstitusion funksiyasının 
mahiyyətini obyektiv olaraq məhkəməbazlıqla 
əvəz edəcək, bununla da o, öz obyektiv əsasından 
məhrum olacaqdır. Digər tərəfdən isə, faktiki ola-
raq müstəqilliklərini itirən müstəntiqlər cinayət 
üzərində daha tam və hərtərfli istintaq aparmaq 
əvəzinə, daha çox, onların qəbul etdiyi qərarın və 
ya etdiyi hər hansı bir hərəkətin qanuniliyini və 
əsaslılığını sübuta yetirən formal cavablar (mate-
riallar) hazırlamaqla məşğul olacaqlar. Üçüncüsü, 
cinayət mühakimə icraatı iştirakçısı olan və pro-
sesdə öz pozulmuş hüquqlarını müdafiə edənlər, 
təcili və ədalətli məhkəmə əvəzinə, ya rasional 
mövqelərdən çətin izah edilən konqlomerat, ya 
istintaq, yaxud da ikinci dərəcəli prosedur məsə-
lələrinə dair sonsuz sayda məhkəmə iclasları ilə 
qarışlaşacaqlar. Bu da öz növbəsində, yalnız hü-
quqi kazuistikada tərcübə yığmış və prosesi mə-
harətlə (və ya süni surətdə) uzadan vəkillərə sərf 
edir. Belə ki, onlar mübahisənin mövzu mahiyyə-
tini təfərrüatlar, prosedurlar və formal xətalar 
mahiyyəti ilə əvəzləyirlər [5]. 

Məhkəmə təcrübəsində belə hallar olur ki, ib-
tidai istintaq orqanlarının vətəndaşların konstitu-
siya hüquqlarının bilavasitə pozulması və məh-
dudlaşdırılması ilə bağlı olan hərəkət və qərarla-
rına verilən şikayətlərə baxmaqdan imtina edirlər. 
Buna görə də, biz o alim və praktiklərin fikirləri 
ilə razılaşırıq ki, onlar nəzarət prosedurunun 
məhkəməyədək mərhələdə həyata keçirilməsini 
mümkün və obyektiv zərurət hesab edirlər. Özü 
də yalnız o hərəkət və qərarlara ki, şəxsiyyətin 
konstitusiya hüquqlarını məhdudlaşdırmış olsun: 
mənzil, şəxsiyyət, azad hərəkət etmə, ədalət mü-
hakiməsinin əlçatanlığl, yazışma sirri, telefon və 
digər danışıqlar və s. toxunulmazlığı hüququ və 
s. [7, s. 21-24; 8, s. 57-60] 

Məhkəmə nəzarətinin istənilən formasının bi-
lavasitə həyata keçirilməsi çərçivəsində iş üzrə 
halların dərkedilməsi hüdudlarına dair suallar, 
heç də az diskussiya mövzusuna çevrilmir. Məh-
kəmə nəzarətinin hər hansı bir formasının həyata 
keçirilməsi çərçivəsində, məhkəmənin yalnız, 
prosessual orqanların mübahisə edilən prosessual 
hərəkət və qərarlarının qanuniliyini və əsaslılığını 
yoxlamağa borclu olması haqqında qanunun tələ-
bi, elə ümumi xarakter daşıyır ki, bu cür prosesdə 
məhkəmənin aktivliyi və yolverilən fəaliyyət hü-
dudları haqqında həqiqi təsəvvür yaratmır. Bun-
dan əlavə, qanunun həmin tələbi, daha çox məh-
kəmənin çıxması qadağan olunan sərhədlərin 
göstərilməsi ilə məhdudlaşır, nəinki, adı çəkilən 
fəaliyyətin mahiyyətinə tətbiq edilən “sübutetmə 
hüdudları” kateqoriyasının mahiyyətinin həqiqi 
açıqlanması ilə. 

Çıxarılan qərarın qanuniliyi dedikdə, vətən-
daşların konstitusiya hüquqlarını məhdudlaşdıran 
hər hansı bir prosessual məcburetmə təbdirləri 
tətbiqini nizama və qaydaya salan, cinayət-pro-
sessual qanunvericiliyin bütün normalarına riayət 
edilməsi kimi başa düşülməlidir (yoxlanılmalı və 
qiymətləndirilməlidir). Öz növbəsində, çıxarılan 
qərarın və ya mübahisə edilən prosessual hərəkə-
tin yoxlanılması, adı çəkilən prosessual məcbu-
retmənin həmin konkret şəraitdə tətbiq edilməsi 
zəruriliyini (və mümkünlüyünü) təsdiq edən (ki-
fayət qədər) məlumatların mövcudluğunun yoxla-
nılması və qiymətləndirilməsini tələb edir. 

Beləliklə, məhkəmə nəzarətinin bilavasitə hü-
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dudları, hər şeydən əvvəl, məhkəmə tərəfindən, 
hər hansı bir qərarın qanuni olaraq çıxarılmasını 
və yaxud prosessual hərəkətinin yerinə yetirilmə-
sini mümkün edən bütün normalar məcmusu tə-
ləblərinə istintaq orqanları tərəfindən dəqiq riayət 
olunmasının yoxlanmasını və qiymətləndirilməsi-
ni nəzərdə tutur. Öz növbəsində, belə qərarın (hə-
rəkətin) çıxarılması və ya icraatının əsaslığı, 
məhkəmə tərəfindən sübutetmə bazasının (faktiki 
əsasların) yoxlanılması və qiymətləndrilməsini 
nəzərdə tutur. Çünki, məhz sübutlar hər hansı bir 
qərarın faktiki əsasını təşkil edir, onu nəinki tək-
cə mümkün edir, habelə onun qanunilik və əsaslı-
lıq tələblərinə cavab verməsini şərtləndirir. 

Bununla əlaqədar olaraq, N.A.Kolokolovun 
narahatçılığı anlaşılan deyil: “...hələ məlum deyil 
ki, ibtidai istintaq mərhələsində həyata keçirilən 
məhkəmə nəzarəti funksiyası formal yoxlama 
şəklinə düşəcək (yəni, hüquq-mühafizə orqanları-
nın icazəsi ilə məhəkəməyə təqdim edilən bəzi 
faktların yoxlanılması), yoxsa ki, məhkəmə haki-
miyyət orqanı öz qərarlarını iş üzrə toplanmış 
faktlar əsasında əsaslandıracaqdır” [3, s. 36]. 

Adı çəkilən müəllif ya, sübutların mahiyyəti 
kimi faktiki məlumatların olmasında müəyyənli-
yə çatmayıb, ya da ki, prosessual anlayışda, “mə-
lumatlar” məfhumunu bizə məlum olmayan mə-
nada tətbiq edir. Belə ki, deyilən fikir onsuz da 
başa düşülən deyil, çünki o, başqa əsərlərində bu-
nu qəbul edir ki, adı çəkilən fəaliyyətin ana xətti-
ni və özülünü, sübutlar məcmusunun yığılması, 
yoxlanılması və qiymətləndirilməsi təşkil edir [2, 
s. 162, 164]. 

Əlbəttə, sübutların qiymətləndirilməsinə dair so-
nuncu müddəa prosessual elmi nəzəriyyədə hələ 
ümumi qəbul olunan deyil. Məsələn, A. Çuvilev və 
A. Lobanov bilavasitə ona işarə edirlər ki, məhkə-
mə öz bitərəfliyini qorumaq üçün bu cür qiymətlən-
dirmədən özünü saxlamalıdır [9, s. 212]. 

Məhkəmənəzarəti ilə əlaqədar alimlər arasında 
fikir ayrılığının məntiqli olmasını nəzərə alaraq 
AR CPM-in 449.3-cü maddəsində qeyd olunan 
cinayət prosesini həyata keçirən orqanların barə-
sində şikayət verilməsi mümkün olan hərəkət və 
qərarların dairəsinin genişləndirilməsini zəruri 
sayırıq. Belə ki, AR CPM-in 7.0.37-ci maddəsin-
də prosessual hərəkətlərin anlayışı verilmişdir. 

AR CPM-in 1.2.3-cü maddəsində isə göstərilir 
ki, Azərbaycan Respublikasının cinayət-proses-
sual qanunvericiliyi ona yönəlmişdir ki, heç kəs 
qanunsuz və ya zərurət olmadan prosessual məc-
buriyyət tədbirlərinə, insan və vətəndaş hüquq və 
azadlıqlarının digər məhdudiyyətlərinə məruz 
qalmasın. 

Göründüyü kimi, cinayət-prosessual qanunve-
ricilik ona yönəlmişdir ki, cinayət prosesini həya-
ta keçirən orqanların vəzifəli şəxslərinin qanun-
suz hərəkətləri nəticəsində cinayət törətməkdə 
təqsirli olmayan heç kəsin ittiham və ya məhkum 
edilməsi üçün sübutlar toplanmasın. Bu fikrimizə 
aydınlıq gətirmək üçün məhkəmə təcrübəsini mi-
sal çəkməyi zəruri hesab edirik. 

Belə ki, təcrübədə rastlaşdığımız bir işə əsasən, 
aparılmış istintaqla guya müəyyən edilmişdir ki, 
Əlizadə Ceyhun Hizbulla oğlu vəzifə səlahiyyətlə-
rini aşmaqla, yəni xidməti səlahiyyətlərinin hüdud-
larından açıq-aşkar surətdə kənara çıxan hərəkətlər 
etməklə hüquqi şəxslərin hüquqlarına və qanuni 
mənafelərinə mühüm zərər vurmuş, öz qulluq möv-
qeyindən istifadə etməklə qabaqcadan əlbir olan bir 
qrup şəxs halında etibardan sui-istifadə etmə və al-
datma yolu ilə özgələrə məxsus əmlakı xeyli və 
külli miqdarda ziyan vurmaqla ələ keçirərək təkra-
rən dələduzluq etmişdir. 29 iyul 2021-ci il tarixdə 
əməl Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi-
nin (bundan sonra – AR CM) 178.3.2-ci maddəsi 
ilə tövsif edilmişdir.  

Ə.C. ona görə təqsirləndirilir ki, cinayət işində 
zərərçəkmiş qismində tanınan T.A. oğlunun nəq-
liyyat vasitəsi almaq niyyətində olmasını bilmiş 
və T.A.-in ümumilikdə 18.000 manat məbləğində 
pulunu alıb şəxsi məqsədlərinə sərf etməklə ələ 
keçirmiş, “JAGUAR F PACE R” markalı, 99-
PG-760 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobili guya 
ilkin ödəniş kimi 16.000 manat məbləğində pulun 
müqabilində, 36 aylıq ödəniş cədvəli əsasında hər 
ay 2.750 manat ödəniş şərtləri ilə rəsmi müqavilə 
ilə T.A-nın  qanuni istifadəsinə verəcəyinə dair 
yalandan vəd verərək aldatmış, bir neçə gün son-
ra T.A. istifadəsinə verilmiş “JAGUAR F PACE 
R” markalı, 99-PG-760 dövlət qeydiyyat nişanlı 
avtomobilin adına rəsmiləşdirilmədiyini əsas gö-
türüb ona AR CM-in 178-ci maddəsi ilə ittiham 
verilmişdir. 
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Təqsirləndirilən Ə.C. isə öz ifadəsində göstər-
mişdir ki, T.A. “JAGUAR F PACE R” markalı, 
99-PG-760 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobili 
Z.C. tərəfindən verilmiş etibarnamə əsasında ida-
rə etmiş və həmin avtomobili digər şəxsə satmış-
dır.Ə.C. öz təqsirsizliyini sübut etmək üçün istin-
taq orqanına T.A-in adına verilmiş etibarnaməni 
təqdim etmişdir.  

Bununla belə, müstəntiq AR CPM-in normala-
rında nəzərdə tutulmayan hərəkət etməklə, başqa 
sözlə qeyri-prosessual hərəkətə yol verərək, pro-
ses iştirakçısı ilə qeyri-prosessual münasibət ya-
ratmaqla (halbuki, AR CPM-in 31-ci maddəsi 
qeyri-prosessual münasibətlərin yolverilməzliyini 
bir prinsip kimi təsbit edir), C.Z-a zəng etmiş, qa-
nunsuz və qeyri-prosessual hərəkət etməklə T.A-
ə verilmiş etibarnamənin saxtalığını “görək hə-
min etibarnaməyə necə don geyindiririk” söz-
ləri ilə sübut etməyə cəhd göstəmiş və C.Z hima-
yədarlıq etmişdir. 

Cinayət-prosessual qanunvericiliyin tələbləri-
nə uyğun olaraq, AR CM-in 178.3-cü maddəsi ilə 
təqsirləndirilən Ə.C.-nin seçdiyi mövqeyinin hü-
quqi nəticələrini bilmək hüququ mövcuddur. 

Vəkillər tərəfindən istintaq dövründə təqdim 
edilmiş səs yazılarından isə məlum olmuşdur ki, 
həmin qeydlər müstəntiq E.M ona sifariş verən 
şəxs C.Z arasında olan telefon danışığı zamanı 
yazılmışdır. Danışıqlardan bəlli olmuşdur ki, 
müstəntiq hər vasitə ilə C.Z-u himayə etmiş, 
onun qanunsuz əməllərini ört-basdır etmiş, əvə-
zində isə C.Ə-ni əsassız olaraq məsuliyyətə cəlb 
etmişdir. Danışıqların məzmunundan aydın ol-
muşdur ki, C.Z müstəntiqə sifarişlər vermiş, müs-
təntiq isə həmin sifarişlər üzrə hərəkət etmişdir. 
İş üzrə çox vacib əhəmiyyət daşıyan zərərçəkmiş 
şəxs T.A-ya verilmiş etibarnamə barədə obyektiv 
araşdırma aparmaq əvəzinə müstəntiq danışıq za-
manı C.Z-a demişdir ki, “görək həmin etibarna-
məyə necə don geyindiririk”. Göründüyü kimi, 
istintaq orqanı obyektiv araşdırma aparmamış, is-
tintaqın əvvəlindən kimlərinsə sifarişini yerinə 
yetirmişdir.  

AR CPM-in 122.1-ci maddəsinə əsasən,cina-
yət prosesini həyata keçirən orqanın prosessual 
hərəkətlərdən və ya qərarlarından cinayət prose-
sinin iştirakçıları, habelə bu Məcəllədə nəzərdə 

tutulmuş hallarda və qaydada cinayət prosesində 
iştirak edən digər şəxslər tərəfindən şikayət verilə 
bilər.Həmin Məcəllənin 122.2-ci maddəsinə əsa-
sən, cinayət prosesini həyata keçirən orqanın pro-
sessual hərəkətlərindən və ya qərarlarından: təh-
qiqatçının və ya müstəntiqin hərəkətindən və ya 
qərarından – ibtidai araşdırmaya prosessual rəh-
bərliyi həyata keçirən prokurora, ibtidai araşdır-
maya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən proku-
rorun hərəkətindən və ya qərarından – yuxarı 
prokurora, bu Məcəllənin 449.3-cü maddəsində 
nəzərdə tutulmuş təhqiqatçının, müstəntiqin və ya 
ibtidai araşdırmaya prosessual cinayət prosesini 
həyata keçirən orqanın prosessual hərəkətlərdən 
və ya qərarlından cinayət prosesinin iştirakçıları, 
habelə bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda 
və qaydada cinayət prosesində ibtidai araşdırma-
ya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuro-
run hərəkətlərindən və ya qərarlarından – məhkə-
mə nəzarəti funksiyasını həyata keçirən məhkə-
məyə və bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda 
məhkəmənin hərəkətlərindən və ya qərarlarından 
– yuxarı məhkəməyə şikayət verilir. 

Təcrübədən seçilmiş iş üzrə də qanunun məhz 
bu normaları əsas götürülüb müstəntiqin qanun-
suz yolla sübut toplamaq kimi hərəkətlərindən 
məhkəməyə şikayət edilmişdi. 

Məhkəmədə dindirilənmüstəntiq bildirmişdir 
ki, şikayətdə qeyd olunan telefon danışığından 
ibarət səs yazıları onunla şirkətin rəhbəri C.Z ara-
sında baş tutmuşdur və həqiqətən,onunla “BTB 
Leasing” şirkətinin rəhbəri C.Z arasında telefon 
danışığı olmuşdur. Müstəntiq bildirmişdir ki, hə-
min telefon danışığı zamanı “BTB Leasing” şir-
kəti tərəfindən T.A verilmiş etibarnaməni müza-
kirə etmiş və həmin səs yazısında olan “görək 
həmin etibarnaməyə necə don geyindiririk” 
sözləri ona məxsusdur. O, hesab etmişdir ki, bu 
sözləri deməklə AR CPM-nin tələblərini pozma-
mışdır.  

Məhkəmədə həmçinin məlum olmuşdur ki, 
Ə.C. tərəfindən müstəntiqə verilmiş verilmiş eti-
raza və digər vəsatətlərə qanunvericiliyin tələblə-
rinə uyğun olaraq cavab verilməmişdir. 

Lakin məhkəmə qərarında göstərilmişdir ki, 
AR CPM-in 8.0.3-cü maddəsinə əsasən, cinayət-
ləri tezliklə açmaq, cinayət təqibi ilə bağlı bütün 



 
POLİS AKADEMİYASININ                                   ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (36), 2022 

40 

halları hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırmaq ci-
nayət mühakimə icraatının vəzifəsidir. Eyni Mə-
cəllənin 449.3-cü maddəsinə görə cinayət haqqın-
da ərizənin qəbul edilməsindən imtina edilməsi, 
tutma və həbsdə saxlanılması, tutulmuş və ya 
həbs edilmiş şəxsin hüquqlarının pozulması, həbs 
edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəq-
qəti saxlama yerinə keçirilməsi, həbsdə saxlanı-
lan şəxsə işgəncə verilməsi və ya digər amansız 
rəftar edilməsi, cinayət işinin başlanmasının rədd 
edilməsi, cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması 
və ya ona xitam verilməsi, məhkəmənin qərarı ol-
madan istintaq hərəkətinin məcburi aparılması, 
prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq edilmə-
si və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçi-
rilməsi, təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin müdafiə-
çisinin cinayət prosesindən kənarlaşdırılması ilə 
bağlı cinayət prosesini həyata keçirən orqanın 
prosessual hərəkətlərindən və ya qərarlarından 
məhkəməyə şikayət vermək hüququna malikdir-
lər. Qeyd edilən maddələrin məzmunundan gö-
ründüyü kimi, şikayətdə qeyd olunan hərəkətlər-
dən məhkəməyə şikayət vermək hüququ nəzərdə 
tutulmamışdır. Belə ki, AR CPM-in 449.3-cü 
maddəsində cinayət prosesini həyata keçirən or-
qanın konkret olaraq hansı prosessual hərəkətlə-
rindən və ya qərarlarından şikayət vermək hüqu-
qunun olduğu sadalanmışdır. 

Hazırki şikayət AR CPM-in 449.3-cü maddə-
sində sadalanan hərəkətlər və qərarlarla bağlı ol-
madığından, həmin şikayətə məhkəmə qaydasın-
da baxıla bilməz. 

Məhkəmənin istinad etdiyi qanunun bu nor-
maları şikayətin predmetinə aid deyildir.  

AR CPM-in 449.3.3-cü maddəsində də qeyd 
edildiyi kimi, həbs edilmiş şəxsin pozulmuş hü-
quqları onun bu barədə şikayəti olduqda, bərpa 
edilməlidir. Əgər müstəntiq həbs edilən şəxsin 
əleyhinə qanunsuz yolla sübutlar əldə etməyə 
cəhd edirsə, bu halda qanunsuz yolla əldə edilmiş 
sübutlar həbsdə olan şəxsin hüquqlarının pozul-
ması deyildirmi? Bu, məhkəmənin gəldiyi nəticə-
yə əsasən təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarının po-
zulması deyilsə, bəs müstəntiqin hərəkətlərinə 
necə qiymət verilməlidir? Telefon zəngi ilə alı-
nan məlumatlar və sair məlumatlar sübut kimi 

qəbul edilə bilərmi və bu sübutlar telefon danı-
şıqları ilə qeyri-prosessual hərəkətlər nəticəsində 
əldə edilə bilərmi? 

Bu kimi suallara cavab verilməsi üçün qeyri-
qanuni yollar ilə sübut toplamağa cəhd göstərən 
müstəntiqin hərəkətlərindən şikayət verilməsi AR 
CPM-də öz əksini tapmamışdır və məhkəmə haq-
lı olaraq,AR CPM-də müstəntiqin bu formada 
qeyri-prosessual hərəkətlərə yol verdiyini nəzərə 
alıb, şikayəti təmin etməmişdir. 

Ona görə də hesab edirik ki, AR CPM-in 
449.3-cü maddəsinə müstəntiqin hər hansı hərə-
kət və ya hərəkətsizliyindən məhkəmə nəzarəti 
qaydasında şikayət verilməsi nəzərdə tutulmalı-
dır. AR CPM-in 125.2, 125.2.1 və 125.2.7-ci 
maddələrində göstərilir ki, aşağıdakı hallarda əl-
də edilmiş məlumatların, sənədlərin və digər əş-
yaların cinayət işi üzrə sübut kimi qəbul edilmə-
sinə yol verilmir: insan və vətəndaşların konstitu-
siya hüquqlarının və azadlıqlarının, yaxud bu 
Məcəllənin digər tələblərinin pozulması ilə cina-
yət prosesi iştirakçılarının qanunla təminat veri-
lən hüquqlarından məhrum etmə və ya onları 
məhdudlaşdırmaqla bu sübutların həqiqiliyinə hər 
hansı yolla təsir göstərəcəyi və ya göstərə biləcə-
yi halda; istintaq və ya digər prosessual hərəkət-
lərin icraatı qaydaları kobud pozuntularla aparıl-
dıqda. 

Qanunun bu normalarından göründüyü kimi 
prokurorluğun müstəntiqi X. adlı şəxs qanunun 
normalarına zidd olaraq sübutlar topladığı üçün 
onun hərəkətləri qanunsuz hesab edilməli və əldə 
edilmiş bu sübutlar təqsirləndirilən şəxsə ittiham 
verilməsi üçün əsas ola bilməz. 

Qanunun bu tələbinə uyğun olaraq, hesab edi-
rik ki, müstəntiq X. adlı şəxsin qanunazidd hərə-
kətləri qeyri-prosessual olduğu üçün cinayət-pro-
sessual qanunvericiliyə cinayət prosesini həyata 
keçirən orqanların, o cümlədən müstəntiqin pro-
sessual hərəkətlərindən və qərarlarından başqa, 
məhkəmə nəzarəti qaydasında qeyri-prosessual 
hərəkət və hərəkətsizliyindən şikayət etmək  hü-
ququ da mütləq gələcəkdə qanunvericiliyin tək-
milləşdirilməsi qaydasında məhkəmə nəzarətinin 
predmetinə daxil edilməlidir. 
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Ханлар Байрамзаде 
О расширении предмета судебного контроля в уголовном процессе 

 

Судебный контроль на этапе досудебного производства является относительно новым институ-
том в уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджанской Республики. В отличие от 
прокурорского надзора, судебный контроль направлен на предотвращение незаконного вмеша-
тельства в права и свободы человека деятельность и субъектов предварительного расследования на 
этапе досудебного производства. В то время как прокурорский надзор в целом направлен на про-
верку соблюдения законности в деятельности органов дознания и оперативно-розыскных органов, 
судебный контроль носит функцию проверки, того как со стороны субъектов оперативно-
розыскной деятельности соблюдается законность, обоснованность, пропорциональность, целесо-
образность и неотложность ограничения прав и свобод человека. В статье автор попытался обос-
новать тезис о том, что предмет судебного контроля должен быть расширен. 

 

Khanlar Bayramzade 
On expanding the subject of judicial control in criminal proceedings 

 

Judicial control at the stage of pre-trial proceedings is a relatively new institution in the criminal 
procedure legislation of the Republic of Azerbaijan. Unlike prosecutorial supervision, judicial control 
is aimed at preventing unlawful interference with human rights and freedoms, activities and subjects 
of preliminary investigation at the stage of pre-trial proceedings. While prosecutorial supervision is 
generally aimed at verifying compliance with the law in the activities of bodies of inquiry and opera-
tional-search bodies, judicial control has the function of verifying that legality, validity, proportiona-
lity, expediency and urgency of restricting rights are observed by the subjects of operational-search 
activities and human freedoms. In the article, the author tried to substantiate the thesis that the subject 
of judicial control should be expanded. 
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övlət sinifli təşkilat olaraq cəmiyyət 
üzərində hakimiyyətə malik olmaqla 
idarəçiliyi təşkil edir və həyata keçi-

rir. Bir sözlə dövlət cəmiyyətin əsas idarəçilik 
sistemidir. Dövlət hakimiyyəti hər zaman xalq 
amili ilə bağlı olmuşdur, yəni xalq dövlət haki-
miyyətinin əsasını təşkil etmişdir və onun həyata 
keçirilməsində birbaşa iştirak etmişdir. Lakin, bu 
iştirak yalnız qanunvericiliyə əsaslanmaqla leqal 
yollarla, yəni ümumxalq seçkiləri vasitəsilə ol-
muşdur. Tarixən dövlətçiliyin meydana gəlməsi 
və inkişafı minilliklərlə dövrü əhatə etmişdir. Bu 
baxımdan Respublikamız da çətin və keşməkeşli 
yol keçərək hazırki müstəqilliyə və demokratik 
cəmiyyətin qurulmasına nail olmuşdur. Bu uğur-
ların qazanılmasında Ulu öndər Heydər Əliyev və 
onun siyasi strategiyasının layiqli davamçısı cə-
nab Prezident İlham Əliyevin müstəsna rolu və 
xidmətləri vardır. Belə ki, məhz Ümumilli liderin 
qətiyyəti sayəsində ötən əsrin 90-cı illərində öl-
kəmizdə baş verən dövlət çevrilişlərinin, xaos və 
anarxiyanın qarşısı alınmış, ölkəmiz müstəqillik 
və demokratik, iqtisadi və sosial inkişaf yoluna 
qədəm qoymuşdur. Bu hadisələrə Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinin Azərbaycan Res-

publikasında dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının 
alınması və Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəm-
ləndirilməsi tədbirləri haqqında 22 mart 1995-ci 
il tarixli 989 saylı qərarında da hüquqi qiymət ve-
rilmişdir [2]. 

Qloballaşma dövründə dövlətlərin dostları ilə 
bərabər düşmənləri də mövcud olur. Bu düşmən-
ləri daxili və xarici düşmənlər kateqoriyasına 
ayırmağı təklif edirik. Belə ki, xarici düşmənlərə 
dövlətin inkişafını və çiçəklənməsini arzu etmə-
yən, hər vəchlə onun tərəqqisinə mane olan və 
təxribata cəhd edən xarici dövlətlər, beynəlxalq 
təşkilatlar, terrorçu qruplar, silahlı birliklər; daxi-
li düşmənlərə isə adıçəkilən subyektlərin ölkə da-
xilindəki rəsmi və ya gizli fəaliyyət göstərən 
agentləri, casusları, səlahiyyətli nümayəndələri 
aid edilir. Bir sıra hallarda müxalifət partiyaları-
nın başçıları və üzvləri də ya aldadılaraq, ya da 
pulla ələ alınaraq xarici düşmənlərin “toruna” dü-
şürlər və onların cinayətkar əməllərinə dəstək ve-
rirlər. Belə ki, bu sahədə əsasən qrant vəsaitlərin-
dən və “maddi yardımlardan” istifadə edilir. Bu 
vəsait və yardımların ayrılma məqsədi “demokra-
tiyanın inkişafı” adlandırılsa da əslində onlar 
dövlətçiliyə zərbə vurmağa xidmət edirlər. Qeyd 
etdiyimiz bu qüvvələr dövlətin inkişafına mane 
olmağa, onun tərəqqi yolunda atdığı addımların 
qarşısını almağa, dövlət və xalq arasında birliyin 
pozulmasına, xarici qüvvələrdən siyasi və iqtisadi 
asılılığın yaranmasına, dövlətçiliyin əsaslarının 
sarsılmasına çalışırlar. Bəzən də bu istəklərinə 
nail olurlar. Nəticədə dövlət çevrilişi baş verir və 
hakimiyyət zorla ələ keçirilir. Təxribatçı və mən-
fur qüvvələr xalqın iradəsi ziddinə qanunsuz ola-
raq hakimiyyətə yiyələnməyə və onu idarə etmə-
yə başlayırlar. Əsasən dünya praktikasında dövlət 
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çevrilişinin silahlı qiyam yolu ilə həyata keçiril-
diyi müşahidə olunur. Çünki, bu zaman silahlı 
birləşmələr vasitəsilə dövlətin əsas güc dayaqları-
nı kökündən sarsıtmaq, hökümət binalarını, əsas 
strateji obyektləri, mühüm dövlət vəzifələrini ələ 
keçirmək daha asan olur. Nəticədə tez bir zaman-
da dövlət çevrilişi reallaşır və qanuni hakimiyyət 
zorla ələ keçirilir. Dövlət çevrilişi işinə hazırlaş-
maq üçün cinayətkar qüvvələr uzun illər müxtəlif 
siyasi, iqtisadi, psixoloji təzyiq metodları və təb-
liğat vasitələri tətbiq etmək, dövlət əleyhinə təbli-
ğat aparmaq, əsassız olaraq dövlətin apardığı si-
yasəti tənqid etmək yolu ilə demokratiya pərdəsi 
altında müxtəlif siyasi “oyunlar” nümayiş etdirir-
lər. Bütün bunlara da vətəndaşlar inanır və yerli 
əhalidə dövlətin siyasətinə inamsızlıq yaranır, ha-
kimiyyət barədə mənfi rəy formalaşır. Nəticədə 
geniş miqyaslı kütləvi mitinqlər təşkil edilir, ke-
çirilən mitinq və nümayişlər zamanı təxribatçılar 
kütləvi ixtişaşlar törədir, paralel olaraq dövlət və 
hökumətin inzibati binalarına hücum edilir. Əsas 
hərbi və strateji obyektləri ələ keçirdikdən, dövlət 
başçısı və hökümət üzvlərini girov götürdükdən 
və ya öldürdükdən (həyatlarına sui-qəsd etdik-
dən) sonra qanunsuz hökümət özünü qanuni haki-
miyyət kimi elan edir və ya qələmə verir. Təbii 
ki, özünü “dost” adlandıran düşmən dövlətlər is-
tisna olmaqla qanuni və demokratik rejimə malik 
dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar və regional bir-
liklər qanunsuz yolla hakimiyyətə gəlmiş hərbi 
rejimləri və ya mülki hökümətləri tanımırlar və 
bu hərəkətin pislənməsi barədə bəyanatlar verir, 
çıxışlar edirlər. Bu cinayətkar rejimlər hakimiy-
yəti ələ keçirdikləri ilk andan dövlət vəsaitlərini 
və təbii sərvətləri talan etməyə, onları dəyər-dəy-
məzinə satmağa, habelə digər mənfur qüvvələrə 
xidmət etməyə başlayırlar. Ölkədə hərbi xunta 
hakimiyyəti idarə etməyə başlayır. Sivil yolla ya-
radılmış hökümət buraxılır və məcburi şəkildə is-
tefaya göndərilir. Ölkədə işsizlik, aclıq və səfalət 
başlayır. Əhali də hər zaman hakimiyyət tərəfin-
dən əzab və işgəncələrə məruz qaldığından öz öl-
kəsindən didərgin düşərək qaçqına çevrilir. Küt-
ləvi informasiya vasitələrinin illeqal hakimiyyə-
tin nümayəndələri tərəfindən ələ keçirilməsi sə-
bəbindən dezinformasiya məkanı formalaşmağa 
başlayır. Ədalət mühakiməsi adı altında qanunsuz 

rejimin əleyhinə çıxan şəxslər edam edilir. Bütün 
bunlar mövcud durumu ən kritik həddə çatdırır  
və sosial partlayışa səbəb olur. Onu da bildirək 
ki, dövlət çevrilişinə cəhd etməyə çalışan qüvvə-
lər öz təbliğat maşınlarını təhsil vasitəsilə gənclə-
rin beyninə yeridirlər və özlərinə tərəfdar yığır-
lar. Həmçinin silahlı qiyam zamanı xalqın əsgər 
və zabitləri onlara təhkim edilmiş odlu və kütləvi 
qırğın silahlarını qorumalı olduğu öz ölkəsinin 
əhalisinə və vətəndaşına qarşı tətbiq edirlər. Bu-
nunla da vətəndaş müharibəsi törədilir və insanlar 
kütləvi şəkildə qətlə yetirilirlər. Xalqın ziyalı 
oğul və qızları repressiyaya məruz qalır.  

Dövlət çevrilişindən bəhs edərkən ölkədaxili 
qanunvericilikdə onun hüquqi əsası barədə müd-
dəaları qeyd etmək zəruridir. Belə ki, xalq haki-
miyyəti barədə müddəalar Azərbaycan Respubli-
kası Konstitusiyasının I fəslində, xüsusən xalqın 
dövlət hakimiyyətinin əsasını təşkil etməsi və ha-
kimiyyətin mənimsənilməsinə yol verilməməsi 
barədə normalar isə Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 1-ci və 6-cı maddələrində ifadə 
olunmuşdur. Konstitusiyanın 1-ci maddəsinə əsa-
sən Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiy-
yətinin yeganə mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. 
Konstitusiyanın 6-cı maddəsində göstərilir ki, 
Azərbaycan xalqının heç bir hissəsi, sosial qrup, 
təşkilat və ya heç bir şəxs hakimiyyətin həyata 
keçirilməsi səlahiyyətini mənimsəyə bilməz. Ha-
kimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı ən ağır 
cinayətdir [1]. 

01 sentyabr 2000-ci il tarixli Azərbaycan Res-
publikası Cinayət Məcəlləsinin XI bölməsinin 
31-ci fəslində dövlətin konstitusiya quruluşunun 
əsasları və təhlükəsizliyi əleyhinə olan cinayət-
lərlə bağlı müddəalar ifadə edilmişdir. Həmin fə-
sildə xüsusilə cinayət hüquq norması və müvafiq 
sanskiya birbaşa olaraq Məcəllənin 278 və 280-ci 
maddələrində təsbit edilmişdir. Belə ki, Məcəllə-
nin 278-ci maddəsinə əsasən hakimiyyətin zorla 
ələ keçirilməsi və ya onu zorla saxlama dedikdə 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına 
zidd olaraq hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə, 
yaxud hakimiyyətin zorla saxlanılmasına, habelə 
dövlətin konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdi-
rilməsinə yönələn hərəkətlər nəzərdə tutulur [3]. 

Cinayət Məcəlləsinin 280-ci maddəsinə əsasən 
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silahlı qiyam dedikdə Azərbaycan Respublikasının 
konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirmək və ya 
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü 
parçalamaq məqsədilə silahlı qiyam təşkil etmə və 
ya qiyamda fəal iştirak etmə başa düşülür [3]. 

Hesab edirik ki, dövlət çevrilişi anlayışı haki-
miyyətin zorla ələ keçirilməsi və ya onun zorla 
saxlanılmasını özündə ehtiva etdiyindən və bu 
çevriliş prosesi silahlı qiyam vasitəsilə həyata ke-
çirildiyindən məhz AR.CM-in 278 və 280-ci 
maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlləri-
nin tərkibi bu anlayışı bütövlükdə əhatə edir.  

İndi isə həmin cinayətlərin hüquqi xarakteris-
tikası haqda məlumat verək. Hakimiyyəti zorla 
ələ keçirmə və ya onu zorla saxlama cinayəti 
Respublikanın konstitusiya quruluşunun əsasları-
na qəsd edir. Şərh edilən cinayətin obyekti Azər-
baycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyidir. 
Bu cinayətin törədilməsi zamanı zorakılığın istə-
nilən formasından-qəsdən adamöldürmədən, sağ-
lamlığa zərər vurmadan, qanunsuz həbslərdən və 
saxlamalardan, işgəncələrdən və digər fiziki zora-
kılıq aktlarından və psixi zorakılıqdan istifadə 
olunur. Cinayət subyektiv cəhətdən birbaşa qəsd-
lə törədilir [4, səh. 786, 787]. 

Silahlı qiyam təşkil etmə dedikdə, Azərbaycan 
Respublikasının konstitusiya quruluşunu zorla 
dəyişdirmək və ya Azərbaycan Respublikasının 
ərazi bütövlüyünü parçalamaq məqsədi ilə bir və 
ya bir neçə silahlı birləşmələr (qruplaşmalar) for-
masında cinayətkar birliyin yaradılması başa dü-
şülür. Qeyd edilən cinayət subyektiv cəhətdən 
birbaşa qəsdlə törədilir [4, səh. 790-792]. 

Dövlət çevrilişinin, yəni hakimiyyətin zorla 
ələ keçirilməsi və saxlanılmasının, habelə silahlı 
qiyam cinayətinin qarşısını almaqdan ötrü dövlət 
tərəfindən hər zaman qabaqlayıcı profilaktik-pre-
ventiv tədbirlərin görülməsi zəruridir. Əsasən 
təhsil müəssisələri və təhsil ocaqları diqqət mər-
kəzində olmalıdır. Çünki dövlət əleyhinə təbliğat 
bu müəssisələrdə artıq gənclərin beyninə yeridil-
məyə başlanır. Dini məbədlər və dini təhsil müəs-
sisələri də bu  sıraya daxildir. Xarici ölkələrə təh-
sil almağa gedən gənclərin kənar cərəyanlara və 
qüvvələrə qoşulmayaraq yalnız təhsilə vaxt sərf 
etməsi təmin edilməlidir. Hər zaman əhali, xüsu-
sən gənclərlə demokratik və hüquqi dövlətin, 

dövlətçiliyin və demokratiyanın qorunub saxlan-
ması və möhkəmləndirilməsi istiqamətində fəal 
təbliğat və maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Ordu 
sağlam gənclərdən və ali təhsilli, vətənpərvər za-
bitlərdən ibarət olmalıdır, bununla bağlı orduda 
sağlam mühit formalaşdırılmalı və vətənpərvərlik 
ruhu gücləndirilməlidir. Silahlı qüvvələrdə aktiv 
nəzarətin və profilaktik-tərbiyə işinin düzgün təş-
kili orduda radikal dini və digər təxribatçı meyl-
lərin qarşısının alınmasına səbəb olar. Hesab edi-
rik ki, silahlı qüvvələr və hüquq-mühafizə orqan-
larının silah arsenalında saxlanılan silahların kə-
nar şəxslərin əlinə keçməməsi üçün xüsusi müha-
fizə və nəzarət sistemi qurulmalıdır. Mühüm döv-
lət postları və vəzifələrinə ölkə siyasətinə sadiq 
və inanılmış, layiqli və peşəkar şəxslər təyin edil-
məlidir. Ölkənin əməliyyat-axtarış və xüsusi xid-
mət orqanlarının işi peşəkar qaydada və qanunve-
riciliyə uyğun qaydada qurulmalı, kəşfiyyat və 
əks-kəşfiyyat, əməliyyat-axtarış və əməliyyat-
agentur fəaliyyəti daim gücləndirilməli və tək-
milləşdirilməli, hər bir əməliyyat məlumatı və 
siqnalı yüksək dəqiqlik və peşəkarlıqla analiz 
edilərək operativ reaksiyanın verilməsi təmin 
edilməlidir. Elektron təhlükəsizlik sisteminin fəa-
liyyəti modernizə edilməli, kibertəhlükəsizliklə 
bağlı islahatlar aparılmalı, bununla bağlı hüquq-
mühafizə və dövlət qurumları tərkibində xüsusi 
strukturlar yaradılmalıdır.  Xarici ölkələrin dövlət 
barədə apardığı siyasəti və alınmış məlumatlar 
təhlil edilməli, bu yollarla düşmən qüvvələrin 
provokasiya və diversiya cəhdlərinin qarşısı alın-
malıdır. Dövlət sirrinin qorunması təmin edilməli 
və məlumat sızmasının qarşısı alınmalıdır. Düş-
mən qüvvələrə xidmət edən şəxslər və casuslar 
ifşa edilərək cəzalandırılmalıdır. Terrorçu təşki-
latlara, habelə terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi-
nə və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqal-
laşdırılmasına qarşı çox ciddi şəkildə mübarizə 
tədbirləri aparılmalıdır. Hər zaman dövlətçiliyin 
möhkəmləndirilməsi, cinayətkarlığa qarşı müba-
rizə aparılması, iqtisadiyyatın və sahibkarlığın in-
kişafı, habelə bu sahədəki ictimai münasibətləri 
tənzimləyən normaların və aidiyyatı dövlət struk-
turlarının işinin təkmilləşdirilməsi zəruridir. Da-
im dövlət orqanlarının maliyyə-təsərrüfat fəaliy-
yəti yoxlanılmalıdır. Siyasi partiya və ictimai təş-
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kilatların, xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşki-
latların ölkə ərazisində yerləşən nümayəndəliklə-
rinin fəaliyyətinə, habelə bu təşkilatların ölkə xa-
ricindən əldə etdikləri qrant və maddi yardımların 
təyinatı üzrə xərclənməsinə nəzarət edilməlidir. 
Ölkədəki siyasi və iqtisadi mühit dərin təhlil edi-
lərək öyrənilməli, bu sahədə mütəmadi olaraq 
monitorinqlər aparılmalıdır. Ölkələrdə vətəndaş-
ların iqtisadi və sosial rifahının yüksək olması tə-
min edilməli, yaşayış və həyat səviyyəsi daim 
yüksəldilməli, yoxsulluq aradan qaldırılmalıdır. 
Adambaşına düşən ümumdaxili məhsulun və ay-
lıq gəlirin, sosial müavinət və pensiyaların, yar-
dımların məbləği yüksəldilməlidir. Son nəticədə 
xalq həmişə dövlət başçısı və onun apardığı siya-
səti dəstəkləməli, daxili və xarici düşmənlərə qar-
şı onun ətrafında sıx birləşməlidir. Bir sözlə xalq 
dövlətə dayaq olmalı, dövlət hakimiyyəti də xal-
qın rifahı qayğısına qalmalıdır. Hər zaman iqtisa-
di və sosial dayaqları güclü olan, demokratiyanın 
və hüququn  aliliyinin qorunduğu dövlətdə dövlət 
və xalq birliyi əbədi olur. Məhz belə birlik sayə-
sində dövlət çevrilişi, hakimiyyətin zorla ələ ke-
çirilməsi və saxlanılması, həmçinin silahlı qiyam-
ların qarşısı alınır.  

Təəssüf ki, məqalənin əvvəlində də qeyd etdi-
yimiz kimi Respublikamız da sovetlər imperiya-
sının əsarətindən xilas olduğu və yenicə müstə-
qillik qazandığı illərdə ölkədaxilində xarici düş-
mənlərin diktəsi və əmri ilə hərəkət edən qiyamçı 
silahlı qruplar 1993-cü ilin iyun, 1994-cü ilin okt-
yabrında və 1995-ci ilin martında  dövlət çevrili-
şinə və silahlı qiyama cəhd etdilər, lakin xalqın 

təkidi ilə yenidən hakimiyyətə gələn Ümummilli 
lider Heydər Əliyevin siyasi iradəsi və müdrik 
strategiyası nəticəsində bu cəhdlərin də qarşısı 
alınaraq təqsirli şəxslər tərk-silah edilərək məsu-
liyyətə cəlb edildilər və qanunvericiliklə nəzərdə 
tutulmuş cəzalara məruz qaldılar. Beləliklə, ölkə-
mizdə əmin-amanlıq, siyasi və iqtisadi sabitlik 
bərpa edildi, ölkəmiz tərəqqi və inkişaf dövrünə 
qədəm qoydu [7]. 

15 iyul 2016-cı il tarixdə qardaş Türkiyə Res-
publikasında xalqın və dövlət başçısının birliyi və 
qətiyyəti sayəsində dövlət çevrilişinə cəhd və si-
lahlı qiyamın qarşısı alındı, qanunvericilik çərçi-
vəsində bu əməlin törədilməsində iştirak edən 
şəxslər öz layiqli cəzalarını aldılar. Həmin vaxt 
ölkə başçımız İlham Əliyev dərhal Azərbaycan 
xalqı adından bu hərəkətləri pisləyən bəyanat 
verdi. Hətta Azərbaycan Respublikası Baş Proku-
rorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstin-
taq İdarəsində Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhd-
də ittiham edilən FƏTÖ terror təşkilatı ilə bağlı 
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 
müvafiq maddələri ilə cinayət işi qaldırılaraq ibti-
dai istintaq aparılmış, istintaq çərçivəsində bir sı-
ra şəxslər həbs edilərək məsuliyyətə cəlb edilmiş-
lər [5, 6]. 

Beləliklə, sonda qeyd edək ki, dövlət çevrilişi 
və nəticədə hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsi ci-
nayəti xüsusilə dövlət təhlükəsizliyinə qarşı ən 
ciddi təhdiddir və onun baş verməsinin qarşısını 
almaq üçün hər zaman dövlətlər tərəfindən yuxa-
rıda qeyd etdiyimiz profilaktik-preventiv tədbir-
lər görülməlidir. 
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zərbaycan Respublikasının Konstitu-
siyasının “Şəxsi toxunulmazlıq hü-
ququ” adlanan 32-ci maddəsinin IV 

bəndinə əsasən “hər kəsin yazışma, telefon danı-
şıqları, poçt, teleqraf və digər rabitə vasitələri ilə 
ötürülən məlumatın sirrini saxlamaq hüququna 
dövlət təminat verir. Bu hüquq qanunla nəzərdə 
tutulmuş qaydada cinayətin qarşısını almaqdan 
və ya cinayət işinin istintaqı zamanı həqiqəti üzə 
çıxarmaqdan ötrü məhdudlaşdırıla bilər”. 

Şəxsi toxunulmazlıq hüququna aid olan bu tə-
minat yalnız Konstitusiyada deyil, Azərbaycan 
Respublikasının digər qanunvericilik aktları ilə 
də nəzərdə tutulur. Belə ki, Azərbaycan Respub-
likasının Cinayət Məcəlləsinin 155-ci maddəsinə 
əsasən yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf 
və digər məlumatların sirrini pozma cinayət mə-
suliyyəti yaradır. Göstərilən cinayətin obyekti və-
təndaşın yazışma, telefon danışıqları, poçt teleq-
raf və digər məlumatların sirrini pozmada ifadə 
olunur. Bu cinayət min manatdan iki min manata-

dək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə is-
lah işləri ilə cəzalandırılır. 

Əvvəla Cinayət Məcəlləsinin 155-ci maddə-
sində nəzərdə tutulan anlayışları izah etmək zəru-
ridir. Yazışma dedikdə, şəxsin yazdığı məktub, 
sms, elektron poçt yazışmaları, vatsap yazışmala-
rı, sosial şəbəkələrdə ismarıc bölməsi vasitəsilə 
yazışmaları və digər formada şəxsi yazışmaları 
nəzərdə tutulur. Lakin sosial şəbəkələrdə hər kə-
sin görə biləcəyi formada olan yazılar yazışma 
sirrinin əhatəsi dairəsinə daxil olmur. Hər hansı 
yazışma formasının təminat altına alıması üçün 
həmin yazışmanın gizlin formada olması və baş-
qaları tərəfindən oxuna bilinməməsi əsas göstəri-
cidir. Yazışma dedikdə əsasən iki şəxs arasında 
olan yazışma – məlumat mübadiləsi nəzərdə tu-
tulsa da, şəxsin özünün yazaraq heç kimə göstər-
mədiyi hər hansı məktub və yazı da yazışma sirri 
ilə qorunur. Yəni, yazışma anlayışında heç də hə-
mişə ikinci tərəfin olması vacib deyil. Həmçinin 
qrup şəklində də yazışma ola bilər, yəni ikidən 
çox şəxs arasında da mövcud ola bilər. Göstərilən 
bütün hallarda yazışmanın məzmununun heç bir 
əhəmiyyəti yoxdur, şəxsin yazısının gizli şəkildə 
olması istəyi kifayətdir.  

Telefon danışıqları dedikdə mobil və şəhərləra-
rası telefon aparatı vasitəsilə aparılan telefon danı-
şıqları nəzərdə tutulur. Bu telefon danışıqları ailə 
üzvləri və ya digər şəxslər arasında aparıla bilər.  

Poçt, teleqraf vasitəsilə ötürülən məlumatlar 
dedikdə, poçt rabitəsi vasitəsilə ötürülən məlu-
matlar başa düşülür, yəni poçt göndərişlərinin qə-
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bulunu, çeşidlənməsini, daşınmasını, ünvan sahi-
binə çatdırılmasını təmin edən obyektlərin və 
nəqliyyat vasitələrinin vahid texnoloji sistemi va-
sitəsilə. Poçt göndərişi - poçt rabitəsi operatoru 
tərəfindən müəyyən ünvana çatdırılmaq üçün qə-
bul edilmiş poçt kartları, məktublar, teleqramlar, 
pul baratları, banderollar, kiçik paketlər, sekoq-
ramlar, xüsusi "M" kisələri, bağlamalardır [10, 
m. 1.0.8]. Poçt göndərişindəki bağlamada hansı 
əşyanın və ya hansı məzmunda məktubun olması-
nın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Poçt göndərişləri 
ilə verilən məlumatlar haqqında informasiyalar, 
habelə bu göndərişlər və məlumatlar yalnız onları 
göndərənlərə və ünvan sahiblərinə verilə bilər.  

Digər məlumatlar dedikdə, faks, teletayp və 
digər telekommunikasiya vasitələri (poçt və te-
leqraf istisna olmaqla) və s. ilə ötürülən məlumat-
lar başa düşülür.  

Pozma dedikdə, telefon danışıqlarına qulaq as-
ma, elektrik rabitə məlumatları ilə tanış olma, 
poçt göndərişlərini və bağlamaları açma və götür-
mə, onlar haqqında məlumatları əldə etmə və 
yayma, habelə yazışma, telefon danışıqları, poçt, 
teleqraf və digər məlumatların sirrini hər hansı 
başqa şəkildə pozma başa düşülür [3, s. 359]. 

Xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin əməkdaşı 
tərəfindən çatdırılan korrespondensiyalar və digər 
göndərişlər istisna olmaqla üzərinə həbs qoyula 
bilən poçt, teleqraf və digər göndərişlərə aşağıda-
kılar aiddir: 

bütün növlərdən olan məktublar; teleqramlar; 
radioqramlar; banderollar; sovqatlar; poçt kon-
teynerləri; pul baratları [4, m. 255]. 

Maddədə nəzərdə tutulan anlayışları açıqladıq-
dan sonra, məzmuna nəzər yetirmək lazımdır.  

Sözügedən cinayətin obyekti Azərbaycan Res-
publikasının Konstitusiyasının 32-ci maddəsinin 
4-cü hissəsində nəzərdə tutulmuş konstitusiya hü-
ququnun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar yaranan 
ictimai münasibətlərdir. Obyektiv cəhətdən ya-
zışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf və digər 
məlumatların sirrini pozmada ifadə olunur. 

Bu cinayət subyektiv cəhətdən birbaşa qəsdlə 
törədilir. Cinayətin motivi müxtəlif ola bilər və 
onlar cinayət tərkibinin zəruri əlaməti sayılmır. 
Bu cinayətin subyekti 16 yaşına çatmış anlaqlı fi-
ziki şəxs ola bilər. Yazışma, telefon danışıqları, 

poçt, teleqraf və digər məlumatların sirrinin po-
zulması vəzifəli şəxsin öz qulluq mövqeyindən 
sui-istifadə etməsi nəticəsində baş vermişdirsə, 
təqsirkarın əməli Cinayət Məcəlləsinin 155-ci və 
308-ci maddələri ilə cinayətlərin məcmusu qay-
dasında tövsif olunacaqdır [3, s.359]. 

Qeyd edək ki, müasir dövrdə texniki avadan-
lıqların köməyilə aparılmış yazışmaları əldə et-
mək xüsusi xacker proqramlarının vasitəsilə daha 
rahat olmuşdur. Həmçinin mobil tətbiqlər vasitə-
silə də danışıqlar aparılarkən xüsusi səsyazma 
proqramlarını işə salmaq mümkündür. Nəticədə 
səsi yazılmış şəxsin danışıqları və ya mobil tət-
biqlər vasitəsilə başqasına göndərdiyi audio yazı-
sı onun xəbəri olmadan yayıla bilər, bu halda qa-
nunverciliyə uyğun olaraq müəyyən tədbirlər gö-
rüləcək. Çünki bu tamamilə hüquq pozuntusudur 
və Cinayət Məcəlləsinin 155-ci maddəsilə cina-
yət hesab olunur. Hal-hazırda şəxsi məlumatların 
hər hansı bir daşıyıcıda saxlanmasında da ehtiyat-
lı olmaq lazımdır. Lakin bu halların qarşısını al-
maq üçün əsas vasitə nəzərdə tutulmuş sanksiya-
nın artırılması ola bilər.  

Bəzən insanlar hüquqi savadsızlıq ucbatından 
mobil telefon və s. vasitəsilə onun hüququnu poz-
duğunu iddia etdiyi şəxsin səs yazısını gizlicə ya-
zaraq dəlil yığmaq qərarına gəlir. Həmin gizli ya-
zılmış səs yazısını hüquq mühafizə orqanlarına 
təqdim edərək qarşı tərəfin cəzalanmasını tələb 
edir. Lakin qanunvericiliyə əsasən qanunu poz-
maqla əldə olunmuş dəlillər sübut kimi istifadə 
oluna bilməz. Belə ki ali qanunvericilik aktı olan 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 
63-cü maddəsinin 4-cü hissəsinə əsasən ədalət 
mühakiməsi həyata keçirilərkən qanunu pozmaq-
la əldə edilmiş sübutlardan istifadə oluna bilməz. 

Hansı hallarda qanun telefon danışıqlarının, 
yazışmaların, poçt, teleqraf və digər rabitə vasitə-
ləri ötürülən məlumatların istifadə olunmasına 
icazə verir? Hansı halda sözügedən hüquq məh-
dudlarşdırıla bilər? Belə hallara poçt, teleqraf və 
digər göndərişlərin üzərinə həbs qoyulması, onla-
rın baxışı, götürülməsi və yoxlanılması, telefon 
danışıqlarına qulaq asılması, texniki rabitə kanal-
larından və digər texniki vasitələrdən informasi-
yanın çıxarılması, məhkumların məktublarının 
yoxlanılması kimi əməliyyat-axtarış və prosessu-
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al tədbirlər aiddir. Göstərilən hərəkətlər istintaq, 
təhqiqat və məhkəmə orqanlarının əsaslandırılmış 
qərarı əsasında aparılmalıdır. Belə qərar olmadan 
həmin hərəkətlərin həyata keçirilməsi yazışma, 
telefon danışıqları, poçt, teleqraf və məlumatların 
sirrini pozmuşdursa, şərh olunan cinayətin tərkibi 
yaranır. Bu cinayət təqsirkarın özünün və ya 
onun qəsdən edilmiş qanunsuz hərəkətləri nəticə-
sində digər şəxslərin yazışma, telefon danışıqları, 
poçt, teleqraf və digər məlumatların məzmunu ilə 
tanış olduğu andan başa çatmış hesab olunur.  

Cinayət təqibi gedişində heç kəsin şəxsi (özü-
nün və ailəsinin) həyatın sirrinin, yazışma, tele-
fon danışıqları, poçt-teleqraf və digər rabitə vasi-
tələri ilə ötürülən məlumatların və başqa məlu-
matların sirrinin saxlanılması hüququ Cinayət 
Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallar-
dan başqa məhdudlaşdırıla bilməz. Poçt, teleqraf 
və digər göndərişlərin üzərinə həbs qoyma, onu 
yoxlama və götürmə, telefon və digər qurğularla 
aparılan danışıqların və başqa rabitə və texniki 
kanallar vasitəsi ilə ötürülən məlumatların və 
başqa məlumatların tutulması Cinayət Prosessual 
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda, bir qay-
da olaraq, məhkəmənin qərarı ilə həyata keçirilə 
bilər.  

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Proses-
sual Məcəlləsinin 442.2-ci maddəsinə əsasən, hər 
kəsin yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf 
və başqa məlumatların saxlanılması hüququnu 
məhdudlaşdıran məlumatları ilə bağlı istintaq hə-
rəkətlərinin məcburi aparılmasına, prosessual 
məcburiyyət tədbirlərinin tətbiq edilməsinə və ya 
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilmə-
sinə dair məsələlərlə bağlı vəsatət və təqdimatlara 
məhkəmə nəzarətinin həyata keçirilməsi qayda-
sında məhkəmə baxır. 

Poçt, teleqraf və digər göndərişlər üzərinə 
həbs qoyulması, telefon və digər qurğularla apa-
rılan danışıqların, rabitə və digər texniki vasitə-
lərlə ötürülən məlumatların ələ keçirilməsi istin-
taq hərəkətləri hesab olunur və bu istintaq hərə-
kətlərinin məcburi aparılması üçün bir qayda ola-
raq məhkəmə qərarının alınması tələb olunur. Sö-
zügedən istintaq hərəkətləri müvafiq məhkəmə 
qərarı olmadan müstəntiq tərəfindən o halda öz 
qərarı əsasında aparıla bilər ki, şəxsiyyət və ya 

dövlət hakimiyyəti əleyhinə olan ağır və ya xüsu-
silə ağır cinayətlər üzrə sübutların müəyyən edil-
məsi üçün təxirə salına bilməyən hallar yaranmış 
olsun.  

Bəs poçt, teleqraf və digər göndəriş üzərinə 
həbs qoyulması qaydası necə tənzimlənir? Cina-
yət Prosessual Məcəlləsiin 257-ci maddəsinə əsa-
sən əvvəla müstəntiq poçt, teleqraf və digər gön-
dəriş üzərinə həbs qoyulması haqqında qərarı 
müvafiq rabitə idarəsinin rəisinə göndərir. Rabitə 
idarəsinin rəisi bu barədə müstəntiqə dərhal mə-
lumat verməklə müvafiq qərarda göstərilən poçt, 
teleqraf və digər göndərişləri saxlayır. Poçt, te-
leqraf və digər göndəriş üzərinə həbs qoyulması 
ilə əlaqədar müstəntiq müvafiq qərarda göstərilən 
poçt, teleqraf və digər göndərişin saxlanması ba-
rədə rabitə idarəsinin rəisindən məlumat aldıqda, 
rabitə idarəsinə gəlir və həmin idarənin işçilərinin 
iştirakı ilə müvafiq göndərişə baxış keçirir, poçt, 
teleqraf və digər göndəriş üzərinə həbs qoyulması 
barədə qərar əsasında rabitə idarəsinin rəisini hə-
min qərarın götürülməyə dair hissəsi ilə imza et-
dirməklə tanış edir və müvafiq göndərişi götürür. 

Əgər müstəntiq poçt, teleqraf və digər göndə-
rişdə iş üçün əhəmiyyətli ola biləcək sənəd və əş-
yaları aşkar edibsə müvafiq göndərişi götürə və 
ya onların surətini çıxarmaqla kifayətlənə bilər. 
İş üçün əhəmiyyətli ola biləcək məlumatlar olma-
dıqda isə müstəntiq baxılmış göndərişin ünvanı 
üzrə verilməsi və ya onun müəyyən etdiyi müd-
dətədək saxlanılması barədə göstəriş verir. 

Müstəntiq poçt, teleqraf və digər göndəriş üzə-
rinə həbs qoyulması, onun baxışı və götürülməsi 
zamanı foto, video və kino çəkilişdən və ya digər 
yazan texniki vasitələrdən istifadə edə bilər. 

Telefon və digər qurğularla aparılan danışıqla-
rın, rabitə və digər texniki, vasitələrlə ötürülən 
məlumatların ələ keçirilməsi də eyni qaydada 
məhkəmənin qərarı əsasında həyata keçirilir. 
Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxslə digər şəxslər 
arasında ötürülən məlumatlarda cinayət təqibi üz-
rə sübut əhəmiyyətinə malik olan məlumatların 
olmasını güman etməyə kifayət qədər əsaslar ol-
duqda müstəntiqin əsaslandırılmış vəsatəti və ib-
tidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata ke-
çirən prokurorun təqdimatı üzrə, məhkəmə tele-
fon və digər qurğularla aparılan danışıqların, ra-



 
POLİS AKADEMİYASININ                                   ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (36), 2022 

50 

bitə və digər texniki vasitələrlə ötürülən məluma-
tın ələ keçirilməsi haqqında qərar çıxarır.  

Səlahiyyətli şəxslər tərəfindən ələ keçirilən te-
lefon və digər qurğularla aparılan danışıqlar, ra-
bitə və digər texniki vasitələrlə ötürülən məlu-
matlar və ya başqa məlumatlar kağız, yaxud maq-
nit daşıyıcılarda əks etdirilir, onları ələ keçirmiş 
şəxsin imzası ilə təsdiq olunur və müstəntiqə ve-
rilir. Bu barədə qısa məzmunlu protokol tərtib 
olunur və cinayət işinin materiallarına əlavə edi-
lir. İşə aid olmayan əldə edilmiş məlumatlar isə 
dərhal ləğv olunur. 

Sözügedən istintaq hərəkətləri altı aydan artıq 
davam edə bilməz. 

Şəxsi yazışma məlumatları, həmçinin şəxsi xa-
rakterli məlumat daşıyan səs və video yazıları 
yalnız onların ünvanlandığı şəxslərin razılığı ilə 
açıq məhkəmə iclasında açıqlana bilər. Əgər belə 
razılıq olmazsa həmin sübutların elan və tədqiq 
edildiyi məhkəmə iclasları qapalı keçirilir. 

Elektron və digər daşıyıcılar üzərində səs yazı-
larını təqdim edən və ya onların tələb olunması 
barədə vəsatət qaldıran şəxslər həmin yazıların nə 
vaxt, kim tərəfindən və hansı şəraitdə yazılmasını 
göstərməyə borcludur. Qanunla icazə verilən hal-
lar istisna olmaqla, gizli yolla əldə edilmiş səs 
yazılardan sübut kimi istifadə oluna bilməz [5, m. 
95.1]. 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanuna 
əsasən poçt göndərişlərinin, teleqraf və digər mə-
lumatların yoxlanılması, mülkiyyət formasından 
asılı olmayaraq rabitə xidmətləri göstərən, rabitə 
vasitələri təqdim edən idarə, müəssisə və təşkilat-
ların, fiziki və hüquqi şəxslərin stansiya avadanlı-
ğına qoşulmaqla telefon danışıqlarının qulaqas-
ması, texniki rabitə kanallarından və digər texniki 
vasitələrdən informasiyanın çıxarılması ilə bağlı 
əməliyyat-axtarış tədbirləri Azərbaycan Respub-
likasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanları və 
ya korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisas-
laşmış prokurorluq orqanı tərəfindən tətbiq edilir. 
Maddədə qeyd olunan müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının səlahiyyətlərini Ədliyyə Nazirliyi, 
Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Xarici Kəşfiyyat 
Xidməti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti və 
Dövlət Gömrük Komitəsi həyata keçirir.  

Telefon danışıqlarına qulaqasma; poçt, teleq-

raf və digər göndərişlərin yoxlanılması; texniki 
rabitə kanallarından və digər texniki vasitələrdən 
informasiyanın çıxarılması; və məhkumların 
məktublarının yoxlanılması; əməliyyat-axtarış 
fəaliyyətinin subyektləri tərəfindən tətbiq olunan 
tədbirlərə aiddir. 

Qeyd etdiyimiz ilk üç əməliyyat-axtarış tədbiri 
məhkəmənin qərarı əsasında həyata keçirilməli-
dir. Lakin qanunda nəzərdə tutulmuş istisna hal-
lar mövcuddur. Belə ki, şəxsiyyət əleyhinə ağır 
cinayətlərin və ya xüsusi təhlükəli dövlət cinayət-
lərinin qarşısının alınması üçün əməliyyat-axtarış 
fəaliyyətinin subyektləri hakimin qərarı olmadan 
telefon danışıqlarına qulaq asa, poçt, teleqraf və 
digər göndərişlərini yoxlaya, texniki rabitə kanal-
larından və digər texniki vasitələrdən informasi-
yanı çıxara bilərlər [8, m.10]. 

Həmçinin hansısa bir şəxsə qarşı zor işlədil-
məsi, hədə-qorxu ilə tələb etmə və ya hüquqazidd 
digər hərəkətlər tətbiq edilmək təhlükəsi varsa 
həmin şəxsin ərizəsi əsasında əməliyyat-axtarış 
fəaliyyətinin subyekti onun telefonu və ya digər 
danışıq cihazları ilə aparılan danışıqlarına qulaq 
asa bilər.  

Sözügedən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin hə-
yata keçirilməsi üçün qanunla müəyyən edilən 
səbəblər və əsaslar olmalıdır. Həmin səbəblərə 
aşağıdakılar aiddir: 

1) fiziki şəxslərin ərizələri; 
2) müəssisə, idarə, təşkilatların vəzifəli şəxslə-

rinin müraciətləri; 
3) kütləvi informasiya vasitələrində dərc olun-

muş məlumatlar; 
4) əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin 

bilavasitə əldə etdikləri məlumatlar; 
5) əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin digər sub-

yektlərinin yazılı sorğuları; 
6) Azərbaycan Respublikasının ali dövlət ha-

kimiyyəti orqanlarını və xüsusi obyektlərini mü-
hafizə edən orqanlarının yazılı sorğuları; 

7) cinayət işləri üzrə təhqiqatı və ya istintaqı 
aparan şəxslərin yazılı tapşırıqları; 

8) xarici dövlətlərin hüquq-mühafizə orqanla-
rının və ya müvafiq beynəlxalq təşkilatlarının 
rəsmi sorğuları. 

9) kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti sub-
yektlərinin yazılı sorğuları. 
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Əsaslara isə aiddir: 
1) məhkəmənin (hakimin) qərarları; 
2) istintaq orqanlarının qərarları; 
3) əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin səlahiyyətli 

subyektlərinin qərarları [8,m.11] 
Poçt göndərişlərindəki yazışmanın, poçt gön-

dərişlərinə dair məlumatların məxfiliyi “Poçt 
haqqında” Qanunla da qorunur. Belə ki, poçt ra-
bitəsi sahəsində işləyən şəxslər poçt göndərişlə-
rindəki yazışmanın və poçt göndərişlərinə dair 
məlumatların məxfiliyini qorumalıdır [10, m. 20]. 

Yazışma sirri həmçinin İnsan hüquqları haq-
qında Avropa Konvensiyası ilə mühafizə altına 
alınır. Belə ki, Konvensiyasının Şəxsi və ailə hə-
yatına hörmət hüququ adlanan 8-ci maddəsində 
şəxsi həyat anlayışına yazışma sirri də daxil edi-
lir. Qeyd olunur ki, “Hər kəs öz şəxsi və ailə hə-
yatına, mənzilinə və yazışma sirrinə hörmət hü-
ququna malikdir”. Yazışma hüququnun həyata 
keçirilməsinə mane olmağa yol verilmir, lakin 
maddənin 2-ci hissəsində yazışma sirrinin məh-
dudlaşdırılmasında aşağıdakı istisna hallar öz ək-
sini tapır: 

1) milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş,  
2) ölkənin iqtisadi rifah maraqları naminə,  
3) iğtişaşın və ya cinayətin qarşısını almaq 

üçün  
4) sağlamlığı, yaxud mənəviyyatı mühafizə 

etmək üçün və ya digər şəxslərin hüquq və azad-
lıqlarını müdafiə etmək üçün  

5) qanunla nəzərdə tutulmuş və demokratik 
cəmiyyətdə zəruri olan digər hallar. 

Avropa Məhkəməsinin praktikasına da bir qə-
dər müraciət etmək lazımdır. A Fransaya qarşı iş-
də (23 noyabr 1993) qeyd olunur ki, “Telefon da-
nışıqlarının məzmunundan asılı olamayaraq şəx-
sin telefon danışıqlarının dinlənilməsi 8-ci mad-
dənin təsir dairəsinə düşür”.  

Helford Birləşmiş Krallığa qarşı işdə (25 İyun 
1997) qeyd olunur ki,“Danışıqların məzmunun 
ictimai xarakter daşıması, onların şəxsi xarakter 
daşıması faktını dəyişmir”. 

Bu maddədə nəzərdə tutulmuş yazışmaların 
konfidensiallığı şəxsi xarakterli və peşə fəaliyyəti 
ilə əlaqədar olan məktubları (məktubu göndərər-
nin və alanın məhbus olduğu hallar da aiddir), 
gömrük əməkdaşları tərəfindən müsadirə edilən 

bağlamaları, ailə üzvləri və digər şəxslər arasında 
olan telefon danışıqlarını, şəxsi evlərdən, müəssi-
sələrdən, həmçinin həbsxanalardan edilən telefon 
zənglərini, habelə bu cür telefon danışıqları ilə 
bağlı məlumatların ələ keçirilməsi hallarını əhatə 
edir. Həmçinin elektron ismarıclar, internetdən 
istifadə və kompüter serverlərində, o cümlədən 
kompüterlərin sərt disklərində və daşına bilən 
disklərdə qorunan məlumatlar 8-ci maddənin tət-
biq dairəsinə düşür. Lakin ictimai dalğalarda ya-
yımlanan və beləliklə, digər auditoriyalar üçün də 
əlçatan olan yayımlar buraya daxil deyil.  

Yazışmanın məzmunu və forması heç bir əhə-
miyyət daşımır, sadəcə məktubun açılması faktı 
müdaxilənin baş vermiş sayılması üçün kifayət-
dir.  

Aşağıdakı halları da yazışma hüququna müda-
xilə kimi qiymətləndirmək olar: 

- şəxsin elektron yazışmalarının üçüncü şəxsə 
göndərilməsi 

- elektron faylların surətlərinin götürülməsi 
- bank məlumatlarının yer aldığı sənədlərin 

surətlərinin dövlət orqanları tərəfindən çıxarılma-
sı və saxlanılması 

- gizli müşahidə tədbirləri. 
Yazışmaların toxunulmazlığına hörmət hüqu-

qu ilə bağlı Avropa Məhkəməsi müəyyən pozitiv 
öhdəliklər müəyyən edib: 

- şəxsi söhbətlərin ictimaiyyətə açıqlanması-
nın qarşısını almaq 

- məhkəmə ilə yazışmaları üçün məhbusları 
zəruri materiallarla təmin etmək 

- vəkil ilə müştari arasında olan telefon danı-
şıqlarının audiokasetlərinin məhv edilməsi 

- yazışma hüququ ilə ifadə azadlığı arasında 
ədalətli balansa riayət etmək. 

Yazışmaların toxunulmazlığına hörmət hüqu-
qu şəxsi və ailə həyatını, həm də peşə həyatını 
əhatə edir. Marqareta və Rocer Andersson Osve-
çə qarşı məhkəmə işində Məhkəmə ana ilə sosial 
xidmətlərin himasində olan övladı arasında mək-
tub və telefonla əlaqə saxlanılmasına məhdudiy-
yət qoyulması ilə əlaqədar olaraq pozuntu aşkar 
etdi [7, s.159]. 

Gizli müşahidə ilə bağlı ilk iş olan Klass və 
başqaları Almaniyaya qarşı məhkəmə işi üzrə qə-
rarında Məhkəmə bildirdi: “bu gün demokratik 
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cəmiyyətlər casusluğun və terorizmin yüksək də-
rəcədə təkmilləşmiş formalarının yaratdığı təhlü-
kə ilə üzləşirlər, nəticədə dövlət bu təhlükələrlə 
səmərəli mübarizə aparmaq üçün yurisdiksiyası 
daxilində fəaliyyət göstərən təxribatçı elementlə-
rin gizli müşahidəsini həyata keçirə bilməlidir. 
Buna görə də Məhkəmə qəbul edir ki, yazışmala-
rın, poçt göndərişlərinin və telekommunikasiya-
ların izlənilməsi səlahiyyətlərini verən müəyyən 
qanunvericiliyin mövcudluğu müstəsna hallarda 
milli təhlükəsizlik maraqları və (və ya) iğtişaşın 
və ya cinayətin qarşısını almaq üçün demokratik 
cəmiyyətdə zəruridir” [9]. 

Yəni şəxsin gizli müşahidəsinə bu tədbir qa-
nunla nəzərdə tutulmuş olduqda, 8-ci maddənin 
2-ci bəndində qeyd edilən qanuni məqsədlərədən 
birini və ya bir neçəsini daşıdıqda və həmin məq-
sədlərə nail olmaq üçün demokratik cəmiyyətdə 
zəruri olduqda haqq qazandırıla bilər.  

Qeyd etdik ki, Azərbaycan Respublikasının 
Cinayət Məcəlləsinin 155-ci maddəsinə əsasən, 
yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf və di-
gər məlumatların sirrini pozma - min manatdan 

iki min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilə-
dək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır. Göstə-
rilən maddənin sanksiyası bir neçə dəyişiklik nə-
ticəsində artırılaraq bu həddə çatmışdır. Lakin 
hələ də sözügüdən maddənin pozulması hallarına 
çox rast gəlinir. Xüsusilə informasiya kommuni-
kasiya texnologiyalarının bu qədər inkişaf etdiyi 
müasir dövrdə sözügedən hüququn mühafizəsi 
daha da çətinləşib. Bu cinayətin qarşının alınması 
üçün kütləvi informasiya vasitələrində, insanlar 
arasında təbliğat aparılmalı, mütəmadi olaraq bu 
mövzu işıqlandırılmalı və sadə vətəndaşların hü-
quqi maarifləndirilməsi həyata keçirilməlidir. Be-
lə ki, Konstitusiyanın 72-ci maddəsinə əsasən qa-
nunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. Həm-
çinin yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf 
və digər məlumatların sirrinin pozulmasına görə 
nəzərdə tutulmuş sanksiyanın həddi artırılmalı, 
maddənin mətnində belə bir qayda nəzərdə tutul-
malıdır ki, sözügedən hərəkətlər xüsusilə ağır nə-
ticələrə səbəb olduqda azadlıqdan məhrumetmə 
ilə cəzalandırısın. 
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Nurida Alizade 
Criminal liability for violation of confidentiality of correspondence,  

telephone conversations, mail, telegraph, and other information 
 
In this article, the protection of the privacy of correspondence by the legislative acts of the Repub-

lic of Azerbaijan has been extensively studied, the concepts provided for in Article 155 of the Crimi-
nal Code have been explained, and the cases in which this right can be limited have been studied, in 
order to prevent the violation of the confidentiality of correspondence, telephone conversations, mail, 
telegraph, and other information solutions have been suggested. 

 
Нурида Ализаде 

Уголовная ответственность за нарушение тайны переписки,  
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений 

 
В статье подробно исследован вопрос защиты неприкосновенности тайны переписки зако-

нодательными актами Азербайджанской Республики, дано объяснение понятиям, использован-
ным в  статьей 155 Уголовного Кодекса, исследованы случаи, когда возможно ограничение 
упомянутого права, предложены пути предотвращения нарушения тайны переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сведений. 
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CİNAYƏTİN  KİBER  ÜSULLA TÖRƏDİLMƏSİ –
CƏZANI AĞIRLAŞDIRAN HAL KİMİ 

 
Açar sözlər: kiber üsul, kiber mühit, kiber ci-

nayət, informasiya texnologiyaları, ağırlaşdırıcı 
hal, cinayət tərkibi.  

Key words: cyber way, cyber environment, 
cybercrime, information technology, aggravating 
circumstance, criminal composition. 

Ключевые слова: киберспособ, кибер-
среда, киберпреступление, информационные 
технологии, отягчающее обстоятельство, сос-
тав преступления. 

 
ühafizəedici tənzimetmə mexaniz-
minə malik olan cinayət qanunve-
riciliyinin müddəalarının müasir 

dövrün obyektiv gerçəkliyinə uyğunlaşdırılması 
cinayətkarlıqla hərtərəfli və daha səmərəli müba-
rizə aparılması, törədilən əməllərə tam və düzgün 
hüquqi qiymətin verilməsi, habelə ədalətli və hu-
manist cəza siyasətinin həyata keçirilməsi məqsə-
dilə vacib əhəmiyyət daşıyır.  

İnformasiya texnologiyalarının istifadəsi təkcə 
fəaliyyətimizin müxtəlif sahələrində yox, həm də 
cinayətkar məqsədlər üçün ictimai təhlükəli 
əməllərin törədilməsində “səmərə” verdiyindən, 
bu istifadənin cinayət-hüquqi münasibətlər ilə 
tənzimlənməsi qaçılmazdır. Daim inkişaf edib 
təkmilləşməkdə olan informasiya texnologiyala-
rının hər keçən gün həyatımızın ayrılmaz tərkib 
hissəsinə çevrilməsi hüquq elminin bütün sahələ-

rinə (mülki hüquq, əmək hüququ və s.), xüsusən 
də, cinayət hüququna təsirsiz ötüşmür. Təəssüf 
hissilə bildirməliyik ki, müasir dövrün texnologi-
yaları özlüyündə böyük elmi-texnoloji və tibbi 
nailiyyətlərə səbəb olsa da, həm də şəxsiyyətə, 
cəmiyyətə, habelə dövlətə qarşı qanunla qadağan 
olunan əməllərin törədilməsində böyük ölçüdə is-
tifadə edilir. 

 XX əsrin sonlarından və XXI əsrin əvvəllə-
rindən başlayaraq “İnternet” qlobal şəbəkəsinin 
dünya miqyasında əlçatanlığının artması [14,s.6] 
və “yeni ictimai münasibətlər” kimi qiymət-ləndi-
rilməsi ilk vaxtlar milli hüquq sistemlərini forma-
laşdırmaqda olan ölkələrdə tənzim edilməz bir hal 
kimi səciyyələndirilirdi. Məhz milli hüquq sistem-
ləri üçün “boşluq” sayılan bu halların birbaşa və 
ya dolayı yolla ictimai təhlükəli əməllər və nəticə-
lər doğurması cinayət hüququnda “klassik yanaş-
ma və prinsipləri” sorğu altına almış oldu.  

Günümüzdə hələ də beynəlxalq-hüquqi (mü-
hafizəedici) tənzimlənməsi mövcud olmayan, 
yalnız ayrı-ayrı qitə, region, siyasi-iqtisadi və s. 
təşkilatlar (Afrika Birliyi Təşkilatı, Avropa Şura-
sı, “Şanxay” ƏT və s.) səviyyəsindəki aktlarda iş-
lənib hazırlanan və kiber mühitdə törədilən cina-
yətlərin (kibercinayətlərin) transmilli xarakteri 
onlara spesfik yanaşmanı məcburi edir. 

Azərbaycan Respublikasının 29 iyun 2004-cü 
il tarixli “Milli təhlükəsizlik haqqında” Qanu-nu-

M 
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nun 20-ci maddəsinin məzmununa əsasən, kiber 
mühitdə törədilən hüquq pozuntularına milli təh-
lükəsizlik konteksindən yanaşan dövlətimiz [3, 
m.20] kibercinayətlərə qarşı hüquqi mübarizədə 
hazırkı dövr üçün müfəssəl akt hesab olunan və 
kibercinayətləri əsas təsnifat kimi beş növə ayıra-
raq hüquqi təsbitini üzv dövlətlərə tövsiyyə edən 
Avropa Şurasının 23 noyabr 2001-ci il tarixli 
“Kiber-cinayətkarlıq haqqında” Budapeşt Kon-
vensiyasını 30 iyun 2008-ci il tarixində imzala-
yıb, 30 sentyabr 2009-cu il tarixində ratifikasiya 
etmiş və 29 iyun 2012-ci il tarixli “Azərbaycan 
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklik 
edilməsi haqqında” Qanunun qəbulu ilə Cinayət 
Məcəlləsinin XXX fəslində kibercinayətləri əhatə 
edən yeni müddəaları təsbit etmişdir.  

Milli qanunvericiliyimiz Cinayət Məcəlləsinin 
XXX fəsli üzrə “Budapeşt” Konvensiyasının 
maddi cinayət hüququna dair müddəalarını özü-
nəməxsus tərzdə − yalnız bu Konvensiyanın I 
Altfəslini (normaları) müstəqil və birləşdirici (iki 
ayrı növdən əməli bir maddə üzrə) tərkibdə tam 
(konvensiyon müddəaları bütöv həcmdə), II Fəs-
lini (normaları) isə müstəqil tərkibdə qismən 
(konvensiyon müddəaları məhdud həcmdə) təsbit 
etmişdir.  

Ancaq qeyd etməliyik ki, “Budapeşt” Konven-
siyasının qəbul edilməsindən keçən onilliklər ər-
zində kiber mühitdə törədilən cinayətlərin ictimai 
təhlükəliliyi olduqca artmış [9, s.70], bu qəbildən 
olan cinayətlər yönəldiyi qəsd obyektləri təyinatı-
nı böyük ölçüdə dəyişmiş (ictimai əhəmiyyətli 
infrastruktur obyektləri və d.) və onların mürək-
kəb törədilmə formaları çoxsaylı dəyişikliyə mə-
ruz qalaraq yeni növlərinin meydana çıxmasına 
səbəb olmuşdur. 

Bütün bu deyilənləri nəzərə alaraq, kiber mü-
hitdə törədilən cinayətləri iki kateqoriya üzrə təs-
nifləşdirə bilərik: a) ictimai təhlükəli əməlin yö-
nəldiyi qəsd obyektinə və b) obyektiv cəhətin 
elementlərinə görə − kibercinayətlər və kiberlə-
şən (kiber xarakterli) cinayətlər.  

Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunve-
riciliyində kibercinayətlər dedikdə, Cinayət 
Məcəlləsinin XXX fəslində təsbit edilən və cina-
yətin bilavasitə obyektinə görə beş növdə müəy-
yən edilən cinayətlər başa düşülür. Buraya: kom-

püter sisteminə qanunsuz daxil olma; kompüter 
məlumatlarını qanunsuz ələ keçirmə; kompüter 
sisteminə və ya kompüter məlumatlarına qanun-
suz müdaxilə; kibercinayətlərin törədilməsi üçün 
hazırlanmış vasitələrin dövriyyəsi və kompüter 
məlumatlarının saxtalaşdırılması aid edilir [7, 
s.282-293].  

Kiber xarakterli cinayətlər dedikdə isə, Cina-
yət Məcəlləsinin Xüsusi hissəsinin ayrı-ayrı fəsil-
lərində nəzərdə tutulan cinayət növləri üzrə ki-
berləşmə əlamətinə malik olan cinayətlər başa 
düşülür. Burada kiberləşmə (yaxud bu və ya di-
gər cinayətin kiberləşməyə aid edilməsi) dedikdə, 
insan və cəmiyyətin kiber mühitdə sosial və psi-
xoloji təbiət qanunayğunluqlarının və kriminoloji 
ünsürlərin qarşılıqlı təsiri ilə hüquqazidd ictimai 
təhlükəli əməllərin müstəqil formalaşması imkanı 
nəzərdə tutulur. 

Kibercinayətlər ilə kiber xarakterli cinayətlə-
rin ictimai təhlükəlilik meyarlarını müqayisə et-
sək, deyə bilərik ki, kibercinayətlər bu və ya di-
gər formada kompüter sistemi, məlumatları və bu 
sahədəki texniki vasitələrin təyinatı ilə bağlı 
(ümumi) kiber təhlükəsizlik, habelə, ictimai əhə-
miyyətli infrastruktur obyektlərinə münasibətdə 
(xüsusi) təhlükəsizliklə bağlı ictimai münasibət-
lərə qəsd etsə də, kiber xarakterli cinayətlərin tö-
rədilməsi ilə cinsi obyekt daxilində istənilən icti-
mai münasibətlər qəsd obyektinə çevrilə bilər. 

Hazırda Cinayət Məcəlləsində kiber xarakterli 
cinayətlər kiberləşmə əlaməti üzrə əməlin ictimai 
təhlükəliliyinin dərəcəsi ilə müəyyən edilən əsas 
tərkiblərdə və cinayət məsuliyyətini ağırlaşdıran 
və xüsusilə ağırlaşdıran halı ehtiva edən tərkiblər 
kimi təsbit olunur. Bu spesifik əlamət, bir qayda 
olaraq, cinayətin törədilmə üsulu ilə müşayiət 
olunur ki, bu da “adi” növdən olan eyni cinayət 
əməlini onun kiber xarakterli növündən fərqlən-
dirmədə əsas kimi çıxış edir.  

Əvvəlki məqaləmizdə də qeyd etdiyimiz kimi, 
əməllə sıx surətdə əlaqəli olan və onun tərkib his-
səsini əmələ gətirən üsul çox vaxt törədilən əmə-
lin ictimai təhlükəli xarakterinə və dərəcəsinə o 
qədər əhəmiyyətli təsir göstərir ki, o, hətta bir 
çox cinayətlərin əsas və ya tövsifedici tərkibləri-
nə də zəruri əlamət kimi daxil edilir. Əksər hal-
larda məhz cinayətin edilmə üsulu bütövlükdə 
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həmin cinayətin mahiyyətini ifadə edir [8, s.96].  
Digər tərəfdən, Azərbaycan Respublikası Ali 

Məhkəməsinin 5 iyun 2003-cü il tarixli "Məhkə-
mələr tərəfindən cinayət cəzalarının təyin edilmə-
si təcrübəsi haqqında" Plenum Qərarında göstəri-
lir ki, cinayətin ictimai təhlükəlilik dərəcəsi onun 
törədilmə hallarına (məsələn, cinayətkar niyyətin 
həyata keçirilmə dərəcəsi, üsulu, vurulmuş zərə-
rin həcmi və baş vermiş nəticələrin ağırlığı, işti-
rakçılıqla törədilmiş cinayətlərdə təqsirli şəxslə-
rin rolu və s.) əsasən müəyyən edilir [5, s.231]. 

Məhz yuxarıda qeyd edilənlərə əsasən hesab 
edirik ki, kiberləşmə əlaməti obyektiv cəhətin bir 
elementi kimi cinayətin edilmə üsulunu təşkil 
edib müvafiq cinayət tərkibinin tövsifedici əla-
məti qismində təsbit edildikdə, törədilmiş əmələ 
cinayət-hüquqi qiymətin verilmə əsası kimi çıxış 
edir. Ancaq bu əsasın müvafiq cinayət-hüquq 
normasında obyektiv cəhətin zəruri əlaməti kimi 
və ya cinayət tərkibinin tövsifedici və ya xüsusilə 
tövsifedici əlamətləri kimi təsbit edilməməsi, la-
kin cinayətin törədilməsində bilavasitə mövcud 
olması onun cəza təyin etmədə ağırlaşdırıcı hal 
qismində nəzərə alınmasını istisna etməməlidir.  

Çünki, hər bir halda cinayətin edilmə üsulu ci-
nayətkarın şəxsiyyətinin ictimai təhlükəliliyinə 
qiymət verilməsi, habelə cinayət məsuliyyətinin 
və cəzanın diferensiallaşdırılması nöqteyi-nəzə-
rindən vacib əhəmiyyətə malikdir [10, s.189]. Bu 
qeyd edilənlər isə ümumilikdə Cinayət Məcəllə-
sinin 58.3-cü maddəsinin göstərişindən irəli gəlir. 
Həmin maddədə deyilir ki, cəza təyin edilərkən 
törədilmiş cinayətin xarakteri və ictimai təhlükə-
lilik dərəcəsi, təqsirkarın şəxsiyyəti, o cümlədən 
cəzanı yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar, ha-
belə təyin olunmuş cəzanın şəxsin islah olunma-
sına və onun ailəsinin həyat şəraitinə təsiri nəzərə 
alınır [1, s.62]. 

Cinayət Məcəlləsinin ayrı-ayrı ictimai münasi-
bətləri mühafizə edən bir sıra normalarında infor-
masiya texnologiyalarından istifadə etməklə icti-
mai təhlükəli əməllərin kiber mühitdə törədilmə-
sinin əsas tərkiblərdə təsbit edilməsi həyata keçi-
rilmişdir. Bura Cinayət Məcəlləsinin 147.1, 148, 
148-1, 323.1, 323.1-1-ci və s. maddələrində nə-
zərdə tutulan alternativ cinayət tərkibləri daxildir.  

Cinayət təqibi xüsusi ittiham qaydasında həya-

ta keçirilən Cinayət Məcəlləsinin 147 (Böhtan) 
və 148-ci (Təhqir) maddələri, habelə, bu maddə-
lərə münasibətdə xüsusi norma kimi çıxış edən 
148-1-ci maddəsində [4, s.518-523] (İnternet in-
formasiya ehtiyatında saxta istifadəçi adlar, profil 
və ya hesablardan istifadə edərək böhtan atma və 
ya təhqir etmə) nəzərdə tutulan cinayət əməlləri-
nin kiberləşmə əlaməti obyektiv cəhətdən sadala-
nan hərəkətlərin “internet informasiya ehtiya-
tı”nda törədilməsini ehtiva edir. İlk baxışda bu 
əlamət cinayətin törədilmə yerinə bənzəsə də, bu 
belə deyildir, çünki cinayət qanunvericiliyimizdə 
cinayətin törədilmə yeri dedikdə, konkret coğrafi 
(məkan) anlayışlar (qitə şelfi, atmosfer və s.) ba-
şa düşülür. Belə olan halda isə, bu anlayış cinayə-
tin törədilmə üsulunu əhatə edir, yəni əməlin “in-
ternet informasiya ehtiyatında” törədilməsi elə ci-
nayətin informasiya texnologiyalarından istifadə 
etməklə törədilmə üsulunu bildirir. Qeyd edilən 
məsələ indi də cinayət hüquq nəzəriyyəsində öz 
problematikliyini qoruyur. Belə ki, klassik cina-
yət hüquq nəzəriyyəçilərinə münasibətdə yeni nə-
sil (kiber) hüquqşünaslar məhz kiber mühiti cina-
yətin edildiyi yerə aid digər komponentlərlə bəra-
bərləşdirirlər [15,s. 211]. 

Cinayət Məcəlləsinin 148-1-ci maddəsinin 
qeyd hissəsində “saxta istifadəçi adlar, profil və 
ya hesablar”a anlayış verilmişdir. Burada deyilir 
ki, “saxta istifadəçi adlar, profil və ya hesablar” 
dedikdə, internet informasiya ehtiyatlarında, o 
cümlədən sosial şəbəkələrdə istifadəçinin şəxsiy-
yətini eyniləşdirməyə imkan verməyən, yəni ad, 
soyad və ya ata adına dair yalan məlumat yerləş-
dirilmiş və ya belə məlumatlar gizlədilmiş, habe-
lə digər şəxsə aid məlumatlardan onun razılığı ol-
madan istifadə edilməklə yaradılmış istifadəçi 
adlar, profil və ya hesablar başa düşülür [13, 
s.378-379]. Qeyd hissənin təhlilinə əsasən ilkin 
olaraq hesab edirik ki, “internet informasiya ehti-
yatı” termini “informasiya texnologiyaları” ter-
mininin alt kateqoriyasını təşkil etdiyindən, həm 
qeyd hissə, həm də obyektiv cəhətdə sadalanan 
əməllər məhz sonuncu terminlə müşaiyət edilmiş 
olsa, daha məqsədəmüvafiq olardı. Çünki “infor-
masiya texnologiyaları” dedikdə, informasiyanın 
yaradılması, emalı, saxlanması, istifadəsi, ötürül-
məsi və idarə olunması ilə bağlı texnologiyaları 
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(həm kompüter texnikasını, həm də proqramlaş-
dırmanı ehtiva edən) adlandırmaq üçün istifadə 
olunan ümumi termin başa düşülür [6, s.397]. 
Normativ mövqe olaraq bunu da qeyd etməliyik 
ki, 3 aprel 1998-ci il tarixli “İnformasiya, infor-
masiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu-
nun 1-ci maddəsində informasiya texnologiyala-
rına anlayış verilmişdir. Burada deyilir ki, infor-
masiya prosesləri zamanı, o cümlədən hesablama 
və rabitə texnikasının tətbiqi ilə istifadə edilən-
 üsul və vasitələr sistemi başa düşülür. Qanunun 
həmin maddəsində həmçinin “internet informasi-
ya ehtiyatı” termininə də qanunverici anlayış ve-
rərək bildirmişdir ki, bu termin internet şəbəkə-
sində yaradılan, informasiyanın yayılması üçün 
istifadə olunan, müraciət edilməsi üçün domen 
adına və sahibi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş di-
gər işarələnməyə malik olan informasiya ehtiyatı-
nı ehtiva edir [2, m.1]  

Digər tərəfdən hesab edirik ki, internet infor-
masiya ehtiyatında saxta istifadəçi adlar, profil və 
ya hesablardan istifadə etməni (xüsusi kiberləşmə 
əlamətinin) həm böhtan, həm də təhqir cinayəti 
üzrə xüsusi törədilmə üsulu kimi ayrıca normada 
təsbit edilməsi hüquqi texnika baxımından Cina-
yət Məcəlləsinə əlavə yüklülük gətirir. Yaxşı 
olardı ki, qanunverici “elektron informasiya mü-
hiti”ndə saxta istifadəçi adlar, profil və ya hesab-
lardan istifadə etməni tövsifedici və ya xüsusilə 
tövsifedici hal kimi həm böhtan, həm də təhqir 
cinayəti üzrə onların təsbit olunduğu cinayət tər-
kiblərinin tövsifedici halı kimi təsbit etsin.  

Yuxarıda təklifini verdiyimiz nüans, bir mad-
də üzrə ancaq iki əsas tərkibdə Cinayət Məcəllə-
sinin 323-cü maddəsində də öz əksini tapmışdır. 
Belə ki, qanunverici 323.1-ci maddə üzrə Azər-
baycan dövlətinin başçısının-Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin şərəf və layaqətini kütləvi 
çıxışda, kütləvi nümayiş etdirilən əsərdə, kütləvi 
informasiya vasitəsində və ya kütləvi nümayiş et-
dirildiyi halda internet informasiya ehtiyatında 
ləkələmə və ya alçaltma əməlini əsas tərkibdə 
kriminallaşdırmışdır. Xüsusi kiberləşmə əlaməti 
isə Cinayət Məcəlləsinin 323.1-1-ci maddəsi üzrə 
birinci əsas tərkibdə nəzərdə tutulmuş əməllərin 
internet informasiya ehtiyatında saxta istifadəçi 

adlar, profil və ya hesablardan istifadə edərək 
kütləvi nümayiş etdirməklə törədilmə halını ehti-
va edir. Bu cinayət-hüquq normasının təhlilindən 
də bu qənaətə gəlirik ki, qanunvericinin 323.1-1-
ci maddədə təsbit etdiyi cinayət tərkibinin əsas 
tərkib kimi yox, tövsifedici hal kimi nəzərdə tu-
tulması daha məqsədəuyğun olardı. Çünki, hüqu-
qi texnika baxımından qanunverici, bir qayda 
olaraq, əsas tərkibdə nəzərdə tutulan ictimai təh-
lükəli əməllərin sosial təhlükəliliyini artıran və 
əsas tərkiblə müqayisədə daha ağır nəticələrə sə-
bəb olan halları tövsifedici əlamət kimi qiymət-
ləndirir (məsələn, 120.1. və 120.2.11.mad.). Bu-
rada nəzərdə tutulan xüsusi kiberləşmə əlaməti-
nin (saxta istifadəçi adlar, profil və ya hesablar) 
cinayətin ictimai təhlükəlilik dərəcəsini artırması 
(bunu deməyə CM-nin həm 323.1-1-in, həm də 
148-1-ci maddəsinin sanksiyası əsas verir.) bu 
mövqeni haqlı hesab etməyə imkan yaradır. 

Bunu da xüsusi olaraq qeyd etməliyik ki, qüv-
vədə olan cinayət qanunvericiliyimiz üzrə kiber-
ləşmə əlaməti əməlin təkcə “elektron informasiya 
mühiti”ndə törədilməsini yox, həm də müvafiq 
(kiber) qurğularla törədilməsini ehtiva edir. Bu 
əlamətə Cinayət Məcəlləsində həm əsas tərkiblər-
də (CM-nin 233-4.1-ci maddəsi − telekommuni-
kasiya operatorunun və ya provayderinin tele-
kommunikasiya şəbəkəsinə müvafiq qurğu vasi-
təsilə qoşulmaqla qanunsuz beynəlxalq telekom-
mu-nikasiya xidmətlərinin təşkil edilməsi əhə-
miyyətli zərər vurulmasına səbəb olduqda), həm 
tövsifedici (CM-nin 302.2-ci maddəsi − gizli 
qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tu-
tulmuş texniki vasitələrdən istifadə edilməklə tö-
rədildikdə), həm də xüsusilə tövsifedici (CM-nin 
234.4.4−kütləvi informasiya vasitələrindən, o 
cümlədən internet informasiya ehtiyatlarından və 
ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkələrin-
dən istifadə etməklə törədildikdə ) tərkiblərdə 
rast gəlmək mümkündür. Burada da, yenə hesab 
edirik ki, qanunverici “müvafiq qurğu”, yaxud 
“texniki vasitələr” termininə münasibətdə infor-
masiya texnologiyaları” terminindən istifadə et-
miş olsa, eyni məzmunu ifadə edən fərqli anlayış-
lara ehtiyac qalmaz. 

Kiberləşmə əlaməti qüvvədə olan Cinayət Mə-
cəlləsinin ayrı-ayrı normalarında tövsifedici hal 
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kimi də nəzərdə tutulmuşdur. Burada əsas prob-
lemli məsələ müxtəlif cinayət hüquq normaların-
da məsuliyyəti ağırlaşdıran kiberləşmə əlamətlə-
rinin müxtəlif adlarla təsbit olunmasıdır. Misal 
olaraq, Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3-1-ci maddə-
sində özgə əmlakını gizli talamanın (oğurluq) 
elektron məlumat daşıyıcılarından, yaxud infor-
masiya texnologiyalarından istifadə edilməklə tö-
rədilmə forması təsbit edilmişdir. Eyni məzmun-
da Cinayət Məcəlləsinin 244-1.2.2-ci maddəsin-
dəqumar oyunlarının təşkili və ya keçirilməsinin 
internet informasiya ehtiyatlarından və ya infor-
masiya-telekommunikasiya şəbəkələrindən istifa-
də etməklə törədilməsi öz əksini tapmışdır. Hər 
iki cinayət-hüquq normasında ağırlaşdırıcı halı 
ehtiva edən, məzmunca eyni kiberləşmə əlaməti-
nin müxtəlif formalarda təsbit edilməsini hüquqi 
müəyyənlik prinsipi baxımdan məqsədəmüvafiq 
hesab etmirik. Yaxşı olardı ki, qanunverici istər 
əsas tərkiblər, istərsə də tövsifedici tərkiblərdə 
təsbit edilən ümumi kiberləşmə və ya xüsusi ki-
berləşmə əlamətlərini eyni məzmunda müəyyən 
etsin. Cinayət Məcəlləsinin 244-1.2.2-ci maddə-
sində təsbit olunan “informasiya-telekommunika-
siya şəbəkələri” termini xüsusi bir termin kimi 
“informasiya texnologiyaları (IT)” termininin ge-
nişlənməsini bildirir [6, s.383]. Hesab edirik ki, 
müvafiq norma üzrə cinayətin törədilmə üsulun-
da bu qədər texniki xüsusiləşməyə ehtiyac yox-
dur. Bu halda təklif edirik ki, qanunvericinin Ci-
nayət Məcəlləsinin 244-1.2.2-ci maddəsində nə-
zərdə tutulan cinayət hüquq normasını həmin 
Məcəlləsinin 177.2.3-1-ci maddəsində nəzərdə 
tutulan kiberləşmə əlamətinə uyğun şəkildə təsbit 
etməsi daha məqsədə-müvafiq olardı. 

Cinayətin kiber üsulla törədilməsi ilə bağlı di-
gər bir məsələ isə, bəzi cinayətlərin bu üsulla tö-
rədilməsində yüksək göstəricilərin olmasına bax-
mayaraq, hələ də konkret cinayət-hüquq normala-
rında kiberləşmə əlamətlərinin təsbit olunmama-
sıdır. Buna misal olaraq, mülkiyyət əleyhinə törə-
dilən cinayətlər sırasında “dələduzluq” cinayətini 
xüsusi vurğulamalıyıq. Son vaxtlar ictimaiyyətdə 
və KİV-də “kiber dələduzluq”, “kiber dələduzlar” 
ifadələrinə tez-tez rast gəlinməsi məhz dələduz-
luq cinayətinin törədilməsində kiber üsulların ge-
niş istifadəsini sübut edir. AR-nin Daxili İşlər 

Nazirliyinin məlumatına görə, son dövrlər dələ-
duzluqla məşğul olan bəzi şəxslər tərəfindən və-
təndaşlara xüsusilə saxta xarici nömrələrdən 
zənglər edilməklə, onların şəxsi bank kart məlu-
matlarının əldə edilməsi hallarına rast gəlinmək-
dədir. Həmin dələduzlar tətbiq edilən xüsusi gizli 
sosial kiber üsullar vasitəsilə bu haqda məlumat-
sız olan, əsasən yaşlı nəslin nümayəndələrinə 
zəng etməklə özlərini hansısa bankın əməkdaşı 
kimi təqdim edirlər. Daha sonra onlar müxtəlif 
həvəsləndirici təkliflər vasitəsi ilə vətəndaşların 
bank kartlarındakı məlumatları əldə etməyə çalı-
şırlar. Həmin məlumatları əldə edəndən sonra ki-
ber dələduzlar tərəfindən kart sahiblərinin xəbər-
ləri belə olmadan onların hesablarından qanunsuz 
olaraq onlayn ödənişlər həyata keçirilir [11]. Bu 
zaman dələduzluq həm də kiber üsulla törədildiyi 
üçün əməlin ictimai təhlükəlilik dərəcəsi də art-
mış olur. Daha çox yaşlı nəsilə münasibətdə törə-
dilən və xarici ölkələrin qanunvericilik praktika-
sında kiber xarakterli ayrıca cinayət əməli (məs., 
Türkiyə Cəza Qanunun 245-ci maddəsi və s.) qə-
bul edilən [12, s.66] “kiber dələduzluq” cinayəti-
nə münasibətdə milli qanunvericimizin Cinayət 
Məcəlləsinin 178-ci maddəsi üzrə qeyd edilən 
əsasda tövsifedici tərkibi qurması, həmin cinayət-
lərə görə məsuliyyətin dəqiq müəyyən edilməsi 
üçün olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Hər bir halda qəbul ediləndir ki, cinayətin ki-
ber üsulla törədilməsi əsası kimi çıxış edən kiber-
ləşmə əlamətinin qısa müddət ərzində Cinayət 
Məcəlləsinin əksər maddələrində qurulması hü-
quqi və texniki cəhətdən imkansızdır. Ancaq hər 
bir halda Cinayət Məcəlləsinin 2-ci maddəsində 
də müəyyən edildiyi kimi cinayət-hüquq norma-
ları qanunla qorunan müvafiq ictimai münasibət-
ləri cinayətkar qəsdlərdən qorumalı və cinayətlə-
rin qarşısını almalıdır. Bu əsasda cinayətin kiber 
üsulla törədilməsi meyarının cəzanı ağırlaşdıran 
hallar sırasına daxil edilməsi qaçılmazdır. 

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi-
nin 61-ci maddəsində cinayət tərkibindən kənar-
da qalan, ancaq bilavasitə törədilən cinayətin və 
cinayəti törədənin şəxsiyyəti ilə bağlı olan cəzanı 
ağırlaşdıran hallar təsbit edilmişdir. Həmçinin, 
qanunverici müəyyən etmişdir ki, Cinayət Məcəl-
ləsinin 61-ci maddəsinin müvafiq bəndlərində 
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göstərilməmiş hallar cəzanı ağırlaşdıran hal qis-
mində cəza təyin etmədə nəzərə alına bilməz. Ey-
ni zamanda cinayət qanununun Xüsusi hissəsinin 
müvafiq maddəsində cinayət tərkibinin əlaməti ki-
mi nəzərdə tutulmuş cəzanı ağırlaşdıran hallar ol-
duqda, cəza təyin edilərkən təkrarən CM-nin 61-ci 
maddəsinə istinad edilə bilməz. Belə olan halda 
hesab edirik ki, törədilən bir sıra hüquqazidd 
əməllərin ictimai təhlükəliliyini artıran, onun vur-
duğu ziyanı genişləndirib şaxələndirən kiber üsul-
ların, yəni “cinayətin informasiya texnologiyala-
rından istifadə edilməklə, yaxud da elektron infor-
masiya mühitində törədilməsi” halının müvafiq 
olaraq Cinayət Məcəlləsinin 61-ci maddəsində 
təsbit olunması zəruridir. Yalnız bu halda, törədi-
lən ictimai təhlükəli əməlin təsbit olunduğu cina-
yət-hüquq normasında informasiya texnologiya-
larından istifadə edilməklə, yaxud da elektron in-
formasiya mühitində – kiber üsulla törədilmə halı 
birbaşa göstərilmədiyi halda, ədalət mühakiməsi-
ni həyata keçirən orqan Cinayət Məcəlləsinin 61-
ci maddəsinə istinad edərək əmələ tam, obyektiv 
və düzgün hüquqi qiymət verə bilər.  

Onu da qeyd etmək istərdik ki, transmilli xa-
rakterə malik olan kibercinayətlərin və kiber xa-
rakterli (kiberləşən) cinayətlərin Cinayət Məcəl-
ləsində təsbit olunması Məcəllə üçün yeni olan 
və daha öncə istifadə edilməyən terminlərin ci-

nayət-hüquq normalarına daxil edilməsini zəruri 
edir. Lakin hər bir halda ümumişlək olmayan bu 
sözlər və terminlərin Cinayət Məcəlləsinə əlavə 
edilməsi Məcəlləni həm hüquq-mühafizə orqan-
larının əməkdaşları, həm də cəmiyyətin digər 
üzvləri üçün mürəkkəb və başa düşülməyən ifa-
dələr toplusuna çevirməməlidir. Bu səbəbdən 
əlavə edilən yeni terminlərin izah edilməsi və 
onların aydınlaşdırılması olduqca böyük əhəmiy-
yət daşıyır. Bu baxımdan hesab edirik ki, CM-
nin normalarında nəzərdə tutulan və ya gələcək-
də əlavə ediləcək yeni terminlərin hər biri üçün 
ayrıca olaraq müvafiq cinayət tərkiblərinin ehti-
va olunduğu maddələrdə (ənənəvi olaraq) qeyd 
verilərək izah edilməsi Cinayət Məcəlləsi üçün 
əlavə yüklülüyə səbəb olar. Fikrimizcə, gələcək-
də həm kibercinayətlərin, həm də kiber xarakter-
li (kiberləşən) cinayətlərin ehtiva olunduğu dis-
pozisiyalarda işlədilən xüsusi terminlərin (yəni 
kiber üsula aid olan) başa düşülən olması və töv-
sifdə çətinlik yaratmaması üçün Cinayət Məcəl-
ləsinin konkret fəslində (əhatə etdiyi ictimai mü-
nasibətlər baxımından XXX Fəsil daha məqsədə-
uyğundur) və ya Xüsusi hissənin kiber üsullarla 
törədilən hansısa normasından birinin Qeydində 
bu sahədə işlədilən konkret terminlərə sistemli 
anlayışın verilməsi məqsədəmüvafiq olardı. 
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Sakinakhanum Rzayeva   

        Vugar Sadigli  
Committing a crime in a cyber way - as an aggravating circumstance of penalty 

 
At a time when global digitalisation trends are accelerating, the abuse of information technology 

for criminal purposes is becoming more widespread. In this case, it has become necessary to give a 
correct criminal assessment of cybercrime. 

The article examines cases of cyber ways that increase the public danger of illegal actions, expand 
and diversify its damage, ie "crime committed using information technology or in the electronic infor-
mation environment", and this feature is specified in the Special Part of the Criminal Code as a new 
aggravating circumstance. It is proposed to include both the criminal compositions and Article 61 of 
the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan. 

 
Сакинаханум Рзаева 

Вугар Садигли 
Совершение преступления киберспособом - как отягчающее наказание обстоятельства 
 
В то время, когда в мире ускоряются глобальные тенденции цифровизации, все большее 

распространение получает злоупотребление информационными технологиями в преступных 
целях. В связи с этим возникает необходимость дачи надлежащей криминальной оценки ки-
берпреступности. 

В статье рассматриваются дела о киберспособах, повышающих общественную опасность 
противоправных действий, расширяющих и разветвляющих его ущерб, то есть исследуются 
обстоятельства «совершения преступления с использованием информационных технологий 
или в электронной информационной среде» и предлагается включить этот признак как новое 
отягчающее обстоятельство в конкретные составы Особенной части Уголовного кодекса, а 
также в статью 61 УКАзербайджанской Республики. 
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HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN CİNAYƏT HÜQUQİ STATUSU
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ность закона, субъективное обвинение, объек-
тивное обвинение. 

 
iriş. Hüquqi şəxslər. 

Müxtəlif hüquq sistemlərində hü-
quqi şəxsin ifadə edilməsi üçün isti-

fadə edilən terminologiya özü kifayət qədər çox-
dur : mistik şəxs, uydurma şəxs, süni şəxs, əxlaqi 
şəxs, lakin daha çox hüquqi şəxs adlanır. Anqlo-
sakson hüquq sistemində şirkət, korporasiya ter-
minləri qəbul edilib [4, s12].  

Hüquqi şəxs anlayışı mülki hüquq elmində ən 
problemli məsələlərdən biridir. Demək olar ki, 
hər bir alim hüquqi şəxslərin hüquqi statusu ilə 
bağlı öz nəzəriyyəsini yazmışdır. Hüquqi şəxsin 
təbiətinin müəyyən edilməsində yaranan çətinlik 
şəxs, subyekt, subyektiv hüquq, mülkiyyət hüqu-
qu kimi mülki hüququn fundamental anlayışları-
nın aydınlaşdırılmasının zəruriliyi ilə bağlıdır. 
Qeyd edilən anlayışların özünü də mövcud nəzə-
riyyələr kifayət qədər ziddiyyətli şəkildə müəy-
yən edirlər [4, s12].  

Hüquqi şəxslərin meydana gəlməsi, fəaliyyət 
göstərməsi və ləğvi prosesini nizama salan hüquq 
normalarının məcmusu kimi hüquqi şəxs institutu 
XIX yüzilliyin ikinci yarısında Qərbi Avropa hü-
ququnda formalaşmışdır. Bu institutun təşəkkül 
tapması və inkişafı qismən Roma hüququnun, 

qismən xristian ilahiyyatının, daha sonralar isə 
obyektiv şəkildə meydana gələn iqtisadi və siyasi 
vəziyyəti nəzərə almaqla alman klassik fəlsəfəsi-
nin təsiri altında baş vermişdir.  

Ümumi şəkildə qəbul edilmişdir ki, hüquqi 
şəxs fiziki şəxs kimi hüququn subyektidir [4, 
s.13]. Hüquqi şəxsin real olaraq yaşayan subyekt 
olub-olmaması, öz iradəsinə malik hüquq müna-
sibətlərinin müstəqil iştirakçısı kimi çıxış edib-et-
məsi məsələsi maraq kəsb edir. Bu baxımdan ilk 
növbədə “hüquq subyektliyi” kimi universal 
ümumnəzəri kateqoriyanı təhlil etmək lazımdır. 
Burada isə, ümumi hüquq nəzəriyyəsinin müd-
dəalarına müraciət etmək lazımdır.  

Hüquq ədəbiyyatlarında hüquq subyektiliyinin 
mahiyyəti və məzmunu ilə bağlı fərqli fikirlər 
irəli sürülür. Müəlliflərdən S.P.Marvin hüquq 
subyektliliyi kateqoriyasının məzmunun əsas xü-
susiyyətlərinə aşağıdakıları aid edir;  

-hüquq subyektliliyi cəmiyyətin mənafeyinə 
və ictimai münasibətlərin inkişafı tələbatlarına 
uyğun olaraq insanlara və təşkilatlara verilən icti-
mai-hüquqi xassədir. 

-hüquq subyektliliyi hüquqa malik olmanın il-
kin şərti qismində nəzərdən keçirilməlidir. 

-hüquqi kateqoriya kimi hüquq subyektliliyi 
hüquq normaları ilə tənzimlənən ictimai münasi-
bətlərin iştirakçıları ola biləcək subyektlərin dai-
rəsinin müəyyən edilməsi məqsədlərinə xidmət 
edir.  

Hüquq subyektliliyi şəxsin ictimai-hüquqi xü-
susiyyətini ifadə edir. Onun məhz iki tərəfi vardır 
- ictimai və hüquqi tərəf. Hüquq subyektliyinin 
ictimai tərəfi ondan ibarətdir ki, hüquq subyektlə-
rinin əlamətlərini qanunverici öz mülahizəsinə 
uyğun seçə bilməz, onları həyatın özü, ictimai in-
kişafın tələbatları və qanunauyğunluqları diktə 
edir. Hüquqi tərəfi isə onu nəzərdə tutur ki, hü-
quq subyektlərinin əlamətləri hüquq normaları ilə 
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təsbit olunmalıdır [4,s14]. 
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi-

nin 43.1-ci maddəsində hüquqi şəxsə bu şəkildə 
leqal anlayışı “ hüquqi şəxs qanunla müəyyənləş-
dirilmiş qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş, 
xüsusi yaradılmış elə bir qurumdur ki, mülkiyyə-
tində ayrıca əmlakı vardır, öz öhdəlikləri üçün bu 
əmlakla cavabdehdir, öz adından əmlak və şəxsi 
qeyri- əmlak hüquqları əldə etmək və həyata ke-
çirmək, vəzifələr daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və 
ya cavabdeh olmaq hüququna malikdir. Hüquqi 
şəxsin müstəqil balansı olmalıdır. Hüquqşünas 
alimlər hüququn subyekti kimi hüquqi şəxsin 
əsas əlamət və xüsusiyyətlərini göstərirlər. Azər-
baycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin el-
mi-praktik Kommentariyasında hüquqi şəxsin 
aşağıdakı normativ əlamətləri müəyyən edilir: 

1. Hüquqi şəxsin mülkiyyətində ayrıca əmla-
kının olması. 

2. Öhdəlikləri üçün öz əmlakı ilə məsuliyyət 
daşıması. 

3. Öz adından əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hü-
quqları əldə etməsi, hüquqlarını həyata keçirməsi 
və vəzifələr daşıması. 

4. Məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh olması. 
R.A.Göyüşov kollektiv maraqların təşkilatçısı 

kimi hüquqi şəxsə cəmiyyətin digər oxşar qurum-
larından ( dövlətdən, beynəlxalq təşkilatlardan) 
fərqli olaraq aşağıdakı əlamətləri aid edir [12,S 
112-113]. 

1. Təşkilati Vahidlik. 
2. Əmlak ayrılığı. 
3. Müstəqil əmlak məsuliyyəti. 
4. Əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə 

etmək, həyata keçirmək və vəzifələr daşımaq. 
Ümumiyyətlə mülki hüququn digər subyektlə-

ri kimi hüquqi şəxslər də mülki hüquq və fəaliy-
yət qabiliyyətinə malikdir. Lakin hüquqi şəxslə-
rin hüquq və fəaliyyət qabiliyyəti fiziki şəxslərin 
hüquq və fəaliyyət qabiliyyətindən bir sıra xüsu-
siyyətlərinə görə fərqlənir.  

1. Hüquqi şəxslər mülki dövriyyənin iştirakçı-
ları kimi qanunla müəyyən edilmiş hüquqi prose-
durlara uyğun olaraq yaranır və xitam olunurlar. 

2. Hüquqi şəxslər yaş, psixofizioloji proseslər 
və onun fəaliyyət qabiliyyətinə təsir göstərə bilə-
cək digər faktorların təsirinə məruz qalmırlar. 

3. Hüquqi şəxslərin iradəsini formalaşdıran və 
həyata keçirən orqanları vardır, bununla yanaşı 
iradə ifadəsinin keyfiyyəti normativ tədbirlər 
kompleksi ilə təmin olunur.  

4. Hüquqi şəxslər məsələnin peşəkar həlli 
üçün geniş imkanlara malik olurlar. 

Hüquqi şəxslərin məsuliyyəti konsepsiyası. 
Öz zamanında ümumqəbul edilmiş societas 

delinquere non potest( “hüquqi şəxslər cinayət tö-
rədə bilməzlər”) prinsipindən istifadə edilirdi. Bu 
məsələyə dair ilk dəyişikliklər bir sıra ümumi hü-
quq sistemlərində nəzərdə tutulurdu. Bu gün hü-
quqi şəxslərin cinayət məsuliyyəti daşıması ilə 
bağlı çoxsaylı müzakirələr gedir. Bu müzakirələ-
rin xeyli hissəsi bele bir məsuliyyətin anlayışına 
və tənzimlənməsi məsələsinə aid edilir. [4,s 392].  

Hüquqi şəxsin məsuliyyətin müəyyən edilmə-
sinin iki üsulu mövcuddur: Hüquqi şəxsin ümumi 
heyətinin şəxsi məsuliyyəti və ya hüquqi şəxsin 
özünün qüsurlarının əsasında onun məsuliyyəti. 

•Subyektiv təqsirləndirmə. 
Subyektiv təqsirləndirmə modelində hüquqi 

şəxsin məsuliyyətin müvafiq şirkətdə işləyən fizi-
ki şəxsin ( subyektin) şəxsi məsuliyyətindən irəli 
gəlir. Fiziki və hüquqi şəxslərin korrupsiya hərə-
kətləri arasında əlaqənin aydınlaşdırılması üçün 
iki yanaşmadan istifadə edilir: ya fiziki şəxs şir-
kətin “ ikinci məni” kimi nəzərdən keçirilir, ya da 
şirkəti- onun əməkdaşının ( fiziki şəxsin) hərəkət-
lərinə görə məsuliyyət daşıyan sahibkar kimi 
gözdən keçirilir. 

Birinci yanaşma. Rəhbər şirkətin ikinci mə-
ni olması. 

Burada şirkət başçısının hərəkəti şirkətin özü-
nün hərəkəti kimi hesab edilir. Bu yanaşmanın 
üstünlükləri məhz şirkət onun başçısının təqsirkar 
olduğu hallarda təqsirli hesab olunur. Amma bu 
yanaşmanın çatışmazlıqları vardır. Məsuliyyət 
rəhbərin hərəkətləri ilə məhdudlaşır. Fərdi təqsiri 
sübuta yetirmək lazımdır. Əks təqdirdə şirkət mə-
suliyət daşımır.  

İkinci yanaşma. Öz işçisinə görə “sahibi-
nin” məsuliyyəti. 

Bu yanaşmanın prinsipi ondan ibarətdir ki, 
“sahib” (hüquqi şəxs) öz işçisinə (heyətə) görə 
cavab verir. Bu yanaşmanın üstünlükləri vardır. 
Belə ki, şirkət onun əməkdaşı təqsirkar olduğu 
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hallarda təqsirli hesab edilir. Çatışmazlıqları isə 
fərdi təqsiri sübuta yetirmək lazımdır. Əks təqdir-
də şirkət məsuliyət daşımır.  

•Obyektiv təqsirləndirmə. 
Zəruri profilaktik tədbirlərin görülməsi pulla 

ələ almağa görə məsuliyyətə səbəb olur kimi 
prinsip öz əksini tapmışdır. Bu yanaşmanın üs-
tünlüyü ondadır ki, şəxsi təqsiri müəyyən etməyə 
zərurət yoxdur. Çatışmazlıqları: şəxsi təqsirə əhə-
miyyət verməməyə səbəb ola bilər. Anonim cina-
yət məsuliyyətinin olması. Şirkət tərəfindən zəru-
ri profilaktik tədbirlərin görülməməsi faktını sü-
buta yetirmək zərurəti vardır.  

Azərbaycan Respublikasının cinayət qa-
nunvericiliyində hüquqi şəxslərin məsuliyyəti 
institutunun təşəkkül tapması. 

2012-ci il 7 mart tarixli Qanunla Azərbaycan 
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə “Hüquqi 
şəxslər barəsində tətbiq olunan cinayət hüquqi 
tədbirlər” adlı 15-2-ci fəsli əlavə edilmiş və belə-
cə hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyətinin sub-
yekti olub-olmamasına dair bütün diskusiyalara 
qanunvericinin rəsmi mövqeyi bildirilmişdir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, 2016-ci il 29 noyabr ta-
rixli Qanunla Azərbaycan Respublikasının Cina-
yət Prosessual Məcəlləsinə “Hüquqi şəxs barəsin-
də cinayət-hüquqi tədbirlərin tətbiq edilməsi üzrə 
icraat” adlanan LVI-I fəsil və 2018-ci il 12 okt-
yabr tarixli Qanunla Azərbaycan Respublikasının 
Cəzaların İcrası Məcəlləsinə “ Hüquqi şəxslər ba-
rəsində tətbiq edilən cinayət- hüquqi tədbirlərin 
icrasının xüsusiyyətləri” adlanan XXIII fəsli əla-
və edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının 
Cinayət Məcəlləsinin “Hüquqi şəxslər barəsində 
tətbiq edilən cinayət-hüquqi tədbirlər” adlanan 
15-2-ci fəsli qüvvəyə minmişdir.  

Qanunvericinin mövqeyinə görə hüquqi şəxs-
lər cinayətin subyekti deyil, cinayət məsuliyyəti-
nin subyektidir. Cinayətin subyekti olması üçün 
onu şərtləndirən, səciyyələndirən əlamətlər möv-
cud olmalıdır. Belə ki, fiziki şəxs olmalı, anlaqlı 
olmalı, müəyyən yaş həddinə çatmış olmalıdır. 
Digər tərəfdən cinayətin subyekti cinayət qanu-
nunda nəzərdə tutulan əməli (hərəkət və hərəkət-
sizliyi) törədən və həmin əmələ və onun nəticəsi-
nə qəsd və ehtiyatsızlıq formasında psixi münasi-
bət göstərən şəxsdir ki, bu qisimdə yalnız fiziki 

şəxslər çıxış edir [9, s 613]. 
Törətdikləri cinayətə görə fiziki şəxslər barə-

sində cəza təyin edilə bildiyi halda, hüquqi şəxs-
lərə cəza təyini istisna olunur: onlara cinayət- hü-
quqi xarakterli tədbirlər tətbiq edilə bilər. Ona 
görə ki, cəzanın məqsədi həm də cinayət törətmiş 
şəxsin islah olunması, cinayət törətmiş şəxs və 
başqa şəxslər tərəfindən yeni cinayətlərin törədil-
məsinin qarşısının alınması olduğu səbəbindən 
aydındır ki, hüquqi şəxslərə həmin məqsədlərlə 
cəza təyin etmək olmaz.  

Cinayət qanununa görə hüquqi şəxslərin cina-
yət məsuliyyətinin daşıyıcısı olması törəmə xa-
rakter daşıyır. Hüquqi şəxs barəsində cinayət- hü-
quqi xarakterli tədbirlər o halda tətbiq edilə bilər 
ki, həmin hüquqi şəxsin xeyrinə və ya onun ma-
raqlarının qorunması üçün fiziki şəxs tərəfindən 
Cinayət Məcəlləsinin 99-4.6-cı maddəsində sada-
lanan cinayətlərdən biri və ya bir neçəsi törədil-
miş olsun. Fiziki şəxs hüquqi şəxsin xeyrinə və 
ya onun maraqlarının qorunması üçün deyil, baş-
qa motivlərlə Cinayət Məcəlləsinin 99-4.6-cı 
maddəsində göstərilmiş cinayəti (cinayətləri) tö-
rədirsə, yaxud əksinə, həmin motivlərlə adı çəki-
lən maddədə əks olunan cinayəti deyil, başqa ci-
nayəti törətmiş olarsa, hüquqi şəxsin cinayət mə-
suliyyətinin subyekti olmasından, yəni onun ba-
rəsində cinayət- hüquqi xarakterli tədbirlərin tət-
biqindən danışmaq olmaz.  

Hüquqi şəxsin cinayət məsuliyyətinin subyekti 
olmasının şərtlərindən biri də cinayətin cinayət 
qanunu ilə müəyyən edilmiş yaş həddinə çatmış 
istənilən anlaqlı fiziki şəxs tərəfindən deyil, Ci-
nayət Məcəlləsinin 99-4.1.1-99 maddələrində 
göstərilmiş xüsusiyyətlərə malik şəxs tərəfindən 
törədilməsidir. Yəni həmin şəxs hüquqi şəxsi 
təmsil edən şəxs də ola bilər, hüquqi şəxsin adın-
dan qərarlar qəbul etmək səlahiyyəti olan şəxs də 
ola bilər.  

Hüquqi şəxsin cinayət məsuliyyətinin yaran-
ması üçün törədilən cinayətlərin dairəsi məhdud 
müəyyən edilmişdir. Belə cinayətlərin sırasına 
ekoloji cinayətlərin, iqtisadi fəaliyyət sahəsində 
törədilən bəzi cinayətlərin daxil edilməməsini 
düzgün qəbul etmirik. Ona görə ki, qeyd olunan 
növdə olan cinayətlərə görə məsuliyyət nəzərdə 
tutan bəzi maddələrin dispozisiyalarında elə 
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əməllər göstərilir ki, həmin əməllərin törədilməsi 
birbaşa iqtisadi fəaliyyətin subyektləri olan hüqu-
qi şəxslərin fəaliyyətindən doğur.  

Hüquqi şəxslər sırasından dövlətin, bələdiyyə-
lərin, və beynəlxalq təşkilatların cinayət məsuliy-
yəti istisna olunur. Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericilik, icra və məhkəmə orqanları, habe-
lə Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik 
aktları ilə müəyyən edilmiş hüdudlarda Azərbay-
can Respublikasının məqsəd və funksiyalarını hə-
yata keçirən, qanunvericiliyə uyğun olaraq yara-
dılan və dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən 
dövlət orqanları, dövlət təşkilatları, diplomatik və 
konsulluq nümayəndəlikləri cinayət məsuliyyəti-
nin subyekti deyillər.  

Cinayət qanunu hüquqi şəxslərə tətbiq edilən 
cinayət hüquqi xarakterli tədbirlərin üç növünü 
fərqləndirir.  

Əsas. Əsas və əlavə. Əlavə tədbirlər. 
Hüquqi şəxsi ləğv etmə yalnız əsas tədbir, cə-

rimə əsas və əlavə tədbir, hüquqi şəxsi müəyyən 
fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum et-
mə və xüsusi müsadirə isə əlavə tədbir kimi mü-
əyyən edilmişdir.  

Hüquqi şəxsə tətbiq edilən cinayət hüquqi xa-
rakterli tədbirlər cəza sayılmadığı dan hüquqi 
şəxsin məsuliyyətinin yaranmasının əsası kimi çı-
xış edən cinayətlərin təsbit olunduğu maddələrin 
sanksiyalarında nəzərdə tutulmur. Yalnız Cinayət 
Məcəlləsinin 15-1 və 15-2-ci fəsillərində öz əksi-
ni tapmışdır. 

Cərimə. Cinayət Məcəlləsinin 99-6.3-cü, 99-
6.4-cü və 99-8.3-cü maddələrində göstərilən hal-
lar və hüquqi şəxsin maliyyə-iqtisadi vəziyyəti 
nəzərə alınmaqla 50 min manatdan iki yüz mana-
tadək miqdarda və ya cinayət nəticəsində vurul-
muş ziyanının bir mislindən beş mislinədək miq-
darda müəyyən olunur.  

Fiziki şəxslərə təyin edilən cərimədən fərqli 
olaraq hüquqi şəxslərə cərimə törədilmiş cinayət-
lərin hər bir təsnifatına uyğun bəlli hədlərdə, yəni 
aşağı və yuxarı hədləri göstərilməklə müəyyən 
olunmuşdur. Cərimənin məbləği onun aşağı və 
yuxarı hədləri göstərilməklə sabit pul məbləğində 
və ya cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın bir 
mislindən beş mislinədək miqdarda Cinayət Mə-
cəlləsinin 99-6-cı maddəsində öz əksini tapmış-

dır. Lakin təyin edilən cərimənin məbləği bütün 
hallarda hüququ şəxsin əmlakının dəyərinin yarı-
sından çox ola bilməz. Bu, o deməkdir ki, cərimə 
faktiki olaraq cinayət qanunu ilə müəyyən edil-
miş aşağı həddən də az məbləğdə təyin edilə bi-
lər.  

Əsas cinayət-hüquqi tədbir kimi çəkməyə xü-
susi müsadirə və hüquqi şəxsin müəyyən fəaliy-
yətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə 
növlərində əlavə cinayət-hüquqi tədbirlər qoşula 
bilər. Xüsusi müsadirə növündə əlavə cinayət-hü-
quqi tədbir cəriməyə qoşulduqda, cərimənin məb-
ləği müsadirə edilməli əmlak çıxıldıqdan sonra 
hüquqi şəxsin qalan əmlakının dəyərinin yarısın-
dan çox olmamaqla müəyyən edilməlidir.  

 Cərimə əlavə cinayət-hüquqi tədbir kimi yal-
nız hüquqi şəxsi ləğv etmə növündə əsas tədbirə 
qoşula bilər. Bu halda cərimə işin hallarından ası-
lı olmayaraq sabit məbləğdə (iki yüz manat) məc-
buri təyin edilməli olan əlavə cinayət-hüquqi təd-
bir qismində müəyyən olunmuşdur. (Azərbaycan 
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 99-8.3-cü 
maddəsi). 

Hüquqi şəxsi ləğv etmə hüquqi şəxsin fəaliy-
yətinə onun hüquq və vəzifələrinin hüquq varisli-
yi qaydasında başqa şəxslərə keçmədən xitam ve-
rilməsində ifadə olunduğundan müstəsna cinayət-
hüquqi tədbir sayılır. Hüquqi şəxsi ləğv etmə əsas 
cinayət-hüquqi tədbir kimi o halda tətbiq oluna 
bilər ki, həmin hüquqi şəxsdən mütəmadi (ən azı 
3 dəfə) olaraq hüquqi şəxsin məsuliyyətinin ya-
ranmasının əsası kimi çıxış edən cinayətlərin tö-
rədilməsində və ya belə cinayətlərin izlərinin, ci-
nayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 
digər əmlakın gizlədilməsində istifadə edilsin, 
yaxud onun əmlakının yarıdan çox hissəsi müsa-
dirə edilməli əmlakdan çox olsun. Hüquqi şəxs-
dən cinayətlərin törədilməsində və ya belə cina-
yətlərin izlərinin, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın gizlədilməsində 
istifadə edilməsi sadalanan əməllərin hüquqi şəx-
sin adından, maliyyə, texniki, informasiya, insan 
resurslarından, əmlakından, binalarından, ava-
danlıqlarından və s istifadə olunmaqla həyata ke-
çirilməsi anlamını verir [9, s 619]. 

Hüquqi şəxsi ləğv etmə tədbiri tətbiq edildikdə 
cərimə növündə əlavə tədbir məcburi təyin olun-
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malıdır. Buna əsaslar olduqda hüquqi şəxsi ləğv 
etmə tədbirinə xüsusi müsadirə növündə əlavə 
tədbirlər də qoşula bilər. Hüquqi şəxsi ləğv etmə 
qismində əsas cinayət-hüquqi tədbirə hüquqi şəx-
si müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 
məhrum etmə növündə əlavə tədbirin qoşulması 
belə hesab edirik ki, mənasızdır. Ona görə ki, 
ləğv edilən hüquqi şəxsin fəaliyyətinə, ümumiy-
yətlə xitam verilir.  

Hüquqi şəxsin müəyyən fəaliyyətlə məşğul 
olma hüququndan məhrum etmə əlavə cinayət-
hüquqi tədbiri: 1) sahibkarlıq fəaliyyətinin müəy-
yən növünü həyata keçməyə icazə verən xüsusi 
razılığın və ya xüsusi icazənin ləğv edilməsində; 
2) müəyyən əqdlərin bağlanmasının, səhm və ya 
digər qiymətli kağızların buraxılmasının, dövlət-
dən subsidiyaların və ya başqa güzəştlərin əldə 
edilməsinin və ya digər fəaliyyətlə məşğul olma-
nın qadağan edilməsində ifadə olunur. Bununla 
bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tə-
rəfindən 2 sentyabr 2022-ci il tarixli, 782 saylı 
Fərmanını misal olaraq göstərmək olar. “Bəzi 
fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) ve-
rilməsi qaydasının təkmilləşdirilməsi haqqında” 
Fərman.  

Hüquqi şəxsi müəyyən fəaliyyətlə məşğul ol-
ma hüququndan məhrum etmə tədbiri o halda tət-
biq edilir ki, məhkəmə cinayətin ictimai təhlükə-
liliyini və xarakterini, hüquqi şəxsi xarakterizə 
edən halları, habelə Cinayət Məcəlləsinin 99-5.3-
cü maddəsində göstərilən halları nəzərə almaqla 
belə hüququn saxlanılmasını qeyri-mümkün he-
sab etsin. Hüquqi şəxsi müəyyən fəaliyyətlə məş-
ğul olma hüququndan məhrum etmə cinayətlərin 
təsnifatına uyğun olaraq differensial müddətlərdə 
– böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərə 
görə 1 ildən 2 ilədək, az ağır cinayətlər üçün 2 il-
dən 3 ilədək, ağır cinayətlər üçün 3 ildən 4 ilə-
dək, xüsusilə ağır cinayətlər üçün isə 4 ildən 5 
ilədək müddətə təyin edilir.  

Hüquqi şəxsi müəyyən fəaliyyətlə məşğul ol-
ma hüququndan məhrum etmə tədbiri cərimə nö-
vündə əlavə tədbirə qoşula bilər.  

Cinayət qanunu hüquqi şəxsə təyin olunacaq 
cinayət-hüquqi tədbirin növünü və həddini müəy-
yən olunarkən nəzərə alınan halları da müəyyən 
etmişdir.  

1. Cinayətin ictimai təhlükəliliyinin xarakteri 
və dərəcəsi. 

2. Cinayət nəticəsində hüquqi şəxsin əldə et-
diyi xeyrin həcmi və ya onun maraqlarının təmin 
edilməsinin xarakteri və dərəcəsi. 

3. Cinayətlərin sayı və onun nəticələrinin 
ağırlığı.  

4. Cinayətin açılması, onun iştirakçılarının if-
şa edilməsi, cinayət nəticəsində əldə edilmiş əm-
lakın axtarışı və tapılmasında kömək etmə. 

5. Cinayət nəticəsində dəymiş Maddi və mə-
nəvi zərərin könüllü olaraq ödənilməsi və ya ara-
dan qaldırılması, zərərçəkmiş şəxsə dəymiş zərə-
rin azaldılmasına yönəldilmiş hüququ şəxs tərə-
findən görülən digər tədbirlər. 

6. Hüquqi şəxsi xarakterizə edən hallar. O 
cümlədən əvvələr onun barəsində cinayət-hüquqi 
tədbirlərin tətbiq edilməsi, yaxud xeyriyyəçilik 
və ya digər ictimai faydalı fəaliyyətlə məşğul ol-
ması.  

Sadalanan halların pozitiv xarakterli olması 
nisbətən yüngül və aşağı hədlərdə, neqativ xarak-
terli olması isə daha sərt və yuxarı hədlərdə cina-
yət-hüquqi xarakterli tədbirlərin seçilməsinə zə-
min olur.  

Hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyətinin həlli-
nin prosessual qaydaları, habelə tətbiq edilən ci-
nayət-hüquqi tədbirlərin icrasına dair müddəalar 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət-prosessual 
və Cəzaların İcrası məcəllələrində müəyyən edil-
mişdir.  

Nəticə.  
Fiziki şəxslər barəsində cəza təyin etmənin 

qaydalarından fərqli olaraq hüquqi şəxslər barə-
sində cinayət qanunu ilə müəyyən edilmiş aşağı 
həddən də az cinayət-hüquqi tədbir tətbiq etmə-
yə, yaxud təyin edilməsi məcburi olan cinayət-
hüquqi tədbiri tətbiq etməməyə dair hər hansı 
müddəa qanunda nəzərdə tutulmamışdır. Digər 
tərəfdən hüquqi şəxslərin məsuliyyətinin yaran-
ması üçün əsas olan cinayətlərdən bir neçəsinin 
törədildiyi hallarda tədbirlərin məcmusu üzrə qəti 
cinayət-hüquqi tədbirin tətbiqi barədə də cinayət 
qanununda heç nə deyilmir. Düşünürəm ki, bu ki-
mi problemli məsələlər qanunvericilikdə tədbirini 
tapmalıdır. Bu mövzu ilə bağlı araşdırmalar da-
vam etdirilməli, hüququ baza daha da inkişaf et-
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dirilməlidir. Bu mövzu ilə bağlı əlavə olaraq 
məhkəmə təcrübəsi inkişaf etdirilməlidir. Həmçi-
nin Publik hüquqi şəxslərin qanunvericiliklə mü-
əyyən edilmiş statusu nəzərə alınmaqla, onların 

inzibati və Cinayət məsuliyyəti məsələsini bila-
vasitə tənzimləyən Normaların qanunvericiliyə 
daxil edilməsi təklif olunur. 
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zərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2022-ci il 4 aprel tarixli Sərənca-
mı ilə “Korrupsiyaya qarşı mübarizə-

nin gücləndirilməsinə dair 2022─2026-cı illər 
üçün Milli Fəaliyyət Planı” təsdiq edilmişdir. 
Korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi-
nə dair bu çoxşaxəli Milli Fəaliyyət Planı fərqli 
fəaliyyət istiqamətləri olan müxtəlif qurumların 
korrupsiyaya qarşı mübarizə səylərini birləşdir-
məyə xidmət edir, eləcə də korrupsiyaya qarşı 
mübarizənin bütün dövlət strukturları və vətəndaş 
cəmiyyəti institutları ilə birgə sistemli və əlaqəli 
şəkildə gerçəkləşdirilməsinə imkan yaradır. 

Ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə təcrü-
bəsi sistemli, kompleks və innovativ xarakteri ilə 
seçilir. Bu sahədə əldə edilmiş müvəffəqiyyətlə-

rin əsasını və milli strategiyanın səciyyəvi key-
fiyyət xüsusiyyətini qüvvətli siyasi iradənin ol-
ması təşkil edir. Məhz qeyd olunan qüvvətli siya-
si iradənin olması Azərbaycan Respublikasında 
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində əldə edil-
miş nailiyyətlərin, o cümlədən ASAN, DOST və 
digər nümunəvi dövlət xidmətlərinin müsbət mil-
li təcrübə qismində beynəlxalq səviyyədə birmə-
nalı etiraf olunması, bəyənilməsi və təqdir olun-
ması, ikili standarların hakim olduğu müasir dün-
yada, şübhəsiz ki, böyük uğurdur, doğruluğunun 
isbata ehtiyacı olmayan aksiomdur.  

Ümumbəşəri sosial bəla olan korrupsiyaya 
qarşı mübarizə sahəsində tarixi əhəmiyyət kəsb 
edən ilk inamlı addım Azərbaycan xalqının 
Ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən hələ 
Sovetlər İttifaqı dövründə atılmış və böyük prin-
sipiallıqla həyata keçirilmişdir. Belə ki, Sovet 
dövründə ideoloji mübarizə nöqteyi-nəzərindən 
korrupsiya burjua cəmiyyətinin, kapitalizmin cı-
ğırdaşı olması, sosializm cəmiyyətinə yad ünsür 
kimi xarakterizə olunması barədə hakim mövqe-
nin əleyhinə çıxaraq, cəmiyyətdə korrupsiyanın 
olduğunu bütün kəskinliyi ilə açıq bəyan edən 
Heydər Əliyev ona qarşı ciddi mübarizə apardı. 
Ümummilli liderin vaxtilə “Lit.qazeta”da dərc 
olunmuş və hüquqşünas ixtisası üzrə yeganə təh-
sil ocağı olan Bakı Dövlət Universitetinin qapıla-
rını istedadlı gənclərin üzünə “taybatay” açan 
“Qoy ədalət zəfər çalsın!” müsahibəsi, şübhəsiz 
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ki, hamının xatirindədir. O dövrdə Ulu Öndərin 
təşəbbüsü ilə Respublikada BDU-nun hüquq fa-
kültəsinə qəbulla bağlı aparılan islahat nəticəsin-
də sadə ailələrdən çıxan bilikli və istedadlı gənc-
lər hüquqşünas ixtisasına yiyələnməklə hüquq 
mühafizə sistemində, o cümlədən xüsusi xidmət 
orqanlarında işləməyə başlamış, yüksək vəzifələ-
rə irəli çəkilmişlər. 

35 il prokurorluq orqanlarında müxtəlif məsul 
vəzifələrdə işləmiş şəxs kimi mən bu hadisələrin 
canlı şahidi, iştirakçısı olmuşam, bununla həmişə 
fəxr etmişəm və bu gün də qürur hissi ilə yad edi-
rəm. Hüquq fakültəsinə qəbul imtahanında mənə 
“yaxşı” qiymət yazılanda, tam əminliklə və qətiy-
yətlə kəskin etirazımı bildirərək “komissiya” ilə 
təkrar imtahan verib “əla” qiymət aldım. Çünki 
mən savadımdan daha çox Heydər Əliyev siyasəti-
nə inanırdım, həm də bütün varlığımla inanırdım, 
bütün həyatım boyu inandığım kimi. Buna görə im-
tahanda soyuqqanlı və arxayın idim. Bu da, şübhə-
siz ki, müvəffəq qiymət almağımla nəticələndi. 

Ümummilli lider həmin hüquqşünasların müs-
təqil dövlətçiliyimizə ləyaqətlə xidmət etməsi 
faktına sonralar münasibətini belə bildirmişdir: 
“Mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, 1960, 
1970, 1980-ci illərdə Azərbaycanda milli proku-
ror kadrları hazırlandı, yetişdi və bu gün Azər-
baycan prokurorluğunun əsasını təşkil edən kadr-
lar yüksək peşəkarlığa, hüquqi təhsilə malik olan 
və öz vəzifələrini yerinə yetirə bilən kadrlardan 
ibarətdir. Bunlar hamısı bir gündə, bir ildə hazır-
lana bilməzdi. Azərbaycanda prokurorluq orqan-
ları on illər ərzində təşkil olunmuş, formalaşmış, 
inkişaf etmiş və bugünkü yüksək peşəkar səviy-
yəyə çatmışdır”. 

Ümummilli liderin xilaskarı olduğu müstəqil 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edərək 
onun ideya və əməllərini davam etdirən, yarımçıq 
qalmış arzuları ilə bağlı vəsiyyətlərini gerçəkləş-
dirən Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham 
Əliyev tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinə 44 gündə son qoyulmaqla 
şanlı tariximizə əbədi həkk olunan möhtəşəm zə-
fər səlnaməsinin yazdı. Vətən müharibəsi nəticə-
sində işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi 
ilə ölkəmiz üçün yeni inkişaf mərhələsi açıldı. 
Xarici və yerli investorların həmin ərazilərdə inf-

rastruktur layihələrinin icrasına cəlb edilməsi, bu 
torpaqlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndi-
rilməsi kimi dövlətin yeni strateji prioritetləri 
bölgənin gələcək inkişafının carçısıdır. Korrupsi-
yadan azad mühit və şəffaflıq kimi komponentlər 
isə məhz bu inkişafın başlıca amili, siyasi varisli-
yin və siyasi iradənin bariz nümunəsidir. 

2022─2026-cı illər üçün Milli Fəaliyyət Planı 
son illərdə ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübari-
zə sahəsində sistemli və ardıcıl surətdə həyata ke-
çirilən kompleks tədbirlərin məntiqli nəticəsidir.  

Korrupsiya cinayətkarlığına qarşı cinayət hü-
quqi mübarizədə qanunvericiliyin təkmilləşdiril-
məsi, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, korrup-
siya ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlıq im-
kanlarının nəzərə alınması, eləcə də, bu sahədə 
ictimai münasibətləri tənzimləyən cinayət qanun-
vericiliyində xüsusi subyekt kimi “vəzifəli 
şəxs”in anlayışı, hüquqi statusu və səciyyəvi key-
fiyyət xüsusiyyətlərinin müqayisəli hüquqi təhlili 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

“Vəzifəli şəxs” anlayışının şərh olunmasında 
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı bey-
nəlxalq konvensiyalar mühüm hüquqi əhəmiyyət 
kəsb edir. Belə ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə 
ilə əlaqədar həmin beynəlxalq konvensiyalar 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 148-
ci maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik sisteminin ayrıl-
maz tərkib hissəsidir. 

İkinci tərəfdən, Azərbaycan Respublikası Ci-
nayət Məcəlləsinin 1.2-ci maddəsində göstərilir 
ki, həmin Məcəllə Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasına, beynəlxalq hüququn hamılıqla 
qəbul edilmiş normalarına və prinsiplərinə əsas-
lanır. 

Üçüncüsü, öz hüquqi qüvvəsinə dörə, Azər-
baycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə 
daxil olan normativ-hüquqi aktlar ilə (Azərbay-
can Respublikası Konstitusiyası və referendumla 
qəbul edilən aktlar istisna olmaqla) Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası 
müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, həmin 
beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir (Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının 151-ci maddəsi). 

Dördüncüsü, Azərbaycan Respublikası bey-
nəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş prinsip 
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və normalarının üstünlüyünü tanıyır və Azərbay-
can Respublikası qanunvericiliyinin onlara uy-
ğunluğunu təmin edir (“Normativ hüquqi aktlar 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitu-
siya qanununun 22-ci maddəsi). 

Nəhayət, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 
çıxdığı beynəlxalq konvensiyalar cəmiyyətin kor-
rupsiyadan müdafiəsinə yönələn ümumi cinayət 
hüquqi siyasətinin işlənib hazırlanmasında və hə-
yata keçirilməsində mühüm rol oynayır. Bu sahə-
də inkişaf etmiş dövlətlərin, eləcə də dünya hü-
quq elminin və cinayət hüquqi siyasətin, nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatların təcrübəsini öyrənməyə 
imkan verir. Belə ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə 
ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 
çıxdığı beynəlxalq konvensiyalar Avropa Birliyi-
nin, Avropa Şurasının və Gömrük Əməkdaşlığı 
Şurasının, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşki-
latının, Amerika Dövlətləri Təşkilatının, Afrika 
İttifaqının və Ərəb Dövlətləri Liqasının təcrübəsi 
və təklifləri nəzərə alınmaqla işlənib hazırlanmış-
dır. Məsələn, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş 
Assambleyanın 2003-cü il 31 oktyabr tarixli, 
57/169 nömrəli Qətnaməsi ilə qəbul edilmiş 
“Korrupsiya əleyhinə Konvensiyası” özündən əv-
vəl işlənib hazırlanmış korrupsiyanın qarşısının 
alınması və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsin-
də çoxsaylı beynəlxalq sənədlərə, o cümlədən 
Amerika Dövlətləri Təşkilatı tərəfindən 29 mart 
1996-cı il tarixdə qəbul olunmuş Korrupsiya ilə 
mübarizəyə dair Amerika konvensiyasına, Avro-
pa Birliyinin Şurası tərəfindən 26 may 1997-ci il 
tarixdə qəbul olunmuş Avropa İttifaqının vəzifəli 
şəxsləri və Avropa Birliyinə üzv dövlətlərin vəzi-
fəli şəxsləri ilə bağlı korrupsiyaya qarşı mübari-
zəyə dair Konvensiyaya, İqtisadi Əməkdaşlıq və 
İnkişaf Təşkilatı tərəfindən 21 noyabr 1997-ci il 
tarixdə qəbul olunmuş Beynəlxalq kommersiya 
əqdlərində xarici vəzifəli şəxslərin rüşvətlə ələ 
alınmasına qarşı mübarizəyə dair Konvensiyaya, 
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi tərəfindən 
27 yanvar 1999-cu il tarixdə qəbul olunmuş Kor-
rupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında 
Konvensiyaya, Avropa Şurasının Nazirlər Komi-
təsi tərəfindən 4 noyabr 1999-cu il tarixdə qəbul 
olunmuş Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi 
məsuliyyət haqqında Konvensiyaya və Afrika İt-

tifaqı dövlət və hökumət başçıları tərəfindən 12 
iyul 2003-cü il tarixdə qəbul olunmuş Korrupsi-
yanın qarşısının alınması və korrupsiyaya qarşı 
mübarizə haqqında Afrika İttifaqı Konvensiyası-
na əsaslanmışdır və həmin hüquqi aktlardan bəh-
rələnmişdir. 

Bu xarakterli ilk beynəlxalq sənəd olan Ame-
rika Dövlətləri Təşkilatı tərəfindən 29 mart 1996-
cı il tarixdə qəbul olunmuş Korrupsiya ilə müba-
rizəyə dair Amerika konvensiyası korrupsiya ilə 
cinayət hüquqi mübarizə sahəsində xüsusi sub-
yekt kimi “vəzifəli şəxs” ilə “dövlət qulluqçusu” 
arasında əhəmiyyətli fərq qoymur, istər onların 
səciyyəvi xarakter daşıyan fərqləndirici keyfiyyət 
xüsusiyyətlərinin tənzimlənməsində, istərsə də 
vəzifədən sui-istifadə sahəsində məsuliyyət həd-
dinin hüquqi nizamlanmasında konkret sərhədlər 
müəyyənləşdirmirdi [6, s.167]. Belə ki, həmin 
Konvensiyanın 1-ci maddəsinə əsasən, dövlət və-
zifəli şəxsi, hökumət vəzifəli şəxsi və yaxud döv-
lət qulluqçusu dedikdə, “dövlət hakimiyyətinin 
təşkilati formasının istənilən səviyyəsində dövlət 
qulluğunda olan, təyinetmə və ya seçki əsasında 
hər hansı vəzifə tutan, yaxud dövlət adından 
funksiyaları və vəzifələri həyata keçirən dövlət 
və ya onun orqanlarının istənilən vəzifəli şəxsi və 
ya qulluqçusu başa düşülür.” [8, s.53] 

BMT Baş assambleyiasının 1996-cı il 12 de-
kabr tarixli 51/59 nömrəli qətnaməsi ilə qəbul 
olunmuş “Dövlət vəzifəli şəxslərinin beynəlxalq 
davranış kodeksi”ndə dövlətin mənafesi üçün hə-
rəkət etmək vəzifəsinin olması vəzifəli şəxsin 
əsas və zəruri keyfiyyət xüsusiyyəti kimi göstəril-
mişdir [10]. Eləcə də, Azərbaycan Respublikası-
nın “Dövlət qulluqçularının etik davranış qayda-
ları haqqında” 31 may 2007-ci il tarixli qanunu-
nun 3.1-ci maddəsində göstərilir ki, dövlət qul-
luqçusunun xidməti davranışı qanunvericiliklə 
ona verilmiş hüquqların həyata keçirilməsi və və-
zifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar fəaliy-
yətidir. 

Eyni mövqedən yanaşılaraq, BMT Baş as-
sambleyasının 1996-cı il 16 dekabr tarixli 51/191 
nömrəli qətnaməsi ilə qəbul olunmuş “Beynəl-
xalq kommersiya əməliyyatlarında korrupsiya və 
rüşvətxorluqla mübarizə haqqında” Bəyannamə-
də vəzifəli şəxslərin anlayışı ilə əlaqədar daha ge-
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niş məfumdan istifadə edilərək “istənilən dövlət 
vəzifəli şəxsi və yaxud seçilmiş nümayəndəsi” 
ifadəsi işlədilmişdir [11]. 

Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 2003-
cü il tarixli Qanunu ilə təsdiq olunmuş «Korrup-
siya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında» 
Konvensiyanın 1-ci maddəsində göstərilir ki, bu 
Konvensiyanın məqsədləri üçün: a). «dövlət vəzi-
fəli şəxsi» dedikdə, dövlətin milli hüququnda 
«dövlət qulluqçusu», «vəzifəli şəxs», «mer», «na-
zir» və ya «hakim» kimi müəyyən edilən və onun 
cinayət qanununda müəyyən edildiyi kimi, bu 
funksiyanı onun ərazisində həyata keçirən şəxs 
başa düşülür; b). yuxarıdakı (a) yarımbəndində 
qeyd edilən «hakim» termininə prokurorlar və 
məhkəmə orqanlarında vəzifə tutan şəxslər aid 
edilir; c). digər dövlətin hər hansı bir dövlət vəzi-
fəli şəxsi barəsində araşdırma aparılarsa, təqibi 
həyata keçirən dövlət, vəzifəli şəxs anlayışını 
yalnız onun milli hüququna zidd olmayan həcm-
də tətbiq edə bilər; d). «hüquqi şəxs» dedikdə, 
dövlətlər, dövlət hakimiyyətini həyata keçirən di-
gər orqanlar, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar istis-
na olmaqla, qüvvədə olan milli hüquqa əsasən bu 
cür status almış hər bir qurum başa düşülür. 

Azərbaycan Respublikasının 30 sentyabr 
2005-ci il tarixli Qanunu ilə təsdiq olunmuş Bir-
ləşmiş Millətlər Təşkilatının “Korrupsiya əleyhi-
nə” Konvensiyasının 2-ci maddəsində göstərilir 
ki, bu Konvensiyanın məqsədləri üçün: a) "dövlət 
vəzifəli şəxs" dedikdə: 1) İştirakçı Dövlətin qa-
nunverici, icra, inzibati və ya məhkəmə orqanla-
rında daimi və ya müvəqqəti əsaslarla, əmək haq-
qı almaqla və ya almadan, təyinetmə və ya seçki 
əsasında hər hansı vəzifə tutan, vəzifə səviyyə-
sindən asılı olmayaraq hər hansı şəxs; 2) dövlət 
təsisatı və dövlət müəssisəsi də daxil olmaqla hər 
hansı dövlət funksiyası yerinə yetirən, yaxud İşti-
rakçı Dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə müəyyən 
edildiyi kimi və ya qanunvericiliyin müvafiq sa-
həsində qəbul olunduğu kimi hər hansı dövlət 
xidmətləri göstərən istənilən digər şəxs; 3) İşti-
rakçı Dövlətin daxili qanunvericiliyində "dövlət 
vəzifəli şəxs" kimi qəbul olunan hər hansı digər 
şəxs başa düşülür. 

Bununla belə, bu Konvensiyanın II fəslində 
nəzərdə tutulmuş bəzi konkret tədbirlərin məq-

sədləri üçün "dövlət vəzifəli şəxs" dedikdə, İşti-
rakçı Dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə müəyyən 
edildiyi kimi və ya qanunvericiliyin müvafiq sa-
həsində qəbul olunduğu kimi, hər hansı dövlət 
funksiyaları yerinə yetirən və ya hər hansı dövlət 
xidmətləri göstərən istənilən şəxs nəzərdə tutula 
bilər; b) "xarici dövlətin vəzifəli şəxsi" dedikdə, 
xarici dövlətin qanunvericilik, icra, inzibati və ya 
məhkəmə orqanlarında təyinetmə və ya seçki əsa-
sında hər hansı vəzifə tutan hər hansı şəxs; habelə 
dövlət təsisatı və dövlət müəssisəsi də daxil olmaq-
la, xarici dövlət üçün hər hansı dövlət funksiyaları-
nı yerinə yetirən şəxs başa düşülür; c) "dövlətləra-
rası beynəlxalq təşkilatın qulluqçusu" dedikdə, bu 
təşkilat tərəfindən onun adından fəaliyyət göstər-
mək üçün icazə verilmiş beynəlxalq qulluqçu və ya 
istənilən digər şəxs nəzərdə tutulur. 

Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 2003-
cü il tarixli Qanunu ilə təsdiq olunmuş Avropa 
Şurasının Nazirlər Komitəsi tərəfindən 4 noyabr 
1999-cu il tarixdə qəbul edilmiş “Korrupsiya ilə 
əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında” Kon-
vensiyanın 2-ci maddəsində korrupsiya anlayışı ve-
rilərkən “hər hansı vəzifə” ifadəsindən istifadə edil-
mişdir. Belə ki, həmin maddədə göstərilir: 

Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün «korrupsi-
ya» dedikdə, hər hansı vəzifənin normal yerinə 
yetirilməsini, yaxud da rüşvəti, qeyri-qanuni üs-
tünlüyü və ya bu barədə vədi alandan tələb edilən 
davranışı pozan rüşvətin və ya hər hansı digər 
qeyri-məqbul üstünlüyün və ya bu barədə vədin 
birbaşa və ya dolayısı ilə istənilməsi, təklif edil-
məsi, verilməsi və ya alınması başa düşülür 
(“Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliy-
yət haqqında” Konvensiyanın 2-ci maddəsi). 

«Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti 
haqqında» Konvensiyanın Əlavə Protokoluna qo-
şulmaq barədə” Azərbaycan Respublikasının 1 
fevral 2013-cü il tarixli Qanunu ilə həmin Kon-
vensiyaya əlavələri nəzərdə tutan normalar da 
Respublikamızın ərazisində hüquqi qüvvəyə min-
mişdir. Həmin Protokolun 1-ci maddəsi termin-
lərdən istifadəyə həsr olunmuş, “arbitr”, “arbitraj 
razılaşması” və “münsif” anlayışlarının izahları 
verilmişdir. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar bey-
nəlxalq konvensiyalar ratifikasiya edilərkən 
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Azərbaycan Respublikası cinayət qanunvericili-
yində xüsusi subyekt kimi “vəzifəli şəxs”in anla-
yışı və hüquqi statusu ilə əlaqədar müvafiq qeyd-
şərtlər və bəyanatlar irəli sürməmişdir. Bu məsələ 
Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində kor-
rupsiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar beynəlxalq 
konvensiyaların normaları tətbiq olunanda xüsusi 
diqqət tələb edən hal kimi nəzərə alınmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 2003-
cü il tarixli Qanunu ilə dövlətimiz Avropa Şurası-
nın Nazirlər Komitəsi tərəfindən 27 yanvar 1999-
cu il tarixdə qəbul olunmuş Korrupsiya ilə əlaqə-
dar cinayət məsuliyyəti haqqında Konvensiyaya 
qoşularkən Qeyd-şərtlər etmişdir. Azərbaycan 
Respublikasının həmin qanunu ilə təsdiq edilmiş 
Qeyd-şərtlərin 1-ci bəndinə əsasən, Konvensiya-
nın 37-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq 
(İstənilən dövlət imzalayarkən və ya ratifikasiya 
fərmanını, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma 
haqqında sənədini saxlanca təqdim edərkən 4, 6-
8, 10 və 12-ci maddələrdə nəzərdə tutulan əməl-
ləri və ya 5-ci maddədə müəyyən edilən passiv 
rüşvətlə ələ alma ilə əlaqədar hüquqpozmanı tam 
və ya qismən öz daxili hüququnda cinayət hüquq-
pozması kimi tövsif etməmək hüququnu özündə 
saxlaya bilər) Azərbaycan Respublikası 6, 10 və 
12-ci maddələrdə qeyd olunan əməlləri, həmçinin 
5-ci maddə üzrə passiv rüşvət əməlini cinayət hü-
quqpozması kimi tövsif etməmək hüququnu 
özündə saxlayır. 

O da qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan Res-
publikasının 1 oktyabr 2012-ci il tarixli Qanunu 
ilə dövlətimiz Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət 
məsuliyyəti haqqında Konvensiyaya 30 dekabr 
2003-cü il tarixdə qoşularkən həmin Konvensiya-
nın 5-ci, 6-cı, 10-cu və 12-ci maddələrinə Azər-
baycan Respublikası tərəfindən edilmiş Qeyd-
şərtləri geri götürmüşdür. 

“Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti 
haqqında Konvensiyanın Əlavə Protokolu”nun 9-
cu maddəsinin 2-ci hissəsində göstərilir ki, hər 
hansı Tərəf Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1-ci 
bəndinə uyğun olaraq, Konvensiyanın 5-ci mad-
dəsində müəyyən edilmiş rüşvət istənilməsinin 
cinayət hüquqpozması kimi tövsüf edilməsini 
məhdudlaşdıran qeyd-şərt irəli sürmüşdürsə, o, 
imzalanma zamanı, yaxud ratifikasiya, qəbul, təs-

diq və ya qoşulma sənədininin saxlamağa veril-
məsi zamanı bu Protokolun 4-cü (“Korrupsiya ilə 
əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında Konvensi-
yanın Əlavə Protokolu”nun 4-cü maddəsi “xarici 
arbitrlərin rüşvətlə ələ alınması” adlanır) və 6-cı 
(“Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti 
haqqında Konvensiyanın Əlavə Protokolu”nun 6-
cı maddəsi “xarici münsiflərin rüşvətlə ələ alın-
ması” adlanır) maddələrinə dair də eyni qeyd-şər-
ti irəli sürə bilər. Hər hansı Tərəf imzalanma za-
manı, yaxud ratifikasiya, qəbul, təsdiq və ya qo-
şulma sənədininin saxlamağa verilməsi zamanı 
hər hansı digər bəyanat verməzsə, həmin Tərəfin 
Konvensiyanın 37-ci maddəsinə uyğun irəli sür-
düyü digər qeyd-şərtlər bu Protokola da aid edilə-
cəkdir. Heç bir başqa qeyd-şərt irəli sürülə bil-
məz (“Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyə-
ti haqqında Konvensiyanın Əlavə Protokolu”nun 
9-cu maddəsinin 3-cü hissəsi). 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, “vəzifəli şəxs” 
anlayışının təfsiri məqsədilə korrupsiya ilə əlaqə-
dar konvensiyalarda verilən geniş izahlara bax-
mayaraq müxtəlif ölkələrin cinayət qanunvericili-
yində bu sahədə vahid təcrübənin formalaşması, 
təəssüf ki, mümkün olmamışdır. Belə ki, Fransa 
Cinayət Məcəlləsində “vəzifəli şəxs”in konkret 
anlayışı yoxdur. Həmin Məcəllənin vəzifəli şəxs-
lərin cinayət məsuliyyətinin əsaslarını tənzimlə-
yən xüsusi fəsillərində bu xüsusi subyektin aşağı-
dakı növləri fərqləndirilir: dövlət hakimiyyəti sə-
lahiyyətinə malik şəxslər; dövlət xidmətində və-
zifələrini yerinə yetirən şəxslər; seçki mandatına 
malik olan şəxslər; dövlət vəzifəsi tutan şəxslər; 
dövlət idarəçilik orqanlarının qulluqçuları; dövlət 
müəssisəsinin qulluqçuları; milliləşdirilmiş mü-
əssisələrin işçiləri; dövlət və ya dövlət təşkilatları-
nın ümumi kapitalının 50 faizindən artığına sahib 
olduğu qarışıq tip iqtisadi cəmiyyətlərin işçiləri; 
poçt və rabitə sahəsində dövlət xidmətinin qulluq-
çuları; dövlət hakimiyyət nümayəndəsi funksiyasını 
yerinə yetirən şəxslər; dövlət təşkilatlarının rəhbər-
ləri və qulluqçuları; yerli özünüidarə orqanlarınının 
qulluqçuları; dövlət mühasibləri və onların tabeli-
yində olan şəxslər; dövlət depozitorları və onların 
tabeliyində olan şəxslər [9, s.294]. 

Göründüyü kimi, Fransa Cinayət Məcəlləsində 
korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyətinə nə-
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zərdə tutulan xüsusi subyekt kimi “vəzifəli 
şəxs”lərin dairəsi xeyli genişdir. 

Almaniya Cinayət Məcəlləsində §11-ə əsasən 
“vəzifəli şəxs”: a) məmur və ya hakim olan; b) 
vəzifəsinə görə dövlət-hüquqi münasibətlərlə sıx 
bağlı olan və ya; c) hakimiyyət orqanında və ya 
digər təşkilatda, yaxud onların tapşırığı əsasında 
dövlət idarəçiliyi vəzifələrini yerinə yetirən şəxs 
hesab olunur. 

ABŞ qanunvericiliyinə əsasən, federal və ştat-
lar səviyyəsində hakimiyyətin hər üç qolundan is-
tənilən birində işləyən istənilən dövlət qulluqçusu 
korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyətinə nə-
zərdə tutulan xüsusi subyekt kimi vəzifəli şəxs 
hesab olunur. İcra hakimiyyəti sistemində buraya 
prezident, vitse-prezident, ştatların qubernatorla-
rı, şəhərlərin meri və onların, eləcə də istənilən 
dövlət orqanının əməkdaşları, qanunverici haki-
miyyət sistemində konqresin və ştatların qanun-
verici orqanlarının üzvləri və onların əməkdaşla-
rı, məhkəmə hakimiyyəti sistemində hakimlər və 
məhkəmədə işləyən əməkdaşlar daxildirlər. 

Yuxarıda sadalananlardan əlavə, ABŞ Konq-
resi üzvülüyünə namizədlər, eləcə də, dövlətin 
funksiyalarının həyata keçirilməsində iştirak edən 
digər şəxslər, məsələn, andlı iclasçılar, münsiflər, 
müşavirlər də korrupsiya ilə əlaqədar cinayət mə-
suliyyətinə nəzərdə tutulan xüsusi subyekt kimi 
vəzifəli şəxs hesab olunurlar [7, s.487]. 

Yaponiya Cinayət Məcəlləsinin 7-ci maddəsinə 
əsasən, vəzifəli şəxs dedikdə, deputatlar, hökumət 
və bələdiyyə məmurları, qanunvericiliyə uyğun ola-
raq xidməti vəzifələrini yerinə yetirən digər qulluq-
çular nəzərdə tutulur. “İcrimai qulluqçu” anlayışı 
özündə “istənilən dövlət qulluqçusunu və vəzifəli 
şəxsi, o cümlədən qanunverici və məhkəmə, eləcə 
də, andlı iclasçı, müşavir və yaxud məsləhətçi, ya 
da hər hansı bir digər şəxs qismində dövlət funksi-
yalarının həyata keçirilməsində iştirak edən istəni-
lən şəxsləri birləşdirir” [4, s.49]. 

İtaliya Cinayət Məcəlləsi “vəzifəli şəxs” anla-
yışına qanunverici, məhkəmə və yaxud inzibati 
dövlət funksiyalarını yerinə yetirən şəxs kimi an-
layış vermişdir. 

İspaniya Cinayət Məcəlləsində cinayətin xüsu-
si subyekti kimi “vəzifəli şəxs” və “dövlət qul-
luqçusu” anlayışlarından bərabər statusda istifadə 

olunmuşdur. Həmin qanunda “vəzifəli şəxs” ifa-
dəsinin qanunvericilik qaydasında anlayışı veril-
məmişdir. Lakin İspaniya Cinayət Məcəlləsinin 
6-cı fəslinin 25-ci maddəsində dövlət qulluqçusu-
nun və hakimiyyət nümayəndəsinin anlayışı öz 
əksini tapmışdır. 

İcveçrə Cinayət Məcəlləsindədə, bir sıra digər 
Avropa dövlətlərində olduğu kimi, cinayətin xü-
susi subyekti olan “vəzifəli şəxs”in qanunverici-
lik qaydasında anlayışı verilməmişdir [5, s.181]. 

Polşa Pespublikasının qanunvericiliyində “və-
zifəli şəxs” və “dövlət qulluqçusu” ifadələrindən 
deyil, “məmur” anlayışından istifadə olunmuş-
dur. 

Azərbaycan Respublikasının yeni Cinayət Mə-
cəlləsi 30 dekabr 1999-cu ildə qəbul edilərkən 
həmin Məcəllənin 308-ci maddəsinin qeyd hissə-
sində göstərilirdi: “1. Bu fəslin (Hazırda “Kor-
rupsiya cinayətləri və qulluq mənafeyi əleyhinə 
olan digər cinayətlər” adlanan Azərbaycan Res-
publikası Cinayət Məcəlləsinin 33-cü fəsli, ilkin 
redaksiyada “Dövlət hakimiyyəti, dövlət qulluğu 
mənafeyi və yerli özünüidarə ordanlarında qulluq 
mənafeyi əleyhinə olan cinayətlər” adlanırdı) 
maddələrində (CM-nin 308 - 314-3-cü maddələ-
ri) vəzifəli şəxs dedikdə, müvəqqəti olaraq və ya 
xüsusi səlahiyyət üzrə hakimiyyət nümayəndəsi 
funksiyalarını həyata keçirən, yaxud dövlət or-
qanlarında, yerli özünüidarə orqanlarında, dövlət 
və bələdiyyə müəssisə, idarə və təşkilatlarında 
təşkilati-sərəncamverici və ya inzibati-təsərrüfat 
funksiyalarını yerinə yetirən şəxslər başa düşülür. 
2. Vəzifəli şəxslər sırasına daxil olmayan dövlət 
qulluqçuları və yerli özünüidarə orqanlarının qul-
luqçuları müvafiq maddələrlə xüsusi olaraq nə-
zərdə tutulmuş hallarda bu fəslin maddələri ilə ci-
nayət məsuliyyəti daşıyırlar.” 

“Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunveri-
cilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2 iyul 
2001-ci il tarixli Qanunu ilə Azərbaycan Respub-
likası CM-nin 308-ci maddəsinin qeydinin 2-ci 
bəndində və “Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə 
əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qa-
nunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
7 aprel 2006-cı il tarixli Qanunu ilə Azərbaycan 
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Respublikası CM-nin 308-ci maddəsinin qeydi-
nin 1-ci bəndində dəyişikliklər edilmiş, “Azər-
baycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində 
dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 24 iyun 2011-ci il tarixli Qanunu 
ilə CM-nin 308-ci maddəsinin «Qeyd» hissəsi ye-
ni redaksiyada verilmişdir. Hazırda həmin redak-
siya qüvvədədir. 

Göründüyü kimi, qanunverici orqan tərəfindən 
yeni Cinayət Məcəlləsinin qüvvədə olduğu dövr 
ərzində həmin Məcəllənin 308-ci maddəsinin 
“Qeyd” hissəsində nəzərdə tutulmuş “vəzifəli şəxs” 
anlayışının autentik təfsirinin ilkin redaksiyasına, 
yuxarıda göstərilən 2 iyul 2001-ci il tarixli, 7 aprel 
2006-cı il tarixli və 24 iyun 2011-ci il tarixli Qa-
nunlarla 3 dəfə əlavə və dəyişikliklər edilməsi və 
hər dəfə korrupsiyaya cinayətləri subyektlərinin 
dairəsinin əvvəlkinə nisbətən genişləndirilməsi xü-
susi diqqət tələb edən məsələdir. 

Avropa Şurasının Korrupsiya ilə mübarizə üz-
rə Dövlətlər Qrupunun (GRECO) 29-cu plenar 
iclasında birgə birinci və ikinci dəyərləndirmə ra-
undlarının Azərbaycan Respublikası üzrə dəyər-
ləndirmə məruzəsi 19-23 iyun 2006-cı il tarixdə 
qəbul edilmişdir. Həmin məruzədə qrup Azərbay-
canda dövlət qulluğunda vəzifə tutan (təyin edil-
miş və ya seçilmiş) müxtəlif kateqoriya şəxsləri 
müəyyən etmək üçün müxtəlif terminlərdən isti-
fadə edildiyi, “dövlət qulluqçuları” (dövlət sekto-
runda işləyən şəxslər), “dövlət vəzifəli şəxsləri” 
(inzibati vəzifə tutan və hakimiyyət səlahiyyətləri 
olan dövlət qulluqçusu) və ya “vəzifəli şəxslər” 
(inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçuları, dövlət 
orqanlarına seçilmiş və ya təyin edilmiş şəxslər) 
üçün müxtəlif qanunların tətbiq edildiyi, hansı 
hüquq və öhdəliklərin hansı dövlət sektorunun 
əməkdaşlarına tətbiq edilməsinin aydın olmadığı 
qeyd olunmuşdur. Bu tövsiyələr nəzərə alınaraq 
24 iyun 2011-ci il tarixli Qanunla Azərbaycan 
Respublikasının CM-in 308-ci maddəsinin 
«Qeyd» hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir. 
GRECO-nun 15-19 oktyabr 2012-ci il tarixdə ke-
çirilmiş 57-ci plenar iclasında üçüncü raund də-
yərləndirmə çərçivəsində Azərbaycan Respubli-
kası üzrə qəbul etdiyi Uyğunluq Hesabatında belə 
qənaətə gəlinmişdir ki, tövsiyə qənaətbəxş şəkil-
də icra olunmuşdur [3, s.125]. 

24 iyun 2011-ci il tarixli Qanunla yeni redak-
siyada verilmiş Azərbaycan Respublikasının CM-
in 308-ci maddəsinin «Qeyd» hissəsi GRECO tə-
rəfindən qənaətbəxş hesab edilsə də, bəzi hüquq 
ədəbiyyatında və praktikada fərqli mövqe göstə-
rilməsi ilə nəticələndi, eləcə də qüvvədə olan bəzi 
qanunvericilik aktları ilə əlavə uyğunsuzluqlar 
yarandı. Belə ki, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 13 yan-
var 2004-cü il tarixli Qanununun 2-ci maddəsin-
də “vəzifəli şəxs” anlayışı daha məhdud və nisbə-
tən fərqli şəkildə müəyyənləşdirilmişdir. 

Digər tərəfdən, Azərbaycan Respublikasının 
CM-in 308-ci maddəsinin «Qeyd» hissəsində hə-
yata keçirilən funksiyaların xarakteri nəzərə alın-
madan istənilən “dövlət qulluqçularının və bələ-
diyyə qulluqçularının” hakimiyyət nümayəndəsi 
hesab edilməsi, təşkilati-sərəncamverici və ya in-
zibati-təsərrüfat funksiyalarını yerinə yetirib-ye-
tirməmələrindən asılı olmayaraq “dövlət və bələ-
diyyə müəssisə, idarə və təşkilatlarının, digər 
kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarının” 
bütün işçilərinin, eləcə də, “hüquqi şəxs yaratma-
dan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs-
lər”in “vəzifəli şəxslər” sırasına daxil edilməsi 
qanunvericilikdə həmin şəxslərin dairəsinin dəqiq 
müəyyənləşdirilməməsini göstərir. Hüquq ədə-
biyyatında haqlı olaraq qeyd edildiyi kimi, “vəzi-
fəli şəxslər” anlayışının əhatə etdiyi şəxslərin dai-
rəsi Azərbaycan Respublikası cinayət qanunveri-
ciliyində təkcə MDB dövlətlərinin deyil, bir sıra 
digər dünya ölkələrinə nisbətən daha geniş şəxs-
lər qrupunu əhatə edir [6, s.143]. 

Praktikada da müəyyən çətinliklər yaranır, 
Azərbaycan Respublikası CM-in 308-ci maddəsi-
nin “Qeyd” hissəsində nəzərdə tutulan “vəzifəli 
şəxs” anlayışına istintaq və məhkəmə təcrübəsin-
də birmənalı yanaşılmırdı. Korrupsiya cinayətləri 
və qulluq mənafeyi əleyhinə olan digər cinayətlə-
rin xüsusi subyektinin, yəni “vəzifəli şəxs” anla-
yışının düzgün müəyyən edilməsi həmin cinayət-
lərin tövsifi və şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb 
olunması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etməsini 
nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Pro-
kurorluğu Azərbaycan Respublikasının Konstitu-
siya Məhkəməsinə sorğu ilə müraciət etmişdir. 
Prokurorluq həmin sorğuda Azərbaycan Respub-
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likası Cinayət Məcəlləsinin 308-ci maddəsinin 
“Qeyd” hissəsində nəzərdə tutulmuş “vəzifəli 
şəxs” anlayışının təşkilati-sərəncamverici və ya 
inzibati-təsərrüfat funksiyalarını yerinə yetirib-
yetirməmələrindən asılı olmayaraq bütün dövlət 
qulluqçularını, bələdiyyə üzvləri və bələdiyyə 
qulluqçularını, zabit, gizir və ya miçman olan 
hərbi qulluqçuları, hüquqi şəxs yaratmadan sa-
hibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsləri, döv-
lət və bələdiyyə müəssisə, idarə və təşkilatlarının, 
digər kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilat-
larının işçilərini ehtiva edib-etməməsinin şərh 
olunmasını xahiş etmişdir. Qeyd edilən sorğu ilə 
əlaqədar Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 
“Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 
308-ci maddəsinin “Qeyd” hissəsində nəzərdə tu-
tulmuş “vəzifəli şəxs” anlayışının şərh olunması-
na dair” 19 iyul 2013-cü il tarixli qərarı qəbul 
olunmuşdur. 

Hüquq ədəbiyyatında qeyd edildiyi kimi, 
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun bu qərarı 
“vəzifəli şəxs” anlayışının meyarlarını müəyyən 
etməklə yanaşı onları sistem şəklində (statik və 
funksional) verdi. Statik meyar şəxsi hər hansı bir 
funksional əlamət olmadan “vəzifəli şəxs” qrupu-
na aid etməyə yetərli əlamətlərdən ibarətdir. Bu 
əlamət onların “hakimiyyət nümayəndəsi” olma-
larıdır. Tabeçiliyində olan və ya olmayan səxslər 
barəsində sərəncam vermək səlahiyyətlərinə və 
ya hüquqi və fiziki şəxslər üçün icrası məcburi 
olan qərarlar qəbul etmək hüququna malik olan 
dövlət qulluqçuları, bələdiyyə üzvləri və bələdiy-
yə qulluqçuları, zabit, gizir və ya miçman olan 
hərbi qulluqçular bu qrupa daxildirlər. Başqa söz-
lə, hakimiyyət nümayəndələri “vəzifəli şəxs” yal-
nız statuslarına görə hesab edilirlər. Funksional 
meyar qeyd edilən şəxslərin “hüquqi əhəmiyyət 

kəsb edən, yəni başqa şəxslər üçün hüquq müna-
sibətlərinin əmələ gəlməsi, dəyişməsi və ya xitam 
olunması ilə nəticələnən və ya nəticələnə bilən 
hərəkətlər” etmələridir. Dövlət və bələdiyyə mü-
əssisə, idarə və təşkilatlarının, habelə digər kom-
mersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarının işçi-
ləri, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliy-
yəti ilə məşğul olan şəxslər statuslarına görə və-
zifəli şəxslər hesab edilmirlər. Onlar belə keyfiy-
yətə yalnız hüquqi əhəmiyyət kəsb edən, yəni 
başqa şəxslər üçün hüquq münasibətlərinin əmələ 
gəlməsi, dəyişməsi və ya xitam olunması ilə nəti-
cələnən və ya nəticələnə bilən hərəkətlər etdikdə 
malik olurlar [2, s.41]. 

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin 
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı və 
ratifikasiya etdiyi korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə 
əlaqədar beynəlxalq konvensiyalara nisbətdə hü-
quqi qüvvəsi və həmin beynəlxalq konvensiyala-
rın birbaşa tətbiq edilməsi xüsusi diqqət tələb 
edir. Buna görə də, korrupsiya cinayətlərində 
“vəzifəli şəxs”in hüquqi statusunu tənzimləyən 
beynəlxalq normaların Azərbaycan Respublikası 
cinayət qanunvericiliyinə implementasiyası, bu 
sahədə inkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsinin öy-
rənilməsi aktual məsələ kimi səciyyələndirilir. 
Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2022-ci il 4 aprel tarixli Sərəncamı 
ilə təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizə-
nin gücləndirilməsinə dair 2022─2026-cı illər 
üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda da “Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə üzrə qanunvericilik bazasının tək-
milləşdirilməsi sahəsində tədbirlər” ilkin prioritet 
kimi gösrərilmişdir. Göründüyü kimi, təkmil hü-
quqi bazanın olması korrupsiyaya qarşı mübari-
zədə mühüm silah, doğruluğunun isbata ehtiyacı 
olmayan aksiomdur. 
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Seyfulla Aslanov 

Actual tasks of implementing international norms in corruption crimes regulating the legal 
status of an “official” to the Criminal Legislation of the Republic of Azerbaijan    

 
In this article, prepared in accordance with the requirements of the “National Action Plan to 

Strengthen the Fight against Corruption for 2022-2026 years”, approved by the Decree of the Presi-
dent of the Republic of Azerbaijan dated April 04, 2022, corruption is characterized as a global prob-
lem and a crime of international character. 

In the article comparatively has been analyzed the main features and the legal status of an “official” 
as a private entity, international conventions in this area and the criminal legislation of developed fo-
reign countries, and has been developed proposals for improving anti-corruption legislation. 

 
Сейфулла Асланов  

Aктуальные вопросы имплементации международных норм в коррупционных престу-
плениях, регулирующих правовой статус «должностного лица», в уголовное законода-

тельство Республики Азербайджан    
 
В этой статье, подготовленной в соответствии с требованиями «Национального плана дея-

тельности  по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы», утвержденного Указом 
Президента Республики Азербайджан от 04 апреля 2022 года, коррупция охарактеризована как 
глобальная проблема и преступление международного характера.  

В статье сравнительно анализированы основные признаки и правовой статус «должностного 
лица» как специального субъекта, международные конвенции в этой сфере и уголовное за-
конодательство развитых зарубежных стран, разработаны предложения в области совер-
шенствования антикоррупционного законодательства. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОТЯГЧАЮЩИЕ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХУЛИГАНСТВО 

 
Açar sözlər: Kvalifikasiya əlaməti, ilkin söv-

dələşmə, müştərək icraçı, xuliqanlıq əlaməti, xu-
liqanlığın əlaməti, müştərək cinayətlər. 

Keywords: qualifying feature, preliminary 
collusion, co-perpetrator, signs of hooliganism a 
cumulative offenses. 

Ключевые слова: квалификационный 
признак,предварительный сговор, соисполни-
тель, признак хулиганства, совокупные пра-
вонарушения. 

 
 квалифицированным видам хули-
ганства, предусмотренным в ста-
тье 221.2. УК Азербайджана отно-

сятся только два признака: совершение дан-
ного преступления группой лиц или повторно 
(ст.221.2.1.), а также оказание сопротивления 
представителю власти или иному лицу испол-
няющему обязанности по охране обществен-
ного порядка или пресекающему нарушение 
общественного порядка (ст.221.2.2.). По-
скольку закон говорит о совершении данного 
преступления только группой лиц, не указы-
вая как во многих других случаях преступной 
организации и преступного сообщества, воз-
никает необходимость в определении этого 
понятия и установлении их соотношения.  

По вопросу определения характерных 
свойств группы в уголовно-правовой литера-
туре существуют три основные точки зрения. 
В соответствии с первой из них, поскольку 
соучастие не в состоянии вместить все случаи 
совместного совершения общественно опас-
ного деяния несколькими лицами, соучастие 

входит в качестве составной части такого об-
разования как совместное преступное деяние 
(1, с.17). 

Согласно второму из существующих мне-
ний по данному вопросу, группа лиц и соуча-
стие являются идентичными явлениями, кото-
рым присущи одинаковые черты, предусмот-
ренные в уголовном законодательстве (2, 
с.277-286). 

Третья точка зрения состоит в том, что 
группа лиц и соучастие представляют собой 
различные явления, иными словами, понятие 
соучастие и понятие группа по смыслу не 
совпадают (3, с.7). В соответствии с мнением 
сторонников данной позиции группа может 
состоять только из соисполнителей, что каса-
ется соучастия, то оно возможно с распреде-
лением ролей.  

Как явствует из статьи 34.1. УК Азербай-
джанской Республики, преступление призна-
ется совершенным группой лиц, если в его 
совершении совместно участвовали два или 
более исполнителя без предварительного сго-
вора (5). В теоретической литературе и пра-
воприменительной практике такая форма со-
участия признается соисполнительством. 

При совершении хулиганства группой лиц 
квалификация действий виновного и диффе-
ренциация их ответственности должны осу-
ществляться исходя из общих положений 
учения о соучастии, однако сам факт совер-
шения хулиганства группой лиц, без учета 
других обстоятельств дела не является безус-
ловным признаком данного преступления. 

К 
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Речь идет о случаях квалификации по данно-
му признаку хулиганства, совершенного 
группой лиц по предварительному сговору. 
Полагаем, что указание в законе на возмож-
ность совершения данного преступления 
только группой лиц необоснованно сужает 
рамки данного состава преступления оставляя 
без должной уголовно-правовой оценки слу-
чаи совершения данного преступления груп-
пой лиц по предварительному сговору и пре-
ступной организацией. В этой связи считаем 
необходимым дополнить данную норму соот-
ветствующим указанием. 

Совершение хулиганства повторно являет-
ся еще одним квалифицирующим признаком 
данного преступления. Согласно статье 16.1. 
УК Азербайджана, повторность преступлений 
имеет место в случае, если виновный совер-
шает два или более деяния, предусмотренные 
одной статьей УК (5, с.32). При этом, совер-
шение нескольких деяний предусмотренных 
различными статьями УК, только тогда могут 
расцениваться как повторные, если на это 
указано в уголовном законодательстве. По-
скольку в УК Азербайджана применительно к 
статье о хулиганстве не предусмотрены слу-
чаи признания его повторным при соверше-
нии каких-либо однородных или разнородных 
преступлений после совершения хулиганства, 
следует сделать вывод, что повторное хули-
ганство образуют только случаи совершения 
любого вида хулиганства два или более раза, 
независимо от факта осуждения за ранее со-
вершенное преступление. При этом суди-
мость за ранее совершенное хулиганство не 
должна быть погашена или снята в установ-
ленном законом порядке. 

Представляет интерес в этом отношении 
постановление Пленума Конституционного 
Суда Азербайджанской Республики от 6 сен-
тября 2010 года о толковании статей 18 и 83.1 
УК Азербайджанской Республики. Как было 
установлено, приговором Хатаинского район-
ного суда города Баку от 25 августа 2009 года 
М. Ибрагимов был признан виновным по ста-
тье 221.3 УК АР, с применением статьи 70 УК 
об условном осуждении он был приговорен к 

наказанию в виде лишения свободы на три 
года условно с назначением двух лет испыта-
тельного срока. 

До вступления приговора Хатаинского 
районного суда в законную силу М. Ибраги-
мов 8 сентября 2009 года умышленно нанес 
побои, за что приговором Сураханского рай-
онного суда города Баку по статье 132 УК АР 
13 января 2010 года был осужден к наказанию 
в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев. 
Совершение нового преступления М. Ибра-
гимовым до вступления в законную силу при-
говора от 25 августа 2009 года суд расценил 
как обстоятельство, исключающее рецидив, и 
при назначении наказания по ст.132, отказал-
ся учесть рецидив как отягчающее наказание 
обстоятельство. 

Судебная коллегия по уголовным делам и 
делам об административных правонарушени-
ях Бакинского Апелляционного Суда, рас-
смотревшая дело на основании протеста госу-
дарственного обвинителя решение от 3 марта 
2010 года не согласилась с позицией суда 
первой инстанции в вопросе связанном с ре-
цидивом, и приняв это как обстоятельство 
отягчающее наказание, основываясь на ст.65 
УК, установила виновному наказание в виде 6 
месяцев лишения свободы и по совокупности 
преступлений определила ему окончательное 
наказание в виде лишения свободы сроком в 3 
года и 1 месяц. 

Верховный Суд Азербайджанской Респуб-
лики обратившись в Конституционный Суд 
Азербайджанской Республики, просил дать 
толкование статьям 18 и 83.1 УК АР. Обра-
щение было обосновано тем, что на практике 
положение «лицо, имеющее судимость» в од-
них случаях связывается со вступлением в за-
конную силу обвинительного приговора суда, 
что предусмотрено в ст.83.1 УК, а в других 
случаях связывается со временем вынесения 
обвинительного приговора в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального за-
конодательства. 

Кяпязский районный суд города Гянджи, 
обратившись в Конституционный Суд в связи 
с делом, находящимся в производстве по об-
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винению Н. Джафарова по статьям 221.2.1 и 
221.3 УК, также просил дать толкование 
статьям 18 и 83.1 УК АР. Как отмечается в 
обращении, Н. Джафаров был привлечен к 
уголовной ответственности за то, что несмот-
ря на вынесенный 20 августа 2007 года приго-
вор Ханларского (Гёйгёль) районного суда, 
которым он был осужден по статье 221.1 УК 
АР к наказанию в виде одного года исправи-
тельных работ, не исправился и повторно 1 
марта 2009 года совершил хулиганство. 

При рассмотрении дела в суде было уста-
новлено, что Н. Джафаров по причине неиме-
ния работы фактически не понес назначенно-
го ему по первому приговору наказания в ви-
де исправительных работ и согласно акту об 
амнистии, решением группы судебных ис-
полнителей от 6 августа 2009 года был осво-
божден от наказания.  В связи с этим суд в 
своем обращении просил внести ясность в во-
прос об отнесении данного деяния к разряду 
совершенных повторно. 

Как постановил Конституционный Суд по 
данному вопросу, положение «осужденное 
лицо» по статье 18.1 УК Азербайджанской 
Республики, охватывает в соответствии со 
статьей 83.1 этого кодекса также лицо, в от-
ношении которого имеется вступивший в за-
конную силу обвинительный приговор суда, 
непогашенная или неснятая судимость. Нали-
чие у лица непогашенной или неснятой суди-
мости в момент совершения нового умыш-
ленного преступления в последующей стадии 
уголовного процесса независимо от погаше-
ния судимости не препятствует назначению 
этому лицу в случаях, предусмотренных зако-
ном, наказания за рецидив (4). 

Еще одним квалифицирующим признаком 
хулиганства признается его совершение, свя-
занное с сопротивлением представителю вла-
сти либо иному лицу, исполняющему обязан-
ности по охране общественного порядка или 
пресекающему нарушение общественного по-
рядка. Под данным видом хулиганства пони-
мается оказание хулиганом активного проти-
водействия выполнению своих полномочий 
представителем власти либо лицом, испол-

няющим обязанности по охране общественно-
го порядка. Выражаться сопротивление может 
в самых различных действиях, например, ог-
раничении свободы этих лиц, запирании, свя-
зывании либо попытке вырваться от удержи-
вающих лиц (6, с.378-389). Помимо того, со-
противление может выражаться в применении 
насилия либо угрозе его применения, однако в 
этих случаях квалификация данного преступ-
ления меняется – в случае если такое насилие 
является не опасным для жизни и здоровья, то 
совершенное преступление в отношении 
представителей власти должно расцениваться 
как совокупность статей 221.2. и 315.1. УК 
АР, если же насилие является опасным для 
жизни и здоровья, то деяние квалифицируется 
по совокупности статей 221.1. и 315.2. УК АР. 
Если насильственное сопротивление имело 
место против других лиц, пресекающих хули-
ганские действия, то преступление квалифи-
цируется дополнительно по статьям о посяга-
тельствах на здоровье потерпевшего – ст.126 
и 127 УК АР. Не должно рассматриваться как 
квалифицированное хулиганство сопротивле-
ние, оказанное уже после прекращения хули-
ганских действий, в частности связанное с по-
следующим задержанием хулигана. 

В соответствии с примечанием к статье 308 
УК АР, представители власти относятся к ка-
тегории должностных лиц. В правовой лите-
ратуре и судебно-следственной практике под 
представителями власти понимаются такие 
должностные лица, которые выполняют 
функции управления по отношению к лицам, 
не находящимся в их ведомственном подчи-
нении. Это могут быть лица, в порядке, уста-
новленном Конституцией и законами Азер-
байджанской Республики, выбранные или на-
значенные в соответствующие государствен-
ные органы, либо на основании специальных 
полномочий в органы местного самоуправле-
ния, государственные служащие (в том числе 
лица, служащие в особом виде государствен-
ной службы), муниципальные служащие и 
члены муниципалитетов. Представителями 
власти признаются все должностные лица 
контролирующего или правоохранительного 
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органа, а также наделенные в установленном 
законом порядке распорядительными полно-
мочиями ко всем не находящимся в служеб-
ной зависимости лицам, иные должностные 
лица. 

Оказывая сопротивление, хулиганы за-
трудняют, мешают, препятствуют либо пол-
ностью лишают представителей власти, ра-
ботников полиции возможности выполнять 
возложенные на них законом обязанности, а 
иных граждан, пресекающих хулиганские 
действия – охранять общественный порядок, 
осуществлять свой профессиональный и гра-
жданский долг в поддержании и охране обще-
ственного порядка. 

Отрицательно реагируя на законные требо-
вания представителей власти или общественно-
сти и граждан, хулиган тем самым демонстри-
рует свое явное неуважение к обществу. Чем 
более извращеннее и грубее он действует, тем 
очевиднее его пренебрежение к интересам ок-
ружающих и общества в целом. В таких случа-
ях хулиганское поведение резко активизируется 
в связи с воздействием препятствующих ему 
факторов – просьб, замечаний, требований ок-
ружающих прекратить бесчинства. Этим объ-
ясняется нередкое перерастание хулиганства в 
сопротивление представителю власти. 

Поскольку хулиганство, сопряженное с со-
противлением, слагается как бы из двух дей-
ствий – хулиганства и сопротивления, каждое 
из которых составляет самостоятельное пре-
ступление, оно является составным (слож-
ным) преступлением. По этой причине следу-
ет при решении вопроса о квалификации та-
ких действий учитывать наличие или отсутст-
вие между ними внутренней связи. Не внеш-
няя последовательность противоправных дей-
ствий требуется для признания хулиганских 
действий сопряженными с сопротивлением, 
необходимо их внутреннее единство, прояв-
ляющееся в том, что продолжением начавше-
гося и совершающегося хулиганства является 
сопротивление. Подобные действия образуют 
совокупность преступлений, если между ху-
лиганством и сопротивлением отсутствует 
определенная внутренняя связь. 

Иными словами, сопротивление представи-
телю власти должно иметь место в процессе 
хулиганства. Поэтому сопротивление, оказан-
ное после прекращения хулиганских дейст-
вий, в частности, в связи с последующим за-
держанием виновного, не должно рассматри-
ваться как квалифицирующее обстоятельство 
хулиганства и надлежит квалифицировать по 
совокупности с последним. 

Сопротивление указанным в статье лицам 
может быть сопряжено с насилием, либо не 
связано с ним. Для сопротивления без наси-
лия типичны такие действия, как стремление 
вырваться при удерживании либо задержании, 
попытка забаррикадировать помещение, что-
бы не допустить туда работника полиции и 
др. Содеянное в данном случае охватывается 
диспозиций ст.221.2 и не требует дополни-
тельной квалификации по иным статьям УК. 

Сопротивление представителю власти сле-
дует отличать от злостного неповиновения, 
под которым понимается отказ от исполнения 
настойчивых, неоднократно повторяемых 
требований или распоряжений работника по-
лиции или иного представителя власти. По-
скольку злостное неповиновение не образует 
признаков данного состава преступления, оно 
подлежит самостоятельной дополнительной 
квалификации по соответствующей статье 
Кодекса об административных правонаруше-
ниях Азербайджанской Республики. 

Применяемое при сопротивлении насилие 
может быть как физическим, так и психиче-
ским. Чаще всего физическое насилие выра-
жается в нанесении побоев, легкого или менее 
тяжкого вреда здоровью и других физических 
воздействиях на телесную неприкосновен-
ность потерпевшего. Виновный применяет 
психическое насилие единственно с целью 
лишить представителя власти желания осуще-
ствить возложенные на него обязанности или 
выполнить служебный либо гражданский 
долг. По характеру психическое насилие 
должно быть достаточно действенным для 
того, чтобы заставить представителя власти 
отказаться от выполнения своих обязанностей 
по службе и долгу. 
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Под иными лицами, исполняющими обя-
занности по охране общественного порядка 
или пресекающими нарушение общественно-
го порядка следует понимать любых граждан, 
которые предпринимают активное вмеша-
тельство для пресечения хулиганских дейст-
вий. Вместе с тем, увещевания, предложения 
и уговоры со стороны граждан о прекращении 
виновным хулиганских действий не должны 
относиться к понятию «пресечение наруше-

ния общественного порядка». 
Применение насилия не опасного и опасного 

для жизни и здоровья потерпевшего выходит за 
рамки квалифицированного вида хулиганства и 
всегда должно квалифицироваться по совокуп-
ности преступлений как хулиганство с сопро-
тивлением и сопротивление или применение 
насилия в отношении представителя власти 
(ст.ст.221.2.2 и 315.1 УК АР). 
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Samir Qadirov  
Circumstances aggravating responsibility because of hooliganism 

 

In the article the signs qualifying hooliganism provided in article 221.2 of Criminal Code of the 
Azerbaijan Republic are considered. According to the author, the instruction in the law on a possibi-
lity of commission of this crime only by a group of persons unreasonably narrows a framework of this 
corpus delicti leaving without due criminal assessment cases of commission of this crime by a group 
of persons by previous concert and the criminal organization. In this regard author consider it neces-
sary to supplement this norm with the corresponding instruction. 

 

Samir Qədirov  
Xuliqanliq cinayətlərdə məsuliyyəti ağirlaşdiran hallar 

 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 221.2-ci maddəsində nəzərdə tutul-
muş xuliqanlıq cinayətlərinin əlamətlərə kvalifikasiyasına baxılır. Müəllifin fikrincə, bu cinayətin yal-
nız bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsinin mümkünlüyünün qanunda göstərilməsi bu cinayət tərkibi-
nin əhatə dairəsini əsassız olaraq daraldır, bu cinayətin qabaqcadan razılaşma yolu ilə bir qrup şəxs və 
cinayət təşkilatı tərəfindən törədilməsi lazımı cinayət – hüquqi qiymətləndirilmədən kənarda qalması-
na səbəb olur. Bununla əlaqədar olaraq, müəllif normaya müvafiq dəyişikliklərin əlavə edilməsini zə-
ruri hesab edir. 
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İNSAN VƏ QADIN HÜQUQLARININ MAHİYYƏTİ
 

Açar sözlər: qadın, ailə, uşaq, hüquq və azad-
lıqlar,hüquqi vəzifələr, beynəlxalq hüquq, dövlət-
daxili hüquq, nikah hüququ, təhsil hüququ, kon-
vensiyalar, qanunvericilik 

Key words: woman, family, child, human 
rights and freedoms, legal obligations, internatio-
nal law, national legislation, the right to marry, 
the right to education, conventions, legislation. 

Ключевые слова: женщина, семья, дети, 
права и свободы человека, правовые обяза-
тельства, международное право, националь-
ное законодательство, право на вступление в 
брак, право на образование, конвенции, 
законодательство. 

 
əşəriyyətin təkamülü mahiyyət etibarı 
ilə azadlığın mütərəqqi inkişafını eh-
tiva edir. Elə buna görə də min illər 

boyu dövlət və ayrıca bir fərdin şəxsi münasibət-
ləri, həqiqətən dramatik səciyyə daşımış, uzun ta-
rixi mübarizələr yolu keçmişdir. Bununla belə, 
hakimiyyət faktiki olaraq, yaşamaq hüququ da 
daxil olmaqla insanın maraqları qarşısında tari-
xən baş əyməyə məcbur olmuş və onun hüquqla-
rını tanımaq məcburiyyətində qalmışdır. Elə bu-
nun nəticəsidir ki, nəsillərin nəzəri fikri cəmiy-
yətdə kompromis tapmağa və insanı hakimiyyə-
tin əsassız təhdidlərindən qorumağa, insanın tə-
bii, ayrılmaz hüquqları vasitəsi ilə ona qarşı sədd 
qoymağa zaman-zaman cəhd etmişdir. İnsan hü-
quqlarının təbiətinə işıq salmış daha geniş yayı-
lan baxışlar sistemi, onların ilk növbədə hər hansı 
tələb obyektini ehtiva edən müəyyən sosial im-
kan kimi başa düşülmüşdür. Buna görə də insan 
hüquqları, cəmiyyətin sosial fəaliyyəti, onun icti-
mai münasibətləri, fərdin həyat şəraiti ilə sıx bağ-
lı bir şəraitdə təşəkkül tapmışdır. Çünki, insan 
hüquqları olmadan müasir həyatı təsəvvür etmək 
mümkün deyildir. Elə buna görə də, insan hüquq-

ları və dövlət hakimiyyətinin məhdudlaşdırılması 
ideyası bu gün dünyada ictimai inkişaf prosesinə 
istiqamət verən mühüm ideyalardan biri kimi sə-
ciyyələndirilir və aktual mahiyyət daşıyır. Dün-
yanın əksər ölkələrində insan hüquqları, insanın 
ümumiyyətlə mövcud olmasının və milli inkişafı-
nın ən vacib şərti kimi qəbul edilir. Burada xüsu-
si qeyd edilməlidir ki, insanın istər cəmiyyət və 
istərsə də dövlət tərəfindən pozula bilməyən hü-
quqlara sahib olması ilə bağlı ideya, insan cəmiy-
yətinin yarandığı dövrdən meydana çıxmış, inki-
şaf etmiş, bu gün daha aktual bir mahiyyət kəsb 
etməklə sanki bəşəriyyət bu hüquqların etibarlı 
müdafiəsinə səfərbər edilmişdir. Bəşəriyyətin ta-
rixi inkişafında demokratik və humanist təlimlər, 
ictimai-siyasi hərəkatlar və cərəyanlar, siyasi hü-
quqi doktrinalar və konsepsiyalar, baxışlar və nə-
zəriyyələr şəxsiyyətin daim yüksəldilməsinə, in-
san hüquqlarının və azadlıqlarının genişləndiril-
məsinə və onların müdafiəsinə yönəldilmişdir. 
Bu mənada nəzəri baxımdan insan hüquqları və 
azadlıqları dedikdə, əslində konkret fərdin, geniş 
mənada isə şəxsiyyətin cəmiyyətdə mükəmməl 
hüquqi imkanlarını, səlahiyyətlərini, onun statu-
sunu ehtiva edən kompleks hüquq sistemi başa 
düşülür. İnsan hüquq və azadlıqları insanın, onun 
cəmiyyətə, dövlətə və başqalarına olan münasi-
bətlərdə yerini və rolunu müəyyən edən təsəvvür-
lər sistemidir. İnsan hüquqları – şəxsiyyətin hü-
quq normalarında təsbit olunmuş hakimiyyətlə və 
dövlətlə qarşılıqlı münasibətlərindəki statusunu 
səciyyələndirən rəftar normalarının məcmusudur. 
Buna görə də mahiyyət etibarı ilə o, dövlətin zo-
rakılığından və özbaşınalığından qorunmanın 
üsullarının və vasitələrinin ən mühüm və müasir 
günlərimizdə geniş yayılmış üsullarından birinə 
çevrilmişdir. Bu gün insan hüquqları fenomenal 
və obyektiv baxışlar, təsəvvürlər, nəzəriyyələr və 
təlimlər sistemi kimi səciyyələndirilir və zəmanə-
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mizin ən böyük uğuru hesab edilir. Daha geniş 
mənada isə müasir elmi baxışlarda insan hüquq-
ları humanitar biliyin kompleks sistemi kimi özü-
nü göstərir.  

Müxtəlif nəzəri və elmi təlimlərdə, baxışlarda, 
nəzəriyyələrdə, tədqiqatlarda, subyektlərə müna-
sibətdə öz məna və məzmununa, məkan və za-
man göstəricilərinə və digər xüsusiyyətlərinə gö-
rə insan hüquqlarının və azadlıqlarının ən müxtə-
lif təsnifatlarına rast gəlmək mümkündür. Tədqi-
qatçılar insan hüquq və azadlıqlarınını inkişafına 
və təkamülünə tarixi baxımdan yanaşaraq onları 
birinci, ikinci və üçüncü nəsil insan hüquqları ki-
mi təsnifata ayırmışlar. Burjua inqilablarının nəti-
cəsi olaraq, birinci nəsil hüquq və azadlıqlara fi-
kir, vicdan və din azadlığı və hər bir vətəndaşın 
dövlət işlərinin idarə edilməsində iştirak hüququ, 
qanun qarşısında bərabərlik, yaşamaq, azadlıq, 
şəxsiyyətin təhlükəsizliyi, əsassız həbsin və qa-
nunsuz saxlamanın yol verilməzliyi, sürgündən 
azad olma, ədalətli məhkəmə hüququ, habelə di-
gər şəxsi (mülki) və siyasi hüquqlar kompleksini 
daxil edirlər. İkinci nəsil insan hüquqları xalqla-
rın öz iqtisadi səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, mədə-
ni statuslarını genişləndirmək, geniş sosial im-
kanlar qazanmaq,  o cümlədən əmək, təhsil, sosi-
al təminat, istirahət, mədəni həyatda iştirak etmək 
və sair bu kimi elementləri özündə birləşdirir. 
İkinci dünya müharibəsi başa çatdıqdan sonra isə 
insan hüquqlarının üçüncü nəsli formalaşdırılma-
ğa başlanıldı. Bu hüquqlar mahiyyət etibarı ilə in-
sanların həmrəyliyinə, kollektiv hüquqlarına, 
ümumilik və cəmiyyət vasitəsilə həyata keçirilən 
hüquq sistemini əhatə edir. (1, 148-151) 

Elmi ədəbiyyatlarda mahiyyətinə, məzmununa 
və əhatə dairəsinə görə insan hüquq və azadlıqla-
rı “şəxsi hüquqlar və azadlıqlar”, “siyasi hüquq-
lar və azadlıqlar”, “sosial – iqtisadi və mədəni 
hüquqlar və azadlıqlar”, (2, 144-181; 3, 11) “pro-
sessual hüquqlar və azadlıqlar”, “şəxsi, mülki hü-
quq və azadlıqlar” və sair bu kimi təsnifatlara ay-
rılır. (4, 3-19; 5, 8-12) Müxtəlif qanunvericilik 
aktlarında, elmi nəzəri tədqiqatlarda göstərilən 
təsnifatların özləri müəyyən sistemaltı elementlə-
rə ayrılır. Bu barədə təsnifatları ümumiləşdirsək 
ondan nəticə etibarı ilə şəxsi (mülki) hüquq və 
azadlıqlar – bərabərlik hüququ, yaşamaq hüququ, 

azadlıq hüquq, mülkiyyət hüququ, təhlükəsiz ya-
şamaq hüququ, şəxsi toxunulmazlıq hüququ, şə-
rəf və ləyaqətin müdafiəsi hüququ, fikir və söz 
azadlığı, nigah hüququ, vicdan azadlığı, milli 
mənsubiyyət hüququ, ana dilindən istifadə hüqu-
qu; siyasi hüquq və azadlıqlar – vətəndaş hüququ, 
cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak et-
mək hüququ, dövlətin idarə olunmasında iştirak 
etmək hüququ, seçki hüququ, müraciət etmək hü-
ququ, birləşmək hüququ, sərbəst toplaşmaq hüqu-
qu, məlumat azadlığı, siyasi sığınacaq hüququ; 
sosial-iqtisadi və mədəni hüquqlar və azadlıqlar – 
mülkiyyət hüququ, əqli mülkiyyət hüququ, yara-
dıcılıq azadlığı, azad sahibkarlıq hüququ, əmək 
hüququ, tətil hüququ, istirahət hüququ, sosial tə-
minat hüququ, sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hü-
ququ, sağlamlığın qorunması hüququ, mədəniy-
yət hüququ, təhsil hüququ, mənzil hüququ, zərə-
rin ödənilməsini tələb etmək hüququ; prosessual 
hüquq və azadlıqlar – hüquq və azadlıqların məh-
kəmə təminatı, hüquqi yardım almaq hüququ, 
məhkəmə aidiyyətinin dəyişdirilməsinə yol veril-
məməsi, təqsirsizlik prezumpsiyası, bir cinayətə 
görə təkrarən məhkum etməyə yol verilməməsi, 
məhkəməyə təkrar müraciət hüququ, qohumların 
əleyhinə ifadə verməyə məcbur etməyə yol veril-
məməsi, tutulan, həbsə alınan və cinayətin törə-
dilməsində ittiham edilənlərin hüquqları kimi sis-
temaltı elemetləri və ya altsistemləri əhatə edir.  

Cəmiyyətdə vətəndaşların vəzifələri dedikdə, 
onların vergilər və başqa dövlət ödənişlərini ödə-
mək, vətənə sədaqət göstərmək, dövlət rəmzləri-
nə hörmət etmək, vətəni müdafiə etmək, tarix və 
mədəniyyət abidələrinin qorunmasını təmin et-
mək, ətraf mühitin qorunmasına səy göstərmək, 
qanuna zidd vəzifələrin icrasına yol verilməmək 
kimi vəzifələri müəyyənləşdirmişdir. Müxtəlif 
yanaşmalar və müxtəlif bölgülər əsasında təsni-
fatlara da rast gəlmək mümkündür. Lakin, insan 
hüquq və azadlıqlarının tarixinə, məzmun və ma-
hiyyətinə, tənzimlənmə obyektinə və sair meyar-
lara görə təsnifatlaşdırmaq ən çox elmi tədqiqat-
lar üçün, problemin mahiyyətini açmaq üçün əhə-
miyyətli ola bilər. Ümumiyyətlə, subyektiv xa-
rakterli müxtəlif təsnifatlar və yanaşmalar kon-
tekstində beynəlxalq və dövlətdaxili qanunverici-
lik aktlarında artıq normalaşdırılmış təsnifatlara 
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üstünlük verilməsi tamamilə məqsədəuyğun və 
məntiqi hesab olunmalıdır. Buna görə də belə təs-
nifatlarda beynəlxalq hüquqi aktlarda ifadə edil-
miş bölgülər, məsələn BMT-nin “İqtisadi, sosial 
və mədəni hüquqlar haqqında beynəlxalq 
Pakt”ında, “Mülki və siyasi hüquqlar haqqında 
beynəlxalq Pakt”ında və digər bu kimi beynəl-
xalq sənədlərdə göstərilən təsnifatlara üstünlük 
verilməlidir.  

İnsan hüquq və azadlıqlarının subyektlərə görə 
təsnifatı zamanı, “uşaq hüquqları”, “qadın hüquq-
ları”, “milli azlıqların hüquqları”, “qaçqınların 
hüquqları”, “xarici vətəndaşların və ya vətəndaş-
lığı olmayan şəxslərin hüquqları” və sair bu kimi 
təsnifatların aparılması problemin tədqiqi və qa-
nunvericilik normalarının tətbiqi baxımından ol-
duqca əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Respublikası-
nın Konstitusiyasında insanın və vətəndaşın geniş 
hüquq və azadlıqları təsbit olunsa da, lakin belə 
təsnifat aparılmamışdır. Bununla belə insan və 
vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının müxtəlif mə-
nalara və məzmuna, tənzimetmə obyektinə görə 
təsnifatlaşdırılması, onların tətbiqi və bu sahədə 
elmi tədqiqatların aparılması üçün faydalı ola bi-
lərdi.  

İnsan hüquq və azadlıqları sahəsində təbii və 
pozitiv hüquq nəzəriyyələrinin yaranması və for-
malaşması fikri qədim tarixə malik olsa da, bu-
nunla yanaşı bu sahədə üç yüz illik mübarizə tari-
xi mahiyyət etibarı ilə liberal demokratik təlimlə-
rə söykənir. İnsanın təbii hüquqları onun məhz 
insan kimi doğulması, təşəkkül tapması, şəxsiy-
yəti, ağlı, ləyaqəti, vicdanı ilə birlikdə məcmuu 
şəklində dəyərlidir. Bu hüquqlar bərabərliyə əsas-
lanır, alınmaz və pozulmaz hesab edilməklə, in-
san hüquqları ayrılmaz, ümumi, universal, bitkin 
və mükəmməl səciyyə daşıyırlar. (6, 13) İnsan ki-
mi doğulmuş varlıq onun malik olduğu irqdən, 
cinsdən, dildən, dindən, siyasi və digər baxışlar-
dan, milli və sosial mənşədən, mülkiyyətdən, do-
ğum və başqa xarakterizəedici xüsusiyyətlərdən 
asılı olmayaraq insan haqlarına və azad olmaq 
hüququna malikdir. İnsan hüquqları cəmiyyət üz-
vü olan fərdin, geniş mənada şəxsiyyətin mükəm-
məlliyini, bütövlüyünü səciyyələndirən ümumbə-
şəri mədəniyyətin əsas elementi kimi də qiymət-
ləndirilə bilər. İnsan hüquqları cəmiyyətin özəyi-

nin möhkəmləndirilməsinə, siyasi qarşıdurmanın 
aradan qaldırılmasına və cəmiyyətin ahəngdar şə-
kildə, demokratik və hüququ əsaslarla inkişafına 
xidmət edir, əxlaqi mahiyyət daşıyır. Buna görə 
də müasir dünyamızda insan hüquqları ideyası ic-
timai inkişaf prosesinə istiqamət və təkan verən 
mühüm ideyalardan biri kimi dəyərlidir. İnsan 
hüquqları cəmiyyətin, dövlətin, hər şeydən əvvəl 
isə insanın, onun şüurunun inkişafı ilə sıx bağlı-
dır. Hakimiyyətlə münasibətdə şəxsiyyətin hü-
quqlarının və azadlıqlarının etiraf olunmasının və 
dərk edilməsinin ilkin tarixi forması təbii hüquq 
ideyası əsasında formalaşmış və böyük inkişaf 
yolu keçmişdir. İnsan hüquq və azadlıqlarına dair 
çoxsaylı nəzəriyyələr və baxışlar olmuşdur. La-
kin təcrübi cəhətdən insan hüquq və azadlıqları-
nın son dərəcə zəruri və vacib olduğu, əsasən XX 
əsrdə baş verən iki dünya müharibəsindən sonra 
daha da aktuallaşmışdır. İnsan hüquqları haqqın-
da məsələ şəxsiyyətin hüququ statusu ilə üzvü su-
rətdə bağlıdır. Bu insanın cəmiyyətdə və dövlət 
həyatında yerini, hüququnu, azadlıqlarını, vəzifə-
sini, məsuliyyətini səciyyələndirən və özündə bir-
ləşdirən mürəkkəb elementlər sistemidir. Şəxsin 
hüquqi statusu cəmiyyətdə onun vəziyyətini, var-
lığını, tələbatlarını, maraqlarını, mənafelərini, 
fəaliyyətini özündə əks etdirir. İnsan hüquqları 
insanlar arasında, insanla dövlət, insanla cəmiy-
yət arasında qarşılıqlı münasibətləri ehtiva edir. 
Şəxsin hüququ statusu onun ictimai statusunun 
bir hissəsi kimi fərdin əsas hüquqlarını əhatə edir. 
Buna görə də bu problem konkret ictimai müna-
sibətlər, sosial imkanlar və vəzifələr çərçivəsini 
əhatə edir. Təsadüfi deyil ki, 1945-ci il Nurnberg 
məhkəməsinin qərarında nasist liderlərinin ittiha-
mının əsasında onların “insaniyyətə qarşı cina-
yət” kimi səciyyələndirilən əməllərinin dayandığı 
qeyd edilirdi. Çünki ictimai-siyasi həyatın əsasın-
da dayanan insan bütün maddi və mənəvi nemət-
lərin əsas yaradıcı olmaqla həyata gəlməsi ilə əl-
də etdiyi təbii hüquqlar - insan-cəmiyyət və in-
san-dövlət münasibətlərində ən yüksək səviyyədə 
dayanmalıdır. Bu mənada dövlətlə qarşılıqlı mü-
nasibətlərində hər bir insan, məhz ona məxsus 
olan əxlaqi və hüququ haqların əsl sahibi olmağa 
tamamilə haqlıdır. Buna görə də hər bir insan do-
ğulduğu gündən böyük, təkrarolunmaz və qiy-
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mətli bir varlıq olmaqla onun öz muxtariyyəti, 
müstəqilliyi, sərbəstliyi, şərəfi və ləyaqəti vardır. 
Dövlətin insanın ləyaqətinə toxunaraq onun mux-
tariyyətinə, müstəqilliyinə müdaxilə etməyə ixti-
yarı yoxdur. Bu da onu göstərir ki, hər hansı bir 
hakimiyyətin hüquq, vəzifə və azadlıqlarının 
konkret çərçivəsi, həddi və hüdudu vardır. Bu ba-
xımdan hər kəs öz hüquqlarını qoruyaraq dövlət 
qarşısında müvafiq tələblər irəli sürməyə tama-
milə haqlıdır. İnsan ona məxsus olan, anadan do-
ğularaq qazandığı hüquqlarla vəhdətdədir, ondan 
ayrılmazdır, onunla birlikdədir. Dövlət cəmiyyə-
tin müəyyən inkişaf mərhələsində insanlar tərə-
findən yaradılmış siyasi təsisat olmaqla mahiyyət 
etibarı ilə onun əsas vəzifəsi insana, onun rifahı-
na xidmət etməkdir. İnsanlar öz hüquqlarını mü-
dafiə etmək məqsədi ilə dövlətə könüllü olaraq 
verdikləri hüquqlar sərhəddində müstəqil haki-
miyyətə sahibdir. Buna görə də heç bir qanun in-
san hüquqlarını kifayət qədər əsaslar və səbəblər 
olmadan pozmaqda və ya azaltmaqda haqlı hesab 
oluna bilməz.  

Qlobal mahiyyət daşıyan dövlət bəşəriyyət ta-
rixində ən aparıcı bir təsisata çevrilsə də, əslində 
o, insandan sonda dayanır və ona xidmət göstər-
məyə, onun hüquqlarını qorumağa borcludur. 
Ədalətli və demokratik cəmiyyətlərdə “hakimiy-
yət bölgüsü” prinsipinə ciddi əməl edilməklə ya-
radılan qanunverici, icraedici və məhkəmə haki-
miyyətləri özbaşınalığın və səlahiyyətlərin zəbt 
edilməsinin qarşısını almağa xidmət edir. Məhz 
buna görə də ölkə miqyasında yeganə suveren 
hakimiyyətin məhz dövlətə mənsub olması ideya-
sı, bütün mütərəqqi təlimlərdə birmənalı şəkildə 
dəstəklənir. Dövlət ölkənin daxilində və xaricin-
də tam müstəqil olmaqla heç bir qurumdan, heç 
bir təşkilatdan asılı ola bilməz. “Beynəlxalq 
Montevidio Konvensiyası” (1933) dövlət statusu-
na aydınlıq gətirərək onun daimi əhaliyə, əraziyə, 
hökumətə, suverenliyə sahib olan bir təsisat kimi 
keyfiyyət əlamətlərini əks etdirmişdir. (7, 40-41) 
Bu da hüquqi cəhətdən beynəlxalq miqyasda hər 
hansı bir dövlətin qanuni və suveren xüsusiyyət-
lərinin, onun müstəqilliyinin əsas atributu oldu-
ğunu tam təsdiq edir.  Beynəlxalq hüquq, dövlə-
tin mövcud olmasını onun suverenliyi ilə şərtlən-
dirir. Suverenlik dövlət hakimiyyətinin konkret 

ərazi daxilində müstəqilliyinin və aliliyinin key-
fiyyət göstərici hesab olunur. Dövlətin daxili su-
verenliyi konstitusiya hüququ, xarici suverenliyi 
isə beynəlxalq hüquq elmi tərəfindən öyrənilir. 
(8, 49) 

Suverenlik dövlətin siyasi və hüquqi keyfiyyə-
ti olmaqla hakimiyyətin daxildə və xaricdə tam 
müstəqil olması ilə səciyyəvidir. Təsadüfi deyil-
dir ki, BMT Nizamnaməsində, BMT Baş Məcli-
sinin 1970-ci il Bəyannaməsində, Helsinki Yekun 
aktinda suveren bərabərlik və suverenliyə xas 
olan hüquqlara hörmət etmək, müasir beynəlxalq 
hüququn ümumi tanınmış prinsipi kimi bəyan 
edilmişdir. BMT Nizamnaməsinin ikinci maddə-
sinin birinci bəndində göstərilir ki, Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı onun bütün üzvlərinin suveren 
bərabərliyi prinsipinə əsaslanır. (9, 8)  

Dövlət suverenliyi dövlət hakimiyyətinin hə-
min dövlətin daxilində qeyri-məhdud üstünlüyü-
nü, dövlət başçısının isə xarici münasibətlər sahə-
sində tam müstəqilliyini nəzərdə tutur. (10, 79) 
Buna görə də suveren bərabərlik prinsipinin məz-
mununu açarkən professor Lətif Hüseynov bunun 
əsasən iki elementdən ibarət olduğunu vurğula-
yır. O göstərir ki, hər bir dövlət tam suverenliyə 
malikdir, öz siyasi və iqtisadi sistemini sərbəst və 
maneəsiz olaraq özü müəyyən edir. Hər bir döv-
lət bütün digər dövlətlərin suverenleyinə, ərazi 
bütövlüyünə və siyasi müstəqilliyinə hörmət et-
məlidir. Suveren bərabərlik prinsipinin məzmu-
nuna daxil olan ikinci ünsürə görə isə bütün döv-
lətlər ərazisinin miqyasından, əhalisinin sayın-
dan, inkişaf səviyyəsindən və hərbi-siyasi poten-
sialından asılı olmayaraq hüququ cəhətdən bəra-
bər olmaqla beynəlxalq təşkilatlarda hər bir döv-
lət bir səsə malikdir. Buna görə də beynəlxalq 
hüquq normaları dövlətlər tərəfindən qarşılıqlı ra-
zılıq yolu ilə bərabər hüquqlu əsasda yaradılır. (8, 
29)  

İnsan hüquq və azadlıqları probleminin tədqi-
qində mühüm mərhələlərdən birini qadın və kişi 
hüquqlarının kompleks öyrənilməsi məsələsi təş-
kil edir. Bu problem bəşəriyyət tarixində həmişə 
diqqət mərkəzində olsa da, lakin onun müasir tə-
ləblər baxımından tədqiqi əsasən keçən əsrdə ak-
tuallaşmağa başlamışdır. Problem müxtəlif ölkə-
lərdə müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən araşdırıl-
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masına baxmayaraq, bu məsələdə boşluqlar, zid-
diyyətlər və  öyrənilməli məsələlər həddindən 
çoxdur. Xüsusilə, Azərbaycan kimi öz müstəqilli-
yini, zaman etibarı ilə yeni bərpa etmiş ölkələrdə 
qadın hüquqlarının öyrənilməsi çox vacibdir.  

Ana təbiət insanı kişi və qadın cinsi kimi iki 
növə ayırmaqla əslində bioloji, sosioloji və hüqu-
qi fərqliliyin ilkin əsasını qoymuşdur. Buna görə 
də əsrlər boyu kişi-qadın münasibətlərində fiziki 
gücü ilə fərqlənən kişinin rolu həmişə üstün ol-
muş, cəmiyyətdə və ailədə hakim mövqeyinin üs-
tünlüyü ilə seçilmişdir. Bütün bunlara görə də ta-
rixin müəyyən mərhələlərində, təbii olaraq qadın 
hüquqları uğrunda hərəkat başlamış və bu uzun 
illər davam etmişdir. Etiraf edilməlidir ki, müəy-
yən uğurlu nəticələr əldə edilməsə də, lakin qadın 
hüquqlarının geniş təsbitində və real surətdə hə-
yata keçirilməsində inqilabı dəyişikliklər, əsasən 
XX əsrdə baş vermişdir. Bu proses indi də davam 
etməkdədir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində 
qadın hüquqları sahəsində böyük uğurlar əldə 
edilsə də, bununla belə dünyanın bəzi regionlarda 
qadın hüquqlarının və azadlıqlarının təmin olun-
ması sahəsində ciddi böhran indi də qalmaqda-
dır.(11, 78-90) 

Bu gün dünyada aparılan müxtəlif istiqamətli 
elmi tədqiqatlarda insan hüquqlarının və azadlıq-
larının təmin olunması probleminə xüsusi önəm 
verilsə də, fəqət qadın hüquqlarının və ya kişi hü-
quqlarının müstəqil tədqiqat mövzusu kimi fərqli 
araşdırılması hallarına yalnız son illərdə rast gəl-
mək mümkündür. Normativ-hüquqi yaradıcılıq ba-
xımından da qadın hüquqlarına həsr olunmuş müs-
təqil və ayrıca qanunların qəbul edilməsi təcrübəsi 
kifayət qədər yenidir. Daha geniş mənada vurğula-
maq zəruridir ki, qadın hüquqları və azadlıqları ilə 
bağlı bir sıra beynəlxalq və dövlətdaxili hüquq nor-
maları mövcud olsa da, bu gün nə milli, nə də bey-
nəlxalq səviyyədə müstəqil olaraq “qadın hüquqla-
rı” haqqında normativ-hüquqi akt indiyə kimi ha-
zırlanmamış və qəbul edilməmişdir. 

Tarixən cəmiyyət - dövlət münasibətlərində 
insan amili həmişə aparıcı mahiyyət daşımışdır. 
Bu da onunla əlaqədardır ki, bəşəriyyət tarixində 
bütün hadisələrin və proseslərin əsasında məhz 
İnsan – Fərd – Şəxsiyyət faktoru dayanır. Təsa-

düfi deyil ki, məhz insanın bir varlıq olaraq müx-
təlif elm sahələri tərəfindən öyrənilməsi, tədqiq 
olunması zaman-zaman davam etdirilmişdir. Yer 
üzündəki canlıların ən yüksək və ali təbəqəsi, ta-
rixi prosesin, maddi və mənəvi mədəniyyətin ya-
radıcısı və inkişafının subyekti olan insana indiyə 
kimi bitkin anlayış verilməmiş, onun mahiyyəti 
və səciyyəvi xüsusiyyətləri sona qədər araşdırıl-
mamışdır. Eyni zamanda, insan cinsinə məxsus 
olan subyektlərin – qadının və kişinin mahiyyəti, 
ümumi və fərdi səciyyəvi xüsusiyyətləri tam 
araşdırılmamış, ümumiyyətlə bu məhfuma və 
onun arxasında dayanan insan obrazına – kişi və 
qadına bioloji, sosial, hüquqi, fəlsəfi və sair mə-
nalarda mükəmməl aydınlıq gətirilməmişdir. 
Tədqiqatlarda insan, qadın, kişi hüquqları, onla-
rın ümumi və fərdi cəhətləri, mahiyyəti, yeri və 
rolu dəqiqləşdirilməmiş, ictimai-siyasi, humani-
tar və təbabət elmlərinin müxtəlif sahələri tərəfin-
dən kompleks tədqiqatlara cəlb edilməmişdir. Bu 
baxımdan insan və qadın hüquqlarının mahiyyəti-
nin, hüquqi aspektlərinin və səciyyəvi xüsusiy-
yətlərinin tədqiq olunması son dərəcə vacib və 
aktual mahiyyət kəsb edir.(12, 14)  

İnsan-cəmiyyət-dövlət münasibətlərində hüqu-
qi tənzimlənmə, idarəçilik sistemində istisnasız 
olaraq ən çox ehtiyac duyulan fəaliyyət sahələrin-
dən biri hesab olunur. Hüquq isə cəmiyyətdə qa-
nunauyğun olaraq meydana gələn, sosial baxım-
dan qarşılıqlı fəaliyyətin elə bir xüsusi formasıdır 
ki, onun bütün iştirakçıları qarşılıqlı, ötürücü hü-
quqlara və vəzifələrə sahib olur və insanın tələ-
batlarını, maraqlarını dövlətin qadağan etmədiyi, 
yaxud yaratdığı xüsusi orqanların simasında tə-
minat verdiyi və mühafizə etdiyi xüsusi qaydada 
realizə edilir. Hüquq münasibəti cəmiyyətdə və 
dövlət həyatında tərəflərin konkret davranışını 
müəyyənləşdirir və ictimai təcrübəyə tənzimlən-
mə, qayda elementi daxil etməklə sosial-iqtisadi 
əsasa və özünəməxsus hüquqi xüsusiyyətlərə ma-
lik olur. Bu baxımdan son illər insan-cəmiyyət-
dövlət münasibətlərində diqqəti ən çox çəkən mə-
sələlərdən biri, bəlkə də birincisi məhz insan hü-
quqlarının və azadlıqlarının tədqiqi,  öyrənilməsi, 
onların etibarlı müdafiəsinin təmin olunması sa-
həsində səmərəli fəaliyyətin təşkilatı-hüquqi 
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əsaslarının təkmilləşdirilməsi problemi hesab 
oluna bilər. Şəxsiyyətin hüquqlarının və azadlıq-
larının hüquqi baxımdan qanunvericilikdə əks 
olunması, həyata keçirilməsi və müdafiəsi de-
mokratik və hüquqi dövlətin ən vacib funksiyala-
rından biridir. Bu hüquqların mükəmməlliyi və 
müdafiəsi bəşər tarixində insanlığın ən ideal ar-
zularından biri olmaqla, müasir hüquqi dövlətlər 
qarşısında da duran mühüm prioritetlərdən hesab 
edilir. Buna görə də vaxtı ilə siyasi xadimlər, nə-
zəriyyələr tarixi siniflər mübarizəsi kimi səciyyə-
ləndirən tədqiqatçılar, bu gün tarixi insan hüquq-
ları və azadlıqları uğrunda mübarizə tarixi kimi 
xarakterizə etməkdə tamamilə haqlıdırlar. Təsa-
düfi deyildir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, bə-
şər ailəsinin bütün üzvlərinə xas olan ləyaqətləri 
və onların bərabər və ayrılmaz hüquqlarını qəbul 
etməyi - azadlığın, ədalətin və ümumi sülhün tə-
məli olduğunu, insan hüquqlarına laqeydliyin və 
həqarətin bəşəriyyətin vicdanını hiddətləndirən 
vəhşi əməllərə gətirib çıxardığını və insanların 
söz və əqidə azadlığına mane olacağı qorxusu və 
ehtiyaclardan azad olacaq bir dünyanın yaradıl-
masının insanların ən ali arzusu kimi bəyan etdiyi-
ni, insanın müstəbidliyə və zülmkarlığa qarşı so-
nuncu vasitə kimi əl atmağa məcbur qalmasını tə-
min etmək məqsədi ilə insan hüquqlarının qanun 
hökmüylə qorunmasının zəruri olacağını, insanın 
əsas hüquqlarına, insan şəxsiyyətinin ləyaqətinə və 
dəyərlərinə, kişi və qadınların hüquq bərabərliyinə 
olan inamlarıni təsdiq etdikləri və daha çox azadlıq 
şəraitində sosial tərəqqiyə və həyat şəraitinin yaxşı-
laşdırılmasına yardım göstərmək, insan hüquqlarına 
və əsas azadlıqlarına hamılıqla hörmət və riayət et-
mək niyyətini alqışlayaraq “Ümumdünya insan hü-
quqları Bəyannaməsi”ni – insan hüquq və azadlıq-
larının zəngin və mükəmməl formada ifadə edən 
beynəlxalq əhəmiyyətli Bəyannaməni elan etdi. Bu 
Bəyannamənin preambula hissəsində, insan hüquq-
larına və azadlıqlarına dair yaranmış tarixi zərurətin 
beynəlxalq zəminləri, məqsədləri və vəzifələri mü-
kəmməl formada öz ifadəsini tapmış və əsaslandı-
rılmışdır (9, 51-58).  

Tədqiqatlar göstərir ki, qadın və kişi – “insan” 
adlanan varlığın iki tərəfini, iki fərdi cinsi ehtiva 
etsə də, zahiri və daxili baxımdan müəyyən ox-

şarlıq elementləri mövcud olsa da, mahiyyət eti-
barı ilə onlar heç də eyni deyillər. İnsan olaraq 
qadın və kişi, daxili və xarici bədən quruluşları-
na, bioloji və fizioloji xüsusiyyətlərinə, cinsi fəa-
liyyətlərinə, vərdişlərinə, temperamentlərinə, si-
nir sisteminə, əqli və zehni qabiliyyətlərinə, yad-
daşlarına, sosial və psixoloji davranışlarına, hadi-
sə və proseslərə yanaşmalarına, cəmiyyətdəki və 
məişətdəki fərqli rollarına və digər çoxsaylı xüsu-
siyyətlərinə görə biri-birindən kəskin surətdə 
fərqlənirlər. Nəsil artırmaq üçün kişi cinsinə 
mənsub olan orqanlardan fərqli olaraq, ana təbiət 
qadının nəsil artırmaq üçün vacib olan orqanları-
nı möhkəm sümük müdafiə sistemi ilə etibarlı şə-
kildə, hər hansı xarici təsirlərdən və zədələrdən 
qoruyan bir sahədə, qarın boşluğunda yerləşdir-
mişdir. Bu anaya olan ilahi məhəbbətin əsl təcəs-
sümü kimi də qiymətləndirilə bilər. Dünyaya 
uşaq gətirmək üçün vacib olan əlaqə zamanı kişi 
toxumlarının sayı bir milyon ədədi keçdiyi halda, 
qadın orqanizmi bütün həyatı boyu cəmi dörd 
yüz ədəd yumurta hüseyrəsi hasil edir. Qadın yu-
murta hüseyrəsi olduqca mürəkkəb quruluşa ma-
lik olmaqla, nəsillərarası irsiyyət xüsusiyyətləri-
nin ötürülməsində əsas daşıyıcı funksiyasını yeri-
nə yetirir. Qadın yumurtasının yaranması və inki-
şafı da kifayət qədər mürəkkəb olmaqla, yalnız 
insan orqanizminin normal temperatur şəraitində 
- 36,6 dərəcədə yetişir. İnsan genomundakı 23 
cüt xromosomdan 22-nin insanın cinsiyyətinə heç 
bir dəxli yoxdur. Yalnız 23-cü xromosomun - qa-
dındakı “XX”, kişidəki “XY” xromosomlarının 
cinsiyyətlə bilavasitə əlaqəsi vardır. Kişi Y – xro-
mosomu, qadın X-xromosomuna nisbətən olduq-
ca az informasiya daşıyıcısıdır. Kişi toxumu yal-
nız eyni şansla “Y” və “X” daşıyıcısı olmaq im-
kanına malikdir. Əgər mayalanma zamanı yu-
murta hüseyrəsinə Y xromosomu keçərsə dölün 
cinsinin oğlan, X xromosomu keçərsə isə qız ola-
cağı müddəası elmi cəhətdən tam təsdiq edilmiş-
dir. Oğlanlarda Y xromosomunun genealogiyası-
nı genetik analizlə yoxlamaq mümkün olduğu 
halda, qızlarda X xromosomlarının hansının ata-
dan, hansının anadan alındığını yoxlamaq və mü-
əyyən etmək çətindir. (13, 111-113; 14, 46-47; 
15, 33-34; 16, 10-21, 17, 121-125;)  
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Ümumiyyətlə, qadın və kişi cinsi bioloji, fizio-
loji, psixioloji, genetik, sosial və bir çox digər 
xüsusiyyətlərinə görə fərqli mahiyyət daşıyırlar, 
hətta onlar vahid “insan” adı altında təmsil olun-
salar da və ya ilk baxışda oxşar görünsələr də 
təhlillər göstərir ki, hər iki cins biri-birindən bir-
mənalı şəkildə fərqlidirlər. Bunların hər birinə - 
qadına və kişiyə indiyə qədər müstəqil anlayışlar 
verilməsi ənənəsi hələlik ki, elmə məlum deyildir 
və onların fərqindən danışarkən bir qayda olaraq 
tədqiqatlarda çox vaxt cinsi fərqə həmişə üstün-
lük verilmişdir. Lakin elə ən qədim hüquq abidə-
ləri hesab edilən dini kitablarda - Zəburda, Töv-
ratda, İncildə, Quranda qadına və kişiyə fərqli 
münasibət az və ya çox dərəcədə əks etdirilmiş-
dir. İncildə və dünyanın ən qədim eposu sayılan 
“Bilqamış” dastanında kişinin və qadının ayrı – 
ayrı cins olaraq Allah tərəfindən yaradıldığı, xəlq 
edildiyi göstərilmişdir. Orada qeyd edilmişdir ki, 
Adəm və Həvva ilk insanlar olaraq yaradıldıqdan 
sonra, onlar arasında mehr yarandı, ünsiyyətə gi-
rərək ər-arvad kimi yaşamağa başladılar. Bu da 
kişi – qadın münasibətlərinin başlanğıcı, mabədi 
hesab oluna bilər. Qədim Şumer əfsanələrinə gö-
rə Göy (An) və Yer (Ki) arasında yaranmış mü-
nasibətlərdən Engül və Enki tanrıları doğuldu və 
bununla da insan nəsli yaranıb inkişaf etməyə 
başladı. Sonralar qadağan edilmiş meyvələrə ta-
mah gösərən Enki tanrısı günah əməlinə görə 
cənnətdən qovuldu. Rəvayətə görə onun bədəni-
nin səkkiz hissəsindən, səkkiz şəfaverici vasitə, 
qabırğa hissəsindən isə Minti ilahəsi - həyat yol-
daşı kimi yaradıldı. Bu da onu göstərir ki, kişinin 
qadının qabırğasından yaradılması müddəası bir 
ideya kimi hələ qədim şumer rəvayətlərində belə 
öz əksini tapmışdır. İncildə isə bundan fərqli ola-
raq, qadının kişinin qabırğasından yaradılması 
müddəası irəli sürülmüşdür. İncildə insanın iki 
cinsi özündə birləşdirən varlıq kimi yaradıldığı 
müddəası öz əksini tapmış, kişi bütün yaranışın 
“tac”ı kimi təqdim edilmiş və qadının onun qa-
bırğasından yaradıldığı göstərilmişdir. İnsan ad-
lanan bu varlıqların – qadının və kişinin fərqli ya-
ranışı, onların heç də biri-birinin eyni olması de-
mək deyil, fərqli və müəyyən mənada əksikliklə-
rin vəhdəti kimi vahid bir adda, “insan” kimi ya-

radılması və təşəkkül tapması da müəyyən bir 
məntiqə, qanunauyğunluğa söykənmişdir. Belə 
ki, antik fəlsəfədə göstərildiyi kimi, dünyada hər 
şeyin ikili mahiyyəti olduğu kimi, qadın və kişi 
də fərqli mahiyyət daşıyırlar. Bu da ondan irəli 
gəlir ki, tarixən yalnız biri-birinə zidd olan qüv-
vələrin yeni həyatın başlanğıcı və inkişafı üçün 
əsas ola bilməsi müddəası elmdə aranan mahiy-
yət daşımışdır. Çünki qadın və kişi fərqliliyi ol-
madan bu gün insan nəslinin inkişafının müm-
künsüz olması müddəası artıq elm tərəfindən bir-
mənalı şəkildə öz təsdiqini tapmışdır. Bu mənada 
dünyanın - insanlığın davamı və inkişafı, sonra-
dan birmənalı şəkildə öz təsdqini tapmış məntiqi 
mühakimələrə əsaslandığı heç bir şübhə doğur-
mur. Belə ki, həyatın dialektik inkişafının məğ-
zində məhz əksliklərin vəhdətinin və mübarizəsi-
nin dayandığı, əslində bununla bir daha etiraf edi-
lir. Bu gün müasir elmin inkişafı tam təsdiq edir 
ki, mayalanmış insan rüşeyminin ilkin mərhələ-
sində faktiki olaraq cins olmur. Əslində o, cinssiz 
olaraq, ümumi bir insan rüşeymi kimi özünü gös-
tərir və bu rüşeym beş həftədən sonra öz cinsi 
əlamətlərini, özününün ilkin elementlərini forma-
laşdırmağa başlayır. Doqquz həftəlik dölün cəmi 
2 qram çəkisi, 3 sm uzunluğu olmasına baxmaya-
raq, mikroskop altında gələcək kişinin və ya qa-
dının ilkin əlamətlərini müşahidə etmək müm-
kündür. Artıq hamiləliyin dördüncü ayından son-
ra dölün cinsiyyətini – qız və ya oğlan olacağını 
həkimlər müəyyən edə bilirlər. Hətta bu gün elmi 
fəaliyyət nəticəsində sübuta yetirilmişdir ki, ana 
bətnində olan rüşeymin inkişafının ilkin mərhələ-
sində dölün gələcəkdə qız və ya oğlan olacağına 
stimul vermək, istiqamətləndirmək, təsir göstər-
mək, tənzimləmək, necə deyərlər idarə etmək ar-
tıq reallığa çevrilmişdir. Qız doğularkən oğlana 
nisbətən 25 qram yüngül olur. Bu fərq sonralar 
da yaş nisbətinə görə davam edir. Yetkin qadının 
ürəyi kişinin ürəyi ilə müqayisə də həcmcə kiçik 
olur. Qan dövranı miqdarca azlıq təşkil edir, nə-
fəs sisteminin imkanları geri qalır. Qadın orqa-
nizminin bütün funksional sistemi, xolestrin mü-
badiləsi istisna olmaqla, öz zəifliyi ilə seçilir. Bu-
na görə də kişinin qan damarlarında xolestrin da-
ha çox yığılıb qalır və nəticədə qadınlara nisbətən 
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kişilərdə ürək-damar xəstəlikləri əhəmiyyətli də-
rəcədə çox olur. Kişilərdə sümüklərin ölçüləri və 
əzələ kütləsi çox olduğuna görə o, fiziki cəhətdən 
daha güclü olur. Qeyd edilməsi zəruridir ki, 10 
yaşadək olan qızların qol qüvvəsi eyni yaşlı oğ-
lanlara nisbətən artıq olmasına baxmayaraq, son-
ralar bu fərq oğlanların xeyrinə əhəmiyyətli dərə-
cədə artır və dəyişir. Statistik təhlillər göstərir ki, 
bütün dünya ölkələrində qadınların orta yaş ömrü 
kişilərə nisbətən daha çox olur. Bu da kişilərin 
payına düşən fiziki işin ağırlığı, spirtli işkilər, tü-
tün qəbulu, zərərli vərdişlərin təsiri və digər bu 
kimi mənfi amillərlə sıx bağlıdır.  

Təhlillər göstərir ki, kişinin və qadının əqli qa-
biliyyətlərində, başda və beyində belə aşkar fərqli 
cəhətlər vardır. Qadınların intuisiya imkanları ge-
niş olur və onlar kifayət qədər emosionallıqları 
ilə seçilirlər. Qadınlar həyat münasibətlərində və 
əlaqələrində özləri üçün mənəvi qida almaq im-
kanına üstünlük verdikləri halda, kişilər maddi 
tərəfə daha çox diqqət yetirirlər. Onlar öz iste-
dadlarını poeziyada və təsviri incəsənətdə reallaş-
dırdıqları halda, bəstəkarlıq istedadı zəif inkişaf 
edir, özlərinə məlum olan həqiqətləri üzə vurma-
ğı, ailələrinin və ya münasibətlərinin korlanacağı, 
dağılacağı qorxusu ilə gizlətməyə meyilli olur, 
məkrlilik, hiyləgərlik bacarığı ilə fərqlənirlər. Ki-
şiləri pis xəbərlər, peşə uğursuzluqları, maddi çə-
tinliklər, qadınları isə tənhalıq, ailə narazılıqları, 
uşaqlarla bağlı problemlər daha çox narahat edir. 
Qadınları sevgidə məhəbbət, nəzakət, diqqət və 
hörmət maraqlandırırsa, kişiləri öz vaxtlarını 
zövqlə keçirmək, şəhvət hissi və şöhrətpərəstlik 
xüsusiyyətləri daha çox cəlb edir. (18, 74) 

İslam dininə görə Allah dünyanı əvvəl yaratmış, 
sonra isə insanı xəlq etmişdir. Bu mənada Qurani-
Kərimin “əl-Hicr” surəsinin 26-cı ayəsində deyilir: 
“Biz insanı quru - (toxunduqda saxsı kimi səs çıxa-
ran) və qoxumuş (və ya torpaqdan dəyişib başqa 
şəklə düşmüş) qara palçıqdan yaratdıq!” 

“...(ya Peyğəmbər!) xatırla ki, o zaman sənin 
Rəbbin mələklərə belə demişdir: “Mən palçıqdan 
bir insan (Adəmi) yaradacağam, onu tamamlayıb 
(insan şəklinə salıb) Öz ruhumdan (Özümün ya-
ratdığım ruhdan) üfürən kimi ona səcdə edin” 
(19, əl-Hicr surəsi)  

Dini kitablarda qadın kimi təqdim edilən Həv-
va hər şeyi bilməyə, öyrənməyə can atan varlıq 
kimi təsvir edilir ki, bu da qadın xislətini, onun 
istənilən hadisələrə və proseslərə daxilən marağı-
nı, öyrənmək və bilmək həvəsini xarakterizə edən 
və fərqləndirən tipik səciyyəvi keyfiyyətlərdən 
hesab oluna bilər. Kişi kimi təqdim edilən Adəm 
isə əksinə, sadəlöhv, çox passiv və primitiv for-
mada – “gil-palçıq parçası” kimi təqdim edilir. 
Elə bunun nəticəsidir ki, ilahi qaydaları pozaraq 
Həvva qadağan olunmuş meyvəni dadıb yeməklə, 
dəyişir, Adəmi də yoldan çıxarmaqla qoyulmuş 
qadağaları pozur. Həvvanı çılpaq və cazibədar bir 
xanım kimi görən Adəm sevib-sevilmək eşqi ilə 
yanır, alovlanır. Nəticədə Allahın qoyduğu qay-
dalara əməl etməyən Həvvanın özbaşına hərəkət-
ləri, onun bir növ şeytanın felinə uyaraq yoldan 
çıxması, qadın nəslinə nifrət yaradır və zaman-
zaman Həvvanın irsi davamçıları olan qadınların 
lənətlənməsinə gətirib çıxarmışdır. Başqa sözlə 
bu rəvayət ilkin dövrdə qadının kişi üzərində 
mövqe üstünlüyünü göstərir və cəmiyyətin inki-
şaf tarixində qadın, “kişini yoldan çıxaran”, “qo-
yulmuş qaydalara əməl etməyən” varlıq təəssüra-
tı yaradır. Buna görə də xristianlıqda qadınların 
hüququ həmişə məhdudlaşdırılmış və bəzən onlara 
şeytan münasibəti, nifrəti təlqin edilmişdir. Avropa-
da qadınların “murdar olmaları”, onların İncilə to-
xunmasının qadağan edilməsi də buradan qaynaqla-
nır. Hələ XVIII əsrdə Fransada “Qadın insandır, 
yoxsa Şeytan?” mövzusunda konfransın keçirilməsi 
buna misal ola bilər. Elə buna görə də, XIX əsrin 
sonlarına qədər xristian aləmində qadınlara intensiv 
olaraq mənfi münasibət göstərilmiş, ona murdar 
varlıq kimi İncilə əl uzatmaq belə yasaq edilmişdir.  

Tarixi məxəzlər və arxeoloji qazıntılar bəşə-
riyyətin ilkin dövründə ibtidai formada da olsa, 
ailənin idarə olunmasında, ərzaq təminatında, 
ocağın qorunmasında, nəslin artırılmasında, uşaq-
ların böyüdülməsində hakim mövqenin anaya – 
madərşaha məxsus olduğunu sübuta yetirir. Belə 
ki, İsveç alimi İohan Bahofen 1861-ci ildə  “Ana 
hüququ nəzəriyyəsi” adlı əsərində arxeoloji qa-
zıntıların və aparılan elmi tədqiqatların nəticəsin-
də hələ patriarxal, yəni ata hökmranlığı dövrün-
dən əvvəl ana hökmranlığının, yəni madərşahlı-
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ğın mövcud olduğunu sübuta yetirmişdir. Oxşar 
mövqe alman alimi Fridrix Engelsin “Ailənin, 
xüsusi mülkiyyətin və dövlətin mənşəyi” əsərin-
də də öz təsdiqini tapmışdır. Bir çox arxeoloqlar 
da dünyanın müxtəlif ölkələrində apardıqları qa-
zıntılar zamanı ana hökmranlığının tarixən möv-
cud olması nəticəsinə gəlmişlər. Sonralar təbiətin 
və cəmiyyətin inkişafında əhəmiyyətli rol oyna-
mış əmək bölgüsünün təşəkkülü, qəbilələrarası 
ziddiyyətlərin və münaqişələrin, amansız təbiətlə 
mübarizənin kəskinləşməsi, fiziki gücün üstünlü-
yü hesabına əldə edilən uğur, qələbə, maddi ne-
mətlər uğrunda mübarizə tarixi, cəmiyyətdə kişi-
lərin rolununun əhəmiyyətli dərəcədə güclənmə-
sinə stimul vermiş və sanki qadının rolu arxa cəb-
həyə, ikinci sıraya keçmişdir. Bununla belə, qə-
dim dinlərdə və rəvayətlərdə qadının rolu bir ana 
kimi çox vaxt müqəddəsləşdirilmiş, qədim şu-
merlər qadını- ananı hər şeydən  - vardan, dövlət-
dən, övladdan belə üstün tutmuşlar. Həyatda hər 
şey qazanmaq, əldə etmək olar, ancaq ananı yox. 
Buna görə də ana müqəddəs hesab olunmuş, ana-
lıq ləyaqəti, analıq haqqı hər bir övlad üçün, han-
sı cinsə mənsub olmasından asılı olmayaraq əzəli 
və əbədi olmuşdur.  

Qədim yunanlarda Fidiy, Poliklet və Kresilay 
kimi heykəltəraşların Artemida məbədinin sütun-
lar üzərində yaratdıqları gözəl, cazibəli qadının 
sağ döşü (süd vəzisi) kəsilmiş vəziyyətdə təsvir 
edilmişdir. Bu da onunla əlaqədar idi ki, antik 
dövrdə qız uşaqlarının sağ süd vəzisi yandırılaraq 
kəsilirdi ki, amansız döyüşlər zamanı oxun yayını 
çəkərkən döşləri ona mane olmasın. Bəlkə bu 
fakt cəmiyyətin bütün ağırlığını öz üzərində daşı-
maq missiyasının aparıcı qüvvəsi kimi ananın - 
madərşahın bir varlıq olaraq, qadın təkamülünün 
ibrətamiz nümunəsi, olmaqla onun keşməkeşli ta-
leyi haqqında məlumat verir.     

Ümumiyyətlə qadının və kişinin genetik, bio-
loji, fizioloji xüsusiyyətləri, davranış və düşüncə 
tərzləri, intellektuallıq əmsalları, əqli kamillik sə-
viyyəsi, sosial təyinatı əhəmiyyətli dərəcədə fərq-
lidir. Qadın məntiqi, kişi məntiqindən kəskin su-
rətdə seçilir. Öz fəaliyyətində qadın həmişə nə is-
tədiyini bilir. Qadın düşüncəsinə görə əgər məq-
sədə çatmaq qarşıya qoyulmuşdursa, o zaman 

məqsədə çatmaq yolları ikinci dərəcəli əhəmiyyət 
kəsb edir. Bu gün feminizim ictimai hərəkatı qa-
dınların cəmiyyətdə rolu, hüquqları və vəzifələri 
ilə məşğul olan bir fəlsəfi təlim, hərəkat kimi mü-
əyyən uğurlara nail olsa da, müxtəlif mənfi təza-
hürlərində meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. 
İnsanlar cinsi həyatın təbii gedişinə ən müxtəlif 
üsullarla və vasitələrlə müdaxilə etmək imkanla-
rına sahib olmuşlar. Qadınlar hamiləliyin qarşısı-
nı müxtəlif üsullarla almağa çalışır, rüşeymin 
hansı cinsə mənsub olmasını bildikdən sonra mü-
əyyən istiqamətlər seçir, ona daha çox sərf edəni 
oğlanı və ya qızı seçim edərək saxlamaq imkanı 
və ya əksinə, məhv etmək imkanı əldə edir. Qa-
dın orqanizmi heç nəyə baxmadan hormon ifraz 
etmək keyfiyyətini saxlayır və o bu fəaliyyətini 
müəyyən yaşa qədər davam etdirir. Belə əməliy-
yatların və müdaxilələrin nəticəsində cinsi əlaqə-
nin intensivliyinə baxmayaraq, hamiləlik baş ver-
mir və populyasiyada gender disbalansı yaranır. 
Seksual aktiv qadınların sayı çoxalır, onların cin-
si cüt tapmaq şansı azalır. Qadın aqressivləşir və 
bu aqressivlik kişiyə yönəlir. Bu zaman qadının 
cinsi instinkti nə baş verdiyini “anlamır”, nəticə-
də cinsi meyil öz cinsindən olan fərdlərə doğru 
yönəldilir və beləliklə, lesbiyanlıq kimi xoşagəl-
məz təzahürlər yaranır. Cinsi cəhətdən fəal qa-
dınların çox olması kişilərdə cinsi toxluğun ya-
ranmasına gətirib çıxarır, onlar passivləşir və 
oyanma vəziyyətinə gəlmək üçün müxtəlif dər-
man vasitələrindən, preparatlardan istifadə etmək 
zorunda qalır. Bu zaman qadın aqressivliyinin 
yaratdığı qorxu hissi kişiyə öz zəifləmiş cinsi 
meylini başqa səmtə yönəltməyə təhrik edir. Bü-
tün bunların nəticəsində də qadınlar və kişilər 
arasında müxtəlif cinsi pozğunluqlar və anomal 
hadisələr baş verir. Yaxud uşaq doğumunu tən-
zim etmək üçün qadınlar müxtəlif vasitələrdən is-
tifadə edir, doğuşun qarşısını alır, uşaqların sayı-
nı və cinsini tənzim edir və bəzən də genetik cə-
hətdən qüsurlu doğulan zəif fərdlər nəsil törətmə-
dən tələf olurlar. Öz körpəsini itirən ana ruhi sar-
sıntılar keçirir və bu sarsıntının təsiri altında ye-
nidən uşaq doğmağa həvəs qalmır. Dünyaya qü-
surlu gələn körpələrin yaşamaq imkanları müasir 
tibbi texnologiyalardan istifadə etməklə genişlə-
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nir və qüsurlu doğulan uşaqların sayı çoxalmağa 
başlayır. Bu gün seksual pozğunluqlar konteks-
tində və qüsurlu yanaşmalar nəticəsində təəssüf 
ki, homoseksualizm yanlış olaraq orqanizmin xü-
susiyyəti kimi təqdim edilir. Son illər feministlər 
kişinin və qadının xarici görünən fərqlərinin ara-
dan qaldırılmasını vacib hesab edir və bu cəhətə 
xüsusi diqqət yetirirlər. Bəzi kişilər özlərini 
“üçüncü cins”in nümayəndələri kimi aparmağa 
xüsusi meyl göstərirlər. Uniseks geyim qaydası-
nın və geyim paltarlarının təbliğinə geniş yer ay-
rılır. Homoseksualizmdən başqa uniseksin ən 
pozğun təzahür formalarından biri kimi özünü 
göstərən karnaval mədəniyyəti mahiyyət etibarı 
ilə transvestizm fenomeninin artmasına səbəb 
olur. Bu fenomenin əsas mahiyyəti fiziki cinsin 
xarici əlamətlərini minimum səviyyədə aşağı sal-
maqla qadın və kişi arasındakı fərqin aradan qal-
dırılmasına istiqamətlənmişdir. Bu günkü meyil-
lər və reallıqlar belə nəticəyə gəlməyə əsas verir 
ki, dünyamız feminizasiyalaşmaqdadır. Bu ba-
xımdan Məhəmməd peyğəmbərin - “özünü qadı-
na oxşadan kişini və özünü kişiyə oxşadan qadını 
lənətləməsi” tamamilə haqlı hesab edilməlidir. 
Xristianlıqdan fərqli olaraq islam qadın və kişinin 
Allah qarşısında bərabər olduğunu və bərabər hü-
quqlu yaradıldığını təsbit edir. “Mömin olub yax-
şı işlər görən – Allaha itaət edən kişi və qadına 
(dünyada və axirətdə) xoş həyat nəsib edəcək və 
etdikləri ən yaxşı əməllərə görə mükafatlarını ve-
rəcək” kimi müddəalar islamın son dərəcə mütə-
rəqqiliyini və müasirliyini şərtləndirir. Ümumiy-
yətlə, qız cinsinə mənsub olaraq doğulmuş körpə-
lərini ən amansız üsullarla qətlə yetirən ərəb dün-
yasında Məhəmməd peyğəmbərə (s.ə.s) tanrıdan 
daxil olan müqəddəs kəlamların təsiri altında bir-
dən-birə kəskin surətdə dəyişməsi islam dininin 
dünyəvi və fəlsəfi mahiyyətini və əhəmiyyətini 
dərindən başa düşmək üçün olduqca ibrətamizdir. 
Məhz İslam dini qadına və anaya ən yüksək də-
yər və hörmət təcəssüm etdirərək, “cənnətin ana-
ların ayağı altında olması” kimi böyük bir qiymət 
vermiş, ana, qadın, qız ictimai mühitdə və ailədə 
verilən yüksək dəyəri ilə seçilmişdir.  

Aparılan təhlillər qadın və kişi münasibətlərini 
ən müxtəlif istiqamətlərdə tədqiq və təhlili təsdiq 

edir ki, onlar fərqli bioloji varlıq olmaqla yanaşı 
cəmiyyətdə və ictimai siyasi proseslərdə fərqli 
mövqeləri ilə seçilirlər. Qadının cəmiyyətdəki ro-
lu haqqında danışarkən xüsusilə qeyd edilməlidir 
ki, bu gün bəşəriyyət insan cinsinin mövcudlu-
ğunda, artmasında, təşəkkülündə və təkamülündə 
qadına - anaya minnətdar olmalıdır. Qadın ana-
dır, bacıdır, həyat yoldaşıdır, cəmiyyətin üzvü-
dür, 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, bö-
yüdülməsi, inkişaf etdirilməsi, tərbiyə olunması, 
insan cinsinin bioloji fərqliliyinin qorunub saxla-
nılması məhz ananın, qadının adı ilə bağlıdır.  

Təbiətdə və cəmiyyətdə qadın cinsinə mənsub 
olan fərdin öz bətnində uşaq yetişdirməsi, dünya-
ya gətirməsi, doğması, ona döşlərindən süd verib 
bioloji inkişafın təmin etməsi, bir ana kimi nəva-
ziş və qayğı göstərməsi, tərbiyə edib yetişdirmə-
si, gələcək həyata hazırlaması və sair bu kimi 
maddi, mənəvi, bioloji və əxlaqi xüsusiyyətlərin 
məcmusu özündə analıq və ya ana olmaq keyfiy-
yətlərini ehtiva edir. Normal vəziyyətlərdə  bu 
xüsusiyyətlərin və fəaliyyətin kişidə və ya kişi 
cinsli şəxsdə olması mümkünsüzdür.  

Tarixi proseslər və reallıqlar qadının rolunu tə-
əssüf 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 uğrun-
da mübarizə aparmağa vadar etmişdir. Bu proses 
əsrlərlə ən müxtəlif coğrafi ərazilərdə, regionlar-
da, ölkələrdə, ictimai-siyasi quruluşlarda az və ya 
çox dərəcədə təkamül yolu keçmiş, cinslər ara-
sında günü bu gündə bərabərlik idealda vəziyyəti 
təmin olmamışdır. Buna görə də bu gün qadın 
hüquqlarının müstəqil fenomen kimi tədqiqi son 
dərəcə vacib və əhəmiyyətlidir. Hüququn subyek-
ti kimi qadın hüquqlarının kompleks tədqiqi, hər 
şeydən öncə ən müxtəlif elm sahələr – biologiya, 
fiziologiya, genetika, antropologiya, psixologiya, 
təbabətin müxtəlif sahələri, fəlsəfə, hüquq, icti-
mai-siyasi elmlərin  ən müxtəlif sahələri tərəfin-
dən zaman-zaman əldə edilmiş elmi kəşflərə, tə-
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limlərə, nəzəriyyələrə, baxışlara əsaslanaraq insa-
na – o cümlədən kişiyə və qadına müstəqil olaraq 
bir subyekt kimi, bioloji, sosial varlıq kimi konk-
ret anlayış verilməsindən başlanmalıdır. Bu feno-
menə indiyə kimi mükəmməl anlayış, definisiya 
verilməmişdir. Heç şübhəsiz, bu da insan hüquq 
və azadlıqlarının, o cümlədən qadınla bağlı olan 
ən müxtəlif problemlərin, o cümlədən qadın hü-
quqlarının tədqiqində müəyyən çətinliklər yarat-
mışdır. Buna görə də, bizim fikrimizcə, müxtəlif 
elm sahələrinin apardığı tədqiqatlar, araşdırmalar, 
təhlillər və əldə olunmuş məlumatlar məcmuu 
şəklində yekunlaşdırılaraq “insan”a bir varlıq ki-
mi, onun biri-birindən fərqli cinsləri olmaq etiba-
rı ilə “kişi”yə və “qadın”a ayrı-ayrılıqda müstəqil 
olaraq aşağıdakı anlayışların verilməsi məqsədə-
müvafiq hesab edilməlidir: 

 Beləliklə, yer üzündəki canlıların ən yüksək 
və ali təbəqəsi, tarixi prosesin, maddi və mənəvi 
mədəniyyətin yaradıcısı və inkişafının subyekti, 
həyatın digər formaları ilə genetik cəhətdən bağlı 
olan, əmək alətləri və maddi nemətlər istehsal et-
mək qabiliyyətinə, aydın nitqə, təfəkkürə, şüura, 
zəkaya, cəmiyyətdə ictimai-siyasi rola malik olan, 
fəal hərəkətlər edən, həyatın gözəlliklərindən, tə-
biətin ecazkarlıqlarından zövq almağı bacaran, bi-
oloji, fizioloji, morfoloji, genetik, anatomik əla-
mətlərin məcmusunu özündə birləşdirən, öz nəsli-
ni artırmaq kimi bioloji funksiyanı yerinə yetirmə-
yə qadir olan, biososial və intellektual varlıq - in-
san cinsi hesab olunur. İnsan kişi - erkək,  və qa-
dın - dişi kimi iki bioloji cinsdə təmsil olunur.  

Təbiətdə, ailədə və cəmiyyətdə kişi kimi sosial 
rolu, anatomik, genetik, fizioloji, morfoloji, emo-
sional, psixi və fiziki xüsusiyyətləri, cinsiyyət və-
zilərinin erkək histoloji quruluşu, kişi cinsinə 
mənsub olan hormanlar ifrazetmə qabiliyyəti, 
cinsi və hormonal xromosomları, tənasül orqanla-
rı, qadının dünyaya uşaq gətirmək sahəsindəki 
fəaliyyətində aktiv erkək rolu olan, habelə kişi ki-
mi səciyyələndirilə bilən çoxsaylı digər xüsusiy-
yətlərin məcmusunu özündə ehtiva edən bioloji 
insan cinsi, kişi hesab edilir və bu kişi cinsinin 
əsas mahiyyətini təşkil edir.    

Təbiətdə, ailədə və cəmiyyətdə qadın kimi so-
sial rolu, anatomik, genetik, fizioloji, morfoloji, 
emosional, psixi, fiziki xüsusiyyətləri, cinsiyyət 
vəzilərinin dişi histoloji quruluşu, qadın cinsinə 
mənsub olan hormanlar ifrazetmə qabiliyyəti, 
cinsi və hormonal xromosomları, tənasül orqanla-
rı, dünyaya uşaq gətirmək, ona süd vermək, ana-
lığın digər başqa keyfiyyətlərini özündə əks etdi-
rən və ana kimi səciyyələndirilə bilən kompleks 
xüsusiyyətlərin məcmusunu özündə ehtiva edən 
bioloji insan cinsi isə qadın hesab olunur.  Buna 
görə də fərdi mahiyyət daşıyan qadın cinsi və qa-
dına mənsub olub hüquqların və azadlıqların bey-
nəlxalq standartlarının müəyyən edilməsi və döv-
lətdaxili hüquq sistemində təsbit olunması müs-
təsna 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. Qadın hüquq-
larının kişi hüquqları ilə bərabərləşdirilməsi, ey-
niləşdirilməsi, yaxud qadın hüquqlarının geniş-
ləndirilməsi uğrunda hərəkat, cinslərin bərabərli-
yinin təmin olunması sahəsində ictimai-siyasi tə-
limlər – feminizm və gender siyasəti bir çox icti-
mai-siyasi xadimləri öz ətrafında birləşdirsə də, 
apardığımız və yuxarıda şərh etdiyimiz müddəa-
lar qadın və kişi bərabərliyinin bioloji, fizioloji, 
hüquqi, sosial və digər baxımdan bərabərliyinin 
mümkünsüz olduğunu tam təsdiq edir. Qadın və 
kişinin təbiət tərəfindən bəxş edilmiş bioloji, fi-
zioloji, sosial, genetik, psixoloji və digər çoxsaylı 
cəhətlərindəki kəskin fərq feminizm və gender tə-
limlərinin illuziya olduğunu sübuta yetirir. Buna 
baxmayaraq, ailədə, cəmiyyətdə, dövlət həyatın-
da qadının müstəsna rolu, dünyaya uşaq gətirmək 
kimi müstəsna yaradıcılıq fəaliyyəti, insan nəsli-
nin inkişafında, maddi nemətlər istehsalında onun 
rolu qadın hüquqlarının aparıcı mahiyyətini təs-
diq edir. Bu baxımdan qadın hüquqları, bütün 
mənalarda genişləndirilməli, cəmiyyətdə qadın, 
həm də ana olmaq etibarı ilə onun əvəzsiz və mi-
silsiz xidmətləri azad və intihasız olmalıdır. 
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Саида Гасанзаде 
Сущность человекеского и женского права 

 
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. 
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Saida Hasanzada 
Summary of human and women rights 

 
Systematical and system measures carried out in our country assume exception importance in the 

direction of raising of the efficiency of defence of Human Rights and freedoms. Investigation of the 
typical features of the woman rights is quite urgent from this point of view. Therefore investigating of 
different peculiarities of the woman and man point of genetic, biological, physiological and legal view 
and determining of the woman rights system has importance today. In the article have been given the 
new conception to the woman use of new scientific methods and methodology. It have been shown 
that the biological man is woman what has the social role, anatomical, genetic, physiological, morpho-
logical, emotional, psychical, physical features, the female histolojy system of the sex glands, the abi-
lity of secreting hormones belonging to woman sex, the sexual and harmonic chromosomes, the quali-
ties bring child, to give milk to child and other qualities what characterize the woman as mother. The-
refore determining of the international standards of the woman rights and freedoms and reflecting the-
ir in the national right system have exceptional importance. In the article have been investigated typi-
cal features of the woman and have been applied approachs newlyly  concerning to complex features 
of the woman.  
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VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİNİN FORMALAŞMASINDA  
HÜQUQİ  DÖVLƏTİN ROLU  

 
Açar sözlər: vətəndaş cəmiyyəti, hüquqi döv-

lət, sosial orqanizm, təsisatlar kompleksi, demok-
ratiya, transformasiya 

Key words: civil society, legal state, social or-
ganism, complex of institutions, democracy, 
transformation 

Ключевые слова: гражданское общество, 
правовое государство, социальный организм, 
комплекс институтов, демократия, транс-
формация 

 
iyasi sistemin inkişaf səviyyəsini sə-
ciyyələndirən xüsusiyyətlərdən biri 
onun vətəndaş cəmiyyəti ilə nisbətidir. 

Siyasi və sosial sahələrin qarşılıqlı əlaqəsini öyrə-
nərkən “vətəndaş cəmiyyəti” kateqoriyasından is-
tifadə edilir. “Vətəndaş cəmiyyəti” dedikdə cə-
miyyətin tipi, onun sosial-iqtisadi, siyasi və hüqu-
qi təbiəti, inkişaf və yetkinlik səviyyəsi nəzərdə 
tutulur. O həm müəyyən təsisatlar kompleksi, həm 
də ictimai münasibətlər sistemidir. Vətəndaş cə-
miyyəti sosial orqanizmin tərkib hissəsi olub de-
mokratiyanın başlıca şərti və onun əsas göstəricisi-
dir. Hələ qədim zamanlardan insanlar azad olmaq 
və ədalətli dövlət yaratmaq arzusunda olmuşlar. 

Uzun müddət “vətəndaş cəmiyyəti” və “döv-
lət” anlayışları eyniləşdirilmiş, onlar arasındakı 
fərq digər anlayışların köməyi ilə izah edilmişdir. 
Yunan cəmiyyətində vətəndaşlıq, idarəçilik for-
ması, dövlət idarəçiliyinin xüsusiyyətləri “politi-
ya” adlandırılmışdır. İlk dəfə Aristotel (e.ə. 384-
322) “Politika” əsərində vətəndaş cəmiyyətindən 
bəhs etmiş və onu xüsusi mülkiyyətlə əlaqələn-
dirmişdir. Aristotel yazırdı: “vətəndaşların iqtisa-

di, sosial və siyasi həyatı onların polisə tabe ol-
masından asılıdır”. 

T.Hobbs (1588-1679) ilk dəfə “Leviafan,ya-
xud kilsə və vətəndaş dövlətinin materiyası, for-
ması və hakimiyyəti” əsərində (1651) “vətəndaş 
cəmiyyəti” terminindən istifadə etmişdir. O, və-
təndaş cəmiyyəti haqqında yeni konsepsiya irəli 
sürmüş və vətəndaş cəmiyyəti ilə dövləti eyniləş-
dirmişdir. Belə yanaşma yeni dövrə qədər davam 
etmişdir. 

XVII əsrin ikinci yarısından etibarən sosial və 
siyasi sahələr arasında sərhədlər yaranmış, “cə-
miyyət” və “dövlət” anlayışları müəyyən dəyişik-
liklərə məruz qalmışdır. XVII əsrin sonu XVIII 
əsrin əvvəllərində “vətəndaş cəmiyyəti” ideyası-
na maraq mövcud qayda-qanunların böhran və 
köhnə ideyaların iflası ilə bağlı idi. Tədricən “və-
təndaş cəmiyyəti” ideyası Qərbdə siyasi fikrə və 
azadlıq hərəkatına stimul vermişdir. 

Ş.Monteskye (1689-1756) “Qanunların ruhu 
haqqında” əsərində (1748) vətəndaş cəmiyyətini 
insanın təbii halı, ailə və qəhrəmanlıq dövründən 
sonrakı dördüncü pilləsi hesab etmişdir. Ona go-
rə, hər bir dövlətdə üç hakimiyyət növü vardır. 

XVIII əsrin filosofları Qrotsi və Lokk ilk dəfə 
“vətəndaş cəmiyyəti” anlayışını dövlətdən fərq-
ləndirmişlər. C.Lokk, A.Ferqüson, J.J.Russo və 
başqaları vətəndaş cəmiyyətinə siyasətə qədər və 
siyasətdən kənar təbii qanunlarla yaşayan bir top-
lum kimi baxmışlar. Con Lokk (1632-1704) və-
təndaş cəmiyyətinin mövcudluğu üçün zəruri 
olan fərdi azadlıq və burjua liberalizmi ideyaları-
nın müəllifidir. O, yaşamağı, azadlığı və mülkiy-
yətə sahib olmağı insanların təməl haqları hesab 

S 



 
POLİS AKADEMİYASININ                                 ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (36), 2022 

95 

etmişdir. Onun fikrincə, dövlət vətəndaşların tə-
bii hüquq və azadlıqlarını qorumaq məqsədilə ya-
radılır. Vətəndaşlar isə dövlətə, qanunlara tabe 
olmaqla öz vəzifə və borclarını yerinə yetirirlər. 
Con lokk “Dövlət idarəçiliyi haqqında iki traktat” 
əsərində qeyd edirdi ki, vətəndaş cəmiyyətində 
yaşayan şəxs üçün qanunlarda istisna ola bilməz. 

J.J.Russo (1712-1778) “İctimai müqavilə” əsə-
rində (1761) vətəndaş cəmiyyətini dövlətdən son-
rakı mərhələ hesab etmişdir. 

İ.Kant (1724-1804) vətəndaş cəmiyyətinin for-
malaşmasını hər kəsin azadlığı ilə hamının azad-
lığının nisbətində müəyyənedici amil hesab et-
mişdir. Ona görə, vətəndaş cəmiyyəti insanların 
azadlığı və bərabərliyinə, cəmiyyət üvlərinin 
müstəqilliyinə əsaslanır. 

H.Spenser (1820-1903) vətəndaş cəmiyyətini 
bəzən dövlətə qarşı qoymuş, P.Peyin dövləti şər 
qüvvə hesab etmişdir. 

Vətəndaş cəmiyyəti konsepsiyasının hazırlan-
ması Hegelin (1770-1831) adı ilə bağlıdır. Onun 
fikrincə, vətəndaş cəmiyyəti uzun tarixi prosesdə 
orta əsrlərdən yeni dövrə qədərki müddətdə ya-
ranmışdır. Hegel “Hüquq fəlsəfəsi əsərində ailə 
və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafını şəxsiyyətin 
azadlığının zəruri şərti hesab etmişdir. O, vətən-
daş cəmiyyəti ilə dövlətin münasibətini siyasi ra-
sionallıq baxımından müəyyənləşdirməyə üstün-
lük vermişdir. 

Hegeldən sonra K.Marks (1818-1883) vətən-
daş cəmiyyəti konsepsiyasını işləyib hazırlamış 
və bu cəmiyyəti tarixi fenomen, tarixi inkişafın 
nəticəsi hesab etmişdir. Marksist nəzəriyyədə döv-
lət ümumi, vətəndaş cəmiyyəti isə şəxsi marağı ifa-
də edir və o, maddi sfera kimi qəbul edilir. 

A.Tokvil (1805-1859) “Amerikada demokrati-
ya” adlı əsərində (I cild: 1835; II cild:1840) 
Amerika cəmiyyətinin siyasi həyatını təhlil edə-
rək belə bir qənaətə gəlmişdir ki, ABŞ demokra-
tiyasının uğurları ilə yanaşı, nöqsanlarını (çoxlu-
ğun azlıqların hüquqlarını lazımi səviyyədə mü-
dafiə etməməsi, icra aparatının böyüklüyü və if-
rat dövlət məsrəfləri, qanunların tez-tez dəyişmə-
si və s.) da təhlil etmişdir. Tokvilə görə, vətəndaş 
cəmiyyəti icma münasibətlərinə əsaslanır. O da 
Ş.Mönteskye kimi güclü və mərkəzləşdirilmiş 
dövlətin mövcud olmasını, fərdlərin və ya sosial 

qrupların həyatına zorakı müdaxilə təhlükəsi ya-
ranarsa, onların siyasi azadlıqlarının qorunmasını 
dəstəkləmişdir. Qərbi Avropa və Amerika siya-
sətçiləri A.Tokvilin liberal demokratiya konsep-
siyasına tərəfdar çixmışlar[3, s.425]. 

Oksford universitetinin professoru L.Zidentop 
“Avropada demokratiya” əsərində Avropa döv-
lətlərində demokratiyanın inkişafında baş verən 
mürəkkəb proseslərin təhlilini vermişdir. 

K.Popper “Açıq cəmiyyət və onların düşmən-
ləri” (1945) və C.Soros “Dünya kapitalizminin 
böhranı, açıq cəmiyyət təhlükədə” əsərində və-
təndaş cəmiyyəti üçün yaranmış təhlükələrdən 
bəhs etmişlər. 

Xarici ölkələrin bir qrup alimləri (A.Cefri, 
D.Xelz, İ.Kravçenko və b.) vətəndaş cəmiyyətini 
sosiumun bir halı, xüsusi tipli dövlət, digər qrup 
(Y.Habermas, V.V.Vityuk və b.) isə onun cəmiy-
yətin bir sferası və dövlətsiz cəmiyyət hesab et-
mişlər. 

Müasir dövrdə vətəndaş cəmiyyətinin nəzəri 
əsaslarının işlənib hazırlanmasında A.Arato, 
R.Darendorf, D.Koen, F.Hayek, Y.Habermas və 
başqalarının xidməti olmuşdur. Onların əsərlərin-
də vətəndaş cəmiyyəti haqqında Qərb düşüncəsi 
ilə bağlı təsəvvürlər öz əksini tapmış, demokrati-
ya və bazar iqtisadiyyatı şəraitində formalaşan 
vətəndaş cəmiyyətinin nailiyyətinə, bu cəmiyyə-
tin subyektlərinin əhalinin həyatındakı roluna, 
vətəndaş cəmiyyəti ilə dövlət arasındakı münasi-
bətlərə diqqət yetirilmişdir. P. Darendorfa görə, 
“vətəndaş cəmiyyəti imtiyazların ləğv edilməsi, 
habelə hamı üçün ümumi olan normaların yara-
dılması və saxlanılması deməkdir... onun mahiy-
yəti aşkarlıqda, azadlıqdadır”. 

A.Seliqmanın “Vətəndaş cəmiyyəti ideyası” 
adlı kitabda bu ideyanın yaranmasından vətəndaş 
cəmiyyətinin formalaşmasına qədərki proseslər 
Qərb alimlərinin elmi araşdırmaları əsasında şərh 
edilir. Ona görə, “vətəndaş cəmiyyəti ideyası bir 
çoxları üçün sosial quruluşun elə etik idealını tə-
cəssüm etdirir ki, o, fərdi mənafe və sosial xeyir 
arasındakı ziddiyyətləri aradan götürməsə də, heç 
olmasa, onları barışdırır”[5, s.13-21]. Elmi ədə-
biyyatda vətəndaş cəmiyyəti müxtəlif mövqelər-
dən izah olunur. O, dövlətdən asılı olmayan, la-
kin onunla əlaqəsi olan, cəmiyyət üzvləri arasın-
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da inkişaf edən iqtisadi, hüquqi, mədəni və siyasi 
münasibətlər kimi səciyyələndirilir. 

V.P.Puqaçov və A.İ.Solovyova görə, vətəndaş 
cəmiyyəti azad və bərabərhüquqlu insanların ba-
zar münasibətləri və demokratik, hüquqi dövlət-
çilik şəraitində dövlət tərəfindən tənzimlənən 
müxtəlif qarşılıqlı münasibətlərini ehtiva edir. 

K.S.Hacıyev mülkiyyətin milliləşdirilməsinin 
vətəndaş cəmiyyətinin milliləşməsi ilə əlaqəsinə 
diqqət yetirmişdir. 

Q.F.Slesarov vətəndaş cəmiyyətindən demok-
ratik dövlətdə formalaşan və inkişaf edən insan 
birliyi kimi bəhs etmiş və onun səciyyəvi cəhətlə-
rinə diqqət yetirmişdir: 

-cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin bütün sahələ-
rində könüllü yaranan qeyri-dövlət strukturlarına 
(birlik, təşkilat, assosiasiyalar, mərkəzlər, fondlar 
və s.) malikdir; 

-iqtisadi, siyasi, sosial, mədəni, dini və digər 
qeyri-dövlət münasibətlərinin məcmusudur. 

Vətəndaş cəmiyyəti ümumi anlayış olsa da, 
bəzi tədqiqatçılar onun ümumiliyini məhdudlaş-
dırırlar. Fransız politoloqu J.Kermanna görə, və-
təndaş cəmiyyəti şəxsiyyətlərarası münasibətlərin 
və sosial qüvvələrin çoxluğunu səciyyələndirən 
həmin cəmiyyəti təşkil edən qadın və kişiləri 
dövlətin müdaxiləsi və köməyi olmadan birləşdi-
rir. Tədqiqatlarda vətəndaş cəmiyyəti ailə-qo-
humluq və etnik münasibətlərdən kənarda təsəv-
vür olunur ki, bu da “vətəndaş cəmiyyəti” anlayı-
şını məhdudlaşdırır. 

Vətəndaş cəmiyyətini milli, dini və digər ənə-
nələrdən, davranış stereotiplərindən, mənəvi, etik 
norma və dəyərlərdən kənar təsəvvür etmək qey-
ri-mümkündür. Siyasi mühit cəmiyyət üzvlərinin 
həyatından kənarda mövcud olmadığı kimi, vətən-
daşlar da siyasi mühitə təsir göstərirlər. Vətəndaş 
cəmiyyətinin hakimiyyət strukturlarına və siyasətə 
təsiri siyasi özgələşməni məhdudlaşdırır və aradan 
qaldırır. Vətəndaş cəmiyyəti idealla real vəziyyə-
tin nisbətini, cəmiyyət, hakimiyyət, siyasət və in-
sanın daimi təkmilləşmə prosesini əks etdirir. 
Onun labüdlüyü tarixi zərurətdən doğur. 

XX əsrin 70-80-ci illərində dünyada baş verən 
siyasi dəyişikliklər (Yunanıstan, İspaniya və Por-
tuqaliyada avtoritar rejimlərə son qoyulması və 
demokratikləşməyə meyl, Şərqi Avropada və 

SSRİ-də totalitar rejimin dağılması və s.) vətən-
daş cəmiyyətinin formalaşması üçün imkan ya-
ratdı. Cəmiyyətin transformasiyası şəraitində mə-
dəniyyətin qorunub saxlanılması, şəxsiyyətin 
azad inkişafı keçid dövrünün və açıq cəmiyyətin 
əsas tələbinə çevrildi. Vətəndaş cəmiyyətini for-
malaşdırmaq insanların maraq və tələbatlarının, 
hüquq və azadlıqlarının qorunmasını özündə ehti-
va edən strategiyanın prioritet istiqaməti oldu. 

Siyasi sistemin ilk əsası olan vətəndaş cəmiy-
yəti dövlətlə şərtlənir və müəyyən olunur. Dövlət 
vətəndaş cəmiyyətinin mövcudluğu və fəaliyyəti 
üçün şərait yaradır. Vətəndaş cəmiyyəti ilə dövlət 
arasında sərhədin müəyyənləşdirilməsi bir tərəf-
dən sosial-iqtisadi və mədəni sferanın, digər tə-
rəfdən siyasi həyatın inkişafına imkan verir. Və-
təndaş cəmiyyəti elə böyük ictimai qüvvədir ki, 
dövlət onunla hesablaşmaya bilməz. O, müstəqil 
fərdlərin məcmusu deyil, insanların birlik forması, 
müxtəlif qurumların toplusudur. Vətəndaş cəmiy-
yəti fərdi, qrup və regional mənafelərin təzahür sa-
həsidir. Onun tələbləri dövlətin iradəsi ilə formala-
şır. Dövlətin demokratikliyi vətəndaş cəmiyyətinin 
inkişaf səviyyəsindən asılıdır. Vətəndaş cəmiyyəti 
müəyyən şərtlər əsasında formalaşır: 

-dövlətin demokratik və hüquqi olması; 
-vətəndaş suverenliyi; 
-şəxsi mülkiyyət və onun toxunulmazlığı; 
-azad bazar iqtisadiyyatının tənzimlənməsi; 
-inzibati hakimiyyət və konstitusiya idarəçiliyi. 
Vətəndaş cəmiyyətini müəyyən cəhətlər səciy-

yələndirir: 
-legitimlik; 
-siyasi,hüquqi, sosial, psixoloji münasibətlərdə 

cəmiyyət üzvlərinin azad iradəyə malik olması; 
-demokratiyanın ümumiliyi; 
-hakimiyyətin səmərəliliyi. 
Vətəndaş cəmiyyətinə sosiomədəni və dini 

sfera, sosial təsisat və qurumlar daxildir. Burada 
cəmiyyət üzvlərinin və kollektiv qurumların özü-
nü reallaşdırması təmin olunur.İctimai birliklərin 
yaradılması və fəaliyyətinə qanunla bəzi hallarda 
yol verilmir: 

-məqsədi və ya fəaliyyət metodu mövcud qu-
ruluşu devirməyə, zorakılıqla dəyişməyə yönəl-
dikdə; 

-hərbiləşdirilmiş ictimai birliklər və silahlı bir-
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ləşmələr yaratmağa cəhd göstərdikdə; 
-müharibə, zorakılıq və qəddarlığı təbliğ etdikdə; 
-sosial, irqi, milli və dini ədavəti qızışdırdıqda; 
-qeyri-leqal fəaliyyət göstərdikdə; 
-əhalinin sağlamlığı və mənəviyyatına, vətən-

daşların hüquq və mənafeyinə qəsd etdikdə. 
Vətəndaş cəmiyyətində iqtisadiyyatın inkişafı 

cəmiyyətin sağlamlığı, mənəvi, etnik, sosial yö-
nümləri və intellektual səviyyəsi ilə əlaqədardır. 
Müasir şəraitdə vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu 
prosesində cəmiyyət üzvlərinin təhlükəsizliyinin 
təmin olunmasına, sağlamlığın qorunmasına, 
əmək haqqının konpensasiyasına təminat veril-
məsinə və s. xüsusi diqqət tələb olunur. Vətəndaş 
cəmiyyətinin inkişaf etmiş sturturu olmadan de-
mokratiya ola bilməz. 

Siyasi həyatın getdikcə mürəkkəbləşməsi, in-
sanların azadlıq və demokratiya ideallarını həyata 
keçirmək tələbatı ictimai birliklərin yaranmasını 
şərtləndirmişdir. Vətəndaş cəmiyyəti məhz bu 
birliklər əsasında qərarlaşır və insanların gündə-
lik həyatına dövlətin ifrat müdaxiləsinin qarşısını 
alır. Bu qurumlar cəmiyyət üzvlərinə daha səmə-
rəli və inamla hərəkət etmək imkanı verir və kol-
lektiv iradəni stimullaşdırır. 

“Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər 
və fondlar) haqqında Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunu”nda (13 iyun 2000) qeyd olunur ki, 
demokratik inkişaf qeyri-hökumət təşkilatlarının 
cəmiyyət həyatında rolunu artırır. Hazırda vətən-
daş cəmiyyəti dövlətin iştirakı olmadan ictimai 
hıyatı təşkil edən və tənzimləyən bir sahəyə çev-
rilmişdir. Demokratiyanın yüksək inkişaf etdiyi 
dövlətlərdə vətəndaş cəmiyyəti təkmil ictimai şə-
bəkə kimi fəaliyyət göstərir” [1, s.14]. 

Siyasi hüquq və azdlıqlar sisteminin mühüm 
komponentlərindən olan birləşmək hüququ Kons-
titusiyanın 58-ci maddəsində təsbit olunmuşdur. 
Bu maddəyə görə, hər kəs istənilən birlik, o cüm-
lədən siyasi partiya, həmkarlar ittifaqı və digər 
ictimai birliklər yaratmaq və ya bu birliyə daxil 
olmaq hüququna malikdir. Bu, siyasi plüralizmin 
və çoxpartiyalılığın ictimai həyatın ayrılmaz his-
səsinə çevrilməsinin göstəricisidir. 

Vətəndaş cəmiyyəti mürəkkəb struktura ma-
likdir. Onun strukturuna iqtisadi, siyasi təşkilatlar 
və hərəkatlar, vətəndaşların ictimai fəaliyyətinin 

müxtəlif formaları: mitinq, yığıncaq, tətillər, yer-
lərdə və əmək kollektivlərində ictimai özünüidarə 
orqanları, qeyri-dövlət KİV daxildir. Bu sıraya 
partiyaların aid edilməsi mübahisəli məsələdir. 
Belə ki, dövlət strukturlarında təmsil olunmuş və 
hakimiyyət orqanlarına cəlb edilmiş iqtidar parti-
yası vətəndaş cəmiyyətinin subyekti ola bilməz. 
Lakin çoxpartiyalılıq şəraitində hakimiyyətdə ol-
mayan siyasi partiyalar vətəndaş cəmiyyətinin 
subyekti kimi çıxış edə bilərlər.Vətəndaş cəmiy-
yətini təşkil edən qurumlar hakimiyyət səlahiy-
yətlərinin bir hissəsini özünüidarəyə həvalə et-
məklə hakimiyyətin mərkəzləşməsinə nail olur və 
qarşılıqlı fəaliyyəti təmin edirlər. 

Elmi ədəbiyyatda ictimai birliklərlə bağlı 
müxtəlif adlara rast gəlmək olur: 

-qeyri-hökumət təşkilatları (dövlətdən və onun 
strukturlarından asılı olmayan qurumlar); 

-“üçüncü sektor” (cəmiyyətdə müstəqil rol oy-
nayan qurumlar); 

-ictimai təşkilatlar (vətəndaşlar tərəfindən ya-
radılan və cəmiyyətə məxsus qurumlar); 

-“mənfəətsiz təşkilatlar” (biznes sferasına aid 
olmayan qurumlar). 

Bu qurumlar ictimai birliklərin mahiyyətini 
tam ifadə etməsə də, anlayışı müəyyənləşdirməyə 
kömək edir.Bir çox dillərdə ictimai təşkilatlar 
üçün müəyyən olunmuş termin yoxdur (Fransada 
“econimil sociale”; Böyük Britaniyada “public 
charities”; ABŞ-da “not profit orqanizations”, 
“nonqovermental orqonizations”, “voluntary or-
qanizations”; Yaponiyada “koeki hojin” və s.). 
Bəzi dövlətlərin qanunvericiliyi ictimai təşkilatla-
rı xüsusi kateqoriya kimi ayırır. Siyasi partiyalar, 
kilsə (məscid), həmkarlar təşkilatları və məşğul-
luq korporasiyaları ictimai təşkilat kimi qəbul 
olunur. Bir sıra ölkələrdə bu qurumların yaran-
ması və fəaliyyəti üçün qeydiyyat tələb olunmur. 

XX əsrin 80-ci illərinin ortalarından etibarən 
SSRİ-də gedən demokratik proseslər qeyri-for-
mal təşkilatların, ictimai fondların və sosial hərə-
katların yaranmasına səbəb oldu. 1987-ci ildə 
SSRİ-də 30 min qeyri-formal təşkilat və birlik 
mövcud idisə, 90-cı illərin əvvəlində onların sayı 
iki dəfə artmışdı. Bu dövrdə əmək qabiliyyətli 
əhalinin yarısından çoxu müxtəlif qeyri-formal 
hərəkatlara tərəfdar olduğunu bildirmişdir. 
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Konstitusiya qəbul edilənədək Azərbaycanda 
yaranmış ictimai təşkilatların əksəriyyəti xeyriy-
yə cəmiyyətləri və mədəniyyət mərkəzləri olsa 
da, sonralar onların fəaliyyət dairəsi genişlənmiş-
dir (1991-ci ilə qədər 15, 1999-cu ildə 1230-dan 
çox) 2000-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanda 
artıq 25 qadın, 40 gənc və 8 uşaq, 15 yaradıcılıq, 
12 insan hüquqları təşkilatı, 500 humanitar, 400 
digər problemlərlə məşğul olan təşkilat var idi. 

Azərbaycanda ictimai birliklərin inkişafını 3 
dövr üzrə (1991-ci ilə qədər; 1991-1999; 1999-
2022) səciyyələndirmək olar. Uzun müddət Azər-
baycanda üçüncü sektorun strukturlarının bir-biri 
ilə zəif əlaqəsi birgə fəaliyyət göstərməyə və 
proqramlar həyata keçirməyə imkan verməmiş-
dir. Bu həm də ictimai birliklərin beynəlxalq 
əməkdaşlığa, donor axtarışına meyl etməsi ilə 
bağlı olmuşdur.Hazırda ictimai birliklər dünyanın 
əksər ölkələrində, xüsusilə demokratiyanın təşək-
kül tapdığı regionlarda geniş yayılmışdır.Avropa 
Birliyində üçüncü sektor cəmiyyətin 1/3-1/4 his-
səsini – 100 milyondan çox vətəndaşı əhatə edir. 
İctimai birliklər könüllülük, hüquq bərabərliyi, 
özünüidarə, qanunçuluq və aşkarlıq əsasında ya-
radılır. Onlar öz məqsəd və vəzifələrini reallaş-
dırmaq üçün fəaliyyət göstərirlər: 

-məqsədi və fəaliyyəti haqqında məlumatı sər-
bəst yayırlar; 

-dövlət orqanlarında, siyasi və ictimai təşkilat-
larda öz üzvlərinin mənafelərini təmsil edir və 
qoruyurlar; 

-demokratik dəyərləri və mədəni irsi mühafizə 
edirlər; 

-əhalinin sosial cəhətədn zəif təbəqəsinin 
problemlərini həll edir və onların hüquqlarını qo-
ruyurlar; 

-kütləvi informasiya vasitələrini təsis edirlər; 
-mitinq, nümayiş, yığıncaqlar və digər kütləvi 

tədbirlər keçirirlər; 
-hökumətin və inzibati orqanların fəaliyyətinə 

nəzarət edirlər; 
- beynəlxalq ictimai birliklərə daxil olmaqla 

onlarla birbaşa əlaqə saxlayır, sazişlər bağlayırlar. 
İctimai birliklər könüllülük əsasında birləşərək 

ittifaqlar, federasiyalar yaratmaq hüququna ma-
likdirlər. 1999-cu ildə 95 təşkilatın iştirakı ilə 
Azərbaycan Milli Qeyri-hökumət Təşkilatları Fo-

rumu təsis edilmişdir. Qeyri-hökumət təşkilatları 
siyasi proseslərə qoşularaq əhalinin siyasi fəallı-
ğını artırır, seçkilərdə fəal iştirak edirlər. Bu qu-
rumlar dövlət orqanları və vəzifəli şəxslərin fəaliy-
yətinə müdaxilə edə bilmədiyi kimi, qanunda nə-
zərdə tutulan hallar istisna olmaqla onların da icti-
mai birliklərin fəaliyyətinə müdaxiləsinə yol veril-
mir. İctimai birliklərin mənafelərinə aid məsələlər 
yalnız onların iştirakı və razılığı əsasında dövlət 
və təsərrüfat orqanları tərəfindən həll edilir. 

Qeyri-hökumət təşkilatları insan haqlarını, sül-
hü, azadlığı qorumaq və demokratiyanın mahiyyə-
tini anlatmaqla avtoritar dövlətin demokratikləş-
məsinə öz təsirini göstərirlər.2004-cü ilin yayında 
20 qeyri-hökumət təşkilatı birləşdirən “Azərbay-
canda Vətəndaş cəmiyyətininin İnkişafına Yardım 
Assosiasiyası” yaradılmışdır. Bu qurumun üzvü 
olan Siyasi texnologiyalar Mərkəzi 1999-cu uldə 
təsis edilmiş və qeydiyyatdan keçmişdir. 

Bu gün demokratik hərəkatın bir dəstəsi olan 
qadın hərəkatı müxtəlif istiqamətlərdə (milli 
müstəqillik, ərazi bütövlüyü, xalq hakimiyyəti və 
insan hüquqları) fəaliyyət göstərir. İlk qeyri-hö-
kumət təşkilatı olan Azərbaycan Qadın hüquqla-
rının Müdafiə Cəmiyyəti 1990-cı ildə qeydiyyat-
dan keçmişdir. Azərbaycanda qadın problemləri 
ilə məşğul olan dövlət qurumu olmadığı üçün 14 
yanvar 1998-ci ildə Prezident Heydər Əliyev 
“Qadın problemləri üzrə Dövlət Komitəsi”nin ya-
radılması və “Azərbaycan Respublikasında döv-
lət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında” 
fərman imzalamış və sərəncam vermişdir. Hazır-
da ölkədə qadın hüquqlarını qoruyan çoxlu birlik-
lər fəaliyyət göstərir. 

Ölkənin ərazi bütövlüyü, demokratiya, müstə-
qillik uğrunda mübarizədə gənclər hərəkatı mü-
hüm rol oynayır. Müstəqillik dövründə gənclər 
mitinq, nümayiş və tətillərdən uzaqlaşaraq təşki-
latmış, öz qurumlarını yaratmışlar. Lakin bu təş-
kilatların pərakəndə fəaliyyətinə son qoymaq, on-
ları dövlət səviyyəsində əlaqələndirmək, forma-
laşması və inkişafı üçün şərait yaratmaq məqsədi-
lə 29 iyul 1999-cu ildə “Dövlət Gənclər siyasəti 
haqqında” qanun qüvvəyə minmişdir. Bu qanun 
gənclər siyasətinin prinsip və istiqamətlərini, təş-
kilati-hüquqi əsaslarını müəyyən edir və bu sahə-
də yaranan münasibətləri tənzimləyir. 
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QHT-lər ictimai davranış normalarını müəy-
yən edən və onun həyata keçirilməsini təlqin 
edən təsisatlardır. Vətəndaşların müxtəlif birlik-
ləri, qrup və assosiasiyaları onların davranışının 
formalaşmasına və dəyərlər sisteminin qərarlaş-
masına güclü təsir göstərir. Demokratik inkişaf 
cəmiyyət üzvlərinin özünüidarədə fəal iştirakı 
üçün şərait yaradır. İctimai birliklərin çoxalması 
və dövlətin bu sahəyə diqqəti vətəndaş cəmiyyə-
tinin formalaşması prosesini sürətləndirir. Və-
təndaşların siyasi iştirakının hüquqi bazasını de-
mokratik idarəetmə sisteminin hakim olduğu hü-
quqi dövlət təşkil edir. Müxtəlif qanunvericilik 
aktlarının yaranması əsasında siyasi iştirakın hü-
quqi bazası formalaşır və vətəndaşların siyasi iş-
tirak fəaliyyəti qanunlarla tənzimlənir.İştirak de-
mokratiyasının siyasi mexanizminin formalaş-
masında hüquqi dövlətin və vətəndaş cəmiyyəti-
nin yaranması, onların qarşılıqlı əlaqəsi xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Hüquqi dövlətin formalaş-
ması prosesi ictimaiyyətin onda iştirakından, in-
sanların siyasi və hüquqi şüur səviyyəsindən ası-
lıdır. 

Qeyri-hökumət hüquq-müdafiə təşkilatlarına 
əhalinin müxtəlif kateqoriyalarının (əlillər, kim-
səsiz uşaqlar, müharibə iştirakçıları və b.) hüquq 
və azadlıqlarının müdafiə edən ictimai birliklər 
aiddir: 

-bu birliklərin məqsədi insan hüquq və azad-
lıqlarını müdafiə etməkdir. İnsan hüquqlarının 
müdafiəsi sahəsindən asılı olaraq onların müxtə-
lif növləri vardır; 

-bu tipli birliklər fayda götürmək üçün deyil, 
təmənnasız yardım etmək üçün fəaliyyət göstə-
rirlər; 

-qeyri-siyasi ictimai birliklərin bir növü olan 
bu qurumlar heç bir siyasi partiyanı və ya siyasi 
hərəkatı dəstəkləmirlər. 

Hüquq müdafiə təşkilatlarına texniki, mənəvi 
və humanitar yardım üçün 1998-ci ilin iyununda 
insan hüquqları üzrə Resurs Mərkəzi yaradılmış-
dır. 

Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyətinin for-
malaşması bir-birini qarşılıqlı stimullaşdıran 
proseslərdir. Vətəndaş cəmiyyəti insan hüquqla-
rını, hüquqi dövlət isə vətəndaş hüquqlarını qo-
ruyur. Hüquqi dövlət vətəndaş cəmiyyətinin fa-

siləsiz təkmilləşməsini tələb edir”[4, s.169]. 
Hüquqi dövlət haqqında ilk ideyalar qədimdə 

yunan və Roma filosofları tərəfindən irəli sürül-
müşdür. Dövlətin hüquqi birlik olması ideyası 
Mark Tulliy Siserona (e.ə. 106-43) məxsusdur. 
Siseron dövləti xalq işi hesab etmiş, onu hüquq 
və mənafe ümumiliyi nəticəsində çoxlu insanlar 
arasında razılıqla yaranan birlik kimi səciyyə-
ləndirmişdir. Ona görə, dövlət xalqın rifahı üçün 
yaradılır və o, fərdlər, cəmiyyətin müxtəlif təbə-
qələri arasında ahəngdarlığa nail olmaqla insan-
ların öz tələb atlarını ödəyə bilməsinə imkan ve-
rir. Siserona görə, qanunlar ədalətli olmalı və 
yaşayış qayda-qanunlar əsasında müəyyənləş-
məlidir. Demokrat yazırdı “dövlət qayda-qanuna 
möhtacdır, qayda və qanun onun üçün ən böyük 
sərvətdir. Qanun isə öz növbəsində hüquq və gü-
cün birləşməsidir”. 

Tomas Cefferson 1816-cı ildə S.Kerçevala 
yazdığı məktubunda bildirirdi ki, “respublika 
hökumətinin hüquqi əsası hər bir vətəndaşın bə-
rabər hüquqa, bərabər şəxsiyyət və əmlak hüqu-
quna, bərabər idarə etmək hüququna malik ol-
masıdır”. 

R.Dahla görə, “Demokratiya yalnız dövləti 
idarə etmək üsulu deyil, O həm də hüquqlar sis-
temidir, belə ki, hüquqlar demokratik siyasi təsi-
satların ayrılmaz hissəsidir. Hüquqi azadlıqlar 
elə “kərpiclər” dir ki, onlardan demokratik ida-
rəetmə prosesi “yapılır”. 

Con Lokk “İdarəetmə haqqında iki traktat” 
əsərində yazırdı: “...insanlar öz fəaliyyətlərində, 
heç şübhəsiz ki, qanunlara tabe olmalıdırlar.Qa-
nunlardan başqa onların iradəsi heç nə ilə əngəl-
lənmir”. 

Corc Vaşinqton qeyd edirdi ki, “Səlahiyyətlə-
rin lazımi qaydada bölündüyü və tənzimləndiyi 
dövlətdə azadlıq etibarlı şəkildə qorunur. Dövlət 
fraksiyaçıların onu parçalamaq cəhdlərinə qarşı 
davam gətirmək iqtidarında olmalıdır, o hər bir 
vətəndaşa göstərməlidir ki, qanunların sərhədləri 
haradan keçir və qanun hamı üçün şəxsi hüquqla-
rın və mülkiyyətin tam və sabit riayət olunmasını 
təmin etməlidir”[2, s.334]. 

Hüquqi dövlətin formalaşması prosesi həyati 
təlabatdır. Məhkəmə-hüquq islahatlarının əsas 
məqsədi hüquqi dövləti formalaşdırmaq, müstəqil 
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və ədalətli məhkəmə sisteminin fəaliyyət göstər-
məsini, vətəndaşların demokratik idarəetmə siste-
mində iştirakını təmin etməkdir.Heydər Əliyev 
vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması və möhkəm-

ləndirilməsini, hüquqi dövlətin qurulmasını Azər-
baycanın inkişafının başlıca şərti hesab etmiş-
dir.Vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət bir-biri-
ni şərtləndirsə də, bir-birini əvəz etmir. 
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osial xidmət dedikdə, çətin həyat şərai-
tində yaşayan şəxslərin (ailənin) sosial 
problemlərinin aradan qaldırılması və 

ictimai həyatda digər insanlarla bərabər iştirak 
imkanlarının yaradılması istiqamətində həyata 
keçirilən kompleks tədbirlər başa düşülür (3.). 
Başqa sözlə desək, sosial xidmət qanunla müəy-
yən edilmiş qaydada cəmiyyətin nisbətən zəif və 
müdafiəsiz üzvlərinin – qocaların, yetkinlik yaşı-
na çatmayanların, qadınların, sosial müdafiəyə 
xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin, əlillərin, valideyn 
himayəsindən məhrum olmuş uşaqların və s. hü-
quqlarının qorunması, onların digər insanlarla bə-
rabər şəkildə layiqli həyat səviyyəsinin təmin 
edilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirləri 
özündə ehtiva edir.  

II dünya müharibəsindən sonra artıq insan hü-
quq və azadlıqları beynəlxalq müstəvidə daha da 
qabardılaraq ön plana keçirilməyə başlanmış, in-
san və onun hüquqları ən ali dəyər kimi qəbul 
edilmişdir. Məlum olduğu kimi müasir dünya 
dövlətlərinin demək olar ki, hər biri tərəfindən 
qəbul edilən və dövlətlərin daxili qanunvericilik-
lərində təsbit edilən əsas insan hüquqları uzun sü-
rən formalaşma mərhələləri keçərək günümüzdə-

ki səviyyəyə çatmışdır. Bu baxımdan insan hü-
quqları şərti olaraq “birinci, ikinci və üçüncü nə-
sil hüquqlar” olaraq qruplaşdırılır. Birinci nəsil 
hüquqları “mülki və siyasi hüquqlar”, ikinci nəsil 
hüquqları “sosial, iqtisadi və mədəni hüquqlar”, 
üçüncü nəsil hüquqları isə “həmrəylik (kollektiv) 
hüquqlar” təşkil edir (6.). 

Sosial təminat və sosial xidmət sahəsində əsas 
hüquqlar “ikinci nəsil hüquqlar” olmaqla əsasən, 
erkən sənayeləşmə və işçi sinfin meydana çıxma-
sı nəticəsində formalaşmağa başlamış, bunun 
məntiqi davamı olaraq isə beynəlxalq normativ 
hüquqi-aktlarda təsbit olunmağa başlanmışdır. 
Bu hüquqların əks olunduğu əsas beynəlxalq sə-
nədlərə BMT Baş Assambleyası tərəfindən qəbul 
edilmiş 10 dekabr 1948-ci il tarixli “Ümumdünya 
insan hüquqları Bəyannaməsi”ni, “İqtisadi, sosial 
və mədəni hüquqlar haqqında” 19 dekabr 1966-cı 
il tarixdə Nyu-York şəhərində imzalanmış Bey-
nəlxalq paktı, 18 oktyabr 1961-ci il tarixli “Avro-
pa Sosial Xartiyası”nı və s. misal göstərmək olar. 
Göstərilən beynəlxalq sənədlər sosial təminat hü-
ququ, həmçinin sosial təminat hüququnun müstə-
qil institutu olan sosial xidmətin beynəlxalq sə-
viyyədə hüquqi əsaslarını müəyyən etmiş, həmçi-
nin bu sahədə dövlətlərin üzərlərinə götürməli ol-
duğu öhdəlikləri özündə təsbit etmişdir. 

“Ümumdünya insan hüquqları Bəyannamə-
si”nin 25-ci maddəsində qeyd edilmişdir ki, hər 
bir insan, qida, geyim, mənzil, tibbi qulluq və zə-
ruri sosial xidmətlər də daxil olmaqla onun özü-
nün və ailəsinin sağlamlığının və rifahının qoru-
nub saxlanılması üçün zəruri olan həyat səviyyə-
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sinə malik olmaq hüququna və işsizlik, xəstəlik, 
əlillik, dulluq, qocalıq halında və ondan asılı ol-
mayan digər səbəblərə görə dolanışıq vəsaitlərini 
itirdiyi halda təminat hüququna malikdir (2).  

Müasir dövrümüzdə dünya dövlətləri, vətən-
daş cəmiyyətləri, qeyri-hökumət təşkilatları və 
digər sosial yönümlü təşkilatlar tərəfindən həyata 
keçirilən sosial xidmətlər həm beynəlxalq, həm 
də dövlətdaxili qanunvericilik aktlarında təsbit 
edilmiş insan hüquqlarının təmin olunmasına, hər 
bir kəsin mənafelərinin tam müdafiəsinə və sonda 
cəmiyyətdə sosial ədalətin bərpa olunmasına isti-
qamətlənmişdir.  

İnsanlar cəmiyyətdə yaş, cins, etnik qrupa 
mənsubluq, sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu, 
fizioloji göstəricilər və s. baxımdan bir-birindən 
fərqlənirlər. Bu da o deməkdir ki, qanun onlara 
bərabər hüquq və azadlıqlar versə də, onların heç 
də hamısı bu hüquqlardan istifadə etməkdə bəra-
bər imkanlara malik deyillər. Bərabər hüquqlara 
malik olan subyektlərin bu hüquqların həyata keçi-
rilməsində bərabər imkanlara malik olmaması özlü-
yündə cəmiyyətdə bərabərsizliyin ortaya çıxmasını-
na gətirib çıxarır. Yəni, bütün insanlara qanunda 
eyni hüquq və azadlıqların verilməsi onların heç də 
hamısının həmin hüquq və azadlıqlardan eyni sə-
viyyədə istifadə edə bilməsi mənasına gəlmir. Yu-
xarıda qeyd edilən müxtəlifliklər və ya obyektiv 
cəhətdən mövcud hallar səbəbindən bəzən insan-
lar qanunun onlara verdiyi hüquq və azadlıqlara 
malik olsalar da onlardan istifadə etməkdə istəni-
lən imkanlara malik olmurlar (4, s. 255).  

Sosial xidmət institutu sosial təminat sistemin-
də müstəqil bir institut olmaqla əsas məqsədi yu-
xarıda qeyd olunan şəxslərin, həmçinin uşaqların, 
qocaların, qadınların, əcnəbilərin, əlillərin, sağ-
lamlıq imkanları məhdud olan şəxslərin, müəy-
yən zorakılığın qurbanı olmuş şəxslərin, fiziki 
qüsurları səbəbindən özlərini cəmiyyətdən təcrid 
etmiş fərdlərin sosial müdafiəsini təmin etmək və 
onların digər cəmiyyət üzvləri kimi layiqli həyat 
səviyyəsini təmin etməkdən ibarətdir. Göründüyü 
kimi sosial xidmət institutu müasir dövrümüzdə 
olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edən, eyni za-
manda cəmiyyətdə zəruri olan bir hüquq institu-
tu, hətta belə demək mümkünsə hüquq sahəsidir. 

Bəzən ailənin gəlirlərinin az olması, yəni ailə-

nin ümumi gəlirlərinin adambaşına düşən yaşayış 
minimumu həddindən aşağı olması ilk növbədə 
ailənin və həmin ailədə böyüyən uşaqların bir sı-
ra hüquqlarını həyata keçirməsinə imkan vermir. 
Əvvəla aşağı gəlirli ailədə fərdlərin normal rifa-
hını təmin edilə bilmir və bu səbəbdən də insan-
ların “layiq həyat səviyyəsi təmin edilməsi” hü-
ququ pozulur (1). Bundan əlavə ailənin gəlirləri-
nin aşağı olması həmin ailədə böyüyən uşaqların 
məktəbə gedə bilməməsinə və normal təhsil ala 
bilməməsinə, habelə vaxtından əvvəl əmək fəa-
liyyətinə başlamasına gətirib çıxarır ki,  bu da 
son nəticədə həmin uşaqların “təhsil hüququ”nu 
obyektiv səbəblərdən realizə edə bilməməsi de-
məkdir. Bundan savayı, ailənin aylıq gəlirinin 
ailə üzvlərinin sayına nisbətdə olduqca aşağı ol-
ması həmin ailədə böyüyən uşaqların müəyyən 
məhrumiyyətlərlə üzləşməsinə gətirib çıxarır.  

Sosial xidmət institutu da məhz yuxarıda sada-
lanan fərqliliklərin, obyektiv halların, mövcud 
problemlərin səbəb olduğu bərabərsizliklərin ara-
dan qaldırılmasına, insanların onlara verilmiş hü-
quqlardan istifadədə bərabər imkanlara malik ol-
masına yönəlmişdir. Yəni, bütün insanlara malik 
olduqları hüquqlardan istifadə üçün bərabər im-
kanların yaradılması, onların hüquqlarından isti-
fadəsinin təmin edilməsi sosial xidmətin əsas 
məqsədlərindən hesab edilir. 

Göstərilənlərlə yanaşı, cəmiyyətdə sosial xid-
mətin həyata keçirilməsində hüquqla yanaşı bir 
sıra qeyri-hüquq institutları da mühüm rol oyna-
yır. Belə ki, bu işdə din faktorunun da rolu müəy-
yən mənada qeyd olunmalıdır. Məsələn, islam di-
ni yardıma möhtac insanlara sədəqə verilməsini 
və maddi cəhətdən imkanı olan şəxslərin imkanı 
olmayanlara, yoxsullara yardım etməsini əmr 
edir. Dinin bu mənada göstərişi insanlar tərəfin-
dən həyata keçirildikdə cəmiyyətdə yoxsullara 
müəyyən qədər köməklik və yardım göstərilmiş 
olur ki, bu da son nəticədə mahiyyət etibarı ilə 
sosial xidmətin həyata keçirilməsinin fərqli bir 
formasıdır. Eləcə də müxtəlif insan qrupları tərə-
findən həyata keçirilən xeyriyyəçilik tədbirlərinin 
məqsədi ilə də sosial xidmət institutunun məq-
sədləri üst-üstə düşür – sosial müdafiəyə ehtiyacı 
olan şəxslərə yardım etmək. Lakin, dinin və ya 
fərdlərin bu məsələlərə müdaxiləsi çox məhdud 
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mənadadır və dini göstərişlər insanların hamısına 
yardım göstərilməsini özündə ehtiva edə bilmir. 
Bu səbəbdən də hüquq sistemi dövrəyə girərək 
sosial müdafiəyə yardıma ehtiyacı olan insanlara 
kömək göstərilməsi qaydasını, bu şəxslərin dairə-
sini, tədbirlərin həyata keçirilməsi prosedurlarını 
hüquqi müstəvidə təsbit edir və bu sahədə müxtə-
lif mexanizmlər işləyib hazırlayır. 

Yaxşı bəs sosial xidmətlə sosial ədalət institu-
tunu birləşdirən ortaq cəhət nədir və onlar arasın-
da hansı bir əlaqə mövcuddur? Suala cavab ver-
məzdən əvvəl sosial ədalətin nə olduğunu aydın-
laşdırmaq zəruridir. Dünyada mövcud olan hüquq 
sisteminin əsasını ədalət təşkil edir və ədalət an-
layışı ilk növbədə hüququn prinsiplərini əks etdi-
rir. Çünki, ədalət olmadan hüququn mövcudluğu 
və realizəsi özü də şübhə doğurur. Belə ki, hüqu-
qun əsas hədəfi ədaləti bərpa etməkdir və bunlar 
(hüquq və ədalət) bir-biri ilə qarşılıqlı vəhdətdə 
olmaqla bir-birini tamamlayırlar. 

“Ədalət” ərəb kəlməsi olan “ədl” sözündən 
götürülmüş məsdərdir və mənası “bərabərlik”, 
“tarazlıq” deməkdir. Beləliklə, sosial ədalət de-
dikdə, cəmiyyətin bütün sferalarında, xüsusilə də 
sosial sahədə insanlara bərabər hüquqların veril-
məsi, onların həmin hüquqlardan istifadəsində 
bərabər imkanlarının təmin olunması nəticəsində 
cəmiyyətdə yaranan bir vəziyyətdir.  

Göstərilənlərə əsasən qeyd edə bilərik ki, sosi-
al xidmət institutunun yuxarıda qeyd olunan məq-
sədlərə nail olması elə cəmiyyətdə sosial ədalətin 
təmin olunması deməkdir. Yəni, sosial xidmət sa-
həsində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində sosial 
xidmət öz qarşısına qoyduğu məqsədlərə nail ol-
maqla yanaşı, eyni zamanda cəmiyyətdə sosial əda-
lətin təmin olunmasını həyata keçirir.  

Nəzəri ədəbiyyatda sosial ədalət anlayışı döv-
lətlə əlaqələndirilir və sosial ədalətin təmin olun-
masında dövlətin rolu qeyd edilir. Belə ki, bir 
qrup hüquqşünaslar iddia edirlər ki, sosial ədalə-
tin təmin olunmasında dövlətin rolu əvəzsizdir və 
dövlət bütün hallarda bu proseslərə müdaxilə et-
məlidir. Bunun əksinə olaraq ikinci qrup yanaş-
ma tərəfdarları isə hesab edirlər ki, sosial ədalətin 
bərpa edilməsində dövlətsizləşdirməyə, yəni döv-
lətin bu proseslərdən kənarlaşdırılmasına və bu 
sosial ədalətin vətəndaş cəmiyyəti institutları tə-

rəfindən təmin olunması daha arzuolunandır.  
Hesab edirik ki, sosial ədalət anlayışını sosial 

dövlətdən ayrı təsəvvür etmək olduqca çətindir. 
Çünki, sosial yardıma ehtiyacı olan, cəmiyyətin 
nisbətən zəif və müdafiəsiz təbəqələrinin hüquq-
ları yalnız sosial dövlətdə etibarlı təmin edilir ki, 
bu da son nəticədə sosial ədalətin təmin olunma-
sına gətirib çıxarır. 

Sosial xidmətlərin həyata keçirilməsində döv-
lətin və digər qeyri-hökumət mexanizmlərinin ro-
lu əvəzsizdir. Təbii ki, burada qeyri-dövlət təşki-
latları ilə müqayisədə dövlət daha çox vəzifə və 
öhdəlikləri öz üzərinə götürərək sosial xidmətin 
realizəsini təmin edir. Sosial hüquqların daha çox 
təmin edildiyi və insanların sosial təminat sahə-
sində hüquq və azadlıqlarının maksimum səviy-
yədə təmin edildiyi sosial dövlətlərdə isə qeyri-
hökumət mexanizmləri, vətəndaş cəmiyyəti insti-
tutları sürətlə inkişaf edərək artıq bütün sahələrə 
müdaxilə etmiş və dövlətin demək olar ki, bütün 
hüquq və vəzifələri öz öhdələrinə götürmüşlər. 
Ancaq bütün bunlar heç də dövləti tamamilə sosi-
al xidmət institutundan uzaqlaşdırmır. Dövlət ye-
nə də həmin institutların işinə nəzarət edir, kənar-
dan müşahidəçi qismində həmin hadisələri izlə-
yir, zəruri hallarda isə lazımi müdaxiləni həyata 
keçirir.  

Sosial ədalətin təmin olunmasında iki mühüm 
amil rol oynayır. Birincisi fərdlərin mütləq hü-
quqları, yəni dövlət tərəfindən verilmiş, qanunla 
qorunan,  hamının hörmətlə yanaşmalı və hüqu-
qazidd qəsdlərdən çəkinməli olduğu hüquq və 
azadlıqları vardır. İkinci isə, həmin mütləq hü-
quqların realizəsində bütün fərdlərə zəruri və 
ədalətli imkanlar yaradılmalıdır.  

Burada sosial və iqtisadi bərabərsizliklər ara-
dan qaldırılmaqla hər kəsin öz hüquqlarını həyata 
keçirməsinə imkanlar və şərait yaradılmalıdır. 
Məsələn, əlil bir şəxsin müəssisədə işlədilməsi 
heç bir işəgötürən tərəfindən arzuolunan hal de-
yildir. Lakin, əlil olmasına baxmayaraq həmin 
şəxslərin də əmək hüquqları vardır və onların 
əmək hüquqların həyata keçirmələrinə digər 
şəxslər kimi zəruri imkanlar yaradılmalıdır. Bu 
məqsədlə dövlətlər bütün müəssisələr qarşısında 
işçilərin sayından asılı olaraq müəyyən kvota mü-
əyyən edirlər və müəssisədə çalışan işçilərin sa-
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yından asılı olaraq onların müəyyən hissəsinin 
(faizinin) əlil şəxslərdən ibarət olması tələb edi-
lir. Beləcə əlil şəxslərin də digər şəxslərlə birgə 
əmək hüquqlarını realizə etməsinə imkan-şərait ya-
radılır. Həmin şəxslər də artıq müəyyən əmək fəa-
liyyəti ilə məşğul olmaq, müəyyən vəzifə tutmaq 
kimi hüquqlarını həyata keçirə bilirlər. Bu artıq öz-
lüyündə sosial xidmətlər vasitəsilə sosial ədalətin 
təmin olunmasına misal kimi göstərilə bilər.  

Sosial dövlətlərdə sosial ədalətin təmin edil-
məsinin bəzi göstəriciləri fərqləndirilir ki, bunla-
ra əsasən aşağıdakılar göstərə bilərik: 

- ümumi daxili məhsulun ədalətli bölgüsü; 
- sosial təminat hüququ və sosial xidmət sa-

həsində tədbirlərin təşkili və həyata keçirilməsi; 
- yoxsulluğun minimuma endirilməsi və yox-

sulluğa şərait yaradan halların aradan qaldırılması; 
- fərdlərin bərabər təhsil almaq hüquqlarının 

və imkanlarının təmin olunması; 
- ədalətli vergi sisteminin formalaşdırılması 

(5). 
Göstərilən əlamətlər sosial dövlətin sosial əda-

lətin təmini sahəsində əsas göstəriciləri olmaqla 

sosial dövləti xarakterizə edən əsas xüsusiyyət-
lərdir. Sosial ədalət mahiyyət etibarı ilə sosial hü-
quqların ön plana çıxarılmasını və dövlət tərəfin-
dən bu hüquqların təmin edilməsinə üstünlük ve-
rilməsini zəruri edir. Sosial dövlətdə əsas məqsəd 
ümumdaxili məhsulun əhali arasında bərabər və 
ədalətli bölgüsü təmin etməklə hər bir vətəndaşın 
layiqli həyat səviyyəsini təmin etməkdir.  

Beləliklə, yuxarıda göstərilənlərdən bu qənaə-
tə gələ bilərik ki, bərabərlik, insan hüquq və 
azadlıqlarının aliliyi və sosial ədalətin təmin 
olunması sosial xidmət institutunun təməlini təş-
kil edən prinsiplərdir. Sosial xidmət öz vəzifələri-
ni həyata keçirməsi nəticəsində cəmiyyətdə sosial 
ədalət bərqərar olur və həmçinin sosial xidmətin 
bir prinsipi kimi çıxış edən“sosial ədalətin təmin 
olunması prinsipi” realizə edilmiş olur.  Deməli, 
sosial xidmət və sosial ədalət bir-biri ilə qarşılıqlı 
əlaqədə olan institutlar olmaqla bir-birindən asılı-
dır və hər iki institut vahid məqsədə - insanların 
layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsinə yö-
nəlmişdir. 
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Ata Valiyev 
Social service - in the context of social justice theory 

 
The article is devoted to the study of the social service law, which is of great importance in modern 

times, and to the study of the relationship between social service and concepts of social justice. The 
article defined social service, and considered the right to social service as a human right. Also, the 
concept of social justice was studied and attention was drawn to its relationship with social service, to 
the establishment of social justice in the society as a result of the implementation of social service. Al-
so, the concepts of social state, social service and social justice were analyzed mutually.     
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Ата Вeлиев 
Социальное обслуживание - в контексте теории социальной справедливости  

 
Статья посвящена изучению права социального служения, имеющего большое значение в 

современности, и изучению соотношения между социальным служением и понятиями соци-
альной справедливости. В статье определено социальное служение, а право на социальное 
служение рассмотрено как право человека. Также было изучено понятие социальной справед-
ливости и обращено внимание на ее связь с социальным служением, на установление социаль-
ной справедливости в обществе в результате осуществления социального служения. Также вза-
имно анализировались понятия социального государства, социального служения и социальной 
справедливости. 
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еловечество выработало нормы, 
которыми люди руководствуются 
в своей повседневной жизни и  

деятельности. Это моральные, правовые, по-
литические, эстетические, корпоративные, 
религиозные обычаи, традиции, привычки, 
нравы, обряды, ритуалы, требования этикета, 
корректности, приличия и др. Все они объе-
диняются понятием социальные нормы –
объективно необходимые правила совместно-
го человеческого бытия, указатели границ 
должного поведения.Право сложилось намно-
го позже других нормативных систем и глав-
ным образом на их основе. Оно стало более 
жестко и целенаправленно регулировать эко-
номические и иные отношения. Равно как и 
вместо прежней общественной власти появи-
лась публичная власть, уже не совпадающая с 
интересами всего общества и опирающаяся на 
особый аппарат, готовый за нарушение офи-
циально установленных и строго обязатель-
ных норм применить принуждение. 

«Исторически право возникает как бы для 
компенсации «недостаточности» морали, ко-

торая обнаруживается с возникновением ча-
стной собственности и политической власти» 
(1, с.86). В последующем нормы права и мо-
рали тесно переплелись, взаимодействуя с 
другими средствами социальной регуляции. 

Несомненно, что в каждом обществе суще-
ствуют определенные стандарты поведения, 
т.е. нормы морального и правового характера, 
которыми руководствуются люди. Отклоне-
ние от этих норм, особенно массовые, спо-
собны причинить обществу серьезный урон, 
вплоть до полного его распада. Поэтому от-
клоняющееся поведение в любом обществе 
осуждается и  наказывается (2, 196).  

Права и свободы человека – единственная 
ценность, которая признается в государстве 
высшей. Ни одна другая конституционная 
ценность такой значимости не имеет, а, сле-
довательно, располагается по отношению к 
ней на более низкой ступени и не может ей 
противоречить (3). Права граждан пользуются 
приоритетом при осуществлении всей госу-
дарственной деятельности. В научно-прак-
тическом комментарии к Конституции Азер-
байджанской Республики написанным азер-
байджанским ученым Ш. Алиевым, одно-
значно закрепляется основной принцип – «не-
обходимость и незыблемость прав и свобод 
человека» – которому призваны следовать в 
своей нормотворческой деятельности органы 
исполнительной власти. Отступление от этого 
принципа означает утрату правового содер-
жания нормативно-правового акта (4, 16). 

Усиление правовой защиты норм морали и 
нравственности особенно наглядно проявля-
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ется в отношениях категорий «право» – «вой-
на». По сути, все ограничения, налагаемые 
правом на военные действия, – это ограниче-
ния нравственного характера. Прошло более 
100 лет со дня принятия первого междуна-
родного акта об ограничении средств ведения 
войны  – Гаагской конвенции 1899-го года. 
Женевские конвенции о защите жертв войны 
от 12 августа 1949-го года направлены на ре-
шение гуманной задачи – защиту самой без-
защитной части вольных или невольных уча-
стников вооруженных конфликтов: больных, 
раненых, убитых, военнопленных, мирного 
гражданского населения. Этим же целям по-
священы Дополнительные протоколы 1977-го 
года и другие конвенции (5). Сегодня сущест-
вует система гуманитарного права, разветв-
ленные принципы которого в максимально 
возможной мере ослабляют последствия во-
енных действий. Они противодействуют тем 
факторам войны, которые поражают в первую 
очередь нравственность людей.  

Отношения в обществе регулируются раз-
личными социальными нормами, и особая 
роль среди них принадлежит праву и морали. 
Право вторгается в наиболее значимые, жиз-
ненно важные сферы общественного регули-
рования, со временем охватывая все больший 
спектр социальных связей. В то же время мо-
раль пронизывает практически все многооб-
разие отношений между людьми, неизбежно 
закрепляясь при этом во многих правовых 
нормах. Действенность правового регулиро-
вания  во многом определяется тем, на каком 
уровне нормы морали закрепляются в законо-
дательстве. Право имеет настоящую ценность 
лишь тогда, когда закрепляет нравственные 
принципы и идеи, свойственные данному об-
ществу. Вместе с тем, в настоящее время в 
мире наблюдаются процессы универсализа-
ции, сближения национально-государст-
венных систем права на основе общецивили-
зационных достижений. Одним из главных 
таких достижений является концепция гло-
бальности, измерения в мировом масштабе 
естественных неотчуждаемых прав и свобод 
человека и гражданина как критерия для 

оценки цивилизованности той или иной сис-
темы права, проявляющейся во внутригосу-
дарственных и международных отношениях. 

Мораль и право неразрывно связаны как с 
основами мирового порядка, так и с сознани-
ем отдельно взятой личности. Насущная по-
требность в понимании человеком своей роли 
в обществе, смысла и цели своего существо-
вания вызывает необходимость аксиологиче-
ского «осмысления» проблем права. Совре-
менный человек осознает себя не только гра-
жданином своего государства, но и жителем 
мирового сообщества, участником глобаль-
ных процессов и событий, происходящих во 
всем мире. Поэтому осмысление ценности 
права и морали невозможно без учета роли и 
соотношения данных феноменов на междуна-
родном уровне.  

Современное международное право рас-
сматривает войну как исключительное со-
стояние, на смену которому должно прийти 
состояние мира. В свою очередь для этого не-
обходимо создание условий для скорого вос-
становления мирных отношений между 
воюющими государствами. Восстановлению 
мирных отношений предшествуют опреде-
ленные стадии, имеющие функциональное 
назначение. Такие стадии получили междуна-
родно-правовое закрепление в институте 
окончания войны и проявляются в двух фор-
мах: прекращение боевых действий и пре-
кращение состояния войны. 

Также, международное право способствует 
сокращению численности жертв войны. Наме-
чается тенденция увеличения гибели в воору-
женных конфликтах гражданского населения. 
Если в Первой мировой войне пропорция была: 
20 комбатантов на 1 гражданское лицо, то во 
Второй – один к одному. В настоящее время 
эксперты дают цифры: 1 комбатант на 10 граж-
данских лиц. Примером тому, что вооруженные 
конфликты становятся направленными пре-
имущественно против мирного населения, ста-
новящегося заложником военных акций, явля-
ются последние события в  Украине. 

Отмечается, что война формирует привыч-
ку к убийству и ведет к утрате в связи с этим 
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чувства милосердия, вызывает ужесточение 
общественных нравов, ожесточение самих 
солдат, не получающих социальной защиты, 
пополнение ими криминальных и около-
криминальных охранных структур, учреждает 
культ силы и т.д. В  советский период все это 
можно было воочию увидеть по результатам 
Афганской войны.Убивать стало морально 
легким делом. В современных военных дейст-
виях наибольшее число жертв происходят не 
в непосредственных столкновениях личного 
состава, а в результате применения техниче-
ских средств военного нападения в том числе 
дистанционного действия. Нападающий не 
видит жертву, он не переживает, что увеличи-
вает его готовность к войне. Этот эффект уси-
ливается с развитием высокоточного оружия, 
которое создает иллюзию допустимости ре-
шения проблем военными средствами, по-
скольку минимизирует людские потери. 

И, наконец, аморальность заключается в 
извращении войной права; в войне обычно 
оказывается правым победитель, сила, но не 
справедливость. Еще Уинстон Черчиль ут-
верждал, что военные преступления — это 
преступления, которые совершаются побеж-
денной стороной. И наказания, за которые 
выносят победители. Международное право, 
таким образом, вынуждено «сражаться» с 
нравственными последствиями войны в не-
скольких направлениях.  

Женевские конвенции 1949 года преду-
сматривают возможность заключения согла-
шений о перемирии и прекращении огня с це-
лью транспортировки и обмена ранеными, 
эвакуации раненых и больных, женщин и де-
тей, инвалидов из осажденной зоны (6).  

Так как война затрагивает интересы всего 
международного сообщества, предложение о 
заключении общего перемирия может исхо-
дить и от Совета Безопасности ООН, на кото-
рый Уставом ООН возложена главная ответ-
ственность за поддержание международного 
мира и безопасности. Нарушение условия пе-
ремирия отдельными лицами рассматривается 
как нарушение законов и обычаев войны и 
подлежит наказанию стороной, к которой 

принадлежат эти лица, с обязанностью воз-
мещения потерь другой стороне при наступ-
лении таковых. В этом плане представляется 
верным о том, что соглашение о перемирии, 
«кладя конец определенной акции, не может 
создавать права, которыми не обладали под-
писавшие его государства к моменту ее нача-
ла. Перемирие не может создавать права на 
ведение войны». Вместе с тем, в случае во-
зобновления боевых действий, квалифици-
руемых как акт агрессии, за пострадавшей 
стороной сохраняется право на индивидуаль-
ную или коллективную самооборону в соот-
ветствии со статьей 51 Устава ООН (7). 

Статья 118 Третьей Женевской конвенции 
закрепила правило, согласно которому «воен-
нопленные освобождаются и репатриируются 
тотчас же по прекращении военных дейст-
вий» (6). При отсутствии каких-либо поста-
новлений по данному вопросу, в соглашении 
о прекращении военных действий между сто-
ронами конфликта, либо при отсутствии тако-
го соглашения, держащая в плену страна сама 
составит и осуществит план репатриации, о 
чем обязательно должно быть сообщено во-
еннопленным. Ситуации, когда в силу раз-
личных причин держащая в плену страна 
продолжала удерживать военнопленных дли-
тельный период после окончания вооружен-
ного конфликта, не являются редкостью. 
Азербайджанская сторона в соответствии с 
нормами международного права, вернула всех 
военнопленных захваченных во время воен-
ных действий проводимых до соглашения от 
9 ноября, в отличие от армянской стороны, 
которая вернув малую часть пленных, ничего 
не говорит о судьбе более 4000 человек про-
павших без вести ещё со времен Первой Ка-
рабахской войны. Соответственно, в дополне-
ние к судебному разбирательству, иницииро-
ванному Азербайджаном против Армении в 
ЕСПЧ в январе 2021 года, в сентябре этого же 
года Азербайджан обратился в международ-
ные судебные органы с целью привлечь Ар-
мению к ответственности за систематические 
нарушения «Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискри-
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минации» (МКЛРД). Согласно заявлению 
Азербайджана, целью и следствием реализуе-
мой Арменией политики и практики анти-
азербайджанской дискриминации являются 
ущемления прав человека и основных свобод 
в отношении азербайджанцев в нарушение 
статей 2, 3, 4. 5, 6 и 7 указанной Конвенции 
(8).  

Ответственность Армении за совершение 
международных преступлений связана с при-
менением принципа индивидуальной ответст-
венности за совершение международных пре-
ступлений. С этой целью, а также учитывая, 
что в Резолюциях Совета Безопасности ООН 
(822, 853, 874, 884) факты вторжения Арме-
нии на территорию Азербайджана и оккупа-
ции этих территорий оценены как угроза ре-
гиональному миру и безопасности, необходи-
мо создание Международного уголовного 
трибунала ad hoc в соответствии с главой VII 
Устава ООН. Ответственность за междуна-
родные преступления в Азербайджане впер-
вые была определена в Уголовном кодексе от 
1999 года, и в соответствии со статьей 10 
Уголовного кодекса преступность и наказуе-
мость деяния определяются уголовным зако-
ном, действовавшим во время совершения 
этого деяния, то есть запрещается ретроак-
тивное (обратное) применение уголовно-
правовых норм. Если преступления против 
мира и человечности, военные преступления 
совершены после этой даты, национальные 
суды могут привлечь к ответственности (9).  

Большинство международно-правовых 
норм о правах человека не могут непосредст-
венно применяться национальными судами и 
другими компетентными государственными 
органами. Правда, следует отметить, что 
внутригосударственное применение норм ме-
ждународного права играет ключевую роль в 
реализации последних, но когда в силу ряда 
объективных и субъективных факторов пря-
мое применение международно-правовых по-
ложений представляется невозможными или 
трудноосуществимым, «законодательный» 
путь становится наиболее целесообразным 
(10, с.27). Правовое ограничение по осущест-

влению плана репатриации взятых в плен и 
удерживаемых армянских военнослужащих, 
обосновано тем, что они были захвачены 
азербайджанской стороной уже после Согла-
шения от 9 ноября, в активных боестолкнове-
ниях и с оружием в руках. Соответственно, не 
подпадая под статус военнопленных, они бы-
ли преданы в Азербайджане уголовному суду 
в качестве диверсантов, засланных армянской 
стороной для совершения различных терро-
ристических актов и диверсий. 

Принципы гуманитарного права обяза-
тельны для руководства воюющих сторон, в 
том числе для той стороны, которая ведет так 
называемую справедливую войну (акции по 
восстановлению мира, предпринимаемые 
ОНН, операции по законной самообороне и 
внутренние вооруженные конфликты). В ча-
стности, запрещаются нападения неизбира-
тельного характера, нападения, которые, как 
можно ожидать, вызовут потери среди граж-
данского населения, которые были бы чрез-
мерными по отношению к ожидаемому воен-
ному преимуществу; стороны обязываются 
проявлять заботу о защите природной среды, 
не применять голод среди мирного населения 
в качестве метода ведения войны, воздержи-
ваться от вероломства и т.д. Закрепление в 
процессе правотворчества общечеловеческих 
моральных принципов международного права 
– одна из положительных тенденций в право-
вом регулировании общественных отношений 
большинства современных государств. Одна-
ко не всеми странами нормы международного 
морально-правового регулирования воспри-
нимаются однозначно. 

Все эти меры правового характера, несо-
мненно, «цивилизовывают» войну, военные 
действия, и сводят материальный и нравст-
венный урон к минимуму. Право существенно 
дополняет и компенсирует недостаток сил 
морального противодействия войнам как ис-
точника опасности.Таким образом, поле пра-
вовых отношений все более расширяется, оно 
все больше внедряется в моральное простран-
ство. Перелив моральных норм в правовые 
осуществляется за счет изменения не содер-
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жания этих норм, а санкции; морального при-
нуждения оказывается уже недостаточно для 
соблюдения гражданами соответствующих 

социальных предписаний и требуется уста-
новление за ними государственного правово-
го контроля. 
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İlham Əliyev 
Hərbiəməliyyətlərə aid hüquqi məhdudiyyətlərin mənəvi səciyyəsi  

 
Şübhə yoxdur ki, hər bir cəmiyyətdə müəyyən davranış standartları mövcuddur, yəni insanlara rəh-

bərlik edən əxlaqi və hüquq normaları. Əxlaq və mənəviyyət normalarının hüquqi müdafiəsinin güc-
ləndirilməsi “hüquq” – “müharibə” kateqoriyaları arasındakı münasibətlərdə xüsusilə aydın görünür. 
Hüquq o zaman real dəyər qazanır ki, o, müəyyən cəmiyyətə xas olan əxlaqi prinsipləri və ideyaları 
möhkəmləndirsin. 

Əxlaq və hüquq dünya nizamının əsasları ilə qırılmaz şəkildə bağlıdır və beynəlxalq səviyyədə bu 
hadisələrin rolunu və əlaqəsini nəzərə almadan hüquq və əxlaqın dəyərini dərk etmək mümkün deyil. 
Müasir beynəlxalq hüquq müharibəyə müstəsna hal kimi baxır, və onu sülh vəziyyəti əvəz etməlidir. 

 
                                                                                Ilham Aliyev 

The moral character of legal restrictions on military action 
 
There is no doubt that in every society there are certain standards of behavior, i.e. moral and legal 

norms that guide people. The strengthening of the legal protection of the norms of morality and mora-
lity is especially evident in the relations between the categories "law" - "war". Law has real value only 
when it reinforces the moral principles and ideas inherent in a given society. 

Morality and law are inextricably linked with the foundations of the world order, and understan-
ding the value of law and morality is impossible without taking into account the role and correlation 
of these phenomena at the international level. Modern international law considers war as an exceptio-
nal state, which must be replaced by a state of peace. 
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vropa İttifaqının (Aİ) azad zonaları 
dövlət orqanlarının regionda öz biz-
nes fəaliyyətlərini həyata keçirən şir-

kətlər üçün bir sıra “ad hoc” təşviqlər tətbiq et-
mək qərarına gəldiyi coğrafi ərazilərdən ibarətdir. 
Nəticədə, bu zonalar tez-tez yerləşdiyi bölgələr 
və bir çox hallarda da bütün ölkə üçün “böyümə 
qütblərinə” çevrilir.Təşviqlər müxtəlif formalar-
da, o cümlədən gömrük razılaşmaları üzrə aza-
dolmalar və vergi güzəştləri formasında ola bilər. 
Bununla belə, azad zonalarda mövcud olan xüsu-
si vergi rejimləri onların Aİ-nin dövlət yardımı 
qaydalarına və ümumi bazar prinsiplərinə uyğun-
luğunu yoxlamaq üçün Avropa Komissiyasının 
diqqətlə yoxlanmasına məruz qalır. Bu kontekst-
də ümumi bazar daxilində rəqabətin pozulması-
nın qarşısını almaq üçün Aİ-nin azad zonaları ilə 
bağlı tənzimləmə problemlərinin müzakirəsi və 
bu zonalarda Üzv Dövlətlərin təklif etdiyi vergi 
güzəştləri məsələsinə xüsusi diqqət yetirilməsi 
vacibdir.  

Aİ-də “azad zonalar” “İttifaqın gömrük ərazisi 
daxilində qeyri-üzv dövlətlərin mallarının idxal 
rüsumları, digər rüsumlar (yəni vergilər) və kom-
mersiya siyasəti tədbirləri olmadan idxal oluna 

biləcəyi qapalı ərazilər” kimi müəyyən edilir. [4] 
Bununla belə, bu azad zonalarda daha liberal ti-
carət qaydalarının tətbiq edilməsi özlüyündə əsas 
məqsəd deyil. Bu tədbirlər həyata keçirildiyi böl-
gənin iqtisadi və sosial inkişafına kömək etmək 
məqsədi daşıyır.[8] Bu məqsədlə gömrük tənzim-
ləmələri ilə bağlı güzəştlərdən əlavə, azad zona-
larda dövlət orqanları tərəfindən bir çox digər 
təşviqlər, o cümlədən vergidən azadolmalar, sa-
dələşdirilmiş inzibati prosedurlar, sadələşdirilmiş 
gömrük qaydaları və infrastrukturun təmin edil-
məsi kimi bir çox digər tədbirlər həyata keçirilir 
[8; s 2].  Aİ-də bir çox Üzv Dövlətlərin ərazisində 
azadticarət zonaları daxil olmaqla azad zonalar 
mövcuddur. Məsələn, 1959-cu ildə İrlandiyada ya-
radılmış Şennon azad zonası, 1980-ci ildə Portu-
qaliyada yaradılmış Madeyra azad zonası, Polşada 
fəaliyyət göstərən on dörd azad zona və s. 

Bir qayda olaraq, Üzv Dövlətlər özlərinin 
gömrük ərazisinin bir hissəsini azad zona kimi tə-
yin etməkdə sərbəstdirlər, lakin bu zonalar əvvəl-
cədən təsdiq üçün Avropa Komissiyasına bildiril-
məlidir. Beləliklə, Aİ-də azad zonanın yaradılma-
sı Üzv dövlətlər tərəfindən diqqətli planlaşdırma 
tələb edir, çünki bu sahədə ən vacib aspektlərdən 
biri Aİ-nin qanunvericilik bazasına riayət etmək 
öhdəliyidir. Azad zonaların yaradılması qərarının 
arxasında duran səbəblər çoxsaylıdır və bu zona-
lar bütün mümkün regional problemlərə cavab 
verməsə də, Üzv Dövlətlərin inkişaf etməmiş re-
gionlarında iqtisadi və sosial şəraitin yaxşılaşdı-
rılmasında uğurlu ola bilər. Azad iqtisadi zonala-
rın uğurunun göstəriciləri kimi müvafiq bölgədə 
daha yüksək sənaye istehsalı, artan məşğulluq sə-
viyyəsi və yerli əhali gəlir əldə etmək imkanları 
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nəzərdə tutula bilər. Bununla belə, azad zonalar-
da xüsusi iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi bir 
sıra məhdudiyyətlərə və Aİ institutlarının davam-
lı tənzimləyici nəzarətinə məruz qalır. Yoxsullu-
ğun azaldılması Avropanın müxtəlif regionların-
da hələ də prioritet məsələ olsa da, Avropa səviy-
yəsində uzunmüddətli perspektivdə bu problemin 
həlli üçün hansı müdaxilələrin və siyasətlərin da-
ha uğurlu olacağına dair konsensus yoxdur. 

Bundan əlavə, Aİ-nin özünəməxsus idarəetmə 
sistemi və tənzimləyici bazası Üzv Dövlətlərdə 
azad zonaların növü, sayı və müddəti ilə bağlı 
əlavə məhdudiyyətlər yaradır. Maddi nöqteyi-nə-
zərdən Aİ və milli hüquqi mənbələr arasında qar-
şılıqlı əlaqəni nəzərdən qaçırmaq olmaz. Bu, əsa-
sən, Aİ Sazişində nəzərdə tutulmuş ilkin və ikinci 
dərəcəli hüquqi mənbələr sisteminə və onların Aİ 
qanunvericiliyinin birbaşa təsiri və üstünlüyünə 
dair məlum doktrinalar əsasında milli qanunla 
əlaqəsinə aiddir. Prosessual nöqteyi-nəzərdən, 
Aİ-nin hüquqistrukturu şaquli şəkildə inteqrasiya 
olunub. Müxtəlifhüquqi funksiyalar Aİ və milli 
səviyyə arasında bölüşdürülür. Müvafiq olaraq, 
həm Aİ məhkəmələrindən, həm də milli məhkə-
mə orqanlarından öz yurisdiksiyalarında Aİ hü-
quqi prinsiplərinin Üzv Dövlətlər arasında ahəng-
dar şəkildə şərhini və tətbiqini təmin etmələri tə-
ləb olunur. Aİ-də üzv dövlətlər arasında hüquqi 
və iqtisadi münasibətlərin xüsusi olaraq tənzim-
lənməsinin səbəbi budur. Bunun nəticəsində də, 
həmin ümumi qanunvericilik bazası və daha 
ümumən, Aİ-nin qanunvericilik prosesinin özü 
Üzv Dövlətlərin iqtisadi suverenliyini, ən azı, 
müəyyən sahələrdə məhdudlaşdırır.  

Həmçinin, digər yurisdiksiyalardakı vəziyyətlə 
müqayisədə, Aİ-də azad zonaların mövcudluğu 
və fəaliyyəti ilə bağlı şəffaflıq məsələləri Aİ sis-
teminin konstitusional əsaslarına toxunur. Qeyd 
etmək lazımdır ki, Aİ səlahiyyətlərinin hüdudları 
səlahiyyət ötürmə prinsipi ilə, onlardan istifadə 
isə subsidiarlıq və proporsionallıq prinsipləri ilə 
tənzimlənir [7]. Səlahiyyət ötürmə prinsipinə əsa-
sən, Aİ orqanları yalnız Sazişlərdə müəyyən edil-
miş məqsədlərə nail olmaq üçün Üzv Dövlətlərin 
onlara verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində fəaliyyət 
göstərə bilər. Sazişlərdə onlara verilməyən səla-
hiyyətlər Üzv Dövlətlərdə qalır. 

Eyni zamanda, Aİ Sazişində açıq şəkildə qeyd 
olunur: “Səmimi əməkdaşlıq prinsipinə əsasən, 
İttifaq və Üzv Dövlətlər tam qarşılıqlı hörmətlə, 
Sazişlərdən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetiril-
məsi üçün bir-birinə kömək edəcəklər.” Bu öhdə-
lik ikitərəflidir. Bir tərəfdən, Üzv Dövlətlər Aİ 
Sazişindən irəli gələn və ya Aİ orqanlarının akt-
larından yaranan öhdəliklərin yerinə yetirilməsini 
təmin etmək üçün ümumi və ya xüsusi tədbirlər 
görməlidirlər. Digər tərəfdən, Üzv Dövlətlər Aİ 
vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə kömək etməli 
və Aİ məqsədlərinə çatmaq üçün təhlükə yarada 
biləcək hər hansı tədbirdən çəkinməlidirlər. İnsti-
tusional nöqteyi-nəzərdən, Avropa Komissiyası 
Aİ çərçivəsində sazişlərə riayət edilməsinənəza-
rət edir və bu rolda üzv dövlətlərin qanunvericili-
yinin seçilmiş sahələrdə Aİ qanunvericiliyinə uy-
ğunluğunu təmin etməli və yoxlamalıdır. Bunun-
la belə, azad zonalar mahiyyət etibarilə normal 
Aİ hüquq rejimindən bir sıra istisnalar verilmiş 
xüsusi ərazilərdir. Müvafiq olaraq, bu sahələrin 
xüsusi hüquqi statusu ümumi bazarda asimmetri-
yaların və disbalansların yaranmasının qarşısını 
almaq üçün Avropa Komissiyası üçün əlavə tən-
zimləmə səylərini də tələb edir. Bu kontekstdə 
şəffaflıq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, 
azad iqtisadi zonalar təkcə qanuni biznesi cəlb et-
mir, həm də qeyri-qanuni fəaliyyətlərin həyata 
keçirilməsi üçün imkanlar təklif edə bilər. Həm-
çinin, maliyyə xidmətləri və vergi güzəştlərinə 
gəldikdə, bu zonalar ofşor yurisdiksiyalar kimi 
fəaliyyət göstərə bilər. Bu baxımdan, azad zona-
ların fəaliyyətində və nəzarətində şəffaflığın ol-
maması Aİ-nin idarəetmə sisteminin etibarını və 
öz növbəsində sabitliyini sarsıtmaq potensialına 
malikdir ki, bu da mahiyyət etibarı ilə qarşılıqlı 
öhdəliklərə riayət edilməsindən asılıdır. Buna gö-
rə də Üzv Dövlətlər tərəfindən azad zonalarda 
tətbiq edilən istisnalar obyektiv meyarlar əsasın-
da əsaslandırılmalıdır. 

Azad zonalarda daha əlverişli gömrük tənzim-
ləmələri ilə yanaşı, güzəştlər və təşviqlər müxtə-
lif formalarda ola bilər. Bununla belə, son illərdə 
Aİ qurumlarının xüsusi diqqəti bu sahələrdə Üzv 
Dövlətlər tərəfindən tətbiq edilən vergi güzəştlə-
rinə yönəlmişdir.[3] Azad zonalarda mövcud olan 
vergi güzəştləri konkret regionu potensial inves-



 
POLİS AKADEMİYASININ                                 ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (36), 2022 

113 

torlar üçün daha cəlbedici etmək məqsədi daşıyır, 
lakin eyni zamanda, onlar sağlam rəqabətə zərər 
vura və nəticədə Aİ-nin ümumi bazarının normal 
fəaliyyətinə mənfi təsir göstərə bilərlər. Aİ-də 
milli vergi güzəştlərinin Aİ Dövlət yardımı qay-
dalarına tabe olmasının əsas səbəbi budur. Məsə-
lən, azad zonanın əsas xüsusiyyətləri müəyyən-
ləşdirildikdən sonra milli qurumlar Aİ Sazişinə 
əsasən dövlət yardımı qanunvericiliyinə uyğunlu-
ğu qiymətləndirmək üçün Avropa Komissiyasına 
məlumat verməlidirlər. Avropa Komissiyası açıq 
şəkildə etiraf edir ki, regional dövlət yardımı bir 
çox Üzv Dövlətlərdə regional inkişafı təşviq et-
mək üçün əsas alətdir. Bununla belə, regional in-
kişaf sahəsində dövlət yardımına nəzarətin əsas 
məqsədi regional yardıma imkan vermək olsa da, 
eyni zamanda, Komissiya “xüsusən subsidiya ya-
rışlarının qarşısını almaqla Üzv Dövlətlər arasın-
da bərabər oyun sahəsi yaratmaq” məqsədi gü-
dür. Üzv dövlətlər öz fiskal siyasətlərinin forma-
laşdırılmasında böyük azadlığa malikdirlər, lakin 
vergi güzəştləri Dövlət yardımı ilə sıx bağlıdır və 
buna görə də, Aİ qanunvericiliyinə əsasən, onlar 
avtomatik olaraq qanuni qüvvəyə minmir. Dövlət 
orqanları tərəfindən azad zonalarda vergi güzəşt-
lərinin mövcudluğunu əsaslandırmaq üçün müva-
fiq hüquqi və iqtisadi arqumentlər istənilən halda 
irəli sürülə bilər, çünki Aİ-nin dövlət yardımı re-
jimini tənzimləyən prinsiplər, əsaslı milli maraq-
lara əsaslana bilər. Bununla belə, vergi güzəştlə-
rinə qarşı mütləq qadağa olmasa da, bu tədbirlə-
rin faktiki məzmunu, funksiyası və fəaliyyət gös-
tərmə müddəti həmişə Avropa Komissiyasınıngü-
zəştlərin verilməsi prosesində ilkin qiymətləndir-
məsindən asılıdır. Bu baxımdan, Aİ-nin hüquqi 
bazası Aİ qərarvericilərinin Aİ-nin çoxsaylı məq-
səd və siyasətlərini Üzv Dövlətlərin məqsədləri 
ilə balanslaşdırmağa cəhd edir. Bununla belə, Aİ 
Sazişi Aİ qurumları tərəfindən Üzv Dövlətlərin 
əsas funksiyalarına hörmət edilməsi prinsipini 
vurğulasa da, Aİ-nin fəaliyyətinin əhatə dairəsi-
nin genişlənməsi Aİ-də müxtəlif idarəetmə səviy-
yələri arasında gərginliyi və sürtüşmələri tədricən 
artırmışdır [6; s. 365]. 

Dövlət tərəfindən görülən hər hansı tədbirin 
Dövlət yardımı kimi qiymətləndirilməsi onun Sa-
ziş qaydalarına uyğunluğunun qiymətləndirilmə-

sindən və onun bazara potensial müsbət təsirləri-
nin təhlilindən əvvəl həyata keçirilir. Avropa İtti-
faqının Fəaliyyəti haqqında Sazişin 107-ci mad-
dəsi (Dövlət yardımı sahəsində Sazişin əsas müd-
dəası) qadağan olunmuş tədbirlərin siyahısını 
vermir. Maddədə sadəcə olaraq deyilir: “Üzv 
dövlət tərəfindən və ya dövlət resursları vasitəsilə 
hər hansı formada verilmiş və müəyyən müəssi-
sələrə və ya müəyyən malların istehsalına üstün-
lük verməklə rəqabəti pozan və ya pozmaq təhlü-
kəsi yaradan hər hansı yardım, Üzv Dövlətlər 
arasında ticarətə təsir etdiyi dərəcədə daxili ba-
zarla uyğun gəlmir.” Buradan belə çıxır ki, dövlət 
yardımı anlayışı son dərəcə genişdir və nəticədə 
o, Aİ institutları tərəfindən çoxtərəfli şərhə imkan 
verir. Bundan əlavə, Avropa Ədalət Məhkəməsi 
öz presedent hüququnda aydınlaşdırmışdır ki, 
yardım kimi təsnifat Sazişin 107-ci maddəsində 
göstərilən bütün şərtlərin yerinə yetirilməsini tə-
ləb edir. “Altmark” işində Məhkəmə qərarında 
belə qeyd edilir: “Birincisi, dövlət tərəfindən və 
ya dövlət resursları vasitəsilə müdaxilə olmalıdır. 
İkincisi, müdaxilə Üzv Dövlətlər arasında ticarətə 
təsir göstərməlidir. Üçüncüsü, o, təşviqi alana üs-
tünlük verməlidir. Dördüncüsü, o, rəqabəti poz-
malı və ya pozmaq təhlükəsi yaratmalıdır.” [2; s. 
75] Beləliklə, əgər dövlət təşviqi bütün bu dörd 
şərtə cavab verirsə, o, yardım kimi təsnif edilir və 
107-ci maddənin 2-ci və 3-cü bəndində sadalanan 
istisnalar istisna olmaqla, avtomatik olaraq ümu-
mi bazara uyğun gəlmir. Ümumilikdə, Aİ Sazi-
şində nəzərdə tutulan və Avropa Ədalət Məhkə-
məsininhüquq təcrübəsində işlənmiş dövlət yardı-
mının tərifinə üzv dövlətin hər hansı birbaşa mü-
daxiləsi və ya ictimai resursların ötürülməsinin 
mövcud olduğu hər bir müdaxilə daxildir [1; s. 
51]. Vergi təşviqləri formasında dövlət yardımı 
məsələsinə gəldikdə qeyd etmək lazımdır ki, Aİ-
nin dövlət yardımı ilə bağlı qaydaları hətta Aİ Sa-
zişində heç bir açıq müddəa nəzərdə tutulmadığı 
hallarda belə bütün ictimai tədbirləri hədəfləyir. 
Müvafiq olaraq, dövlət yardımı qaydaları birbaşa 
vergitutma sahəsində də tətbiq edilir, baxmayaraq 
ki, Aİ səviyyəsində milli vergi tədbirlərini tən-
zimləmək üçün ümumi səlahiyyətlər mövcud de-
yil. Bununla əlaqədar olaraq, Avropa Ədalət 
Məhkəməsi öz presedent hüququnda qeyd edir ki, 
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ehtiyatda olan səlahiyyətlərini həyata keçirərkən, 
Üzv Dövlətlər Aİ Sazişləri ilə onların üzərinə qo-
yulmuş öhdəlikdən yalnız Sazişlərin özlərində 
müəyyən edilmiş şərtlərlə kənara çıxa bilərlər. 
Bundan əlavə, Sazişin müddəalarına zidd olaraq 
bir dövlət tərəfindən həyata keçirilən birtərəfli 
hərəkət və ya tədbir halında, Aİ institutlarının ən 
qısa zamanda müdaxiləsi ümumi bazarın düzgün 
işləməsi üçün əsas tələblərə cavab verir. Aİ Sazi-
şində subsidiya və ya yardım anlayışının açıq tə-
rifi yoxdur. Subsidiya, ümumiyyətlə, alıcı və ya 
istehlakçı tərəfindən mal və ya xidmətlər üçün 
ödənilmiş haqqdan başqa müəssisənin (və ya mü-
əssisələr qrupunun) dəstəyi üçün edilən hər hansı 
bir ödəniş kimi müəyyən edilir. Yardım oxşar an-
layışdır, lakin burada onun məqsədi vurğulanır və 
o, adətən kənar yardım olmadan əldə edilə bilmə-
yən xüsusi məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş olur. 
Bundan əlavə, dövlət yardımı ilə bağlı ilkin pre-
sedent hüququnda Avropa Ədalət Məhkəməsi 
bunları qeyd edir: “Yardım anlayışı subsidiya an-
layışından daha genişdir, çünki o, təkcə subsidi-
yaların özləri kimi müsbət faydaları deyil, həm 
də müxtəlif formalarda adətən müəssisənin büd-
cəsində nəzərə alınan ödənişləri yüngülləşdirən 
müdaxilələri əhatə edir”. Beləliklə, Aİ-nin dövlət 
yardımı ilə bağlı qaydalarının əhatə dairəsi 
Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) subsidi-
yalarla bağlı qaydalarından daha genişdir. Məsə-
lən, ÜTT qaydalarına əsasən, fundamental prin-
sip ondan ibarətdir ki, subsidiyalar adətən qanu-
nidir, Aİ qaydalarına görə isə subsidiyalar əksə-
rən qeyri-qanuni hesab olunur. Üstəlik, ÜTT qay-
daları subsidiyaları yalnız maliyyə yardımı hesab 
edir, halbuki Aİ rejimi maliyyə yardımı olub-ol-
mamasından asılı olmayaraq hər hansı formada 
yardımı qadağan edir. Nəticədə, digər yurisdiksi-
yalardakı dövlət orqanları ilə müqayisədə Aİ Üzv 
Dövlətlərinin bazara müdaxilə ehtimalı əhəmiy-
yətli dərəcədə azalır. Bu baxımdan, Aİ-nin Üzv 
Dövlətləri milli fiskal və sosial siyasətləri forma-
laşdırarkən və həyata keçirərkən, əhəmiyyətli də-
rəcədə daha sərt qaydalar toplusuna uyğunluğu 
nəzərə almalıdırlar.  

Avropa İttifaqında azad zonaların fəaliyyətinin 
hüquqi tənzimlənməsi ilə bağlı məsələ xüsusilə 
İttifaqın Mərkəzi Avropa ölkələrinin qoşulması 

ilə genişləndiyi illərdə daha da aktuallaşdı [5; s. 
181]. Polşa kimi ölkələrdə milli dövlət yardımı 
siyasətinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edən geniş 
azad zonalar sisteminin mövcudluğu onların Aİ 
standartlarına uyğunlaşması yolunda əlavə çətin-
liklər yaratmışdı. Daha dəqiq desək, bu azad zo-
nalardatətbiq edilən fiskal tədbirlər şəklində döv-
lət yardımı Aİ institutları tərəfindən qoşulma ha-
lında ümumi bazarda ədalətli rəqabətin qorunma-
sına ciddi maneə kimi görülürdü. Bununla belə, 
Aİ tələblərinə uyğunlaşdırıldıqdan sonra Polşada 
və digər Mərkəzi Avropa ölkələrində azad zona-
lar təkcə müvafiq sahələrin deyil, həm də bütöv-
lükdə milli iqtisadiyyatın inkişafına müsbət töhfə 
verirmiş kimi görünməyə başladı. Bu baxımdan, 
azad zonalar onların tərkibində fəaliyyət göstərən 
müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasın-
da, birbaşa investisiyaların cəlb edilməsində, ix-
racın artırılmasında və işsizliyin azaldılmasında 
uğurlu olduqlarını sübut ediblər. Baxmayaraq ki, 
Aİ institutları tez-tez azad iqtisadi zonalarda 
mövcud olan spesifik fiskal tədbirlərin ümumi 
bazara potensial zərərli təsirləri ilə bağlı ciddi na-
rahatlıqlarını ifadə etsələr də, eyni zamanda, on-
ların regional inkişafa potensial töhfələrini etiraf 
ediblər.  

Azad zonalarda vergi tədbirlərinin tətbiqinə 
Avropa Komissiyasının tənqidi münasibətini başa 
düşmək üçün nəzərə alınmalı olan aspektlərdən 
biri də bu sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarla-
rın fəaliyyətinə nəzarətin şəffaflığı və effektivli-
yinə aiddir. Dövlət orqanları tərəfindən azad zo-
nalarda investorlara verilən vergi güzəştləri daim 
monitorinq edilməli və audit prosesinə məruz 
qalmalıdır. Bundan əlavə, azad zonaların xüsusi 
xüsusiyyətlərinə görə müvafiq nəzarət orqanları-
na ölkənin digər yerlərində fəaliyyət göstərən 
bizneslərə nəzarət etmək üçün mövcud olanlar-
dan daha geniş yoxlama səlahiyyətləri verilir. 
Məsələn, dövlət yardımı tətbiq edildikdə, Üzv 
Dövlətlərdən azad zonalardakı bütün biznes fəa-
liyyəti haqqında Avropa Komissiyasına hesabat 
vermələri tələb olunur. Azad zonaların yaradıl-
masının əsas səbəbi yoxsul rayonların iqtisadi və 
sosial inkişafına dəstək verməkdir. Bununla belə, 
Aİ qərarverici orqanları tərəfindən tez-tez səslən-
dirilən fikirlərdən biri də budur ki, bəzən azad 
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zonalar həqiqətən ehtiyac duyulan yerlərdə deyil, 
daha çox yerli hakimiyyət orqanlarının milli sə-
viyyədə siyasi təsir imkanlarından istifadə edə 
bildiyi regionlarda fəaliyyət göstərir. [5; s. 200] 
Məsələn, Madeyra azad zonası ilə bağlı azad zo-
naların fəaliyyətində nəzarət və şəffaflıq məsələ-
ləri son vaxtlar ortaya çıxıb. Madeyra azad zonası 
1980-ci ildə Portuqaliya Avropa Birliyinin üzvü 
olmadığı zaman yaradılıb. 1986-cı ildə ölkə Aİ-
yə daxil oldu və bir il sonra Avropa Komissiyası 
ilk dəfə Madeyranın xüsusi vergi rejimini təsdiq-
lədi.Bununla belə, 2000-ci ildə Komissiya müəy-
yən etdi ki, vergidən azadolmalar şəklində veri-
lən yardımın məbləği ildə 1 milyard avrodan çox 
olsa da, Madeyra Azad Ticarət Zonasında fəaliy-
yət göstərən təxminən 4000 şirkətin ümumi işçi 
sayı 1000 nəfəri keçməyib.Bununla əlaqədar ola-
raq, Komissiya belə qənaətə gəlib ki, dövlət yar-
dımı şəklində verilən ictimai tədbirlər regional 
inkişafa heç bir təsirli töhfə verə bilməyib. Bu 
yaxınlarda Madeyradakı vəziyyət Aİ-nin digər 
institusional aktyorları arasında ciddi narahatlıq-
lar yaratmağa başladı. Bununla əlaqədar olaraq, 
Aİ-nin daha sərt tənzimləmə məqsədi ilə azad zo-
nalarda vergi güzəştləri üçün daha sərt təlimatla-
rın verilməsi barədə düşünməyə başladığı bildiri-
lib. AK-nin təklifinin rəhbər prinsipi belə görü-
nür ki, azad zonalarda vergi güzəştləri real iqtisa-
di fəaliyyətin mövcudluğuna uyğun şəkildə veril-
məlidir. 

Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, dövlət or-
qanları tərəfindən azad zonalarda təklif olunan 
vergi güzəştləri Üzv Dövlətlər arasında rəqabəti 
poza bilər və buna görə də onlar Aİ-nin dövlət 

yardımı qaydalarına riayət etməlidirlər. Aİ-də 
Avropa Komissiyası bu vergi təşviqlərinin Aİ-nin 
qanunvericilik bazasına uyğun olub-olmadığını 
qiymətləndirmək məqsədilə nəzərdən keçirmək 
üçün müstəsna səlahiyyətə malikdir. Bununla be-
lə, milli fiskal siyasət və siyasi hakimiyyət bir-bi-
ri ilə sıx bağlıdır. Dövlət orqanları tərəfindən 
müxtəlif vergi rejimlərinin tətbiq edilməsi milli 
səviyyədə siyasi, iqtisadi və sosial kontekst və 
prioritetlərlə bağlı bir sıra siyasi mülahizələrdən 
asılıdır.  

Bundan əlavə, dünyanın digər yurisdiksiyala-
rındakı vəziyyətlə müqayisədə, Aİ-də azad zona-
ların fəaliyyəti ilə bağlı şəffaflıq məsələləri kons-
titusion əhəmiyyət kəsb edir. Vergi güzəştləri ilə 
azad zonaların fəaliyyətində və nəzarətində şəf-
faflığın olmaması, bütün Üzv Dövlətlər tərəfin-
dən qarşılıqlı öhdəliklərə hörmətə əsaslanan Aİ-
nin çoxsəviyyəli idarəetmə sisteminin sabitliyinə 
xələl gətirir. Bu, çox həssas məsələdir, çünki bu 
vəziyyət Aİ-nin institusional dialoqunda və nəha-
yət, Avropaya inteqrasiya prosesində böyük qırıl-
malara səbəb ola bilər. Bununla belə, Aİ-nin döv-
lət yardımı siyasəti genişlənmiş İttifaqda ümumi 
bazar məqsədlərinə nail olunması fonunda tədri-
cən Avropa Komissiyasının əlində güclü idarəet-
mə alətinə çevrilməsinə baxmayaraq, Aİ-nin 
mövcud hüquqi və siyasi alətlərinin regional, 
milli və Avropa idarəçiliyinin müxtəlif səviyyələ-
rini əlaqələndirmək və Aİ-də azad zonaların tən-
zimlənməsində effektivliyi və şəffaflığı təmin et-
mək üçün adekvat olub-olmadığı hələ də aydın 
deyil. 
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Nijat Jafarov  

Features of the legal regulation of free trade zones in the European Union 
 

European Union (EU) free zones consist of geographical areas where public authorities have deci-
ded to apply a series of "ad hoc" incentives to companies doing business in the region. However, spe-
cial tax regimes in free zones are subject to careful scrutiny by the European Commission to check 
their compliance with EU state aid rules and common market principles. In this context, it is important 
to discuss regulatory issues related to EU free zones and to pay special attention to the issue of tax in-
centives offered by Member States in these zones in order to prevent the distortion of competition wit-
hin the common market. 

 
Ниджат Джафаров  

Особенности правового регулирования зон свободной торговли  
в Европейском Союзе 

 
Свободные зоны Европейского союза (ЕС) состоят из географических зон, в которых 

государственные органы решили применить ряд «специальных» стимулов для компаний, 
ведущих бизнес в регионе. Тем не менее, специальные налоговые режимы в свободных зонах 
подлежат тщательному изучению Европейской комиссией на предмет их соответствия 
правилам государственной помощи ЕС и принципам общего рынка. В этом контексте важно 
обсудить вопросы регулирования, связанные со свободными зонами ЕС, и уделить особое 
внимание вопросу налоговых льгот, предлагаемых государствами-членами в этих зонах, чтобы 
предотвратить искажение конкуренции в рамках общего рынка. 
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Açar sözlər: beynəlxalq qeyri-hökumət təşki-

latları, vətəndaş cəmiyyəti, lobbiçilik fəaliyyəti, 
diaspora fəaliyyəti, dövlət siyasəti, hüquqi tənzi-
metmə, qanunvericilik aktı. 
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organizations, civil society, lobbying activity, di-
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gislative act. 

Ключевые слова: международные непра-
вительственные организации, гражданское 
общество, лоббистская деятельность, диас-
порская деятельность, государственная поли-
тика, правовое регулирование, законодатель-
ный акт. 

 
üasir dövrdə vətəndaş cəmiyyəti-
nin strukturunda “lobbiçilik” özü-
nəməxsus və mühüm rola malik-

dir. Lakin dövlətlərin milli qanunvericiliyindən 
asılı olaraq, lobbiçilik fəaliyyəti müxtəlif adlar, o 
cümlədən, diaspor qismində öz mövcudluğunu 
büruzə verir. Bunun üçün hər birinin ayrı-ayrılıq-
da təhlili zəruridir.  

“Diaspor” qədim yunan sözü olub, hərfi məna-
da “səpələnmə” deməkdir. Bu sözün yaranma ta-
rixi yunanların eramızdan xeyli əvvəl başladıqları 
işğal və köçürülmə dövrünə təsadüf edir. Müxtə-
lif ölkələrə hərbi yürüşlər zamanı yunan ordusu 
əsgərlərinin bir hissəsi işğal edilmiş ərazilərdə 
məskunlaşmış və buranın daimi sakinlərinə çev-
rilmişdilər. Bununla əlaqədar, “diaspor” ifadəsi 

də məhz yunan dilindən qaynaqlanır. Mənbələrdə 
bu sözə ilk dəfə İudaizmin (Yəhudilərin) müqəd-
dəs kitabı olan Bibliyanın yunançadan tərcümə-
sində rast gəlinir və “Yəhudilərin yadellilər ara-
sında səpələnməsi” mənasında işlədilir. Beləliklə, 
diaspor anlayışının əsas amili hər hansısa bir et-
nik qrupun ölkə xaricində yad etnosların əhatə-
sində yaşamasıdır. Lakin başqa xalqlar arasında 
yaşayan hər hansı bir xalqın müəyyən hissəsinin 
diaspor kimi qiymətləndirilməsinin düzgün olma-
dığını vurğlayan bəzi müəlliflərin fikrincə, dias-
pora-milli məişətə, adət-ənənələrə, mədəniyyətə 
və dilə, milli şüura malik olan, onu qoruyan, inki-
şaf və təbliğ edən etnik cəmiyyətdir (1, 14). 

Fəaliyyət dairəsindən, məşğuliyyətindən və di-
ni etiqadından asılı olmayaraq hər hansı bir etno-
sa aid adamların müəyyən zaman kəsiyində öz ta-
rixi vətənlərindən kənarda məskunlaşmaları və 
ictimai fəaliyyəti bilavasitə diasporun formalaş-
ması ilə nəticələnir. 

Lobbi ilə diasporanın fərqli aspektlərinə toxu-
nan bir sıra tədqiqatçılar (məsələn, Z.Əliyev) he-
sab edir ki, diaspor xüsusi maraqları olan bir qrup 
kimi siyasi proseslərdə iştirak edir və digər ma-
raq qrupları kimi o da öz maraqlarını təmin et-
mək üçün təzyiq vasitəsi kimi lobbizmdən istifa-
də edir. Mövcud taktikadan istifadə etdiyi üçün 
diaspor lobbi qrupu kimi tanınır. Yəni, diaspor 
qrup, lobbizm isə qrupların istifadə etdiyi taktika-
dır. Həmçinin, qeyd edilməlidir ki, lobbi diaspo-
run iştirakı olmadan da yarana bilər. Bu halda bü-
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tün ağırlıq hər iki tərəflin,maraqlı dövlətin və işin 
icraçısı olan lobbi şirkətlərinin üzərinə düşür. Bu-
nunla yanaşı, onların oxşar cəhəti də ədəbiyyatlar-
da xüsusilə vurğulanır. Belə ki, hər iki sistemin 
aparıcı qüvvəsini iş adamları, ziyalılar, yuxan və or-
ta təbəqənin nümayəndələri, hüquqşünaslar, mədə-
niyyət və incəsənət xadimləri, KİV işçiləri və digər 
peşə sahiblərinin təşkil etməsidir. Digər tərəfdən, 
lobbiçiliyin əsas funksiyası diasporun qarşısında 
duran vəzifələrlə prinsip etibarı ilə üst-üstə düşür 
və demək olar ki, kəsişir (2, 7-19). 

Ümumilikdə, aparılan elmi araşdırmalar əsa-
sında lobbiçilik fəaliyyətini aşağıdakı kimi xarak-
terizə etmək olar: 

- Lobbiçilik siyasi münasibətlərdə qeyri-rəsmi 
təmsil olunma sistemidir; 

- Lobbiçilik müəyyən sənaye, maliyyət və di-
gər qrupların maraqlarına cavab verən dövlət-si-
yasi və inzibati qərarların işlənib hazırlanmasına 
və qəbuluna şərait yaradan siyasətçilər, dövlət 
məmurları və ekspertlər arasında əlaqələrin və 
münasibətlərin sistemidir; 

- Lobbiçilik – parlament deputatları tərəfindən 
həyata keçirilən maraqların coğrafi təmsilçiliyi 
sistemini tamamlayan və müxtəlif istiqamətlərdə 
uzlaşan düşən dövlət orqanlarında qrup maraqla-
rının funksional təmsilçiliyinin spesifik sistemidir 
(8, 25). 

Aparılan elmi araşdırmalarda lobbiçilik fəaliy-
yəti müəyyən meyarlar əsasında təsnifləşdirilir: 

- Bu növ fəaliyyətin həyata keçirilməsi üsul-
larından asılı olaraq, “kölgə” və “ağ” (sivilizasi-
yalı) lobbiçilik fəaliyyətləri növlərinə ayrılır. 
“Kölgə”  lobbiçiliyinin mahiyyəti  ondan ibarət-
dir ki, dövlətin və cəmiyyətin obyektiv ehtiyacları-
na zidd olan şəxsi, dar korporativ maraqların real-
laşmasına gətirib çıxara bilər. “Ağ” lobbiçilik isə öz 
maraqlarını hakimiyyət vasitəsilə həyata keçirmək 
üçün əks mexanizmlərə əsaslanır və ideal halda qa-
nunçuluq, aşkarlıq və plüralizm prinsiplərinə uyğun 
olmalıdır. Bu növün mahiyyəti onun açıqlığı, şəf-
faflığı, eləcə də geniş əhali kütləsinin güc struktur-
larına çıxışının asanlaşdırılması, sosial institutların 
inkişaf dinamikasındadır. 

- Qrup halında nümayəndəliyin təsir mexa-
nizmlərindən asılı olaraq, birbaşa lobbiçilik və 
dolayı lobbiçilik növləri müəyyən olunur. Birba-

şa lobbiçilik lobbi fəaliyyətini həyata keçirən 
şəxslərlə hakimiyyət və sərəncamverici səlahiy-
yətlərdən istufadə edən subyektlərin birbaşa əla-
qəsi vasitəsilə həyata keçirilir. Dolayı lobbiçiliyin 
mahiyyəti isə ondan ibarətdir ki, hakimiyyəti və 
sərəncamverici səlahiyyətləri olmayan, lakin təsir 
qüvvəsinə malik hərtərəfli imkanlara malik olan 
şəxslərlə əlaqələr mövcudluğu özünü büruzə ve-
rir (9, 78-81). 

Dövlət hakimiyyəti institutlarına bilavasitə tə-
sir göstərmək yolu ilə ayrı-ayrı maraqların və ya 
üçüncü şəxslərin maraqlarının realizəsi məqsədilə 
mövcud qanunvericilik, inzibati, hüquq tətbiqet-
mə maneələrinin dəf edilməsi ilə bağlı maraqlı 
şəxslərin davranışı proseslərinin məcmusunda 
özünü ifadə edən siyasi-hüquqi institut qismində 
nəzərdən keçən bəzi müəlliflərin fikrincə, lobbi 
fəaliyyəti həyata keçirilməsi üsullarından və qrup 
şəklində təmsilçiliyin təsir mexanizmlərindən ası-
lı olaraq müəyyən növlərə bölünür (7, 309). 

Bəzi hallarda lobbiçi qrupların aşağıdakı növ-
lərə bölgüsünə dair tendensiyaya rast gəlmək 
mümkündür: 

- Seçkilərə qatılmaqla və siyasətdə birbaşa iş-
tirak etməklə, siyasi gücün nümayiş etdirilməsinə 
cəhd göstərən bisnez qruplaşmaları və onların si-
yasi nümayəndələrindən ibarət “siyasiləşmiş” 
qruplar; 

- Sosial qrupların maraqlarını müdafiə edən 
sosial lobbiçilər; 

- Korporasiyaların, sahəvi komplekslərin, ha-
belə maliyyə-sənaye qruplaşmaların təmsil olun-
duğu iqtisadi lobbiçilər; 

- Dövlət büdcəsindən asılı olan əhalinin böyü 
qruplarını əhatə edən “büdcə” qrupları; 

- Ekoloji, qadın, gənclər təşkilatları, sahibkar 
birliklərini əhatə edən, eləcə də vətəndaşların təşəb-
büsləri ilə sıx bağlılığı olan lobbiçilik fəaliyyətini 
əhatə edən lobbiçilərin “vətəndaş” qrupları; 

- Əcnəbi lobbiçilər qrupları (6, 262-265). 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, lobbiçilik ins-

titutu dünya dövlətlərinin milli qanunvericiliyin-
də müxtəlif kontekstlərdən təsbit olunmuşdur. 
Məhz bunu nəzərə alaraq lobbiçilik fəaliyyətinin 
dövlət tənzimetməsinin xüsusiyyətlərindən asılı 
olaraq, bütün dövlətləri dörd qrupa bölmək olar. 
Birinci qrup dövlətlərə (ABŞ, Kanada, Yaponiya) 
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lobbiçiliyin qanunvericiliklə nizamlandığı dövlət-
lər aiddir. İkinci qrup ölkələrdə isə lobbiçilik fəa-
liyyətinin ayrı-ayrı aspektləri (məsələn, Fransa 
Respublikasında Lobbiçilərin Etik Davranış Mə-
cəlləsi, AFR-də “Bundestaqda ittifaqların və on-
ların nümayəndələrinin qeydiyyatı haqqında 
Əsasnamə” və s.) qanunvericiliklə tənzimlənir. 
Üçüncü qrupa lobbiçilik fəaliyyətinin müvafiq 
hüquqi tənzimetməsinin mövcud olmadığı, lakin 
mövcud problemin optimal həlli yollarının müəy-
yən olunduğu və mühüm qanunların ictimaiyyə-
tin nümayəndələri ilə yekun müzakirə şəraitində 
qəbul edildiyi ölkələr (İtaliya Respublikası, Polşa 
Respublikası, Qazaxıstan Respublikası, Rusiya 
Federasiyası və s.) daxildir. Dördüncü qrupa isə 
lobbiçilik fəaliyyətinin ümumiyyətlə qanunveri-
ciliklə tənzimlənmədiyi dövlətlər (Ukrayna) 
aiddir (5, 44-56). 

Bununla əlaqədar, bir sıra ayrı-ayrı dövlətlərin 
milli qanunvericiliyinə ətraflı nəzər salaraq, mü-
qayisəli təhlil aparmaq mümkündür. Məsələn, 
AFR-də lobbiçilik fəaliyyətinin həyata keçirilmə-
sinə dair münasibətləri tənzimləyən vahid qanun-
vericilik aktı olmasa da, bu fəaliyyətə toxunan 
müddəaları nəzərdə tutan ayrı-ayrı sahələr üzrə 
qanunvericilik aktlarının mövcudluğunu qeyd edə 
bilərik: 

- “Federal nazirliklər haqqında Vahid Əsasna-
mə”yə uyğun olaraq, maraqlı həmkarlar ittifaqları 
və assosiasiyalarından ibarət ekspertlər federal 
nazirliklərdə qanun layihələrinin işlənib hazırlan-
masında iştirak edə bilərlər. Bu da Almaniyada 
icra hakimiyyəti səviyyəsində lobbiçiliyin müm-
künlüyünün nəzərdə tutulduğunu göstərir. 

- “Bundestaqın fəaliyyəti haqqında Reqlamen-
ti” Almaniya parlamentinin fəaliyyətində maraqlı 
həmkarlar ittifaqları və assosiasiyalarından ibarət 
ekspertlərin iştirakının yolverilənliyini ehtiva 
edir. 

- 1972-ci il tarixli “Bundestaq üzvünün Davra-
nış Məcəlləsi” hər bir deputatın üzərinə müəyyən 
edilmiş qaydada həmin deputatın hazırda hansı 
lobbi təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə olması ba-
rədə məlumat dərc etmək öhdəliyini də qoyur. 
Lakin, bir qayda olaraq, bu məlumat praktik ba-
xımdan geniş ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmır.  

- “Bundestaq yanında ittifaqların və onların 

nümayəndələrin qeydiyyatı haqqında” 1972-ci il 
tarixli Reqlament federal hökumət idarələrinə və 
parlament komitələrinə rəsmi giriş əldə etmiş bü-
tün birliklərin, assosiasiyaların və assosiasiyala-
rın göstərildiyi lobbiçilərin siyahısının ictimai 
dərcini nəzərdə tutur. Bununla belə, ümumi məq-
sədə baxmayaraq, ABŞ və Almaniya qaydaları 
bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Əgər 
ABŞ-ın qanunu hüquqi və fiziki şəxslərə şamil 
edildiyi halda, “Birliklərin və onların Bundestaq-
da nümayəndələrinin qeydiyyatı haqqında Əsas-
namə” yalnız hüquqi şəxslərə münasibətdə tətbiq 
olunur. Şərtlərinə uyğun olaraq, alınan və xərclə-
nən vəsaitləri göstərmək tələb olunmur, çünki 
pulsuz qeydiyyatla bu cür məlumatlara etibar et-
mək üçün heç bir səbəb yoxdur. 

Kanadada lobbiçilik fəaliyyətinin konstitusi-
on-hüquqi əsası qismində bir sıra sənədlər – lob-
biçilərin qeydiyyatının əsaslarının müəyyən edən 
“Lobbiçilərin qeydiyyatı haqqında” 1989-cu il ta-
rixli Qanun, lobbiçilik fəaliyyətini həyata keçirən 
şəxslərin davranışının əxlaqi-etik qaydalarını nə-
zərdə tutan 1995-ci il tarixli “Lobbiçilərin Davra-
nış Məcəlləsi”, habelə parlament üzvlərinin lob-
biçilik fəaliyyətində iştirakı zamanı tətbiq olunan 
qaydaların və tövsiyələrin tam siyahısını özündə 
ehtiva edən “Parlament haqqında Qanun” və Par-
lamentin Reqlamenti və s. çıxış edir. Onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, sonuncu normativ-hüqu-
qi aktlarla nəzərdə tutulan tələblərin pozulması 
mənfi nəticələrə, xüsusilə cinayət və ya konstitu-
sion məsuliyyətn yaranmasına səbəb olur.  

Sözügedən ölkədə lobbiçilik fəaliyyətinin sub-
yektlərinə gəldikdə, Böyük Britaniyada olduğu 
kimi fiziki və hüquqi şəxs statusuna malik lobbiçi 
və lobbiçilərin birlikləri də analoji rola malikdir. 
Belə ki, “Lobbiçilərin qeydiyyatı haqqında” 
1989-cu il tarixli Qanuna uyğun olaraq, lobbiçi 
dedikdə, hər hansı digər şəxs və ya təşkilatın 
adından ödəniş müqabilində normativ hüquqi ak-
tın qəbulu prosesinə təsir göstərməyi, habelə hər 
hansı digər səlahiyyətli orqanlarla görüşlər təşkil 
etməyi öhdəsinə götürən hər hansı şəxs başa dü-
şülür. Lobbiçilik fəaliyyətinin obyektləri parla-
mentin, hökumətlərin və dövlət orqanlarının nor-
mativ-hüquqi aktlarıdır. Parlamentə “xüsusi” qa-
nun layihəsinin təqdim olunması isə bu fəaliyyə-
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tin formasını təşkil edir. “Xüsusi” qanun layihəsi-
nin qəbulunda maraqlı olan fiziki və hüquqi şəxslər 
onu parlamentə baxılmaq üçün təqdim etdikdə, elə-
cə də baxılmasının hər mərhələsində parlamentdə 
xüsusi vergi ödəyirlər ki, onun da məbləği 100-800 
Kanada dolları arasında dəyişir (4, 27-30). 

Azərbaycan Respublikası isə məsələyə nisbə-
tən fərqli kontekstdən yanaşaraq, diaspor fəaliy-
yətini “xaricdə yaşayan azərbaycanlılar”ın fəaliy-
yəti baxımından nəzərdən keçirir. Belə ki, “Xa-
ricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siya-
səti haqqında” 27 dekabr 2002-ci il tarixli Qanu-
nun 1-ci maddəsinə əsasən, bu kateqoriyaya 
Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kə-
narda yaşayan və özünü azərbaycanlı hesab edən 
aşağıdakı şəxslər aid edilir:Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşları və onların övladları;əvvəllər 
Azərbaycan SSR-nin və ya Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşları olmuş şəxslər və onların 
övladları;yuxarıda qeyd olunan kateqoriyalara aid 
olmayan, lakin etnik, dil, mədəniyyət və ya tarixi 
əlaqələr baxımından özünü azərbaycanlı hesab 
edən şəxslər və onların övladları (10). 

Qanunda, həmçinin, xaricdə yaşayan azərbay-
canlılarla bağlı dövlət siyasətinin məqsədləri(bey-
nəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş prinsip 
və normalarına, Azərbaycan Respublikasının tə-
rəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə və Azər-
baycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun 
olaraq, eləcə də müvafiq xarici dövlətlərin qa-
nunvericiliyi nəzərə alınmaqla, xaricdə yaşayan 
azərbaycanlıların əsas hüquq və azadlıqlarının 
həyata keçirilməsinə və onların öz milli özgünlü-
yünü qoruyub saxlamasına və inkişaf etdirməsinə 
kömək göstərmək; xaricdə yaşayan azərbaycanlı-
ları Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqi-
liyinin və suverenliyinin qorunmasına və möh-
kəmləndirilməsinə, iqtisadi, sosial və mədəni in-
kişafına, cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatına, 
habelə Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlət-
lər arasında qarşılıqlı surətdə faydalı münasibət-
lərin qurulması və inkişaf etdirilməsinə cəlb et-
mək və s.), prinsipləri(Azərbaycan Respublikası 
xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət si-
yasətini həyata keçirərkən beynəlxalq hüququn 
hamılıqla qəbul edilmiş prinsiplərinə, o cümlədən 
insan hüquq və azadlıqlarına hörmət və digər 

dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipləri-
nə əsaslanması; xaricdə yaşayan azərbaycanlılar-
la bağlı dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikası-
nın daxili və xarici siyasətinin ayrılmaz tərkib 
hissəsi sayılması)və dövlət siyasətinin əsasla-
rı(Azərbaycan Respublikası onun vətəndaşı olan 
və onun ərazisindən kənarda müvəqqəti və ya 
daimi yaşayan azərbaycanlıların hüquqi müdafiə-
sinə təminat verməsi və onlara hamilik etməsi; 
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan və 
onun ərazisindən kənarda müvəqqəti və ya daimi 
yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan Respublika-
sının ərazisində yaşayan Azərbaycan Respublika-
sı vətəndaşları ilə bərabər hüquqlara malik olması 
və bərabər vəzifələr daşıması; Azərbaycan Res-
publikasının digər dövlətin vətəndaşı olan və ya 
vətəndaşlığı olmayan xaricdə yaşayan azərbay-
canlılarla bütün sahələrdə əlaqələrin saxlanması-
na və inkişaf etdirilməsinə köməklik göstərməsi, 
onların əsas hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi 
üçün müvafiq tədbirlər görməsi və s.) öz əksini 
tapmışdır.  

Sözügedən qanunvericilik aktında diqqəti çə-
kən məqamlardan biri də Azərbaycan Respubli-
kası vətəndaşının xarici dövlətin ərazisində yaşa-
masının Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı-
nın xitamına səbəb olmamasına dair 5.1-ci mad-
dənin təsbit olunmasıdır. Bu isə öz növbəsində 
“Azərbaycan xalqı” anlayışının təhlilini zəruri 
edir. Belə ki, Konstitusiyanın 1-ci maddəsinin II 
hissəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan xalqı Azər-
baycan Respublikası ərazisində və ondan kənarda 
yaşayan, Azərbaycan dövlətinə və onun qanunla-
rına tabe sayılan Azərbaycan Respublikası vətən-
daşları sayılır. Bundan əlavə, Azərbaycan xalqı 
ilə bağlı digər müddəalara da Konstitusiyada rast 
gəlmək mümkündür: 

- Azərbaycan xalqının dövlət hakimiyyətinin 
yeganə mənbəyi olması (maddə 1, hissə I); 

- xalqın suverenliyi (maddə 2); 
- xalqı təmsil etmək hüququ (maddə 4); 
- xalqın vahidliyi (maddə 5); 
- Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 

Azərbaycan xalqının vahidliyini təcəssüm etdir-
məsi və Azərbaycan dövlətçiliyinin varisliyini tə-
min etməsi (maddə 8, hissə II); 

- Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlə-
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rinin yalnız Azərbaycan Respublikası Milli Məc-
lisinin qərarı ilə Azərbaycanın bütün əhalisi ara-
sında referendum keçirmək yolu ilə Azərbaycan 
xalqının iradəsi əsasında dəyişdirilməsinin müm-
künlüyü (maddə 11, hissə III). 

Həmçinin, premabulada “xalqın iradəsinin 
ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüqu-
qi, dünyəvi dövlət qurmaq” Azərbaycan xalqının 
niyyətlərindən biri kimi öz əksini tapmışdır (11).  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin14 may 
2009-cu il tarixli 95 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
olunmuş Əsasnaməsinə uyğun olaraq, Azərbay-
can Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Ko-
mitəsi diasporla iş sahəsində dövlət siyasətinin 
həyata keçirilməsini, xaricdə yaşayan azərbay-
canlılar, eləcə də onların təsis etdiyi diaspor təş-
kilatları, habelə Azərbaycana dost münasibət bəs-
ləyən digər xalqların diasporları ilə əlaqələrin ge-
nişləndirilməsini və inkişaf etdirilməsini, dövlət 
orqanlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının bu 
sahə ilə bağlı fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini tə-
min edən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır 
(12). Göründüyü kimi, müvafiq sahədə ictimai 
münasibətləri tənzimləyən qanunvericilik aktın-
dan fərqli olaraq, institusional mexanizm diaspor 
təşkilatları qarşılıqlı fəaliyyətin qurulması sahə-
sində də səlahiyyətlərə malikdir. Bundan əlavə, 
Komitənin vəzifələrindən biri də xaricdə yaşayan 
azərbaycanlıların vəziyyəti və onlarla aparılan iş, 
Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti, ha-
belə Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər 
xalqların diaspor qurumları ilə əməkdaşlığın inki-
şafı sahəsində görülmüş işlər haqqında vaxtaşırı 
hesabatlar, illik məruzələr hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etməkdir 
(yarımbənd 8.19).  

Fikrimizcə, Azərbaycanda hazırkı dövrdə di-
aspor fəaliyyəti ilə aparılan işin təşkili ilə “Xaric-
də yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti 
haqqında Qanun”un təsir qüvvəsi arasında zid-
diyyətlər mövcuddur. Belə ki, sözügedən qanun-
vericilik aktında diaspor təşkilatları ilə bağlı yal-
nız bir məsələ - Azərbaycan Respublikasının 
dövlət orqanlarının xaricdə yaşayan azərbaycanlı-
lara informasiya sahəsində kömək məqsədilə di-
aspor ilə işin təşkil olunması və aparılması sahə-
sində digər ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsinə 

və tətbiq olunmasına yardım göstərməsi (maddə 
8.0.6) öz əksini tapmışdır. Məhz bu baxımdan, 
müvafiq qanunvericilik aktının yeni qanunla əvəz 
olunması və qəbul olunacaq yeni qanunvericilik 
aktında “diaspor” və “diaspor təşkilatları” anla-
yışlarının tərifinə, diaspor təşkilatları ilə bağlı 
dövlət idarəetməsinə, xaricdə yaşayan soydaşlar-
la bağlı məsələlərə daha aydın və dəqiq şəkildə 
toxunulmalıdır.  

Şübhəsiz ki, mövcud qanunvericilik aktı 2002-
2008-ci ildə mövcud olmuş Xaricdə Yaşayan 
Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
fəaliyyəti müddətində effektiv sayıla bilərdi. La-
kin müasir dövrdə onun effektivliyi diaspor fəa-
liyyətinə dövlət dəstəyi və onların fəaliyyətinin 
əlaqələndirilməsi baxımından tam deyildir. 

Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasına xaricdə yaşayan azərbaycanlıla-
ra – soydaşlara dövlət dəstəyini əks etdirən mad-
dənin daxil edilməsini təklif edirik. Bu həm də 
Azərbaycan dövlətinin diaspor fəaliyyətinə dəstə-
yin təməl hüquqi bazası rolunda oynaya bilər. 
Xarici dövlətlərin konstitusiyalarında da analoji 
müddəaya rast gəlmək mümkündür. Məsələn, 
Rusiya Federasiyası Konstitusiyasının 69-cu 
maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən, Rusiya Federa-
siyası xaricdə yaşayan həmvətənlərinə, onların 
hüquqlarının həyata keçirilməsində, maraqlarının 
müdafiəsinin təminində və ümumrusiya mədəni 
eyniliyinin qorunub saxlanmasında dəstək göstə-
rir (13). Tacikistan Respublikası Konstitusiyası-
nın 11-ci maddəsində isə “Dövlət xaricdə yaşa-
yan soydaşları ilə əməkdaşlıq edir” müddəası 
təsbir olunmuşdur (14). Gürcüstan Konstitusiya-
sının 5-ci maddəsinin 8-ci bəndində qeyd olunur 
ki, dövlət xaricdə yaşayan gürcü soydaşlarının 
vətəni ilə əlaqələrinin qorunub saxlanması və in-
kişaf etdirilməsi qayğısına qalır (15). 

Elmi-nəzəri ədəbiyyatlarda aparılan təhlillərə 
əsaəsn, lobbiçilik fəaliyyətinin hüquqi tənzimlən-
məsinin üç əsas prinsipi mövcuddur: 

  Şəffaflıq (siyasi qərarların qəbul olunması 
üsulları və qaydalarının açıqlanması; hər kəsin öz 
maraqlarını qorumaq üçün lazımi ehtiyat tədbir-
lərini görə bilməsi üçün dövlət orqanlarının lob-
biçilik fəaliyyətinin nəticələri barədə ictimaiyyə-
tin məlumatlandırılması və s.); 
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  Düzgünlük(dövlət hakimiyyəti orqanlarına 
bərabər çıxış imkanlarının təmin olunması və 
korrupsiyanın bütün formalarının yolverilməzli-
yi; vətəndaşların hökumətin ayrı-ayrı fərdlərin 
deyil, bütövlükdə onlara xidmət etdiyinə əminli-
yindən asılı olaraq bütün demokratik ölkələrdə 
dövlət institutlarına hörmətin təmini və s.); 

  Effektivlik(informasiya axınlarının hərəkə-
tinə maneələrin olmaması; kommunikasiyanın 
dövlət siyasətinin formalaşdırılmasının mahiyyəti 
olması; maarifləndirilmiş vətəndaşların dövlət 
hakimiyyəti orqanlarına öz təklifləri ilə müraciət 
etmək imkanına malik olması və s.) (3, 8-10). 

Bu zaman əsas istiqamətlərdən biri də lobbiçi-
lik fəaliyyəti ilə beynəlxalq qeyri-hökumət təşki-
latlarını fərqləndirən cəhətlərin təhlilidir ki, bu da 
əsasən aşağıdakılarla xarakterizə edilə bilər: 

- Lobbiçilik müvafiq dövlətin vətəndaşları, ya-
xud müəyyən əlamətlər (dil, etnik, din, mədəniy-
yət, sosial, iqtisadi və ya tarixi əlaqələr və s.) ba-
xımından özünü həmin dövlətə mənsub və ya ey-
ni milliyyətli hesab edən fiziki və ya hüquqi şəxs-
lərin toplusu olsa da, beynəlxalq qeyri-hökumət 
təşkilatları vahid məqsəd və vəzifələr ətrafında 
birləşən müxtəlif dövlətlərin vətəndaşlarından 
ibarət olur. Lobbiçilik daha çox mənəvi-psixoloji, 
sosial-iqtisadi birlik sayılsa da, beynəlxalq qeyri-
hökumət təşkilatlarına hüquqi tənzimetmə əla-
mətləri daha çox xasdır; 

- Lobbiçilik fəaliyyəti müəyyən qərarlara nail 
olmaq üçün müxtəlif maliyyə-sənaye qruplarının, 

qeyri-hökumət təşkilatlarının və ya etnik birliklə-
rin maraqlarının təşviqinə dair bir praktiki fəaliy-
yətdir. Bundan əlavə, lobbiçilik dövlət maraqları-
nın beynəlxalq miqyasda, ictimai və ya fərdi ma-
raqların isə ölkə daxilində təmsil edilməsidir. 
Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları isə nizam-
namə məqsədləri və vəzifələrinin həyata keçiril-
məsi üçün müvafiq qaydada qeydiyyatdan keç-
məklə, müxtəlif dövlətlərin ərazilərində və ya 
dünyanın əksər hissəsində, yaxud beynəlxalq hü-
quq normalarının təşviqi üçün fəaliyyət göstərir-
lər; 

- Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları daha 
çox öz fəaliyyətlərində praktiki aspektlərə (məsə-
lən, təlimlərin keçirilməsi; dövlət orqanlarına sor-
ğuların göndərilməsi və cavablandırılması; icti-
mai dinləmələr təşkili; ictimai rəyin öyrənilməsi; 
hüquqi aktların müzakirəsi üçün ictimai müzaki-
rələrin aparılması və s.) üstünlük versə də, lobbi-
çilik fəaliyyəti maraqlı qrupların qarşıya qoyduq-
ları məqsədlərə nail olmağa yönəldilir; 

- Lobbiçilik fəaliyyətinin subyektləri daha çox 
özünü biznes strukturlarının nümayəndələri qis-
mində büruzə verir və qanunvericilikdən özləri 
üçün mənfəət əldə etmək məqsədi güdür. Digər 
tərəfdən, lobbiçiliyin vəzifəsi dövlət orqanları, 
müəyyən təsir qruplaşmaları və kütləvi informa-
siya vasitələri ilə aparılan işdən daha çox asılıdır. 
Son nəticə isə hər hansı vasitə və üsulla qarşıya 
qoyulan məqsədə (özləri üçün zəruri sayılan qə-
rarların qəbuluna) nail olmaqdır. 
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Elnara Mirzayeva   

The role, nature, content, and legal regulation of the lobbyist  
in modern political processes and the formation of mutual relations with the state 

 
In the article, the role, essence, content, and legal regulatory features of the lobbyist in modern po-

litical processes and the formation of mutual relations with the state were extensively analyzed based 
on the existing diversity of opinions in the legal literature and the legislative norms of different states. 
It was noted that "lobbying" has a unique and important role in the structure of civil society in modern 
times. However, depending on the national legislation of the states, lobbying activity manifests its 
existence under different names, including the diaspora. 

In the article, the principles and main trends of the regulation of lobbying activities were extensi-
vely analyzed, as well as its different features from international non-governmental organizations. As 
a result, a number of proposals were made in the direction of improving the legislation of the Republic 
of Azerbaijan in this field. 

 
Эльнара Мирзоева 

Роль, сущность, содержание и правовое регулирование лоббиста в современных 
политических процессах и формировании взаимоотношений с государством 

 
В статье подробно проанализирована роль, сущность, содержание и правовое регулирование 

лоббиста в современных политических процессах и формирования взаимоотношений с 
государством на основе существующего разнообразия мнений в юридической литературе и 
законодательных нормах. различных состояний. состояния. Было отмечено, что «лоббизм» 
играет уникальную и важную роль в структуре гражданского общества в современное время. 
Однако в зависимости от национального законодательства государств лоббистская 
деятельность проявляется под разными названиями, в том числе и диаспоральными. 

В статье подробно анализируются принципы и основные направления регулирования 
лоббистской деятельности, ее отличия от международных неправительственных организаций. 
В результате был выдвинут ряд предложений по совершенствованию законодательства 
Азербайджанской Республики в этой сфере. 
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HAKİMLƏRİN STATUSUNUN ANLAYIŞI  
VƏ ƏLAMƏTLƏRİ 

 
Açar sözlər: hakim statusu, hakim, hüquqi 

status, hakimin toxunulmazlığı, hakimin hüququ. 
Keywords: status of a judge, judge, legal sta-

tus, inviolability of a judge, right of a judge. 
Ключевые слова: статус судьи, судья, 

правовой статус, неприкосновенность судьи, 
право судьи. 

 
zərbaycan Respublikasında dövlət 
hakimiyyəti hakimiyyətlər bölgüsü 
prinsipi əsasında təşkil edilərək haki-

miyyət qollarının müstəqilliyinə və qarşılıqlı fəa-
liyyətinə əsaslanır. Üç yerə bölünün dövlət haki-
miyyət qollarından biri də məhkəmə hakimiyyəti-
dir. Məhkəmə hakimiyyəti məhkəmələr tərəfin-
dən həyata keçirilir. Məhkəmələrin səlahiyyətləri 
hakimlərin fəaliyyəti ilə realizə olunur. Bu ba-
xımdan hakimlər iştirak etdikləri hüquq münasi-
bətlərində özünün müstəqil hüquq subyektliliyinə 
malikdirlər. Onların iştirak etdikləri hüquq müna-
sibətlərinin məzmunu vəzifəli şəxslər kateqoriya-
sından biri kimi qaunvericilikdə öz əksini tapır. 

“Hakilərin statusu” termininin Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasında Milli Məclis tərə-
findən barəsində ümumi qaydalar müəyyən edən 
məsələlərdən biri kimi 95-ci maddənın I hissəsi-
nin 5-ci bəndində təsbit olunması bu hüquqi kate-
qoriyanın anlayışının müəyyən edilməsinin nəzə-
ri əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı mühüm prakti-
ki əhəmiyyətə malik olduğunu deməyə imkan ve-
rir. “Hakimlərin statusu” anlayışına formal-yuri-
dik definisiya verilməsi, onun tərkib elementləri-
ni müəyyən edilməsi həm də ona görə vacib əhə-
miyyət daşıyır ki, bu anlayışın həddindən artıq 
geniş olması onun anlaşılması və ondan təcrübi 
baxımdan istifadə edilməsi mümkün olmur. Bun-
dan başqa, hüquqi terminlərə anlayış-definisiya 
verilmədikdə bu, onun müxtəlif subyektlər tərə-

findən fərqli başa düşülməsinə və beləliklə də, 
hüquq realizə prosesində ciddi çətinliklərin ya-
ranmasına, qanunçuluğun pozulmasına gətirib çı-
xara bilir. 

“Hakimlərin statusu” anlayışını verməzdən əv-
vəl hüquq status anlayışının nəzəri baxımdan təh-
lil etmək faydalı olardı. Ümumhüquq nəzəriyyə-
sində hüquqi status dedikdə, insan və ya digər 
subyektlərin dövlət və cəmiyyətlə qarşılıqlı əla-
qədə faktiki halını əks etdirən hüquqi vəziyyəti 
kimi nəzərdən keçirməklə hüquqi statusu faktik 
ictimai münasibətlərin hüquqi forması qismində 
qəbul edilməsinə rast gəlmək olar. Bununla da 
statusu konkret subyektdən ayrılmadan onun əla-
qə və münasibətlərində realizə olunduğu müdafiə 
edilmiş olur(7,145). M.N. Marçenko isə dövlət 
orqanlarının və vəzifəli şəxslərin statusunu onla-
rın Konstitusiya və ya qanunlarla təsbit edilmiş 
səlahiyyətlərinin və vəzifələrinin məcmusu kimi 
xarakterizə olunur. Ümumi hüquq sahəsində döv-
lət orqanları dövlət hakimiyyətinin həyata keçiril-
məsi üzrə hakimiyyət, idarəetmə və ədalət müha-
kiməsi funksiyalarını realizə edən hüququn müs-
təqil subyekti kimi çıxış edirlər. Dövlət orqanının 
hüquqi statusu onun səlahiyyətlərini özündə əha-
tə edir. Yalnız qanunda birbaşa göstərilmiş səla-
hiyyətlər (hüquq və vəzifələr) onun hüquqi statu-
sunu təşkil edir. Dövlət orqanının öz səlahiyyət 
hüdudlarından kənara çıxması və bu səlahiyyətlə-
ri müvafiq şərtlərlə həyata keçirməməsi hər bir 
halda qanunsuzluq sayılır. Qanunverici orqanın 
deputatları, idarəetmə orqanının vəzifəli şəxsləri, 
hakimlər və icra məmurları da qanunla müəyyən 
edilmiş hüquqi statusa malikdirlər və öz səlahiy-
yətləri çərçivəsində hərəkət etmək vəzifəsi daşı-
yırlar. Bu səlahiyyətlər çərçivəsində dövlət or-
qanları və onların vəzifəli şəxslərinin qəbul etdiyi 
bütün qərarlar və həyata keçirdiyi hərəkətlər hü-
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quq subyektləri üçün məcburidir və hər kəs bu 
orqan və vəzifəli şəxslərin göstərişlərini yerinə 
yetirməlidirlər(8,244-245). 

Ümumhüquq nəzəriyyəsində hüquqi status an-
layışı ilə bağlı müxtəlif mövqelər mövcuddur ki, 
belə fərqli mövqeləri hakimin statusu anlayışına 
dair yanaşmalarda da özünü biruzə verir. Belə ki, 
bəzi müəlliflər belə bir mövqedən çıxış edirlər ki, 
bütün hüquq subyektləri üçün ümumi olan vahid 
hüquqi status anlayışı mövcuddur. Məhz bu anla-
yış əsasında hər bir konkret subyekt üçün onun 
hüquq münasibətlərinə daxil olmasından asılı ol-
mayaraq mövcud olan hüquq və vəzifələrin məc-
musunu özündə birləşdirən fərdi hüquqi status 
meydana gəlir. Bu yanaşma çərçivəsində təklif 
olunur ki, hüquq münasibətlərinə daxil olmadan 
da şəxsə aid olunan subyektiv hüquqlarını onun 
hüquqi statusuna daxil etmək lazımdır. 

Başqa bir yanaşmaya görə hüquqi status anla-
yışına şəxsin subyektiv hüquqları istisna olmaqla 
konkret hüquq münasibətlərinə daxil olmadan 
öncə vəziyyəti daxil edilməlidir. Bəzi müəlliflər 
isə hüquqsubyektliyi və hüquqi statusun eyniləş-
dirməklə onları ümumi hüquq və vəzifələrin məc-
musu (hüquq subyektliliyi) kimi müəyyən edirlər. 
Fərqli bir digər mövqeyə görə mürəkkəb və 
kompleks hadisə kimi hüquqi status özündə hü-
quq və vəzifələrlə yanaşı, hüquqsubyektliliyini, 
qanuni maraqları, hüquq bərabərliyi və hüquqi 
statusun digər təminatlarını daxil etmək vacib he-
sab olunur. Bəzi müəlliflər isə hüquqi status və 
hüquq vəziyyət anlayışlarını fərqli anlayışlar ki-
mi nəzərdən keçirməyi düzgün sayırlar. Əgər hü-
quqi status bütün şəxslərdə eyni olduğu halda hü-
quqi vəziyyət isə konkret hüquq münasibətinə da-
xil olan şəxs üçün müəyyən hüquq və vəzifələrin 
meydana gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Bununla 
da, hüquqi status anlayışı hüquqi vəziyyət anlayı-
şı vasitəsilə izah olunur. Bunun əleyhinə olan 
əsas mülahizə ondan ibarətdir k, etimoloji baxım-
dan status sözü latın dilindən tərcümədə vəziyyət 
kimi izah olunur və dolayısı ilə status və vəziyyət 
terminləri arasındakı fərq sözlərin ayrı dillərdə 
ola termin olmasıdır.(5,135-136). 

Fikrimizcə, hakimin statusunun anlayışını mü-
əyyən edərkən S.S.Alekseyevin bu məsələdə ya-
naşmasını metodoloji baxımdan daha düzgün he-

sab etmək olar. Müəllifə görə hüququn subyekti 
və hüquq subyektliliyinə malik olan şəxs anlayış-
larını da əhatə edən daha geniş anlayış hüquqi 
status anlayışıdır. Şəxsin hüquqi statusu haqqında 
danışarkən bu anlayış özündə həm hüquq sub-
yektliliyini, həm də onun ictimai münasibətlərin 
müəyyən sahəsində və ya cəmiyyətdə hüquqi və-
ziyyətini təşkil edən müəyyən qrup hüquq və və-
zifələri nəzərdə tutulur. Məsələn, vəzifəli şəxsin 
hüquqi statusu haqqında danışarkən inzbati haki-
miyyət subyektliliyinə, hakimiyyət mövqeyində 
olaqla imperativ səlahiyyətlərinə uyğun olaraq bu 
və ya digər məsələləri həll etmək imkanında olan 
olan şəxs başa düşülür(4,70). 

Yuxarıdakı mövqelərə uyğun olaraq hakimin 
statusu barədə də müəlliflər arasında fərqli yanaş-
malara rast gəlmək mümkündür. Bir mövqeyə 
görə hakimin statusu özündə onun konstitusion 
və digər hüquqi müddəalarda təsbit olunmuş hü-
quqlarını, vəzifələrini və müxtəlif istiqamətlər 
üzrə məhdudiyyətləri birləşdirir. Hakim məhkə-
mə hakimiyyətini həyata keçirən və ədalət müha-
kiməsini həyata keçirən şəxs kimi, dövlətin vəzi-
fəli şəxsi və məhkəmə ictimaiyyətinin üzvü kimi, 
qanunvericiliyə uyğun olaraq xüsusi statusa ma-
lik olan vətəndaş və cəmiyyətdə xüsusi vəziyyət-
də olan şəxs kimi yanaşmalar mövcuddur. Bəzi 
yanaşmalara görə isə hakimin statusu barəsində 
danışarkən onun əmək funksiyasının anlayışa da-
xil edilməsi tələb olunur ki, bu funksiya da hü-
quqla mübahisə edən tərəflər arasında əlaqə ya-
ratmaqdır. Hakimlərin statusu anlayışını mühüm 
əlamətlərini araşdırarkən hakimin həyata keçirdi-
yi funksiyanı və ya əsas təyinatını diqqət mərkə-
zində saxlamaq tələb olunur. Hakimin əsas təyi-
natı mübahisəni mahiyyəti üzrə həll etmək və bu-
nunla bağlı məhkəmə qərarı qəbul etməklə ədalət 
mühakiməsini həyata keçirməkdən ibarətdir. 
Onun bu funksiyasının da statusuna daxil edilmə-
sini müdafiə edən mövqeyə rast gəlmək müm-
kündür. 

Göründüyü kimi, hakimin statusu anlayışına 
yanaşma birmənalı deyildir. Bu statusun element-
ləri barəsində də fərqli yanaşmalar mövcuddur. 
Bir qrup müəllif bu statusun məzmununu fərqlən-
dirməyi əsaslı sayaraq bildirirlər ki, hakimlərin 
statusu qanunda təsbit olunmuş müddəaları, daha 
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doğrusu qanunda hakimin təsbit olunmuş hüquq 
və vəzifələri özündə birləşdirir. Digər müəlliflər 
isə bu dairənin genişləndirilməsini və buraya ha-
kimin hüquq və vəzifləri ilə yanaşı, hakimlə cə-
miyyət və dövlət arasındakı münasibətlərini, qar-
şılıqlı əlaqələrini əks etdirən prinsipləri də daxil 
etmək lazım bilir. 

Hakimin statusu anlayışı ilə əlaqədar elmi ədə-
biyyatda mövcud olan mübahisələrdən biri onun 
məzmununa hakimliyə namizədlərə dar irəli sü-
rülən tələblərin onun statusuna daxil edilib-edil-
məməsi ilə əlaqəlidir. Hakimin statusuna onun 
fəaliyyəti ilə bağlı məhdudiyyətlərin, onların ha-
kim kimi təyin edilməsi qaydasının, onlarn vəzi-
fədən kənarlaşdırılması qaydasının, hüquqi məsu-
liyyətinin daxil edilməsini əsassız sayan yanaş-
malara rast gəlmək mümkündür(6,68). 

Fikrimizcə, bu məsələdə yaddan çıxarmaq ol-
maz ki, hakimliyə namizədlərə dair irəli sürülən 
tələblər və onların təyin olunması qaydası hakimin 
hüquqsubyektliliyinin tərkib hissəsi kimi daxil edil-
məlidir. Başqa sözlə, hakimin statusu özündə daha 
geniş anlayış kimi həm namizədlərə dair tələbləri, 
həm onların təyin edilməsi qaydasını, həm də onun 
fəaliyyətinə dair məhdudiyyətləri və hüquqi məsu-
liyyət məsələləri daxil edilməlidir. Əks halda hüquq 
subyektliyi olmadan hakimin statusunu təsəvvür et-
mək mümkün deyildir. Ona görə yalnız məsələnin 
formal tərəfini əsas götürüb hakimliyə namizədlərə 
dair tələblərini hakim statusuna daxil edilməməsi 
məntiqsiz olardı. Unutmaq olmaz ki, həmin tələb-
lər mövcud olmadan şəxs hakim ola bilməz və 
onun statusunun tərkib hissəsi sayılan hüquq və 
vəzifələri meydana gəlməyəcəkdir. 

Hakimin statusunun əsaslarına onun fəaliyyə-
tinin həyata keçirilməsinə zəmanət yaradan müx-
təlif təminatları aid etmək olar. Bu sırada təşkila-
ti-hüquqi və sosial-iqtisadi təminatları göstərmək 
lazımdır. Bu təminatları daha konkret şəkildə qa-
nunda təsbit olumuş ədalət mühakiməsinin həya-
ta keçirilməsi prosedurunda, ədalət mühakiməsi-
nin həyata keçirilməsinə müdaxilənin yolveril-
məzliyində, hakimin səlahiyyətinlərinin dayandı-
rılması və onlara xitam verilməsində, hakimin is-
tefa vermək hüququnda, onun toxunulmazlığında, 
hakimin yüksək statusuna uyğun maddi və sosal 
təminatı kimi məsələlərdə görmək mümkündür. 

Hesab edirik ki, Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiya Məhkəməsi “Azərbaycan Respubli-
kası Konstitusiyasının 128-ci maddəsinin “Məh-
kəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun 100, 101-ci maddələri və 
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual 
Məcəlləsinin 53.1.5-ci maddəsi ilə əlaqəli şəkildə 
şərh edilməsinə dair” 17 yanvar 2022-ci il tarixli 
Qərarında da bu yanaşmanı təsdiqləmişdir. Məh-
kəmə Konstitusiyanın 128-ci maddəsi ilə təsbit 
edilmiş hakimlərin toxunulmazlığını onların hü-
quqi statusunun vacib təminatlarından biri kimi 
nəzərdən keçirir və bu təminatın hakimləri hər 
hansı təsir, təzyiq və təqiblərdən qorumaq məqsə-
dini daşıdığını bildirir. Bununlda da, hakimlərin 
təminatlarını onun statusunun tərkib elementi ki-
mi nəzərdən keçirir. 

Hakimin statusu ilə bağlı onun maddi hüquqi və 
prosessual hüquqi aspektlərini fərqləndirmək la-
zımdır. Azərbaycan Respublikası Cinayət-Proses-
sual Məcəlləsinin 7.0.13-cü maddəsində hakim an-
layışına legal definisiya verilmişdir. Həmin anlayı-
şa görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericili-
yi ilə müəyyən edilmiş qaydada hakim vəzifəsinə 
təyin edilmiş şəxs hakim hesab olunur. Hakim 
məhkəmənin sədri, onun müavini, kollegiya sədri 
və ya birinci, apellyasiya, yaxud kassasiya instansi-
yası məhkəməsinin hakimi kimi vəzifələrdə fəaliy-
yət göstərə bilər. Bundan başqa, Azərbaycan Res-
publikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsində ha-
kimləri mülki işlər və kommersiya mübahisələri üz-
rə ədalət mühakiməsinin qanunla müəyyən olun-
muş qaydada müvafiq məhkəmənin tərkibinə seçil-
miş vəzifəli şəxslər kimi nəzərdən keçirilir. 

Hakimin statusunun maddi hüquqi aspektində 
anlayışına hakimi ədalət mühakiməsini həyata 
keçirən yeganə subyekt qismində müstəqil və qə-
rəzsiz arbitr kimi xarakterizə edən əlamətlərini 
daxil etmək lazımdır. Bu baxımdan “Məhkəmələr 
və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 
qanununun 92-ci maddəsində hakimə verilən an-
layışı onun maddi-hüquqi anlayışı kimi qiymətlə-
dirmək olar. Həmin maddəyə əsasən hakim əda-
lət mühakiməsini həyata keçirmək üçün qanunla 
müəyyən edilmiş səlahiyyətlərə malikolan vəzifə-
li şəxsdir. Şübhəsiz ki, burada qanun dedikdə da-
ha geniş mənada həm də Konstitsiya və Konstitu-
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siya qanunları başa düşülür. 
Hakimin konkret iş üzrə baxıb həll edilməsi ilə 

əlaqədar səlahiyyətləri onun fəaliyyətinin prosessu-
al aspektlərini təşkil edir. Bununla da etiraf etmək 
lazımdır ki, hakimin statusu ikili xarakterə malikdir 
və onun funksiyası hər iki aspektinin nəzərə alındı-

ğı halda tam şəkildə realizə olunması mümkündür. 
Qeyd olunanları ümumiləşdirərək hakimin sta-

tusunu ən ümumi şəkildə Konstitusiya və qanun-
larda məhkəmə hakimiyyətinə, daha konkret ola-
raq hakimə aid edilən səlahiyyətlərin və vəzifələ-
rin məcmusu kimi müəyyən etmək olar. 
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Кенюль Ахундова 

Понятие и признаки статуса судьи 
 
В статье рассматриваются теоретические подходы и законодательная дефиниция к опре-

делению понятия «статуса судей» и выделяются наиболее общие признаки в общетеорети-
ческом аспекте данного правового категория. Подвергнуты анализу вопросы соотношения 
понятий правовой статус и правосубъектности. Особое внимание уделено признакам правовой 
статуса судей. Автор формулирует общетеоретическое понятие правового статуса и статуса 
судей. 

 
Konul Akhundova 

The concept and signs of the status of a judge 
 
The article discusses the theoretical approaches and legislative definition to the definition of the 

concept of "status of judges" and highlights the most common features in the general theoretical as-
pect of this legal category. The questions of correlation between the concepts of legal status and legal 
personality are analyzed. Particular attention is paid to the features of the legal status of judges. The 
author formulates the general theoretical concept of the legal status and the status of judges. 
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HÜQUQİ DÖVLƏTİN ZƏİF CƏHƏTLƏRİNDƏN BİRİ VƏ 
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zərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 7-ci maddəsində Azərbaycan 
dövlətinin demokratik, hüquqi, dün-

yəvi, unitar respublika olması bəyan edilmişdir. 
Azərbaycan dövləti  özünü hüquqi dövlət olduğu-
nu bəyan etdiyi üçün  dövlətin ali məqsədinin  in-
san və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının , 
vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsinin təmin 
edilməli olduğunu (Konstitusiyanın12-ci maddə-
si)  bildirmişdir. 

Dünyanın bütün tərəqqipərvər cəmiyyətlərinin 
hüquqi və fəlsəfi düşüncəsində hüquqi dövlət kon-
sepsiyası dominant mövqe tutur. Bu hal hüquqi 
dövlət konsepsiyasının həmin cəmiyyətlərdə hal-
hazırki dövrdə ictimai münasibətlərin nizama salın-
masında ən optimal, effektiv və alternativsiz bir va-
riant kimi mövcud olması reallığı ilə bağlıdır. 

Yalnız demokratik 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 dövlət hüquqi dövlət hesab edilə bilər.  Bu 
mövzuya müraciət edənlərin hamısı demək olar 
ki, bir qayda olaraq onun yuxarıda qeyd olunan   
xüsusiyyətlərinə daha cox fikir verməklə, sosial 
təzahür olan hüquqi dövlətin  çatışmamazlıqlarını 
araşdırmırlar. Odur ki, hazırki məqalədə hüquqi 

dövlətin mahiyyəti ilə təbii olaraq bağlı olan bir 
çatışmamazlıqdan bəhs edəcəyik. 

Bildiyimiz kimi  insan cəmiyyəti kifayət qədər 
çoxşaxəli, maraqların kəsişdiyi mürəkkəb bir 
struktura malik bir təzahürdür. Cəmiyyət öz 
struktur mürəkkəbliyinə görə informasiya texno-
logiyası qadjetləri, avtomobilləri belə geridə qo-
yur. Cəmiyyətin bu cür mürəkkəb quruluşu uzun 
minilliklər ərzində formalaşmışdır. Hüquqi döv-
lət konsepsiyası isə cəmiyyətin tarixi boyu for-
malaşdırdığı yazılan qanunlara və yazılmamış 
qaydalara etinasız münasibət sərgiləyir.Tarix bo-
yu xalq kütlələri cəmiyyət üçün bərabərlik, əda-
lət ideyaları arzulamaqla onları ümumbəşəri də-
yərlərə çevirmişlər. Lakin bu dəyərlər əsil   layiq-
li yerini tam olaraq  məşhur mütəfəkkirlərin  hü-
quqi dövlət haqqında olan konsepsiyalarında ta-
paraq onun aparıcı prinsiplərinə çevrilmişlər. 

Feodalizmin çürüməkdə olduğu dövrdə N.Ma-
kiavelli və J.Boden tarixi mövqedən çıxış edərək 
hüquqi dövlət ideyasını təhlil  etmişlər. Dövlətin 
mövcudluğunun çoxəsirlik təcrübəsinə əsaslana-
raq N.Makiavelli öz nəzəriyyəsində ideal dövlə-
tin cizgilərini əldə etmək məqsədi ilə siyasətin 
mahiyyətini  açıqlamağa cəhd  etmiş, siyasi həya-
tın inkişaf dialektikasını  dərk etməyə çalışmış-
dır. O, dövlətin məqsədini əmlakdan azad şəkildə 
istifadə etmək imkanında və hər kəsin təhlükəsiz-
liyinin bərabər şəkildə təmin olunmasında görür-
dü. Dövlət idarəetmə formasını nəzərdən keçir-
dikdə isə  o, bərabərlik və azadlıq tələblərinə ca-
vab verdiyinə görə respublikaya üstünlük verirdi. 
J. Boden isə deyirdi ki, dövlət  bir çox ailələr tə-
rəfindən həyata keçirilən hüquqi idarəçilikdir. 
Dövlətin vəzifəsi,  onun fikrincə, insan hüquqla-
rını və azadlıqlarını təmin etməkdən ibarətdir. 
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Adlarını  çəkmədiyimiz  hüquqi dövlət kon-
sepsiyasının bir cox digər tərəfdarları da, bu döv-
lətin başlıca xüsusiyyətinin  ədalət və bərabərlik 
olduğunu qeyd etmişlər. 

Lakin cəmiyyət tarix boyu ədalətin və bərabər-
liyin hamı üçün mövcud olduğu şəraitdə yaşama-
yıb. Elə ona görə  hüquqi dövlət konsepsiyasına 
qədər uzun müddət hüquqda bərabərsizlik bütün 
cəmiyyətlər tərəfindən tanınıb və qəbul edilib. 
Hüquqi dövlət şəraitində isə uzun müddət cəmiy-
yətin mahiyyətindən təbii olaraq irəli gələn bəra-
bərsizliyi sanksiyalaşdıran qaydalara əməl etmə-
dən yaşamaq istədikdə isə bu “qaydaların cavab 
reaksiyası” özünü kəskin şəkildə biruzə verəcək-
dir. Avtomobillərin texniki baxışdan keçirilməsi 
qaydalarını pozmaq heç kəsin ağlına belə gəlmir. 
Əks tədqirdə avtomobil istifadəçisi bunun neqa-
tiv nəticəsini görməli olacaq. Eyni hal uzun tarix 
boyu cəmiyyətdəki ictimai münasibətləri bərabə-
sizliklə nizama salan qanunlara münasibətdə özü-
nü göstərir. Əgər əsrlər boyu mövcud olan bu  
amilə hazırda hüquqi dövlət prizmasından yanaş-
maqla onalara etinasız münasibət göstərilirsə de-
məli bunun nəticəsi obyektiv olaraq qaçılmaz 
olacaqdır. 

İnsan hüquqları haqqında bir çox vacib bey-
nəlxalq və dövlətdaxili sənədlərdə bərabərlik tən-
tənəli şəkildə bəyan edilir. Amma bu yanlışlıqdır 
yaxud sadəcə deklorativlikdən başqa bir şey de-
yildir. Praktiki olaraq bütün sahələrdə vətəndaşla-
rın bərabərliyi deyilən bir şey reallıqda yox-
dur.Burada bərabərliyin ictimai maraqlar naminə 
(ceneral interest) diferensasiyasını nəzərdə tut-
muruq. Mübahisə  oluna bilməz   ki, real aylıq 
gəliri ayda 300 manat olan şəxslə, gəliri 30.000 
manat olan şəxs  heç vaxt bərabər ola bilməz. İn-
sanların maliyyə imkanları artdıqca onların hü-
quqlarının reallaşması imkanları da artır. Əlbəttə 
hüquq deklorativ olaraq onların bərabərliyini bə-
yan edir. Konkret halda aylıq gəliri 50.000 manat 
olan şəxsin hüquqlarını məhkəmədə 5 ixtisaslaş-
mış hüquqşünas eyni vaxtda qoruyacaq və ona 
proses zamanı qarşıya çıxacaq situasiyalarla bağlı 
bütün hüquqlarını ona izah edəcəkdir. Maddi gə-
liri az olan şəxsin yaxşı hüquqşünasla müqavilə 
bağlamaq şansı olmayacaqdır və beləliklə, hüqu-
qun ona deklorativ şəkildə verdiyi bütün imkan-

lardan real olaraq istifadə edə bilməyəcəkdir. Gö-
ründüyü kimi bərabərlik elan edilsə də reallıqda 
kəskin bərabərsizliyin yaranması göz qabağında-
dır. Bu isə eyni zamanda həm də ədalətsizliyə gə-
tirən hal kimi qiymətləndirilməlidir. Belə məlum 
olur ki, hüquqlar faktiki olaraq varlılarındır. Hü-
quqların müdafiəsi kifayət qədər bahalı bir fəaliy-
yət sahəsidir. Məhz elə bu faktor bəzi  hallarda 
hüquqşünaslar haqqında mənfi rəyin formalaşma-
sına səbəb olur. 

Hüquqi dövlət konsepsiyasının praktiki həyata 
keçirilməsi yaxın tarixə söykənir və yəqin ki, o 
hələ müəyyən inkşaf yolu keçəcəkdir. Hazırda 
nəzərinizə çatdırmaq istədiyimiz çatışmamazlığın 
aradan qaldırılması üçün praktikada müəyyən 
cəhdlər olunub. Buna pulsuz hüquqi yardım edil-
məsini misal göstərmək olar. Hüquqşünaslar 
praktikada belə halları sevmir və bu cür situasi-
yalardan yayınmağa çalışırlar. Faktiki olaraq bu 
hüquqi yardım deyil özünü aldatmadır. Hüquqi 
yardım göstərilməsində başlıca məqsəd pul qa-
zanmaq və maddi rifah əldə etməkdir.Sadəlövh 
insanlar pulsuz hüquqi yardıma müraciət etdik-
dən sonra başa düşürlər ki, əvvəlcədən pullu hü-
quqi xidmətdən istifadə etməməklə əslində cox 
şeyi itirmiş olurlar. Beləliklə, hüquqi dövlətin 
deklorasiya etdiyi bərabərlik  reallıqda faktiki 
olaraq kəskin bərabərsizliklə əvəz olunur. Elan 
olunmuş hüquqlar praktikada yalnız varlılara aid 
olur. Bu vəziyyətdə hüquqşünasları ittiham etmək 
yersiz olardı. Onlar proseslərdə iştirak etməklə, 
daima dəyişməkdə olan qanunvericiliyi  öyrən-
məklə böyük zəhmət sərf etdiklərindən tələblə-
rində haqlıdırlar. Amma vətəndaşlara verilən hü-
quqların, onların maddi imkansızlığı səbəbindən 
reallaşmaması problem olaraq qalır. Bu hal məhz 
hüquqi dövlətin  böyük problemlərindəndir. Bəs 
vəziyyətdən çıxış yolu haradadır? 

Bildiyimiz kimi cəmiyyətdə çoxlu xeyriyyə 
fondları mövcuddur. Kimsə təbiəti xilas edir, 
kimsə qocaların müalicəsinə çalışır  və s. Bunla-
rın hamısı alıcənab niyyətlərdir. Lakin onların  
arasında əhalinin öz hüquqlarını reallaşdırmasına 
yardımçı ola bilən fondlar və cəmiyyətlər demək 
olar ki, yoxdur. Çox yaxşı olardı ki, hüquqşünas-
lara  cəmiyyətin  imkansız seqmentlərinə (əlillə-
rə, qaçqınlara, xəstələrə və s.) göstərəcəkləri   hü-
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quqi yardımın real haqqını ödəyəcək fondlar, cə-
miyyətlər kimi daimi fəaliyyətdə olan  sosial ins-
titutlar yaradılsın.Bu zaman hüquqşünaslar aldıq-
ları pulun müqabilində real olaraq əhaliyə hüquqi 
yardım göstərmiş olardılar. Məhz  belə institutlar 
cəmiyyətdə hüquqi dövlətin bərqərar olunmasına 
praktiki, real töhfə vermiş olardılar. İnsan hüquq 
və azadlıqları haqqında nə qədər çox müddəalar 
irəli sürülsə də, onların həyatda  həllini tapması 
gündəlik praktiki fəaliyyətdən daha cox asılı-
dır.Azadlıqlardan və bir cox liberal dəyərlərdən 
nə qədər çox danışsaq da sonra insanların həyatı-
nı yaxşılaşdırmaq üçün onların həyata keçirilməsi 
zamanı gündəlik problemlərin həll etməli olaca-
yıq. Məhz real işlərin həlli zamanı qanunların iş-
lədiyini gördükdə vətəndaşlarda məmmunluq ya-
ranır.Vətəndaş məhkəməyə gəlib və orada istədi-
yini, inandığını və özünə lazım olan nəticəni əldə 
etdikdə bu hal baş verir. Amma vətəndaş məhkə-
mə bürokratiyası ilə qarşılaşdıqda onun ədalətə 
inamı məhv olur, xəyallarındakı təsəvvürlər dağı-
lır. Belə olduqda onun hüquqi dövlətə və ümu-
miyyətlə yaşadığı dövlətə inamı ölür. Bu cür hal-
lar  vətəndaşların məmmunluğuna son qoyur və 
bəzən onların ölkədən miqrasıya etmələrinə  belə 
səbəb olur. Belə olduqda  milli təhlükəsizliklə 
bağlı mühitin formalaşmasında çatışmazlıqlar ya-
ranır. Hüquqi dövlətin bu zəif cəhətini aradan 
qaldırmaq üçün belə halların qarşısını almaq  
üçün  vətəndaşların hüquqlarının həyata keçirmə-
lərinə kömək üçün, bununla bağlı dövlət və im-
kanlı şəxslər tərəfindən hüquqşünaslara real zəh-
mət haqqı ödəyən xeyriyyə fondlarının yaradıl-
masını vacib hesab edirik. Məhz belə mexanizm-
lər mövcud olduqda  hüquqşünaslar həm ölkə da-
xilində həm xaricdə yaşayan ehtiyacı olan vətən-
daşlara hüquqi yardım təyinatı ilə yaradılmış 
fondlardan aldıqları zəhmət haqları müqabilində 
real  hüquqi yardım edə bilərlər . 

Antik dövrdə Roma imperiyasında hüquqşü-
naslar  adətən zadəgan ailələrindən olduqlarına 
görə məhkəmə proseslərində etdikləri çıxışların 
müqabilində pul almırdılar. Heç bir zadəgan, pat-
risi hüquqşünas  bunu öz ləyaqətinə  sığışdırmır-
dı. Onlar xoş məramla, təmiz ürəklə  bəzən də si-
yasi baxışlarına görə  bunu  təmənnasız  edirdilər. 

Amma biz artıq kapitalizm qanunlarının  hökm 
sürdüyü cəmiyyətdə yaşayırıq. Ona görə ehtiyacı 
olan hər bir şəxsin hüququnun  reallaşması üçün 
maliyyə xərclərinin ödənilməyəcəyi halda hüquqi 
dövlətdən danışmaq mümkün deyil. 

Reallıqda öz hüquqlarının təmin olunması 
üçün maliyyə vəsaitlərinə malik olmayan vətən-
daşlar  buna imkanı olanlardan sayca qat-qat cox-
dur. Hüquqi dövlətdə bu imkansız insanlar hüquq 
və azadlıqlarını reallaşdıra bilməyəndə problemin 
həllini hakimiyyətin dəyişdirilməsi ilə bağlı tələb-
lərin irəli sürülməsində görürlər. Ona görə də hesab 
edirik ki,  hüquqi dövlətin bu probleminin həll 
olunması gələcəkdə  cəmiyyətdə formalaşa bilən  
radikal meyillərin də aradan qaldırılması istiqamə-
tində atılmış əhəmiyyətli bir addım olardı. 

Bir çox dövlətlərdə o cümlədən Azərbaycan 
Respublikasında  bu problemin aradan qaldırıl-
ması Hüquq Klinikalarının yaradılması təcrübəsi 
mövcuddur.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
18 aprel 2006-cı il tarixlı  391 nömrəli Fərmanı ilə  
ölkəmizdə yaradılmış Hüquq Klinikaları əsasən ali 
təhsil müəssisələrinin hüquq fakültələrinin nəzdin-
də fəaliyyət göstərir. Həmin klinikalarda əhalinin 
imkansız təbəqələrinə hüquqi yardım edilir. Amma 
bu yardım hüquqi məsləhətlərdən və hüquqların 
bərpası ilə bağlı dövlət orqanlarına  yazılı müra-
ciətlərin  tərtib edilməsindən başqa bir fəaliyyəti 
əhatə eləmir. Sosial müdafiəsi zəif olan şəxslərin   
hüquqlarının  məhkəmə proseslərində müdafiəyə 
daha çox ehtiyyacları vardır. 

Hazırda  Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin  yanında  Qeyri-Hökumət təşkilatlarına Döv-
lət Dəstəyi Şurasının  ayırdığı vəsait çərçivəsində 
“Çətin həyat  şəraitində yaşayan şəxslərin (ailələ-
rin) sosial hüquqlarının  müdafiəsi sahəsində hü-
quqi yardım   xidmətlərinin  göstərilməsi” adlı la-
yihəsi həyata keçirilməyə başlanılıb. Layihənin 
əsas məqsədi aztəminatlı şəxslərin  əsasən əmək, 
tibb, sosial təminat, ailə, təhsil sahəsindəki hü-
quqları ilə bağlı məlumatlandırılmasıdır. 

Lakin  hazırda  hüquqi dövlətin  qarşısında  du-
ran  sosial sifariş, ilk növbədə aztəminatlı şəxslərin 
hüquqi marifləndirilməsi yox, belə şəxslərin hüquq-
larının məhkəmə proseslərində real müdafiəsini tə-
min edə biləcək mexanizmlərin yaradılmasıdır. 
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The article analyzes the situation with the declared and unrealized rights of citizens in a state go-

verned by the rule of law and proposes a mechanism that works in practice to eliminate this problem. 
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В статье проводится анализ с декларированием, но не реализируемые правам граждан в пра-

вовом государстве. 
Для решение этой проблемы предлагается создание реальных механизмов обеспечения прав 

граждан. 



 
POLİS AKADEMİYASININ                                   ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (36), 2022 

132 

Səmayə HƏBİBOVA, 
Bakı Dövlət Universitetinin Konstitusiya və  
Bələdiyyə hüququ kafedrasının doktorantı 
e-mail: shebibova@yahoo.com 

 

MÜASİR DÖVRDƏ DÖVLƏT-DİN  
MÜNASİBƏTƏRİNƏ DAİR YANAŞMALAR 

 
Açar sözlər: dini qurumlar, dini siyasət, kons-

titusiya, model, xarici ölkələr, teokratiya, dünyə-
vilik. 

Keywords: religious organizations, religious 
policy, constitution, model, foreign countries, te-
ocrathy, secularity. 

Ключевые слова: религиозные организа-
ции, религиозная поитика, конституция, мо-
дель, зарубежные страны, теократия, секуляр-
ность. 

 
zərbaycan Respublikasının Konstitu-
siyasında Azərbaycan dövlətinin 
əsaslarından biri kimi onun dünyəvi 

dövlət olması təsbit edilmişdir. Elə Konstitusiya-
mızın 18-ci maddəsində də birbaşa şəkildə Azər-
baycan Respublikasında dinin dövlətdən ayrı ol-
ması, bütün dini etiqadlar qanun qarşısında bəra-
bər olması təsbit edilmişdir. Konstitusiyanın 49-
ci maddəsi vicdan azadlığını təsbit edir [1]. 

Müasir dövlətlər, bir ictimai forma olmaqla, 
bir qayda olaraq, cəmiyyətin sosial quruluşunun 
digər komponentləri üzərində üstünlük təşkil 
edir. Dövlətin dominant və tənzimləyici rolu 
müxtəlif səbəblərlə müəyyən edilir: mövcud hü-
quqi nizam, cəmiyyətin ənənəvi statistik istiqa-
məti, qeyri-dövlət sektorunun zəifliyi və ciddi so-
sial problemlərin olması. Müasir bir dini təşkilat 
da, ən müxtəlif formasiyaları əhatə edən çoxölçü-
lü və çoxşaxəli bir sosial fenomendir: öz hüquqi 
sistemləri olan güclü və ya təsirə malik olmaqla 
bəzən dövlət strukturlarını belə üstələyə bilər. 

Həm dövlət, həm də din, digər keyfiyyət və 
funksiyalara əlavə olaraq, insan davranışının güc-
lü bir tənzimləyicisi kimi çıxış etməkdədir. Dini 
təşkilatlar müasir cəmiyyətlərin sosial quruluşu-
nun tərkib hissəsidir. Bəzi ölkələrdə din və dini 

təşkilatlar əslində qanunu və dövləti əvəz edir və 
ya siyasi dini gücün həyata keçirilməsi üçün döv-
lət və qanundan istifadə edir; digərlərində dinə 
inamsızlıq, ictimai həyatdan uzaqlaşdırılması in-
san və cəmiyyət böhranının səbəblərindən biri 
olaraq görülür [5, s. 14]. 

Dünyanın bir çox ölkəsi üçün xarakterik olan 
dünyəviləşmə prosesləri, yeni sosial texnologiya-
ların və kommunikasiyaların inkişafı dini birləş-
mələrin sayına hələ də ciddi təsir göstərə bilmir. 
Lakin, ənənəvi dini təşkilatların sosial proseslərə 
təsiri və sayı azalırsa, onları müasir şəraitə və so-
sial dinamikaya daha uyğunlaşdırılmış yeni dini 
cərəyanlar meydana çıxmaqda davam edir. 

Ümumiyyətlə, dövlət-din münasibətləri digər 
ictimai qurumlarda olduğu kimi, həm cəmiyyətin 
tarixi ənənələrinin, həm də rasional şəkildə təşkil 
olunmuş və demokratik cəhətdən legitimləştiril-
miş dövlət ənənələrinin ayrılmaz komponentidir 
[7, s. 212]. 

Hazırda dünyada mövcud olan dövlət-din mo-
delləri müxtəlif amillərdən, o cümlədən dinin 
dövlətdə və mövcud olduğu ictimai həyatda möv-
qeyindən, dövlət rejiminin demokratik, avtoritar, 
ya da totalitar xarakterli olması kimi amillərdən 
asılıdır. Dünya həyatından çəkinməyə dəvət 
edən, asketizmə və insanların sırf mənəvi həyatı-
na əhəmiyyət verən dinlər digərlərinə nisbətən 
dövlətlə daha çox uzlaşan dövlət-din münasibət-
lərini meydana gətirir [4, s. 22]. Buna misal kimi 
hinduizm, buddizm və konfutsiçilik kimi dinləri 
göstərmək olar. Dünyəvi həyatın qaydalarının 
müəyyən edən, onun təşkil olunmasına dair gös-
təriş və qadağalar müəyyən edən dinlərdə (İslam, 
Xristianlıq, Yəhudilik) isə dövlət-din münasibət-
lərinin toqquşması labüddür [11, s. 148] . 

Azərbaycanda islam dini, şəriət normaları qə-

A 
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dim ənənələrə malikdir və müəyyən hallardı dini 
normalar hüquq normalarından daha çox insanla-
rın həyatını tənzimləyir. Bundan başqa hazırda 
insanlar üçün ideoloji rəmz rolunu oynayan Azər-
baycan bayrağının 1/3 hissəsini tutan yaşıl rəng, 
rəsmən qəbul edilməsə də məlumdur ki, yaran-
masında islamlaşma fikrini ifadə etmişdir. 

Bu amillər belə bir sual yaradır: Konstitusion 
səviyyədə dövlətin dünyavi əsaslarına toxunma-
dan dinin rolunun təsbit edilməsi mümkündürmü? 

Dövlətin dinə münasibəti bir qayda olaraq üç 
istiqamətdə təzahür edir. 

Birincisi, fərdlərin və kütlələrin vicdan azadlı-
ğı. Fərdlərin vicdan azadlığı müəyyən bir dinin 
seçilməsini və bu seçim əsasənda üzərinə düşən 
öhdəliklərin icrasında azadlığa malik olmağı, küt-
lələrin vicdan azadlığı isə dini əqidəyə uyğun şə-
kildə toplaşmağı, təşkilatlanmanı, sosial fəaliyyət 
proqramları hazırlamağı, öz inanclarını yayma 
azadlıqlarını ifadə edir. 

İkinci istiqamət dövlətin milli siyasətində di-
nin rolu ilə müəyyən edilir. Bir sıra dövlətlərdə 
təhsil, səhiyyə, xeyriyyəçilik və digər ictimai sa-
hələrdə fəal rol oynayan dini qurumlar bu yolla 
həmin sahələrdə dövlətin həyata keçirdiyi siyasə-
tin mühüm elementi kimi çıxış edirlər. Dövlət ic-
timai həyatda dinin roluna müsbət yanaşaraq, bu 
istiqamətdə dini icmalarla əməkdaşlıq edir və so-
sial xidmətlərdə onların imkanlarından maksi-
mum dərəcədə faydalanmağa çalışır. Əksinə, 
dövlət dini qurumların bu sahədəki fəaliyyətini 
milli siyasət üçün təhlükəli hesab etdiyi halda on-
ların sosial xidmətlərdə iştirakını məhdudlaşdırır. 

Üçüncü istiqamət isə, dövlətlə dinin qarşılıqlı 
münasibətlərində ifadə olunur. Bu halda dövlət ya 
hər hansı bir dini rəsmi olaraq tanıyaraq, onu siya-
sətinin əsas hərəkətverici qüvvəsinə çevirir, ya da 
ki, dini hər kəsin şəxsi məsələsi hesab edərək, ona 
heç bir rəsmi status vermir [6, s. 2; 12, s. 9]. 

Dövlət-din münasibətləri modelləri müxtəlif 
təsnifatlar əsasında qruplaşdırılır. Ən ümumi şə-
kildə dövlət-din münasibətləri iki model: din və 
dövlətin ayrı olduğu model və din və dövlətin 
qarşılıqlı əlaqə şəraitində olduğu model şəklində 
təsnifləşdirilir [3, s. 20]. 

Bundan nisbətən daha geniş şəkildə, “dinə 
bağlı dövlət”, “dövlətə bağlı din” və “dinin döv-

lətdən ayrı olması” şəklində təsnifat aparılır [15, 
s. 12-13]. “Dinə bağlı dövlət”də teokratiya - di-
nin dövlət üzərində mütləq hakimiyyəti, “dövlətə 
bağlı din”də bunun əksinə olaraq, dövlətin din 
üzərində hakimiyyəti (totalitar dövlətlərdə olduğu 
kimi), sonuncu model isə dünyəviliyi - dinin döv-
lətdən ayrı olmasını və hər birinin digərin nisbət-
də müstəqilliyini nəzərdə tutur. 

Daha geniş çərçivədə yuxarıda qeyd edilən 
təsnifat bir neçə alt kateqoriyalara bölünərək te-
okratiya, bizantinizm, konkordat və dünyəvilik 
kimi modellər fərqləndirilir [15, s. 13]. 

Teokratik dövlətdə siyasi hakimiyyətlə dini 
hakimiyyət eyni şəxsin və qrupun əlində cəmlə-
şir. Bu cür sistemlərdə ali dini rəhbər və ya hər 
kilsə başçısı (məsələn, Vatikanda Papa kimi) həm 
də dövlət başçısı funksiyasını icra edir [9, s. 23]. 
Teokratik dövlətlərdə əhalinin böyük əksəriyyəti-
nin inandığı din rəsmi dövlət dini kimi qəbul edi-
lərək digər azsaylı dinlərə nisbətdə müəyyən im-
tiyazlara malik olur [15, s. 13]. 

Teokratik dövltdən fərqli olaraq hansısa bir 
din rəsmən tanınmayaraq, sadəcə dövlət tərəfin-
dən himayə edildikdə, bu Bizantinizm və ya Se-
zaropapizm adlanır. Bu halda dövlət öz siyasəti-
ni üstünlük verdiyi bu din istiqamətində həyata 
keçirir. 

Dövlətlə dini qurumlar arasındakı münasibət-
lərin qarşılıqlı müqavilə əsasında tənzimləndiyi 
model Konkordat modeli adlanır. Həmin müqa-
vilədə tərəflərin hər birinin səlahiyyət sahələri də 
müəyyənləşdirilir. Ədəbiyyatlarda bu modelə din 
ilə dövlətin ayrı-ayrılıqda müstəqil iqtidarlar ol-
duqları halda birlikdə fəaliyyət göstərmələri (uni-
on) şəklində də tərif edilmişdir [9, s. 22]. 

Dünyəvi dövlət isə, dinlə dövlətin konstitusi-
yada müəyyən olunmuş şəkildə ayrıldığı və döv-
lətin din siyasətinin bərabərlik, din və vicdan 
azadlığı prinsiplərinə əsasən həyata keçirildiyi si-
yasi rejimlərə deyilir [15, s. 14]. Hüquqi aspekt-
dən dinlə dövlətin ayrılması – diinyəvilik опu ifa-
də edir ki, dövlətin rəsmi qəbul olunmuş dini 
ideologiyası оlmur, dövlət orqanlarının işində və 
təkilatlanmasında din iştirak etmir, təhsil din ilə 
bağlı оlmur. Din xadimləri dövlət оrqапlаrınа di-
ni nümayəndələr kimi deyil, уаlпız adi vətəndaş-
lar kimi seçilə bilərlər. Dini aidiyyətinə görə heç 
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kəsə üstünlük verilmir. Dövlət bütün dinlərə eyni 
meyarlardan yanaşır və onların hamısı üçün eyni 
fəaliyyət şərtləri yaradır [2, s. 95]. 

Hazırda əskər dünyəvi dövlətdə rəsmi dövlət 
dini mövcud olmur və heç bir etiqad məcburi və 
müstəsna xarakter daşımır. Belə dövlətlərdə din, 
onun kanonları və ehkamları, həmçinin dövlətin 
ərazisində fəaliyyət göstərən dini təşkilatlar döv-
lət quruluşuna, dövlət orqanları və onun vəzifəli 
şəxslərinin fəaliyyətinə təsir göstərə bilməz. Təh-
sil sistemi dini xarakter daşımır. Dünyəvilik yo-
lunu seçən müsəlman dövlətlərində bir qayda ola-
raq mərkəzləşmiş ali dini orqan mövcud olmur və 
buna görə də institusional səviyyədə dinin dövlə-
tə təsiri o qədər də aktuallıq kəsb etmir. 

Geniş yayılmış digər bir təsnifatda dövlətin 
həyata keçirdiyi milli siyasətdə dinlərə qarşı for-
malaşdırdığı mövqe əsas götürülür. Bu mövqe 
əsasında dövlət-din münasibətlərinin konfessio-
nal din siyasəti, ümumi olaraq dini siyasət və se-
kulyar dini siyasət kimi modelləri fərqləndirilir 
[6, s. 2-3]. 

Konfessional din siyasətinin həyata keçirildi-
yi ölkələrdə müəyyən bir din rəsmi dövlət dini ki-
mi tanınır. Bir qayda olaraq əhalinin əksəriyyəti-
nin mənsub olduğu din rəsmi din kimi qəbul edi-
lir ki, bu da müəyyən qədər dövlətin dindən asılı-
lı vəziyyətə düşməsinə gətirib çıxarır. Dövlət özü 
teokratik struktura malik olmaqla, dinə yönəlmiş 
siyasət aparır. Bu modelə ən bariz nümunə kimi, 
İran İslam Respublikası misal göstərilir. Bu ölkə-
də dini liderlər dövlətin siyasətində çox aktiv rol 
oynayırlar və dövlət strukturları İslam dininin eh-
kamlarına tabedirlər. Z.A. Əskərov isə İran İslam 
Respublikasının timsalında dinin dövlət hakimiy-
yətinə tam qarışmadığı, lakin rəsmi dinin olduğu 
və dinin dövlət orqanlarının fəaliyyətinə müxtəlif 
qanuni yollarla təsir etdiyi dövləti klerikal dövlət 
adlandırır [2, s. 96]. 

Konfessional din siyasəti daxilində də radikal 
və ya mötədil siyasət həyata keçirən dövlətlər 
fərləndirilir. 

Dini siyasət modelini digərlərindən fərqləndi-
rən xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, bu modeldə 
dövlət siyasəti ümumi olaraq dinə bağlı olsa da, 
rəsmi şəkildə hər hansı bir dini əqidə ilə əlaqələn-
dirilmir. 

Dünyəvi (sekulyar) din siyasəti dinin dövlət-
dən ayrı olması prinsipinə əsaslanır.  Bu model 
özü də liberal sekulyar və marksist sekulyar ol-
maqla iki yerə ayrılır. Liberal istiqamətli sekulyar 
din siyasəti fərdlərin və kütlələrin vicdan azadlıq-
larını tam təmin edir. Dövlət həyata keçirdiyi 
milli siyasətdə dinin roluna əhəmiyyət verir və 
dini qrupların təhsil, səhiyyə, xeyriyyəçilik və 
başqa ictimai sahələrdə verə biləcəkləri töhfələri 
dəstəkləyir [4, s. 25]. Sekulyar din siyasətinin 
marksist modelində isə din cəmiyyəti geriyə apa-
ran amil kimi qiymətləndirilir, dini qruplar və on-
ların fəaliyyəti dövlət üçün təhlükə mənbəyi he-
sab edildiyi üçün məhdudlaşdırılır [6, s. 3]. Bu 
modeldə fərdi və kütləvi din və ifadə azadlıqları 
ya tamamilə qadağan edilir, ya da müəyyən dərə-
cəyə qədər məhdudlaşdırılır. Keçmiş Sovetlər İt-
tifaqında “yenidənqurma” siyasətinə qədər bu 
model sərt şəkildə tətbiq olunmuşdur. Çin 1949-
cu ildən başlayaraq bu modeli tətbiq etmiş, lakin 
1978-ci ildə din və etiqad azadlığı maddəsini 
konstitusiyaya əlavə edərək dinə olan münasibə-
tini dəyişmişdir. Hazırda Şimali Koreyada mark-
sist sekulyar din siyasətinin həyata keçirildiyi öl-
kələr hesab edilir. 

ABŞ-lı tədiqatçı Ran Hirşl tərəfindən dövlət-
din münasibətləri modellərinin daha geniş ümu-
miləşdirilmiş təsnifatı irəli sürülmüşdür [13, s. 
423]. Həmin təsnifat əsasında aşağıdakı modellər 
fərqləndirilir: 

- Ateist dövlət. Vaxtilə SSRİ, Çin və Efiopi-
yada tətbiq olunmuş bu model hazırda dünyanın 
heç bir ölkəsində tətbiq olunmur. 

- Məcburedici sekulyarizm. Bu modelə Fran-
sa və Türkiyə nümunə kimi göstərilir. 

- Dövlətin dinə bitərəf yanaşması. Avropa-
dan Amerika qitəsinə köçmüş mühacirlərin yarat-
dığı ABŞ dövlətində kilsə-dövlət münasibətləri 
Avropa təcrübəsindən fərqli formalaşmışdır. 
Çünki bura gələn mühacirlər əsasən öz ölkələrin-
də dini cəhətdən təzyiq görən insanlar idi. Məhz 
bu amil ABŞ-da xüsusi dini modelin formalaşma-
sına mühüm təsir göstərmişdir. 

- Zəif dini təşkilatlanma. Rəsmən tanınsa da, 
reallıqda simvolik şəkildə dövlət kilsəsinin fəa-
liyyət göstərdiyi bu model Almaniya, İngiltərə, 
Norveç, Danimarka, Finlandiya, İslandiya və s. 



 
POLİS AKADEMİYASININ                                 ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (36), 2022 

135 

dövlətlərində yayılmışdır. 
- Görünüşdə olmasa da, əslində bir məzhəb 

və ya dinin üstün olduğu model. Katolik kilsəsi-
nin mühüm təsiri olan ölkələrdə yayılan bu mo-
deldə (Latın Amerikası ölkələri, İtaliya, İspaniya, 
Filippin, Polşa və Malta) bir sıra qanunlarında, 
xüsusilə də nikah, ailə, təhsil sferalarında katoli-
sizmdən mənimlənilmiş ehkamlar geniş tətbiq 
olunur. 

- Müxtəlif mədəniyyətləri özündə birləşdirən 
ölkələrdə dövlət-din ayrımı. Bu modelə daha çox 
mirantlar tərəfindən salınmış kolonial dövlətlərdə 
(Kanada və CAR) rast gəlinir. 

- Dini qrupların öz daxili hüquqlarına tabe 
olması. Əsasəm Afrika və Asiyanın bəzi ölkələ-
rində (Nigeriya, Keniya, Malayziya, Hindistan, 
İsrail və s. yayılmış bu modeldə kimi nikah, ailə, 
cənazə kimi məsələlərdə hər dini qrup öz daxili 
normalarını rəhbər tutur. 

- Güclü təşkilatlanma. Teokratik konstitusiya 
quruluşu da adlandırılan bu modeldə 1  dini eh-
kamlar konstitusion normaların bazası rolunu oy-
nayır. Bu model İran, Pakistan, Misir, Qətər, Bir-
ləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə Ərəbistanı 
kimi ölkələrdə yayılmışdır. 

Digər bir daha geniş təsnifata əsasən dövlət-
din münasibətləri modelləri aşadakı növlərə bölü-
nür: 

- konfessional (İran, Səudiyyə Ərəbistanı, 
Əfqanistan, Sudan); 

- ümumi olaraq dini (ABŞ və İndoneziya); 
- rəsmi tanınan din (İngiltərə, Danimarka, 

Norveç); 
- liberal sekulyar (Hollandiya, Türkiyə, Hin-

distan, Gana) 
- marksist sekulyar (Çin, Albaniya, keçmiş 

SSRİ, Şimali Koreya) [10, s. 10-11]. 
Bu yanaşmada əsas fərqləndirici xüsusiyyət 

rəsmən tanınan din modelinin mövcud olmasıdır. 
Rəsmən tanınan din modelinin qəbul edildiyi öl-
kələr tamamilə dünyəviləşmiş olsa da, müəyyən 
bir dini ənənə dövlət dini kimi tanınır. Lakin, hə-
min o rəsmi din və ya kilsə dövlət tərəfindən hə-
yata keçirilən siyasətdə demək olar ki, heç bir ro-
la malik deyillər [10, s. 10]. Məsələn, İngiltərədə 
Anglikan Kilsəsi dövlətin rəsmi dinidir və Kilsə 
qanununa görə, Kraliça hələ də Kilsənin rəhbəri-

dir [14, s. 153]. Ancaq hazırda dövlətin siyasəti 
tamamilə dünyəvi xarakter daşıyır və kilsə ilə 
dövlətin əlaqəsi o qədər də güclü deyil. Məhz bu 
xüsusiyyəti rəsmi tanınan din modelini konfes-
sional modeldən fərqləndirir. 

Dövlət-din münasibətləri modellərinin geniş 
yayılmış universal bir təsnifatı iki əsas meyara 
əsaslanır. 

1) dinin dövlət siyasətində rolunun olub-olma-
ması; 

2) konstitusiya səviyyəsində dinin dövlət və 
ya hökumət tərəfindən rəsmi şəkildə tanınıb-ta-
nınmaması 

Bu iki meyar əsasında dörd fərqli dövlət-din 
modeli fərləndirilir: dini dövlət və dini siyasət, 
dünyəvi dövlət və sekulyar siyasət, dini dövlət və 
sekulyar siyasət və dünyəvi dövlət və dini siyasət 
[8, s. 193]. 

Dini dövlət və dini siyasət. Dinin ictimai-si-
yasi həyatın bütün sahələrinə təsir etdiyi, rəsmi 
din modeli olan belə dövlətlərdə dini siyasətin 
mövcudluğu ehtimal olunur. Dini qruplar arasın-
da gərginlik meydana gəldikdə isə, onların fəaliy-
yəti məhdudlaşdırılır, dövlət mümkün təhlükələrə 
qarşı siyasi təzyiq mexanizmlərindən istifadə edir 
[8, s. 193-194]. Buraya katoliklisizmin rəsmi din 
hesab edildiyi dövrlərdə digər dini əqidələrin sı-
xışdırıldığı Latın Amerikası ölkələri (Braziliya, 
Qvatemala), həmçinin Şimali İrlandiya və İsrail 
dövlətləri aid edilir. 

Dünyəvi dövlət və sekulyar siyasət. Bir sıra 
qərbi Avropa ölkələrində (Almaniya, Fransa, İta-
liya) xristian demokratların və buna oxşar dini 
adlı partiyaların olmasına baxmayaraq, dövlət si-
yasəni dünyəvi xarakter daşıyır. İsveç dövləti 
2000-ci ildən sonra lüteran kilsəsi ilə əlaqələrini 
kəsdikdən sonra bu modelə aid edilməyə başla-
mışdır. 

Dünyəvi dövlət və sekulyar siyasətin əks mo-
deli kimi dini dövlət və sekulyar siyasət modeli 
çıxış edir. Bu modeli üç formada mövcud olur: 

- rəsmi dinin simvolik xarakterli olması. Bu 
halda dini dövlətin sekulyar siyasəti, bir qayda 
olaraq, dini sahəyə əhəmiyyət verməməsi ilə mü-
şayiət olunur. Lüteranlıq 2000-ci ilə kimi İsveçdə 
rəsmi din hesab olunsa da, nə ictimai, nə də ki si-
yasi həyatda dövlətin həyata keçirdiyi sekulyar 
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siyasətə müdaxilə edə bilmirdi. 
- dinin dövlətin legitimliyinin təmin edilmə-

sində mühüm mənbə olması. Bu dövlətlərdə döv-
lətin rəsmi dini ideologiyası mövcud olsa da, di-
gər etiqadlara münasibətdə tolerantlıq müşahidə 
olunur. Katolisizmin hakim din olduğu bəzi Latın 
Amerikası dövlətlərini və İslam dinin rəsmi döv-
lət dini hesab edildiyi Yaxın Şərq ölkələri bu mo-
delə aid edilir. Bu dövlətlərdə dövlətin siyasi-icti-
mai həyatda həyata keçirdiyi sərt siyasətin məq-
sədi cəmiyyətin dini ehtiyaclarını təmin etmək-
dəm və ya cəmiyyətdə mövcud olan dini vəziyyə-
ti tamamilə nəzarət altına almaqdan ibarətdir. 

- Sintetik din. Burada dövlət dini hərəkatla-
rın siyasi fəaliyyətlərinin qarşısını almaq üçün 
xüsusi bir etiqad sistemi təbliğ edir. Məsələn, İn-
doneziyada dövlət çoxsaylı müsəlman, xristian, 
hindli, buddist və animist əqidələrə mənsub olan 
vətəndaşlar arasında dini zəmində mümkün to-
quşmaların qarşısını ammaq üçün “Pankasila” 
adlanan ideologiya təbliğ etmişdir [8, s. 197]. 

Dünyəvi dövlət və dini siyasət. Bir çox döv-
lətlər (ABŞ, Hindistan, Yaponiya, Polşa kimi) 
konstitusion səviyyədə “dünyəvi dövlət” prinsipi-
ni bəyan etsə də, dini icmaların ictimai fəaliyyət-
lərinə şərait yaradaraq, onları dəstəkləyirlər. Ma-
hiyyətcə bu model yuxarıda qeyd edilən “ümumi 
olaraq dini siyasət” modelinə uyğundur. Bu mo-
deldə dövlət və din bir-biri ilə həm əməkdaşlıq, 
həm də rəqabət içərisində ola bilərlər. Dövlət me-
xanizmində hər hansı bir dini əqidə rəsmən tanın-
masa da, müəyyən bir dini siyasət mövcud olur 
və bu dövlətin dünyəvi əsaslarına hər hansı for-
mada təhlükə yaratmır. Bəzən, siyasi xadimlər də 
təbliğat kampaniyalarını dini əqidə istiqamətində 
formalaşdırırlar. Lakin, bu zaman həm fərqli dini 
ənənələr, həm də din ilə dünyəvilik arasında bitə-
rəfliyi qorumağa cavabdeh olmalıdırlar [8, s. 
198-199]. 

SSRİ-nin dağılmasından sonra dünyəvi dövlət 
siyasətini bəyan edən, Azərbaycan Respublika-
sında da dünyəvi dövlət və dini siyasət modelinin 
elementlərinə rast gəlmək mümkündür. Tədqiqat-
çı Asəf Qənbərov düzgün olaraq eyd edir ki, 
Azərbaycan dövləti son illər radikal dini cərəyan-
ların qarşısının alınması məqsədilə dövlət səviy-

yəsində dini maarifçilik fəaliyyəti həyata keçirmə-
yə və bu çərçivədə ənənəvi dini cərəyanlara maddi 
yardımlarla dəstək verməyə başlamışdır. Müəllif 
bu fəaliyyətləri dünyəvi dövlətin dini siyasət həya-
ta keçirməsinin gözəl bir örnəyi hesab edir [4, s. 
27]. Qeyd edilənlərdən əlavə hesab edirik ki, aşa-
ğıdakı amillər də ölkəmizi “dünyəvi dövlət və di-
ni siyasət” modelinə aid etməyə əsas verir: islam 
dini ehkamlarının əhali arasında güclü təsirə ma-
lik olması, insanlar arasında münasibətlərin tən-
zimlənməsində hüquq normaları ilə yanaşı din, 
əxlaq və adətlərin əhəmiyyətli rol oynaması; 

- dövlətin islam dini ilə yanaşı, digər konfes-
siyalara da hörmətlə yanaşması, rəsmi səviyyədə 
dinlərarası tolerantlıq siyasəninin həyata keçiril-
məsi; 

- dini bayramların rəsmi səviyyədə qeyd 
edilməsi; 

- ölkədə fəaliyyət göstərən əsas dini quruma 
– Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə legitim status 
verilməsi; 

- insanların dini ibadətlərini sərbəst şəkildə 
həyata keçirməsinə loyal yanaşılması. Bir sıra 
hallarda isə bu loyallıq işçilərin əmək intizamını 
pozmasına belə şamil olunur (məsələn, işçilərin 
cümə namzalarına getməsi, Aşura vaxtı günün bi-
rinci yarısında işdə olmama və s.) 

Beləliklə, dövlət-din münasibətlərinə dair yu-
xarıda qeyd edilən müxtəlif yanaşmaların təhlili 
əsasında belə nəticəyə gəlmək olar ki, hazırda 
müəlliflər arasında vahid qəbul edilmiş təsnifat 
mövcud deyildir. Təqdim edilən modellərin hər 
biri onu təqdim edən müəlliflərin subyektiv ya-
naşmasına, içərisində olduğu dini mühitə, yaşadı-
ğı ölkələrdə tarixən formalaşmış olan dini və si-
yasi ənənələrin təcrübəsinə əsaslanır. Ümumiliklə 
müəlliflərin mövqeləri bir-birindən kəskin şəkil-
də fərqlənmir, bəzən ortaq cəhətlərə malik olur. 

Aparılmış təhlillər əsasında belə nəticəyə gələ 
bilərik ki, SSRİ-nin dağılmasından sonra dünyəvi 
dövlət siyasətini bəyan edən, Azərbaycan Res-
publikasında tam sekulyar deyil, ədəbiyyatlarda 
qeyd edilən “ümumi olaraq dini siyasət” və ya 
“dünyəvi dövlət və dini siyasət” modelinin ele-
mentlərinə rast gəlmək mümkündür. 
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Samaya Habibova 
Approaches to state-religious relations in modern times 

 
The article explores approaches to state-religious relations in modern times. Based on an analysis 

of various approaches to this relationship, the author concludes that now there is no single classificati-
on between the researchers on this issue. 

Based on the study, the author comes to the conclusion that in the Republic of Azerbaijan, which 
declared the policy of a secular state after the collapse of the USSR, there is not complete secularism, 
here you can meet elements of models referred to in literature as "general religious policy" or "secular 
state and religious policy" 

 



 
POLİS AKADEMİYASININ                                   ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (36), 2022 

138 

Самая Габибова 
Подходы к государственно-религиозным отношениям в современности  

 
В статье исследованы подходы к государственно-религиозным отношениям в современно-

сти. На основе анализа различных подходов по этим отношениям автор приходит к выводу что, 
сейчас между исследователями не существует единой классификации по этому вопросу.   

На основании исследования автор приходит к выводу что, в Азербайджанска Республика 
обьявившая политику светского государства после развала СССР, в действует не  полный 
секюларизм, тут можно встретит элементы моделей именуемых в литературе как «общая 
религиозная политика» или «светское государство и религиозная политика». 

 



 
POLİS AKADEMİYASININ                                 ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (36), 2022 

139 

Afaq SADIQOVA, 
Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun 

“Mülki hüquq, mülki proses, sosial iqtisadi əlaqələr” 
şöbəsinin böyük elmi işçisi. 
afaqsadiqova6@gmail.com 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MİQRASİYA 
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halinin miqrasiyası çox qədim və 
mürəkkəb sosial bir proses olub 
müxtəlif ölkələrin və bölgələrin sosi-

aliqtisadi inkişaf səviyyələri, siyasi və mənəvi 
amilləri ilə sıx bağlıdır. Miqrasiya sinfi cəmiyyə-
tin yaranmasına qədər kortəbii xarakter daşıyıb 
desək yanılmarıq. Dünyada ilk miqrasiya proses-
ləri ibtidai icma dövründə təbii şəraitdən asılı 
olaraq baş verib. Demək olar ki, miqrasiya bəşər 
tarixinin bütün ictimaiiqtisadi formasiyanın mər-
hələlərində (ibtidai icma, quldarlıq, feodalizm, 
kapitalizm, sosializm) mövcud olub. İstər qədim 
dövrlərdə istərsə də müasir dövrdə miqrasiyaya 
əsas səbəb insanların yaxşı və firavan həyat tərzi 
keçirmək məqsədilə bir ölkədən digərinə köç et-
mələridir. 

Müasir dövrdə beynəlxalq iqtisadisiyasi müna-
sibətlərin keyfiyyətcə yeni müstəviyə keçməsi, 
iqtisadi və sosialmədəni həyatın beynəlmiləlləş-
dirilməsi, eyni zamanda müharibələrin, milli, ir-
qi, regional münaqişələrin, fövqəladə vəziyyətlə-
rin və təbii fəlakətlərin doğurduğu problemlər 
əhalinin daha çox kütləvi miqrasiyası ilə müşayi-
ət olunur. Bununla belə, yeni dünya düzəninin 
diktə etdiyi obyektiv gerçəkliklər fonunda sürətli 

qloballaşmanın açdığı yeni era miqrasiya sahə-
sində yeni imkanlarla bərabər, həm də bütün dün-
yada cəmiyyətlər və ölkələr qarşısında yeni prob-
lemlərin yaranmasına səbəb olub. Qətiyyətlə de-
mək olar ki, miqrasiya həyat tərzinə çevrilmişdir. 
Qəbul edilmiş ümumi anlayışa görə miqrasiya in-
sanların bir ölkədən digər ölkəyə həmişəlik və ya 
uzun müddətə köçməsidir (11). 

Qeyd edilməlidir ki, qloballaşma prosesləri ilə 
əlaqədar geniş vüsət almış qeyri–qanuni miqrasi-
ya prosesləri də özünəməxsus xüsüsiyyətləri ilə 
xarakterizə olunur. İlk növbədə qeyri–qanuni 
miqrasiya prosesləri dövlətlərin milli təhlükəsiz-
liyi üçün aşkar problemlər doğurduğundan döv-
lətlərin milli təhlükəsizliyi baxımından miqrasi-
yanın da çevik mexanizmlər əsasında idarə olun-
masını aktual məsələlərdən birinə çevirir. Çünki 
qeyri–qanuni miqrantlar arasında bəzən müxtəlif 
ağır cinayətlərə görə hüquq–mühafizə orqanları-
nın axtarışında olan cinayətkarların – terrorçula-
rın, silah–sursat, narkotik vasitə, habelə insan al-
verçilərinin, dini–siyasi ekstremistlərin və s. ol-
ması vəziyyəti daha da ciddiləşdirir. Bu baxım-
dan hər bir dövlət həm daxili əmək bazarının, 
həm də ümumən təhlükəsizlik maraqlarının təmi-
ni baxımından qeyri–qanuni miqrasiyaya qarşı 
mübarizə aparır, bu sahənin çevik və işlək mexa-
nizmlər əsasında tənzimlənməsini təmin edir. 

Azərbaycan ötən əsrin 80–ci illərinin sonların-
da daxili–xarici məcburi miqrasiyaya məruz qal-
mışdır. Ermənistanın apardığı deportasiya, soyqı-
rımı və təcavüzkarlıq siyasəti nəticəsində Azər-
baycan keçmiş SSRİ–də qaçqın və məcburi köç-
kün problemi ilə üzləşmiş ilk respublika olub. Er-
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mənistanın etnik təmizləmə və təcavüzkarlıq si-
yasəti nəticəsində yüz minlərlə soydaşımız doğ-
ma ev–eşiyindən didərgin düşərək, respublikamı-
zın müxtəlif bölgələrində sığınacaq tapıb. Azər-
baycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən son-
ra miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi məsələ-
si yeni ictimai–iqtisadi formasiyanın ən aktual 
məsələlərindən biri hesab edilirdi. Belə ki, Azər-
baycanın müharibə şəraitində yaşamasını, 1 mil-
yondan artıq qaçqın və məcburi köçkünün doğma 
torpaqlarından didərgin düşməsini, o cümlədən 
respublikanın əlverişli geosiyasi məkanda yerləş-
məsini, əhəmiyyətli tranzit–kommunikasiya ma-
lik olması ölkədə daxili–məcburi miqrasiya pro-
seslərinin tənzimlənməsi istiqamətində əməli təd-
birlərin həyata keçirilməsinin zəruri edirdi. 

Azərbaycan Respublikasında aparılan uğurlu 
siyasi və iqtisadi islahatlar nəticəsində yaşayış sə-
viyyəsinin yüksəldilməsi və bütün sahələrdə mü-
şahidə olunan sürətli inkişaf ölkəmizə gələn əc-
nəbilərin sayının ildən–ilə əhəmiyyətli dərəcədə 
artmasına səbəb olmuşdur. Azərbaycan inkişaf 
etdikcə əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 
üçün daha cəlbedici bir regiona çevrilir, ölkəmizə 
miqrasiya axını ildənilə artır. Beləliklə, sürətli so-
sialiqtisadi tərəqqi, energetika və nəqliyyat sahə-
lərində beynəlxalq kommunikasiyaların genişlən-
dirilməsi, eyni zamanda əlverişli geosiyasi möv-
qe Azərbaycan Respublikasında da miqrasiya 
proseslərinin intensivləşməsinə gətirib çıxarıb. 
Habelə, ölkəmizin bir sıra dövlətlərlə vizasız ge-
diş–gəliş rejiminin mövcud olması nəticəsində 
respublikamızın ərazisindən tranzit qaydada ke-
çən və ya ölkəmizə qısa müddətə gələn, üçüncü 
dövlətlərə getmək istəyən, yaxud qanuni əsaslar 
olmadan ölkə ərazisində yaşamaq istəyən əcnəbi-
lərin sayının artmasına səbəb olmuşdur. Bu da, 
öz növbəsində, ölkənin inkişafı və təhlükəsizliyi-
nin təmin edilməsi baxımından milli maraqlara 
uyğun miqrasiya siyasətinin həyata keçirilməsini, 
onun əsasında miqrasiya proseslərinin tənzimlən-
məsi sisteminin təkmilləşdirilməsini və inkişaf 
etdirilməsini, dövlət orqanlarının fəaliyyətinin 
əlaqələndirilməsini və bu sahədə beynəlxalq 
əməkdaşlığı zəruri edir. 

Azərbaycan Respublikasında miqrasiya pro-
seslərinin idarəolunması və tənzimlənməsi məq-

sədilə həm qanunvericilik, həm də onun tətbiqi 
sahəsində bir sıra əsaslı tədbirlər həyata keçiril-
mişdir. Belə ki, 2004-cü ildə dövlət hakimiyyəti 
orqanları qarşısında əsas məqsədləri müəyyən 
edən "Dövlət Miqrasiya Siyasəti Konsepsiyası" 
qəbul edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 25 iyul 2006–cı il tarixli sərəncamı ilə 
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya 
Proqramı (2006–2008–ci illər)” təsdiq edilmişdir. 
Özündə kompleks tədbirlər sistemini əks etdirən 
Dövlət Proqramında miqrasiya idarəetmə sistemi-
nin inkişaf etdirilməsi, miqrasiya proseslərinin 
tənzimlənməsi və proqnozlaşdırılması, bu sahədə 
qanunvericiliyin beynəlxalq normalara və müasir 
dövrün tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi, qa-
nunların tətbiqinin effektivliyinin təmin edilməsi, 
miqrasiya sahəsində vahid məlumat bankının, 
müasir avtomatlaşdırılmış nəzarət sisteminin ya-
radılması, qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısının 
alınması, miqrantlarla bağlı sosial müdafiə təd-
birlərinin həyata keçirilməsi və digər mühüm mə-
sələlər yer almışdır (2). 

Məlum olduğu kimi, 2007–ci ilə qədər Azər-
baycanda miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi 
ayrı–ayrı nazirliklərin (Azərbaycan Respublikası-
nın Daxili İşlər Nazirliyi,Azərbaycan Respubli-
kasının Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Res-
publikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi və s.) müvafiq idarələri tərəfindən həya-
ta keçirilirdi. 

Ölkəmizdə miqrasiya sahəsində dövlət siyasə-
tinin həyata keçirilməsi, idarəetmə sisteminin in-
kişaf etdirilməsi, miqrasiya proseslərinin tənzim-
lənməsi və proqnozlaşdırılması, bu sahədə müva-
fiq dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndiril-
məsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 19 mart 2007–ci il tarixli fərmanı ilə 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xid-
məti yaradılmışdır (3). Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 8 aprel 2009–cu il tarixli fərmanı 
ilə Dövlət Miqrasiya Xidmətinə hüquqmühafizə 
orqanı statusu verilmiş, habelə Milli Məclisin 4 
dekabr 2009–cu il tarixli qərarı ilə “Miqrasiya or-
qanlarında qulluq keçmə haqqında Əsasnamə” 
təsdiq edilmişdir. 

Qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlara əsasən 
DövlətMiqrasiya Xidməti ölkə ərazisində müvəq-



 
POLİS AKADEMİYASININ                                 ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (36), 2022 

141 

qəti olan, habelə müvəqqəti və daimi yaşayan əc-
nəbilərin Azərbaycan Respublikası qanunvericili-
yinin tələblərinə riayət etmələri üzərində miqrasi-
ya sahəsinə nəzarəti həyata keçirir, mövcud qa-
nunvericiliyin tələblərini pozmuş əcnəbilərin ölkə 
ərazisindən çıxarılması üçün müvafiq tədbirlər 
görür. Bundan başqa, ölkəmizdə miqrasiya sahə-
sində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, qa-
nunvericiliyin beynəlxalq normalara və müasir 
dövrün tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi, qa-
nunların tətbiqində yol verilən nöqsanların və 
sui-istifadə halların aradan qaldırılması, habelə 
ölkəmizin milli təhlükəsizliyinin və demoqrafik 
inkişafının təşkili məsələləri Dövlət Miqrasiya 
Xidmətinin vəzifələri hesab edilir. 

Demək olar ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti ya-
randığı ilk gündən insan və vətəndaş hüquq və 
azadlıqlarına hörmət, qanunvüriciliyə ciddi ria-
yət etmək və yüksək humanizm prinsiplərini 
rəhbər tutaraq müvafiq dövlət orqanları Daxili 
İşlər Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Dövlət 
Təhlükəsizlik Xidməti, Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi və digər aidiyyəti qurumlar-
la birlikdə fəaliyyət göstərir və miqrasiya sahə-
sində bu orqanların fəaliyyətini əlaqələndirir. 
Təcrübə göstərir ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti 
öz vəzifələrini yerinə yetirərkən, hüquqlarını hə-
yata keçirərkən mərkəzi, yerli icra hakimiyyəti 
orqanları və qeyri–hökumət təşkilatları ilə qarşı-
lıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya qa-
nunvericiliyinin tələblərinə görə ölkəmizdə yaşa-
yan və işləyən əcnəbilərin və vətəndaşlığı olma-
yan şəxslərin yerli şəraitə uyğunlaşdırılması 
məhz bu Xidmətin prioritet vəzifələrindən biridir. 
Dövlət Miqrasiya Xidməti bu istiqamətdə aprdığı 
tədbirlərə bəzi dövlət orqanlarını cəlb etsə də la-
kin bu sahədə aparılan tədbirlrin nəticəsi kifayət 
qədər səmərə vermir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
ölkəmizdə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin vaxtında və qanunauyğun yerli şəraitə 
uyğunlaşdırılmasının təmin edilməsi dövlətimizin 
milli təhlükəsizliyinin və sabitliyin təmin edilmə-
si deməkdir. Bu baxımdan təklif edirik ki, ölkə-
mizdə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxs-
lərin yerli şəraitə uyğunlaşdırılması ilə bağlı 
Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən keçirilən 

tədbirlərə müvafiq dövlət orqanları ilə yanaşı, 
həmkarlar təşkilatları, kütləvi informasiya vasitə-
ləri və ictimayyətin nümayəndələri, hüquq İnsti-
tutlarının cəlb edilməsi qanunauyğun hesab edil-
məlidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə miqrasiya 
proseslərinin idarə olunması və tənzimlənməsi 
məqsədilə bir sıra yeni normativ hüquqi aktlar 
qəbul olunmuş, mövcud qanunvericilik aktlarına 
əlavə və dəyişikliklər edilmiş, elektron informasi-
ya resursları yaradılmış və miqrasiya proseslərinin 
idarə olunması mexanizmi təkmilləşdirilmişdir. 
Belə ki, miqrasiya proseslərinin vahid və çevik 
prosedurlar əsasında tənzimlənməsi, bu sahədə ya-
rana biləcək maneələrin tamamilə aradan qaldırıl-
ması, sənədləşmənin sadələşdirilməsi məqsədilə 
“Miqrasiya proseslərinin idarə olunmasında “bir 
pəncərə” prinsipinin tətbiqi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 4 mart 2009-cu il tarix-
li 69 nömrəli fərman imzalamışdır (5). 

Bu Fərmanın icrası ilə əlaqədar olaraq Dövlət 
Miqrasiya Xidmətinə daxil olan müraciətlərin sayı 
artmış, vahid prinsipin icrasında ciddi nəzarət me-
xanizmi yaradılmış, əcnəbilərin və vətəndaşlığı ol-
mayan şəxslərin ölkəmizin ərazisində qanuni əsas-
larla yaşamaları və əmək fəaliyyəti ilə məşğul ol-
maları üçün müvafiq icazələrin verilməsi, onların 
yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınması prosedurları 
tam sadələşdirilmişdir. Məsələn,1 iyul 2009–cu il 
tarixdən əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər 
qeyd edilən məsələlərlə əlaqədar artıq bir neçə döv-
lət orqanına deyil, yalnız bir ünvana – Dövlət Miq-
rasiya Xidmətinə müraciət edirlər. 

Ölkəmizdə miqrasiya proseslərinə nəzarətin 
gücləndirilməsi və informasiya texnologiyaları-
nın tətbiqi istiqamətində də bir sıra normativ hü-
quqi aktlar qəbul edilmişdir. Belə ki, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 4 iyun 2010–cu il ta-
rixli 276 nömrəli fərmanı ilə “Azərbaycan Res-
publikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Vahid 
Miqrasiya Məlumat Sistemi haqqında Əsasnamə” 
təsdiq edilmişdir. Bu fərmana əsasən Vahid Miq-
rasiya Məlumat Sistemi (VMMS) ilə “Giriş–Çı-
xış və Qeydiyyat” İdarələrarası Avtomatlaşdırıl-
mış Məlumat Axtarış Sistemi əlaqələndirilmişdir 
(6). Bu iki sistem ölkəmizdə miqrasiya proseslə-
rində iştirak edən hüquq-mühafizə və müvafiq 
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dövlət orqanlarının bu sahədə fəaliyyətlərini əla-
qələndirir. 

Azərbaycanda miqrasiya proseslərinin təkmil-
ləşdirilməsi istiqamətində əcnəbilərin və vətən-
daşlığı olmayan şəxslərin də ölkə ərazisində mü-
vəqqəti olma və yaşama müddətləri ilə bağlı bir 
sıra normativ hüquqi aktlar da qəbul edilmişdir. 
Belə ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 9 iyun 2009–cu il tarixli Qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti 
olma müddətinin uzadılması Qaydaları” və Azər-
baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 
iyun 2009–cu il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə 
Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq 
üçün icazənin verilməsi Qaydaları”nı göstərmək 
olar (8,9). Bundan başqa, Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 14 may 2010–cu il tarixli 136s 
nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasında 2010–2011–ci illərdə “Elektron 
hökumət”in formalaşdırılması üzrə Fəaliyyət Proq-
ramı” çərçivəsində xidmətdaxili “elektron sənəd 
dövriyyəsinin təşkili” üçün proqram təminatı hazır-
lanmış və sınaq üçün təqdim edilmişdir. Habelə, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət or-
qanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili 
sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” 24 may 2011–ci 
il tarixli fərmanına müvafiq olaraq Dövlət Miqrasi-
ya Xidməti tərəfindən “Elektron xidmətlərin” gös-
tərilməsi üçün rəsmi internet səhifəsində xüsusi 
elektron xidmət bölməsi yaradılmış və 1 sentyabr 
2011–ci il tarixdən etibarən Dövlət Miqrasiya 
Xidməti tərəfindən elektron xidmətlərin göstəril-
məsinə başlanılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasında gedən qloballaş-
ma şəraitində miqrasiya proseslərinin dövlət tən-
zimlənməsinin hüquqi əsaslarının təmin edilməsi, 
beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, 
beynəlxalq təcrübədən səmərəli istafadə edilməsi 
və digər zəruri tədbirlər miqrasiya proseslərinin 
əsas göstəricilərinə və dinamikasına da müsbət 
təsir etmişdir. Belə ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti 
yarandığı dövrdən (2007) qanunsuz miqrasiyaya 
qarşı mübarizə tədbirləri intensivləşdirilmiş, əc-
nəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkəmizdə 
qeyri-qanuni yaşama və əmək fəaliyyəti ilə məş-

ğul olma qaydalarının pozulması halları aşkar 
edilərək qarşısı alınmışdır. 

Dünya ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda 
da miqrasiya proseslərinin əsas istiqamətlərindən 
biri qanunsuz miqrasiyaya qarşı aparılan mubari-
zə təşkil edir. Ölkəmizdə qanunsuz miqrasiyanın 
qarşısının alınması dövlətin daim diqqət mərkə-
zindədir. Qanunsuz miqrasiyaya qarşı aparılan 
mübarizənin nəticələrini Dövlət Miqrasiya Xid-
mətinin illər üzrə əldə edilmiş statistik göstərici-
lərdən də görmək olar. Belə ki, Dövlət Miqrasiya 
Xidməti 2012-ci ili ərzində Dövlət Miqrasiya 
Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş 
müvafiq tədbirlər nəticəsində 28000 artıq əcnəbi 
tərəfindən inzibati qanunvericiliyin tələblərinin 
pozulması halları müəyyən edilmişdir. Onlardan 
6.738 nəfərin cərimə tətbiq edilməklə ölkə ərazi-
sində yaşamaları leqallaşdırılmış, 22.231 əcnəbi 
barəsində isə ölkə hüdudlarından kənara çıxarıl-
ması barədə qərarlar qəbul edilmişdir (12). 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 
69-cu maddəsinin tələblərinə əsasən əcnəbilər və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Res-
publikasında olarkən, qanunla və ya Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq mü-
qavilə ilə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Azər-
baycan Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər 
bütün hüquqlardan istifadə edə bilər və bütün və-
zifələri yerinə yetirməlidirlər (1, s.21). Konstitu-
siyanın bu müddəasına uyğun olaraq ölkəmizdə 
yaşayan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin hüquq və azadlıqları müvafiq normativ 
hüquqi aktlarla tənzimlənir. Bütün bunlara bax-
mayaraq Azərbaycan Respublikasının qanunveri-
ciliyi ilə müəyyən edilmiş hallarla ölkəmizin əra-
zisinə qanuni əsaslarla gələn əcnəbilərlə yanaşı, 
qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməyən əcnə-
bilər də vardır. Ona görə qeyri qanuni miqrasiya-
nın qarşısının alınması dövlətimizin milli təhlü-
kəsizliyinin təmini baxımından vacib şərtlərdən 
biridir. Bu məqsədlə Dövlət Miqrasiya Xidməti-
nin 2014-cü ildə qanunsuz miqrasiyaya qarşı 
apardığı mübarizə üzrə dinamikanı nəzərdən ke-
çirək. Bu il üzrə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 
statistik göstəricilərində bu istiqamətdə aparılan iş-
lər üzrə artımı müşaidə edilir. Məsələn, 2014-cü il-
də 17.416 əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs tə-
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rəfindən Azərbaycan Respublikasında olma, habelə 
müvəqqəti və daimi yaşama qaydalarına əməl et-
mədən inzibati qanunvericiliyin tələblərinin pozul-
ması halları müəyyən edilmişdir. Onlardan 3.199 
nəfərin cərimə tətbiq edilməklə ölkə ərazisində ya-
şamaları leqallaşdırılmışdır. Qalan 12.700 əcnəbi 
barəsində Azərbaycan Respublikası ərazisini 48 sa-
at ərzində tərk etmə, 1.517 əcnəbinin isə inzibati 
qaydada ölkə hüdudlarından kənara çıxarılmaları 
barədə qərarlar qəbul edilmişdir (13). 

Qeyd edilməlidir ki, 2017-ci il ərzində qanunsuz 
miqrasiyaya qarşı aparılan mübarizə əvvəlki illərə 
nisbətən bir qədər fərqlidir. Dövlət Miqrasiya Xid-
mətinin 2017-ci ilin fəaliyyətinin yekunlarına nəzər 
yetrsək görərik ki,Dövlət Miqrasiya Xidməti hesa-
bat dövründə Azərbaycan Respublikasının ərazisinə 
1 432 700 nəfər əcnəbinin girişi qeydə alınıb. Ölkə-
yə girişi qeydə alınmış əcnəbilərdən 720 024 nəfəri 
olduğu yer üzrə qeydiyyata alınıb. Miqrasiya qa-
nunvericiliyinin tələblərini pozmuş 18 540 əcnəbi 
və vətəndaşlığı olmayan şəxs barəsində müvafiq 
qərarlar qəbul edilib (14). 

Bu istiqamətdə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 
2020-ci ilin fəaliyyətinin yekunlarına görə fəaliy-
yət istiqamətlərindən biri qanunsuz miqrasiyaya 
qarşı mübarizə aparılması olan Xidmət tərəfindən 
miqrasiya qanunvericiliyinin tələblərini pozmuş 
9.603 əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs, həm-
çinin Azərbaycan Respublikası vətəndaşları barə-
sində müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir (15). 

Beləliklə, Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfin-
dən 2014-cü, 2017-ci və 2020-ci illər üzrə qanun-
suz miqrasiyaya qarşı aparılan mübarizənin sta-
tistik göstəricilərindən göründüyü kimi bu istiqa-
mətdə aparılan mübarizənin nəticələri fərqli gös-
təricilərlə müşaidə olunur. Belə ki, 2014-cü ildə 
qanunvericiliyinin tələblərini pozmuş 17.416 nə-
fərəcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə qarşı 
müvafiq qərarlar qəbul edildiyi halda, 2017-ci il-
də isə bu rəqəm 18 540 (1124 nəfər çox) təşkil et-
mişdir. Bu illərdən fərqli olaraq 2020-ci ildə pan-
demiya dövründə miqrasiya qanunvericiliyinin 
tələblərini pozmuş 9.603 əcnəbi və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə qarşı müvafiq inzibati (7813 
nəfər az) qərarlar qəbul edilmişdir. 

Fikrimizcə, Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfin-
dən 2014-2020-ci illər üzrə qanunsuz miqrasiya-

ya qarşı aparılmışmübarizənin nəticələri onu de-
məyə əsas verir ki, bu sahədə işin səmərəliyini 
artırmaq üçün Dövlət Miqrasiya Xidməti öz fəa-
liyyətini qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkil-
də qurmalı, şəffaflığın tam təmin etməli, beynəl-
xalq təcrübəyə uyğun olaraq normativ hüquqi ba-
zanı daim təkmilləşdirməli və müraciət edənlərin 
məmnunluğunun təmin edilməsinə nail olmalıdır. 

Aparılmış təhlillər onu deməyə əsas verir ki, 
miqrasiya nəzarəti sistemi qanunsuz miqrasiya ilə 
bağlı mövcud vəziyyətə mütləq mənada adekvat 
olmalı, habelə miqrasiya prosesləri üzrə idarəet-
mə beynəlxalq öhdəliklərin yerinə yetirilməsini, 
insan hüquq və azadlıqlarının, dövlətin milli ma-
raqlarının və təhlükəsizliyinin etibarlı qorunması-
nı tələb edir. Bu baxımdan təklif edirik ki, qa-
nunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə sahəsində xa-
rici ölkələrin müvafiq miqrasiya xidmət orqanla-
rı,diaspora təşkilatları, qeyri hökümət təşkilatları, 
həmkarlar təşkilatları, habelə beynəlxalq təşkilat-
larla əməkdaşlığın gücləndirilməsi, həmsərhəd 
dövlətlərlə müqavilə prosesinin aktivləşdirilməsi, 
öhdəlik və məsuliyyət nəzərdə tutan müvafiq sa-
zişlərin bağlanması məqsədəuyğun hesab edilsin. 

Fikrimizcə,qanunsuz miqrasiya hər bir dövlətin 
milli maraqları və təhlükəsizliyi üçün təhlükə mən-
bəyi, hər an partlaya biləcə bir barıt çəlləyini xatır-
ladır. Onun üçün qeyri–qanuni miqrasiyaya qarşı 
mübarizdə təkcə Dövlət Miqrasiya Xidməti deyil, 
bütün müvafiq dövlət orqanları, bütün xalq yaxın-
dan iştirak etməlidir. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyev müşavirələrin birin-
də qeyd etmişdir: “Biz əlbəttə ki, qapılarımızı bütün 
qonaqlara açırıq. Ancaq hər şey qanun çərçivəsində 
olmalıdır. Qanunsuz miqrasiyaya qarşı çox ciddi 
mübarizə aparılmalıdır. Azərbaycana işləmək üçün 
gələnlər qanunlarımıza, milli dəyərlərimizə, ənənə-
lərimizə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Belə olan halda 
xarici ölkələrin Azərbaycana gələn vətəndaşlarının 
da yaşayışı üçün bütün şərait yaradılacaqdır”. 

Ölkə Prezidentinin qanunsuz miqrasiyaya qar-
şı mübarizənin aparılması ilə bağlı söylədiyi də-
yərli fikirlərini rəhbər tutaraq təklif edirik ki, öl-
kəmizdə qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə-
nin gücləndirilməsi üçün ilk növbədə Dövlət 
Miqrasiya Xidməti ilə aidiyyatı dövlət orqanları-
nın (Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazir-
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liyi, Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Xid-
məti, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Na-
zirliyi, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd 
Xidməti, Azərbaycan Respublikası Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və s.) bu sa-
hədə birgə fəaliyyəti təmin edilməli, qanunverici-
lik bazası təkminləşdirilməli, o cümlədən daxili 
miqrasiyanın hüquqi tənzimlənməsini, qeyri–qa-
nuni miqrantların ölkə ərazisindən çıxarılmasını, 
ölkəmizin ərazisindən tranzit keçid qaydalarının 
daha da təkmilləşdirilməsinə nail olmaq, Dövlət 
Miqrasiya Xidməti ictimiyyət, həmkarlar təşkilat-
ları, qeyri hökümət təşkilatları ilə birlikdə ölkə 
ərazisində qanunsuz yaşayan, əmək fəaliyyəti ilə 
məşğul olan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin aşkar edilməsi istiqamətində müntəzəm 
tədbirlərin keçirilməsi təmin edilməlidir. Bu hal-
da qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizənin sə-
mərəliyinə nail olmaq mümkündür. 

Xüsüsilə qeyd etmək lazımdır ki, 2020-ci il 
bütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də davam 
edən pandemiya dövründə miqrasiya prosesləri-
nin ən çox təsirə məruz qalmış sahələrdən biridir. 
Buna baxmayaraq ölkəmizdə koronavirusla mü-
barizə tədbirləri çərçivəsində Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qə-
rargah tərəfindən sistemli tədbirlər görülməklə 
yanaşı, miqrasiya prosesləri də diqqətdə saxlanı-
lıb. Lakin statistik göstəricilərə görə pandemiya 
dövründə ölkəmizə gələn əcnəbilərin və vətən-
daşlığı olmayan şəxslərin sayında xeyli sayda 
azalma müşaidə olunur. 

Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 2020-2021-ci 
ilin statistik məlumatlarına əsasən, 2020-ci ilin 
ilk iki ayı ilə 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarının 
müqayisəsində ölkəyə gələn əcnəbilərin (15% 
artma) və Dövlət Miqrasiya Xidmətinə edilən 
müraciətlərin sayında çoxalma müşahidə olunsa 
da, pandemiya dövründə dövlət sərhədindən gi-
riş-çıxışın məhdudlaşdırılması səbəbindən bu di-
namika azalmaya doğru dəyişib. Belə ki, 2019-cu 
il ilə müqayisədə hesabat dövründə ölkəyə daxil 
olan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sa-
yında 4 dəfə, olduğu yer üzrə qeydiyyatda 4.7 də-
fə, ölkədə müvəqqəti yaşayanların arasında 16%, 
daimi yaşayanlarda 18%, iş icazəsi alanlarda 9%, 
qaçqın statusu üçün müraciətlərdə 87% azalma 

qeydə alınıb (16). 
Qeyd etmək lazımdır ki, miqrasiya prosesləri 

istiqamətində Dövlət Miqrasiya Xidmətininin 
fəaliyyəti əvvəlki illərə nisbətən pandemiya döv-
ründə (2020-2021) ən çox təsirə məruz qalmış sa-
hələrdən hesab edilsə də, lakin bu Xidmət CO-
VID-19 infeksiyası ilə əlaqədar əcnəbilərin və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sağlamlığının və 
təhlükəsizliyinin qorunması, onların rahatlığının 
təminatı, evdən çıxma səbəblərinin minimuma 
endirilməsi məqsədilə məlumatlandırma tədbirlə-
rini gücləndirmiş və bütün elektron xidmətləri 
yenilənmiş və sadələşdirilmişdir. Belə ki, elekt-
ron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi nəticəsində 
ötən il müvəqqəti olma müddətinin uzadılması, iş 
və yaşama icazələri ilə bağlı elektron müraciətlə-
rin sayında 2019-cu il ilə müqayisədə 8.5 dəfə ar-
tım müşahidə olunub. Həmçinin pandemiya döv-
ründə məlumatlandırmanın artırılması və qəbul 
edilən zənglərin kəskin çoxalması səbəbindən 
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 919 Çağrı Mərkəzi 
gücləndirilmiş iş rejiminə keçirilmiş, işçi qüvvəsi 
və texniki imkanları artırılmış, ümumilikdə fəa-
liyyətinin günün tələblərinə uyğun qurulması tə-
min edilmişdir. Məsələn, 2020-ci il ərzində Çağrı 
Mərkəzinə edilən zənglərin sayı əvvəlki illərə 
nisbətən 2.2 dəfə artaraq, 244.398 olmuşdur (16). 

Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, pandemiya döv-
ründə ölkə ərazisində olan və məlum səbəblərdən 
ölkəni tərk edə bilməyən əcnəbilərin ölkədə mü-
vəqqəti olma müddətinin uzadılması üçün müra-
ciət edilməsi zərurəti aradan qaldırılmışdır. Belə 
ki, 59.963 əcnəbinin ölkədə olma müddəti özləri 
müraciət etmədən uzadılmışdır. Dövlət sərhədin-
də tətbiq olunan məhdudiyyətlər aradan qaldırıl-
dıqdan sonra həmin subyektlər qısa müddət ər-
zində ölkəni tərk edə bilməsi üçün müvafiq təd-
birlər nəzərdə tutulmuşdur. O da qeyd edilməlidir 
ki, əcnəbilərin qanunsuz miqranta çevrilməsinin 
qarşısının alınması ilə bağlı görülmüş tədbirlərin 
nəticəsində 2020-ci il ərzində Dövlət Miqrasiya 
Xidməti tərəfindən miqrasiya qanunvericiliyinin 
tələblərinin pozulması ilə bağlı qəbul edilmiş qə-
rarların sayında 51% azalma qeydə alınmışdır. 

Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, 2020-ci il dövlə-
timiz və xalqımız üçün müstəqillik tarixində ən 
şərəfli il kimi yadda qaldı. Belə ki, müzəffər Ali 
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Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri iş-
ğal olunmuş torpaqlarımızı azad etdi. Vətən mü-
haribəsində qazanılmış bu şrəfli qələbə regionda 
sabitliyin, təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, 
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı və ticarət əlaqələ-
rinin genişləndirilməsi, o cümlədən miqrasiya sa-
həsi üçün yeni imkanlar yaratdı. Hazırda azad 
olunmuş ərazilərə dövlətimiz tərəfindən Böyük 
Qayıdışla əlaqədar əsas prioritetlər müəyyənləş-

dirilir. Fikrimizcə, bu istiqamətdə Dövlət Miqra-
siya Xidməti də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
sosial-iqtisadi inkişafın dəstəklənməsi, həmin 
ərazilərə xarici investisiyaların cəlb olunması və 
miqrasiya axınlarının bu ərazilərə istiqamətləndi-
rilməsi üçün öz fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun 
olan bütün tədbirlərin icra edilməsinə cəlb edil-
məli və bu sahədə qanunvericilik bazası təkmin-
ləşdirilməli və müasir dövrün tələblərinə cavab 
verin yeni dövlət proqramları hazırlanmalıdır. 
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üşünən hər bir fərd üçün əhəmiyyət 
kəsb edən təsəvvürlər arasında mül-
kiyyət, qida, karyera və istirahət xüsu-

silik təşkil edir. Onların hər birinin gercəkləşməsi-
nin asılı olduğu təzahürlər yer və vaxt ilə xüsusi 
əlaqəlidir. Ümumiyyətlə ictimai yer cəmiyyətin 
gündəlik həyatında mühümlüyü ilə xarakterizə olu-
nur. Bununla belə ictimai yerlərdə yaranan və təka-
mül edən ictimai münasibətlərin sistemi sayılan ic-
timai qayda təşkil edilir ki, buradan belə nəticəyə 
gəlmək olar ki, cəmiyyət və dövlət öz növbəsində 
ictimai yerlərdə formalaşmaqda olan əxlaq və hü-
quq normalarının təmini, eləcə də mühafizəsi və 
qorunması üzrə tədbirlər görməlidir. Nəzəri ədəbiy-
yatlarda ictimai yerlərin daimi, vaxtaşırı və epizo-
dik xarakterli növləri fərqləndirilir. Məsələn: Rus 
hüquqşünas alimi L.LPopov ictimai yerlərin aşağı-

dakı üç kateqoriyasını fərqləndirir:  
1. Daimi istifadə olunan ictimai yerlər: küçələr, 

meydanlar, yollar və s. 
2. Müvvəqqəti istifadə olunan ictimai yerlər: 

mağazalar,teatrlar, stadionlar və s. 
3. Epizodik ictimai yerlər: kütləvi-mədəni təd-

birlərin təşkil olunduğu meşələr, dağ massivləri, 
göllər, çay sahilləri və dənizkənarı yerlər [1, s.78-
79].  

Hüquqşünas alimlər V.Abışov və H.Eyvazov 
“Daxili işlər orqanlarının inzibati fəaliyyəti” ümu-
mi hissə dərsliyində qeyd edirlər ki, ictimai yerlər, 
əsasən, onlarda insanların olması ilə əlaqələndirilir, 
çünki insanların ünsiyyətdə olduqları yerlərdə dav-
ranış qaydasının pozulması bir şəxs tərəfindən di-
gər şəxsin, insan qruplarının, cəmiyyətin maraqları-
na toxunması ilə bağlıdır [2, s.57]. 

Mübahisəedilməzdir ki, ictimai yerlər cəmiyyət 
üçün əhəmiyyətə malikdir. İctimai yerlərin infrast-
ruktur baxımından inkişafı, belə yerlərin normal 
fəaliyyəti insanların sağlam, təhlükəsiz yaşamasına 
dəlalət edən amillərdən biridir. Azərbaycan Res-
publikası Konstitusiyasının 39-cu maddəsinə əsa-
sən hər bir kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hü-
ququ vardır. Adı çəkilən normanın həyata keçiril-
məsində ictimai yerlərin (parklar, küçələr, dayana-
caqlar və s.) normal vəziyyətdə (səliqəli, işlək və s.) 

D 
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olması vacib şərtlərdəndir. İctimai yerlərin forma-
laşması zamanı həmin ərazidə yaşayan, işləyən və 
digər formada onun istifadəçisi olan fərdlərin də 
fikrinin öyrənilməsi məqsədəuyğun sayıla bilər. 
Beləliklə, cəmiyyətin normal inkişafında ictimai 
yerlərin normal fəaliyyəti əsas amillər sırasına aid 
edilir ki, burada cəmiyyət üzvlərinin hər birinin fər-
di məsuliyyəti yaranır. Çünki həmin yerlərin qoru-
nub saxlanılması, sözsüz ki, həmin insanlardan bir-
başa asılıdır. Bununla yanaşı, qeyd edilməlidir ki, 
ictimai yerlərin idarəedilməsi dövlətin, xüsusən 
onun ayrı-ayrı orqanlarının səlahiyyətinə aiddir. 
Həmin idarəetmə məzmun baxımından bir çox sa-
hələri özündə ehtiva edir. Bunların sırasında rayon 
(şəhər) icra hakimiyyətinin abadlıq-təsərrüfat işləri, 
hüquq-mühafizə fəaliyyəti daxilində ərazi polis or-
qanlarının ictimai qaydanı qoruması və ictimai təh-
lükəsizliyi təmin etməsi fəaliyyəti xüsusi nəzərə -
çarpır.  

Tədqiqat daxilində diqqət edilməsi məqsədəuy-
ğundur ki, qüvvədə olan “Polis haqqında” Azərbay-
can Respublikası Qanununun 14-cü maddəsində ic-
timai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin 
təmin edilməsi sahəsində polis əməkdaşının vəzifə-
ləri qeyd olunmuşdur. Həmin maddənin 13-cü bən-
dinə əsasən “Azərbaycan Respublikasının qanunve-
riciliyində nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə 
yetirmək” polisin vəzifələri sırasına aiddir [3]. Digər 
vəzifələrin məzmununa aydınlıq gətirilməsi üçün 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 148-ci 
maddəsi ilə qanunvericilik sisteminə daxil olan akt-
lara diqqət edək. Bu sistemdə adı çəkilənlərdən biri 
də mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 
aktlarıdır. Təbii ki, tədqiqatın predmetinə uyğun 
olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin normativ hüquqi akt-
larına müraciət edilməlidir. Nəzərə almalıyıq ki, hə-
min aktların dairəsi genişdir və müraciət edilməli 
olan akt (tənzimləmə sənədi olaraq) bilavasitə tədqi-
qata aid olmalıdır. Bu baxımdan Azərbaycan Res-
publikası Daxili İşlər Nazirliyinin 23 iyul 2007-ci il 
tarixli 388 nömrəli əmri ilə təsdiq edilən “Daxili iş-
lər orqanlarında profilaktik işin təşkili haqqında” 
Təlimata istinad edilməlidir. Təlimata əsasən polisin 
post-patrul xidməti əməkdaşlarının qarşısında duran 
vəzifələrdən biri də ictimai yerlərdə spirtli içkilərin 
istehlakının qarşısının alınmasıdır [4, s.9]. 

Bununla yanaşı, “Polis haqqında” Qanunun 18-
ci maddəsində qeyd olunur ki, ictimai yerlərdə sər-

xoş vəziyyətdə olan və müstəqil hərəkət etmək qa-
biliyyətini itirən, özünə və ya ətrafdakılara zərər ye-
tirə bilən şəxsi xüsusi tibb müəssisələrinə gətirmək 
polis əməkdaşının hüquqları sırasına daxildir [3].  

Məlum olduğu kimi, polis əməkdaşı Konstitusi-
yada və digər sahəvi qanunvericilik aktlarında nə-
zərdə tutulan hüquq və azadlıqları qorumaqla yana-
şı, ictimai yerlərdə birgəyaşayış və etik normalara 
riayət olunmasına nəzarət edir. Hazırda ictimai yer 
anlayışı genişlənərək, məzmunca zənginləşir. Polis 
əməkdaşları öz növbəsində ictimai yerlərdə xidmət 
apararkən daha həssas davranmalıdırlar. Çünki icti-
mai yerlərdə törədilən hüquqpozmalar digərlərin-
dən daha təhlükəli sayılır. Burada yalnız hüquqpoz-
malar deyil, digər xoşagəlməz hallar da qeyd oluna 
bilər. Təcrübə deməyə əsas verir ki, bir çox hallarda 
hüquqpozma sayılmayan və təbii ki, məsuliyyətə 
səbəb olmayan kifayət qədər xoşagəlməz hallar var 
ki, onlar inzibati xəta və ya cinayətin törədilməsinin 
“ilk rüşeymi” və ya “sanki ilkin mərhələsi” sayıla 
bilər. Onların sırasında ictimai yerlərdə spirtli içki-
lərin qəbul edilməsi xüsusilə qeyd oluna bilər.  

İctimai yerlərdə spirtli içkilərin qəbul edilməsi 
ilk növbədə cəmiyyət üzvləri tərəfindən qınaq ob-
yektinə çevrilir. Cünki parklarda, dənizkənarında, 
çay sahilində və s. yerlərdə ailələr istirahət edir. Hə-
min ətrafda spirtli içki qəbul edən şəxslərin bir 
müddətdən sonra sərxoş vəziyyətə düşərək nalayiq 
ifadələr səsləndirməsi riski daha çoxdur. Bu vəziy-
yəti kənardan görən kişi cinsindən olan yetkinlik 
yaşına çatmayan şəxslərdə (əsasən 12-16 yaşlarara-
sı) neqativ təsəvvürlər formalaşır (əmələ gəlir) və 
bəzən o cür davranmağa çalışırlar.  

Ümumiyyətlə ictimai yer anlayışı bəşəri dəyər-
lərin inkişafı ilə əlaqədar daim inkişafdadır. İctimai 
yer dedikdə, insanların istirahəti, gəzməsi və s. so-
sial tələbatlarını ödəmək məqsədi ilə nəzərdə tutu-
lan yerlər başa düşülür. Məsələn: avtobus gözləyər-
kən – dayanaqcaqlar, çoxmərtəbəli binalarda – lift-
lər və s. ictimai yer sayılır.  

İctimai yerlərdə spirtli içki qəbul edən şəxslərin 
hüquqazidd davranışları haqqında danışarkən poli-
sin inzibati fəaliyyətinin tərkib hissəsi olan post-
patrul xidmətinə aid normativ hüquqi aktlara nəzər 
yetirməliyik. Həmin xidmətin hüquqi əsaslarından 
olan “Polisin Post-Patrul Xidmətinin Nizamnamə-
sinin 9.20.1-ci bəndində qeyd olunur ki, “Sərxoş 
vəziyyətdə olan şəxslər kütləvi tədbir keçirilən əra-
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zidən dərhal uzaqlaşdırılır” [5, s.110]. Təbii ki, icti-
mai yerlərdə keçirilən kütləvi tədbirlər zamanı, sər-
xoş vəziyyətdə olan şəxslərin həmin ərazidə olması 
arzuolunan bir hal hesab edilmir. Təcrübi cəhətdən 
polis əməkdaşları tərəfindən belə halların qarşısının 
alınması və profilaktikası, habelə həmin şəxslərin 
məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsində bir qədər 
problemli məqamlara rast gəlinir. Nəzərə alaq ki, 1 
mart 2016-cı il tarixdən qüvvəyə minən İnzibati 
Xətalar Məcəlləsi ilə ictimai yerlərdə spirtli içki qə-
bul edilməsinə görə məsuliyyət nəzərdə tutulma-
mışdır. Bir çox hallarda ictimai yerlərdə spirtli içki 
qəbul edilməsi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535-ci 
maddəsi (Polis işçisinin və ya hərbi qulluqçunun 
qanuni tələbinə qəsdən tabe olmama) və ya 510-cu 
maddəsi (Xırda xuliqanlıq) ilə tövsif olunur.  

Lakin bir çox dövlətlərdə göstərilən xoşagəl-
məz hal üçün hüquqi məsuliyyət müəyyən olun-
muşdur. Belə ki, Rusiya Federasiyasının qüvvədə 
olan inzibati xətalar qanunvericiliyi ilə ictimai 
yerlərdə spirtli içki qəbul edilməsinə görə müstə-
qil inzibati xəta tərkibi təsbit olunmuşdur. Daha 
dəqiq desək, Rusiya Federasiyası İnzibati Xətalar 
Məcəlləsinin 20.20-ci maddəsinə görə həmin 
şəxslər 500-1000 rubl arasında cərimə olunur [6]. 
Zənnimizcə, Rusiya Federasiyasının inzibati xə-
talar qanunvericiliyində bu formada tənzimləmə-
nin olmasının səbəbi məhz spirtli içki qəbul edən 
şəxslər tərəfindən daha çox hüquqpozmaların tö-
rədilməsidir. Adı çəkilən ölkə ərazisində ictimai 
yerlərdə spirtli içkilərin qəbul edilməsi ilə bağlı 
məsuliyyət məsələsi fərqlidir. Belə ki, şəxsin qə-
bul etdiyi spirtli içkinin növü və həcmi deyil, on-
da yaranmış faktiki sərxoşluq dərəcəsi tənbeh tə-
yin olunmasında nəzərə alınır. Aidiyyəti məhkə-
mələrə verilən şikayətlərdə şəxslər öz hüquqlarını 
müdafiə edərkən qeyd edirlər ki, içdikləri pivələr 
“alkoqolsuz”dur. Belə olan hallarda həmin içkilə-
ri qəbul edən şəxslər 100-300 rubl arasında cəri-
mələnir. 

Hüquq ədəbiyyatlarında qeyd olunduğu kimi, 
ictimai yerlərdə spirtli içkilərin daha geniş tərzdə 
istehlakı 20-ci əsrə təsadüf edir. Həmin dövrdə 
cəmiyyətəzidd bu davranışın formalaşması müx-
təlif amillər ilə izah olunur. Sonralar ictimai qay-
danın pozulması, bir çox hallada isə kobud surət-
də pozulması ilə nəticələnən azğın hərəkətlər bir 
çox dövlətlərdə səlahiyyətli orqanları zəruri ad-

dımlar atmağa sövq etdi. Həmin dövrlərdən baş-
layaraq müasir günümüzə qədər cərimə və digər 
hüquqi təsir tədbirləri (SSRİ dövründə sərxoş 
şəxslərin fiziki cəhətdən təcrid olunması üzrə mi-
lisin məntəqələri fəaliyyət göstərirdi) tətbiq olun-
sa da, təhlil edilən neqativ vəziyyətin aradan qal-
dırılması yönümündə digər təsirlərin tətbiq edil-
məsi effektiv sayılmamışdır.  

Tibbi baxımdan spirtli içki qəbul edən şəxsdə 
spesifik psixo-emosional vəziyyət yaranır. O, tez 
bir zamanda intoksikasiya vəziyyətinə düşür. 
Məhz bu səbəbdən qeyd edilən neqativ hal ilə 
bağlı fərqli yanaşan dövlətlər də mövcuddur. Mə-
sələn: Belçikada 2020-ci ilin fevral ayının 1-dən 
qüvvəyə minən qərara əsasən Brüsel şəhərində 
gecə yarısından səhər saat 06:00-dək ictimai yer-
lərdə içkilərin istehlakı qadağan edilir. Qaydanı 
pozan şəxslər 350 avro ödəməlidir. Həmin ölkədə 
bələdiyyə orqanlarından xüsusi icazə alan kafe və 
barlarda spirtli içki qəbulu isə sərbəstdir. Dövlə-
tin verdiyi rəsmi məlumatlardan aydın olur ki, 
qərarın qəbul edilməsi ilə şiddət, oğurluq və səs-
küy halları xeyli azalmışdır. Diqqət etdikdə aydın 
olur ki, Belçikanın səslənən mövqeyi nisbətən 
sərtdir. Bu müvafiq cərimənin miqdarı ilə bağlı-
dır. İlk təsəvvürlərə görə cərimənin miqdarı artıq 
görsənə bilər, lakin üsul olaraq özünü doğrultdu-
ğu üçün məqbul sayılır. Oxucular üçün maraqlı 
olmasından irəli gələrək qeyd etməliyik ki, Belçi-
kada adı çəkilən qərarda nəzərdə tutulan qadağa 
6 aylıq sınaq mərhələsindən keçmişdir. 

İctimai yerlərdə spirtli içki qəbul edən şəxslə-
rin hüquqazidd davranışları ilə əlaqədar Türkiyə 
Cümhuriyyətində fərqli baxış mövcuddur. 2005-
ci ildə qəbul edilən və qüvvəyə minən “Kabahat-
ler Kanunu”nun 35-ci maddəsinin məzmunundan 
aydın olur ki, sərxoş vəziyyətdə başqalarının ra-
hatlığı və sakitliyini pozacaq şəkildə davranışlar 
sərgiləyən şəxsə 50 Türk lirəsi cərimə tətbiq edi-
lir. Şəxs ayılana (özünəgələnə) qədər nəzarət al-
tında tutulur [7]. Zənnimizcə, Türkiyə Cümhuriy-
yətinin məsələyə baxış prizması məqsədəuyğun-
dur. Qanunverici tərəfindən cəmiyyətin sosial ri-
fahının nəzərə alınması bütün hallarda alqışlanır.  

İngiltərə qanunvericiliyi məsələdə öz konkret 
və lakonik mövqeyini sərgiləyir. Küçələrdə, “un-
dergraund”, “overgraund” və s. ictimai yerlərdə 
spirtli içki qəbul edən şəxslər iki növ məsuliyyətə 



 
POLİS AKADEMİYASININ                                 ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (36), 2022 

149 

cəlb edilir. Burada pul cəriməsi və ya inzibati 
həbs nəzərdə tutulmuşdur. 

 Ukrayna qanunvericiliyində eyni məsələ bir qə-
dər spesifik tənzimlənir. Əgər ictimai yerdə polis 
əməkdaşı həmin şəxsə yaxınlaşıb müvafiq hərəkəti 
dayandırmağı tələb edirsə, sadəcə xəbərdarlıq alma 
riski vardır, ikinci tələbdə isə artıq 85 qrivin cərimə 
müəyyən olunmuşdur. Üçüncü tələbdə isə inzibati 
həbs (15 gün müddətində) tətbiq edilir [8]. Zənni-
mizcə, belə bir hüquqi tənzimləmənin mövcudluğu 
məhsuldar sayıla bilər. Başqa sözlə desək, cəmiy-
yətin qanunlara olan reaksiyası baxımından fərqli 
təsir tətbiq edildikdə, o, həm də ədalətli sayılır. İcti-
mai yerdə spirtli içki qəbul edilmə faktı müəyyən 
olunduqda, təqsirkarın şəxsi keyfiyyətlərinin eyni 
olmaması realdır və zəruri tələbə adekvat reaksiyası 
əhəmiyyət kəsb edir.  

Almaniya Federativ Respublikasında ictimai 
yerlərdə spirtli içkilərin qəbulu ilə bağlı hüquqi tən-
zimləmə formalaşmışdır. Leypsiq bürosundan Hel-
mut Loris bu barədə qeyd edir ki, “ictimai məkanda 
bir şüşə pivə içən şəxslə bağlı məhkəmə proseduru-
nun başlanması qanuni hesab edilir. Almaniya Fe-
derativ Respublikasının Mətbuat Agentliyi bəzi şə-
hərlər üzrə araşdırma aparmışdır. Landsuxtda pro-
kuror və ətraf mühitlə bağlı nümayəndə qismində 
çıxış edən Fritz van Brachta görə yeni qəbul olunan 
bu qanun hüquqpozmaların aradan qaldırılmasında 
tam şəkildə “kömək etməlidir”. Vurzburqda “vəhşi 
alkoqol partiləri” qadağan edilib, lakin belə alkoqol 
partiləri Kempten, Fuerk və s. kimi şəhərlərdə sər-
bəstdir. Maraqlı bir məqam odur ki, bir ölkənin 
müxtəlif yerlərində vətəndaşların qanunlara olan 
münasibətlərinin müxtəlifliyi eyni hadisəyə müna-
sibətdə təzad yaradır. 

 Portuqaliyada Almaniya Federativ Respublika-
sında olduğu kimi təzadlar mövcuddur. Qabaqcıl 
beynəlxalq təcrübələr fonunda Portuqaliyada for-
malaşmış müvafiq konsepsiya diqqət çəkir. Həmin 
nəzəriyyəyə görə Manuel Carduzo qeyd edir ki, in-
sanların davranışı yalnız təlim və tərbiyə ilə dəyiş-
dirilə bilər. Qadağalar istənilən halda tətbiq oluna 
və idarə edilə bilər.  

Təbii ki, polisin qeyd edilən hallarla bağlı fəaliy-
yəti əsasən düzgün tətbiq edilən ümumi və fərdi 

profilaktika ilə bağlıdır. Odur ki, ümumi və fərdi 
profilaktikanın genişləndirilməsi sosial sifarişə xid-
mət edir. 

Əxlaqi və mədəni dəyərlərin inkişaf səviyyəsi 
dövlətin əsasını təşkil edən ailələrlə sıx bağlıdır. 
Ailələrdə bu yönümdə düzgün təlim-tərbiyə apa-
rılarsa, sözsüz ki, onun təsiri müsbət nəticələr ve-
rəcəkdir. Ümumi profilaktika çərçivəsində icti-
mai yerlərdə aidiyyəti görüntülərin yerləşdirilmə-
si (foto, izahedici stend, video çarx və s.), polis 
əməkdaşları tərəfindən orta və ali təhsil müəssi-
sələrində maarifləndirici söhbətlərin aparılması 
məhsuldar sayıla bilər. 

İctimai yerlərdə spirtli içkilərin qəbul edilməsi-
nin qarşısının alınması sahəsində fərdi profilaktika 
tədbirləri effektiv təsir vasitələrindən biri hesab edi-
lir. Polisin inzibati fəaliyyət subyektləri, xüsusən 
polis sahə inspektoru və ya rəisi inzibat ərazidə 
spirtli içkilər qəbul etməyə meyilli olan şəxslərlə 
bağlı daha çox məlumatlıdır. Aidiyyəti polis sahə 
inspektoru və ya rəisi öz ərazisində həmin şəxslərlə 
(yalnız ayıq olduqları zaman) fərdi profilaktiki söh-
bət apararsa və əks təqdirdə onun hüquqpozma tö-
rətməsi riskini qeyd edərsə, üsulun səmərəli olaca-
ğına inanırıq. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, ölkəmizin ərazisin-
də ictimai yerlərdə spirtli içkilər qəbul edilməsinə 
görə məsuliyyət nəzərdə tutulmamışdır. Nəzərə al-
malıyıq ki, ictimai yerlərdə spirtli içkilərin qəbul 
edilməsi mental dəyərlər baxımından arzuolunan 
hal deyildir. Təbii ki, uzun müddət hüquqpozma sa-
yılmayan əmələ görə məsuliyyət müəyyən edən 
normanın qəbul edilməsi hazırki dövrdə real görün-
mür. Zənnimizcə, perspektiv baxımından məsuliy-
yət məsələsini həll edərkən qanunverici tərəfindən 
bir növ differensiyallaşdırılmış norma qəbul edil-
məlidir. Normanın sanksiyasında xəbərdarlığın nə-
zərdə tutulması, bu isə kifayət sayılmaqdıqda, daha 
ciddi tənbehin tətbiq olunması (sosial-iqtisadi və 
mənəvi meyarlara söykənməklə) mexanizminin hü-
quq müstəvisində müəyyən edilməsi məqsədəuy-
ğun sayıla bilər. Həmin mexanizm çərçivəsində ef-
fektiv nəticə əldə etmək məqsədilə sınaq müddəti-
nin müəyyən edilməsi arzuolunan nəticələrin əldə 
edilməsinə imkan verər. 
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On the issue of prevention and responsibility for the illegal behavior  

of persons who consume alcoholic beverages in public places 
 
The article deals with offenses committed in public places and provides different opinions about 

the illegal behavior of people who drink alcohol in public places. In this regard, the issues of national 
legal regulation are analyzed in more detail. 

The study highlights the experience of advanced countries in the same area. It is noted that indivi-
dual prevention measures are one of the most effective means of preventing alcohol consumption in 
public places. 

In the article, the authors formulate proposals for solving the problem, referring to the experience 
of Russia, Turkey, Ukraine, Portugal, Germany and the United Kingdom. 
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К вопросу о предупреждении и ответственности за противоправное поведение лиц, 

употребляющих спиртные напитки, в общественных местах 
 
В статье рассматриваются правонарушения, совершаемые в общественных местах, и при-

водятся различные мнения о противоправном поведении лиц, употребляющих спиртные 
напитки в общественных местах. В связи с этим более подробно проанализированы вопросы 
национального правового регулирования. 

В исследовании освещается опыт передовых стран в той же области. Отмечается, что меры 
индивидуальной профилактики являются одним из наиболее эффективных средств, пре-
дупреждения употребления алкоголя в общественных местах. 

В статье авторы формулируют предложения по решению проблемы, ссылаясь к опытц 
России, Турции, Украины, Португалии, Германии и Великобритании. 
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öyük təəssüf hissi ilə qeyd etmək olar 
ki, cinayətkarlıq bazar iqtisadiyyatına 
xas olan faktorlardan biridir. Məhz 

buna görə müasir rus cəmiyyətinin inkişafına xas 
olan iqtisadi və siyasi münasibətlərrin radikal də-
yişiklikləri cinayətkarlığın artmasına və bir çox 
mənfi nəticələrə yol açır. Gələcək illərdə Rusiya-
nın cinayətkarlıq səviyyəsinin göstəriciləri bazar 
iqtiadiyyatı və parlament demokratiya üzrə inki-
şaf etmiş ölkələr ilə eyniləşdirilməsi proqnozlaş-
dırılır. Həmin ölkələrdə iqtisadi cinayətkarlığın 
artması müşayiət olunur. BMT-nin məlumatına 
əsasən inkişaf etmiş ölkələrin ümumi cinayətkar-
lıq səviyyəsinin göstəricilərinin 82%-nı iqtisadi 
və digər əmlak cinayətləri təşkil edir. 

Beləliklə, iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olun-
ması halları əsas vəzifələrdən biri olaraq qalmaq-
dadır. Burada iqtisadi və vergi cinayətlərinin aş-
kar olunmasında yüksək hazırlıqlı hüquqşünas 
kadrlarının hazırlanmasının müstəsna rolu vardır.  

Yuxarıda qeyd edilənlərin əsas səbəblərindən 
biri də hüquq-mühafizə orqanlarının işçiləri tərə-
findən müəssisə və təşkilatların maliyyə-təsərrü-
fat fəaliyyətinin təftişinin və iqtisadi ekspertizala-

rının aparılması zamanı təftişçi və iqtisadçı-eks-
pert qarşısında suallar dairəsininin düzgün və 
əhatəli qoyulmasından, eyni zamanda sənədli təf-
tiş aktının və iqtisadi ekspertiza rəylərini düzgün 
qiymətləndirilməsi və onlardan sübut etmə prose-
sində istifadə edilməsi sahəsində xüsusi iqtisadi 
biliklərin mənimsənilməsinə etinasız yanaşmala-
rından ibarətdir. 

Ona görə hüquq mühafizə orqanlarının iqtisadi 
cinayətlərin qarşısını almaq məqsədi ilə göstərdi-
yi səylər nəticəsiz qalır. Nəticədə həmin orqanla-
rın işçilərinin buna tam hazırlığı olmaması iqtisa-
diyyatın bəzi sahələrində iqtisadi cinayətlərin tö-
rədilməsinin yeni üsullarının yayılmasına səbəb 
olur [1, 102]. 

Bütün bunlara sərait yaradan əsas səbəblər isə 
müəssisələrin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 
təftişinin təyin edilməsi, təşkili və aparılmasında 
olan nöqsanlardan ibarətdir.  

Belə ki, Azərbaycan Respublikasında idarə, 
təşkilat və birliklərin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyə-
tinin təftişinin təşkili, təyin edilməsi və aparılma-
sı Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyinin 
nəzdində olan Vergi xidmətləri idarəsi və Hesab-
lama Palatası, Mərkəzi Bank və Gömrük Komitə-
si tərəfindən yerinə yetirilir.  

Məlum həqiqətir ki, Mərkəzi Bank və Gömrük 
Komitəsinin işçiləri nəzəri və praktiki cəhətdən 
zəruri biliklərə və təcrübəyə yiyələnmədiklərinə 
görə onlar tabeçiliyində olmayan idarə, təşkilat 
və biliklərin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təfti-
şinin aparılması iqtidarında deyildirlər. 

Onlar yalnız sistemdaxili nəzarət, yəni Mərkə-
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zi Bank və Gömrük Komitəsinin öz tabeçiliyində 
olan müəssisələrin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti-
nin təftişini müəyyən olunmuş təftiş dövrü ərzin-
də aparırlar [2, 185]. 

Beləliklə, Respublikada çoxsaylı müəssisə və 
təşkilatların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təfti-
şinin aparılması Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyinin Vergi xidmətləri idarəsi və Hesabla-
ma Palatasının nəzarət-təftişi idarə və şöbələrinin 
təftişçiləri və auditorları tərəfindən aparılır. 

Məlumdur ki, mövcud qanunvericiliyə uyğun 
olaraq müəssisə, təşkilat və birliklərin maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyətinin təftişi 2 ildə bir dəfədən 
az olmamaqla aparılır.  

Bir qayda olaraq, təftişin təyin edən şəxsin 
əmri ilə təftişin aparılmasına fəaliyyəti yoxlanıla-
caq müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 
həcmindən asılı olaraq təqribən 1,5 ayadək vaxt 
müəyyən edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarı-
da qeyd edilmiş nazirlik və baş idarələrin təftiş-
nəzarət idarələrinin (şöbələrinin) təftişçiləri fiziki 
cəhətdən qanunvericilikdə müəyyən olunmuş 
müddətdə 2 ildə bir dəfədən az olmamaqla Res-
publikada olan çoxsaylı idarə, təşkilat və birliklə-
rin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təftişini lazı-
mi səviyyədə aparmaq imkanı xaricindədirlər. 
Ona görə həmin yuxarı təşkilatlar müəssisələrin 
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin adətən axırncı 2 
il ərzində yerinə yetirilmiş təsərrüfat əməliyyatla-
rının həqiqliyinə hüquqi əsas vermək üçün tərtib 
olunan ilk uçot sənədlərini yoxlamaq məcburiy-
yətində qalırlar. Nəticədə, müəssisə və təşkilatla-
rın əvvəlki illərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti 
yoxlanılmamış qalır. 

Beləliklə, əvvəlki illərdə müəssisə və təşkilat-
ların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində iqtisadi və 
əmlak cinayətlərinin törədilib-törədilməməsi mə-
sələləri aşkar olunmamış qalır [3, 203].  

Məhz bu və ya digar səbəblərdən təftişçi və 
auditorlar tam təftiş aparmaq əvəzinə seçmə və 
kombinləşmə üsulu ilə təftiş aparmaq məcburiy-
yətində qalırlar. Eyni zamanda, əksər hallarda 
təftiş aparılarkən inventarlaşma aparılmır. İnven-
tarlaşmanın aparılmaması iqtisadi və əmlak cina-
yətlərinin nə dərəcədə üstünün açılmamasının 
mütəxəssislər yaxşı bilir… 

Bundan başqa, məlum həqiqətdir ki, müəssisə, 

idarə və təşkilatlar özlərinin maliyyə-təsərrüfat 
və idarəetmə fəaliyyətinin xarakterindən aslı ola-
raq spesefik qanunlara, təsərrüfat əməliyyatları-
nın fərqli məzmununa malik olurlar. Məhz buna 
gorə də, onların istehsalat və maliyyə-təsərrüfat 
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı törədil-
miş cinayətlər də fərqli xarakter daşıyır [4, 198]. 

Ona görə, Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Pala-
tasının təftişçilərinin müxtəlif təyinatlı nazirliklə-
rin tabeliyində olan müəssisə və təşkilatların ida-
rə olunması onların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti-
nin spesefik qanunvericiliklərnin müxtəlifliyinə 
yiyələnmələri sahəsində ixtisaslaşması məsələləri 
şübhə doğurur. Nəticədə təftişlər onlardan asılı 
olmayaraq lazımi səviyyədə keyfiyyətli təftiş 
aparmaq imkanları olmur. Bu məsələdə təftişini 
günahlandırmaq olmaz. Çünki bir nəfərin bütün 
sahələrə aid qanunvericilikləri və normativ sə-
nədlərin məzmunlarını mənimsəməsi mümkün 
deyildir. 

Halbuki, təftiş zamanı təftişçilər və auditorlar 
nəinki qanunazidd əməllərin aşkar olunması, ci-
nayət əməllərin izlərinin lazımi səviyyədə aşkar 
edilməsi, hətta sübutayetirmənin sənədli bazasını 
səriştəli şəkildə hazırlanmasını təmin etməlidir-
lər. Eyni zamanda bütün bu qeyd olunanlar istin-
taqı asanlaşdırmaq üçün təftiş aktında ətraflı təh-
lil olunmuş qaydada qeyd olunmalıdır. Məhz ona 
görə təftişçilər təftiş aktı tərtib ederkən məsuliy-
yətdən uzaqlaşmaq məqsədi ilə təftiş aktında təf-
tişin seçmə və ya kombinəli üsul ilə aparılmasını 
qeyd edirlər [5, 96]. 

İqtisadi cinayətlərin istintaqı zamanı müstəntiq 
(hakim) və təftişi təyin edən şəxsin keyfiyyətli 
qərar qəbul etməsi əsasən təftiş aktında qeyd 
edilmiş faktların həqiqliyindən və həmin faktları 
əsaslandıran ilk uçot sənədlərinin təftiş aktına 
əlavə edilməsindən aslıdır. 

Bütün yuxarıda qeyd olunan səbəblərdən təf-
tişçi və auditorlar nəzəri və praktiki cəhətdən ix-
tisaslaşa bilmirlər nəticədə, təftişin aparılması za-
manı iqtisadi cinayətlər aşkar olunmamış qalır. 

Bundan əlavə ayrı-ayrı nazirlik və baş idarələ-
rin nəzarət-təftiş şöbələri və təftişçiləri olmadı-
ğından həmin nazirlik və baş idarələrin rəhbərləri 
tabeliyində olan müəssisə və təşkilatların maliy-
yə-təsərrüfat fəaliyyətinin vəziyyətindən məlu-
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matları olmur və onların idarə olunmasından kə-
narda qalır, nəticədə bu sahədə müvafiq keyfiy-
yətli idarəetmə qərarları qəbul edə bilmirlər. 

Bu da cinayətkarlar üçün müxtəlif praktiki 
üsullara əl atmağa və iqtisadi sahədə cinayətlərin 
törədilmasinə nail olmalarına şərait yaradır. 

Fikrimizcə, qeyd olunan nöqsanları aradan 
qaldırmaq üçün hər bir nazirlik və baş idarələrdə 
nəzarət-təftiş şöbələri təşkil edilməli və müvafiq 
minimum beş il praktikada müstəqil işləmiş mü-
təxəssislər mühasib-təftişçilər vəzifəsinə işə qə-
bul edilməlidir. 

 

Nəticədə: 
- sistemdaxili nəzarət təmin olunar; 
- təftişin aparılmasının dövrülüyü təmin edilir; 
-  mühasib-təftişçilər istər-istəməz ixtisaslaşar; 
- təftişin keyfiyyəti yüksələr; 
- qanunazidd əməllər aşkar olunar;  
- bu sahədə keyfiyyətli idarəetmə qərarlarının 

qəbul edilməsinə zəmin yaranar. 
Bir sözlə müəssisə, təşkilat və idarələrin malli-

yə-təsərrüfat fəalliyyəti zamanı bütün qanunazidd 
əməllərin aşkar edilməsinə təminat vermək üçün 
təftişin avtomatlaşdırılması işlənib hazırlanmalıdır. 
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adisə yerinə baxış istintaqı aparılan 
hadisənin mexanizmi və digər halla-
rı haqqında nəticə çıxarmağa imkan 

verən və hadisə yerinin vəziyyətinin, cinayətin və 
cinayətkarların izlərinin və digər faktiki məlu-
matların müəyyənləşdirilməsinə, qeydə alınması-
na və tədqiq olunmasına yönəlmiş təxirəsalınmaz 
istintaq hərəkətidir (3, s.284). 

Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual 
Məcəlləsinin 236-cı maddəsinə müvafiq olaraq, 
baxış cinayətin izlərinin, sübut mənbəyi ola bilə-
cək digər maddi obyektlərin aşkar edilməsi, cina-
yətin törədilmə hallarının və iş üçün əhəmiyyətli 
olan halların müəyyən edilməsi məqsədilə aparı-
lır (4). 

Hadisə yerinə baxış sübutların əldə edilməsi-
nin ən yaxşı vasitələrindən biridir. Belə ki, istin-
taq hərəkətinin vəzifələri bilavasitə cinayətin kri-
minalsitik xarakteristikasının elementlərinin mü-
əyyən olunmasına xidmət edir. Məhz hadisə ye-
rində qalmış izlərə əsasən cinayətin edilmə vaxtı, 
üsulu, şəraiti, iştirakçıların sayı və cinayətkarın 
şəxsiyyəti barədə müəyyən fərziyyələrin irəli sü-
rülməsi mümkün olur. 

Cinayət işinin xarakterindən, məzmunundan, 
onun edilməsi üsullarından və növündən asılı ola-

raq hadisə yerinə baxış zamanı müstəntiqin qarşı-
sında müxtəlif xarakterli məsələlərin aydınlaşdı-
rılması vəzifəsi durur. Lakin bütün hallarda baxış 
zamanı aydınlaşdırılması lazım olan məsələlərin 
dairəsini tam və dəqiq müəyyən etmək mümkün 
olmadığından müstəntiq hər bir cinayət işi üzrə 
sübutetmə predmetinə aid olan zəruri halların ay-
dınlaşdırılmasına çalışmalıdır. Buraya hadisənin 
harada və nə vaxt baş verməsini, nə məqsədlə, 
necə və kimlər tərəfindən törədilməsini daxil et-
mək olar (1, s.624). 

Cinayət hadisəsinin bilavasitə harada baş ver-
məsini müəyyən etmədən hadisə yerinin vəziyyə-
tini, cinayət hadisəsi ilə əlaqədar olan izlərin ha-
rada axtarılmasını və s. bu kimi məsələləri aydın-
laşdırmaq mümkün deyildir. Baxış aparılarkən 
hadisənin bilavasitə harada baş verməsini müəy-
yən etmək istintaq aparan şəxsin qarşısında duran 
zəruri məsələlərdən biridir. Bu məqsədlə hadisə 
yerində olan əşyaların yerləşməsi və vəziyyəti 
nəzərə alınmalı, burada olan izlər, onların forma-
ları və əlamətləri dəqiq öyrənilməlidir. Bu, hadi-
sənin bilavasitə harada baş verməsi məsələsini 
düzgün həll etməyə imkan verir (1, s.625). 

Hadisə yerinə baxış əvəzedilməz istintaq hərə-
kətlərindən biridir. Çünki bu istintaq hərəkətini 
aparan subyekt hadisə yerinin vəziyyəti ilə bila-
vasitə tanış olur və qarşıya çıxan faktları ətraflı 
öyrənmək imkanına malik olur. Başqa istintaq 
hərəkətləri zamanı buraxılan nöqsanları bir çox 
hallarda həmin istintaq hərəkətlərinin təkrar apa-
rılması vasitəsi ilə aradan qaldırmaq mümkün 
olur. Lakin hadisə yerinə baxış zamanı buraxılan 
nöqsanları aradan qaldırmaq çətin olur, ya da heç 
mümkün olmur. Cinayət törədildikdən sonra ci-

H 
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nayətin açılmasını təmin edən, hadisə yerinə ba-
xışın müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsinin bi-
rinci şərti hadisə yerinin qorunmasıdır. Hadisə 
yerinə baxışın təkrar keçirilməsi digər istintaq hə-
rəkətlərindən fərqli olaraq nəticə vermir. Tələb 
olunan səviyyədə qorunmamış hadisə yerinə apa-
rılan baxış məqsədinə çatmayacağı kimi istinta-
qın istiqamətini də səhv tərəfə yönəldə bilər. Ha-
disə yerinin təhlükəsizliyi anlayışı dedikdə, biz 
maddi sübutların qorunması və baxışı aparan sub-
yektlərin şəxsi təhlükəsizliyinin təmin edilməsini 
başa düşməliyik. 

“Hadisə yeri” və “cinayət yeri” anlayışlarını 
da fərqləndirmək lazımdır. Cinayət hadisəsi dövr 
edən bir məhfumdur.Bunu yalnız hadisənin baş 
verdiyi yerlə əlaqələndirmək düzgün deyildir. 
Hadisə cinayətə hazırlıq yerindən başlayan, hadi-
sənin törədildiyi yerə qədər davam edən, təqsirli 
şəxsin gedə biləcəyi yerləri də əhatə edən geniş 
bir sahədir. Hər hansı bir yerdə insan meyitinin 
tapılması məhz orada öldürülməsi mənasına gəl-
mir. Belə ki, şəxs başqa yerdə öldürülüb, tapıldığı 
yerə, yəni hadisə yerinə gətirilə bilər. Beləliklə 
“hadisə yeri” və “cinayət yeri” üst-üstə düşə və 
ya düşməyə bilər. Biz göstərilən halları ümumi-
ləşdirib deyə bilərik ki, hadisə yeri cinayətkar 
niyyətin davranışa çevrildiyi yerdən başlayıb, ci-
nayət törətmiş şəxsin getdiyi yerlər ilə davam 
edən, hadisənin törədilmə səbəblərinin, zərərçək-
miş ilə təqsirləndirilən şəxsin qarşılıqlı əlaqəsinin 
və sübutların müəyyən olunduğu yer başa düşülür 
(12,13). 

Hər hansı cinayət hadisəsinin bilavasitə nə 
vaxt baş verməsini müəyyən etmək istintaq qarşı-
sında duran zəruri məsələlərdən biridir. Müstən-
tiq baxış zamanı hadisənin xarakterindən və şə-
raitindən asılı olaraq cinayət törədildiyi günü, 
saatı və hətta dəqiqəni belə müəyyənləşdirməyə 
cəhd göstərməlidir. Hadisə yerinin vəziyyəti, bu-
rada olan əşyaların yerləşməsi, ayrı-ayrı predmet-
lərin və zərərçəkmiş şəxsin paltarının vəziyyəti, 
onların tapıldığı yer, ətraf sahənin vəziyyəti cina-
yətin hansı gün və hansı saatda törədilməsini mü-
əyyənləşdirməyə kömək edə bilər. Baxış prose-
sində qarşıya çıxan obyektiv məlumatlar əsasında 
cinayətin edilmə vaxtını müəyyən etmək işində 
mütəxəssislər müstəntiqə böyük kömək göstərə 

bilərlər. Müstəntiq bu məsələnin həlli üçün bir 
çox hallarda meteorologiya sahəsində çalışan 
mütəxəssilərə də müraciət edir (1, s.625). 

Cinayətin nə məqsədlə törədilməsi sualına ha-
disə yerinin vəziyyətindən qəti olmasa da, təxmi-
ni cavab almaq mümkündür. Belə ki, cinayətka-
rın hərəkətinin məqsədini, hər şeydən əvvəl, onun 
nəticəsi ilə müəyyən etmək olar. Meyitin üstün-
dən qiymətli əşyaların götürülməsi, məsələn qo-
lundan saatının, barmağından üzüyünün, ağzın-
dan qızıl dişlərinin çıxarılması, evdən, anbardan 
və ya mağazadan qiymətli əşyaların oğurlanması, 
kassadan pulun götürülməsi və bu kimi sair hallar 
cinayətin tamah məqsədilə edildiyi barədə fikir 
yürütməyə əsas verir. Meyitin paltarının vəziyyə-
ti cinayətin hansı məqsədlə törədilməsini göstərə 
bilər. Məsələn, boğulmaqla öldürülmüş qadının 
alt paltarında olan xarakterik əlamətlər və ya izlər 
öldürülməmişdən qabaq onun zorlandığını ehti-
mal etməyə əsas verir (1, s.625). 

Müstəntiq hadisə yerinə baxış nəticəsində ci-
nayətin nə ilə, yəni hansı alət və ya vasitə ilə tö-
rədilməsi sualına da cavab tapılmalıdır. Belə ki, 
cinayətdə istifadə olunan alətlərin və ya vasitələ-
rin hadisə yerində qalıb-qalmaması aydınlaşdırıl-
malıdır. Cinayətin törədilməsində istifadə edilən 
alətlərin müəyyənləşdirilməsi nəticəsində cinayə-
tin təxminən kimlər tərəfindən və ya hansı ixtisa-
sa malik şəxs tərfindən törədildiyini ehtimal et-
mək olur. Məsələn, şəxsin öldürülməsindən sonra 
xüsusi peşəkarlıqla cəsədin doğranaraq müxtəlif 
hissələrə bölünməsi, cinayəti törədən şəxsin qəs-
sab olmasına ehtimal edilə bilər (1, s.626). 

Müstəntiq cinayət hadisəsinin necə və hansı 
üsullarla törədilməsi haqqında məlumat toplayar-
kən cinayətkarın hadisə yerinə gəlib, oradan get-
məsini əks etdirən bütün informasiya daşıyıcıları 
ilə maraqlanmalıdır. Cinayətkarın hansı yollarla 
hadisə yerinə gəlməsi, onun hadisə yerində nə ki-
mi hərəkətləri hansı ardıcıllıqla etməsi, onun giz-
lənə biləcəyi yerlər və s. müəyyənləşdirilməlidir. 
Cinayətkarın şəxsiyyəti haqqında məlumatları da 
bəzən hadisə yerinə baxış nəticəsində əldə etmək 
mümkündür. Bir çox hallarda hadisə yerində aş-
kar edilmiş izlərin xarakterinə görə cinayətkarın 
cinsi, yaşı, boyu və bir sıra qüsurları və s. məsə-
lələr barədə fərziyyələr irəli sürmək olur. Hadisə 
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yerinə baxış keçirilərkən cinayətkar tərəfindən 
tullanmış və ya yaddan çıxıb hadisə yerində qal-
mış predmetlərin tapılmasına diqqət yetirmək va-
cibdir. Cinayətkara məxsus predmetlərin hadisə 
yerində tapılması onun ifşa edilməsinə geniş im-
kan yaradır. Bəzən hadisə yerinin vəziyyətində 
əmələ gələn dəyişikliklərdən və burada olan iz-
lərdən cinayətkarın hadisə yerinin vəziyyəti ilə 
qabaqcadan tanış olub-olmadığını müəyyən et-
mək mümkün olur (məsələn, cinayətkarın oğurla-
dığı şeyləri axtarmadan götürməsi, qapını açarla 
açması). Belə məlumatlar cinayətkarın şəxsiyyə-
tinin müəyyən edilməsinə, onun ifşa olunmasına, 
axtarış dairəsinin məhdudlaşdırılmasına  və axta-
rışın təşkilinə kömək edə bilər (1, s.626). 

Cinayətdə iştirak edən şəxslərin sayını müəy-
yən etmək hər bir cinayət işinin istintaqı zamanı 
qarşıda duran vacib məsələlərdən biridir. Cina-
yətdə iştirak edən şəxslərin sayını əl və ayaq izlə-
rindən, çəkilmiş papiros kötüklərindən, stolun üs-
tündə olan stəkanların sayından, ağır əşyaların 
yerindən tərpədilməsini və ya aparılmasını göstə-
rən izlərdən müəyyən etmək olar. Bir sıra hallar-
da cinayətkarların sayı, onun psixoloji durumu və 
sair haqqında məlumatları hadisə yerində qalmış 
ayaq izlərindən, cinayətin edilmə üsulundan, ye-
tirilmiş xəsarətlərin sayından vəs. asılı olaraq 
müəyyən etmək mümkündür. Məsələn, yaşayış 
sahəsindən irihəcimli əşyaların (paltaryuyan, 
qabyuyan, soyuducu və sair) oğurlanması zamanı 
mütləqdir ki, həmin əşyalar yaşayış sahəsindən 
çıxarılsın və cinayətin törədildiyi yerdən digər 
yerə aparılsın, bunun üçün ən azı 2 şəxsin iştirakı 
mütləqdir, belə cinayətlərin tək halda törədilmə-
sinə nadir olaraq rast gəlinir (1, s.627). 

Hadisə yerinə baxışın keçirilməsi 3 mərhələ-
dən, yəni hazırlıq, işçi və nəticələrin rəsmiləşdiril-
məsi mərhələsindən ibarətdir. Hadisə yerinin baxı-
şının hər mərhələsində müxtəlif problemlər yara-
nır. Bu problemlər obyektiv və subyektiv səbəb-
lərdən yarana bilər. Obyektiv səbəblər dedikdə, 
hadisə yerinə baxışı keçirən şəxsdən asılı olmayan 
səbəblər, subyektiv səbəblər dedikdə isə birbaşa 
həmin şəxsin yanlış və natamam hərəkətləri nəti-
cəsində yaranan hallardır. 

Hadisə yerinə baxışın hazırlıq mərhələsi də öz 
növbəsində iki alt mərhələdən ibarətdir: a) müs-

təntiqin hadisə yerinə gələnə qədər gördüyü təd-
birlər; b) onun hadisə yerinə gələndən sonra ba-
xış başlayana qədər gördüyü tədbirlər. 

Cinayətlərin qarşısının alınması, istintaqı və 
açılması struktur qurumlarının qarşılıqlı əlaqələ-
rinin təşkilinə dair 06 yanvar 2016-cı il tarixli 
Q1-001-16 nömrəli qərarla təsdiq edilmiş təlima-
ta əsasən daxili işlər orqanların struktur qurumla-
rı cinayət baş verdikdə, təxirəsalınmaz istintaq 
hərəkətlərinin və əməliyyat-axtarış  tədbirlərinin 
keçirilməsini qarşılıqlı olaraq təmin edir. Qarşı-
lıqlı əlaqənin təşkil edilməsi məqsədilə istintaq-
əməliyyat qrupu yaradılır. İstintaq əməliyyat qru-
puna müstəntiq başçılıq edir (2). 

Baş verən hadisə barədə məlumat əsasən 
Azərbaycan Respublikası DİN-in “102” xidməti-
zəng mərkəzi vasitəsilə daxil olur. Hadisə barədə 
məlumat verənlə ilk ünsiyyətdə olan şəxs həmin 
mərkəzin müvafiq əməkdaşıdır. Buna görə də ha-
disə yeri ilə davranış qaydaları, onun bütövlüyü-
nün pozulmazlığı ilk olaraq həmin işçi tərəfindən 
hadisə və ya cinayət barədə məlumat verən şəxsə 
izah olunmalıdır. Əks halda istintaq təcrübəsində 
məlumat verən şəxs tərəfindən hadisə yerinin bü-
tövlüyünün pozulmasına gətirib çıxaran hərəkət-
lər edilməsinə rast gəlinir. Növbətçi hissənin mə-
sul növbətçisi və müstəntiqdə sonradan məlumat 
verən şəxsi məlumatlandırsa da, məqsədəmüva-
fiqdir ki, ilk ünsiyyətə daxil olan məsul şəxs təli-
matları versin. Xarici ölkə təcrübələrinə baxsaq, 
məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının “911” 
qaynar xəttinin fəaliyyət istiqamətlərində bu öz 
əksini ideal formada tapmış, bütün hadisə və ci-
nayətlər zamanı daxil olan zənglərdə görülməli 
tədbirlər dairəsinə dair təlimat hazırlanaraq, zəng 
edən şəxsə bu məlumatlar ardıcıllıqla ötürülür. 

Müstəntiq hadisə yerinə gələnə qədər hazırlıq 
tədbirləri həyata keçirməlidir. Müstəntiq istintaq  
əməliyyat qrupunun üzvlərinə icrası məcburi olan 
qanuni göstərişlər verə bilər. Müstəntiq növbətçi 
hissə vasitəsi ilə hadisə yerinin yaxınlığında olan 
polis əməkdaşlarını təcili olaraq hadisə yerinə 
cəlb etdirməklə hadisə yerinin toxunulmazlığını 
təmin etməli, baxışda tətbiq edilən elmi-texniki 
vasitələrin yararlı olmasını yoxlamalı, baxışa cəlb 
ediləcək şəxslərin dairəsini müəyyənləşdirməli və 
onların iştirakını təmin etməlidir. Hadisə yerində 
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izlərin və digər maddi sübutların götürülməsində, 
qeyd edilməsində istintaq çamadanında olan vasi-
tələrdən geniş istifadə edilməlidir. İstintaq çama-
danında müstəntiqin müxtəlif izlərin aşkar edil-
məsi, götürülməsi və rəsmiləşdirilməsi, eləcə də 
digər maddi sübutlarla müvəffəqiyyətlə işləmək 
üçün bütün zəruri alət və vasitələr vardır. Bunla-
rın yararlı halda saxlanılmasına xüsusi qayğı gös-
tərilməlidir. Çünki hər hansı alətin və ya vasitə-
nin olmaması, yaxud yararsız olması müstəntiqin 
işini çətinləşdirir və baxışın keyfiyyətinə təsir 
göstərir. 

Müstəntiq hadisə yerinə gəldikdən sonra baxı-
şa başlamaq üçün aşağıdakı hazırlıq tədbirləri 
görməlidir: a) baxışa maneçilik göstərə bilən 
şəxsləri hadisə yerindən kənarlaşdırmalı; b) zəru-
rət yarandıqda hadisədən zərərçəkmiş şəxslərə ilk 
tibbi yardım göstərilməli; c) ilk hadisə yerinə gə-
lən polis işçiləri tərəfindən hadisə yerinin qoru-
nub-qorunmaması, cinayətkarın aşkar edilməsi və 
onun yaxalanması işinin təşkil edilməsini müəy-
yənləşdirməli; ç) hadisə haqqında məlumat topla-
malı; d)əgər hal şahidləri dəvət olunmayıbsa on-
ları dəvət etməli, hüquq və vəzifələrini onlara 
izah etməli(əgər videoçəkilişlə qeydə alınmaya-
caqsa); e) baxış yerinin sərhədlərini və baxışın 
aparılma metodunu müəyyənləşdirməli; ə) hadisə 
yerinin toxunulmazlığını təmin etməlidir. Müs-
təntiq cinayət barədə məlumat alan kimi mümkün 
qədər tez bir zamanda hadisə yerinə baxış keçir-
məyə başlamalıdır. Lakin o, hadisə yerinə nə qə-
dər tez getsə də cinayət hadisəsinin baş vermə 
anından onun hadisə yerinə gəlmə anınadək mü-
əyyən zaman keçir. Bu müddət ərzində hadisə ye-
rinin vəziyyəti və ya orada olan ayrı-ayrı izlər və 
maddi sübutlar qəsdən, bəzi hallarda isə heç bir 
marağı olmayan şəxslər tərəfindən dəyişilə və ya 
məhv edilə bilər. 

İstintaq-əməliyyat qrupu hadisə yerinə gəldik-
də, birinci növbədə  zərərçəkmiş olduğu halda 
ona yardım göstərilməsi və kənar şəxslərin hadisə 
yerindən uzaqlaşdırılması icra olunmalıdır. Bun-
dan sonra, müstəntiq hadisə haqqında ilkin məlu-
matları toplamalı və baxış keçiriləcək yerin sər-
hədlərini və baxışın aparılma metodunu müəy-
yənləşdirməlidir. Hadisə haqqında tam və dəqiq 
məlumat əldə edilməsi aparılan baxışın daha key-

fiyyətli başa çatdırılmasına zəmin yaradır. Adə-
tən, bu məlumatlar hadisə yerinə ilk olaraq gəl-
miş polis işçilərindən, ərazisində baş vermiş təş-
kilatın vəzifəli şəxslərindən, habelə hadisənin şa-
hidlərindən və zərərçəkmişdən alınır. Lazım olan 
ilkin məlumatlar toplandıqdan sonra müstəntiq 
iştirakçılara hüquq və vəfizələrini izah edir, onla-
rı təlimatlandırır və baxışın ardcıllığını müəyyən-
ləşdirmək məqsədilə hadisə yerini ümumi gözdən 
keçirir. 

Hadisə yerinə baxışın işçi mərhələsində hadisə 
yerinə aşağıdakı faktorlar mənfi təsir edə bilər: a) 
hava şəraiti; b) zərərçəkmiş və ya ölmüş şəxsin 
yaxın qohumları; c) şübhəli şəxs və əlbir olanlar; 
ç) kütləvi informasiya vasitələr; d) maraqlı şüur-
suz kütlə və aidiyyəti olmayan şəxslər; e) fürsət-
çilər; ə) hadisə yerinə baxışda iştirak etməyən hü-
quq-mühafizə orqanın əməkdaşları;  f) mütəxəs-
sis xətaları. 

Hadisə yerinə baxış keçirilən zaman hava şərai-
ti əvvəlcədən nəzərə alınmalıdır. Açıq ərazilərdə 
yağış, külək, qar və sair hava şəraitlərində maddi 
sübutlar pozula bilər. Hadisə yerinə çıxmazdan əv-
vəl istintaq-əməliyyat qrupu hava şəraitinə uyğun 
geyim və hadisə yerini müxtəlif hava şəraitlərin-
dən qoruyan təchizatlarla təmin olunmalıdır. Əks 
halda istintaq hərəkətini aparan cavabdeh şəxslər 
səhhətlərini nəzərə alaraq hadisə yerinə baxışı tez 
və qüsurlu şəkildə apararıb, oranı tez tərk edirlər. 
Bunun qarşısı alınması üçün günün əvvəlində bü-
tün geyim və texniki ləvazimatlar hazır vəziyyətdə 
olması yoxlanılmalıdır. 

Hadisənin baş verməsi barədə məlumat alan 
zərərçəkmiş və ya mərhum qohumlarının hadisə-
nin şoku və psixoloji təsiri ilə baxış keçirilən ha-
disə yerinə daxil olması, oranın bütövlüyün poz-
ması və sübutları məhv etməsi hallarına rast gəli-
nir. Tövsiyyə olunur ki, baxış da iştirak etməyən, 
hadisə yerinin təhlükəsizliyini təmin edən təcrü-
bəli polis əməkdaşları həmin şəxslərlə psixoloji 
söhbətlər aparsınlar. 

Hadisə yerininin yaxınlığında cinayət törədib 
gizlənən və onunla əlbir olan şəxslər ola bilər. Bu  
şəxslər hadisə yerinə daxil olub, qəsdən izləri zə-
dələyə və ya məhv edə bilər. İstintaq təcrübəsi 
göstərir ki, cinayət törədən şəxslər psixoloji nara-
hatlıq keçirərək hadisə yerinin yaxınlığında olub, 
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polislərin hansı yerlərə baxış keçirməsini izləyir-
lər. Buna görə hadisə yerinin yaxınlığında olan 
şəxslərdə nəzarətə götürülməli, diqqət çəkənlərin 
şəxsiyyəti müəyyən edilərək, qeydə alınmalıdır. 

Baş verən hadisə ilə bağlı KİV-nin üzvləri re-
portaj hazırlamaq və xəbər yayımlamaq məqsədi 
ilə hadisə yerinə baxış keçirən şəxslərin işinə ma-
neçilik törədə bilər. KİV-nin üzvləri daha çox 
məlumat, səs və görüntülər almaq məqsədilə ha-
disə yerinə girərək izləri poza bilərlər. Ona görə 
hadisə yerinə baxış bitdikdən sonra KİV-ə həmin 
yerdə məlumat yığması üçün icazə verilməlidir. 

Məlumdur ki, baş verən hadisələr ətrafa səs sal-
maqla, insanlarda maraq yaradır. Maraqlı kütlə şü-
ursuz şəkildə hərəkət edərək, hadisə yerinin bütöv-
lüyün poza bilərlər. Buna görə də ictimai təhlükə-
sizliyi təmin edən xidmətlər həmin kütləni hadisə 
yerindən maksimum dərəcədə uzaq tutmalıdır. 

Hadisə yerinə keçirilən baxış zamanı fürsətçi 
şəxslər yaranmış panikadan istifadə edərək hadisə 
yerindən maddi dəyərə malik əşyaları oğurlaya bi-
lərlər. Buna görə hadisə yerinə keçirilən baxış za-
manı maddi dəyərli olan əşyalar ilk növbədə müəy-
yən edilməli, götürülüb və qablaşdırılmalıdır. 

Hadisə yerinə keçirilən baxışda iştirak etməyən 
və ya buna səlahiyyəti olmayan şəxslər hadisə yeri-
nə daxil olmamalıdır. Çünki onların hadisə yerinə 
daxil olması nəticəsində hadisə yeri pozula bilər. 

Bundan başqa hadisə yerinə baxış keçirən mü-
təxəssis özünə həddən artıq güvənməsi və ya sə-
riştəsizliyi nəticəsində də maddi sübutlar pozula 
bilər. İstintaq-əməliyyat qrupunun rəhbəri olan 
müstəntiq bütün göstərilən hallara nəzarət etməli, 
hər hansı pozuntu aşkar etdikdə bunu protokola 
qeyd edərək, həmin məsələ və ya şəxs barədə 
tədbir görülməsi üçün təqrir və ya raportla səla-
hiyyətli şəxsə müraciət etməlidir. 

Hadisə yerinə baxışın səmərəli nəticə verməsi 
üçün baxış prosesində müəyyən taktiki qaydalara 
riayət olunmalıdır: a) hadisə yerinə baxışı yuban-
madan vaxtında aparmaq; b)hadisə yerinin vəziy-
yətinin, aşkara çıxarılan izlərin və digər maddi 
sübutların baxışı və qeydə alınması zamanı kri-
minalistik texniki və taktiki üsullardan bacarıqla 
istifadə etmək; c)baxışı mütəşəkkil surətdə apar-
maq (1, s.631). 

Hadisə yerinə baxışın keyfiyyəti həmin qayda-

lara nə dərəcədə əməl edilməsindən çox asılıdır. 
Məsələn hadisə yerinə baxışın vaxtında aparılma-
ması onun keyfiyyətini olduqca aşağı sala bilər. 
Çünki hadisə yerində qalmış izlərin və digər 
maddi sübutlarına məhvi və bəzi hallarda isə key-
fiyyətinin pisləşməsi ilə nəticələnir. Azərbaycan 
Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 
236.2-ci maddəsinə müvafiq olaraq hadisənin aş-
kar edilməsindən sonra hadisə yerinin təxirə sa-
lınmadan baxışı istisna olmaqla, baxış gündüz 
vaxtı aparılır. Baxış gecə vaxtı aparıldıqda hadisə 
yeri işıqlandırılmalıdır. Lakin süni işıqda hadisə 
yerində olan ayrı-ayrı izlər və mikrohissəciklər 
aşkar edilməmiş qala bilər (1, s.631). 

Müstəntiq hadisə yerinə baxışı daha keyfiyyət-
lə aparmaq məqsədilə plan tutmalı və baxışı ardı-
cıl aparmalı, bu zaman müəyyən edilmiş halları 
aydınlaşdırmalı, baxışı cinayət hadisəsi haqqında 
fərziyyələrin hamısını yoxlamaqla ətraflı aparma-
lı, statik və dinamik baxışın aparılma ardıcıllığına 
riayət etməlidir. Hüquq ədəbiyyatında baxışın 
statik və dinamik mərhələləri fərqləndirilir. Statik 
baxışda hadisə yerinin vəziyyəti, orada olan pred-
metlərin və izlərin harada, nə qaydada yerləşməsi 
öyrənilməklə müəyyən edilir. Dinamik baxışın 
məzmunu isə hadisə yerindəki izlərin və başqa 
maddi sübutların ayrılıqda hərtərəfli baxışa mə-
ruz qalmasında və bunların kriminalsitik elmi-
texniki vasitələrdən istifadə edilərək möhkəmlən-
dirilməsindən ibarətdir (8,9). 

Hadisə yerinə baxış keçirildikdən  sonra Azər-
baycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəllə-
sinin  51-ci maddəsinə cinayət təqibi üzrə aparı-
lan prosessual hərəkətlərin gedişi və nəticələri 
protokollaşdırılır. Azərbaycan Respublikası 
CPM-nin 124.2.4-cü və 134.2.1-ci maddələri di-
gər sübut mənbələri sırasında hadisə yerinə baxış 
protokolunu da qeyd edir. Hadisə yerinə baxış 
protokolundan cinayət işləri üzrə sübut kimi isti-
fadə olunması protokolun müvafiq formada tərti-
bi üçün müstəntiqin məsuliyyətini daha da artırır. 
Odur ki, hadisə yerinin protokolunun cinayət-
prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun 
olaraq düzgün tərtib edilməsi müstəntiqin vəzifə 
borcudur. Hadisə yerinə baxış protokolun tərti-
bində əsas məqsəd hadisə yerinin vəziyyətini tam 
və dəqiq təsvir etməkdən ibarətdir. Bu ona görə 
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vacibdir ki, hadisə yerində olmayan şəxslər(ha-
kim, prokuror və s.) baxış protokolunu oxuyarkən 
hadisənin şəraiti və oradakı əşyalar haqqında mü-
əyyən təsəvvürə malik ola bilsinlər, tələb edilən 
hallarda baxışa məruz qalmış obyektlər haqqında 
protokolu oxuyarkən dəqiq məlumat almaq müm-
kün olsun, zərurət yarandıqda protokola əsasən 
hadisənin şəraitini bərpa etmək mümkün olsun. 
Cinayət təqibi üzrə aparılan prosessual hərəkətlə-
rin gedişinin və nəticələrinin protokollaşdırılma-
sı, bir qayda olaraq, cinayət prosesini həyata ke-
çirən orqan tərəfindən təmin edilməlidir. Cinayət 
təqibi üzrə prosessual hərəkətin aparılması haq-
qında protokol bu hərəkətin gedişi zamanı və ya 
qurtardıqdan bilavasitə sonra həmin hərəkəti apa-
ran təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror və ya digər 
müvəkkil edilmiş şəxs tərəfindən tərtib edilir.Ci-
nayət təqibi üzrə aparılan prosessual hərəkətlərin 
protokolu əllə tərtib edilə, çap oluna, protokollaş-
dırılması üçün digər texniki vasitələrdən, o cüm-
lədən elektron texnikasından istifadə edilə bilər. 
Protokolda doldurulmamış sətirlər və səhifələr 
pozulmalı, ona əlavələr, pozmalar və düzəlişlər 
xüsusi qeyd olunmalıdır. Protokol ona öz qeydlə-
rini daxil edilməsini tələb etmək hüququna malik 
olan istintaq hərəkətinin bütün iştirakçıları və 
müstəntiq tərəfindən imzalanır. Protokol bir neçə 
səhifədə tərtib olunduqda onun hər bir vərəqi istin-
taq hərəkətinin bütün iştirakçıları tərəfindən imza-
lanır. Baxış zamanı foto, videoçəkilişdən və ya di-
gər texniki yazan vasitələrdən istifadə edildikdə 
fotoşəkillər, çəkiliş lentləri, elektron məlumat daşı-
yıcıları və s. protokola əlavə edilir. Baxışdan sonra 
iştirakçılara həmin görüntülər nümayiş etdirilir. 
Baxış zamanı foto və videoçəkilişlər müvafiq is-
tintaq orqanlarına təchiz edilmiş texniki vasitələr-
lə, mobil telefon və ya kameralar ilə çəkilə bilər. 
İstifadə edilən texniki vasitələrin bütün əlamətləri 
protokolda göstərilməlidir (1, s.635). 

Hadisə yerinə baxış protokolunun tərtibi za-
manı aşağıdakı bir neçə qaydaya əməl olunmalı-
dır: a)protokolun mətni aydın və anlaşıqlı dildə 
yazılmalıdır; b)baxış zamanı toplanmış məlumat-
lara əsaslanan mülahizələr yazılmamalıdır; C)tək-
rara yol verilməməli, təsvir olunan hallar yığcam 
şəkildə göstərilməlidir; ç)təsvir olunan məlumat-
lar ümumi hallardan xüsusi halların aydınlaşdırıl-

masına keçməlidir; d)ardıcıllığa riayət edilməli, 
müəyyən bir əşyanın tam təsviri verildikdən son-
ra başqa predmetin təsvirinə keçilməlidir; e) pro-
tokolda əşyalar arasındakı məsafələr dəqiq göstə-
rilməlidir; f) bir neçə eyni əşya bir yerdə təsvir 
edilməli və nömrələnməlidir; f) eyni bir əşya 
müxtəlif adlarla göstərilməməlidir (bir yerdə bı-
çaq, bir yerdə kəsici alət və s. kimi); g)protokolda 
qeyri-müəyyən söz işlədilməməlidir. (1, s.636) 

Baxış protokolunun tərtibi zamanı təsvir edi-
lən halların aydın və dəqiq olmasına xüsusi fikir 
verilməlidir. Çünki hər hansı bir halın protokolda 
aydın və dəqiq göstərilməməsi gələcəkdə çətin-
liklər törətməklə bir sübut kimi əhəmiyyətini 
azalda bilər. Baxış protokolu baxışın aparılma ar-
dıcıllığı və ya planına müavfiq surətdə tərtib edi-
lir. Baxış protokolu ilə hadisə yerinin ümumi pla-
nı və fotoşəkilləri arasında heç bir uyğunsuzluq 
və ziddiyyət olmamalıdır. 

İstintaq hərəkətinin gedişi və nəticələrinin pro-
tokollaşdırılması zamanı  hadisə yerində və ya 
baxışı aparan subyektin çalışdığı orqanın inzibati 
binasında aparıla bilər. Protokol tərtib olunarkən 
iştirak etmiş şəxslər müşayiət etməli və ya həmin 
protokol onlara ucadan oxunmalıdır. Hər bir işti-
rakçı protokolun bütün səhifələrinə imza etməli 
və ya hər hansı digər hallar olduqda, qeydlər apa-
rılmaqla imzalanmaqdan imtina edilməlidir. Pro-
tokolun tərtibi istintaq hərəkətinin aparıldığı gün-
dən sonrakı vaxtlara təxirəsalınarsa işitrakçıların 
yenidən bir yerə toplanması çətinliyi yarana bilər. 
Ona görə də protokolun tərtib olunması ilə bağlı 
məsələlər dərhal yerinə yetirilməli, təxirə salın-
mamalıdır. 

Mövzünün təməlini məşhur fransız kriminalist 
Edmund Locardın “Hər təmas iz buraxır” prinsipi 
təşkil edir. Hadisə yerində olan hər hansı şəxs ha-
raya addım atırsa-atsın, nəyə toxunursa-toxunsun 
özü fərqində olmasa belə oraya öz əleyhinə olan 
bir iz qoyur. Sadəcə əl-barmaq və ayaqqabı izləri 
yox, eyni zamanda saç, tük, paltara aid lif, şüşə 
parçası, alət izləri və ya digər mikrohissəciklər 
qoyurlar. Bunlar və daha artığı şəxsin əleyhində 
dili olmayan şahidlərdir. Bu sübutlar heç bir şeyi 
unutmaz və qarışdırmazlar. İnsanın verdiyi ifadə 
kimi deyildir, şübhəyə düşməz. Sadəcə insanlar 
tərəfindən aşkar edilə bilinmədiyində və ya düz-
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gün götürülmədiyində xüsusiyyətləri zərər görər, 
düzgün istiqamət verməz. Hadisə yerinə baxış is-
tintaq hərəkəti təxirəsalınmazlığı, əvəzolunmazlı-
ğı və bərpaolunmazlığı ilə seçildiyindən, onun 
əhəmiyyəti barədə hüquq-mühafizə orqanlarının 

işçiləri, ictimaiyyət və vətəndaşlar məlumatlandı-
rılmalıdır. Bu halda hadisə yerinə baxışın keçiril-
məsində yaranan mənfi hallar aradan qaldırılmış 
olacaqdır. 
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Some of the actual problems of the investigative action  

“inspection at the scene of the crime” 
 
Crime scene investgation is one of the irreplaceable investigative actions. Because the subject of 

this investigation is directly acquainted with the situation at the scene and has the opportunity to study 
in detail the facts. Deficiencies in other investigative actions can often be remedied by re-conducting 
those investigative actions. However, it is difficult or impossible to eliminate the shortcomings of the 
scene inspection.The first condition for the successful inspection of the scene after the commission of 
the crime is the protection of the scene. Re-inspection of the scene is not as effective as other investi-
gative actions. The inspection of an unprotected scene at the required level may not achieve its inten-
ded purpose and may mislead the investigation. 
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Исмаил Aмирли 
Некоторые актуальные проблемы следственного действия  

“осмотр на месте преступления” 
 

Статья посвящена общеправовым принципам социального обслуживания. Таким образом, в 
статье анализируются принципы законности социального обслуживания, справедливости, гу-
манизма, равенства граждан перед законом, демократизма и другие, роль этих принципов в ре-
гулировании общественных отношений в сфере социального обслуживания. Вместе с тем в 
статье исследуются проявления общеправовых принципов в отраслевых нормах. Первым усло-
вием успешного осмотра места происшествия после совершения преступления является охрана 
места происшествия. Повторный осмотр места происшествия не столь эффективен, как другие 
следственные действия. Осмотр незащищенного места происшествия на требуемом уровне мо-
жет не достичь поставленной цели и ввести следствие в заблуждение. 
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lk yazılı sənədlərin meydana gəlməsi ilə 
onların saxtalaşdırılması, qanunazidd 
məqsədlərlə istifadə edilməsi halları da 

yayılmağa başlamışdır. 
Sənədlərin saxtalaşdırılması və belə hallarla 

mübarizə haqqında qeydlər isə hələ qədim Roma 
hüquq mənbələrində öz əksini tapmışdır. Sisero-
nun etiraf etdiyi kimi, «hətta bəzi vicdanlı adam-
ların da sənədləri saxtalaşdırmaq yolu ilə varlan-
maq imkanı yarandıqda buna əl atdıqlarını görü-
rük» [1, s.175]. Eramızdan əvvəl 1-ci əsrdə Roma 
hökmdarı Sulla tərəfindən sənədlərin saxtalaşdırıl-
masını həyata keçirən şəxslər barədə məsuliyyət 
nəzərdə tutan «Korneliya» adlanan qanunu imza-
lanmışdı. Bu qanuna uyğun olaraq saxta vəsiyyət-
namə hazırlayan, saxta sənədlərə möhür vuran, əsl 
vəsiyyatnaməni gizlədən, sənədlərin mətninə əlavə, 
pozma, üstdən düzəltmə və digər yollarla dəyişik-
liklər edən şəxslər cəzalandırılırdı [2, s.213]. 

Orta əsrlərdə bir çox ölkələrdə sənədlərin sax-
talaşdırılması hallarına qarşı mübarizə daha da 
sərtləşdirilmiş, buna görə məsuliyyət nəzərdə tu-
tan xüsusi normalar ayrı-ayrı qanunvericilik akt-

larına daxil edilmişdi. Məsələn, XVI əsrin 1-ci 
yarısında Fransada sənədlərin saxtalaşdırılması 
hallarının artmasının, nəticədə də əhaliyə və döv-
lətə həmiyyətli əmlak ziyanın vurulmasının qarşı-
sını almaq məqsədilə Kral I Frantsisk 1532-ci il-
də bu kateqoriyalı cinayətlərə görə daha sərt cə-
zaları müəyyən edən xüsusi qanunvericilik aktını 
imzalamışdı. 

E.R.Rossinskaya və A.M.Zinin yazırlar ki, hələ 
orta əsrlərdə, xüsusən də XVI əsrdən başlayaraq sə-
nədlərin, ilk növbədə əmlak münasibətlərini tən-
zimləyən sənədlərin - veksellərin, vəsiyyətnamələ-
rin və s. tədqiqi, istər saxtalaşdırma faktının, istərsə 
də saxtalaşdırma üsulunun müəyyən edilməsi üçün 
mütəxəssislərin cəlb olunması tələb olunurdu. Bu 
cür tədqiqatlar aptekçilərə və əczaçılara tapşırılırdı. 
Bu da sənədlərdə dəyişikliklərin edilməsi zamanı 
istifadə olunan maddələrin müəyyən edilməsi zəru-
riliyi ilə bağlı idi [3, s.20]. 

1550-ci il tarixli Rusiya Məhkəmə Qanunna-
məsində sənədlərin saxtalaşdırılması quldurluq 
və adam öldürmə kimi əməllərlə yanaşı təhlükəli 
cinayətlər kateqoriyasına aid edilmişdi. Kilsə Qa-
nunnaməsində sənədlərin saxtalaşdırılmasına xü-
susi fəsil həsr olunmuş, saxta sənədlərin və mö-
hürlərin hazırlanmasınə görə ölüm hökmü nəzər-
də tutulmuşdu [4]. Qanunnamə ilə sənədlərin 
saxtalaşdırılması ilə bağlı əməllər cinayət hesab 
edilməklə yanaşı, onların törədilməsinin mümkün 
üsulları da təsvir edilmişdi. Bu isə təcrübədə artıq 
sənədlərin həqiqiliyinin yoxlanılması və saxta-
karlığın aşkarı üzrə müəyyən qaydalarının möv-
cudluğunu və bu işə mütəxəssislərin cəlb olundu-
ğunu söyləməyə əsas verir [5, s.106]. 

İ 
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XVIII əsrin sonundan başlayaraq sənədlərin 
tədqiqi zamanı təbiət və texnika elmlərinin nai-
liyyətlərindən istifadə edilməyə başlamışdır. Bu 
isə ilk növbədə kimya sahəsində ixtira və kəşflər-
lə bağlı idi. 1818-ci ildə Rusiyada V.Reymerin 
«Polis və məhkəmə kimyası» kitabı rus dilində 
tərcümə olunaraq nəşr olunmuşdur. Bu kitabda 
sənədlərin materiallarının tədqiqinin kimyəvi me-
todları haqqında məlumatlar əks olunmuşdu. Bir 
çox ziddiyyətlərə və natamamlığa baxmayaraq bu 
kitab uzun müddət xüsusi biliyə malik olan əcza-
çılar və digər şəxslər üçün yeganə vəsait kimi is-
tifadə olunmuşdur. Beləliklə, bu dövrdə sənədlə-
rin saxtalığının müəyyən edilməsi işi çox vaxt 
aptekçilərə, yəni elmi tədqiqatların aparılması üz-
rə səriştəsi olmayan insanlara tapşırılırdı. İ.F. 
Krılovun qeyd etdiyi kimi, məhkəmədə mütəxəs-
sis (ekspert) qismində çıxış edən aptekçilər kim-
yanı aptek işindən, laboratoriyanı isə aptekdən 
fərqləndirə bilmirdilər [1, s.183-200]. 

Sənədlərin tədqiqinin kimyəvi metodlarının 
şərh olunduğu ilk elmi nəşr qismində A.Nakenin 
1874-cü ildə nəşr olunmuş «Məhkəmə kimyası» 
kitabı hesab edilə bilər. Eyni zamanda bu kitab 
icmal xarakteri daşıyırdı və onda konkret metodi-
ki tövsiyələr öz əksini tapmamışdı [6, s.21]. 

Cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində elm və 
texnikanın nailiyyətlərindən istifadə prosesinin 
aktivləşməsi XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlləri-
nə təsadüf edir. Bu dövrdə E.F.Burinski, 
Q.Qross, R.A.Reyss, N.V.Terziyev və digərləri-
nin sənədlərin kriminalistik tədqiqatının müxtəlif 
aspektlərinə həsr olunmuş əsərləri meydana gəlir 
[7, s.135]. 

XIX əsrin 80-90-cı illərində ABŞ və İngiltərə 
kimi ölkələrdə sənədlərin məhkəmə-texniki eks-
pertizası ilə bağlı bir sıra elmi-praktik xarakter 
daşıyan əsərlər meydana gəlir. K.Q.Sarıcalinska-
ya bununla bağlı qeyd edirdi ki, «XIX əsrin son-
larında ABŞ və İngiltərə kimi böyük dövlətlərdə 
sənədlərin məhkəmə-texniki ekspertizasına aid 
bir sıra xüsusi əsərlər yazılmışdır. Belə əsərlərə 
V.Hegenin (1984) və P.Frezerin (1900) kitabları-
nı aid etmək olar» [8, s.77]. 

1910-cu ildə amerikalı ekspert A.Osbornun 
«Sənədlərin tədqiqi» əsəri nəşr olunur ki, bu əsər-
də də sənədlərin və onlarda əks olunan mətnlərin 

tədqiqi üsullarına geniş yer ayrılır [3, s.24]. 
Fotoqrafiyanın meydana gəlməsi sənədlərin 

kriminalistik-texniki tədqiqatında istifadəsi sahə-
sində böyük dönüş yaratmaqla bu növ obyektlə-
rin tədqiqatı üsullarını və vasitələrini genişləndir-
mişdir. 

Təsadüfi deyildir ki, A.Bertilyon tədqiq olu-
nan sənədlərin surətinin çıxarılmasında və əlyaz-
maların geniş ölçüdə əkslərinin alınmasında fo-
toqrafiyanın böyük əhəmiyyəti olduğunu qeyd et-
mişdir [9, s.9]. 

Rusiyada 1912-ci ildə nəşr olunan «cinayətlə-
rin istintaqında elmi texnika» adlı mühazirələr 
kursunda alman kriminalisti R.A.Reyes sənədlə-
rin tədqiqatının müxtəlif aspektlərinə də diqqət 
yetirir. Müəllif bu əsərinin «Sənədlərin tədqiqi 
haqqında ümumi qeydlər» bölməsində sənədlərin 
tədqiqi zamanı həll edilən əsas vəzifələr qismində 
sənədlərin ilkin məzmununun dəyişdirilməsi üsu-
lunun müəyyən olunması, sənədin müxtəlif fraq-
mentlərinin icra olunduğu mürəkkəblərin eyniləş-
dirilməsi; möhürlərin və ştampların əkslərinin hə-
qiqiliyinin müəyyən edilməsi; sənədin və onun 
ayrı-ayrı hissələrinin icra olunduğu vaxtın müəy-
yən olunması; mətnin müəyyən hissəsinin «gö-
rünməyən» mürəkkəblə icra olunması faktının 
müəyyən edilməsi və digərləri xüsusi olaraq qeyd 
etmişdir [2, s.214]. 

Q.Qrossun «Məhkəmə müstəntiqləri üçün rəh-
bərlik kimi kriminalistika sistemi» adlanan əsə-
rində də saxta sənədlərin tədqiqi xüsusiyyətləri 
haqqında bəzi məlumatlar öz əksini tapmışdır. 
Belə ki, müəllif, ilk dəfə olaraq sənədlərin tədqiqi 
sahəsində xüsusi biliklərə malik şəxslər haqqında 
danışır və onları «mikroskopistlər» adlandırır 
[10, s.250-278]. 

Kriminalistikanın bu istiqamətinin inkişafına 
E.F.Burinskinin fundamental töhfə verdiyi xüsusi 
qeyd edilməlidir. Məhkəmə tədqiqat fotoqrafiya-
sının yaradıcısı olan E.F.Burinski böyüdülmüş 
əkslərin hazırlanması, zədələnmiş mətnlərin bər-
pa olunması, saxtalaşdırmanın aşkar edilməsi 
məqsədilə məhkəmə fotoqrafiyasının tətbiqi im-
kanlarını öyrənməyə, sənədlərin tədqiqi ilə bağlı 
olan aktual problemləri həll etməyə çalışmış, sə-
nədlərin saxtalaşdırılması üsullarının sistemləşdi-
rilməsinə cəhd etmişdi. Onun fikrincə, məhkəmə 
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fotoqrafiyasının metodları vasitəsilə zəif görü-
nən, görünməyən, kimyəvi və mexaniki üsulla 
pozulmuş, üzərləri hər hansı bir ləkə ilə örtülmüş 
mətnləri, qeydləri üzə çıxarmaq və onların məz-
mununu müəyyənləşdirmək mümkündür [9, s.9]. 

Tədqiqat daxilində qeyd edilməlidir ki, 1926-
cı ildə S.M.Potapovun «Məhkəmə fotoqrafiyası» 
kitabı işıq üzü görür. Kitabın ikinci hissəsi məh-
kəmə-fotoqrafik ekspertizası ilə bağlı məsələlərə 
həsr olunmuşdu. Müəllif tərəfindən digər məsələ-
lərlə yanaşı, möhürlərin və ştampların, yazı maki-
nası şriftlərinin tədqiqi zamanı fotoqrafik metod-
ların tətbiqi imkanları göstərilmişdi [3, s.24]. 

Eyni zamanda XIX əsrin sonu, XX əsrin əv-
vəllərində cinayət mühakimə icraatı üçün krimi-
nalistik əhəmiyyət kəsb edən informasiyanın 
alınması məqsədilə sənədlərin tədqiqinin bir çox 
elmi-nəzəri və metodiki məsələlərinin kifayət qə-
dər dərin və hərtərəfli işlənilmədiyi də qeyd olun-
malıdır [2, s.214]. 

Məhkəmə ekspertizasının bir sahəsi kimi sə-
nədlərin məhkəmə-texniki ekspertizasının nəzəri 
əsasları XX əsrin 40-cı illərindən etibarən forma-
laşmağa başlamışdır. 

Sənədlərin kriminalistik tədqiqatının əsas nə-
zəri və metodoloji müddəaları ilk dəfə olaraq 
N.V.Terziyev tərəfindən formulə edilmişdir. 

1949-cu ildə N.V.Terziyev və A.A.Eysmanın 
«Sənədlərin kriminalistik tədqiqatına giriş» mo-
noqrafiyası işıq üzü görmüşdür. Məhz bu kitabda 
N.V.Terziyev ilk dəfə olaraq «sənədlərin texniki 
ekspertizası» terminini elmi dövriyyəyə daxil et-
mişdir. Kitabda sənədlərin kriminalistik tədqiqa-
tının predmetinin və sisteminin anlayışları veril-
miş, sənədlərinin tədqiqatının obyektləri və vəzi-
fələri formulə edilmişdir ki, bu müddəalar da ha-
zırda da öz nəzəri və praktiki əhəmiyyətini itir-
məmişdir. N.V.Terziyev tərəfindən təklif olunan 
tövsiyələr sənədlərin tədqiqatının tipik ekspert 
metodikalarının təkmilləşdirilməsində, həmçinin 
məhkəmə ekspertizasında yeni metodiki yanaş-
maların işlənib hazırlanmasında baza rolunu oy-
namışdır. 

R.S.Belkin də sənədlərin kriminalistik tədqi-
qatının bir sıra metodiki müddəalarının işlənib 
hazırlanmasına öz töhfəsini vermişdir. Onun XX 

əsrin ortalarında işıq üzü görmüş ilk elmi işlərin-
dən biri poliqrafik üsulla hazırlanmış sənədlərin 
tədqiqi məsələlərinə həsr olunmuşdu. Bu əsərdə 
müəllif tərəfindən poliqrafik məhsulların krimi-
nalistik tədqiqatı xüsusiyyətləri nəzərdən keçiril-
miş, bu üsuldan istifadə etməklə hazırlanmış sə-
nədlərin ekspert tədqiqatının metodiki əsasları iş-
lənib hazırlanmışdı [11 s.24-25]. 

Sənədlərin kriminalistik tədqiqatının nəzəri və 
metodoloji əsaslarının işlənib hazırlanmasında 
N.P.Yablokovun elmi əsərləri də mühüm əhə-
miyyətli rol oynamışdır. 1954-cü ildə N.P.Yablo-
kov «kriminalistikada sənədlərin texniki eksperti-
zası» mövzusunda dissertasiya işini müdafiə et-
miş və bu dissertasiyanın müddəları sənədlərin 
ekspert tədqiqatını aparan praktiki işçilər üçün 
nəzərdə tutulmuş «sənədlərin materiallarının kri-
minalistik tədqiqatı» dərs vəsaitinin əsasını təşkil 
etmişdir [12]. 

XX əsrin 70-ci illərində diyircəkli qələm pas-
talarının, mürəkkəblərin, surətçıxarma kağızları-
nın rəngləyici maddələrinin, yazı makinalarının 
lentlərinin tərkibinin müəyyən edilməsi üzrə 
kompleks metodikaların işlənib hazırlanmasına 
həsr olunmuş bir sıra metodiki vəsaitlər nəşr 
olunmağa başlayır. Onların sırasında V.A.Seme-
novanın «Sənədlərin materiallarının tədqiqi», 
V.A.Snetkovun «Sənədlərin texniki-kriminalistik 
ekspertizasının əsas vəzifələri, ekspert tədqiqatla-
rının təşkili» və digərlərini xüsusi olaraq qeyd et-
mək olar [13; 14]. 

Sənədlərin məhkəmə-texniki ekspertizasının 
elmi-nəzəri əsaslarının formalaşmasında V.K.Li-
siçenkonun 1971-ci ildə nəşr olunmuş «Sənədlə-
rin kriminalistik tədqiqatı» monoqrafiyası da əhə-
miyyətli rol oynamışdır [3, s.26-27]. 

Müxtəlif işarə-çapedici qurğuların köməyi ilə 
hazırlanmış sənədlərin kriminalistik tədqiqatının 
metodiki əsaslarının işlənib hazırlanmasında 
V.M. Paliyin də əməyi danılmazdır. V.M.Paliy 
«İşarə çap edən qurğulardan istifadə etməklə ha-
zırlanmış sənədlərin kriminalistik tədqiqatı» adla-
nan monoqrafik əsərdə yazı makinalarından isti-
fadə etməklə hazırlanmış sənədlərin kriminalistik 
tədqiqatının elmi-nəzəri və metodiki əsasları ilə 
bağlı bir sıra məsələlər kompleksini nəzərdən ke-
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çirərək həll etməyə çalışmışdır [15]. 
XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərində sənəd-

lərin məhkəmə-texniki ekspertizası icraatının el-
mi-nəzəri və metodiki əsaslarının işlənib hazır-
lanmasına istiqamətlənmiş tədqiqatlar daha da in-
tensivləşmişdir. 

Müasir informasiya-kompüter texnologiyala-
rından istifadə etməklə hazırlanmış sənədlərin 
kriminalistik tədqiqinin ayrı-ayrı aspektləri S.A. 
Kostovun («Operativ poliqrafiya vasitələrindən 
istifadə etməklə hazırlanmış sənədlərin krimina-
listik tədqiqi, 1997), L.İ.Bulanovanın (Yeni tex-
nologiyalar əsasında hazırlanmış möhür və ştamp 
əksilərinin kriminalistik tədqiqi, 1998), N.N.Şve-
dovanın (sənədlərin texniki-kriminalistik tədqiqa-
tında kompüter texnologiyalarının tətbiqi, 1999), 
A.V.Qortinskinin (Matrisa tipli kompüter çap 
qurğularının kriminalistik diaqnostikası və eyni-
ləşdirilməsinin nəzəri və metodiki əsasları, 
2000), A.N.Yakovlevin (İnformasiyanın maşın 
maqnit daşıyıcılarında sənədlərin ekspert tədqiqa-
tının nəzəri və metodiki əsasları, 2000), A.V.Efi-
menkonun (Elektrofotoqrafik çap qurğularından 
istifadə etməklə hazırlanmış sənədlərin texniki-
kriminalistik tədqiqatı, 2011) dissertasiya işlərin-
də nəzərdən keçirilmişdir. 

XX əsrin sonlarından başlayaraq rəsmi sənəd-
lər artıq yazı makinalarında deyil, kompüter müa-
sir çap qurğularından - printerlərdə və surətçıxa-
ran texnikadan istifadə etməklə hazırlandığı nə-
zərə alınaraq kompüterlərdən, digər rəqəmsal 
qurğulardan və texniki vasitələrdən istifadə et-
məklə hazırlanan sənədlərin kriminalistik tədqiqi-
nə xüsusi diqqət yetirilməyə başlanmışdır [16]. 

Rəqəmsal çap qurğularından (printerlərdən) is-
tifadə etməklə icra olunmuş sənədlərin krimina-
listik tədqiqatı sahəsində monoqrafik əsərlər sıra-
sında S.B.Şaşkinin doktorluq dissertasiyasını xü-
susi olaraq qeyd etmək lazımdır. Monoqrafik təd-
qiqatda sənədlərin hazırlanmasında istifadə olu-
nan poliqrafik texnika vasitələrinin eyniləşdiril-
məsi sahəsində yeni metodoloji yanaşmalar təklif 
edilmişdir. Doktorluq dissertasiyasında printer-
lərdən, digər çapedici qurğulardan, poliqrafik 
texnikadan istifadə etməklə hazırlanan sənədlərin 
tədqiqatının təsnifat, diaqnostik və eyniləşdirici 

imkanlarını ardıcıl surətdə araşdırmış, elmi bilik-
lərin inteqrasiyası və differensiasiyası kimi meyl-
lər nəzərə alınmaqla sənədlərin məhkəmə-texniki 
ekspertizasının yeni növlərinin formalaşması isti-
qamətləri göstərilmişdir [17]. 

Qeyd edək ki, ümumən sənədlərin məhkəmə-
texniki ekspertizasının, habelə onun ayrı-ayrı 
növlərinin elmi-nəzəri, təşkilati-texniki və meto-
diki əsaslarının işlənib hazırlanması sahəsində 
aparılan monoqrafik tədqiqatlar son illərdə də da-
vam etdirilmişdir. 

Onların sırasında A.V.Dosovanın (Sənədlərin 
məhkəmə-texniki ekspertizasının qeyri-ənənəvi 
növlərinin metodoloji, texniki (texnoloji) və me-
todiki xüsusiyyətləri, 2014), O.A.Barinovanın 
(Müasir yazı materialları ilə icra edilmiş sənədlə-
rin rekvizitlərinin kriminalistik tədqiqatı: nəzəri 
və tətbiqi aspektlər, 2015), M.V.Toropovanın 
(Sənədlərin rekvizitlərinin icra edilməsininn nisbi 
müddətinin müəyyən edilməsi ilə bağlı krimina-
listik ekspertizası, 2014), A.Q.Zodornovun (Sax-
ta rəsmi sənədlərin hazırlanması hallarının təyini-
nin texniki-kriminalistik təminatı: nəzəri və prak-
tiki aspektlər, 2018) dissertasiya tədqiqatı səviy-
yəsində həyata keçirdikləri araşdırmaları xüsusi 
olaraq qeyd edilməlidir. 

XX əsrin 60-cı illərində Azərbaycanda sənəd-
lərin məhkəmə-texniki ekspertizası əsasən 1960-
cı ildə yaradılmış Azərbaycan Elmi-Tədqiqat 
Məhkəmə Ekspertizası İnstitutunda (Azərb.ET-
MEK və KPİ), onun struktur bölməsi olan fiziki-
kimyəvi tədqiqatlar laboratoriyasında həyata ke-
çirilirdi. 4 yanvar 1973-cü il tarixdən isə institu-
tun strukturunda yeni laboratoriya - Sənədlərin 
Məhkəmə Texniki Ekspertizası elmi-tədqiqat la-
boratoriyası yaradılmış və sənədlərin texniki təd-
qiqatı ilə bağlı ekspertizalar bu laboratoriyada 
aparılmağa başlamışdır [8, s.77-78; 9, s.10]. XX 
əsrin 80-ci illərinin sonlarında Azərb.ETMEK və 
KPİ-də sənədlərin məhkəmə-texniki ekspertizası 
şöbəsində sənədlərin rekvizitlərinin (çap forması-
nın şəkli, maşında yazılmış mətnlər, kassa, teleq-
raf və başqa çap edən aparatların şəkilləri; poliq-
rafiya məhsulları; elektrofotoqrafiya surətləri; 
komposter işarələri; yanlış sənədlər; foto şəkillər 
və s.) tədqiqi hayata keçirilirdi. 
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XX əsrin 90-cı illərində isə sənədlərin məhkə-
mə-texniki ekspertizası şöbəsinin əməkdaşları tə-
rəfindən elm və texnikanın ən son nailiyyətlərin-
dən istifadə etməklə məhkəmə-texniki ekspertiza-
sı çərçivəsində sənədin hazırlanması üsulunun 
müəyyən edilməsi, sənədin ilkin vəziyyətinin 
bərpa edilməsi, hazırlanma vaxtının təyini, hazır-
lanmasında istifadə edilən alətlərin, vasitələrin, 
ləvazimatların və materialların, həmçinin sənədin 
icraçısının eyniləşdirilməsi ilə bağlı tədqiqatlar 
aparılmağa və ekspertizaların icraatı həyata keçi-
rilməyə başlanmışdır. Bu illərdə ümumən sənəd-
lərin məhkəmə-texniki ekspertizasının, xüsusi 
halda isə onun bir sıra növlərinin təşkili və keçi-
rilməsinin metodiki əsasları da işlənib hazırlanır-
dı. Məsələn, 1994-cü ildə Sənədlərin Məhkəmə-
Texniki Ekspertizası şöbəsinin əməkdaşları tərə-
findən «İlkin məzmunları dəyişdirilmiş sənədlə-
rin tədqiqatına dair» ekspress-informasiya hazır-
lanaraq nəşr olunmuşdur. Məhkəmə-istintaq or-
qanlarına, habelə ekspertlərə metodiki kömək 
məqsədilə hazırlanmış ekspress-informasiyada 
məzmunları əlavə etməklə, üstdən düzəltməklə, 
mexaniki üsulla pozmaqla dəyişdirilmiş sənədlə-
rin tədqiqi ilə bağlı bir sıra elmi-nəzəri, metodo-
loji və metodiki xarakterli məsələlər nəzərdən ke-
çirilmişdir. Bu növ ekspertizaların aparılması za-
manı istifadə olunan əsas metodlar, avadanlıqlar, 
qurğular və digər texniki vasitələr (onların sıra-
sında xüsusi halda mikroskoplar, lazer qurğuları, 
elektron-optik qurğular və s.) göstərilmişdir. 
1999-cu ildə isə bu şöbənin əməkdaşı R.H.Ataşo-
va tərəfindən «İlkin məzmunları pozma, əlavə et-
mə və üstdən düzəltməklə dəyişdirilmiş sənədlə-
rin kriminalistik tədqiqatının nəzəri və metodiki 
əsasları» mövzusunda dissertasiya işi müdafiə 
edilmişdir. 

Son bir neçə ildə Məhkəmə Ekspertizası Mər-
kəzinin sənədlərin məhkəmə-texniki ekspertizala-
rı şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən bu ekspertiza 
növünün elmi-nəzəri, metodoloji və texniki əsas-
larının təkmilləşdirilməsi, məhkəmə-istintaq or-
qanlarına metodiki köməyin göstərilməsi məqsə-
dilə bir sıra vəsaitlər, metodiki tövsiyələr işlənib 
hazırlanmışdır. Onların sırasında F.M.Cavadov, 
Ə.S.Məlikov, N.T.Pənahov tərəfindən hazırlan-

mış «Sənədlərin saxtalaşdırılması üsullarının mü-
əyyən edilməsi» (2011), N.T.Pənahov və 
Ə.S.Məlikov tərəfindən işlənib hazırlanmış «Sə-
nədlərin məhkəmə-texniki ekspertizasının təyini 
və aparılmasına dair metodik vəsait» (2018) xü-
susi olaraq qeyd edilmlidir. Sonuncu vəsaitdə sə-
nəd və rekvizitlərin anlayışı və təsnifatı; sənədlə-
rin texniki ekspertizasının anlayışı, predmeti, ob-
yekti və həll etdiyi məsələlər; sənədlərin texniki 
ekspertizasının metodları; çap üsullarla hazırlan-
mış sənədlərin tədqiqi; təsdiqedici çap forması 
əkslərinin (möhür və ştampların) tədqiqi; imzala-
rın icra olunma üsulunun müəyyən edilməsi; sə-
nədlərin məzmununun bərpası; ilkin məzmunu 
dəyişdirilmiş sənədlərin tədqiqatı; sənədlərin ha-
zırlanmasının nisbi vaxtının müəyyən edilməsi; 
sənəd materiallarının tədqiqi kimi elmi-nəzəri və 
təcrübi əhəmiyyət kəsb edən məsələlər kompleksi 
nəzərdən keçirilmişdir [18]. 

Hazırda sənədlərin məhkəmə-texniki eksperti-
zasının ənənəvi kriminalistik ekspertizaların ən 
dinamik inkişaf edən ekspertiza növlərindən biri 
olduğunu qeyd etsək, bəlkə də yanılmarıq. 
R.H.Ataşovanın düzgün qeyd etdiyi kimi, «Müa-
sir kriminalistika elmi hazırda sənədlərin məhkə-
mə texniki ekspertizasının elə metod və üsulları-
na malikdir ki, bunların sayəsində pozulmuş, qa-
ralanmış, ləkələnmiş, kağız, parça, dəri, şüşə və 
s. materialları üzərində icra olunmuş mətnlərin 
bərpası, oxunması, yuyulmuş sənədlərin məz-
munlarının müəyyən olunması, makina, mətbəə, 
işarə çap edən qurğuların və onların mətnlərinin 
eyniləşdirilməsi müvəffəqiyyətlə həyata keçiri-
lir» [9, s.8]. 

Son illərin məhkəmə-istintaq təcrübəsi göstərir 
ki, cinayətkar fəaliyyətin müasir təzahürlərindən 
biri də maliyyə-iqtisadi və hesabat sənədlərinin 
saxtalaşdırılması yolu ilə hüquqi və fiziki şəxslə-
rin fəaliyyətinə kriminal müdaxilə hallarının art-
masıdır. Kompüter texnologiyalarının tətbiqi əsa-
sında kərgüzarlığın aparılması bu növ texnologi-
yalardan istifadə etməklə həyata keçirilən iqtisadi 
cinayətkarlığın artımına gətirmiş, bu da kompüter 
çap qurğularının kriminalistik diaqnostikası və 
eyniləşdirilməsi ilə bağlı sənədlərin texniki-kri-
minalistik ekspertizası icraatına tələbatın artması-
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na səbəb olmuşdur. Bu və digər amillər digər 
məhkəmə ekspertizalarında olduğu kimi, sənədlə-
rin məhkəmə-texniki ekspertizası sahəsində də öz 
həllini gözləyən bir sıra yeni məsələlər komplek-
sinin yaranmasını şərtləndirmişdir. 

Müasir şəraitlərdə sənədlərin texniki-krimi-
nalistik tədqiqatının elmi-nəzəri və praktiki 
əhəmiyyət kəsb etməklə öz həllini gözləyən ak-
tual problemlər sırasında aşağıdakılar xüsusi 
olaraq qeyd edilə bilərlər: 

- informasiya-kompüter texnologiyalarından 
istifadə etməklə hazırlanmış sənədlərin, onların 
rekvizitlərinin (o cümlədən möhür və ştampla-
rın) kompleks kriminalistik tədqiqatının elmi-
nəzəri və metodiki əsaslarının müasir reallıqla-
ra uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi; 

- sənədlərin texniki-kriminalistik tədqiqatın-
da zəifgörünən təsvirlərin rəqəmsal emalı, bu 
növ təsvirlərin informativliyinin yüksəldilməsi-
ni təmin edən texniki vasitələrin və metodların 
tətbiqi texnologiyalarının işlənilməsi; 

- sənədlərin texniki-kriminalistik ekspertiza-
sında qrafik kompüter proqramlarının tətbiqi 
üzrə yeni da effektiv metodikaların işlənib ha-
zırlanması, mövcud metodikaların isə təkmil-
ləşdirilməsi imkanlarının qiymtləndirilməsi; 

- şəxsiyyəti təsdiq edən biometrik rekizitli 
sənədlərin texniki-kriminalistik tədqiqatının el-
mi-metodiki əsaslarının işlənib hazırlanması; 

- sənədlərin rekvizitlərin icra tarixinin və ar-
dıcıllığının müəyyən edilməsi üzrə texniki-kri-
minalistik tədqiqatın elmi-metodiki və texniki-
texnoloji təminatının yaradılması və s. 

Müasir yazı materiallarından istifadə etmək-
lə hazırlanmış sənədlərin rekvizitlərinin krimi-
nalistik tədqiqatının elmi-nəzəri əsaslarının, 
metodiki və təşkilati təminatının təkmilləşdiril-
məsi də sənədlərin məhkəmə-texniki eksperti-
zası sahəsində həlli vacib olan məsələlər komp-
leksinə aid edilə bilər. 

Beləliklə, tarixi və elmi analiz göstərir ki, 
məhkəmə ekspertizasının ənənəvi kriminalistik 
ekspertizalarının əsas növlərindən biri olan sə-
nədlərin məhkəmə-texniki ekspertizası kifayət 
qədər uzunmüddətli və mürəkkəb inkişaf yolu 
keçmiş, məhkəmə ekspertizasının bu növünün 
tədqiqat obyektləri və istiqamətləri müasir real-
lıqlar, məhkəmə-istintaq təcrübəsinin tələbatla-
rı nəzərə alınmaqla daima genişləndirilmiş və 
inkişaf etdirilmişdir. Müasir şəraitlərdə, qlobal-
laşma və elmi-texniki tərəqqi dövründə isə sə-
nədlərin məhkəmə texniki ekspertizasının qar-
şısında ekspertiza icraatının elmi əsaslılığını və 
mötəbərliyini yüksəldən müasir metod və üsul-
ların işlənib hazırlanması, bu növ ekspertiza ic-
raatının müasir tələblərə cavab verən elmi-me-
todiki, texniki, texnoloji və informasiya təmina-
tının yaradılması kimi vəzifələr durur. 
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Aysel Aslanova 

The emergence, current state and prospects for the development  
of forensic technical examination of document 

 
The emergence of forensic technical examination of documents, the current situation, and develop-

ment prospects were considered in the article, then the role and importance of A.Bertilyon, E.Burins-
ki, A.Osborn, G.Gross, R.Reyss, N.Terziyev, A.A.Eysman, R.S.Belkin, N.P.Yablokov, V.K.Lisichen-
ko and other criminologists in establishing the scientific-theoretical and methodlogical bases of foren-
sic examination of documents were shown. A brief summary of monographic research conducted in 
the late twentieth and early twenty-first centuries in the field of forensic examination of documents in 
general, also the development of scientific-theoretical, organizational-technical and methodological 
bases of its various types, the written and defended dissertations. 

The main stages of formation and development of organizational-legal and scientific-methodologi-
cal foundations of forensic technical examination of documents in Azerbaijan were noted, and in re-
cent years, a brief description of the methodological aids prepared for the purpose of improving the 
scientific-theoretical, methodological and technical bases of forensic technical examination of docu-
ments and providing methodological assistance to judicial-investigative bodies was shown in the Fo-
rensic Examination Center of the Ministry of Justice of the Azerbaijan Republic. 

The article also identifies and systematizes the urgent problems of technical and forensic research 
of documents in modern conditions, which have scientific-theoretical and practical importance and 
awaiting their solution. 
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Айсель Асланова 
Возникновение, современное состояние и перспективы развития  

судебно-технической экспертизы документов 
 

В статье рассмотрены возникновение, современное состояние и перспективы развития су-
дебно-технической экспертизы документов, показана роль и важность А. Бертильона, Э. Бу-
ринского, А. Осборна, Г. Гросса, Р. Рейсса, Н. Терзиева, А. А. Эйсмана, Р. С. Белкина, Н. П. 
Яблокова, В. К. Лисиченко и других криминалистов в формировании научно-теоретических и 
методических основ судебно-технической экспертизы документов. Было дано краткое изложе-
ние монографических исследований, написанных и защищенных диссертационных работ в об-
ласти разработки научно-теоретических, организационно-технических и методических основ 
судебно-технической экспертизы документов в целом, а также отдельных ее видов в конце XX 
века, в начале XXI века. 

Были отмечены основные этапы формирования и развития организационно-правовых и на-
учно-методических основ судебно-технической экспертизы документов в Азербайджане, было 
дано краткое описание методических пособий, разработанных в целях совершенствования на-
учно-теоретических, методологических и технических основ производства судебно-
технической экспертизы документов в последние годы в Центре Судебной Экспертизы Мини-
стерства Юстиции Азербайджанской Республики, оказания методической помощи судебно-
следственным органам. 

В статье также выявлены и систематизированы актуальные проблемы, ожидающие решения, 
имеющие научно-теоретическое и практическое значение для технико-криминалистического 
исследования документов в современных условиях. 
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MƏHKƏMƏ EKSPERTİZASI NÖVLƏRİNİN NƏZƏRİ 
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дебная экспертиза, теория судебной эксперти-
зы, прогнозирование, виды судебных экспертиз. 

 
əhkəmə ekspertizasında biliklərin 
inteqrasiyası – məhkəmə eksperti-
zasının ümumi nəzəriyyəsi və 

praktikası qarşısında duran və kompleks xarakter 
daşıyan vəzifələrin həlli zəruriliyi ilə şərtlənən tə-
bii prosesdir. Bu konseptual müddəalar R.S.Bel-
kin, A.Y.Butırin, Y.L.Dubyaqin, Y.Q.Koruxov, 
N.P.Maylis, E.R.Rossinskaya, T.V.Tolstuxina, 
L.Q.Edcubov, A.R.Şlyaxov, A.İ.Vinberq, 
S.F.Bıçkova, Y.Q.Koruxov, N.P.Malaxovskaya 
və digər alimlərin əsərlərində əks olunmuşdur. 

Digər elmi biliklərdən məhkəmə ekspertizası-
na inteqrasiyasının formaları və istiqamətləri 
problemi kriminalistik ədəbiyyatda kifayət qədər 
ətraflı açılmışdır. 

Elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsi, təbiət və 
texniki elmlərin nail olduğu ən yeni biliklərinin 
məhkəmə ekspertizası nəzəriyyəsi və təcrübəsinə 
inteqrasiyası nəticəsində məhkəmə ekspertizaları-
nın müxtəlif növlərinin və cinslərinin yaranması, 
bu ekspertizaların icraatı gedişində yeni metodla-
rın tətbiqi imkanları yaranmış və xeyli genişlən-
mişdir [11, s. 18-19]. 

Məhkəmə ekspertizasına elmi biliklərin inteqra-
siyası təkcə yeni tədqiqat metodlarının yaranmasını 
deyil, həm də məhkəmə ekspertizalarının növləri-
nin və cinslərinin təsnifatına da təsir edir. 

Məhkəmə ekspertizasında inteqrasiya prosesinin 
inkişafını onun təsnifatı timsalında izləmək müm-
kündür.  

L.E.Arotsker tərəfindən 1966-cı ildə işlənib ha-
zırlanmış ilk elmi təsnifatlardan birində məhkəmə 
ekspertizasının aşağıdakı sinif və cinslərindən iba-
rət olduğu göstərilmişdir: 

1.Sənədlərin kriminalistik tədqiqatı: xəttin kri-
minalistik ekspertizası (xətşünaslıq ekspertizası); 
sənədlərin texniki-kriminalistik ekspertizası. 

2.Trasoloji ekspertiza: homeoskopik trasoloji 
ekspertiza; heyvan izlərinin kriminalistik eksperti-
zası; nəqliyyat-trasoloji ekspertizası (nəqliyyat izlə-
rinin kriminalistik ekspertizası); hissələrinə görə ta-
mın eyniləşdirilməsi məqsədilə trasoloji ekspertiza. 

3.Silah və döyüş sursatlarının kriminalistik eks-
pertizası. 

4.Zahiri əlamətlərə görə şəxsiyyətin kriminalis-
tik təyini [1, s. 53-54].  

Təbiət-texniki elmlərin inkişafı və onların ən 
müasir nailiyyətlərinin məhkəmə ekspertizasına in-
teqrasiyası məhkəmə-ekspertizası fəaliyyəti sahə-
sində yeni tədqiqat metodlarının yaranmasına, yeni 
vəzifələrin qarşıya qoyulmasına və onların həllinin 
yeni instrumental vasitələrinin yaranmasına gətir-
mişdir. Nəticədə həyata keçirilməsi mümkün olan 
ekspert tədqiqatlarının dairəsi əhəmiyyətli dərəcədə 
genişlənmişdir ki, bunu da 1997-ci ildə Y.Q.Koru-
xov tərəfindən işlənib hazırlanmış məhkəmə eksper-
tizalarının təsnifatında əks olunmuşdur. Müəllif tə-
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rəfindən məhkəmə ekspertizasının aşağıdakı cinslər 
və növlər üzrə bölgüsü verilmişdir [6, s.160-200].  

Qeyd olunan təsnifatları müqayisə etsək görərik 
ki, 31 il ərzində müəllifşünaslıq, videofonoskopik, 
fototexniki, partlayış-texniki, material, maddə və 
məmulatların kriminalistik ekspertizası; məhkəmə-
psixoloji; mühəndis-texniki; əmtəəşünaslıq, kom-
püter-texniki, məhkəmə-iqtisad, məhkəmə-bioloji, 
məhkəmə-zooloji, məhkəmə-ekoloji, məhkəmə-in-
cəsənətşünaslıq və s. kimi 20-dən artıq yeni məhkə-
mə ekspertiza növləri yaranmışdır. 

Bu təsnifatların müqayisəsi əyani şəkildə elmi-
texniki tərəqqinin məhkəmə ekspertizasına təsirini, 
həmçinin məhkəmə-istintaq təcrübəsinin tələbatları 
nəzərə alınmaqla məhkəmə ekspertizasına müxtəlif 
xarakterli elmi biliklərin inteqrasiyasını göstərir ki, 
bu da yeni növ məhkəmə ekspertizalarının meyda-
na gəlməsi və məhkəmə ekspertizası ümumi nəzə-
riyyəsinin sonrakı inkişafı üçün əsas rol oynayır. 
Heç şübhə yoxdur ki, məhkəmə ekspertizasının be-
lə nəticələrə çatması onun metodoloji əsaslarının iş-
lənib hazırlanması və qarşıya qoyulmuş vəzifələrin 
həlli üçün təbiət və texniki elmləri tərəfindən işlə-
nib hazırlanmış ən mükəmməl metodlarınt ətbiqi 
kömək etmişdir.  

Təbiət və texniki elmlər sahəsindəki biliklərin 
inteqrasiyası ilə yanaşı, məhkəmə ekspertizasına ic-
timai elmlərs ahəsindən biliklərin inteqrasiyası 
meylidə izlənilir. Bunun əyani nümunəsi qismində 
məhkəmə ekspertizası icraatında fəlsəfə, məntiq, 
linqvistika və s. sahələrdə biliklərdən istifadə edil-
məsi göstərilə bilər. 

S.F.Bıçkova hesab edirki, «məhkəmə eksperti-
zasında biliklərin inteqrasiyası, onun informasiya 
bazası olan elmlərin daxili qarşılıqlı təsirini, qarşı-
lıqlı nüfuzunu nəzərdə tutur və bu sahənin təşəkkü-
lü məntiqindən irəli gəlir» [3, s. 91].  

Bu nöqteyi-nəzərlə tam razılaşmaq olar ki, in-
teqrasiya prosesləri ilə bağlı yeni ekspert vəzifələri 
(məsələləri) yaranır.  

Biliklərin inteqrasiyasını bu aspektdə iqtisad 
ekspertizalarının aidiyyatında nəzərdən keçirsək 
görərik ki, mühasibat uçotunun aparılması üçün ye-
ni informasiya texnologiyaları, o cümlədən xüsusi 
sistemlərdən və məlumatlar bazasından geniş istifa-
də edilməsi ilə bağlı mühasibat ekspertizasının ob-
yektləri qismində təkcə kağız deyil, o cümlədən 

elektron sənədlər də çıxış etməyə başlamışdır. 
E.R.Rossinskayanın əsərində də mühasibat eksper-
tizasında kompüter-texniki vasitələrindən geniş isti-
fadə edildiyi göstərilmişdir: «kompüterlərin köməyi 
ilə mühasibat ekspertizasının aparılması zamanı 
gizli kompüter informasiyasının üzə çıxarılması 
məqsədilə kompleks mühasibat və kompüter-texni-
ki ekspertiza təyin edilə bilər» [9, s. 202; 11 s. 35]. 

Qeyd olunan hallarda faktiki məlumatların mü-
əyyən olunması riyaziyyat, informatika və hesabla-
ma texnikası sahəsində xüsusi biliklər əsasında, 
həmçinin kompüter proqramlarından istifadə et-
məklə bank uçotunun, sənəd dövriyyəsinin aparıl-
ması, mühasibat uçotu və hesabatının təşkili üzrə 
mütəxəssislərin köməyi ilə mümkündür.  

Bir sözlə, iqtisad ekspertizalarının aparılması za-
manı hüquqi (mülki hüquq, maliyyə hüququ, kredit 
hüququ, vergi hüququ, sahibkarlıq hüququ, korpo-
rativ hüquq, kriminalistika), iqtisadiyyat, mühasibat 
uçotu, riyaziyyat, informatika, elektronika, hesabla-
ma texnikası, kimya, tibb, biologiya, zoologiya, bo-
tanika və sair kimi biliklərin inteqrasiyası baş verir.  

Beləliklə, iqtisad ekspertizasının yeni növünün – 
kompüter-mühasibat proqramlarının iqtisad eksper-
tizasının yaranması – müstəsna olaraq, son illərdə 
müşahidə olunan elmi biliklərin inteqrasiya proses-
ləri ilə şərtlənir.  

Məhkəmə ekspertizası nəzəriyyə və təcrübəsi 
göstərir ki, ekspertiza icraatı zamanı biliklər sistemi 
kimi bütöv elmlər inteqrə olunmur, ekspertlər yal-
nız müxtəlif elmlərdən götürülmüş ayrı-ayrı bilik-
lərdən, metodlardan istifadə edirlər. Məsələn, bal-
listik, xətşünaslıq, videofonoskopik, fototexniki 
ekspertizaların icraatı zamanı tam şəkildə molekul-
yar fizika və kimya sahəsində biliklərdən istifadə 
olunmur, hərçənd ki, kimyəvi metodlar, rentgenos-
kopik, rentgenoqrafik və digər metodlar tətbiq olu-
nur. Məsələn, bir çox ekspert tədqiqatlarında riya-
ziyyatdan istifadə olunur, lakin bir elm kimi riya-
ziyyatdan tam şəkildə istifadə olunmur. Belə ki, 
ekspertlər tərəfindən inteqral hesablamalar, sonsuz 
kiçik kəmiyyətlər və digərləri tətbiq olunmur. Məh-
kəmə ekspertizasına bu və ya digər riyazi metodun 
tətbiqi, konkret riyazi aparatdan istifadə ekspert təc-
rübəsinin tələbatlarından irəli gəlir. Ona görə də he-
sab edirik ki, «biliklərin inteqrasiyası» anlayışından 
istifadə etmək daha məqsədəuyğun və düzgündür. 
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Elmi ədəbiyyatda məhkəmə ekspertizasında bi-
liklərin inteqrasiyasının tədqiqat predmeti, obyekti 
və subyekti, həmçinin tədqiqatın metodları və vasi-
tələri üzrə inteqrasiyası kimi aspektləri qeyd edilir. 

Fikrimizcə, məhkəmə ekspertizasında biliklərin 
inteqrasiyasının əsas istiqaməti tədqiqat predmeti 
üzrə inteqrasiyadır. 

Bir elm kimi məhkəmə ekspertizasında predme-
tə görə biliklərin inteqrasiyası idrak predmetinin 
dərin və hərtərəfli öyrənilməsinə, məhkəmə eksper-
tizasının sistemləşdirilməsi və strukturlaşdırılması 
üçün əsas verir. 

Belə inteqrasiya prosesində müxtəlif keyfiyyətli 
obyektlərin ayrı-ayrı tərəflərinin təsviri müəyyən 
vahid, unifisiləşmiş dilin köməyi ilə həyata keçirilir 
ki, bu da birincisi, elmdə tətbiq olunan terminlərin 
müxtəlifliyinin azalmasına və elmin anlayış-termi-
noloji aparatının mürəkkəbliyinin minimallaşdırıl-
masına gətirib çıxarır. Məsələn, material, maddə və 
məmulatların kriminalistik ekspertizası kimi 
ümumqəbul edilmiş ad birmənalı şəkildə hamı 
üçün bərk maddə və materialların morfoloji (xarici 
quruluş əlamətlərinin) tədqiqatının aparılması, 
maddə və materialların kriminalistik strukturunun 
öyrənilməsi, onların xassələrinin üzə çıxarılması və 
bu xassələrin müəyyən şəraitlərdə (məsələn, mad-
dənin öz-özünə alışması, müəyyən məhlulda və 
müəyyən temperaturda həllolma) təzahürü kimi 
məsələlərin həlli üçün maddə və materialların kri-
minalistik ekspertizasının keçirilməsi zərurətini 
göstərir [11, s. 58].  

İkincisi, belə sahələrarası dili müxtəlif bilik sa-
hələrinin nümayəndələri üçün ümumi olmaqla, təd-
qiqatın və onun nəticələrinin tərtibi və qiymətləndi-
rilməsi prosesində alimlərin əməkdaşlığını əhəmiy-
yətli dərəcədə asanlaşdırır. 

Məsələn, kriminalistik diaqnostikanın yarandığı 
və onun spesifik ekspert-kriminalistik vəzifələrin 
həlli metodu kimi nəzərdən keçirildiyi 20-25 il ər-
zində alimlər bu növ ekspertizaların nəzəriyyəsini 
işləyib hazırlamağa cəhd etmiş [5], terminologiyanı 
təkmilləşdirmişlər. Nəticə kimi məhkəmə eksperti-
zasında inteqrasion terminologiya yaranmışdır. Belə 
ki, mexanoskopiyada «diaqnostika» termini, həmçi-
nin «texniki diaqnostika», «nəqliyyat diaqnostika-
sı», «şəxsiyyətin diaqnostikası» [12, s. 29-30] və di-
gər söz birləşmələri işlədilməyə başlamışdır. 

Biliklərin inteqrasiyası anlayış aparatını trans-
formasiya etməyə və ondan istifadə etməyə imkan 
verir. Məsələn, mexaniki təbiətli obyektlərin (qıfıl, 
silah, nəqliyyat vasitələri və s.) tədqiqi zamanı eks-
pert-kriminalistlər standartlarla tənzimlənən anlayış 
və terminlərdən istifadə etməlidir. Fikrimizcə, eks-
pertlər tərəfindən maddi sübutların – mexanizmlə-
rin kriminalistik tədqiqi zamanı texniki diaqnostika 
və mexanikanın anlayışlarından, terminlərindən is-
tifadə edilməsi, bu elmlərin  tədqiqat metodlarını 
məhkəmə ekspertizasına gətirilməsi məcmu halda 
ekspert rəylərinin sübutedici əhəmiyyətinin yüksəl-
dilməsinə, kriminalistik ekspertizanın obyektivləş-
məsinə kömək edəcəkdir. 

Eyni zamanda təbii ki, mexanikanın, riyaziyya-
tın və digər elmlərin anlayış və terminlərindən isti-
fadə edilməsi ilə məhkəmə ekspertizasının dili də 
dəyişikliklərə uğrayır və baş verən inteqrasion pro-
seslər nəticəsində unifisirləşir. 

Tədqiqat obyekti üzrə inteqrasion biliklər müəy-
yən dərəcədə abstraktlaşmaya, lakin başlıca olaraq 
ümumiləşdirməyə əsaslanır. Məsələn, belə inteqra-
sion meyillər torpaqşünaslıq, ballistik və digər eks-
pertizaların aparılmasında müşahidə edilir. 

Məhkəmə ekspertizasının obyekti üzrə elmi bi-
liklərin inteqrasiyası təbiət, texnika və ictimai elm-
lərdə yeni biliyin yaranmasının qanunauyğun dava-
mı olmuşdur.  

Obyekt üzrə inteqrasiya kifayət qədər genişliyi 
və differensiallaşması müəyyən predmet sahəsində 
tədqiqatların dil, informasiya və metodoloji vahidli-
yini təmin edərək, obyektin müxtəlif aspektlərini və 
tərəflərini tədqiq edən bir sıra xüsusi fənlərin vahid 
tamda (sistemdə) birləşməsinə kömək edə bilər. 
Məsələn, sənəd kimi obyekti kompleks şəkildə xət-
şünas, linqvist, trasoloq, kimyaçı tədqiq edə bilər. 
Mərmi kimi obyekti ballist izyaranma prosesinin 
öyrənilməsi nöqteyi-nəzərindən, kimyaçı isə onun 
kimyəvi xassələrinin müəyyən edilməsi məqsədilə 
tədqiq edir. Məsələn, nəqliyyat vasitəsi olduqca 
mürəkkəb obyektdir. Tədqiqat predmetindən asılı 
olmayaraq nəqliyyat vasitəsinin ekspert tədqiqatı-
na: 1)ekspert-trasoloq (toqquşma və ya aşma izləri-
nin tədqiqi üçün); 2)ekspert-kimyaçı (mikroliflərin, 
yanacaq-sürtkü materialların və s. tədqiqi üçün); 
3)təbabət üzrə ekspert (qanın, saçın və s. tədqiqi 
üçün); 4)daktiloskop (əl-barmaq izlərinin və dərinin 
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digər eyniləşdirici izyaradıcı hissələrinin tədqiqi 
üçün); 5)ekspert-avtotexnik (avtomobilin texniki 
vəziyyətinin tədqiqi üçün) cəlb edilməlidir. Zərbə 
yüklənmələrin hesablanması üçün mühəndisin (və 
ya riyaziyyatçının) cəlb edilməsi də mümkündür. 

Məhkəmə ekspertizalarının yeni cinslərinin və 
növlərinin inkişafı çox zaman müxtəlif mütəxəssis-
lərin iştirakı ilə böyük kompleks tədqiqatların apa-
rılmasını tələb edir. Məsələn, video və səs yazıları-
nın məhkəmə ekspertizası çərçivəsində ayrıca növ 
kimi məhkəmə psixolinqvistik ekspertizasının tə-
şəkkülü üçün psixoloqların, linqvistlərin və səs siq-
nallarının emalı sahəsində ixtisaslaşan mühəndislər 
kimi mütəxəssislərin tədqiqatlarının koordinasiyası 
zəruridir [13, s. 8].  

Şəxsin xassələrinin məhkəmə-xətşünaslıq diaq-
nostikasının sonrakı inkişafı üçün fizioloqların, psi-
xiatrların, psixoloqların və xətşünasların birgə səyi 
tələb olunur. Xəttin əlamətləri ilə şəxsiyyətin xüsu-
siyyətləri arasında qarşılıqlı asılılığın təyini proble-
minin həlli üçün təbiət profilli (fiziologiya, anato-
miya, biomexanika və s.) elmlərin, psixologiyanın, 
pedaqogikanın və filologiyanın son nailiyyətlərinin 
inteqrasiyası və aktiv yaradıcı şəkildə emalı əsasın-
da elmi-tədqiqat işlərinin aparılması tələb olunur. 

Tədqiqat subyektinə görə inteqrasiya zamanı 
məhkəmə ekspertinin aparıcı rolu daha da yüksəlir. 
Belə ki, ekspert, özündə müxtəlif tədqiqat obyektlə-
ri, metodları və vasitələri üzrə bilikləri akkumulə 
edərək bir obyektə münasibətdə eyni zamanda bir 
ekspertiza çərçivəsində bir neçə tədqiqatları və ya 
bir neçə ekspertizaları apara bilər. Məsələn, eks-
pert-daktiloskop ənənəvi daktiloskopik ekspertizanı 
keçirməklə yanaşı, digər mütəxəssisləri cəlb etmə-
dən izlərin kimyəvi tədqiqatını apara bilər, həmçi-
nin riyazi metodların köməyi ilə izin ölçülərini və 
digər kəmiyyət parametrlərini hesablaya bilir. Uy-
ğun hazırlıq keçmiş ekspert-ballist silahın tədqiqi 
ixtisası və döyüş sursatı və atəş izlərinin tədqiqi ix-
tisası üzrə bilikləri inteqrə edə bilər.   

D.P.Potaşnik müəllifşünaslıq ekspertizasında in-
teqrasion metodlar qismində xüsusi olaraq qeyd 
edir: 1)dil elementlərinin və strukturunun müyyən 
edilməsi ilə bağlı linqvistik, o cümlədən linqvista-
tistik; 2)şəxsin nitq davranışına təsir edən psixi pro-
seslərin xüsusiyyətləri nöqteyi-nəzərindən dil struk-
turunu analiz etməyə imkan verən psixolinqvistik; 

3)dilin bu və ya digər sosial amillərlə əlaqəsini gös-
tərən sosiallinqvistik; 4)müəllifin dil və intellektual 
vərdişlərini göstərən xassə və xüsusiyyətlərini mü-
əyyən edən mətnin strukturunun və məntiqi ele-
mentlərinin analizinə istiqamətlənən məntiqi-psixo-
loji; 5) dil vərdişlərinin inkişaf dərəcəsinin fərqlən-
dirilməsinin (ayrılmasının) kəmiyyət riyazi metod-
ları, yazı nitqinin dil vərdişlərinin ümumi və xüsusi 
əlamətlərinin kompüterləşdirilmiş statistik analizi 
metodları [8, s 283.].  

Məhkəmə ekspertizasında biliklərin inteqrasiya-
sından istifadə edilməsi ilə bağlı nöqteyi-nəzəri 
B.E.Qordon da müdafiə edir. O, yazır ki, tədqiqat 
obyekti torpaq, yanacaq-sürtkü materialları, lak-bo-
ya örtükləri, lifli və digər materiallar, zəhərli mad-
dələr, narkotiklər və s. olan məhkəmə analitik kim-
yası «ümumi analitik kimyaya məlum olmayan və-
zifələrə malikdir və bəzi metodları işləyib hazırlayır 
və istifadə edir. Bu da materialların (maddələrin) 
ekspertizasının kriminalistik ekspertizalar sırasına 
daxil edilməsi əleyhinə çıxanların etirazını aradan 
qaldırır» [4, s. 17]. R.S.Belkin bu mövqeyi daha da 
inkişaf etdirir: «bu ekspertizaların metodları uyğun 
təbiət elmlərində işlənib hazırlanır və ona görə də 
bu ekspertizalar kriminalistik hesab edilməlidir» [2, 
s. 70]. Müasir elm üçün inteqrativ meyil, fənlərarası 
əməkdaşlığa canatma və yeni biliklərin meydana 
gəlməsi daha xarakterikdir. Hazırda ixtisaslaşmanın 
dərinləşməsi ilə yanaşı, müxtəlif elmlərin, istər fun-
damental, istərsə də tətbiqi elmlərin inteqrasion xa-
rakter daşıyan elmi axtarış istiqamətlərində imkan-
larının daha genişmiqyaslı birləşməsi baş verir. 

Elmlərin inkişafı təkcə mövcud olan ekspertiza-
ların icaratı zamanı biliklərin inteqrasiyasını deyil, 
həm də tamamilə yeni növ ekspertizaların yaranma-
sına gətirir ki, bu da əvvəllər əlçatan olmayan yeni 
obyektləri tədqiq etməyə imkan verir. Məsələn, 
məhkəmə fonoskopik, partlayış-texniki, mikrohis-
səciklərin ekspertizaları kimi məhkəmə ekspertiza 
növləri yaradılmış, məhkəmə-linqvistik və s. eks-
pertizalar isə yaranmaqdadır. 

Məhkəmə ekspertizası icraatında istifadə edilən 
ən yeni tədqiqat metodları digər elmlərdən krimina-
listik ekspertizaya mexaniki olaraq keçirilmir, onlar 
məhkəmə ekspertizasının məqsədlərinə və vəzifələ-
rinə uyğun olaraq işlənib hazırlanır, dəyişdirilir, 
təkmilləşdirilir və uyğunlaşdırılır [11, s.91]. 
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Öz mənşəyinə görə bu metodlar mexaniki, tibbi, 
riyazi, fiziki, kimyəvi, biolojidir, lakin məhkəmə 
ekspertizasının vəzifələrinə onların uyğunlaşdırıl-
ması və dəyişdirilməsindən sonra onlar məhkəmə 
ekspertizasının metodları olaraq məhkəmə eksperti-
zasının elmi, texniki vasitələri, üsulları və metodla-
rının sırasına daxil olurlar. 

Təbii ki, məhkəmə ekspertizasının inteqrasion 
əlaqələri olan elmlərin siyahısı son, yekun deyildir 
və bu siyahı elmlərin inkişafı və məhkəmə eksperti-
zası qarşısında duran vəzifələrdən asılı olaraq dəyi-
şəcəkdir. Eyni zamanda bu təsnifat hazırda infor-
matika və riyaziyyat kimi elmlərin inteqrasion pro-
seslərdə mühüm rol oynadığını açıq şəkildə göstə-
rir. 

İdrak səviyyəsində məhkəmə ekspertizası sahə-
sində biliklərin inteqrasiyasının əhəmiyyəti onun 
xüsusi elmi metodologiyanın formalaşmasının vasi-
tə və mənbəyi keyfiyyətində çıxış etməsindən iba-
rətdir. 

Praktiki fəaliyyətdə məhkəmə ekspertizası sahə-
sində biliklərin inteqrasiyasının əhəmiyyəti məhkə-
mə ekspertizasının yeni vasitələri və yeni metodla-
rının işlənib hazırlanması və onların cinayətlərin 
açılması və istintaqı praktikasına tətbiqi üzrə məq-
sədli fəaliyyətlə, həmçinin yeni ekspert vəzifələri-
nin qoyuluşu və onların həllinin metod və vasitə-
lərinin işlənilməsi ilə xarakterizə olunur. 

Elmi-tədqiqat fəaliyyətində məhkəmə eksper-
tizası sahəsində biliklərin inteqrasiyasının əhə-
miyyəti məhkəmə ekspertizası ümumi nəzəriyyə-
sinin sonrakı təkmilləşdirilməsi və inkişafından 
ibarətdir [11, s. 95-96].   

Biliklərin inteqrasiyasının tətbiqinin təşkilati-
metodiki əhəmiyyəti onun uyğun aralıq vəzifəsi-
nin ayrılması və hərəkətlər alqoritmlərinin qurul-
ması vasitəsilə mürəkkəb texnoloji dövrlərdə ey-
ni bir informasiya daşıyıcılarının tədqiqi zamanı 
müxtəlif profilli mütəxəssislərin qarşılıqlı əlaqəli 
fəaliyyətinin təşkil edilməsini təmin edilməsin-
dən ibarətdir. 

Məhkəmə ekspertologiyasının ümumi nəzəriy-
yəsi əsasında məhkəmə ekspertizaları cinslərinin 
və növlərinin formalaşması və inkişafı qanunauy-
ğunluqları məsələsi də inteqrativ proseslər nöqte-
yi-nəzərindən xüsusi maraq kəsb edir. 

Təkamül nəticəsində məhkəmə ekspertizası 

nəzəriyyəsinin – məhkəmə ekspertologiyasının 
strukturu mürəkkəbləşir: məhkəmə ekspertizala-
rının yeni cinsləri və növləri yaranır, məhkəmə 
ekspertizalarının ayrı-ayrı cinslərinin və növləri-
nin xüsusi nəzəriyyələri formalaşır, yeni tədqiqat 
obyektləri meydana gəlir, tədqiqatın yeni metodi-
kaları və metodları yaranır, köhnələri təkmilləşdi-
rilir və s.  

Məhkəmə-istintaq təcrübəsinin tələbatları da 
məhkəmə ekspertizalarının formalaşmasına əhə-
miyyətli təsir göstərir.  

Fikrimizcə, məhkəmə ekspertizalarının cinslə-
rinin (növlərinin) genezisinin aşağıdakı qanuna-
uyğunluqlarını ayırmaq olar: 

- məhkəmə ekspertizalarının cinslərinin (növ-
lərinin) formalaşması və inkişafının, məhkəmə-
istintaq təcrübəsinin tələbatları ilə qarşılıqlı əla-
qəsi qanunauyğunluqları; 

- elmlərin inteqrasiyası və differensiasiyası 
prosesində elmi biliklərin inkişafı nəticəsində 
məhkəmə ekspertizalarının cinslərinin (növləri-
nin) yaranması qanunauyğunluqları; 

- məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin inkişafı 
nəticəsində məhkəmə ekspertizalarının cinsləri-
nin (növlərinin) formalaşması və inkişafı qanuna-
uyğunluğu. 

Elmi biliklərin differensiasiyası qanunauyğun-
luğu məhkəmə ekspertizalarının təsnifatının də-
qiqləşdirilməsinə kömək edir. Bu proseslər məh-
kəmə ekspertizalarının yeni cinslərinin və növlə-
rinin ayrılmasına, onların sonrakı müstəqil inki-
şafına kömək edir. Məsələn, keçən əsrin sonların-
da mühəndis-texniki ekspertizaların çərçivəsində 
kompüter-texniki ekspertiza kimi məhkəmə eks-
pertizası növünün yaranması, yeni obyektlərin 
yaranması və həll edilən məsələlər dairəsinin ge-
nişlənməsi ilə bağlı onların ayrıca sinif kimi for-
malaşmasına imkan vermişdir. Hazırda artıq 
proqram-kompüter ekspertizası; aparat-kompüter 
ekspertizası; kompüter-şəbəkə ekspertizası; infor-
masiya – kompüter ekspertizası kimi yeni dörd 
cins formalaşmışdır [10].   

Qeyd olunanların yekunu olaraq, məhkəmə eks-
pertizalarının yeni cinslərinin və növlərinin forma-
laşmasının aşağıdakı mərhələlərdən ibarət alqorit-
mini vermək olar: 

1. Əvvəllər ekspert tədqiqatı obyekti olmamış 
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yeni obyektin meydana gəlməsi ilə bağlı yeni vəzi-
fələrin qoyuluşu.  

2. «Baza elminin» metodlarından və instrumen-
tal vasitələrindən istifadə edilməyə cəhd edilir. On-
ların seçimi və konkret məhkəmə ekspertizalarının 
ehtiyacları üçün transformasiyası baş verir. 

3. Xüsusi ekspert vəzifələri səviyyəsində spesi-
fik vəzifələri həll etmək və yeni obyektləri tədqiq 
etmək iqtidarında olan mütəxəssislər formalaşması.  

4. Yeni obyektlərin yaranması və onların əlça-
tanlığının genişlənməsi ilə zaman keçdikcə bu cür 
ekspert tədqiqatlarının sayında artım baş verir. Söh-
bət artıq məhkəmə ekspertizalarının ayrı-ayrı hal-
larda keçirilməsindən deyil, onların müntəzəm, dai-
mi əsaslarla icraatından gedir. Beləliklə, müstəqil 
tədqiqat istiqaməti işlənib hazırlanır. 

5. Həll edilən vəzifələrin dəqiqləşdirilməsi baş 
verir, məhkəmə ekspertizasının yeni cinsinin (nö-
vünün) ümumi və tipik vəzifələri müəyyən edilir, 
məhkəmə ekspertizasının həlli üçün təqdim olunan 
suallar dairəsi ümumiləşdirilir. 

6. Empirik material toplanır və ümumiləşdirilir, 
ekspert tədqiqatlarının icraatı təcrübəsi formalaşır. 
Metodiki yanaşmalar işlənib hazırlanır və texnolo-
giyalar təkmilləşdirilir, spesifik ekspert vəzifələri-
nin həlli üçün tədqiq olunan obyektlərin xüsusiy-
yətlərini nəzərə alan xüsusi texnika və cihazlar ba-
zası yaradılır, həmçinin tədqiqatların və eksperi-
mentlərin aparılması davam etdirilir [7, s. 172-175].  

7. Tədqiqat metodları təkmilləşdirilir, ekspert 
tədqiqatının obyektləri, vəzifələri, onların həlli 
üsulları haqqında əsas məlumatların qeydə alındığı 
tipik tədqiqat metodları işlənib hazırlanır; zəruri 
avadanlıqlar, metodikalar haqqında məlumatlar 
şərh olunur. 

 8. Yeni cins (növ) məhkəmə ekspertizası icraatı 
zamanı ekspertlərin malik olduğu nəzəri biliklər, 
metodikalar və ekspert təcrübəsinin həcmi, onun 
səlahiyyəti müəyyən olunur, ekspert ixtisaslaşması 
və ixtisasları təsdiq olunur. 

9. Məhkəmə ekspertizasının bu cinsinin (növü-
nün) xüsusi nəzəriyyəsi işlənib hazırlanır. Ekspert 
tədqiqatının predmeti, obyektləri, ekspert vəzifələri, 
metodları və tipik metodikaları haqqında bütöv tə-
lim yaradılır. Bu mərhələdə baza anlayışları dəqiq-
ləşdirilir, xüsusi nəzəriyyənin strukturu, ekspert 
fəaliyyəti üçün onun rolu və əhəmiyyəti müəyyən 
edilir. 

10. Ekspert qarşısında duran tipik vəzifələr və 
suallar müəyyən edilir. 

11. Ekspertizaların təsnifatı sistemində eksperti-
zaların yeri müəyyən olunur, bəzi hallarda eksperti-
zaların növ və cins bölgüsü qurulmağa başlayır. 

12. Məqsədli tədris proqramları işlənib hazırla-
nır, xüsusi kurslar təşkil edilir ki, bunlar üzrə də ye-
ni cins (növ) məhkəmə ekspertizalarının aparılma-
sında səlahiyyətli olan mütəxəssislərin hazırlığı 
başlayır. Metodiki vəsaitlər, dərsliklər nəş rolunur.   

Məhkəmə ekspertizalarının yeni cinslərinin və 
növlərinin yaranması – uzunmüddətli və mürəkkəb 
proses olmaqla, bir tərəfdən elm, texnika və texno-
logiyalarının inkişafından, digər tərəfdən isə – istin-
taq və məhkəmə təcrübəsindən asılıdır. Məsələn, bu 
proses qarşıya qoyulan vəzifənin həlli üçün elmdə 
metodların və vasitələrin olmaması səbəbindən lən-
giyə, tormozlana bilər, lakin sonradan elmi kəşflər 
nəticəsində qeyd olunan metodlar və vasitələr yara-
na bilər və məhkəmə ekspertizasının yeni cinsinin 
(növü) formalaşması davam edəbilər. 
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Nail Abbasov 
Development Trend of Theoretical Classification of Types of Forensic Examination 

 
The dynamics of changes occurring in the legal field of the Republic, the legal reforms carried out, 

do not leave an impact on the established judicial and investigative experience. As a result of this, the 
expectations of forensic expertise are increasing, and new trends of development in this field are felt. 
The article discusses the scope and nature of the positive trends that have taken place in recent times 
on the theory of forensic examination, as well as the possibilities of forecasting in this field. The fac-
tors of the development of the theory of forensic examination of the processes taking place in this fi-
eld are analyzed. 

 
Наиль Аббасов  

Тенденции развития теоретической классификации видов судебной экспертизы 
 
Динамика изменений, происходящих в правовой сфере республики, проводимые правовые 

реформы, не оставляют без следа сформированную судебно-следственную практику. В связи с 
этим повышаются требования к судебной экспертизе, ощущаются новые тенденции развития в 
этой области. В статье рассматриваются масштабы и характер положительных тенденций, 
имевших место за последнее время, которые оказали влияние на теорию судебнойэ кспертизы, 
а также возможности прогнозирования в этой области.  
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН  
 

Açar sözlər: Dövlət qulluğu sisteminin for-
malaşması; dövlət idarəçiliyinin prinsipləri; şəf-
faflıq prinsipi; dövlət qulluğu prinsiplərinin təhli-
li; hökumət formaları. 

Keywords: Formation of the public service 
system; principles of public administration; the 
principle of transparency; analysis of the princip-
les of public service; forms of government mana-
gement. 

Ключевые слова: Формирование системы 
государственной службы; принципы государ-
ственного управления; принцип прозрачнос-
ти; анализ принципов государственной служ-
бы; формы государственного управления. 

 
осударственная служба является 
институтом непосредственной реа-
лизации задач и функций государ-

ства, где центральное место занимает испол-
нение законов и указов Президента, которые, 
в свою очередь, основаны и направлены на 
реализацию конституционных норм и прин-
ципов, заложенных в Основном Законе госу-
дарства. 

Принципы государственной службы осно-
ваны на действующих принципах государст-
венного управления, которые, в свою очередь, 

базируются на системе принципиальных кон-
ституционных начал Основного Закона рес-
публики. То есть, ключевое значение в систе-
ме принципов государственного управления 
носят принципы, закрепленные в Конститу-
ции – конституционные принципы, они опре-
деляют политико-социальную сущность госу-
дарственного управления в той или иной 
стране.  По мнению В.Н. Уварова, «примени-
тельно к государственному управлению 
принцип выступает центральным понятием, 
ибо он положен в основу всей управленческой 
системы» [1, с.34]. 

Учеными, рассматривающими принципы 
государственного управления в своих науч-
ных работах, предпринимаются различные 
подходы к вопросу о роли и значении прин-
ципов государственного управления, как та-
ковых. Наиболее краткое, но, тем не менее, 
содержательное определение дает Г.В. Ата-
манчук. Он отмечает, что принципы государ-
ственного управления придают «конкретность 
и устойчивость в управленческих отношени-
ях, позволяют вернее судить о том, кто и что 
конкретно должен делать…» [2, с. 189]. 

Если более широко раскрыть данное суж-
дение, то: 

а) принципы выступают в роли официаль-
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ных ориентиров, как для нормотворческой, 
так и для управленческой практики. Они за-
крепляются в нормативных правовых актах, 
исполнение которых обязательно и поддер-
живается всей системой государства. Это на-
правляет поведение участников государст-
венного управления в единое русло в соответ-
ствии с руководящими идеями и программа-
ми. Они являются исходными установками 
при принятии как нормативных, так и инди-
видуальных решений, то есть выражают со-
держание государственного управления в 
правовой форме; 

б) принципы придают стабильность и ус-
тойчивость правовым устоям государственно-
го управления. Закрепляя принципы в законо-
дательных актах, государство устанавливает 
основополагающие идеи в области управле-
ния общественными процессами и, соответст-
венно, создает фундаментальные основы для 
всего механизма государственного управле-
ния и каждого его отдельного элемента; 

в) принципы управления играют важную 
воспитательную роль. При этом необходимо 
указать, что в процессе управленческой дея-
тельности воспитанию подлежат обе стороны 
управленческого процесса: управляемая сто-
рона – физические и юридические лица; лич-
ность и общество, а также управляющая сто-
рона – государственные органы в лице долж-
ностных лиц. Все они воспитываются в про-
цессе соблюдения законности, при принятии 
тех или иных решений, иначе говоря, в про-
цессе взаимодействия, а также в обыденной 
жизни. При этом законопослушание и взаим-
ное уважение друг друга и есть смысл прин-
ципов государственного управления. 

В зависимости от выбранной формы госу-
дарственного управления, направлений разви-
тия государства, каждое государство имеет 
свои определенные принципы управления. С 
теоретической точки зрения, принципы госу-
дарственного управления можно разделить на 
пять основных блоков: 

1) общесистемные принципы; 
2) структурно-целевые принципы; 
3) структурно-организационные принципы; 
4)структурно-функциональные принципы; 

5) структурно-процессуальные принципы. 
Общесистемные принципы государствен-

ного управления вытекают из природы обще-
ства и государства и значимы для всей систе-
мы государственного управления. К ним сле-
дует отнести: принципы объективности; де-
мократизма; законности; правовой упорядо-
ченности; разделения властей и публичности. 

Структурно-целевые принципы, по мнению 
Г.В. Атаманчука, определяют отношение к 
постановке и достижению целей: принцип со-
гласованности целей; взаимодополняемости 
целей; подчинения частных целей общим; по-
следовательности в достижении целей. 

Структурно-организационные принципы 
определяют функциональное регулирование: 
концентрация функций; совместимость функ-
ций; комбинирование функций; достаточное 
разнообразие функций и др. 

Структурно-функциональные принципы: 
единство системы государственной власти; 
территориально-отраслевые принципы, опре-
деляющие зависимость государственных и 
организационных структур от территориаль-
ного деления; многообразие организационных 
связей органов государственной власти; соче-
тание коллегиальности и единоначалия; ли-
нейно-организационный принцип, раскры-
вающий объем и содержание подчиненности 
и управленческого взаимодействия в органи-
зационной структуре государственного 
управления. 

Особую роль в системе принципов госу-
дарственного управления играют структурно-
процессуальные принципы, а именно: прин-
цип конкретизации управленческой деятель-
ности и личной ответственности за ее резуль-
таты; принцип соответствия форм, методов и 
стадий деятельности органов государственно-
го управления их функциям и организации; 
принцип стимулирования рациональной и 
эффективной управленческой деятельности. 

Все эти принципы в той или иной мере 
должны находить свое отражение в управлен-
ческой деятельности, в том числе лежать в 
основе организации и деятельности государ-
ственной службы. 

Необходимо помнить о том, что социали-
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стические республики, действовавшие в рам-
ках советского права, прошли определенные 
этапы государственного управления, где 
принципы в правовой доктрине существовали 
главным образом как теоретическое, предель-
но идеологизированное начало. «По сути, под 
принципами понимались не столько право-
вые, сколько политические идеи, которым от-
водилась лишь роль некоего ориентира для 
законодателя и правовой политики. Исключи-
тельно позитивистское понимание права не 
придавало принципам значения самостоя-
тельных источников права, выводило их из 
законодательных норм, и уже в силу этого 
понимания они не могли служить критерием 
оценки этих норм, как, впрочем, не допуска-
лась и сама эта оценка. Даже закрепленные в 
предельно обобщенной форме и в основах от-
раслевого законодательства, и в конституциях 
принципы никогда не действовали напрямую, 
не применялись судами и иными органами» 
[3, с.189]. 

Переход в новую формацию государствен-
ности, построение суверенного права, созда-
ние и развитие собственных национальных 
институтов государственного управления по-
требовали создания собственного националь-
ного права, закрепляющего базовые, принци-
пиальные начала развития каждого института 
государственного управления. Закон не толь-
ко должен закреплять, но и обеспечивать их 
неукоснительное соблюдение. Именно зако-
нодательное закрепление принципов государ-
ственного управления позволяет вернее су-
дить о том, «кто» и «что» должен делать для 
реализации этих принципов и гарантировать 
строгое их соблюдение. 

Практическое действие принципов госу-
дарственного управления также не зависит от 
них самих, а всецело определяется отношени-
ем к ним людей.  И зачастую определяется 
или диктуется уровнем сознания населения. 
Кроме того, зачастую в ранг принципов госу-
дарственного управления возводят требова-
ния, правила, которые признаны целесообраз-
ными, в основе которых лежат обычаи, тра-
диции, а также прецеденты, устоявшиеся в 
обществе. По своей сути принципами при-

знаются определенные закономерности, от-
ношения, взаимосвязь и правила. 

Для того, чтобы быть возведенными в ранг 
«принципов» закономерности, правила, от-
ношения и взаимосвязи должны отвечать ряду 
требований, а именно: 

1) отражать не любые, а только наиболее 
существенные, главные объективно-необ-
ходимые закономерности, отношения и взаи-
мосвязь государственного управления; 

2) характеризовать лишь устойчивые зако-
номерности, отношения и взаимосвязи в госу-
дарственном управлении; 

3) охватывать преимущественно такие за-
кономерности, отношения и взаимосвязь, ко-
торые присущи государственному управле-
нию как целостному социальному явлению, 
то есть имеют общий, а не частный характер; 

4) отражать специфику государственного 
управления, его отличие от других видов 
управления. 

Как нами было сказано выше, сущность и 
содержание принципов государственного 
управления напрямую воздействуют на прин-
ципы государственной службы. Принципы 
государственного управления являются осно-
вой и факторами формирования принципов 
государственной службы. 

В.М. Манохин отмечает, что «анализ прин-
ципов государственной службы зависит от 
различных подходов к пониманию государст-
венной службы: при трактовке ее только как 
деятельности государственных служащих вы-
деляется только один принцип (равный дос-
туп к государственной службе); если же госу-
дарственная служба рассматривается как ор-
ганизационно-правовой институт в системе 
государственной организации, то тогда в 
принципах службы должны найти свое отра-
жение как общие принципы организации и 
деятельности государства, так и специальные 
принципы, присущие только институту госу-
дарственной службы (законность, дисципли-
на, народность и т.д.)» [4, с.143]. 

Системный анализ принципов государст-
венной службы позволяет рассматривать го-
сударственную службу как единый, целост-
ный институт, направленный на реализацию 
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задач и функций государства, нацеленных на 
достижение оптимального политического и 
социально-экономического эффекта. 

Анализ принципов самой госслужбы пока-
зывает, что есть ключевые принципы, они ос-
таются постоянными, базовыми. Они закреп-
лены Основным Законом государства и нахо-
дят свою непосредственную реализацию во 
всех сферах государственного управления 
(принцип законности, принцип единства го-
сударственной власти, несмотря на ее разде-
ление на три ветви власти, и др.). Другие же 
принципы–это принципы специализирован-
ные, институциональные. Они рассчитаны на 
регулирование определенных, но очень важ-
ных для этого института отношениях, пред-
ставляющих собой объективную закономер-
ность или направление, цель, идею, которую 
необходимо достичь. 

Существуют различные подходы к систе-
матизации принципов государственной служ-
бы. Выделяют конституционные, организаци-
онно-функциональные, отраслевые, специ-
альные принципы. Но при этом авторами де-
лается пояснение, что под отраслевыми и 
специальными признаками необходимо по-
нимать принципы, содержащиеся в специаль-
ных нормативных правовых актах о государ-
ственной службе и определяющие специфи-
ческие отношения государственно-служеб-
ного характера, как, например, принципы во-
инской службы. В советский период принци-
пы государственной службы делили на поли-
тико-правовые и организационные. В настоя-
щее время преобладает точка зрения о необ-
ходимости разделения принципов государст-
венной службы на два основных вида: кон-
ституционные и организационные [5]. При 
этом такое разграничение обусловлено не 
только на основании нормативного закрепле-
ния, но и смысловой нагрузкой каждого 
принципа, тем более что Конституция Рес-
публики Казахстан напрямую или косвенно 
устанавливает основные критерии организа-
ции и функционирования госслужбы. 

В законодательстве Казахстана установлен 
следующий перечень принципов государст-
венной службы: законность; казахстанский 

патриотизм; единство системы государствен-
ной службы, независимо от разделения госу-
дарственной службы на законодательную, ис-
полнительную и судебную власти; приоритет 
прав, свобод и законных интересов граждан 
перед интересами государства; общедоступ-
ность государственной службы; доброволь-
ность поступления на государственную служ-
бу; профессионализм и компетентность госу-
дарственных служащих; обязательность ис-
полнения решений, принятых вышестоящими 
государственными органами и должностными 
лицами; подконтрольность и подотчетность 
государственных служащих; учетобществен-
ного мнения  и гласности, за исключением 
деятельности, составляющей государственные 
секреты или иную охраняемую законом тай-
ну; правовая и социальная защищенность го-
сударственных служащих; поощрение госу-
дарственных служащих за добросовестное, 
инициативное выполнение должностных обя-
занностей, выполнение заданий особой важ-
ности и сложности; личная ответственность за 
неисполнение либо ненадлежащее исполне-
ние государственным служащим должност-
ных обязанностей и превышение им своих 
полномочий; непрерывность повышения ква-
лификации государственных служащих. 

В соответствии с п.1 ст. 33 Конституции 
Республики Казахстан граждане имеют право 
непосредственно участвовать в управлении 
делами государства [7]. Государственная 
служба есть одна из основных форм реализа-
ции данного права. Через всю Конституцию и 
законодательство о государственной службе 
проявляется реализация данного принципа. 
Поступая на государственную службу, граж-
дане сами становятся участниками управлен-
ческих процессов, субъектами государствен-
ного управления, наделенными властными 
полномочиями и выступающими от имени 
государственного органа. При этом на них 
будет возлагаться обязанность реализации за-
дач и функций государства, исполнение поли-
тики и приверженности определенным прин-
ципам и правилам. 

На раскрытии содержания некоторых 
принципов мы остановимся более подробно. 
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Ю.Н.Старилов достаточно подробно рассмат-
ривает сущность принципа законности. Он по-
нимает под этим необходимость, обязанность 
государственных служащих соблюдать: 

1) Конституцию страны, законодательные 
и подзаконные акты; 

2) общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные дого-
воры и соглашения; 

3) свои права и обязанности, то есть возло-
женные на него полномочия [6, с.149]. 

Государственный служащий может дейст-
вовать только в рамках своих должностных 
полномочий, служебных обязанностей. Любое 
превышение своих полномочий, недолжное 
их исполнение является противоправным дей-
ствием и подлежит наказанию. Именно госу-
дарственные служащие, являющиеся носите-
лями государственных функций и полномо-
чий, должны быть ярыми приверженцами за-
конности. 

Власть, основанная на праве -  есть право-
вая власть, способная обеспечить и защитить 
права и свободы личности, ее честь и досто-
инство. Цель правовой власти – употребление 
своей силы на обеспечение человеческого 
достоинства, создание условий гражданам на 
свободную реализацию своих прав и закон-
ных интересов, опирающуюся на предсказуе-
мость действий власти. 
Принцип казахстанского патриотизма- 

это морально-нравственный принцип, обла-
ченный в правовую форму. 

Пункт 2 статьи 1 Конституции РК офици-
ально установил основополагающие принци-
пы деятельности Республики: принцип казах-
станского патриотизма; принцип обществен-
ного согласия; принцип политической ста-
бильности; принцип экономического развития 
на благо всего народа; принцип решения наи-
более важных вопросов государственной 
жизни демократическими методами, включая 
голосование на республиканском референду-
ме и выборы депутатов в Парламент[7]. Само 
понятие «казахстанский патриотизм» доволь-
но широкое и многогранное, включающее в 
себя различные элементы осознания человека 
себя гражданином страны, личностью, обла-

дающим правами и обязанностями, осознание 
своей национальной и религиозной принад-
лежности и прочих аспектов, из которых 
складывается любовь к Родине, своей стране. 
Принцип единства системы государствен-

ной службы, независимо от разделения госу-
дарственной службы на законодательную, 
исполнительную и судебную власти. 

Одной из наиболее значимых функций го-
сударственных институтов является разработ-
ка согласованных планов и оптимальных про-
грамм для достижения и укрепления: 

а) безопасности и стабильности государст-
ва и его граждан с точки зрения демократиче-
ских свобод, прав и обязанностей; 

б) устойчивого и стабильного роста уровня 
жизни и возможности выбора для людей; 

в) благоприятной политической и законо-
дательной среды; 

г) институциональных возможностей и че-
ловеческих ресурсов, отвечающих потребно-
стям всех граждан и страны в целом; 

д) мер по предоставлению базовых соци-
альных услуг; 

е) мер по защите окружающей среды Ка-
захстана, рациональному, устойчивому разви-
тию всех его естественных ресурсов. 

Достижение этих целей возложено на всю 
систему государственных органов Казахстана, 
а именно на законодательные, исполнительные 
и судебные органы власти. Достижение и реа-
лизация вышеперечисленных задач и целей 
возможны только при системном взаимодейст-
вии, одним из средств которой является единст-
во государственной службы республики. 

Выбор пути демократического развития 
независимого Казахстана предопределил раз-
деление государственной власти на законо-
дательную, исполнительную и судебную вет-
ви. Закрепление и непосредственная реализа-
ция данного принципа была осуществлена 
Конституцией РК 1993 года и продолжена 
дальнейшими конституционными реформами 
нашей республики. 

Данный принцип является классическим 
для демократических стран и призван обеспе-
чить реализацию системы сдержек и противо-
весов в процессе деятельности государствен-
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ных органов власти, ключевым координа-
тором и арбитром которой является Президент. 
Но при всем этом государственная власть едина 
и все государственные органы обязаны обеспе-
чивать государственное управление. Государст-
венное управление как универсальное понятие 
является функционированием государственной 
власти: оно несет в себе все свойства государ-
ства как ядра политической системы общества 
и выражает его сущность и социальное назна-
чение. И независимо от разделения государст-
венной власти на законодательную, исполни-
тельную и судебную ветви специфические 
свойства государственного управления имеют 
место и в его видовых проявлениях. 

Органы законодательной, судебной и ис-
полнительной власти самостоятельны и каж-
дый из них выполняет задачи и функции го-
сударственной службы. Соответственно вы-
деляются три основные функции государст-
венной службы (законодательная, исполни-
тельная и судебная) и каждая из них должна 
самостоятельно исполняться соответствую-
щим органом государственной власти, следо-
вательно, государственной службы и государ-
ственными служащими. 

Единство государственной службы обеспе-
чивается наличием единой законодательной 
базы, единой и обязательной для всех госу-
дарственных служащих, независимо от места 
работы и возлагаемых на них функций, пол-
номочий. Исключение составляют военно-
служащие и приравненные к ним лица, а так-
же работники дипломатического корпуса, что 
связано со спецификой их деятельности. 

С целью разработки и реализации единой 
кадровой политики в Республике успешно 
действует Агенство РК по делам государст-
венной службы, которое, в свою очередь, ве-
дет единые реестры госслужащих, проводит 
анализ и вносит предложения по совершенст-
вованию законодательной базы, на основе ко-
торой вырабатываются  методические реко-
мендации. 

Единство системы государственной служ-
бы не исключает наличие специфики службы 
в различных структурах. Также наличие еди-
ной законодательной базы не исключает воз-

можности принятия и реализации специаль-
ных нормативных правовых актов, зачастую 
это военизированные и правохранительные 
структуры. 
Принцип приоритета прав, свобод и за-

конных интересов граждан перед интереса-
ми государства.Данный конституционный 
принцип находит свою непосредственную 
реализацию именно через институт государ-
ственной службы. Принцип становится реали-
ей, а не просто конституционно закрепленной 
теорией, если он не только установлен и за-
креплен законом, но и является закономерно-
стью в деятельности всех государственных 
служащих, в принимаемых ими нормативных 
и индивидуальных актах государственного 
управления, управленческих решениях. 
Именно реализация этого принципа является 
проблемой в практике деятельности государ-
ственных органов власти. Достаточно сложно 
принять решение в случаях несовпадения, а 
иногда и полного противостояния интересов 
личности и государства, что зачастую проис-
ходит на практике. 

Приоритет прав и свобод человека и граж-
данина с теоретической и практической точек 
зрения означает верховенствующее положе-
ние прав и свобод человека и гражданина. 
Данный конституционный принцип, поло-
женный в основу деятельности госслужбы, 
очень тесно связан с принципом гуманизма, 
то есть признанием высшей ценности челове-
ческой личности, ее прав на свободное разви-
тие и проявление способностей, утверждение 
блага индивидуума как критерия оценки каче-
ства общественных отношений. 

Обеспечение прав, свобод и законных ин-
тересов граждан реализуется посредством: 

- законодательного закрепления обязанно-
стей государственных органов, должностных 
лиц, а значит, государственных служащих пе-
ред гражданами; 

- правовой регламентации эффективного 
контроля и надзора за работой должностных 
лиц; 

- установления ответственности государст-
венных служащих (должностных лиц) за нару-
шение прав и свобод человека и гражданина. 
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Сущность приоритета прав и свобод чело-
века и гражданина состоит в создании усло-
вий для активного участия самого населения в 
государственном управлении и в организации 
такой деятельности государственного аппарата, 
которая гарантировала бы права и законные ин-
тересы каждого гражданина в социальной, эко-
номической и всех других сферах жизни. На 
наш взгляд, суть и гарантированность принципа 
прерогативы прав, свобод и законных интере-
сов граждан перед интересами государства за-
ключается в наложении обязанностей на гос-
служащих соблюдать, охранять, защищать и 
обеспечивать права и свободы личности. 
Принцип транспарентности государст-

венной службы.Пункт 2 ст. 20 Конституции 
РК устанавливает: «Каждый имеет право сво-
бодно получать и распространять информа-
цию любым, не запрещенным законом спосо-
бом». С учетом конституционного права гра-
ждан на участие в государственном управле-
нии, право на получение информации может 
быть реализовано физическими и юридиче-
скими лицами Республики Казахстан посред-
ством получения любой интересующей их 
информации о деятельности государственных 
органов и должностных лиц, принимаемых 
государственных решениях, их реализации, 
знакомиться с отчетами государственных ор-
ганов. Этому способствует развитие совре-
менных информационных технологий и вхо-
ждение Казахстана в открытое мировое ин-
формационное пространство. 

В перестроечное время в Советском Союзе 
впервые прозвучало понятие «гласность», что 
означало открытость деятельности государст-
венного администрирования для общественно-
сти, где основные функции возлагались на 
средства массовой информации. Сегодня СМИ 
являются только лишь одним из инструментов 
обеспечения доступности информации для об-
щества. Появились Интернет и мультимедиа, 
которые активно используются государствен-
ными органами, в том числе и для обеспечения 
выяснения и определения общественного мне-
ния и гласности государственного управления. 
Но само понятие «гласность» приобретает про-
цессуальное значение. 

Новый виток развития гражданского обще-

ства, а именно открытого гражданского обще-
ства, требует не только гласности, но и (в 
рамках возможного) прозрачности государ-
ственного регулирования, деятельности от-
дельно взятого государственного органа и его 
структурных подразделений, движения фи-
нансовых потоков (исполнения республикан-
ского и местных бюджетов) и др.  Рядом ев-
ропейских и азиатских стран были приняты 
специальные нормативные акты, регламенти-
рующие процедуру обеспечения прозрачности 
государственного управления. 

С конца ХХ века начался новый этап разви-
тия государственного управления – транспа-
рантного, прозрачного. На повестку дня выне-
сено новое понятие «транспарентность», то есть 
прозрачность, которое зачастую все больше и 
больше связывают именно с государственным 
управлением. Так, Япония приняла Закон «О 
транспарентности государственного управле-
ния» в 1996 году. На сегодняшний день многие 
страны приняли подобные законы, где этот 
термин является ключевым. То есть мировое 
сообщество взяло на вооружение именно поня-
тие «транспарентность» как более полное и бо-
лее содержательное по значению. 

Учет общественного мнения является лишь 
одной из составных сегодняшних реалий, а 
именно необходимости построения активного 
гражданского общества - цель, которая опреде-
лена как одна из перспектив дальнейшего раз-
вития современного казахстанского общества. 

Обеспечение прозрачности деятельности 
государственных органов определено Прези-
дентом Республики как прерогативное на-
правление развития государственного аппара-
та, для чего в нашей стране предпринят ком-
плекс мер, в том числе и введение электрон-
ного правительства. Каждый государствен-
ный орган имеет официальные сайты и руко-
водитель аппарата государственного органа 
несет ответственность за его содержание и 
обновление.  В настоящее время создано и 
действует более 100 постоянно обновляемых 
сайтов государственных органов. Но качест-
венное содержание многих из них оставляет 
желать лучшего. Так, Международный Центр 
журналистики MediaNetпри поддержке Фонда 
«Сорос-Казахстан» провел анализ 70 сайтов 
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государственных органов РК. Данный анализ 
показал, что достаточно неплохо дела обстоят 
с дизайном и информацией о нормотворчест-
ве. Но аналитическая информация и опера-
тивность сайтов вызвали серьезные критиче-
ские замечания. Наибольшей критике под-
верглось отсутствие в сайтах таких важных 
серверов, как «вопрос-ответ», возможность 
подписки на новости, интерактивные вопро-
сы, архив новостей. 

Считаем, что принцип транспарентности 
является одним из основных начал современ-
ной системы государственного управления и 

должен лечь в основу деятельности государ-
ственного аппарата и быть принципом орга-
низации и деятельности государственной 
службы современного Казахстана. Поэтому 
мы предлагаем включить принцип транспа-
рентности в систему принципов государст-
венной службы Республики Казахстан. Кроме 
того, считаем, что данный принцип носит не-
посредственно конституционный характер и 
вытекает из  конституционно гарантирован-
ного права гражданина на участие в государ-
ственном управлении и на свободу получения 
и распространения информации. 
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Qazağıstan respublikasının dövlət qulluğu sisteminin tələbə edilməsi prinsipləri 
 

Bu məqalədə müəlliflər Qazaxıstan Respublikasında dövlət qulluğunun mövcud prinsiplərini təhlil 
edirlər. Müəlliflər prinsiplərin vacibliyini nümayiş etdirir və onların dövlət qulluğunda birliyin yara-
dılmasına necə kömək edə biləcəyini izah edirlər. Məqalənin yekun bölməsində müəlliflər açıqlıq 
prinsipinin xüsusi əhəmiyyətini və demokratik hüquqi dövlətin qurulmasına necə töhfə verdiyini izah 
edirlər. 
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Principles for forming the system of the civil service of the republic of Kazakhstan 

 

In this article, the authors analyze the existing principles of public service in the Republic of Ka-
zakhstan. The authors demonstrate the importance of the principles and explain how they can help 
create unity in the public service. In the final section of the article, the authors explain the special im-
portance of the principle of transparency and how it contributes to the establishment of a democratic 
rule of law state. 
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üquqi mənada cinayət törədənin ya-
xalanması ilə əlaqədar müəyyən 
şərtlər daxilində yol verilən tədbirlər 

cinayət sayılmır. Cinayətkarın yaxalanması əda-
lət mühakiməsi orqanları qarşısında duran vəzifə-
lərin həyata keçirilməsinə kömək edir, oğurlan-
mış əmlakın qaytarılmasını, vurulmuş zərərin 
ödənilməsini təmin edir. Cinayət törədənin yaxa-
lanması, onun yenidən törədə biləcəyi cinayətlə-
rin qarşısını alır. Qeyd edilən cəhətlər bu institu-
tun əhəmiyyətini göstərir [1.305]. 

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, cinayətkarlı-
ğın qarşısının alınmasında bütün hüquq sahələrini 
tənzimləyən hüquq normaları böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. 

Əzim Piriyev qeyd edir ki, cinayətkarlığın qar-
şısının alınmasının hüquqi əsasını ən çox Azər-
baycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 
maddələri təşkil edir. Məcəllənin bir sıra maddə-
lərinin sanksiyalarında bir neçə cəza növünün ve-
rilməsi və ya tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin 
tətbiq edilməsi kriminogen amillərə böyük profi-
laktik təsir göstərir. Bundan əlavə cəza cəza-icra 
qanunvericiliyinin cəzaçəkmə yerlərindən azadet-
mə qaydası, azadlığa buraxılanların əmək və məi-
şətinin düzəlməsi, onlar üzərində nəzarətin apa-

rılması qaydalarını tənzimləyən normalar cina-
yətlərin qarşısının alınmasının hüquqi əsaslarını 
təşkil edir [2.136]. 

Ali qanunumuz Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının bir sıra maddələrində cinayət-
karlığın qarşısının alınmasının hüquqi əsaslarına 
aid normalar mövcuddur. Belə ki, Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının 12-ci maddəsində 
profilaktik tədbirlərin hüquqi təminatı kimi "İn-
san və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının tə-
min edilməsi dövlətin ali məqsədidir" kimi göstə-
rilir [3.7]. 

Konstitusiyanın 13-cü maddəsində göstərilir 
ki, mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və 
azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, 
şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bil-
məz. 

Cinayətkarlığın qarşısının alınmasının hüquqi 
əsaslarından biri də Konstitusiyanın 15-ci maddə-
sində göstərilən "Azərbaycan dövləti bazar mü-
nasibətləri əsasında iqtisadiyyatın inkişafına şəra-
it yaradır, azad sahibkarlığa təminat verir, iqtisadi 
münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız rəqabətə 
yol vermir" adlı normadır. 

Belə normalar Konstitusiyada yetərincədir. 
Sadaladıqlarımızdan əlavə Konstitusiyanın 25-ci 
maddəsində "İnsan və vətəndaş hüquqlarını və 
azadlıqlarını irqi, milli, dini, dil, cinsi mənşəyi, 
əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məh-
dudlaşdırmaq qadağandır", 33-cü maddəyə uyğun 
olaraq "Qanunla müəyyən edilmiş hallar və məh-
kəmə qərarı istisna olmaqla mənzildə yaşayanla-
rın iradəsi ziddinə heç kəs mənzilə daxil ola bil-
məz", 46-cı maddədə isə qeyd olunur ki, "şəxsiy-
yətin ləyaqəti dövlət tərəfindən qorunur. Heç bir 
hal şəxsiyyətin ləyaqətinin alçaldılmasına əsas 
verə bilməz, heç kəs insan ləyaqətini alçaldan 
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rəftara və ya cəzaya məruz qala bilməz" [3, 13]. 
Cinayətkarlığın qarşısının alınmasının hüquqi 

əsaslarından biri də Konstitusiyanın 63-cü mad-
dəsinin birinci bəndidir: "Hər kəsin təqsirsizlik 
prezumpsiyası hüququ vardır. Cinayətin törədil-
məsində təqsirləndirilən hər bir şəxs, onun təqsiri 
qanunla nəzərdə tutulan qaydada sübuta yetiril-
məyibsə və bu barədə məhkəmənin qanuni qüv-
vəyə minmiş hökmü yoxdursa, təqsirsiz sayılır". 

Əzim Piriyev cinayətkarlığın qarşısının alın-
masının hüquqi əsalarından biri kimi Konstitusi-
yanın 67-ci maddəsində qeyd edilən "Səlahiyyətli 
dövlət orqanlarının tutduğu, həbsə aldığı, cinayət 
törədilməsində ittiham etdiyi hər bir şəxsə dərhal 
onun hüquqları bildirilir və tutulmasının, həbsə 
alınmasının və cinayət məsuliyyətinə cəlb edil-
məsinin səbəbləri izah edilir" normasını xüsusilə 
qeyd etmək lazımdır [2.136]. 

Cinayətlərin qarşısının alınmasının hüquqi 
əsasları ilə bağlı görkəmli kriminalist alim 
F.Y.Səməndərovun mövqeyi nisbətən fərqlidir. O 
yazır: cinayətkarlığın qarşısının alınmasının hü-
quqi tənzimi-dövlətin və onun orqanlarının hüqu-
qi norma yaratma fəaliyyəti olub, Qanunda və 
normativ aktlarda cinayətkarlığın qarşısının alın-
masının məqsəd və vəzifələrini, belə fəaliyyəti 
həyata keçırən subyektlərin dairəsi, səlahiyyətini, 
işin əsas metod və formalarını müəyyən edir. 

Cinayətkarlığın qarşısının alınmasını iqtisa-
diyyatın, siyasətin, ideologiyanın, mədəniyyətin 
və məişətin elə inkişafını nəzərdə tutur ki, bunlar 
cinayətkarlığın səbəb və şəraiti kimi təzahür edə 
bilən ictimai həyatın neqativ tərəflərinin təsirini 
zəifləməyə, neytrallaşdırmağa və aradan qaldır-
mağa kömək edir. İctimai həyatın belə təşkili mü-
vafiq hüquqi tənzimlə təmin edilməlidir [4.132]. 

Prof. F.Y.Səməndərov qeyd edir ki, hüquqi 
tənzimin mahiyyəti onunla bağlıdır ki, hüquq 
normaları sosial faydalı davranışı stimullaşdırır, 
şəxsiyyətin həyat fəaliyyətinin formalaşmasına 
neqativ təsir göstərən amillərinə əks təsir göstə-
rir. Beləliklə, cinayətkarlığın qarşısının alınması-
na yönələn fəaliyyətin optimal həyata keçirilmə-
sinə şərait yaradır. Bununla yanaşı hüquqi akt ci-
nayətkarlığın qarşısının alınması tədbirləri və və-
zifələrini, qaydalarını, onun müxtəlif subyektləri-
nin funksiyalarını, bunlar arasında qarşılıqlı əla-

qənin forma və metodlarının həyata keçirilməsini 
müəyyən edir. Qanunlar və digər normativ aktlar 
belə vəzifələri yerinə yetirməli olan səlahiyyətli 
şəxslərin, cinayətkarlığın qarşısını almaq sahəsi-
nə düşən vətəndaşların şəxsi və əmlak hüquqları-
nın, vətəndaşların, idarə və təşkilatların qanuni 
mənafelərinin gözlənilməsi sahəsində məsuliyyə-
ti təmin edir. Hüquq cəmiyyətin həyatında özü-
nün tənzimedici rolu ilə ya kriminogen amilləri 
neytrallaşdırır, ya da onların hərəkətinə mane 
olur. Hüquq cinayətkarlığın iqtisadi, sosial-mədə-
ni səbəb və şəraitini aradan qaldıra bilər, onun 
meydana gəlməsinə əks təsir göstərə, onları blo-
kadaya ala bilər [4.133]. 

Belə hüquqi tədbirlərin həyata keçirilməsi 
üçün qanun yaradıcılığı yaxşılaşdırılır və möh-
kəmləndirilir, qanunların, normativ aktların dön-
mədən düzgün icrasına nail olunur, qanunların 
düzgün icrasını təmin edən mexanizm yaradılır. 

F.Y.Səməndərov cinayətkarlığın qarşısının 
alınmasına yönələn hüquqi tədbirlərin iki əsas is-
tiqamətini fərqləndirir. Birinci istiqamət - "mad-
di" xarakterli istiqamətdir. Bu istiqamət üzrə hü-
quqi tədbirlərin köməyi ilə birbaşa xarici aləmin 
kriminogen amillərinə, yaxud da bilavasitə krimi-
nogen davranışın determinantlarına, onları neyt-
rallaşdırmaq, yaxud da təsirini zəiflətmək məqsə-
dilə təsir göstərilir. 

İkinci istiqamət - "prosessual" xarakterlidir. 
Bu istiqamət üzrə cinayətkarlığın qarşısını alan 
subyektlərin - vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların 
hüquq və vəzifələrini təsbit etməklə, profilaktika-
nın məzmun və qaydalarını aydınlaşdırmaqla on-
lar tərəfindən profilaktik tədbirlər həyata keçirilir 
[4.135]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, cinayətkarlığın qarşı-
sının alınması cinayətkarlığın səbəb və şəraitinin 
aradan qaldırılmasına, zəifləməsinə və neytrallaş-
masına yönələn dövlət və ictimai tədbirlər siste-
midir. 

Cinayətkarlığın qarşısının alınmasının səmərə-
liliyi, ilk növbədə, onu doğuran səbəblərin və şə-
raitlərin düzgün müəyyən edilməsindən asılıdır. 
Onun qarşısının alınması dedikdə, abstrakt möv-
cud olan bir təzahürün deyil, konkret səbəblər və 
şəraitlə şərtlənən sosial fenomenin xəbərdarlığı 
başa düşülür. Bununla əlaqədar qeyd etmək la-
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zımdır ki, cinayətkarlığın qarşısının alınması 
məhz həmin səbəblərin və şəraitin aradan qaldı-
rılması kimi qiymətləndirilməlidir. Kriminologi-
ya elmində haqlı olaraq təsdiq edilir ki, "cinayət-
karlığın xəbərdarlığı onun səbəblərinin və şəraiti-
nin aradan qaldırılmasına, zəifləndirilməsinə və 
ya neytrallaşdırılmasına yönələn dövlət və icti-
mai tədbirlərin çoxsəviyyəli sistemidir" [5.198]. 

Cinayətlərin qarşısının alınmasının hüquqi 
əsaslarına yanaşmada hüquqşünas alimlər arasın-
da fikir ayrılığının olmasına baxmayaraq, onlar 
cinayətkarlığın səbəb və şəraiti barədə eyni möv-
qedən çıxış edirlər. 

Ç.F.Mustafayev haqlı olaraq qeyd edir ki, ci-
nayətkarlığın bir ictimai-təhlükəli sosial təzahür 
kimi mahiyyətinin tədqiqi prosesində onu doğu-
ran səbəblərin və şəraitin müəyyən edilməsinə 
xüsusi əhəmiyyət verilir. 

Məlumdur ki, cinayətkarlıq törədilmiş cinayət-
lərin məcmusu olduğundan, onu bir sosial feno-
men kimi şərtləndirən səbəblər və şərait məhz bu 
sistemə daxil olan ayrı-ayrı cinayətlərin determi-
nantları ilə birbaşa əlaqəlidir. Odur ki, konkret ci-
nayətin səbəbi və şəraiti müəyyən edilmədən, bü-
tövlükdə cinayətkarlığın səbəbləri və şəraiti haq-
qında obyektiv gerçəkliyi əks etdirən nəticəni əl-
də etmək mümkün deyil [6.75]. 

Cinayətkarlığın qarşısının alınması məsələsin-
dən danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, "xəbər-
darlıq" anlayışına kriminoloji ədəbiyyatda müna-
sibət birmənalı deyildir. Belə ki, bəzi mütəxəssis-
lər hesab edirlər ki, cinayətkarlığın "xəbərdarlı-
ğı", "profilaktikası", "privensiyası" kimi anlayış-
lar qeyd olunan təzahürün qarşısının alınmasının 

müxtəlif şəraitləri və istiqamətləri ilə əlaqədar ol-
duğundan, bir-birindən fərqlənir. Bununla yanaşı, 
"cinayətkarlığın xəbərdarlığı" anlayışını uğurlu 
hesab etməyənlər də vardır. Onlar öz mövqelərini 
əsaslandırmaq üçün qeyd edirlər ki, cinayətkarlı-
ğı xəbərdar etmək olmaz, onu məhdudlaşdırmaq, 
azaltmaq və ya ləğv etmək mümkündür. Bu mü-
təxəssislər həmçinin hesab edirlər ki, real möv-
cud olmayan cinayətkarlığı deyil, onun konkret 
təzahürləri olan cinayətləri xəbərdar etmək olar. 

Cinayətkarlığın qarşısının alınması sahəsində 
ədliyyə orqanları bir sıra profilaktik tədbirlər ha-
zırlamışdır: 

- qanunvericiliyi təkmilləşdirmək və qanun 
yaradıcılığı fəaliyyətində qanunvericiliyin siste-
mə salınması və kodifikasiyasında iştirak etmək, 
onu ictimai inkişafın müasir istiqamətinə uyğun-
laşdırmaq və s. fəaliyyəti həyata keçirmək; 

- qüvvədə olan qanunvericiliyin effektivliyini 
öyrənmək; 

- ölkə miqyasında vahid hüquqi informasiya 
sistemi yaradılması üzrə fəaliyyət göstərmək; 

- hüquqi təbliğata metodik rəhbərlik etmək, 
onun mühüm istiqamətlərini müəyyən etmək, 
təbliğatın effektiv vasitələrini və metodlarını işlə-
yib hazırlamaq; 

- ədliyyə orqanlarının profilaktik əhəmiyyəti 
olan funksiyasına, həm də təhsil müəssisələrində 
hüquqi təhsilin təşkilat-metodik təminatı aiddir. 

Hazırda cinayətlərin qarşısının alınması istiqa-
mətində müəyyən addımlar atılmaqdadır: hüquq-
mühafizə orqanlarında struktur dəyişiklikləri apa-
rılır, cinayətkarlığa qarşı mübarizəni gücləndir-
mək məqsədilə yeni qurumlar formalaşdırılır.
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  Narmin Guliyeva 
Legal grounds for crime prevention 

 
The article considers the legal grounds for the prevention of crime. In particular, the article notes 

that the greatest importance in the prevention of crime is the legal norms that regulate all branches of 
law. 

Together with that, it is specified that the legal basis for the prevention of crime together with the 
norms of the articles of the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan are the norms of the Consti-
tution of the Republic of Azerbaijan. 

The article analyzes in a comparative order the positions of different scholars on the legal basis of 
crime prevention. 

 
Нармин Гулиева 

Правовые основы предупреждения преступности 
 

В статье рассматриваются правовые основы предупреждения преступности. В частности, в 
статье отмечается, что большое значение в предупреждении преступности представляют пра-
вовые нормы, регулирующие все отрасли права. 

Вместе с тем, указывается, что правовую основу предупреждения преступности вместе с 
нормами статей Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики составляют нормы Консти-
туции АР. 

В статье в сравнительном порядке проанализированы позиции различных ученых по право-
вым основам предупреждения преступности. 
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üasir dövrdə beynəlxalq sülhə və 
təhlükəsizliyə, dövlətlər və xalqlar 
arasında dinc-yanaşı yaşamağa, 

bütövlükdə beynəlxalq birliyin həyati əhəmiyyət-
li maraqlarına xüsusi təhlükə törədən beynəlxalq 
xarakterli cinayətlərdən biri də cinayət yolu ilə 
əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması – başqa 
sözlə, çirkli pulların yuyulmasıdır. 

Beynəlxalq sənədlər və müxtəlif dövlətlərin 
qanunvericiliyinin təhlilini əsasında sadə şəkildə 
demək olar ki, çirkli pulların yuyulmasının tərifi 
öz cinayətindən əldə edilən gəlirlərə sahib olmaq 
və cinayətkar əmlakın hər hansı bir şəkildə idarə 
edilməsinə və ya saxlanmasına kömək etmək də 
daxil olmaqla cinayət əmlakının idarə edilməsi və 
ya ona malik olmanın bütün formalarını əhatə 
edir. Qeyd etmək lazımdır ki, çirkli pulların yu-
yulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi iq-
tisadi nəticələri olan maliyyə cinayətləridir və 

çirkli pullardan terrorizmin maliyyələşdirilməsin-
də də istifadə olunduğu üçün bu əlaqəli cinayətlə-
rin cəmiyyət həyatına və dünya iqtisadiyyatına 
vurduğu zərəri gözardı etmək mümkün deyildir. 
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların yuyulması-
nın (PY) səbəb olduğu mənfi nəticələri iqtisadi 
və ictimai-siyasi olmaqla fərqləndirə bilərik. Pul-
ları yumaqda məqsəd onun qeyri-qanuni mənşə-
yini gizlətmək və leqallaşdırmaq olduğundan ci-
nayətkar sərmayəni az effektiv iqtisadi sektora 
qoya bilər ki, bu da qeyri-optimal sərmayə qoyu-
luşuna gətirib çıxarır. İkinci bir tərəfdən sərmayə 
qoyulmuş çirkli pullar təmiz sərmayə qoyuluşuna 
mane ola bilər. Üçüncü bir tərəfdən isə çirkli pul-
lar qeyri-sağlam rəqabətə yol aça bilər. Belə ki, 
çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan hər han-
sı bir şəxsin yaratdığı müəssisə və ya təşkilat qa-
zanc əldə etmək məqsədilə çalışmaya da bilər və 
bununla da həmin müəssisə və ya təşkilat tərəfin-
dən təklif olunan xidmətlərin dəyəri analoji təmiz 
müəssisə və ya təşkilat tərəfindən təqdim edilən 
xidmətlərin dəyərindən çox aşağı ola bilər. İcti-
mai-siyasi nəticələrə gəldikdə isə vurğulamaq la-
zımdır ki, cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin 
yuyulması ən başlıcası ölkədə cinayətkarlıq sta-
tistikasının artımına səbəb olur. İkinci bir yandan 
cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlərin yuyulma-
sına müəyyən orqanların səssiz qalması üçün rüş-
vət təklifləri olacaqdır ki, bu da ölkədə rüşvətxor-
luğun artımına gətirib çıxaracaqdır və cinayətkar-
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lar ölkənin iqtisadiyyatı üzərində hegemonluq et-
məyə başlayacaqlar. Bu da son nəticədə siyasi 
idarəçiliyi ələ almaq istəyinə və ölkədə dincliyin 
pozulmasına gətirib çıxara bilər.  

Çirkli pulların yuyulması kifayət qədər ciddi 
problem olduğundan bu mövzuda müxtəlif hü-
quqşünaslar, professorlar və digər hüquq elmləri 
mütəxəssisləri tərəfindən bir çox kitablar nəşr 
olunmuş, rəsmi qəzet və jurnallarda məqalələr 
dərc olunmuşdur. Belə ki, bu sahədə K.Sulliva-
nın, C.Kassaranın, D.C.Robinsonun, C.Turnerin, 
Pyotr Lilleyin, Zaur Hacılının və s. müəlliflərin 
əsərlərini qeyd etmək olar. Bütün bu kitabların 
rəhbər istiqaməti birdir: çirkli pulların yuyulması 
mexanizmini müəyyən etmək və ona qarşı effek-
tiv mübarizə aparmaq. 

Bir ifadə kimi isə “pulların yuyulması” heç də 
uzaq keçmişdə deyil, keçən əsrin sonlarında 
ABŞ-da mafiyanın gördüyü işlərlə əlaqədar işlən-
məyə başlamışdır. O vaxtlar mafiya dələduzluq-
dan, fahişəlikdən, qumar oyunlarından, qaçaq 
yolla gətirilmiş spirtli içkilərin satışından və qa-
nunla qadağan olunan digər bu qəbil əməllərdən 
əldə etdiyi gəlirləri qanuni mənbələrdən əldə 
olunmuş kimi göstərməyə və sübut etməyə çalı-
şırdı. Bu məqsədlə Al Kapone başda olmaqla ma-
fiya adamları çirkli pulları nağd pulla işləyən qa-
nuni biznesə qoymağa başlamışdılar. Bu biznesdə 
böyük pay isə özəl çamaşırxanalara məxsus idi. 
Məhz ona görə də bu cür çamaşırxanalarda çirkli 
paltardan başqa həm də “çirkli” pulların “yuyul-
duğu” deyilirdi. Kütləvi informasiya vasitələrin-
də bu cür “pulların yuyulması” əməlləri ilk ola-
raq “Votergeyt qalmaqalı” zamanı “Guardian” 
qəzeti tərəfindən hallandırılmışdı [11, s.143]. O 
vaxt ABŞ Prezidenti Riçard Niksonun seçki qə-
rargahı qeyri-qanuni topladığı ianələri Mexikoda-
kı hesabına köçürüb daha sonra Mayamidəki şir-
kəti vasitəsilə geri qaytarmışdı. Bəlkə də mütə-
şəkkil cinayətkarlıqla (mafiya) üzləşən ilk ölkə-
lərdən olduğuna görədir ki, çirkli pulların yuyul-
ması ilə mübarizə üzrə qanunvericilik ABŞ-da 
başqalarından daha tez formalaşdırılmağa başlan-
mışdır. Artıq 1970-ci ildə ABŞ Konqresi tərəfin-
dən PY problemi ilə birbaşa əlaqəsi olan üç əsas 
qanun (“Mütəşəkkil cinayətkarlıq üzrə nəzarət”, 
“Bank sirri” və “Narkotiklərin yayılmaması üzrə 

ümumi nəzarət” haqqında qanunlar) qəbul edil-
mişdi.1986-cı ildə isə narkotiklərin dövriyyəsi ilə 
yanaşı, digər predikativ cinayətləri nəzərdə tutan 
“Pulların yuyulması üzrə nəzarət” (“Money La-
undering Control Act”) haqqında qanun qəbul 
edilmişdir. Beynəlxalq aləmdə PY məsələsi ke-
çən əsrin 80-ci illərində öz aktuallığını artırmağa 
başlamışdır və artıq 1988-ci ildə BMT-nin Nar-
kotik və psixotrop maddələrin qeyri-qanuni döv-
riyyəsinə qarşı mübarizə haqqında Konvensiyası 
(bundan sonra – Vyana Konvensiyası) hazırlanıb 
dövlətlərin ratifikasiyasına açıq elan edilmişdir. 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1988-ci il Narko-
tik Vasitələrin və Psixotrop Maddələrin Qanun-
suz Dövriyyəsinə Qarşı Konvensiyası 1990-cı il 
noyabrın 11-də qüvvəyə minib. 2020-ci ilin iyu-
nuna olan məlumata görə, Konvensiyanın 191 
Tərəfi var. 1988-ci il Konvensiyası 1970 və 
1980-ci illərdə baş verən siyasi və sosioloji hadi-
sələrin ardınca qəbul edilmişdir. Əsasən inkişaf 
etmiş dünyada rekreasiya məqsədləri üçün koka-
in və heroinə artan tələbat ənənəvi olaraq koka və 
tiryəkin becərildiyi coğrafi ərazilərdə qeyri-qanu-
ni istehsalın artmasına səbəb oldu. Narkotik vasi-
tələrin qeyri-qanuni ticarətinin həcminin artması 
ilə beynəlxalq narkotik ticarəti cinayətkar qrupla-
rın üstünlük təşkil etdiyi çoxmilyardlarla dollar-
lıq biznesə çevrildi və bu, 1988-ci il Konvensiya-
sının yaradılmasına və nəticədə narkotiklərə qarşı 
mübarizənin genişlənməsinə əsas verdi. 1989-cu 
ildə “Böyük yeddiliy”in sammitində məsələ kifa-
yət qədər ciddi hesab olunaraq xüsusi Maliyyə 
Tədbirləri üzrə İşçi Qrupunun (bundan sonra – 
FATF) yaradılması barədə qərar qəbul edilmişdi. 
Əgər o vaxtlar FATF 15 üzv dövlətdən ibarət idi-
sə, bu gün ona 37 dövlət və 2 beynəlxalq təşkilat 
daxildir. Qeyd olunmalıdır ki, qalan ölkələrin də 
əksəriyyəti FATF tipli digər qurumların üzvüdür. 
Doğrudur ki, beynəlxalq miqyaslı bir çox digər 
qurumlar kimi FATF da dövlətlər üçün məcbure-
dici heç bir qərar qəbul edə bilməz, qəbul etdiyi 
hər hansı qərar və ya sənəd yalnız və yalnız töv-
siyə xarakteri daşıyır. Buna baxmayaraq, 
PY/TM-ə qarşı mübarizədə FATF-ın əhəmiyyəti 
həddindən artıq böyükdür. Bu günlərdə FATF tə-
rəfindən hazırlanmış “40 Tövsiyə” və “9 Xüsusi 
Tövsiyə” (bundan sonra – FATF Tövsiyələri) hər 
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bir dövlətdə və müvafiq məqsədlərlə fəaliyyət 
göstərən beynəlxalq qurumlarda PY/TM-ə qarşı 
mübarizə sahəsində rəhbər rolunu oynayır. Dün-
ya Bankı, Avropa Şurası və hətta BMT öz üzvlə-
rinin PY/TM-ə qarşı mübarizəsinin lazımi səviy-
yədə olub-olmamasını qiymətləndirərkən məhz 
FATF Tövsiyələrinə istinad edir. FATF-ın ən 
əsas nailiyyətlərindən biri o oldu ki, PY artıq yal-
nız nağd pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar kimi deyil, 
daha geniş spektrli əməllərlə əlaqədar mənfi icti-
mai təzahür kimi qəbul edilməyə başlanmışdır 
[5,s.51]. Vyana Konvensiyasının verdiyi mandata 
əsasən, 1997-ci ildə Cinayətkarlığa və narkotiklə-
rin yayılmasına qarşı mübarizə üzrə BMT-nin 
Departamenti nəzdində PY-yə qarşı mübarizə üz-
rə xüsusi Qurum yaradılmışdır. O vaxtdan bəri 
qurum tərəfindən “PY-yə qarşı mübarizə üzrə 
Tədbirlər Planı” icra edilməkdədir. Tədbirlər pla-
nının əsas məqsədi də üzv dövlətlərə PY-yə və 
TM-ə qarşı mübarizə, o cümlədən cinayət nəticə-
sində əldə edilmiş varidatın müəyyən edilməsi, 
həbsi və müsadirəsi istiqamətində müvafiq texni-
ki yardım göstərməkdən ibarətdir. Bununla əlaqə-
dar həm anglo-sakson, həm də kontinental hüquq 
sistemləri üçün PY-yə qarşı mübarizə üzrə nümu-
nəvi qanunlar hazırlanmışdır [5, s.51]. 

Baş Assambleyanın 15 noyabr 2000-ci il tarix-
li 55/24 saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş BMT-
nin Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı 
Konvensiyası transmilli mütəşəkkil cinayətkarlı-
ğa qarşı mübarizədə əsas beynəlxalq sənəddir. 

Polermo Konvensiyasının “Cinayət yolu ilə əl-
də edilmiş pul vəsaitlərinin yuyulmasının krimi-
nallaşdırılması” adlı 6-cı maddəsində deyilir: 

I. Əmlakın cinayət fəaliyyəti və ya bu cür fəa-
liyyətdə iştirak nəticəsində əldə edildiyini bilə-bi-
lə, həmin əmlakın qeyri-qanuni mənbəyini gizlət-
mək və ya əsas hüquq pozuntusunun törədilmə-
sində iştirak edən hər hansı şəxsə öz əməllərinə 
görə hüquqi məsuliyyətdən qaçmaq üçün yardım 
etmək məqsədilə həmin əmlakın ötürülməsi və ya 
onun statusunun dəyişdirilməsi;  

II. Əmlakın cinayət fəaliyyəti və ya bu cür 
fəaliyyətdə iştirak nəticəsində əldə edildiyini bi-
lə-bilə həmin əmlakın həqiqi təbiətinin, mənşəyi-
nin, olduğu və yerləşdiyi yerin, hərəkətinin və ya 
onunla əlaqədar hüquqların gizlədilməsi və ya 

ört-basdır edilməsi; dövlətlərin öz konstitusional 
prinsipləri və öz hüquqi sistemlərinin əsas kon-
sepsiyaları nəzərə alınaraq;  

III. Əmlak qəbul olunduğu zaman onun cina-
yət fəaliyyəti və ya bu cür fəaliyyətdə iştirak nəti-
cəsində əldə edildiyini bilə-bilə əmlakın əldə 
olunması, ona sahiblik və ya ondan istifadə edil-
məsi;  

IV.Yuxarıdakı müddəalarda müəyyən edilmiş 
hər hansı bir əməlin törədilməsində iştirakçılıq və 
ya birgə iştirakçılıq, ona cəhd, kömək, təhrik və 
ya onunla əlaqədar təşkilatçılıq edilməsi [15]. 

Bu Konvensiyanın 6-cı maddəsinə görə xarici 
ölkənin yurisdiksiyası altında baş vermiş əməlin 
predikativ cinayət sayılması üçün bu əməlin hər 
iki dövlətin qanunvericiliyinə əsasən cinayət sa-
yılmasının zəruri olduğunu, bu iki şərti Azərbay-
can vətəndaşları və ya respublikada daimi yaşa-
yan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə münasibətdə 
qanunvericiliyimizlə tam nəzərdə tutulmasını və 
bu iki şərtin digər şəxslərə münasibətdə Azərbay-
canın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə 
nəzərdə tutula bilməsini nəzərə alaraq qənaətə 
gələ bilərik ki, qanunvericiliyimiz əsasında predi-
kativ cinayətlərə müvafiq yurisdiksiyanın tətbiq 
edilməsindəki şərtlər bu məqsədlər üçün beynəl-
xalq standartlarla nəzərdə tutulmuş şərtlərə tam 
uyğundur [5, s.45]. Palermo Konvensiyası, həm-
çinin Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə 
tədbirlərini də müəyyənləşdirir (maddə 7). Belə 
ki, hər bir İştirakçı Dövlət hərtərəfli daxili tən-
zimləmə və nəzarəti təsis edəcək banklar və bank 
olmayan maliyyə institutları üçün rejim və lazım 
olduqda çirkli pulların yuyulmasının bütün for-
malarının qarşısını almaq və aşkar etmək üçün öz 
səlahiyyətləri daxilində çirkli pulların yuyulması-
na xüsusilə həssas olan digər orqanlar təsis etmə-
lidir ki, onlar öz səlahiyyətləri daxilində müştəri-
nin identifikasiyası, uçotunun aparılması və şüb-
həli əməliyyatlar barədə məlumat verməklə mü-
kəlləf olsunlar. İştirakçı dövlətlər çirkli pulların 
yuyulması ilə mübarizə məqsədilə məhkəmə, hü-
quq-mühafizə və maliyyə tənzimləyici orqanları 
arasında qlobal, regional, subregional və ikitərəfli 
əməkdaşlığa çalışmalıdırlar [15]. 

Çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə sahə-
sində Avropa İttifaqı çərçivəsində də beynəlxalq 
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sənədlər qəbul olunmuşdur. Strasburq Konvensi-
yası və ya CETS 141 kimi də tanınan Cinayətdən 
Gələn Gəlirlərin Yuyulması, Axtarışı, Müsadirəsi 
haqqında Konvensiya cinayətin təhqiqatı və iz-
lənməsi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı və 
qarşılıqlı yardımı asanlaşdırmaq məqsədi daşıyan 
Avropa Şurasının Konvensiyasıdır. Konvensiya 
dövlətlərə hətta tam qanunvericilik harmoniyası 
olmadıqda belə eyni dərəcədə səmərəlilik əldə et-
məkdə kömək etmək məqsədi daşıyır. Tərəflər 
xüsusilə cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin 
yuyulmasını cinayət hesab etməyi və alətləri və 
əldə edilmiş gəlirləri (və ya dəyəri bu gəlirlərə 
uyğun gələn əmlakı) müsadirə etməyi öhdələrinə 
götürürlər.  

Çirkli pulların yuyulması ilə mübarizədə qay-
dalar müəyyən edən sənədlər içərisində Avropa 
Birliyinin Direktivləri xüsusi yer tutur. Çirkli 
pulların yuyulmasının qarşısını almaq və Birliyin 
maliyyə təhlükəsizliyini qorumaq üçün maliyyə 
sisteminə nəzarətlə bağlı Avropa İttifaqının hü-
quqi bazası həmişə kifayət qədər yüksək səviyyə-
də olmuşdur [12, s.124]. İlk hüquqi sənədlərdən 
biri “Maliyyə sistemindən çirkli pulların yuyul-
ması məqsədi ilə istifadəsinin qarşısının alınması 
haqqında” 91/308/EEC saylı Direktivdir. Sənəd-
də ilk dəfə olaraq “çirkli pulların yuyulması”, 
“müştərilərin müəyyən edilməsi vəzifəsi” və s. 
kimi anlayışlar təqdim edilib [13, p.18].Bəzi də-
yişikliklərə məruz qalan növbəti sənəd 2001-ci il 
Direktivi oldu. Onun müddəaları çirkli pulların 
yuyulması ilə mübarizə üçün nəzarətin həyata ke-
çirildiyi qurumların dairəsini əhəmiyyətli dərəcə-
də genişləndirdi.Kompüter texnologiyasının inki-
şafı, eləcə də internet vasitəsilə qeyri-qanuni ma-
liyyə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi yolları ilə 
2001-ci il Direktivinin müddəalarına yenidən ba-
xılması zərurəti yarandı. Üçüncü belə sənəd “Ma-
liyyə sistemindən çirkli pulların yuyulması və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi üçün istifadə-
sinin qarşısının alınması və onun həyata keçiril-
məsi tədbirləri haqqında” 25 oktyabr 2005-ci il 
tarixli Direktivdir. Onun müddəaları Avropa İtti-
faqının maliyyə sistemində çirkli pulların yuyul-
masının aşkar edilməsində hüquq-mühafizə or-
qanlarının səlahiyyətlərini və fəaliyyət dairəsini 
daha da genişləndirdi [10, s.252]. Məhz 

2005/60/EC Direktivi Direktivlər arasında “terro-
rizmin maliyyələşdirilməsi” anlayışını təqdim 
edən birinci Direktiv oldu. Hazırda 2005/60/EC 
Direktivi artıq qüvvədə deyil, çünki o, 24 iyun 
2015-ci il tarixli Direktiv ilə əvəz edilmişdir.  

Avropa Parlamentinin və Şurasının 20 may 
2015-ci il tarixli Direktivi maliyyə sistemindən 
çirkli pulların yuyulması və ya terrorçuluğun ma-
liyyələşdirilməsi məqsədləri üçün istifadəsinin 
qarşısının alınmasına dair Qaydalara düzəlişlər 
edir. Avropa Birliyinin 2005-ci il Direktivini, 
2006-cı il Direktivini (Avropa İqrisadi Zonası ilə 
əlaqəli mətn) və 2012-ci il Direktivini ləğv edir 
[9,p.445]. Maliyyə sistemindən çirkli pulların yu-
yulması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi 
məqsədləri üçün istifadəsinin qarşısının alınması-
na dair 2015-ci il 20 may tarixli Avropa Birliyi-
nin Direktivi maliyyə sistemindən çirkli pulların 
yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi 
məqsədi ilə istifadənin qarşısının alınması prose-
durunu tənzimləyən tənzimləyici aktdır [9, 
p.121]. Yeni Direktivin qəbulu nəinki Avropa İt-
tifaqının bütün 27 üzv dövlətinin ərazisində çirkli 
pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələş-
dirilməsinin qarşısının alınmasında mühüm ad-
dım idi, həm də Avropa İttifaqına qoşulmağa da-
ha 7 namizəd ölkə üçün qanunvericiliyin uyğun-
laşdırılmasına yönəldilmişdi [9]. 2015-ci il Di-
rektivinin əsas məqsədləri aşağıdakılardır: bank-
lara olan tələblərin gücləndirilməsi, şirkətlərin 
benefisiar sahibləri haqqında məlumatların şəf-
faflığına dair tələblərin müəyyən edilməsi, əmək-
daşlıq və məlumat mübadiləsi prosedurlarının sa-
dələşdirilməsi. Aİ-yə üzv dövlətlərin maliyyə 
kəşfiyyatı orqanları arasında, Aİ üzvü olmayan 
ölkələrə qarşı tutarlı siyasətin işlənib hazırlanma-
sı və Aİ ölkələrinin səlahiyyətli orqanlarının mü-
vafiq sanksiyalar tətbiq etmək səlahiyyətlərinin 
gücləndirilməsi [14]. 

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin 
leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə sahəsində bü-
tün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də müvafiq 
qanunvericilik tənzimləməsi və təşkilati mexa-
nizmlər müəyyən edilmişdir. Azərbaycan bir sıra 
beynəlxalq sənədlərə qoşularaq bəzi müvafiq təd-
birlər görmüşdür. Bu tədbirlər arasında Maliyyə 
Monitorinqi Xidmətinin yaradılması, müvafiq qa-
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nunvericiliyimizdə müəyyən dəyişikliklər edil-
məsi, müvafiq qanunvericiliyimizin tətbiqi üçün 
tədbirlər görülməsi, qanunvericiliyimizə riayət 
edilməsinə nəzarət, zaman keçdikcə onun bir da-
ha dəyişdirilməsinə zərurət olub-olmaması məsə-
ləsinin daim nəzarətdə saxlanması, dövlət orqan-
ları əməkdaşlarının və digər vətəndaşların bu sa-
hədə daim maarifləndirilməsi kimi tədbirlər yer 
almışdır [5, s.54]. 

Çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə apar-
maq üçün AR bir sıra beynəlxlaq sənədlərə qo-
şulmuşdur. Belə ki, ölkəmiz terrorizmlə mübarizə 
sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq aparmaq üçün 
2002-ci ildə 1999-cu il Terrorizmin maliyyələşdi-
rilməsi ilə mübarizə haqqında BMT Konvensiya-
sını, 2004-cü ildə Terrorizmin qarşısının alınması 
haqqında Avropa Konvensiyasını, digər cinayət 
məsələləri üzrə 1992-ci ildə BMT-nin narkotik və 
psixotrop maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə 
qarşı mübarizə haqqında Konvensiyasını (20 de-
kabr 1988-ci il, Vyana), 2002-ci ildə Ekstradisiya 
haqqında Avropa Konvensiyasnı və 2 Əlavə Pro-
tokolu, 2003-cü ildə Cinayət məsələlərində qarşı-
lıqlı hüquqi yardım haqqında Avropa Konvensi-
yasını və ona Əlavə Protokolu, 2000-ci il Mütə-
şəkkil cinayətkarlığa qarşı BMT Konvensiyasını 
(Palermo Konvensiyası), Cinayət fəaliyyətindən 
əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması, aşkar 
olunması, götürülməsi və müsadirə edilməsi haq-
qında AŞ Konvensiyanı, 2004-cü ildə Korrupsiya 
ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında AŞ 
Konvensiyanı, Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hü-
quqi məsuliyyət haqqında AŞ Konvensiyanı, 
2005-ci ildə BMT-nin Korrupsiya əleyhinə Kon-
vensiyanı ratifikasiya etmiş, 2001-ci ildə Cinayət 
məsələlərindəki işlərin nəqli haqqında Avropa 
Konvensiyasını, 2004-cü ildə Terrorizmin qarşı-
sının alınması haqqında Avropa Konvensiyasına 
düzəliş edən Protokolu, Korrupsiyaya qarşı BMT 
Konvensiyasını, 2005-ci ildə Terrorizmin qarşısı-
nın alınması haqqında AŞ Konvensiyasını imza-
lamışdır [2]. Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən 
gəlirlərin leqallaşdırılmasına, axtarışına, həbsinə, 
müsadirəsinə və terrorçuluğun maliyyələşdiril-
məsinə dair” 2017-ci ildə 2005-ci il mayın 16-da 
Varşava şəhərində imzalanmış Avropa Şurasının 
Konvensiyası Azərbaycan Respublikasının mü-

vafiq qeyd-şərt və bəyanatları ilə təsdiq edilməsi 
haqda qanun qəbul olunmuşdur. 

Qeyd etməliyik ki, 80-ci illərin sonunda Azər-
baycan çətin vaxtlar yaşasa da, müstəqilliyinin 
bərpasını elan etdikdən qısa müddət sonra Vyana 
Konvensiyasına qoşulub, onun bütün tələblərinə 
bu günədək tam həcmdə riayət etməyə çalışır. 
2002-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasının Pulla-
rın yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdiril-
məsinə qarşı tədbirlərin qiymətləndirilməsi üzrə 
Ekspertlər Komitəsinə (bundan sonra – MONEY-
VAL) üzv olmuşdur. O vaxtdan bəri PY və TM-ə 
qarşı mübarizə istiqamətində Azərbaycan tərəfin-
dən bir sıra əhəmiyyətli tədbirlər görülmüşdür. 
Bəri başdan qeyd etmək lazımdır ki, 2003-cü ildə 
Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış Pulların yu-
yulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi-
nə qarşı tədbirlər üzrə Ekspertlər Qrupu tərəfin-
dən işlərin əksəriyyəti görülmüşdür. Belə ki, qru-
pun təşəbbüsü ilə Cinayət Məcəlləsinə PY əməli-
ni kriminallaşdıran maddə (CM-in 193-1) əlavə 
edilmişdir. Bununla əlaqədar CM-in 241-ci mad-
dəsi (“Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələ-
rin qanunsuz dövriyyəsindən əldə edilmiş pul və-
saitini və ya digər əmlakı leqallaşdırma”) qüvvə-
dən düşmüşdür. Milli qanunvericiliyimiz kon-
tekstində PY CM-in bir neçə maddəsi çərçivəsin-
də nəzərə alınmalıdır. Belə ki, adı çəkilən əməllər 
cinayət məsuliyyəti yaradır:  

1.Yalançı sahibkarlıq, yəni kredit almaq, rü-
sumlardan azad olmaq və ya digər əmlak mənfəə-
ti əldə etmək, yaxud qadağan edilmiş fəaliyyəti 
gizlətmək məqsədilə sahibkarlıq fəaliyyətini hə-
yata keçirmək niyyəti olmadan müəssisə və ya 
digər hüquqi şəxsin yaradılması xeyli miqdarda 
ziyan vurduqda, habelə xeyli miqdarda gəlir əldə 
etməklə törədildikdə [1, s.166-167]; 

2. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini 
və ya digər əmlakı leqallaşdırma, yəni cinayət 
yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə pul vəsaitlərinə 
və ya digər əmlaka qanuni status vermək, onların 
əldə edilməsinin həqiqi mənbəyini gizlətmək 
məqsədilə belə pul vəsaitləri və ya əmlakdan isti-
fadə etməklə maliyyə əməliyyatlarının və ya di-
gər əqdlərin həyata keçirilməsi [1, s.167-168]; 

 3. Cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə pul 
vəsaitlərini və ya digər əmlakı əldə etmə, onlara 
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sahiblik və ya onlardan istifadə etmə, yaxud sə-
rəncam vermə - Qabaqcadan vəd etmədən cinayət 
yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə xeyli miqdarda 
pul vəsaitləri və ya digər əmlakı əldə etmə, onla-
ra sahiblik və ya onlardan istifadə etmə, yaxud 
onların əldə edilməsinin həqiqi mənbəyini gizlət-
mədən onlara sərəncam vermə [1,s.168-169]; 

 4. Yuxarıdakı əməllərin törədilməsinə hazırlıq 
və ya cəhd [1, s.44], habelə əməllərin törədilmə-
sində iştirakçılıq [1, s. 45-47]. 

Qanunvericiliyimizin qeyd olunan maddələri-
nə daha detallı baxdıqda onların beynəxlaq stan-
dartlara uyğun olduğunu və beynəlxalq sənədlər-
də nəzərədə tutlmuş əməllərin qanunvericiliyi-
mizdə əhatə olunduğu qənaətinə gələ bilərik. 
Əlavə edə bilərik ki, Strasburq və Varşava kon-
vensiyaları dövlətlərə sözügedən əməllərin bir sı-
ra digər şərtlərlə törədildiyi halda da kriminallaş-
dırılmasını tövsiyə edir. Belə ki, şəxs əmlakın ci-
nayət yolu ilə əldə olunduğunu güman etməli idi-
sə və (və ya) şübhələnibsə, gəlir əldə etmək (ta-
mah) və (və ya) cinayət fəaliyyətini davam etdir-
mək məqsədilə fəaliyyət göstəribsə, cinayət mə-
suliyyətinə cəlb olunmalıdır [6; 7]. Dövlətlərin 
ixtiyarına buraxılmış bu tövsiyələr PY-nin qəs-
dən deyil, ehtiyatsızlıqdan törədilməsi halını da 
əhatə edə bilər. Bu cür məsələlər qanunvericiliyi-
mizdə əhatə olunmamışdır [5, s.36]. 

Pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliy-
yələşdirilməsinə qarşı tədbirlər üzrə Ekspertlər 
Qrupu “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlə-
rinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı müba-
rizə” haqqında qanun layihəsinin hazırlanmasın-
da olduqca əhəmiyyətli rol oynamışdır. Xüsusilə 
vurğulanmalıdır ki, ABŞ Ədliyyə Departamenti-
nin, Avropa Şurasının, BMT-nin Narkotiklər və 
Cinayət üzrə Ofisinin, Dünya Bankının və BVF-
in nüfuzlu qurumlarının ekspertləri tərəfindən qa-
nun layihəsi ümumilikdə müsbət qiymətləndiril-
mişdir. Hal-hazırda müvafiq qanun və bu qanunla 
bağlı digər normativ xarakterli aktlar qüvvədədir. 

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin 
və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terror-
çuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
haqqında AR Qanunu 10 fevral 2009-cu ildə qə-
bul edilmiş və 24 fevral 2009-cu ildə qüvvəyə 

minmişdir. Bu Qanun cinayət yolu ilə əldə edil-
miş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqal-
laşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdiril-
məsi ilə bağlı hüquqpozmaların aşkar edilməsi və 
qarşısının alınması üçün hüquqi mexanizmin ya-
radılmasına, belə pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliy-
yələşdirilməsi məqsədi ilə maliyyə sistemindən 
istifadə olunması imkanlarını istisna edən şəraitin 
yaradılmasına, bu sahədə dövlətin və cəmiyyətin 
maraqlarının qorunmasına yönəlmişdir. Qanun 4 
fəsil, 22 maddədən ibarətdir və çirkli pulların yu-
yulması sahəsində istifadə olunan əsas anlayışla-
rı, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin 
və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının və ya 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının 
alınmasına dair tədbirləri, maliyyə monitorinqi 
orqanının fəaliyyətinin təşkili qaydası və məsu-
liyyət məsələlərini müəyyən edir. 

Bundan əlavə, AR-də çirkli pulların yuyulması 
ilə mübarizə məqsədilə Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 3 iyun tarixli 211 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xarici dövlətlə-
rin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Res-
publikası ərazisində həyata keçirdikləri maliyyə 
əməliyyatları barədə məlumatların bu dövlətlərin 
səlahiyyətli orqanlarına verilməsi Hədləri və 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbay-
can Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı qə-
bul edilmişdir. Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki 
şəxslərinin Azərbaycan Respublikası ərazisində 
həyata keçirdikləri maliyyə əməliyyatları barədə 
məlumatların bu dövlətlərin səlahiyyətli orqanla-
rına verilməsi Hədləri və Qaydası” Azərbaycan 
Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 76-1-ci mad-
dəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının 
hesabatverən maliyyə institutları tərəfindən barə-
sində hesabat verilməli hesabların müəyyən edil-
məsi üçün həyata keçirilməli olan hərtərəfli yox-
lama prosedurlarını, xarici dövlətlərin hüquqi və 
fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində həyata keçirdikləri maliyyə əməliyyat-
ları barədə məlumatların bu dövlətlərin səlahiy-
yətli orqanlarına verilməsi hədlərini və qaydaları-
nı müəyyən edir [2]. 

18 noyabr 2016-cı ildə “Cinayət yolu ilə əldə 
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın le-
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qallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdi-
rilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017–2019-cu il-
lər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın təsdiq edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Sərəncam vermişdir. Milli Fəaliyyət Planı dövlət 
orqanlarının bu sahədə fəaliyyətlərinin effektiv 
əlaqələndirilməsini təmin edən koordinasiya me-
xanizminin yaradılması, onlar arasında əməkdaş-
lığın və məlumat mübadiləsi sisteminin səmərəli-
liyinin artırılması, qanunvericiliyin beynəlxalq 
standartlara tam uyğunlaşdırılması, beynəlxalq 

əməkdaşlığın gücləndirilməsi, PY/TM-ə qarşı 
mübarizə aparan dövlət orqanlarının potensialının 
gücləndirilməsi və digər məsələləri əhatə edir [5]. 

Beləliklə, adı çəkilən hüquqi sənədlər AR-in 
ərazisində Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsa-
itlərinin leqallaşdırılmasına qarşı mübarizənin 
hüquqi əsasları olmaqla bu cinayət əməlinin törə-
dilməsinin qarşısını almaq üçün preventiv tədbir-
lər müəyyən edir və PY-nin krimallaşdırılmasının 
hüquqi bazası rolu oynayır. 
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